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KRISLAI
,Va jaus rezultatai 
**J uod ašis kokusas” 
Melagiai iš Pentagono 
Ieško asilų
“Scape goat”
Per medį, metalą ir granitą 
Ir mes sveikiname

— A Bimba —

Tiesa, pasibrėžtų užmojų 
šimtu procentų nepasiekėme, 
bet, bendrai <paėmus, “Lais
vės” praėjusį vajų reikia lai
kyti gražiai pavykusiu. Nuo
širdžiausia padėka visiems, 

* kurie vienaip ar skitaip va
juje dalyvavo. Ypač karšta 
padėka eina meliesiems va- 
jininkams.

O dabar, draugai, visomis 
jėgomis ruoškimės jubilieji
niam “Laisvės” dalininkų su
važiavimui. Padarykime jį 
vienu iš skaitlingiausių suva
žiavimų visoje mūsų laikraš
čio šešiasdešimt metų istorijo
je. i

Prezidentas Nixonas nusilei
do ir priėmė Kongreso juo
duosius narius pasitarimui. 
Jų yra trylika. Jie preziden
tui įteikė savo pageidavimus 
ir pareikalavo, kad jis į juos 
savo dėmekį atkreiptų dar 
prieš gegužės 17 dieną. 
, Bet svarbiausia, kad Kon
greso juodieji nariai nutarė 
veikti kaip “Juodųjų Koku
sas,” kaip organizuota grupė. 
Na o jie kalba dvidešimt pen
kių milijonų negrų vardu. Su
sidaro stipri jėga, 

h —:—
žurnalo “Saturday Review” 

vyriausias redaktorius Nor
man Cousins kovo 2 7 dieną 
vedamąjame “Toward a Mi
litary Welfare State?” per- 
sergsti Amerikos žmones, kad 
mūsų militaristai gali iš jų 
atimti visas demokratines tei
ses ir sukurti militarinę vals
tybę. Militaristus iš Penta
gono jis vadina apgavikais ir 
melagiais. Jie sušilę meluo
ja ir mus apgaudinėja apie 
Vietnamo karo eigą. Jų me
lai, sako Cousins, “gimdo žmo
nėse didžiausią pasipiktini
mą.”

Reikia pasakyti, kad toks 
'griežtas militarist^ ir vyriau
sybės galvų pasmerkimas ko
mercinėje spaudoje yra didelė 
retenybė. Tas tik parodo, 
kaip gilus ir platus yra Ame
rikos žmonėse .šiuri barbariš
ku karu pasipiktinimas.

Aną dieną mūsų prezi
dentas Nixonas, o pereitą sa
vaitę ir Saigono režimo pre
zidentas Thieu sušilęs gyrė
si, kad Laoso invazija buvusi 
labai sėkminga. Thieu sako, 
jog tai pati “didžiausia šiame 
kare pergalė.”

Abudu prezidentai sušilę 
ieško asilų, kurie jais patikė
tų. Nė pusė Saigono armijos 
nebegrįžo iš Laoso. Ir ta 
bėgdama paliko kalnus mo
derniškiausios karo technikos.

Leitenantas Calley pripa
žintas kaltu žudyme nekaltų 
civilinių žmonių ir nubaustas 
viso amžiaus kalėjimu. Kad 
jis pilnai vertas tos bausmės, 
tai niekas neabejoja.

Bet taip pat ristiems aiš
ku, kad su juo kartu karo 
k r i m i n a 1 i st ų su oi e t u r ė j o sė
dėti ir jo viršininkai su buvu
siu prezidentu Johnsonu priėi^

* akyje. Armijoje suž vėlintas
* jis tik ištikimai pildė anų pa

liepimą. Jis tapo pasirinktas

TS Kompartijos kongresas 
kviečia JAV baigti karų ir 

eiti prie nusiginklavimo
Maskva. — Leonidas 

Brežnevas savo pranešime 
išdėstė Kompartijos prog
ramą pasauliniu mastu. Jis 
nurodė, kad pasaulio nusi
ginklavimas ir karo baigi
mas Indokinijoje yra svar
biausi klausimai.

Brežnevas aiškino, kad 
bendru valstybių susitarimu 
galima likviduoti militari- 
nius blokus—NATO ir Var
šuvos paktą ir penkių ato
minių šalių susitarimu gali
ma uždrausti įvairius ato
minius ginklus.

Indokinijoje karą Jungti
nės Valstijos turėtų tuoj 
baigti, sakė Brežnevas. Tai 
nepateisinamas agresyvus 

TSRS suliko tartis vien tik 
del bakteriologinių ginklų

0------------- :-----------------------
Philadelphia, Pa. — Šio 

miesto mokytojai jau antru 
kartu nusitarė skelbti strei-

Geneva. — Tarybų Sąjun
gos delegacija pasiūlė nusi
ginki avimo konferencijai 
tartis vien tik bakteriologi-
nių g i n k 1 ų uždraudimo 
klausimu, kadangi Jungti
nės Valstijos griežtai atsisa
kė tartis chemikalinių gink
lų draudimo klausimu. JAV 
i r daba r tebenaudoja chemi- 
kalinius ginklus Indokinijos 
kare.

Kadangi JAV sudarė są
lygas, kad nebūtų galima 
susitarti, tai TSRS bando 
tas sąlygas pašalinti ir pri
eiti prie susitarimo nors vie
nu svarbiu klausimu — bak
teriologinių ginklų draudi
mu. Dabar manoma, kad 
bus galima prieiti prie susi
tarimo.

“išperkamuoju ožiu” (angliš
kai-— “scape goat”). -Jis 
nubaustas, o už jį didesni nu
sikaltėliai vaikštinėja laisvi. 
Baisi nelygybė!

Gaunu iš Lietuvos leidinį ir 
jį vartau. Beveik išimtinai aš 
nuotraukų. Tai dailininko Vla
do Vildžiaus kūryba. Tikrai 
stebėtina. Talentingasis dai
lininkas į tave žiūri ir kalba 
per medį, metalą ir granitą. 
Portretai, portretai! Tary
tum gyvų žmonių galvos ir 
veidai. Juo ilgiau į juos žiū
ri, tuo gyvesni jie tau pasi
daro.

Nuoširdžiausiai linkiu šiam 
nepaprast o m i s r a n k o m i s 
skulptoriui didžiausios sek
inės tolesnėje kūryboje.

Arba štai mano rankoje 
“Literatūra ir Menas” iš ko
vo 27 dienos. Devynios nuo
traukos. Beveik visi dar jauni 
gražūs žmonės. Tai nauji Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos na
riai. Visi jau pilnai nusipel
nę būti jos nariai. Jais yra: 
Juozas Bulota, Eugenijus Ig
natavičius, Juozas Nekrošius, 
Bronius Raguotis, Algis Sa
mu lion is, Jonas Strielkūnas, 
Saulius Šaltenis, Bitė Vilimai
tė ir Vytautas Visockis. Vi
siems laisviečių sveikinimai!

karas, sudaląs visam pasau
liui pavojų. TSRS ir toliau 
visais galimais būdais rems 
Indokinijos kovojančią liau- 
<lį.

Vidurio Rytuose krizė tu
ri būt susitarimu likviduo
ta, Izraelis privalo pasi
traukti iš užkariautu arabu 
žemių. TSRS gausiai remia 
ir ateityje rems kovojan
čius arabus prieš agresorių.

TSRS norėtų draugiškų 
santykių su Kinijos Liau
dies Respublika ir Albanija.

103 užsienio komunistų, 
darbininkų ir kitos liaudiš
kos partijos atsiuntė savo 
delegacijas. Tik Kinija ir 
Albanija neturi delegacijų 
kongrese.

ką.

500 legislator^ už 
karo baigimą

Washingtonas. —Wiscon
sin o valstijos legislators 
Marjorie Miller pridavė Ni- 
xono administracijai petici
ją su 500 legislątorių iš 27 
valstijų parašais.

Jie reikalauja dabar baig
ti karą Indokinijoje, ištrauk
ti1 visas amerikiečių milita- 
rines jėgas iš karo lauko. 
Karui naudojamus pinigus 
jie ragina skirti miestams 
ir valstijoms, kur daugiau
sia jie reikalingi.

SVEIKINAME

Povilas Alekna
Sveikiname Povilą Alek

ną ir visus St. Petersburg, 
Fla. (LLD 45 kp.), lietu
vius už gražią kooperaciją 
Povilui Aleknai ir laikraš
čiui “Laisvei.” Lai šviečia 
Jums saulė per ilgus metus.

Jonas Grybas ir 
Jonas Lazauskas 
Ozone Park, N. Y. 
“L-vės” vajininkai

Demokratai kongresmanai 
už karo baigimą 1972 m.

Washingtonas. — Demok
ratų kongresmanų kokusas 
138 balsais prieš 62 nutarė 
reikalauti, kad jungtinių 
Valstijų militarinės jėgos 
būtu ištrauktos iš Indokini
jos nevėliau 1972 metų pa
baigos.

Tai pirmą kartą tokia 
prieškarinė rezoliucija bu
vo priimta demokratų kon
gresmenų kokuse. Ji paro
do, kad daugiau kaip du 
trečdaliai demokratų kon
gresmenų yra karui prie
šingi ir jie toliau kovos, kad 
karas būtų baigtas.

306,000 naujų bedarbių
Washingtonas. — Per vie-1 

na savaitgalį iki kovo 6 d. 
užregistruota 306,000 naujų 
bedarbių, reikalaujančių be
darbių apdraudos ir darbų, 
skelbia JAV Komercijos de
partamentas.

Iki kovo 6 d. šiais metais 
dirbančiųjų skaičius suma
žėjo daugiau kaip vienu mi
lijonu. \

JAV armija cenzūruoja 
karią laiškus

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Jungtinių Valstijų 
komanda turi leidimą cen
zūruoti amerikiečiams ka
riams siunčiamus laiškus ir 
kitokius siuntinius ir kon
fiskuoti tuos siuntinius, kur 
bus propagandos prieš ka
rą.

Armijos komanda pripa
žįsta, kad laiškai, kuriuose 
rašoma prieš karą, paveikia 
“gana blogai” karių nuotai
kas. Todėl prieškarinė pro
paganda ir konfiskuojama.

Kuwaitas pripažino 
Kiniją

Tapei, Formoza. — Čiang 
Kai-šeko valdžia nutraukė 
diplomatinius ryšius su 
Kuwaito valstybe, kai pas
taroji užmezgė diplomati
nius ryšius su Kinijos Liau
dies Respublika

Pripažinimas Pekino val
džios esąs “visai nedraugiš
kas aktas”, todėl ~Čiang 
Kai-šekas įsakė uždaryti 
ten ambasadą. Kuwaitas
dabar tikisi nemažai alie
jaus parduoti Kinijai ir ki
tokio biznio daugiau pada
ryti.

