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KRISLAI
Krepšininkai 
Amnestija 
Taikos demonstracijos 
Prof. Viktoras Ruokis 
Zigmas Janauskas

— Ieva Mizarienė —

Sakoma, kad krepšinio žai
dimas yra tikrai amerikiečių 
išmistas. Bet mūsų sportinin
kai labai susirūpinę, nes juos 
šiame sporte kur kas pralen
kė Tarybų Sąjungos sportinin
kai ir kai kuriu kitu šalių lo
šėjai.

Mums, lietuviams, džiugus 
tas faktas, kad Tarybų Są
jungos krepšio sportui vado
vauja lietuvis Modestas Pau
lauskas, apie kurį amerikie
čiu “New York Times’o sek
madienio žurnalo priede, ra
šant apie sekančią olimpiadą, 
kuri įvyks Miunchene, sako
ma, kad “Modestas Pauluskas 
yra vienas iš didžiausių krep
šį n i n k ų p a s a u 1 y j e. ’ ’

1971 metais Tarybų Sąjun
gos krepšininkai, važinėdami 
po JAV, laimėjo devynis iš 
dešimties žaidimų.

JAV spaudoje, ypatingai 
žurnaluose kaip “Time” ir 
“Newsweek,” labai plačiai dis
kutuojamas klausimas amnes
tijos tiems jaunuoliams, kurie 
atsisakė stoti į armiją bei de- 
zertavo iš kariuomenės. Mano
ma, tokių mūsų jaunų vyrų 
yra apie 70,000, didžiuma jų 
Kanadoje.

Aišku, kad jie turi būti grą
žinami į savo gimtinę. Juk 
jie bėgo nuo nelegalaus karo, 
nuo karo, kuris nebuvo pa
skelbtas.

Balandžio 22 d. bus didelis 
sąjūdis Amerikoje, ypatingai 
New Yorke ir Kalifornijoje. 
Dabar eina ruošimasis tai die
nai. Bus reikalaujama, kad 
visi mūsų kariai būtų sugrą
žinti namo. Reikal aušime 
Ameriką ištraukti visas kari
nes jėgas iš pietryčių Azijos.

Prisidėkime ir mes lietuviai 
prie šių demonstracijų.

Profesorius Viktoras Ruokis, 
Lietuvos žemės Ūkio ilgametis 
akademijos dirvožemio kate
dros vedėjas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos narys korespon
dentas, gruodžio 26 d. mirė, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Profesorių Ruokį pažinau 
nuo 1960 metų. Tuomet tik 
ką buvo baigti kai kurie pa
statai žemės Ūkio Akademijos 
Noreikiškėse. Ten buvo su
ruoštas banketas ir man teko 
laimė sėdėti šalia profeso
riaus Ruokio. Po to daug kar
tų lankantis Lietuvoje sutikau 
jį. Tai buvo kuklus, pilnas 
energijos žmogus. Jis buvo 
tikras vegetarijonas, net ir į 
banketus atsiveždavo savo 
maisto, kad nereikėtų valgyti 
mėsinių patiekalų.

Giliausia užuojauta profe
soriaus artimiesiems ir jo ko
legoms Akademijoje.

■ Sausio 22 d. kanadiečiai 
ruošia 65 metų sukakties pa
gerbimo banketą Toronte 
draugui Zigmui Janauskui, 
“Liaudies Balso” ilgamečiam 
spaustuvės darbininkui ir re
dakcijos bendradarbiui.

Jis taipgi uolus Kanados 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Komite
to narys.

Prisidedame ir mes, JAV 
lietuviai, prie linkėjimų Zig
mui Janauskui ilgiausių metų,

Afrikiečiai kaltina A m e r i k ą 1 
rėminiu kolonialių, taipgi 

ir rasistinių valstybių

New Jersey valstijoje jau 
panaikinta mirties bausmė, 

išgelbėta 20 kalinių
Lusaka. — Zambijos pre

zidentas Kaunda afrikiečių 
konferencijoje aštriai kri
tikavo Jungtines Valstijas 
už rėmimą kolonialiu ir ra
sistinių šalių. Jis aiškino, 
kad tokia Nixono adminis
tracijos politika blogina Af
rikos-Amerikos santykius;

Kaunda sakė, kad Jung
tinės Valstijos palaiko arti
mus ryšius su Portugalija, 
kuri turi kolonijas Afriko
je ir ginklais palaiko tų ko-
lonijų. žmones vergijoje, kritika.

Jei Gus Hali būtų išrinktas 
prezidentu, ką jis darytų

Los Angeles, Calif. — 
Spaudos konferencijoje ko
munistų prezidentinis kan
didatas Gus Hali pareiškė: 
Jeigu jis būtų išrinktas 
□rezidentu, pirmiausia baig
tu karą, užrakintu Penta- 
goną, ČIA ir FBI, paleisiu 
iš kalėjimų Angelą Davis ir 
visus kitus politinius kali
nius, panaikintų rasizmą.

Kadangi šis karas netei
singas, nemoralus, tai Hali 
amnestuotų visus karo 
□riešus, karo išlaidas tada 
□anaudotų namų, ligoninių 
statybai, suteiktų visiems 
bedarbiams darbus, padi
dintų pramonės gamybą,

Tarybų Sąjunga išvarė 
kongresmaną Scheueri

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos milicija areštavo new- 
yorkietį kongresman Scheu- 
erį, kaip nepageidaujamą 
svečią. Vėliau jis buvo iš
varytas iš Tarybų Sąjun
gos.

Kongresmanas Scheuer 
Maskvon atvykęs agitavo ir 
organizavo žydus vykti į 
Izraelį. Tokiu būdu jis pra
sižengė prieš tarybinius įs
tatymus.

90,000 sveikino 
Kompartijos sukaktį
Santiago, Čilė. — 90,000 

žmonių susirinko į naciona- 
Ij stadioną sveikinti Komu
nistų partijos 50-metinę su
kaktį nuo partijos susikūri
mo.

Kalbėjo Čilės prezidentas 
Allende, partijos generali
nis sekretorius Corvalan 
ir daugelis kitų. 34 užsienio 
komunistų delegacijos daly
vavo.

Yonkers, N. Y. — 2,000 
mokytojų streikas baigtas. 
Sutartis pasirašyta ir už
tvirtinta visuotinu mokyto
jų balsavimu.

sveikatos, energijos tęsti dar
bą, kuris taip svarbus, taip 
reikalingas.

Taipgi Amerikos santykiai 
draugiški su rasistinėmis 
Pietų Afrikos ir Rodezijos 
valdžiomis, kurios priespau
doje laiko tų šalių gyvento
jus.

Afrikiečių vienybės kon
ferencijoje prezidentas Ka
unda buvo atsistojimu pa
sitiktas ir entuzias tingai 
sveikintas. Konferencijoje 
tuo metu dalyvavo 11 ame
rikiečiu. kongresmenų. Ka
unda juos pasveikino aštria 

nacionaliz u. o t ų stambiąją 
pramonę bankus ir tt.

Demokratai jau turi 10 
ar daugiau prezidentinių 
kandidatų, republikonai—-3. 
Mažosios partijos taipgi iš
kelia savo kandidatus. Rin
kimų vajus plečiasi.

Dvi moterys kandidatės
Corvallis, Ore. — Kone;- 

resmanė Patsy Mink (iš 
Hawaii) pasiskelbė esanti 
dem o k r a t ų prezidentinė 
kandidatė. Pirmiau kong- 
resmanė Chisholm paskelbė 
savo kandidatūrą. Tai jau 
dvi moterys siekiasi prezi
dentinės kandidatūros.

Malta gaus didesnį 
atlyginimą iš Anglijos
Vale tta. — Maltos prem

jeras Mintoff paskelbė, kad 
jis atšaukia ultimatumą, 
reikalaujantį Anglijos išsi
kraustyti militarinę bazę, 
jei nenori nustatytą pinigų 
sumą mokėti.

Mintoff dabar sako, kad 
su. A tigli jos atstovais bus 
galima susitarti dėl reika
laujamos sumos ir tuomet 
nereikės panaikinti milita
rinę bazę.

Rezignavo Italijos valdžia
Roma. — Italijos premje

ras Colombo rezignavo su 
visu, kabinetu. Prezidentas 
Leone ragino Colombo su
daryti valdžią. Ekonomi
niai sunkumai sudaro val
džios nepastovumą.

Trijų dienų savaite
Mars, Pa. — James Aus

tin Co. susitarė su savo 
darbininkais dirbti. 12 va
landų į. dieną ir tris dienas 
į savaitę.

Didina karinį biuldžetą
Tokijas. — Japonijos ka

binetas užgyrė 1972 metams 
militarinį. biudžetą, kuris 
arti 20 proc. didesnis už 
1971 metų biudžetą. Milita- 
rinės jėgos susideda iš 262,- 
574 karių.

Gražias rantuotas staltieses, rankšluosčius audžia 
Ignalinos rajono Kazitiškio kaimo gyventoja Angelė 
Klimienė. /

Ji —"viena iš daugelio liaudies menininkų, kuriuos 
vienija ir skatina Vilniaus meno gaminių įmonė “Me
nas.”

Dabar Trakų, Vilniaus, Širvintų, Švenčionių, Ig
nalinos rajonuose “Menui” audinius, medžio inkrusta
cijas, įvairius kitus; suvenyrus, turinčius gerą vardą ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, siunčia didelis būrys 
kaimo auksarankių.

Nuotraukoje: audėja A. Klimienė prie staklių.
A. Tumėno nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
GRAŽŪS LAIMĖJIMAI
Pasibaigė 1971 metai. 

Tarybų Lietuvos, kaip ir 
visos šalies, darbo žmo
nėms jie buvo pirmaisiais 
naujojo penkmečio metais.

Naujųjų metų išvakarėse, 
apsvarstę atliktus darbus, 
Tarybų Lietuvos pramonės 
įmonių kolektyvai galėjo 
pasidžiaugti, kad pirma lai
ko tesėjo duotą žodį. Anks
čiau, negu buvo numanyta, 
pramonės įvykdė kuro siur
blių, skaičiavimo technikos 
priemonių, metalo piovimo 
įrankių, cemento, polietile
no plėvelių ir vamdžių, po
pieriaus, kartono, šilkinių 
audinių, kojinių, k i linu i, 
mėsos, dešrų, makaronų, 
konditerijos gaminių ir ki
tų prekių gamybos metinius 
planus.

Ypač gerai padirbėjo di
džiųjų Lietuvos miestų — 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio pramo
nės darbuotojai.

•

Naujas energetinis blokas 
Elektrėnuose

Pusantro milijono kilova

Karalienė Margarethe- 
Danijos valdovė

Kopenhaga. — Mirus ka
raliui Frederikui II, prem
jeras Kragas oficialiai pas
kelbė karaliaus vyriausią 
dukterį Margrethę Danijos 
karaliene.

Karalienė Margrethe—31 
metų amžiaus, vedusi su 
karališkos kilmės prancūzu, 
augina sūnelį ir dukrelę.

tų pasiekė Lietuvos V. Le
nino elektrinės galingumas. 
Naujųjų metų išvakarėse 
srovę davė naujas septin
tasis 300 tūkstančių kilova
tų energetinis blokas.

Po metų stos rikiuotei) 
paskutinis, aštuntasis ener
getinis 300 tūkstančių ki
lovatų blokas. Tuo būdu 
Elektrėnų elektrinės sta
tyba bus užbaigta ir jos ga
lingumas pasieks 1.8 milijo
no kilovatų. Ši Lietuvos elek
trinė bus viena didžiausių 
Tarybų Sąjungos elektrinių 
šalies šiaurės vakaruose.

V. P.
_  • .

Kaimo korespondentų 
mokykla

Kaip kasmet, Šiaulių ra
jono laikraščio “Leninietis” 
redakcija organizavo kaimo 
korespondentų mokyklą. Ją 
lanko ir keletas kolūkie
čių — “Tarybinės aušros” 
kolūkio fermos vedėjas Al
gis Krištopaitis, Pranės 
Jankutės kolūkio ekonomis
tė Petronėlė Ivanauskienė 
ir kiti.

B. Linkevičius

Čilės valdžia dalina 
žemes bežemiams

Santiago. — Čilės valdžia 
išdalina 37,500 akrų žemės 
bežemiams, kurie pirmiau 
dirbo didiesiems žemės sa
vininkams.

Krikščionys demokratai 
ir kitos dešiniųjų organiza
cijos sudarė savo bendrą 
frontą prieš socialistinę 
valdžią.

Trenton. — New Jersey 
valstijos Aukščiausiasis tei
smas pripažino, kad mirties 
bausmės įstatymas yra 
griežtai priešingas šios val
stijos konstitucijai, todėl 
mirties bausmė šioje valsti
joje dabar panaikinama.

6 teisėjai prieš 1 nutarė, 
kad 20 nuteistųjų sudeginti 
elektros kėdėje dabar palie
kami visam gyvenimui ka
lėjime. Nuo mirties baus
mės įvedimo šioje valstijoje 
160 kriminalistu, buvo elek
tros kėdėje sudeginti.

i Vakar, pakraščio dokinin k a i 
I vėl paskelbė streiką

San Francisco, Calif. — 
Vakarų pakraščio dokinin
kų (uosto darbininkų) uni- 
ioS* prezidentas Harry Bri
dges paskelbė, kad 15,000 
dokininku ir vėl išeina i 
streiką, nes jau. 80 dienų 
pertrauka pasibaigė ir lai
vų savininkai per tą laiką 
negalėjo su unija susitarti.

Šimtą dienų pirmiau iš- 
streikavę longšormanai bu
vo teismo priversti grįžti 
darban pagal Tafto-Hart- 
ley Įstatymą. Dabar 80 die
nų periodas pasibaigė, tai 
jie ir vėl išėjo streikam

Streikas sausio 17 d. už
darė 24 uostus Pacifiko pa

Pasaulio konferencija 
prieš karą Indokinijoj

Paryžius.—Pasaulio Kon
ferencija prieš karą Indo
kinijoje šaukia pasaulinę 
konferenciją vasario 14 d. 
Paryžiuje.

Konferencijos tikslas: pro
testuoti prieš padidintą 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, prieš Jungtinių 
Valstijų agresiją Indokini
joje.

Ghanoje perversmas
Accra. —Ghanos karinin

kai, kai buvo premjeras 
Busią išvykęs į Londoną 
gydytis, padarė perversmą, 
išvaikė valdžią, paleido par
lamenta ir sudarė militari
nę valdžią.

Naujieji valdovai kaltina 
premjero Busią valdžią dėl 
ekonominių sunkumu. 1966 
metais buvo karininku nu
verstas prezidentas mark
sistas Nkrumah.

Lisbonas. — Portugalijos 
teismas nuteisė keturis ko
munistus nuo 16 iki 18 mė
nesiu kalėjimo. Komunistų 
partija Portugalijoje už
drausta, veikia pogrindyje.

Quita. —- Ekvadoro van
denų sargyba suėmė tris 
Jungtinių Valstijų žvejų 
laivus, gaudančius žuvis 
Ekvadoro vandenyse.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausiasis teismas Washing
tone pradėjo svarstyti, ar 
mirties bausmė nėra prie
šinga JAV konstitucijai. 
697 vyrai ir 7 moterys 34 
valstijose yra mirties ka
merose, bet dabar turi šio
kią tokią viltį, gal visoje 
šalyje mirties bausmė bus 
panaikinta.

La riša, Graikija. — Susi
dūrus dviem traukiniam 
10 žmonių žuvo, nemaža 
sužeistu. C- 

kraštyj. Derybos užkliuvo 
už unijos reikalavimo skir
ti. daugiau kaip 5 milijonų 
dolerių fondą dokininkams 
metinių pajamų užtikrini
mui.

Kovotojas kunigas laimėjo
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis teismas vienbal
siai panaikino Wisconsino 
valstijos teismo apkaltini
mą katalikų kunigui Grop- 
piui už legislatures panieki- 
kinimą, kai jis vadovavo 
1,000 žmonių protestui le
gislatures posėdyje prieš 
šalpos sumažinimą.

Pakistaniečiai nužudė 
3 milijonus bengalu
Dacca—Bangladeš prem

jeras Rahman kaltina Pa
kistano kareivius išmušimu 
trijų milijonų bengaliečių 
ir daug turto sunaikinimu.

Rahman sako, kad Pakis
tano diktatorius Khan ir 
kiti vadai turėtų būt teisia
mi, kaip kriminalistai, pa
našiai kaip buvo teisiami 
hitlerininkai Vokietijoje.

Egipte naujas premjeras
Kairas.—Egipto preziden

tas Sadatas paskyrė prem
jeru 51 metų amžiaus tech
nokratą Aziz Sidky, ėjusį 
mokslus dviejuose Jungti
nių Valstijų universitetuo
se.

Arabų Socialistų Sąjun
gos centralinis komitetas 
užgyrė paskyrimą. Pir
miausias ir sunkiausias nau
jo premjero darbas—mobili
zuoti jėgas prieš Izraelio 
agresiją.

Paryžius. — Policija nu
galėjo 300 sukilusių kalinių 
Nancy kalėjime. Tai buvo 
ketvirtas ši mėnesi kalinių 
sukilimas Prancūzijoje.

Istambul. — Turkija čia 
sulaikė tarybinį laivą “Sa- 
markandą” ir kaltina nu
traukimu telefono kabelių 
vandenyje.

/
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Kito kelio nebuvo
NESENIAI federalinis distrikto teisėjas Gėrhard 

Gesell padarė nutarimą, kuris yra laikomas svarbiu 
eilinių Jungtinės Angliakasių Unijos narių laimėjimu. 
Nutarimas nukreiptas prieš unijos biurokratus. Jie 
priversti sugrąžinti j unijos pensijos fondą net $11,500,- 
000. Tai stambi suma pinigų.