Išrinko prezidentą
Tegucigalpa. — Honduros 

respublikos prezidentu iš
rinko advokatą ir universi
teto profesorių Romon E. 
Cruz, kurį rėmė Nacionalis
tų partija.

Tai pirmas demokratiniu 
būdu išrinktas Honduros 
prezidentas nuo 1932 metų. 
Visą tą laiką militaristai 
valdė šalį ir nedavė pilie
čiams rinkimų teisių.

Republikonai kongresme
nai tuo klausimu nepasisa
kė, bet ir ten nemažai kon- 
kresmenų nusiteikę prieš 
kara.

W______
Viena. —Austrijos Demo

kratinių Moterų sąjunga iš
reiškė solidarumą su Ange
la Davis ir reikalavo ją 
paleisti iš kalėjimo.

Stockholmas. — Švedijos 
premjeras Palme ir vėl 
smarkiai kritikavo Jungti
nių Valstijų agresiją Indo
kinijoje.

Detroitas. — Ford Motor 
kompanija atšaukė 204,- 
000 Pinto modelių automo
bilius, kaip pavojingus nau
doti. Visi jie bus pertaisyti.

56 milijonieriai 1969 
metais nemokėjo taksy

W ashingtonas.—Kongres- 
manąs Reuss paskelbė, kad 
56 milijonieriai, 1969 metais 
turėję metinių pajamų po 
daugiau milijoną dolerių, vi
sai nemokėjo taksų kartu su 
tais kurių ' šeimų pajamos 
nesiekia $5,000 į metus.

Reuss siūlo Kongresui re
formuoti taksų įstatymą 
taip, kad milijonieriai ir ki
ti turčiai negalėtų surasti 
skylių taksų įstatyme ir iš
vengti taksų mokėjimą.

Naujas premjeras žada 
nepersekioti katalikų
Belfast. — Naujasis Šiau

rės Airijos premjeras Faul
kner pareiškė savo partijos 
tarybos susirinkime, kad jis 
griežtai laikysis įstatymų ir 
prasižengėlius s m a r k i a i
baus.

Bet jis kartu pasižadėjo 
nediskrimin u o t i kataliku, v Z 
kurie jaučia ekonominę 
priespaudą ir todėl kovoja 
už savo teises. Atrodo, kova 
ir toliau tęsis tarp nuskriau
stų katalikų ir protestantų, 
kurie turi valdžią savo pu
sėje ir Londono valdžios pa
rama.

Ragina užgiri T.S. planą
Washingtonas. — Senato

rius Symingtonas pareiškė 
savo kalboje, kad Jungtinės 
Valstijos dabar turi gerą 
progą užgirti Tarybų Są
jungos siūlomą planą Vie
nos konferencijoje. TSRS 
siūlo uždrausti visokią anti- 
balistinių raketų sistemą.

Senatorius Jackson nesu
tiko su Symingtono nuomo
ne. Jackson sako, kad TSRS 
gali apgauti Jungtines Vals
tijas ir sudaryti didesnį ap
sigynimui pavojų.

Senate šiuo svarbiu klau
simu debatai tęsiasi.

Plieno darbininkai ruošiasi 
kovoms už algų pakėlimą, 
darbo sąlygų pagerinimą

Washingtonas. — Čia įvy
ko Jungtinės Plieno Darbi
ninkų unijos konferencija 
algų klausimu. Dalyvavo 
1,300 delegatų, atstovaujan
čių 450,000 narių.

Prezidentas I. W. Abel 
raportavo, kad sutartys bai
giasi rugpiūčio 1 d., todėl 
jau laikas aptarti naujus 
reikalavimus plieno kompa
nijoms. Jis nurodė, kad pra
gyvenimo kainos per keletą 
metų pakilo net 20 proc. 
Todėl reikia reikalauti di
desnių algų.

Abel taipgi priminė, kad 
jis turi surinkęs duomenų 
iš 3,000 unijos lokalų. Visur 
viešpatauja tendencija kovo

Rūkytojų nuostoliai siekia 
5 bilijonus į vienus metus
Washingtonas. — Viešo-®

sios Sveikatos Tarnyba skel
bia, kad rūkytojai į metus 
padaro nuostolių 5 bilijonus 
300 milijonų dolerių.

Tyrinėtojai parodo, kad 
daug daugiau rūkytojų mir
šta nuo plaučių vėžio, šir
dies ligų, chroniško bronki- 
to ir kitų ligų. O tai sudaro 
daugiau kaip 4 bilijonus 
dolerių nuostolių.

Arti bilijono dolerių į me
tus rūkytojai turi dėl nuo 
rūkymo gautų ligų išlaidų 
ir 130 milijonų dolerių pa
daro nuostolių nuo cigare
tėms sukurtų gaisrų.

60 veteraną i r odė 
karo kriminalizmą

Philadelphia, Pa.—60 Viet
namo veteranų Pennsylva- 
njios universitete dokumen
taliai įrodinėjo Jungtinių 
Valstijų papildytas krimi- 
nalystes Indokinijoje.

Įrodyta, kaip Amerikos 
militarinė komanda padeda 
Saigono militaristams Pietų 
Vietname torturuoti karo 
belaisvius, karo priešus, po
litinius kalinius.

Apskaičiuojama, kad apie 
milijoną Pietų Vietnamo ci
viliniu žmonių nuo 1965 me
tu buvo sunaikinta ar su
žeista. Taipgi nemažai ci
vilinių žuvo Kambodijoje ir 
Laose. Šiaurės Vietnamą 
bombarduojant irgi nema
žai civilinių žmonių žuvo.

Nemacolin, Pa.—Du mai- 
nieriai žuvo 400 pėdų ka
syklos gilumoje, kai ten iš
tiko sprogimas ir gaisras. 
Gelbėtojai - prie jų niekaip 
negalėjo prisikasti.

Saigonas. —Pietų Vietna
mo valdžia gavo pustrečio 
milijono dolerių paskolą iš 
Ameri k o s kontroliuojamo 
Azijos Vystymo Banko tiks
lu padidint i Pietų Vietna
mo žvejybos pramonę.

ti už aukštesnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas. Ka
dangi plieno kompanijos ne
sutiks geruoju patenkinti 
unijos reikalavimų, tai gali 
tekti ir streikuoti, iki rei
kalavimai bus patenkinti.

Konferencijos dalyviai 
pilnai su tuo sutiko.

New Delhis, Indija. — 
Amerikos konsulas ragina 
Amerikos valdžią ištraukti 
iš Rytų Pakistano visus 
amerikiečius, kurių ten yra 
daugiau kaip 1,000. Jis pri
mena, kad civilinis karas 
sudaro ten amerikiečiams 
pavojų.

Washingtonas. — Namų 
statytojų unijos nusitarė 
paskelbti kovą Nixono ad
ministracijai, jeigu ji ban
dys algas kontroliuoti sta
tybos pramonėje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Santiago, Čilė. — Pirmie

ji pranešimai iš sekmadie
nį įvykusių vietinių (muni
cipalinių) rinkimų rodo, kad 
gražią pergalę laimėjo soci
alistų ir komunistų bendras 
frontas, kuriam vadovauja 
prezidentas Allende. Labai 
skaitlingai piliečiai dalyva
vo rinkimuose. Turėjo tei
sę balsuoti 2,800,000 čiliečių.

Washingtonas. — Lei t. 
Calley advokatas Mr. Lati
mer reikalauja, kad prezi
dentas Nixonas nedelstų su 
savo sprendimu del leite
nanto nubaudimo amžinu 
kalėjimu, Spėjama, kad pre
zidentas tą bausmę pakeis.

Jeruzale. — Izraelio prem
jere Goldą Meir pasakė aš
trią kalbą savo Jungtines 
Izraelio Darbo partijos su
važiavime. Atmetė Egipto 
pasiūlymus dėl atidarymo 
Suezo kanalo ir pasmerkė 
tuos izraeliečius, kurie kri
tikuoja jos valdžios dabar
tinę politiką. Tačiau ji sa
ke, kad Izraelio valdžia pa
siruošusi rimtoms deryboms 
su Egiptu, “kada tik Egip
tas panorės tokias derybas 
pradėti.”

Saigonas. — Liaudiečiai 
pradėjo plačias ofensyvines 
operacijas Pietų Vietname 
prie Laoso. Tas kaip tik 
paneigia Saigono valdžios 
pasigyrimą, kad jos žygis i 
Laosą 'labai pavyko.”

Birmingham. Ala. — 14 
metų mokinys bandė nusuk
ti lėktuvą į Kubą, bet patar
nauto jos buvo perkalbėtas 
ir atidavė žaislinį ginklą.
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Kas ką rašo ir sako

Lietuvos Komunistę 
partijos nutarimai

ŪSŲ skaitytojams jau žinoma, kad kovo mė.nesio 
pradžioje Vilniuje įvyko Lietuvos Komunistų Partijos 

 

XVI suvažiavimas. Dienraštyje “Tiesa” kovo 19 dieną 
skaitome suvažiavimo nutarimus. Sunku juos keliomis 
pastraipomis susumuoti. Jie apima visas Lietuvos gyve
nimo ir veiklos sritis. Jie sudaro gaires, kuriomis bus 
vadovaujamasi ateinančiais penkeriais metais statant 
dar šviesesnį ir laimingesnį rytojų.

Nutarimai sugrupuoti į penkias kategorijas, būtent: 
“Už tolesnį pramonės, statybos ir transporto efektyvu
mo didinimą”; “Už tolesnį žemėš ūkio gąmybos inten
syvumą”; “Nenukrypstamai kelti darbo žmonių gerovę 
ir aptarnavimo kultūrą”; “Komunistiniam auklėjimui— 
didžiausią partinių organizacijų dėmesį,” ir “Kelti par
tinio vadovavimo lygį ir gerinti darbą su kadrais.”

Suvažiavimas nutarė “laikyti itin svarbiu respubli
kos partinių organizacijų uždaviniu toliau didinti pra
monės gamybos, statybos, transporto efektyvumą, dau
giau gaminti produkcijos, ypač plataus vartojimo pre- 

' kių, gerinti produkcijos kokybę, siekiant kuo geriau 
patenkinti darbo žmonių ir liaudies ūkio poreikius.” Įsa

koma komisijų, ministerijų, žinybų, įmonių bei organi
zacijų vadams “mobilizuoti ūkio vidaus išteklius gamy
bai plėsti ir efektyvumui keltį.” Reikia, kad “per penk
metį būtų padidinta pramonės produkcijos apimtis 46-49 
procentais.”

Tai labai labai aukštas pasimojimas. Nutarimuose 
pabrėžiama, kad “svarbiausias pramonės uždavinys — 
patenkinti vis didėjančią gyventojų paklausą liaudies 
vartojimo prekėms.”