Istorija štai kokia: jau seniai unija turi įstc’gus 
pensijos fondą, iš kurio tam tikrą skaičių metų išdirbęs 
ir sulaukęs senatvės narys gauna pensiją. Tai labai 
reikalingas ir svarbus senatvėje pragyvenimui šaltinis. 
Bet taip pat unija turi įsteigus ir palaiko Washingtone 
didžiulį banką. Aišku, kad tiek pensijų fondą, tiek ban
ką kontroliuoja-operuoja aukštieji unijos vadai. Jie gu
driai iš pensijų fondo pinigus dėjo į tą banką, kuris 
juos skolino kam nors be procentų. Aišku, kad tuo pa
sinaudojo tam tikri sukti elementai. O angliakasiai bu
vo nuskriausti, nes jeigu fondo pinigai būtų buvę sko
linami už procentus, tai unijos nariai būtų gavę didesnes 
pensijas. Teisėjas aprokavo, kad šitaip suktu būdu na
riai buvo nuskriausti ant daugiau kaip vienuolikos mi
lijonų dolerių.

Pažangiųjų amerikiečių dienraštis “Daily World” 
sveikina teisėjo Gerhard nusprendį.

Žinoma, gaila, kad iš pašalies koks nors teisėjas 
turėjo įsimaišyti į unijos vidinius reikalus ir jos eili
niams nariams padarytą skriaudą atitaisyti. Bet atrodo, 
kad kito kelio nariams savo virinšinkus suvaldyti ne
buvo. Jie turėjo kreiptis į teismą.

Reikia tikėtis, kad šis teisėjo Gerhard nuosprendis 
turės nemažos įtakos kitoms unijoms, kuriose vadai už- 
siimdinėja panašiomis neteisingomis operacijomis su pa
našių fondų pinigais.

Ką padarytu 
komunistas prezidentas?

JAU buvo viešai pranešta, kad šių metų preziden
tiniuose rinkimuose labai aktyviškai ruošiasi dalyvauti 
ir Amerikos Komunistų Partija su savo kandidatais. O 
jos kandidatais bus partijos generalinis sekretorius, se
nas kovotojas Gus Hali (į prezidentus) ir Jaunųjų Dar- 

. bininkų Išsilaisvinimo Lygos prezidentas Tyner (į vice
prezidentus). Žinoma, ne visose valstijose komunistų 
kandidatams pavyks patekti į balotą, bet tikimasi vi
soje eilėje valstijų surinkti užtenkamai piliečių parašų 
ir nugalėti kitokius sunkumus, kad jie būtų oficialiai 
pripažinti kandidatais.

Kaip ten nebūtų, aną dieną Los Angeles mieste Gus 
Hali turėjo susitikimą su spaudos reporteriais, kuriems 
jis išdėstė, ką jis tuoj padarytų, jeigu būtų išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentu. Reporteriai komunistų 
kandidato nuomonės klausėsi su giliausiu susidomėji
mu, nors daugelis jų paskui pamiršo ar nedrįso savo 
laikraščiuose Hali pasisakymus paskelbti. O gal tų laik
raščių leidėjai jiems uždarė burną...

Pirmiausia, sakė Hali, jis, tapęs prezidentu, tuoj 
nutrauktų Vietnamo karą ir iškraustytų visas Ameri
kos militarines jėgas iš Indokinijos. Be jokio atidėlioji
mo jis paleistų arba uždarytų Pentagoną ir likviduotų 
ČIA (Central Intelligence Agency) ir FBI (Federal Bu
reau of Investigation). Tuojau atidarytų kalėjimo du
ris ir paleistų prof. Angela Davis ir paliuosuotų visus 
politinius kalinius. Be jokio delsimo jis paskelbtų nele- 
gališku visokį rasizmą. Kas liečia jaunuolius vyrus, ku
rie atsisakė dalyvauti Vietnamo kare ir pasitraukė į už
sienį, jis jiems tuoj ne tik suteiktų pilną amnestiją, bet 
dar juos pagerbtų už tą žygį. Toliau: jis tuoj panaikin
tų visus militarinius kontraktus, kurie sutaupytų kraš
tui daugiau kaip 100 bilijonų dolerių, kurie būtų panau
doti svarbiausiems liaudies poreikiams patenkinti. Jo 
sudaryta administracija pasiūlytų Kongresui priimti 
plačiausią namų statybos programą, kad miestuose bū
tų anaikinti lūšnynai ir visi gyventojai aprūpinti paran
kiomis moderniškomis pastogėmis. Būtų įvestas nemo
kamas visiems medicininis aptarnavimas. Būtų suna- 
cionalizuoti bankai ir visos pagrindinės pramonės.

Vadinasi, komunistų kandidatas galėtų labai daug 
duoti Amerikos žmonėms. Bet kaip su šia programa 
pasiekti plačiausias piliečių mases, kad jie lapkričio rin
kimuose balsuotų už Hali ir Tyner? Plati rinkiminė 
kampanija per spaudą, radiją ir televiziją, kaip žinia, 
kainuotų desėtkus milijonų dolerių, kurių, aišku, nei 
Komunistų Partija, nei jos kandidatai neturi.

Ir jau turima puikių rezul
tatų.

Tose pastangose gražiai 
valdžios organams patar
nauja liaudies draugovinin
kai. Už pavyzdį galima pa
imti Raudondvario mieste
lį, kuriame yra įsikūręs ir 
plačiai veikia Draugovinin
kų institutas. “Valstiečių 
laikraštis” (sausio 11 d.) 
rašo:

“Institute 30 draugovinin
kų. Visi susiskirstę į bū
rius. Vienam iš jų vadovau
ja elektrifikacijos skyriaus 
vedėjas Algimantas Ado
maitis, antram — mašinų 
eksploatavimo skyriaus vy
resnysis mokslinis bendra
darbis Algimantas Kilius, 
trečiojo visuomeninių auto
inspektorių būrio priešaky
je — instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis Ra
mūnas Bareišis.

... Ramu miestelio gat
vėse. Nepamatysi šlitinė
jančio girto. Triukšmada
riai ir chuliganai žino, kad 
Raudondvaryje jie nesusi
lauks pritarimo.

Viena iš draugovininkų 
įdiegtų naujovių — specia
lios perforacinės kortelės,

Dabar, kosmoso amžiuje, kuriose registruojami tei
su nku- kuo nors nustebinti, sėtvarkos pažeidėjų 
Bet prieš 30-40 metų lietuvis heliai”. - 
Japonijoje buvo tiesiog sensa- do, labiausiai bijosf tokios

SMARKIAI AGITUOJA 
Už DETROITO 
VEIKĖJUS

Chicagos “Vilnyje” (sau
sio 13 d.) Detroito žiniose 
korespondentė Stefanija sa
ko:

Jau prasidėjo LDS nomina
cijos į Centro valdybą. Gal 
niekur nėra tokių energingų, 
jaunų vyrų kaip pas mus De
troite —Alfons Rye ir Ser- 
vit Gugas. Jie smarkiai dirba 
del LDS gerovės; jie “prikė
lė iš numirusių” LDS 21 kuo
pą; per jų pastangas perei
tas Seimas buvo nepaprastai 
pasekmingas; per jų pastan
gas vėl atgijo Keglio-Bowling 
tu r nyra i. Taigi, visos kitos 
kuopos Amerikoje turėtų at
kreipti dėmesį ir nominuoti du 
protingus, išsilavinusius vy
rus : Alfons 'Rye į iždininko 
vietą, Servit Gugą į iždo glo
bėjus. Detroito kuopos irgi to 
nepamirškite. Su jų pagalba 
LDS Centro v a 1 d y b a bus 
smarki ir jie priduos gyvumo 
visai LDS Amerikoje!

APIE TAURŲ, KOVINGĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS 
SŪNŲ

Argentiniečių “Vagoje” 
rašoma:

cija. . .
Petras Baršauskas gimė 

1912 m. gegužės 2 d. Vytautų 
kaime, Krinčino vals č i u j e , 
Biržų apskrityje, valstiečių 
šeimoje, 1927 m. baigė 3 kla
ses Pasvalio progimnazijoje 
ir po to dirbo žemę. 1929 m. 
pabaigoje Vienuoliai išvežė 
Petrą į Italiją, norėjo, kad 
jis taptų vienuoliu kunigu. 
Baigęs mokslus Italijoje, Pe
tras stengėsi grįžti į Lietuvą, 
bet vienuoliai nutarė kitaip: 
išsiuntė jį į Japoniją. Čia jis 
trejus metus dėstė lotynu kal
bą ir Europos istoriją. “Tuo 
laiku pasibiaurėjimas dva
sininkų skelbiamomis idėjo
mis bei gyvenimu manyje 
pasiekė maksimumą,” — ra
šė P. Baršauskas savo auto
biografijoje. 1937 m. jis pa
lieka rytų šalį ir grįžta į Lie
tuvą.

1940 m. rudenį Petras Bar
šauskas skiriamas Dubingių 
pradžios mokyklos vedėju. Be 
gimtosios kalbos, jis mokėjo 
rusų, lenkų, lotynų,italų, pran
cūzų, ispanų, japonų ir graikų 
kalbas. ri;ik nerado bendros 
kalbos su hitleriniais okupan
tais ir jų talkininkais. 1940 
m. Petras Baršauskas rašė:
“Jokių rekomendacijų nepra

šiau pirmiau, neprašysiu ir 
dabar.
įsitikinimai bei darbai 
liaudies gerovės turi teikti 
komendaciją. Garantuoju 
meniu ir gyvybe.”

Taip, tai buvo ne gražūs 
džiai— Petro Baršausko 
venimo tikslas 
liaudžiai. To 
jų talkininkai 
jo.

žuvo Petras 
fašistų kulkos 1941 m. bir
želio pabaigoje ten, kur jis 
dirbo, — Dubingiuose.

Mano socialistiniai 
clėl 
re- 
as-

zo- 
gy- 

buvo dirbti 
hitlerininkai ir 
jam nedovano-

Baršauskas nuo

“dar-
Pažeidėjai, pasiro-

registracijos.
Už • didelius nuopelnus, 

saugant viešąją tvarką, aš- 
tuoni instituto draugovi
ninkai apdovanoti žymūnų 
ženkleliais, o draugovės va
dui Bronislovui Baranaus
kui įteiktas medalis ‘Už la
bai gerą tarnybą, saugant 
viešąją tvarką’.”

(sau-

Menulis ir sūris jos, Šveicarijos, JAV Nor- 
1542 m. Erazmas Roter- vegijos sūnuose ir nustatė, 

. ... , ,, kad išilginių garso bangųdamietis rasė, kad “...Menu- greitis šiuoge g|riuose (1&6„ 
lis sudarytas iš supelijusio 2.1 km/s) maždaug atitin- 
sūrio...” Geologai neseniai ka garso greitį Mėnulio uo- 
ištyrė garso sklidimą Itali- lienose.

PATI LIAUDIS KOVOJE 
UŽ TVARKĄ IR RAMYBĘ

Šiandien Jungtinėse Vals
tijose nerasi tokio miesto 
ar miestelio, kuriame bai
siausiai nesiautėtų užpuo
limai, apiplėšimai, chuliga
nizmas. Jau ir dienos švie
soje nebesaugo išeiti į gat
vę. k . A;

Tarybų Lietuvoje prieš 
tvarkos ir ramybės drums
tėjus pląčiausiu mastu sie
kiama įtraukti visą liaudį.

Štai ir po Naujų metų, 
eina naujos dienos, nauji 
darbai, nauji rūpestėliai vi
sokie.

Ilgoką laiką kažkodėl ne
gavau “Laisvės,” dabar 
staiga atėjo visa šūsnis nu
merių. Stipriai sužavėtas 
skaitau Aldonos Aleknienės 
įspūdžius iš Lietuvos “Žvel
giu į Tėviškę.” Ir tai ne 
todėl, kad pats esu kupiš
kėnas ir man labai artimi 
jos įspūdžiai iš Kupiškio, o 
todėl, kad labai gražiai ra
šo, labai vaizdingai ir įsi
menančiai. Iš karto matyt, 
kad stipriai valdų plunksną 
mieloji Aldona. Tiesiog gai
la, kai pabaigi skaityti, no
risi daugiau, o jau nebėra.

Patraukia šitie įspūdžiai

vertės puslapiais. Apie ją 
daug jau parašyta straips
nių ir knygų, pastatytas 
dokumentinis filmas, taigi 
naujo čia mažai ką bepridė- 
tum. Norisi vien iš visos 
širdies palinkėti mielai ra
šytojai ilgiausių metų, gra
žių ir vaisingų darbų, kūry
binių laimėjimų, nepalau
žiamos sveikatos!

O šių metų vasario 1 die
ną — dar viena sukaktis: 
sueina 50 metų, kai Kaune 
gimė žinomas poetas ir vi
suomenės veikėjas Vladas 
Mozūriūnas. Neilgai gyve
no Vladas, mirė sulaukęs 
42 metus, tačiau spėjo la
bai daug gero padaryti mū
sų litei Aurai ir kultūrai.

dar ir tuo, kad daug naujo Išleido savo poezijos kūri- 
pamato Aldona Lietuvoje ir nių rinkinius “Žemės sau- 
taip ryškiai papasakoja ja”. “Saulėtekis,” 

viską skaitytojams, etiudų” dvi knygas,apie 1
kad ir mums, čia gyvenan
tiems ir nuolat matantiems 
tą gyvenimą, atsiveria labai 
daug naujo, gražaus, švie
saus. Padarėte tikrai pui
kų darbą, atspausdindami 
šituos įspūdžius. Esu tikrais, 
kad jie patiks labai dauge
liui žmonių.■ . . c*

Perskaitęs “Laisvę,” tuoj 
išsiunčiau kupiškėnams: te
gu. pasiskaito, pasidžiaugia, 
kaip pasidžiaugiau aš su vi
sa savo šeima. O Aldonai 
nuoširdus mano ačiū.

PRIEŠAMS BUS 
MEDŽIAGOS IR 
NERIBOTO 
DŽIAUGSMO

Vilniaus “Tiesoje” 
šio U d.) rašoma:

“Kazlų Rūdoje pastatyta 
nauja įmonė — eksperimen
tinis medicinos dirbinių 
kombinatas. Tačiau praėjo 
metai, o šis kombinatas ne
dirba. Pasirodo, buvo pa
ruoštas prastas projektas, 
pateikti netinkami įrengi
mai. Tuo tarpu valstybinė 
priėmimo komisija priėmė 
naują objektą. Buvo mano
ma, kad trūkumai bus pa
šalinti darbo metu. Tačiau 
praėjo visi komisijos nu
matyti terminai, o tai ne
padaryta, nes trūkumų są
rašai nuolat auga. Šiuos trū
kumus jau metai laiko ša
lina specialistai...”

Pamatysite, čia Ameriko
je lietuvių tautos priešai iš 
tokios betvarkės su šia 
įmone iškeps sau didžiau
sią argumentą prieš visą 
tarybinę santvarką. Jie ta
me yra specialistai.

Tuo tarpu, žinoma, 
gerai, kad “Tiesa” ir 
Lietuvos laikraščiai
aikštėn tokius trūkumus, 
ativrai ir aštriai pliekia 
kailį tiems, kurie yra at
sakingi už tokią netvarką.

labai 
kiti 

kelia

vi- 
Di- 
kas 
kad 
kas

Kaip paaiškėjo iš 
suotinės apklausos 
džiojoje Britanijoje, 
ketvirtas anglas tiki, 
egzistuoja vampyrai,
penktas — kad galima iš
šaukti mirusiųjų dovasiais, 
keturi penktadaliai kiek
vieną dieną skaito horo
skopą. Tik 5 milijonai an
glų (iš 56 milijonų) tvirti
na esą neprietaringi.

ĮVAIRENYBES
Lenkija eksportuos į Bul

gariją... skruzdėles su vi
sais skruzdėlynais. Bulga
rų specialistai tvirtina, kad 
lenkų skruzdėlės miško ken
kėjus naikina daug geriau, 
negu vietinės.

Japonijos kavinėse pasiro
dė naujas muzikos automa
tas. Jeigu per pusvalandį 
neįmetama moneta, apara
tas ima nepakenčiamai cyp
ti. Kavinės lankytojai pri
versti “maitinti” šį muziki
nį plėšiką.

Vadinamasis tigrinis ryk
lys turi iki 5 metrų ilgio, 
gali perkąsti žmogų pusiau. 
Vieno tokio ryklio pilve ras
ta pusė krokodilo, užpaka
linė avino koja, trys dideli 
paukščiai, dvi pilnos kon
servų dėžutės ir... pakelis 
cigarečių.Vilniaus 

, “Jūros 
posmai,” rašė apsakymus 
bei eilėraščius vaikams, iš
leido jiems apsakymų kny
gą “Laužai prie upės,” ei
liuotą pasakojimą “Vietna
mo karys” ir kitas. _ 
dė Vladas Mozūriūnas savo 
jėgas dramaturgijoje, rašė 
scenarijus dokumentiniams tais,* linkiu visiems geros 
filmams, o paskui ir meni- sveikatos ir energijos kil
niam filmui ‘‘Žingsniai niame Jūsų darbe!
" " v ‘ ” Karo metais Konstancija Žakavičienč

Lietuvoje dabar smarkiai 
ruošiamasi atžymėti mūsų 
garsiosios rašytojos Ievos 
Simonaitytės 75-rių metų 
jubiliejų, kuris išpuola jau 
labai greit: sausio 23 dieną. 
Atžymėjimas bus įspūdin
gas. Jau sudaryta speciali 
jubiliejinė komisija, numa
tyta visa eilė jubiliejinių 
iškilmių Vlniuje, Klaipėdo
je, iš kurios krašto yra ki
lusi rašytoja, o taip pat ki
tuose Lietuvos miestuose.