Priėjus prie žemės ūkio, suvažiavimas nutarė “lai
kyti svarbiausiu partinių, tarybinių ir žemės ūkio, taip 
pat profsąjunginių ir komjaunimo organų uždaviniu— 
mobilizuoti politinį ir gamybinį kaimo dirbančiųjų ak
tyvumą, kad ^naujajame penkmetyje būtų sėkmingai 
įvykdyti žemės ūkio vystymo uždaviniai, užtikrinti to
lesnį žemės ūkio specializavimą pieno bei mėsos gyvu
lininkystėje ir bekoninėje kiaulininkystėje.”

Daug dėmesio suvažiavimo nutarimuose kreipiama 
į liaudies gerovės kėlimą. Suvažiavimas nutarė “laikyti 
labai svarbiu Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos, respublikos partinių, tarybinių, profsąjunginių 
ir ūkinių organizacijų uždaviniu užtikrinti, kad šiame 
penkmetyje būtų įvykdyti planai, numatantieji toliau 
kelti materialinę darbo žmonių gerovę, žymiai page
rinti gyventojų darbo sąlygas, jų komunalinį ir buitinį, 
medicininį ir kultūrinį aptarnavimą.”

Suvažiavimas, aišku, nemažai dėmesio atkreipė į 
komunistinio auklėjimo problemas. Suvažiavimas nuta
rė: “Laikyti svarbiausiu partinių organizacijų uždavi
niu mobilizuoti darbininkus, kolūkiečius, inteligentiją į 
kovą už sėkmingą devintojo penkmečio plano vykdymą 
ūkinės ir kultūrinės statybos srityje, už mokslinės mark
sistinės lenininės pasaulėžiūros, didžio politinio sąmonin
gumo, karšto atsidavimo Komunistų Partijos reikalui 
skiepijimą darbo žmonėms, toliau stiprinti ideologinio į 
darbo ryšius su gyvenimu, praktika, didinti visų idėji
nio poveikio priemonių efektyvumą, formuojant akty- u 
vius komunizmo kūrėjus.”

Natūralu, kad suvažiavimas savo dėmesį atkreipė 
ir į partijos vadovavimo masėms lygio kėlimą. Nuta
rime sakoma, kad “svarbiausias Lietuvos KP Centro 
Komiteto, miestų ir rajonų komitetų uždavinys — to
liau didinti visų partinių organizacijų organizuojantį 
vaidmenį, įgyvendinant partijos ir vyriausybės direk
tyvas^ naujus komunistinė statybos uždavinius, suakty- 

, vinti tarybiniu, ūkinių, profsąjunginių, komjaunimo or
ganizacijų ir liaudies kontrolės organų, visų darbo žmo
nių veiklą, kad būtų žymiai padidintas gamybos efek
tyvumas, darbo našumas, užtikrinamas ekonomijos re
žimas liaudies ūkyje...” 1 ,

Netenka abejoti, kad į partijos suvažiavimo nuta
rimų. įvykdymą įsijungs visa Tarybų Lietuvos liaudis.

RAGINA LIAUTIS 
DURNA VOTĮ PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Kanadiečių lietuvių dipu
kų laikraštyje (kovo 24 d.) 
Mastis smarkiai bara savo 
bičiulius už jų tokį besaikį 
durnavojimą prieš komu
nizmą. Pasiklausykime:

“Iš mūsų veiklos susida-
• 'ro įspūdis, kad mūsų tau- 

j tos pirmasis priešas yra 
komunizmas. Kovai su ko
munizmu mes išeikvojame 
beveik visas jėgas... Ko
va su komunizmu yra jau 
mums pakenkusi. Išvadino
me vieni kitus raudonais, 
atsiskyrėme, padarėme ir 
darome tai, ko nori Mask
va, kuri aiškina pasauliui, 
kad mes siekiame nieko ki
to, kaip kapitalizmo grąži
nimo Lietuvon...”

Šis galvočius visus vaduo
tojus ragina nuo dabar vi
są savo baisiąją tulžį lieti 
ant rusų tautos, o ne ant 
komunizmo.

IR JAM NEPATINKA
Romas Kezys laikomas 

bene pačiu žymiausiu Lie
tuvos niekintoju ir šmeiži
ku. Aną dieną jis kalbėjęs 
kokio ten “konservatorių 
klubo” susirinkime ir išklo
jęs savo nuomonę apie san
tykius tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos. 
Tie santykiai jam nepatin
ka. Jis plaka kailį ameri
kiečiams už “nuolankavi- 
mą” Tarybų Sąjungai. Jie 
gi, šaukęs Kezys, “privalė
tų siekti įvairiomis priemo
nėmis apsunkinti Sovietų 
režimą bei paruošti gyven
tojus nuversti režimą.”

Ar tas- pakvaišėlis pagal
vojo, ką tai reikštų, jeigu 
Amerikos valdžia pradėtų 
versti Tarybų valdžią ? 
Reikštų karą tarp tų dvie-

Bet 
ka- 
To 

veiksniai” ir
Juk visi jie

ras būtų pasaulinis karas. 
Ir dar ne bet koks karas, 
ale atominis.

Štai ko nori Kezys. 
ar jis tik vienas tokio 
ro nori ir tikisi? Ne. 
trokšta, visi “ 
“vaduotojai.”
be jokios išimties su pasi
baisėjimu žiūri į kiekvieną, 
kad ir mažiausią santykių 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos pagerėjimą. Ro
mas Kezys gal tik atvires
nis už kitus. Jis viešai skel
bia savo troškimus.'

“Daily

PASTABA: Pereito ketvirtadienio “Laisvoje” vedamųjų 
antraštės klaidingai uždėtos. Ant vedamojo apie šnip 
Amerikos mokyklose uždėta ant rašte “Tarybų Sąjungos 
Kom. Partijos kongresas”, ant vedamojo apie šį kongre
są antraštė - 
skaitytojus.
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“Šnipų tinklas mokyklose”. Atsiprašome

Bostonas.—šis miestas turi 
15 proc. gyventojų ant pa
šalpos (welfare). New 
Yorkas13 proc.

- Prezid.Washingtonas
Nixonas siūlo Kongresui 
užgirti jo planą, kuris su
mažintų federalinius depar- 
tamentus'

BAISIOSIOS 
TRAGEDIJOS 
SUKAKTIES 
ATŽYMĖJIMAS

Kovo 30 dienos
World” atspausdino savo 
skaitytojos Sarah Jones 
laišką, kuriame ji primena 
60-metinę sukaktį tragedi
jos, kurioje žuvo 146 dar
bininkės. Tai įvyko 1911 
metų kovo 25 dieną N e w 
Yorke. Didžiulėje Triangle 
Shirtwaist kompanijos siu
vykloje kilo gaisras, kuris 
jiusinešė tiek daug nekaltų
gyvybių.

Sarah Jones pastebi, . kad 
šita sukaktis buvo atžymė
ta televizijoje ( C h a n n e 1 
5). Tai labai puiku. Pro
gramos vedėjas buvo pasi
kvietęs vieną iš darbinin
kių, kurioms pavyko iš 
gaisro išsigelbėti, kad pa
aiškintų, kaip tas gaisras 
kilo. Kalbėjo 82 metų Jo
sephine Nicolosi. Ji aiškino 
paniką tarp darbininkių, 
kai gaisras kilo. Dirbtuvė

Charleston, W. Va. —Bu
vęs West Virginijos guber
natorius W. W. Barron nu
teistas 25 metams kalėjimo 
už bandymą papirkti $25,- 
000 vieną džiurimaną. Teis
mas taipgi suradd kaltu ir tą 
džiurimaną ir davė jam 20 
metų kalėjimo. buvo užėmus tris pastato

aukštus —■ 8, 9 ir 10. Gais
ras kilo 8-ame aukšte ir 
tuojau išsiplėtė į 9-tą ir 10- 
tą. Pasirodo, kad visuose 
aukštuose visos durys buvo 
užrakintos. Darbininkės pa
nikoje negalėjo per jas iš
silaužti. Josephine Nicolosi 
buvo laiminga: vienas me
chanikas pasitaikė turėjęs 
vienų durų raktą ir ją pa
griebęs už rankos ištempė 
laukan.

Čia per Channei 5 tra
gedijos aiškinimas ir pasi
baigė. Bet Sarah Jones 
nurodo, kad tai toli gražu 
ne viskas. Pasirodo, kad 
durys buvo laikomos užra
kintos todėl, kad bosai ne
norėjo į dirbtuvę įsileisti 
“pašalinių,” tai yra, unijos 
organizatorių. Darbininkės 
buvo atsargiai sekiojamos, 
kad nesusisiektų su unijos 
organizatoriais.

Tiesa, buvo tyrinėjimas 
ir dirbtuvės savininkai bu
vo patraukti teisman. Bet

Iš laiškų
Kapsukas, 1970.XII.31

Gerb. drg. Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

j Noriu širdingai pasvei
kinti Jus ir visus skaityto
jus, bendradarbius, prijau
čiančius su Naujais 1971 
metais. Jums tai neiliniai 
metai, o jubiliejiniai. Juk 
“Laisvė” švęs savo 60-metį. 
Tai gražus amžius. Laik
raštis atlieka didelį darbą, 
todėl noriu palinkėti, kad 
jis dar tvirčiau atsistotų 
ant kojų, būtų dar įdomes
nis.

Šie metai respublikoje, o 
taip pat ir Kapsuke buvo 
L. van Bethoveno ir operos 
metai. Juk mūsų operos te
atrui sukanka 50 metų.

Gražiai buvo pedagoginė
je mokykloje paminėtas L. 
.van Bethovenas. Įdomi dėst. 
J. Ručinskienės paskaita, 
geras stendas.

Dar gražesiiė buvo mo
kyklos muzikų surengta va-

kas iš to. Teismas juos su- barone, skirta musu operos 
rado “nękaltais” ir paleido 50-mečiui. Buvo ir svečių; 
be jokios bausmes. Ką reiš- įa; populiarus mūsų dahii- 
kia 146 /darbininkių gyvy- ninkas A. Kučingis ir kon-

Buvo ir svečių;

savininku intere-be prieš 
sus!

Tačiau 
nepraėjo 
Žmonėse 
piktinimas ik reikalavimas, 
kad įmonėse būtų įvesta 
šiokia tokia apsauga nuo 
gaisrų. Iš to gimė visa ei
lė įstatymų, ir šiais laikais 
jau tokių baisių tragedijų 
dirbtuvėse nebepasitaiko.