Lietuvos TSR Liaudies 
rašytoja Ieva Simonaitytė 
tikrai ir nusipelnė tokios 
šlovės. Juk pagalvoti tiktai 
reikia, k a d gimusi Vana
guose, 
iš paprastų žmonelių šei
mos, neturėjusi elementa
riausių s ą 1 y g ų mokytis, 
nuolatos kank i n a m a ne
sveikatos, šita reta moteris 
ne tiktai nepalūžo, bet išau
go į lietuvių liter a t ū r o s 
klasikę, savo knygomis už
kariavo tūkstančių ir tūks
tančių žmonių meilę ir pa
garbą, įėjo į mokyklų va
dovėlius, jos raštai verčia
mi į daugelį broliškų tary
binių tautų ir užsienio kal
bų. Nuostabu ir tai, kad ji 
ligi šiol nepaisant nebejau
no amžiaus ir labai prastos 
sveikatos, aktyviai tebedir
ba kūrybinį darbą, vėl iš
leido parašiusi naują gra
žų veikalą “Paskutinė Kū
nelio kelionė,” kuris savo 
meistriškumu atsistoja ša
lia “Aukštųjų Šimonių Li
kimo,” “Pikčiumi e n ė s , ” 
“Viliaus karaliaus,” “Ne
baigtos knygos” ir kitų Ie
vos Simonaitytės vertin
giausių veikalų. Beje, ši 
knyga, kaip ir visos kitos 
šios rašytojos knygos, iš 
karto buvo išgraibstytos 
knygynuose, nors jos tira
žas duotas nemažas. — 25,- 
000 egempliorių. Labai švie
su ant širdies, kai matai to
kius dalykus.

Ir labai džiugina, kad Ie
va gyva, kad ji kupina 
naujų kūrybinių sumanymų, 
kasdien rašo, dirba, kuria, 
papildo mūsų lite r a t ū r ą 

naujais ir naujais didžios

Klaipedos rajone,

•JT V 1 •VJIs laiškų
Didžiai gerbiama

Ba4i^ “Laisvės” Redakcija,
Sveikinu Jūsų visą Kolek

tyvą su Naujais 1972 Me-

n a k t į”. .
d i r b o f r onto 1 a i k r a š- 
tyje “Už Tarybų Lietuvą,” 
po karo trejus metus reda
gavo “Komjaunimo tiesą,” 
vėliau šešerius metus “Švy
turio” žurnalą ir kitus še
šerius, ligi savo mirties, 
“Pergalės” žurnalą. Labai 
daug padėjo augantiems 
pokario metais jauniesiems 
rašytojams.

Apskritai tai buvo švie
sus žmogus, ir jo ankstyva 
mirtis padarė didelį nuosto
lį tiek mūsų literatūrai, tiek 
kultūrai. Sukakties proga 
išleidžiami Vlado Mozūriū
no raštai, jau išėjo du 
stambūs tomai. Poetas, ra- 

r\ n z
šytojas ir visuomenininkas 
Vladas Mozūriūnas s a vo 
darbais pelnė nevystančią 
garbę, žmonių pagarbą ir 
atminimą. Jo sukakčiai at
žymėti taip pat sudaryta 
speciali jubiliejinė komisija.

Nauju svarbiu rešikiniu 
Lietuvos kultūriniame gy
venime mes laikome tą fak
tą, kad pabaigta versti į 
lietuvių kalbą įžymiojo ita
lų poeto Dantės gaususis 
kūrinys “Pragaras.” T a i 
pirmasis šito pasaulinio 
veikalo vertimas į lietuvių 
kalbą. Išvertė jį poetas 
Aleksys Churginas, pašven
tęs tam darbui kelio liką 
metų. Vertė iš originalo, 
italų kalbos, kadangi kaip 
žinoma, 
plačiai 
žinovas, 
išvertė
dram ii, Bernso poezijos še
devrus; iš ispanų kalbos — 
Servanteso garsųjį romaną 
“Don Kichotą,” Gar sijos 
Lorkos veikalus; iš vokie
čių -— Gėtės “Faustą” ir 
t. t. Mes labai džiaugia
mės tokiu pasekmingu A. 
Churgino darbu, kuris pra
turtina mūsų liter a t ū r ą 
garsiais pasaulinės litera
tūros veikalais.

(Pabaiga sekamam num.)

A. Churginas yra 
pagarsėjęs Kalbų 
Iš anglų kalbos jis 
daugelį Šekspyro

Jūsų laikraščio nuolatinė 
skaitytoja ir bendradarbe

Kaunas

Gerbiama “Laisvės” 
redakcija!

Aš rašau iš Lietuvos. 
Daug metų kaip gaunu 
laikraštį “Laisvę”, skaitau 
ir man labai patinka. Pa
skaityti ateina mano drau
gai, ir jiems patinka. Per 
“Laisvę” noriu padėkoti sa
vo brangiems broliui ir bro
lienei Juozui ir Marijonai 
Svinkūnams, gyvenantiems 
Waterbury, Conn. Daug 
širdingų ačiū ačiū, kad ma
nęs nepamiršta ir ją man 
užrašo.

Taip pat esu dėkingas ir 
Gerbiamai Redakcijai. Lin
kiu jums laimingo darbo ir 
asmeninės laimės.

Viso gero,
Julius Svinkūnas 

Krekštėnu kaimas

Laiškai Redakcijai 
Brangus Drauge,

Mano korespondencij a, 
tilpusi “Laisvėje” 11 d., 
galima sakyti, visu trečda
liu sutrumpinta. Prisiunčia 
jums originalą, iš kurio 
verčiau į lietuvių kalbą. 
Mano pažymėta žodžiu “ne
talpinta”. Kokia jūsų nuo
monė apie ten praneštas ži
nias, būtų man įdomu žino
ti.

Tilpusioje korespondenci
joje pažymėta 20 metų, o 
turėjo būti 20 minučių.

Ar jūs gavote mano ko
respondenciją apie Robert 
W. Lee mirtį ir jo laidotu
ves? Seniai pasiunčiau 
jums. Tikiu, kad jūs velio
nį pažinote ir asmeniškai.

Draugiškai
O. Kučiauskaite

Nuo Redakcijos: Jūsų ko
respondenciją gerokai su
trumpinome dėl sutaupymo 
vietos laikraštyje. Mr. Na- 
derio pastangos padėti var
totojams kovoti prieš viso
kius apgavikus yra remti
nas.

Jūsų korespondencija apie 
drg. Lee mirtį ir laidotu-

Londono Skotland Jarde 
padarytas įdomus atradi
mas: “Nuo to laiko, kai 
bankuose įtaisytos televizi
jos kameros, užpuolimų ne
sumažėjo, tik nusikaltėliai ves buvo atspausdinta 
paprastai būna geriau ap- “Laisvėje” sausio 4 d. Gai- 
sirengę ir tvarkingiau susi- la, nepastebėjote, širdingai 
šukavę.” ačiū už rašinėjimą.
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Detroito naujienos
“Pažangių Detroito 

Lietuvių Dovana
Didžiojo Tėvynės karo 

metais JAV Detroito mies
to gyventojai lietuviai kiek
vieną sekmadienį klausyda
vosi lietuviško radijo klubo 
programos — gimtoj o kraš
to dainų, eilių, pjesių. Ra- 1 — • • _ -m ar . — •

ATSILIEPIMAS APIE 
DETROITO PAŽANGIUS 

LIETUVIUS
Gavau iš Tar. Lietuvos 

žurnalą “Sparnai,” kuriame 
Tar. Lietuvos draugai gra
žiai ir teisingai atsiliepia 
apie Detroito paža n g i u s 
lietuvius. Ir su rašiniu net 
orlaivio nuotrauka įdėta, dijo pranešėjai S. Masytėir 
kuris buvo nupirktas ir pa- Mikas Masys-Detroitietis 
dovanotas Amerikos vai- nuolat informuodavo klau- 
džiai sudaužymui hitleriz- sytojus apie padėtį karo 
mo-fašizmo. Čia paduodu tą frontuose ir ragindavo pa

žangiuosius lietuvius remti 
1971 metų. Tarybinės Armijos ir visos

I liaudies kovą su hitleriniais

rašinį iš žurnalo “Sparnai,” 
gruodžio mėn., 
Skaitykite:

BROCKTON, MASS. 
Mirus

Jonui Grigui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo 

artimiesiems, kaip tai Rožei Wallen, jos du
krai Aldonai Downing. Jos velionį labai rū
pestingai prižiūrėjo jo paskutinėse gyvenimo 
dienose. aTipgi užuojauta jo giminėms ir drau
gams Amerikoje, broliams ir seseriai Lietuvo
je. Lai būna jam lengva šios šalies žemelė.