ši baisi tragedija 
visiškai veltui, 

kilo baisus pasi-

ĮDOMU!
Brooklyno “Darbininke” 

kovo 31 d. i rašoma apie 
įvykusį Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos po
sėdį. Sakoma:

“Iždininkas Jurgis Bara
sas atskleidė veiklos finan
sinę pusę. Metų apyvarta 
sudaro DM 55,000. Iš jų 
DM 35,000 gauti iš Vokieti
jos valdžios...”

Matote, kas Vokietijoje 
“Lietuvos laisvinimo” ra
ketą finansuoja. Gerai, kad 
V. Vokietijos “veiksniai” 
tai viešai pripažįsta.

Panašiai stambiomis su
momis ir mūsų Amerikoje 
lietuviškus vaduotojus val
džia paremia!. Bet čia, ži
noma, panašių atskaitų nie
kas nemato.

certmeisterė S. Langevičienė.
Labai įdomu buvo paklau

syti šio autoriaus prisimini
mus apie operą, darbą joje. 
Po to padainavo. Balsas, 
nežiūrint 71 metų amžiaus, 
skambėjo nuostabiai. Pui
kiai atliko J. Tallat-Kelpšos 
dainą “Kur lygūs laukai,” 
Seno kurso dainą iš Ipoli- 
tovo-Ivanovo operos “Asia” 
ir kit.

Šiandien žiūrėjau televi
zijoje operos 50-mečio minė
jimo iškilmingą dalį ir kon
certą. Veteranas A. Ku
čingis taip pat padainavo 
Mefisto kupletus iš “Fausto.” 
Vistik senoji gvardija, kaip 
sakoma, nenusileidžia. La
bai malonu buvo klausytis. 
Taip ir įsivaizduoji tikrą 
šėtoną.

Šis mūsų operos Veteranas 
labai šiltai atsiliepia apie 
tokius žymius jaunuosius 
mūsų dainininkus, kaip V. 
Noreiką, V. Daunorą, G. 
Kaukaitę, V. Ambrozaitytę 
ir kt., jiems pranašaudamas 
gražią ateitį.

Visoje respublikos spaudo
je, jų tarpe ir mūsų “Nau
jajame kelyje,” spausdinama 
daug straipsnių apie operos 
teatro nueitą kelią, ateities 
planus. Pagarbiai minimi ir

Pyktis už teisybę...
Antanas Sniečkus Lietu- 

komunistų suvažiavime pa
sakė: “Pastaruoju metu pa
sitaikė faktų, kad politiškai 
ir morališkai pakrikę, visų 
pirma kriminaliniai elemen
tai, išdavė Tėvynę arba mė
gino padaryti panašius nu
sikaltimus. Gėdingą vaid
menį čia suvaidino lietuviš
kosios reakcinės emigraci
jos vadeivos, stoję ginti nu
sikaltėlių, pavaizd u o darni 
juos didvyriais kovoje prieš 
komunizmą. Kaip matome, 
jie nesišlykšti niekuo. Reak
cionieriai iš buržuaziniu na
cionalistų stovyklos griebia
si pačių šlykščiausių, pačių 
puryiniausių darbų Jie bro
liuojasi su išsigimėliais ir 
išdavikais.” Į

Veiksnių laikraščiai šią 
teisybę pavadino “Sniečkaus 
išpuoliais”. Bet kas kaltas, 
kad lengvos duonos ieško
tojai, nusikaltėliai buvo pa
daryti “didvyriais”? Juk ne 
Sniečkus, o veiksniai Bra- vyrių 
zinskus, Kudirką, Simokai- Sąjungai.

PAŽIŪRĖKIME į MOTERĮ

Moterys ir vyrai čia ir kitur ‘
Bet štai, 1971 metai, o 

Jungtinėse Valstijose nėra 
nei vienos moters Washing
tone prezidento kabinete; 
nėra nei vienos valstijos gu
bernatorės; nėra nei vienos 
didelio miesto galvos (ma
yor), ir tik vienas procentas 
moterų yra Senate, bet nei 
vienos moters nėra didelių 
korporacijų viršūnėse, net 
tokių korporacijų kurios eg
zistuoja vien tik dėl moterų 
naudos.

Jungtinėse Valstijose, iš 
visų daktarų, yra tik devy
ni procentai moterų. Vaka
rų Europoje dvidešimt pen
ki procentai yra moterys, o 
Tarybų Sąjungoj—virš pen
kiasdešimt procentų.

Kalbant apie Jungtines 
Valstijas, reikia dar pažy
mėti, kad tik apie dešimt 
procentų visų mokytojų ko
legijose yra moterys. Vie
noje kolegijoje (Harvard * 
School of Education) yra 
185 mokytojai, bet tik dvy
lika jų yra moterys, o tos 
kolegijos tvarkytojai — de
kanai ir t.t., visi yra vyrai. 
Jungtinėse valstijose tarpe 
visų advokatų, tik trečias 
procentas yra moterys, o 
teisėjų dar mažiau. O juk 
gyvenimo ir vaikų reikalų 
yra daug teismuose, ir mo
terys geriausia juos supras
tų ir sutvarkytų. Jungtinėse 
Valstijose moterų inžinierių 
taipgi kaip nėra, o svar
biuose darbuose korporaci
jose ir valdžioje, moterų ne
simato.

Moterys turėtų turėti ly
gybę su vyrais, bet taip dar 
nėra. O moterų švelnumą, 
jautrumą ir mintis reikėtų 
pavartoti visose vietose, ir 
gal būtų kitokis pasaulis. 
Gal pasibaigtų karai ir bū
tų taika ir meilė visame pa* * 
šaulyje!

Bet pasaulis mainosi, ir 
galima tikėtis kad ir mote
rų gabumai bus pavartoti 
visur taip, kaip dabar yra 
Tarybų Sąjungoje. Jos ten 
parodo gerą pavyzdį savo 
gabumais, ir todėl Kovo 8 d. 
jos su garbe švenčia Tarp
tautinę Moters Dieną!

Stefanija Detroitietė

Kovo 8 d. buvo Tarptauti-, 
nė Moters Diena. Toji šven- . 
tė yra tarptautinė todėl, 
kad moterys po visą pasau
lį švenčia kovo 8 d. kaipo 
moterų dieną.

Tokios dienos sumanymas 
prasidėjo 1909 metais Ame- : 
rikoje, kuomet moterys, pri
klausančios prie socialistų 
organizacijų, surengė dide
lę demonstraciją, reikalau
damos moterims politinių 
teisių. Šis sumanynias buvo 
toliau patobulintas Kbpen- 
hagene (Danijoj) 1910 me
tuose, kuomet įvyko tarp
tautinė moterų konferenci
ja.

Kovo ‘'O d., 1911 metais 
jau buvo įsteigta pirmutinė 
moterų diena Vokietijoje ir 
Austrijoje. Tais pačiais me
tais buvo įsteigta moterų 
diena Danijoje ir Šveicari
joje. Gi 1913 metais moterų 
diena jau buvo švenčiama ir 
Amerikoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje. Kovo 8 d. 1914 
metais Rusijos darbininkės ' 
apvaikščiojo savo dieną. Ir 
dabar, Kovo 8 d., moterys 
po visą pasaulį švenčia tą . 
dieną.

Metai greit bėga ir visos 
aplinkybės keičiasi; visas 
pasaulis keičiasi, ir moterų 
dienos apvaikščiojimai kei
čiasi. Vienoje pasaulio daly
je toji diena yra labai svar
bi; kitoje dalyje ne taip 
svarbi.

Didžiau s i a s įvertinimas 
moters ir jos gabumų yra 
Tarybų Sąjungoje. Pirma
dienį, Kovo 8 d. Tarybų Są
jungos moterys padėjo į ša
lį savo įrankius ir darbus 
ir apvaikščiojo savo šventę. 
Tą dieną vyrai turėjo ne tik 
apžiūrėti savo darbus, bet 
ir moterų. Vyrai virė val
gius ir lėkštes plovė. Krau
tuvėse buvo pilna moterų, 
kurios pirko kvepalus, sal
dainius ir gėles. Bet antra
dienį jos vėl prie savo dar
bu.

Prieš penkiasdešimt tre
jus metus, kuomet įvyko 
perversmas ir darbininkai 
paėmė valdžią, moterys ga
vo lygybę su vyrais vi
same kame. Jos gauna ly
gią algą su vyrais, dirban
čios tuos pačius darbus su 
vyrais. Ir dabar, pav., me
dicinos ir mokymo prof esi-'

$
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senieji operos scenos daini-J0Sfc yra trys moterys prieš 
ninkai, kaip V. Jonuškaitė.l™^.ZLLST“ 
V. Grigą i t i e n e, A. Dam
brauskaitė. A. Kutkus ir

• kt., kurie įnešė tikrai didelį 
indėlį į mūsų operą.

Na, tai tiek tuo tarpu.
A Happy New Year 1971.

Jūsų
V. Gulmanas

Carbondale, Ill. — Valsti
jos kalėjimo kalinių leidžia
mas laikraštis “Menard Ti
me” pripažintas techniškai 
geriausiu kalinių laikraščiu 
visoje šalyje.

Naguįja,, Japonija. — Čia 
prasidėjo teniso rungtynės, 
kuriose aktyviai dalyvauja 
Kinijos ’ teniso žaidėjai ir 
jie tikisi laimėti čampijona-

Šiuos paukštelius sako žmo
nės. Net ir šiandien, kada 
Turkija pripažino, jog Bra
žinskai yra kriminaliniai 
nusikaltėliai, veiksniai siun
čia telegramas, kad jų “did- 

_ y ” neatiduotų Tarybų

čius padarė į. “didvyriais”. 
Tai jie neklausė, ką apie

Tad ko pykti už teisybę!

»rių, viena yra moteris. Daug 
jų yra advokačių. Jos gali 
statyti dangoraižius, taisyti 
kelius, operuoti anglies ka
syklas, dirbti prie cementi
niu darbu, vairuoti keleivi- 
nius lėktuvus; moterys įsi
savina vyrą darbus, su tin
kamais įrankiais ir mašino
mis; joms- nesunku dirbti 
tokius darbus. Be to, apart 
visokių profesijų, jos turi 
prižiūrėti savo gyvenimo 
vyrus ir vaikus. Taigi, jų 
darbai tobulesni už vyrų.

Moteris yrą vadas šeimos: 
turi prižiūrėti kad vaikai 
pasiektų mokyklą; turi pri
žiūrėti vaikų mokslą; turi 
prižiūrėti vaikų sveikatą ir 
apgint juos nuo blogų drau
gų ir užsiėmimų; moterys 
turi žinot apie ligonines ir 
vaistus; turi žinoti apie 
sveikus valgius ir jų kai
ną; turi žinoti apie šva
rą, pasilinksminimo vietas, 
taip kad visas gyvenimas 
ir tvarka yra jos ranko
se. Ji s up r a n t a, kas 
yra gerai ir kas negerai, ir 
širdingai bando išlaikyti 
šeimą geriausioje nuotaiko
je.