S. Rainard
J. Rainardienė
F. Chereška
K. Chereška
G. Shimaitis
Ch. Ustapas
J. Wai tekūnas
A. Sikarskis
Ant. Tamulevičia
F. Markevičius
Elz. Stepanauskienė
Pet Orentienė
Pet Chestnut
Ag. Kukaitienė
A. Waitekunas

N. Chesna 
B. Kašėta 
Al Skirmantas 
Jose. Skirmantienė 
Kaz. Butkienė 
Lena Smith 
M. Gutauskienė 
B. Sauka 
Step. Saukienė 
Elz. Zaleckaitė 
Geo. Wallen 
J. V. Stočkus 
P. M. Barron 
W. Cook 
J. šeštavickas

A. Markevičienė

NORWOOD, MASS.
Mirus

Beatrice Sarapienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje 

likusiems giminėms, sesutei Paulinai Sinkevi
čienei Brocktone ir posūniui Al Sarapui.

I

M. Trakimavičienė
N. Grybienė
L. Uždavinienė 
Minnie Kroal 
C. Tarailienė 
S. Družhs
M. Uždavinis 
J. Trakimavičia

A. S. Rakučiai
A. O. Zarubas
A. K. Barčiai
F. B. Preibiai
J. M. Sadauskai
P. Žukauskienė
A. Vaitkevičius
M. Grigūnienė

MONTELLO, MASS.

Beatrice Sarapiene
Mirė Norwood, Mass.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sese
riai Paulinai Sinkevičienei, posūniui Al Sarapui, 
marčiai, anūkams, giminėms ir artimiesiems 
draugams. Lai būna 
žemelė.

Frank Chereška 
Kaz. Chereška 
M. Gutauskienė

Julia

jai lengva šios šalies

Elsie Zaleckaitė 
M. Potsienė 
St. Rainard

Rainard

sū-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

1 Edward F. Shimkus
Mirė Sausio 23, 1970 m.

Jau dveji metai kai mirė mano brangus
nūs. Su lindėsiu prisimename jį. Niekuomet jo 
neužmiršime, jis pasiliks mūsų mintyse ant visa
dos.

Carol ir Lorraine
dukros

Eugenas, brolis 
ir jo šeima 

Warren, New Jersey

Felicija, motina
Sonya, žmona

grobikais. Buvo renkamos1 
aukos, daugelis lietuvių ta
po donorais, detroitiečiai 
nuolat siųsdavo kariams 
siuntinių, nupirko “ambu- 
lansą” Raudonajam kryžiui. 
Ypač entuziastingai buvo 
sutiktas nutarimas nupirkti 
“kovos lėktuvą (orlaivį) ir 
nusiųsti jį į frontus mušti 
Hitlerio, Mus solinio ar Ja
ponijos kariaunos,’’ — rašė 
Amerikos lietuvių laikraš
tis “Laisvė”.

Detroito lietuviai nupir
ko lėktuvą ir įteikė jį JAV 
valdžios atstovams. Ant 
lėktuvo baltavoi užrašas 
“Lithuanians of Detroit.” 
Dar ir šiandien daugelio 
Detroito lietuvių butuose 
galima pamatyti šio lėktuvo 
nuotrauką, o miesto Drau
gijų svetainėje prie didžiu
lio lėktuvo paveikslo užra
šyta: “From Lithuanian 
Radio Club, t o the U. S. 
Government.”

Detroito lietuvių radijo 
klubas veikė aštuonerius 
metus. Prasidėjus “raganų 
medžioklei,” valdžia klubą 
uždarė, ir pažangus lietu
viškas žodis per radiją nu
tilo. Paskutiniame radijo 
klubo narių susirinkime bu- 

I vo nutarta visą likusį pelną 
perduoti pažangiąja! JAV 
lietuvių spaudai ir įvai
rioms darbo žmonių orga
nizacijoms.

Justas Kruoja”
Daug Detroite Užmuštų 

Praeitais Metais
Per 1971 metus Detroite 

buvo užmušta 690 žmonių. 
Jie buvo užmušti ne auto
mobiliais, bet įvairiuose ki
tokiuose užmušimuose. De
troito policija pranešė, jog 
426 žmonės buvo užmušti 
revolveriais, 54 šautuvais, 
79 “shotguns,” 72 peiliais, 
61 pagaliais ir kitais in
strumentais. Policija pra
neša, jog 279 žmonės mirė 
dėl barnių su draugais ir 
giminėmis: 92 žmonės mirė 
turėdami reikalą su narko
tikais, 151 mirė laike ap
vogimo. Yra pranešama, 
jog daugiausia užmušimų 
įvyko namuose ir apart- 
mentuose — viso 366 žmo
nės.

Buvo - pradėta 455 teis
mai už žmogžudystę ir 67 
teismai už žmogžudystę be 
pikt ūmo. U žregistruotais 
revolveriais buvo užmušti 
94 žmonės, o be registraci
jos — 128 žmonės. į

J 
Detroito policijos rekor

dai parodo, kad nuo 1963 
metų žmogžudysčių skai
čius kasmet auga. 1970 m. 
buvo 550, o 1971 metais ti
krai neap rastai padidėjo. Ir 
su pradžia šių metų, nors 
dar nedaug dienų prabėgo, 
Detroite jau randasi daug 
žmogžudysčių, neskaitant, 
kiek žmonių užsimušė auto
mobilių avarijose.

Kokia ateitis yra Detroite 
gyventojams, nežinia. Atro
do, kad kiekvienais metais 
vis daugiau ir daugiau 
žmonių miršta ne tik nuo 
visokių ligų, bet ir nuo au
tomobilių ir žmogžudysčių. 
Atrodo, kad iki šiol tik lie
tuviams geriau sekasi gy
venti.
Išrinkime Rye ir Gugą 
į LDS Centro Valdybą 
Jau prasidėjo LDS nomi

nacijos į Centro Valdybą. 
Gal niekur nėra tokių 
energingų jaunų vyrų kaip 
pas mus Detroite — Alfons 
Rye ir Servit Gugas. Jie 
smarkiai dirba dėl LDS ge
rovės; jie pakėlė iš “numi
rusių” LDS 21 kuopą; per 
jų pastangas pereitas Sei-

mas buvo nepaprastai pa
sekmingas; per jų pastan
gas vėl atgijo kėglio-bowl- 
ing turnyrai. Taipgi, per 
jų pastangas vėl susiorga
nizavo LDS kėglio lošimas 
Detroite ir jų yra apie 52 
nariai, kurie s u siren k a 
kiekvieną mėnesį ir mokosi 
lošimo. Visi dalyvauja lo
šime ir rengiasi sukelti pi
nigų užmokėti už busą, kad 
visi galėtų važiuoti į LDS 
kėglio turnyrą šiais metais 
Chicagoje.

Taigi, visos LDS kuopos 
Amerikoje turėtų atkreipti 
dėmesį ir nominuoti du pro
tingus, išsilavinusius vy
rus — Alfons Rye į iždinin
ko vietą, Servit Gugą į iždo 
globėjus. Detroito kuopos 
irgi to nepamirškite. Su 
jų pagalba, LDS Centro 
Valdyba bus smarki ir jie 
priduos daug energijos vi
sam LDS Amerikoje! 0 se
ni Centro Valdybos nariai, 
kol dar gyvi, turėtų priim
ti tuos jaunus vyrus ir pa
mokyti, kaip jie turėtų 
tvarkyti LDS reikalus at
eityje.

Stefanija

Montello, Mass.
Kokia tai nauja liga

Binghamton, N. Y.
Liūdnas prisiminimas
Paste bėjau “Laisvėje” 

pranešimą, kad Hartforde 
pasimirė Lucy Žemaitienė. 
Gaila geros, pažangios 
draugės.

Gal jau prabėgo apie 20 
metų, kaip mes binghamto- 
niečiai keturiese susitarė
me pavandravoti po kitus 
miestus ir lietuviškas kolo
nijas. Buvome aš, A, Na
valinskas, A. Bakšas ir J. 
Petrauskas. Ir patraukė
me' per Amsterdam, Alba
ny, Boston, Brockton, Wor
cester ir sustojome Hart
ford, Conn. Susiradome 
'ietuvišką klubą. Ten (suti
kome J. ir L. Žemaičius. 
Susirūpinome nakvyne. Ir 
čia mums pagalbon atėjo 
tiedu puikūs draugai. Ma
ne ir Navalinską paėmė 
pas save ir priėmė kaip 
brolius, net savo geriausią 
kambarį mums užleido ir 
puikiausiai pamaitino. Kas 
svarbu, tai kad aš sirgau 
ulcer.iu (opa), tai draugė 
Žemaitienė turėjo man spe
cialiai paruošti maistą. Ta
da Lucy atrodė labai ge
rai. Smagu buvo sutikti i 
tokius idėjos draugus. Nie-1 
kados nepamiršime Gaila,

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
MACHINE OPERATOR

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

FOODS PLUS, Inc.
(98-3)

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

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(4-7)

Grow 
firm.
Call

GUARDS
Steady full time and part time 

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

201-538-2850.
(1-5)

HELP WANTED-MALE-FEMAIJB
X-RAY TECHNICIAN

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

914-856-5351. (96-3)

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Construc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
a trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview', call 201- 
539-0238. (96-6)

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experienced only. 