Saigonas. — šešių ameri
kiečių savanorių grupė La
ose pasiuntė protesto laišką 
Nixono administracijai už 
Įsiveržimą į Laosą.

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

PAVASARIS
Dabar pavasaris. )
Pro langą veržias 
Auksiniai saulės spinduliai.
Kieme linguoja
Baltas beržas
Ir visas šypsosi žaliai.

Pcr dangų plaukia 
Nerūpestingi ir melsvi.
Ir pempės
Klykauja palaukėj :
Gyvi, gyvi...
Sveiki gyvi,
Vėl iš kelionės
Grįžę paukščiai,
Laukus pažadinę daina.
Sveiki,
Brangieji mano žmonės,
Ir tu,
Pavasario diena, 
Ant mano žemės nusileidus
Lengvais ir virpančiais
Nuskaidrins [sparnais,
Akis į r veidus
Šviesiom svajonėm
Ir sapnais.

Juozas Macevičius

<
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St. Petersburg, Fla
Įspūdinga buvo Floridos 

lietuvių dainų šventė
Kovo 27 d. LLD 45 kuo

pa suruošė Dainų festivalį.
Siame iškilmingame po

kylyje dalyvavo Miamio 
Aido choras su savo solis
tais ir dueustais, kuriems 
vadovavo Birutė Ramoš- 
kaitė-Mann, ir vietinis Dai
nos mylėtoju chorus, ku
riam vadovavo Adele Pa
kalniškienė.

Reikia pasakyti, kad ši 
meno iškilme musų mieste 
buvo viena iš gražiausių.

Miamio Aido choras ir 
mūsų vietinis choras tu ro
jo proga pademonstruoti 
savo menines jėgas. Pub
likos prisirinko apie tris 
šimtus vos sutilpo į salę

Pirmiausia mūsų rūpes
tingos šeimininkės pavaiši
no svečius.

Po vaišių pokilio vedėjas 
V. Valley pasveikino sve
čius, padėkojo už skaitlin
gą atsilankymą ir pateikė 
pokylio dienos programa.

Pirimausia Dainos mylė
tojų c h o r a s, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės, ati
darė dainų programą, sėk
mingai sudainavo keturias 
dainas: “Keliaujame su 
dama,” “Prie N e v ė ži o,” 
“Graži Tėvynė mano” ir 
“Jaunystė.”

Toliau sekė Miamio Aido 
choras vadovybėje Birutės 
Ramoškaitės- Mann. Pir
miausia pakviestas choro 
pirmininkas inž. A. Gabrė
nus tarti keletą žodžių. Jis 
pasveikino visus čia susirin
kusius, padėkojo LLD 45 
kuopai už pakvietimą Aido 
choro į šią dainų šventę ir 
palinkėjo programos atli
kėjams geriausio pasiseki
mo.

LAISVES' VAJUS
šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:

Ozone Park,o N. Y............ . .
Philadelphia, Pa. ..........
Worcester, Mass. .. .......... . .
Miami, Fla. -- - - -------- ------
St. Petersburg, Fla................
Hartford, Conn. ...........
So. Boston, Mass. .. . ............
Waterbury, Conn........ . .........
New Jersey valstija .. ...........
Brockton, Mass. ..................
Yucaipa, Calif. .. . .............. .
Harrison-Kearny, N. J. ....
Haverhill,-Lawrence, Mass.
Rochester, N. Y. .
Norwood, Mass. .....................
Canada .....5....... ..........  . .
Stamford, Conn. . . .. ...........
Gteat Neck-Hutington. N. Y
Binghamton, N. Y. ........
Baltimore, Md. .....................
San Francisco, Calif. ......
Pittsburgh, Pa. ............... .
Elizabeth, N. J. ................... .
Lawrence, Mass. ..........
Dearborn, Mich. ...................
Chicago, Ill. ................... .
Detroit, Mich............ . ...........
Los Angeles, Calif.............
Bridgeport, Conn............ .
Wilkes-Barre, Pa. ...........
Paterson, N. J. ......... ......
Shenandoah, Pa. ..................
Cliffside, N. J..........
Easton. Pa.............................
’Oakland, Calif. ............
Rumford, Me.........................
Scranton, Pa. .............
New Hampshire..................
Newark, N. J. ............... .
Bayonne, N. J. ....................
New Haven, Conn..................
San Leandro, Calif. .............
Cleveland, Ohio ----- ......
Grand Rapids, Mich. ....... ,10

Vajaus pabaigoje, jūsų miesto vajįninkąs gavo punk
tus už virš minėtas dovanas.

Administracija

Jau beveik šimtą metų juros locijose minimas Klai
pėdos švyturio vardas. Antrojo pasaulinio karo metais 
jis buvo sugriautas, bet po karo tuoj pat buvo atstatytas. 
Jis sutinka ir palydi laivus, rodo jiems kelią. Baltijos jū
ros platybėse. Švyturio radijo signalai dabar tarnauja 
ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių valstybių žvejams.

Nuotraukoje: Klaipėdos š vytu rys.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Aido choras, su maža 
pertrauka, išstoja du kar
tus. Gražiai, sutartinai su
dainuoja šias daina*; “Svei
ki gyvi mūs svečiai,” “Šė
riau žirgelį,” “Grok, žioge
li,” “Kur bėga Šešupė” ir 
“Su Nemunu pateka sau
lė.”

Toliau seka duetai ir so
lo? Helen ir Frank Man- 
kauskų duetas — “Oi da
riau lyseles” ir “Ramunė
lė.” Helen Hinman solo — 
“Širdį tau a tvėriau” ir 
“Pasi ilgimas.” Stanley 
Vaineikis, solo — “Mergu
žėlė” ir “Jaunas ir gražus 
Stasys.” Mae Gabrėnienė, 
solo •— “Sukaktuvių daina” 
ir “Jaunoji mergelė”; ir 
duetas su Stanley Vainei
kių — “Karvelėli” ir “Kur
tas kelelis?’

Aido choro vadovė Bi
rutė Ramoškaitė, įžymi so
listė ir artistė, pati sau 
akampan u o d a m a kanklė
mis padainavo 3 dainas — 
“Skauda man galvelę,” “Oi, 
mama, mama” ir vieną 
rusų liaudies dainą.

Bendrai paėmus, abiT cho
rai — St. Petersburgo Dai-, 
nos mylėtojai ir Miamio 
Aidas — su solistais ir du- 
■e tįstais savo žavėjaučiais ir 
sutartinais balsais pobū
vio dalyviams paliko gražų 
ir ilgai prisimenamą įspū-

Programą baigiant, abu 
chorai padainavo “Vilniuj 
žydi liepos,” ir porą daine
lių kartu su visa publika.

Šiuo baigėme mūsų dainų 
šventę.

LLD 45 kuopa dėkoja Mi- 
amio Aido chorui, solistams 
ir vadovei B. Ramoškaitei- 
Mann, mūsų Dainos mylė
tojų chorui ir vadovei Ade-

$1371. 
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lei Pakalniškienei už pro
gramos atlikimą. Taipgi 
širdingas dėkui šeiminin
kėms už jų nuoširdų pasi
aukojimą paruošimą .vai
šių svečiams. 45 kuopa., pa
gerbdama solistus ir chor
vedžius, papuošė juos kor
sažais. / ''

Užbaigiant iškilmes, abu 
chorai susėdo prie vaišių 
stalo, pasivaišino ir drau
giškai pasikalbėjo.

Po visko miamiečiai vyko 
į savo namus, mūsų choris
tų išlydimi su daina.

• I V. B—nė

Įvairios Žinios
Maskva. — Dienraš t y j e 

“Pravdoje” tilpo Lenkijos 
komunistų vado Giereko 
straipsnis, aštriai kritikuo
jantis Kinijos komunistų 
vadų nusistatymą. Gierekas 
atvyko į TSRS Kompartijos 
kongresą.

Washing tonas. — Geolo
giniai tyrinėjimai surado, 
kad Jungtinių Valstijų upė
se, ežeruose ir kituose van
denyse yra nuodingų me
talų ir kitokio užteršimo, 
bet didelio pavojaus dėl to 
nesudaro.

San Cleriiente, Calif. — 
Prez. Nixonas paskelbė, 
kad su balandžio 7 d. iš
trauks iš Pietų • Vietnamo 
apie 12,000 amerikiečių ka
rių.

Londonas. — Apie 50,000 
Fordo darbininkų tebestrei- 
kuoja Anglijoje. Streikie- 
rius remia kitų Europos ša
lių darbininkų unijos ir ki
tos organizacijos.

Teheran, Iran. — Už nar
kotikų pardavinėjimą trys 
vyrai buvo sušaudyti. Viso 
už tokį pat prasikaltimą su
šaudyta'80 žmonių.

New Delhis.—Indijos par
lamentas pasmerkė Pakista
no valdžią už skerdynes Ry
tu Pakistane, kur liaudis 
kovoja už laisvę ir nepri
klausomybę.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

Haledon, N. J.
Pavojingai užgavo koją 

r 

“Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas P. Augutis, triūs- 
damasis aplink namus, už- 
kliuvus kojai už po jomis 
pasitaikiusio nereikal ingo 
griozdo, griūdamas an ce
mento labai skaudžiai už
gavo koją, taip, kad turėjo 
kreiptis į gydytoją. Gydy
tojas nutraukė kaulų nuo
trauką, ir pasirodo, kad ke
lis pavojingai užgautas, bet 
kaulas netrukęs. Davė 
skausmui raminamų vaistų.

Bet, matyt, vaistai neati
tiko jo kraujui, pakilo karš
tis ant tiek, kad vargiai 
ligonis begalėjo kalbėti, o 
skausmas suehiė taip, kad 
turėjo nejudėdamas kelias 
dienas gulėti lovoje. ?

Tačiau dabar džiugu pra
nešti, kad skausmas pra
deda atslūgti ir kad ligo
nis jau gan prieiti prie sta
lo valgyti.

Linkiu tau, draugu t i, 
skausmą kuo greičiausiai 
nugalėti—sveikatą atgauti.

m ** <** ,
Apie save turiu pasisa

kyti, kad akys pradėjo la
bai varginti, kad regėji
mas silpnėja ir šiaip da
ro nesmagumų.

Gydytojas sako, kad au
ga katarakta ir kad reikės 
daryti operaciją, tačiau 
kol kas dar negalima, nes 
katarakta dar nepribrendus.

Taipgi ir su abelna svei
kata negaliu pasigirti.