Full Benefits. 
Salary open.

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

(“flu”) susirgo Charles Ur- kad šiandien jų abiejų jau 
bonas, “Laisvės” skaityto-i nebėra gyvųjų tarpe Mū- 
jas. Tapo išvežtas į Brock-i sų giliausia užuojauta Lucy 
ton City Hospital. Linkiu i sesutei L. Butkevičienei ir

visiems jų draugams ir 
draugėms.

John Vaicekauskas

jam greitai susveikti ir 
grįžti į namus.

Mūsų susirinkimai
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks vasario 6 d., pir
mą sekmadienį, Liet. Tau
tiško Namo kambariuose, 
8 Vine St., 2-rą valandą po 
pietų.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvks antrą sekmadienį, va
sario 13 d., toje pačioje vie
toje, 2 vai. po pietų.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Apkalbėsime, ar ne
galėsime suruošti kokį nors Bridgewater Citizens Club 
parengimą. Daugelis jau Paliko 
klausinėja, ar surengsime 
kokią nors draugišką po
pietę šią žiemą, o pavasa
riui atėjus, pikniką.

George Shimaitis

New Delhis, Indija.—Ne- 
palis, Burma ir Mongolija 
pripažino Bengaliją.

, y

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 

per week. Also general 
work. , Dyšš.š/v: ■

Call 201-561-1272.

hours
Office

(1-7)

(1-8)

NURSING INSTRUCTORS
I Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical surgival nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 463-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty lights. 
Ave., Balto., Md. 21215

v 5 (4-10)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low 

bed.
Call 201-561-1272.

(1-7)

Kitchen Cabinet Maker
Experienced only 

Salary Based on Experience 
201-469-1324

Bridgewater, Mass.
Sausio 6 dieną mirė “Lai

svės” skaitytojas Charles 
Tarnui. Buvo 89 metų am
žiaus. Palaidotas Thomas 
Aquinas Cemetery.

Lietuvoje buvo kilęs iš 
Vilniaus rajono. Priklausė 
prie LDS 67 . kuopos ir

SHORT ORDER cook limited sa
lad preparation required. 7 a. m. 
to 3 p. m., 3 p. m. to 11 p. m., 11 p.m. 
to 7 a. m. shift available or 11 a. m. 
to 8 p. m. split shifts available. 
Some exp. helpful but will train. 
Full and part time hrs. avail. Must 
be able to work at least 3 days 
a week. Salary range $2.35 per 
hour to $3.00 per hr. depending on 
exp. For appt, call Mr. Beber
man at 201-391-6663. (4-10)

(5-9)

Corrugated Box Operator
Experienced Combiner Operator 

for New Factory on L. I.
Call Bill Bowers

516-643-6300
(5-7)

• liūdesyje dukterį 
Lillian, žentą Norman Ni
chelson, anūkę Renee Bu- 
von, seserį Mrs. Anna Miš
kinis, brolį William Tamul- 
Tamulevičių, Brockton 
Mass.

Labai gaila, kad negalė
jau dalyvauti laidotuvėse.

I George Shimaitis

MATRON POSITIONS
Now open for full time people 5 
days, 40 hr. wk., 7 a. m. - 3 p. m., 
3 p. m. - 11 p. m. Company paid 
fringe benefits. Starting salary $2.00 
$2.50 per. hr., depending on expe
rience. Transportation necessary. 
Please call Mr. Beberman at (201) 
391-6663. Holiday House Of Mont
vale, Garden State Pkwy., Mont
vale, N. J. (4-10)

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

(4-5)

HARTFORD, CONN.
Mirus

Lucy Žemaitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei 

Louise Butkevich.
Viktoras ir Bene
Satulai ir šeima

Bridgeport, Conn.

NURSES
Join the nursing staff at West 

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

Immediate openings for registered 
nurses on the 3-11 & the 11-7 
shifts in our new, fully equipped 
coronary care & emergency room 
units. Experience preferred but 
willing to train. Class programs 
arranged to accomodate all shifts.

WEST ESSEX 
GENERAL HOSPITAL 

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

(3-6)

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

(2-4)

HARTFORD, CONN.
Mirus

Lucy Žemaitienei
Mes jos draugai reiškiame gilią užuojautą 

jos sesutei Louise Butkevich, giminėms ir drau
gams Amerikoje ir

J. V. Kazlau
A. Dagilienė
E. Vizelis
M. Raulinaitienė
M. Ramanauskienė
F. Ramanauskas
O. Žilinskienė
M. Celkonienė

G. O.

Lietuvoje.
M. Kancerienė
Mr. ir Mrs. K. Strauss -
J. M. Strižauskai
J. A. Tarnas
P. Narvydas
M. Barnett
A. ir A. Klimai
J, Beržinis 

Šilkai

BUS MECHANIC
Experienced days, full time, small 

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

GUARDS
Part time and full time. Jersey 
City, Newark, East Orange and 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high class positions 
available to qualified men. Uni
forms supplied. Home telephone 
and clean police record essential. 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330, 9 A. M. to 5 P. M. 
and. 7 P. M. to 9 P. M. (1-6)

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

An Equal Opportunity Employer
(1-7)

Ka r a k a s. — Venezuelos 
Darbininkų Vienybės Cent
ras nusitarė paremti val
džios kaltinimą Jungtinių 
Valstijų valdžiai už nelygią 
ir diskriminuojančią preky
bą su Venezuela.

Baltimore, Md.
SUSIRINKIMAI

LLD 25 kuopa turėsime 
susirinkimą vasario 5-tą d. 
šeštadienį, 2-rą valandą po 
pietų. Vieta: Stanių butas. 
2813 New York Avė.

Tą pačią dieną, tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje vietoje 
taip pat įvyks LDS 48 kp. 
susirinkimas.

Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Reikia pradėti 
duokles mokėti už 1972 me
tus.

Turėsime ir kitų reikalų Tel Avivas. — Izraeliečių 
aptarti.

Komitetas

Ravalpindis. — Pakistano 
valdžia perėmė savo kont- 
rolėn dar 11 firmų. Planuo
ja paimti kontrolėn visą 
stambiąja pramonę.

■ Milita-Washingtonas.
riniai tyrinėjimai rodo, kad 
Pietų Vietname amerikie
čiai daugiausia naudoja 
narkotikų.

apsišaudyme su arabais 
partizanais užmušta ameri- 

(6-8) kietė slaugė Mavis Pate.
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Hartford, Conn.
Sausio 6 d. mirė Lucija 

Žemaitienė, po tėvais Sme- 
lingaitė. Tėvo vardas Anta
nas Smėlingas, o motina 
Katarina Griškaitė. Lucija 
gimė ir augo Stanelių kai
me, Plungės rajone.

Lucijos vyras Juozas že
maitis mirė 1969 metais. 
Jie abu buvo Hartfordo 
veikime didelė paspirtis.

Po Juozo mirties, Lucijos 
sveikata žymiai ėjo men
kyn, nors ji ligai nenorėjo 
pasiduoti.

Lucijos sesutei Liudvisei 
Butkevičienei didelis nuos
tolis. Aš atjaučiu draugus 
hartfordiečius netekus taip 
energingos veikėjos, taipgi 
atjaučiu ir Lucijos sesutę 
Liudvisę. Jos buvo labai ar
timos.

Sausio 10 d. Luciją išly
dėjome iš Hartfordo šerme
ninės, kur buvo graži atsi
sveikinimo programa, ir 
paskui vežėme į Waterbu- 
rio Lietuviškas kapines.

Draugės Ievos Mizarienės 
atvykimas, jos kalba šerme
ninėje ir kapinėse, tikrai 
buvo velionės sesutei Liud
visei suraminimas, — taip, 
kaip ir visiems Lucijos li-j 
kusiems draugams. Ačiū 
I. Mizarienei už tokį drau
giškumą.

J. Strižauskas
Nuo Redakcijos; Smar

kiai sutrumpinome jūsų ko
respondenciją, nes apie ap
eigas šermeninėje jau buvo 
“Laisvėje” rašyta. Atsipra
šome.

Mano mama

Ft. Lauderdale, Fla.
Senelių likimas 

“Senų žmonių gyvenimas 
tikrai apgailėtinas. Jie gu
lėjo be pagalbos pel4 die
nas”. Taip kalbėjo Fort 
Lauderdale policistas Will- 
liam Bransfield,

Tai įvyko prieš porą sa
vaičių. John ir Patricia Ci- 
civai gyvena 1116 Guava Is
le. Patricia jau apie 68 
metų, o John nežino kiek 
jam — gal ir 80. Jie pir
miau gyveno Hohokus, N. 
J. Jis dirbdavo kaip “sa
lesman”.