• • • O• • •
Kaip didmiesčiuose, taip ir 

mažuose miesteliuose kri- 
minalystės kiekvieną dieną 
pasikartoja, o ypatingai na
mų apiplėšimas dienos lai
ku nebėra jokia naujiena. 
Štai kad ir mūšų mažame 
miestuke per trumpą laiką 
net 7 stubas dienos' laiku 
apiplėšė. Mat, mažmies- 
čiuose žmonės mažiau at
sargūs, dažnai iš namų iš
eidami palieka duris neuž
rakinę, tai plėšikai tuo ir 
pasinaudoja. Atsargiau rei
kia elgtis su durų užraktu. 
Juk vagišiai ir pro užra
kintas duris įsibriauna, tai 
ką bekalbėti apie neužra
kintas.

J. Bimba

Philadelphia, Pa.
Trečią “sinutką” 

vaduotojai turėjo
Priešvelykinis laikas lie

tuviams žinomas ne tik 
sausu pasniKu, bet ir “ap
dūmojimu” Jėzaus kančių. 
Malda sako; “Kursai Ken
tėjai, Jėzaus Kristau, pone 
musų, susimilk ant mūsų”...

Šie metai Lietuvos va
duotojams bendruomenin- 
kams labai pelningi. Jų 
“smutkai” padidėjo nuo ta
da, kai žmogžudžiai Pra
nas ir Algirdas Bražins
kai nutūpė Turkijoje. An
tras “smutkas,” tai Simo 
Kudirkos ir J. Simokaičio 
su žmona G. Mickute ne
sėkmingi bėgimo užmojai.

žmogžudžiai Bražinskai 
daugiausia “sugraudino” 
visokių rūšių vaduotojus, 
kad Turkijos Aukščiausiojo 
Teismo taryba nutarę Bra
žinskus sugrąžinti į Tarybų 
Sąjungą.

Dabar vaduotojų spauda 
ir jų radijo valandėlės be 
perstojimo gundo lietuvius, 
kad siųstų telegramas, laiš
kus Turkijos ministrams, 
prašančias, kad Bražinskus 
atiduotų vaduotojams par
sivežti į Ameriką.

Bražinskų, Simokaičių ir 
S. Kudirkos, šposai vaduo
tojams labai prie širdies dėl 
pasipinigavimo. Dėl dides
nio sugraudinimo lengvati
kių, jie paskelbė per jų ra
diją, kad artimiausiu laiku 
'galėsime girdėti balsą paties 
P. Bražinsko per jų py6- 
gramas...

Tai bus “balsas” iš ne
svarios gerklės, prašantis 
Amerikos lietuvius nepa
gailėti pinigų jų išlaisvini
mui .ir į Ameriką parveži
mui.

Bet kol kas jų vargonai 
tebekaukia iš senos kantič- 
kos: “Kursai kentėjai už 
mus griešnus.”

D. Kavalis

Miami, Fla.
Kovo 2 d. “Laisvėje” drg. 

V. Bovinas Aido Chorą kri
tikuoja už nedalyvavimą va
sario 17-tą parengimėlyje, 
būk dėl kokių “menkų nesu
sipratimų.” Priežastis — 
choro įžeidimas. Ne visi, 
bet keletas užsispyrėlių iš 
LLD pareikalavo, kad cho
ras ne tik akompanistei už
simokėtų, bet ir už užkan
džius po $2. % į

Paskutinis reikalavimas 
ne tik įžeidė choristus, bet 
jų žaizdas dar ir druska pa
trynė — užsimokėkite po du 
dolerius už privilegiją 
dainuoti. Juk choristai ir 
taip kiekvienas perdaug 
pasišvenčia, kas šeštadienį 
važinėdami į choro repeti
cijas po 20 ar daugiau my
lių Miamio automobilių 
kam š a t y j e ir pašvęsdami 
vieną dieną kas savaitę tam 
reikalui.

Taigi matote, drauge Bo- 
vinai, LLD 75 kuopos pa
statymas mums viršminėtų 
sąlygų įžeidė choristus ir 
jie vasario 6 dienos posėdyje 
nutarė nedalyvauti parengi
mėlyje vasario 17-tą.

Aš žinau, kad Literatūros 
Draugija yra didžiausia me
no puoselėtoja. St. Peters- 
burgas yra puikus pavyz
dys, kur Dainos Mylėtojai 
ir LLD gražiai kooperuoja. 
Draugai, progresyviai mia- 
miečiai, kooperuokime ir 
mes. Garantuokite mums 
mokytojo atlyginimą, mes 
jums be jokių saly gi i dai m lo
si me bet kur ir bet kada. j

A. P. Gabrėnas
Choro pirmininkas

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE MAN

Experienced only.
Live in.

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

SEWING 
MACHINE OPERATORS

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
. - DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila. ,Pa.

(22-28)

SEWING MACHINE OPERATORS
Experienced on High Speed Safety 
Stitch Machine.

DRESSCRAFTERS
3915 Powelton Ave., 2nd fl.

Phila., Pa.
(22-28)

COOK- Female — Hours 7 AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern cafeteria 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salary plus 
many generous benefits plus free 
meals. Apply to Manager or phone: 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 North St., Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (25-27)

BOILER. $160 per wk. to start. 
Operating Engineer with Phila. class 
“A” license to operate boilers, com
pressors and refrigeration equipment. 

Must be ready to do other plant 
mech. work as needed. Night shift, 
min. 5—6 yrs. exp. Merit raises, 
shift diff. SA 4-8700 HYGRADE 
FOOD PROD. CORP. 8400 Execu
tive Ave., Phila., Pa.
An Equal Opportunity Employer

(25-27)

SALESLADY. We will train. Hours 
from 2 to 9:30 PM. '

No Sundays or hęlidays. Call for 
appointment. 3

MAJESTIC BAKERY
201-353-5970.

(26-31)

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our find in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup
plied. Applications please call 201- 
524^2468 between 1:30 PM.—4:30 
PM. The Macke Co.

(26-28)

REPAIR ON KNITWEAR, for 
hand work on Knit Garments. Call 
for appointment.

CRAZY HORSE
201-279-9200

(26-27)

MALE OR FEMALE

1—-Program Director
9—Lifeguards
8—Playground Supervisors

18—Payground Leaders
Inquire Madison Township Recrea
tion Department, 18 Throckmorton 
Lane, Room 203. Old Bridge or call 

201-679-5330.
(27-28)

BUSINESS OPPORTUNITY

SACRIFICE $80,000. Summer re
sort 8 fully furnished cottages, good 
condition. Large restaurant bar 
cocktail lounge and two frame hotel 
buildings need repairs. 50 acres 
including timberland in Helderberg 
Mts. 18. miles SW of Albany. % hr. 
drive from State University and 
State Office Building Campus off
ices, 14 year. round homes built in 
area this year. Good opportunity 
for suburban developer. Property 
appraised for $100,000 8 years ago, 
worth more now. ** Illness of owner 
forces sale. 518-482-9350.

(26-27)

.OWtfER RETIRING. Modern i'cs- 
taurant, bar, .3 banquet halls. Ex
cel. location on 2% acres in N.J. 
nr. Rt.. 22, brick construction open 
•5%days.' Excel, terms avail. $450,- 
000. FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-0889-5415.

(26-28)

FOR LEASE

High Volume Arco Station for 
lease. Troy, Colonie, Albany areas. 
Financial assistance provided. Paid 
training. Excellent location. For 
further information call: Day 518- 
489-2585, pr Eves. 518-371-4305.

,(26-30)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

The Equal Employment Opportu
nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its "Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City. .

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment. 
GREEN ACRES 
COUNTRY CLUB 

609-896-0259
(22-28)

BODY SHOP MANAGER
Completely experienced. 
Independent Shop.

Good pay and benefits.
Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.

201-381-5790
(27-31)

WEAVERS
Label or Jacquard Trim. Good 

location and pay. Clean, easy work. 
We speak Hungarian. 201-891-0047., 

(26-28)1

MECHANIC—Industrial. Metal 
automatic welders, install and 
breakdown. Salaried, full benefits. 
Send resume to P. O. Box 458, 
Woodbridge, N.,J. 07095 or call 
201-634-6000, Mr. Bey.

(26-29)

MECHANIC. Aluminum siding, 
some experience required in roofing 
gutters and installing aluminum 
windows and doors. Must have 
transportation. Call 201-256-7751. 
Mon. thru Fri. 9 AM—4 PM.

(24-27)

MASTER MECHANIC

Metal fabricating, heavy presses, 
ovens, conveyors, motors, welding, 
equipment installation, basic elect
ric. Read prints. Top pay, benefits 
and future growth for a pro who 
wants to join No. 1 company in 
field. Send resume to:

RUSSELL-STANLEY
P. O. Box 458, Woodbridge, N. J.

Or call Stanley Bey
201-634-6000 (24-27)

EXPERIENCED SHEAR OPER
ATOR. Must be able to set up Gau
ges, to close tolerances and be 
familiar with thickness of from 24 
to 12 gauge cold rolled sheet steel. 
Modem Steel Equipment Co., mfg. 
of steel office furniture. 7330 State 
Rd., Phila., Pa., 19136. DE 3-3455.

(25-27)

CHAUFFEUR-Companion for wid
ower. Willing to travel, unmarried 
man, sleep in. Private room, bath 
and meals, Center City apt.

203-2467
(26-27)

EXPERIENCED OPERATORS.
Single needle overlock and merro 
hefnmer. Section piece work. Ex
cellent ^Working conditions and be
nefits. Local 169. FRANBE IN
DUSTRIES INC. 205 Brooks Blvd., 
Manville, N.. J. 201-725-5100.

(24-28)

MECHANICS also MECHANICS 
HELPERS. For the Long Beach Is
land, N. J., area. Good salaries, va
cations, hospitalization.

609-597-2501. (26-28)
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Pasakiškas devingalvis

[Amerika buvo įgijusi gar
bingą vietą tarp pasaulio 
tautų. Buvo laikai, kada>ji|šnipinėjimo 
puoselėjo šiltą vietą demo- 

i kratinėms idėjoms. Ji da
vė' Jeffersonus, Lincolnus 
ir Rooseveltus. Ji prisidė
jo prie gelbėjimo pasaulį 
nuo hitlerizmo. Bet šian
dieną, apkvaišus savo mili-

Į tarė jėga, ji pasirinko ke
lią, kuris veda į trečią pa
saulinį karą ir žmonijos 
sunaikinimą.

Kas tam viskam vado
vauja?

Tam vadovauja stambusis 
kapitalas, kuris paruošė 
didelę prarają, į kurią jis 
neišvengiamai įkris.

Istoriniai žvelgiant 
tykus, mes žinome, 
niekas nėra amžinas, 
vo skirtingos socialinės si
stemos prieš kapitalizmą. 
Jos pergyveno savo laikus 
ir užbaigė dienas. Šiuo lai
ku kapitalistinė sistema 
dagyveno eros galą. Istori
ja nepermaldaujama, ji, ta 
sistema, turės eiti užmarš
tin,

Amerika yra paskutinis 
kapitalistinės sistemos av
angardas. Nusilpnėtų Ame
rika, sugriūtų visos jos tal
kininkės, kurios pasilaiko 
tik Amerikos fondais, para
ma.

Kad pilnai jaustų savo 
talkininkų pulsą, Amerika 
mato reikalą palaikyti su 
jais artimą ryšį. Tam ry
šiui tarnauja Centralinė 
žvalgybos Agentūra (ČIA), 
turinti visą eilę įstaigų, ku
rios veikia josios žinioje.

Kiekvienoje Amerikos am
basadoje kitose š a 1 y- 
se yra ČIA junginys, kuris 
veda šnipinėjimo dalbą.

ČIA turi savo apmoka
mus agentus kiekvienoje

žymesnėje 
Apmokami

da- 
kad 
Bu-

The Meeting of the 
American Association

A meeting of the A me Cl
ean Association to Combat 
Fascism, Racism and Anti- 
Semitism was held March 
29th. The organization is 
working very closely toge
ther with the American 
Committee for Protection 
of the Foreign Born. They 
are ' planning to merge in 
the near future.

The meeting was well at
tended and very construc
tive. Good work is being 
done to keep the American 
people alerted about the 
present day dangė to 
their liberties.

One of its biggest and 
most important undertak
ings right now is the call
ing of a conference on the 
state of the civil liberties 
in the U.S.A. today.

The conference will dis
cuss our common interest 
in reversing the dangerous 
course on which the Admi
nistration and anti-demo
cratic forces are taking our 
country; to plan an action 
to safeguard the Bill of 
Rights; to discuss proposals 
to counter the growth of 
the ultra-right, racism, anti 
-semitism and on \the at
tach upon the minorities.

The conference will take 
place on Sunday, May 23rd, 
from 10 AM. to 5 PM. Con
gresswoman Bella Abzug is 
one of the invited speakers.

The progressive Lithu
anians in the Association 
are represented by Use 
Bimba and John Grybas.

organizacijoje. 
CIA agentai 
tikslais dar

buojasi ir darbo unijose. 
Prieš 3 metus buvo iškeltas 
skandalas, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
yra gavę nuo ČIA 3 milijo
nus doleriu, v

Buvo įrodyta, kad stu
dentų organizacijoje veikia 
apmokami ČIA šnipai.

Yra rimtu kalbu ir įro
dymų, kad su CĮA žinia 
nužudyti visuomenės pati
kimi pažangūs darbuotojai, 
pradedant Bob Kennedy ir 
baigiant Auto Workers U- 
nion Prez. Walter Reuthe- 
riui. Tiesa, jis žuvo, lėktuvui 
nukritus, bet vėlesni tyri
nėjimai tikrina, kad tas 
lėktuvas buvo užfiksuotas. 
Kodėl) o kodėl, per šį ilgą 
laiką nežuvo “nelaimėse” 
ir nebuvo užpulti ir nužu
dyti reakcionieriai, o vis 
tik pažangūs žmonės?!

Dabar eikime prie klausi
mo: kur ir kaip finansiniai 
pasilaiko — gauna tiek pi
nigų ČIA?

Nieks nežino, ir gal nebe
nori žinoti, kiek ir kur ši 
agentūra išleidžia. %

Yra būtina susipažinti su 
Amerikos kai kuriomis tei
sėmis, ypatingai su tomis, 
kurios liečia turtų paliki
mus, paskyrimus didelių 
sumų pinigų bent kokiems 
tikslams.

Amerikoje yra įstatymas, 
kuris leidžia išsisukti nuo 
mokesčiu - taksu mokėjimo 
valstybei, paaukojant turtą 
“labdaringoms” organiza
cijoms. Tiesa. ČIA nėra lab
daringa organizacija, bet 
ji ieina' į tą kategorija.

Štai, paminėsime tik ke
letą tokiu “labdarių”, kurie 
vra palike dideles sumas 
pinigų ” tam tikriems fon
dams. iš kuriu kai kurie 
rūpinasi ir anšvieta, svei
kata ir dar kitais, rodosi, 
gan švariais dalykais...
Ford Foundation

$2,424,820,368 
Carnegie Corporation 

320,000,000
Carnegie for L P.

30,542,642
Rockefeller Foundation 

805,223,541 
Field Foundation 

42,000,000 
Edward A. Filene 

28,700,000
Yra dar daug tokių 

dų, kurie niekur nepami
nėti.

Didesnė dalis šios sumos 
ir dar mums nežinomų su
mų, perėjus yra į “globą” 
ČIA. Tie pinigai įdėti į 
stambias įmones ir neša 
didelius procentus. <O jei 
kada ir pritruktų, tai ir vėl 
kas nors paskirs milijo
nus dolerių “labdaros” 
darbams .. .

Aišku, turčiai laiko ČIA 
sava, artima, prie širdies 
įstaiga, ir pirmiau, negu 
skirs kam kitam, tai skirs 
jai.

Ot, tokia padėtis padaro 
šia organizaciją neprigul- 
minga ir galinga. Ji visu 
pirma tarnauja savo klasei 
(turčiams), rūpinasi josios 
padėtimi. r

fon-

Dzūkelis

Haga, Olandija, —čia ka
taliku vaikų kr ikš ty mas 
smarkiai mažėja. Manoma, 
katalikai nepasitenkinę po
piežiaus Pauliaus moky
mais ir traukiasi nuo katali
kų bažnyčios.

Huntington, N. Y.
Kovo 20 d. Huntingtone 

mirė Jadvyga Slancaus- 
kaitė - Vilčauskienė - Willi
ams, sulaukusi 93 m. am
žiaus.
Velionė į Ameriką su ma

ža dukrele atvyko 1903 m. 
Jos vyras Mateušas Vil- 
čauskas jau gyveno Ameri
koje. Nuo pat atvykimo 
šeima gyveno Huntingtone.

Kaip daugumos ateivių, 
Vilčauskų gyvenimas buvo 
skrumnas. Šeimoje augo 
du sūnūs ir dukrelė: Mate
ušas, Laurynas ir Kristina. 
Laurynas per Antrąjį pas. 
karą, kartu su kariniu lai
vu, žuvo plačiame vandeny
ne. Mateušas, vedęs Klas- 
tauskaitę, gyvena Great 
Necke. Kristina per savo 
gabumą ir dideles pastan
gas užbaigė Cornell Uni
versitetą. Besimokant su
sipažino su medicinos stu
dentu Jonu Stanislovaičiu 
ir sukūrė šeimynini gyve
nimą.

Abudu Stanislova i č i a i, 
sveikata leido, energin- 
darbavosi tarp pažan- 
amerikiečių ir lietuvių.

Staneslow, sveikatai

kol 
gai 
gių 
Dr. 
pašlijus, dabar gyvena
Floridoje.

Jadvyga Slančauskaitė- 
Vilčauskienė, į Ameriką vy
ko, kai dauguma, kitų lie
tuvių, sunkaus gyvenimo 
verčiama. Ji užaugo są
moningų tėvų šeimoje. Tė
vas iš amato buvo siuvė
jas. savamokslis, bet labai 
mylėjo knygas, buvo knyg
nešys, poetas, kaimo švietė
jas. Sunkiai jis grūmėsi 

’ už duonos kąsnį. Slančaus- 
kas yra parašęs daug dai
nų, eilėraščių, užrekorda- 
vęs šimtus įvairių tautosa- 
kų, dainų. Užtat jį nuo- 
latos persekiojo caro val
džios pakalikai; jis buvo 
kalinamas, ištremtas. Už
vis sunkiausiai jis kentėjo 
nuo sufanatizuotų davatkų. 
Viename savo užrašų sąsiu
vinyje jis įrašęs:

“Sūdna diena artinasi,— 
sugrižusios iš Joniškio ir 
Žalgirės moterėlės aimanai 
vo: į Skaisgirį atsikraus
tė ancikristas, cicilikų vys
kupas.* Tas ancikristas 
meldžiasi iš juodį knygų 
su baltomis raidėmis; sto
jant i jo tikėjimą, reikia 
savo krauju iš mažojo pirš
to įsirašyti į tam tikrą ci
cilikų knygą...”

Daugumai tokios pasakos 
buvo tikrovė. Knygnešiui, 
kaimo švietėjui, tokiose ap
linkybėse pelnyti sau pra
gyvenimą buvo sunku, bet, 
matyt, Slančauskas buvo 
nepalaužiamo ryžto žmo
gus. Jis sulyg išgale mokė- 
švietė vaikus, paliko daug 
vertingos literatūrinės me
džiagos, kurią dabar renka- 
studijuoja Macijauskienė ir 
kiti Lietuvoje.

Nelaimingas buvo ir jo 
asmeninis gyvenimas. Anks
ti mirė žmona ir du sūnūs, 
o 1903 m. gegužės mėnesį į 
Ameriką išplaukė visos ke
turios jo dukterys ieškoti 
laimės. O jos buvo taip rei
kalingos jų tėveliui. Bet 
ir joms pačioms carizmo 
pavergtoje Lietuvoje, kaip 
c i ei liko dukterims, b u v o 
sunku, niekur negaudavo 
darbo.

Amerikoje Elzbieta susi
tuokė su Vincu Jakščiu 
(Senu Vincu), 
ji 
veltui ieškojusi laimės, po 
dešimties metų, sugrąžo į 
Lietuvą pas tėvą.

gyriausio-
Kristina Strazdienė,

Apie laidotuves >
Jadvyga Vilčauskienė 

tapo palaidota kovo 23 d. 
Waterburyje, Lietuvių Tau
tinėse kapinėse, šalia savo 
gyvenimo draugo Simano. 
Laidotuvės buvo privačios 
— tik artimi giminės teda
lyvavo . Prie kapo velio
nės anūkas — Bob Stanes
low paskaitė eilėraštį: 
Today I speak of a woman

Who, although she was 
ihy grandmother,

1 never really knew closely. 
She was small in size,

birt strong

who believed 
In Freedom and

Fair treatment. 
Loved all people.

She lived a long*, and, 
I hope, a satisfying life.

Now she has 
gained the rest

she deserved.
Kelis žodžius teko pasa

kyti ir šių žodžių rašė jai.
Jadvyga Vilčauskienė bu

vo ramaus būdo moteris, su 
visais gražiai sugyveno. 
Kol sveikata, tarnavo, ji 
skaitė laikraščius ir kny
gas, priklausė pažangiose 
organizacijose.

Liūdni prisiminimai
Savo laiku, Waterbury, 

Conn., buvo didelė lietuvių 
kolonija. Bank gatvėje 
mirgėjo lietuvių biznierių ir 
užeigų vardai, visur girdė
josi kalbant lietu v i š k a i. 
Dabūr... jau tenka ieškoti 
lietuvio. Senoji karta išre
tėjo, jaunimas suameriko- 
nėjo.

Nenorintieji kunigams 
nusilenkti, 1902 m. pažan
gūs lietuviai įsisteigė Lie
tuvių Tautines kapines. Ka
pinės yra gražiame kalne
lyje, užima nedidelį žemės 
plotą. Gražiai tvarkomos. 
Paprašiau kapinių tvarky
toją, kad nurodytų, kur 
yra Prūselaičio1 kapas.

Ir štai stovi gražus ak
mens paminklas su įrašais 
“Prūselaitis Jonas
1925. ”
Prūselaįtienė, 
laitis, Jeva
1926. ”

Prūselaitis 
išsilavinimo asmuo; apie jį
telkėsi visi pažangaus ju- 
dėjįno reikalai. Ilgai jis 
r 
nariu.

Puikiai pavyko filmų 
iš Lietuvos rodymas
Tenka pasididžiuoti, kad 

LLD 185 kuopos ruoštas ro
dymas filmų iš Lietuvos 
pereitą sekmadienį White 
Horse salėje ant Jamaica 
Avenue labai gražiai pavy
ko. Kaip žinia, filmus rodė 
mūsų jau labai įgudęs fil- 
mininkas Jonas Grybas. Jam 
nepaprastai sekėsi. Na, ir 
publikos buvo gerokai su
sirinkę. Bet man atrodo, 
kad ši salė filmų rodymui 
per mažoka.

Jonas parodė net penkis 
filmus. Pirmas buvo iš trum
pų vaizdų. Įdomus dar ir 
tuo, kad aiškinimas atlieka
mas labai aiškia anglų kal
ba.

Visiems patiko filmadapie 
poetą Joną Mačiulį (MĮairo- 
nį). . . 1

Labai, labai įdo’mus ir 
oražus filmas apie vieną 
kolūkį Kapsuko rajone. Jo 
specialybė—gyvulininkystė. 
Tiek daug karvių, tiek tų 
kiaulių! Paskui sekė lyg ir 
vitražinių vaizdu nepapras
tai spalvingas filmas “Sau
lės pasakos.” Nieko pana
šaus niekados filmuose aš 
nebuvau mates. Paskutinis 
filmas buvo “Dainų šventė.” 
Čia tai jau buvome sujau
dinti iki giliausių mūsų lie
tuviškų jausmų gelmių. Ne 
vienam net džiaugsmo ir pa
sididžiavimo ašara iš akių 
ištryško.

Nusiskriaudė tie, kurie 
neatėjo filmų pamatyti. 10 
mano patarimas drg. Gry
bui, kad jis su šiais puikiais 
filmais pasisuktų į kitas ko
lonijas. Dar, man rodos, rei
kėjo pakartoti ir tame pa
čiame 
Kodėl

mūsų New Y o r k e 1 
ne Maspethe?

Rep.

1872-
Žemiau seka: “Jeva 

Jonas Prūse- 
Prūselaitytė,

buvo gilaus

Pataisymas
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje buvo pranešta apie 
šaukimą LDS 3-čiosios ap
skrities konferenciją, kuri 
įvyks balandžio 18 d. Labor 
Lyceum salėje, 15-17 Ann 
St., Harrisone, N. J., 10 vai. 
ryto.

Ten buvo pasakyta, kad 
po konferencijos bus rodomi

t

buvo Pildomojo Komiteto _5 vai. po^ pietų, o tu- 
nariu. ' - - T . o ,

Prūselaičiui mirus, Prū- bus rodomi 3 vai. po 
selaitienė su vaikais persi- Pie^Ų>

rėjo būti paskelbta, kad fil-

\ Mieste pasidairius
1970 metais bedarbių skai

čius New Yorko apylinkėje 
pakilo iki 41 proc., skelbia 
Darbo departamentas. New 
Yorko apylinkėje tuo metu 
buvo apie 300,000 bedarbių, 
pačiame m i este—159,000.

Mieste dirbančiųjų skai- 
siekė 3,300,000. šiais metais 
bedarbių skaičius padidėjo, 
dirbančiųjų — sumažėjo.

Parengimų Kalendorius
Balandžio 18-tą dieną

Įvyks f JIS 3-os Apskrities 
konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Brooklyno federalinis teis
mas rado kaltu teisėją 
Harrisoną už bandymą su
mažinti pajamų taksus ne
legaliu būdu 1963 ir 1966 
metais. Harrisonas neįtrau
kė į pajamas apie $100,000.
Jam gręsia bausmė keturių 

metų kalėjimo ir $40,000 
pasimokėti.

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.

3

I

Komunistų Partijos cent
ro name bombos sprogimas 
padarė nemažai nuostolių, 
bet nieko nesužeidė. Komu
nistų vadai kaltina žydų te
roristus rabino Kah'ane va
dovybėje. Prieš porą dienų 
jie bandė įsiveržti į Kom
partijos centrą, bet jiems 
buvo pastotas kelias.

Teisėjas Kidder paskelbė, 
kad rabino Kahane ir kitų 
dviejų teroristų teismas bus 
atnaujintas vėliau, kadangi 
džiurė negalėjo susitaikyti 
dėl jų kaltinimo. Bus pa
skirta kita džiurė.

Kahane ir kiti teroristai 
kaltinami įsiveržimų į TSRS 
spaudos agentūros Tass ra
štinę ir padarymu ten nuo
stolių, darbo sutrukdymu, 
tarn a u t o j ų t e r o riz a vi m u 
1969 m. gruodžio 29 d.

Kongresmanė Abzug pra
neša,’'kad ji atidarė raštinę 
Veter a n ų Administracijos 
name, 252 Seventh Ave., 
prie 24 St.

Ji teiks patarimus ir in
formacijas social security 
ir kitais svarbiais klausi
mais.

Nuoširdi padėka
Dėkoju giminėms, drau

gams ir kaimynams, kurie 
man pagalbą teikė liūdnoje 
valandoje, minis mano vie
ninteliam sūnui Rapolui, 
dar neturinčiam pilnai nei 
41 metų amžiaus.

Manęs ir mano anūko 
Pranuko užuojautai gėlių 
Vainikai puošė šermeninę. 
Tąipgi gavome užuojautos 
atvirukų ir laiškų. Šerme
nyse dalyvavo ir į kapus pa
lydėjo gražus būrelis gerų 
žmonių.

Dar kartą visiems nuošir
džiausias ačiū.

Izabelė Lamaitienė, anūkė
lis Pranukas ir marti Audrė

Jubiliejaus specialaus 
numerio reikalu

Štai dar daugiau gauta 
sveikinimų nuo sekamų 
draugų:

M. P. Karpavičiai, Na
shua, N. H., $100.

Juozukas, Los Angeles, 
Calif., $80.

Po $60: Julia Gittzus, 
BedfHiM, Mass., Domicėlė ir 
IJuozas Lukai, Worcester, 
Mass.

Po $30; Ex - ma i n i e r i ų 
Draugiškas Klubas, Chica
go, Ill., S. Radušis Millstone,

Balandžio pirmos dienos 
konferencijoje nusitarta 
ruoštis prie Gegužės Pirmo
sios dienos minėjimo New 
Yorke.

Rep

Po $20: A. Kairienė, Pitts
burgh, Pa., Motiejus Kli
mas, East Brunswick, N. J.

Po $10: Anna Kazlauskie
nė, Carle Place, N. Y., Su- 
zanna Kazokytė - Jones, 
Frackville, Pa., Frank ir 
Julia Konteniai, Rochester,

t
i

kraustė gyventi į NewYoh- 
ką. Buvo depresijos laikai. 
Gyvenimas pasidarė sun
kus. Padėties neištvėrus, 
kartu su vaikais nusižu
dė...

Prie gražiai igraviruoto 
akmens, ilsisi palaikai Kris
tinos Stanislovait i e n ė s ir 
jos dviejų sūnų — Artūro 
ir Povilo. Ten ilsisi jos 
tėvas, dabar prisiglaudė ir 
motina.

Toliau paėjus, du gražus 
paminklai — Stasio 'ir Ka
zio Sinkevičių ir iuodvieiu 
šeimos vardai. Tain pat ten 
ingraviruntas Pakus ai tės 
vardas. Rodos, dar taip ne
seniai su visais kalbėiomės, 
visi iie buvo taip tnalonus. 
artimi... dabar dairantis 
nn mirusiniii “miestą.” tik 
liūdni prisiminimai teliko.

K. Petrikienė
Nuo Ad-cijos: Atminčiai 

savo mylimos mamytės, 
Matthew Williams aukojo 
“Laisvei” $10.

J. Stasiukaitis pirminin
kas apskrities, o buvo pa

sakyta, kad jis fina'nsų se
kretorius. Finansų sekre
torius F. Shimkienė.

Red.
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Keturios Speciales Turistines Grupės

Į LIETUVA 1971 METAIS
Kaip ir praeityje, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
kad ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui j Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPĖS VYKS SEKAMAI:

Birželio 18 d. - gris liepos 3 d.
Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d.
Liepos 30 d. - grįš rugpjūčio 14 d. 
Rugpjūčio 13 d. - grįš rugpiūčio 28 d.
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Beirut, Lebanon’as. —Bu
vęs Irako vice prezidentas 
Hardan Takritis užmuštas, 
Kuwaite. Du žudeikos jį nu
šovė. Manoma, kad tai po
litinė žmogžudystė.

<♦>

<0

1 East 36th Street 
New York Cit}, N. Y. 10016

- Telefonas: 212-OR 9-7878

)

Dėl įplatesnių informacijų kreipkitės pas
Mr. Robert Ellyn sekamu adresu:

UNION TOURS

B. Gelgotas, Chicago, Ill., 
$6.

Po $5: C. Visgaitis, J. 
Ulinskas, A. Marcinkus, G. 
A. Bemat. Los Angeles, Ca
lif., Ona Wellus, Bingham
ton, N. Y., Nastė Yudikai- 
tienė, Johnson City, N. Y., 
“L”. Bendradarbis, Phila
delphia, Pa.

Širdingai dėkui, laukia
me daugiau sveikinimų. >

Administracija

Pranešimai
O^one Park, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 
7, Laisvės salėje. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bus pil
nas raportas iš sėkmingo 
kuopos parengimo. Kvie
čiame visus kp. narius da
lyvauti. . Valdyba

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 13 d. 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje 102 
-02 Liberty Avė., Ozone Pk.

Prašomi visi ateiti į susi- ' r 
rinkimą. Turėsime daug 
svarbių reikalų.

Turėsime užkandžių ir < 
kavutės.

Valdyba