1956, jie persikėlė gyventi 
Fort Lauderdale, nes John 
negalėjo jau dirbti, jį pra
dėjo kankinti Parkinsono

Lapkričio 13 d. naktį, jis 
norėjo pasikelti iš lovbs, 
bet parpuolė ir įspruko 
tarp lovos ir sienos. Pat
ricia mėgino jį pakelti, bet 
ir ji parpuolė. Patricia veik 
neregė, viena akimi visai 
nemato, o antrąja irgi ma
žai temato. Negalėjo nei 
vienas nei kitas pasikelti 
ir taip išgulėjo iki po 4 ar 5 
dienų atėjo seselė (nursė) 
jų aplankyti. Ir šiaip ne 
taip išgirdo silpną balsą 
šaukiantį pagalbos, o durys 
užrakintos.

Mrs. Striggles, nursė pa
saukė policiją ir jie išlau-

Ji mirė sausio 13 d. sulau
kusi 90 metų amžiaus
Ieva Bukauskaitė atvyko 

į New Yorką iš Ulčičių kai
mo, Liškiavos apylinkės, 
vos sulaukusi 16 metų ir tu
rėjo eiti pelnytis sau duoną 
ir dar stengtis atmokėti 
už “šipkortę”, sugražinti 
paskolą už kelionę j Ameri
ką.

Ji daugiausia dirbo pas 
“farmerius”, o tuo laiku di
džiuma jų buvo vokiečių 
kilmės, tad išmoko kalbėti 
vokiškai. Lietuvoje, nors 
nei vienos dienos nelankiusi 
mokyklos, ji pati išmoko 
rašyti lietuviškai ir lenkiš
kai. Kalbėjo taipgi rusiškai 
ii' angliškai.

Mano tėvas Kazys Tamu- 
linas mirė 1935 metais ir 
nuo to laiko Mamą pradė
jo kankinti (diabetas) cuk
raligė. Tas palietė jos akis 
ir ji laipsniškai pradėjo ne
tekti regėjimo, o prieš apie 
15 metų visai patapo nere
gė. Po to dar jai puolė į 
akis glaukoma ir per du 
kartu turėjo pergyventi 
operacijas — pirma ant vie
nos akies, o vėliau ant ki
tos.

Mes buvome šeši vaikai— 
keturios dukros ir du sū
nūs. Tėvas buvo eilinis dar
bininkas, tai ne rožėmis bu
vo klotas Mamos kelias. 
Vienok visiems ji stengėsi 
duoti šiek tiek mokslo.

Mama mylėjo skaityti ir 
skaitė “Laisvę” per ilgus 
metus iki nustojo regėjimo. 
Ji mylėjo savo gimtinę Lie
tuvą ir į senatvę veik nie
ko daugiau nekalbėjo kaip 
tik. apie Lietuvą, apie savo 
prisiminimus tos gražiosios 
dzūkijos — Liškiavos, Mer
kinės, Druskininkų. Daug, 
daug kartų, kada ateidavo
me pas Mamą su mano my
limu Rojum, ji jo nepaleis
davo per ilgą laiką, vis 
klausinėdavo apie jo taip 
nat numylėtus kelius, kele
lius. Ji visada sakydavo, 
kad nieko taip nenorėtų, 
kaip nuvykti į Lietuvą, ir 
jei turėtų regėjimą, tikrai 
važiuotų su manimi.

Mes, jos vaikai, mano 
j akim žiūrint, daugiausia 
turime ją gerbti už įkvėpi
mą mums lietuviškos dva
sios. meilės josios kalbai ir 
gimtinei. Kiekvienas iš jos 
vaikų kalbėjo su ja vien 
tik lietuviškai, ir dar ir 
šiandien visi kalbame lietu
viškai. Taipgi, josios gai
vališkas jausmas darbo kla
sei. buvo stebėtinas.

Tiesa, ji buvo religinė. 
Visą gyvenimą ėjo į bažny
čią, tikėjo dievui. Tad jai 
mirus, buvo palaidota reli
giniai, taip, kaip ji norėjo. 
Priešintis tokiam laidoji
mui, mano mintimi, atrodė 
bereikalinga. Juk kada Ro-

jus mirė, ji pilnai, taip kaip 
ir visi mano šeimos nariai, 
pritarė jo laisvam laidoji
mui, visi dalyvavo jo šer
menyse.

Mano širdgėlą palengvi
no mūsų draugai ir drau
gės, kurie taip gausiai lan
kėsi šermeninėje, ir tie ku
rie palydėjo Mamą į kapus, 
bei išreiškė užuojautą man 
per laikraštį, per laiškus, 
bei telefonu. Esu giliai, gi
liai jiems dėkinga.

Ieva Mizariene

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkoju drau

gėms ir draugams, kurie at
jautė te mane mano nelai
mėje, kai užpuolikas sulau
žė mano koją ir padėjo ma
ne ligoninėn. Maloni jūsų 
užuojauta palengvino man 
perkentėti kritišką padėtį 
mano sveikatai. Jūsų laiškai- 
atvirukai ir telefonavimas 
buvo man šilčiausia paguo
da. Dėkui Jums šimtą sy
kių!

Po trijų savaičių ligoni
nėje jau esu namie ir vėl 
bandau priprasti prie eili
nio gyvenimo .

Ona Gilmanienė

Specialus LDS 1 kuopos 
susirinkimas nominacijoms

Susirinkimas įvyks vasa
rio 1 d., 2 valandą po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park.

Širdingai prašome visų 
kuopos narių, kuriems lai
kas pavėlina, atvykti. Mūsų 
kuopa turi svarbią savo už
duotį atlikti — turi nomi
nuoti kandidatus į Centro 
komitetą; šiemet seimas.

Tikime, kad jūs mūsų 
prašymą išpildysi te...

Valdyba

Sveikinimas iš saulėtos, 
šiltos Floridos. Vanduo 
mums turistams šiltas nors 
vietiniai nelabai maudosi. 
Linkėjimai visam “Laisvės” 
kolektyvui.—Helen ir Ame
lia.

(Abi seserys Jeskevičiu- 
t ė s viešėjosi Floridoje. 
Amelia Young dainavo pa
rengime St. Petersburge).

žė duris. Tuojau nuvežė 
senelius į ligoninę.

Grįžo iš ligoninės
Mūsų geras draugas M. 

Simonavičius (Simon) per
eitą savaitę grįžo į namus 
išbuvęs šešias savaites ligo
ninėje. Jam buvo operuo
ta akis net tris kartus.
Linkime draugui Simona- 

vičiui greit susveikti.
Šią žinią pranešė Moterų 

Klubo narė Adelė Petrai- 
tienė. ■.

RYTO DOVANA

Žarijų katilą išpylus, 
Rytuos audra paraudo 
Ir nušlavė visas žvaigždes 
Nuo mėlynojo skliauto.

Paskui, pravėrus langines, 
Žmonėms nusišypsojo 
Ir visai dienai kiekvienam 
Po saulę dovanojo.

TYLA

Daug nubėgo vandens Nerimi
Ir pavasarius vasaros keitė.
Sutvirtėjęs panūdau žmogum 
Į gyvenimą didį išeiti.

Tyla, kapų tyla kurti...
Beržai palinkę snaudžia, 
Tiktai toli toli girdi, 
Kaip miestas ūžia, gaudžia.

Tyla kurti... Kiek daug širdžių 
Gyvent, mylėt norėjusių...
Lyg verksmą motinų girdžiu 
Sūnų sulaukt tikėjusių.

Ir rankos tampa granitu, 
Palietus kapo plytą — 
Sunkių kovų krauju šventu 
Istorija įrašyta...

Vilius laužikas

Iš Aido choro metinio susirinkimo
Aido choro metinis susi-Į kiam ir tikimės susitikti se- 

rinkimas įvyko sausio 14 d. 
vakare Laisvės salėje. Na
rių ne per daug susirinko, 
bet atlikti geri tarimai.

Išklausyti valdybos ra
portai apie choro veiklą ir 
finansinį stovį. Turime 47 
garbės narius, kurių duok
lės žymiai prisideda prie 
choro išlaikymo. Aido cho
ras tai labai įvertina ir dė
koja.

Svarbiausias, ir ilgai dis- 
kusuotas klausimas, tai Ai
do choro 60 metų sukakties 
paminėjimas. Šios choro 
60-metinės turi būti tinka
mai atšvęstos ir prelimina
rinis r- paruošiamasis dar-

kantį penktadienį.
Aidiečiai, suburkime jė

gas, kad atšvęstame gar
bingai šią reikšmingą Aido 
choro 60 metų sukaktį.

Aido choro garbės nariai
Aido chorui paaukojo po 

penkis dolerius šie garbės 
nariai: A. Quater, E. Kas- 
močienė, G. Danilevičienė 
ir H. Siaurienė. Dėkojame.

Valdyba

Mieste pasidairius
Osipovo balalaikų orkest- 

bas jąu turi būt pradėtas, ras, taipgi Bolšoi baleto ir 
Tuo reikalu išrinktas spe
cialus komitetas iš mok. M. 
Stensler, J. Grybo, W. Ker- 
šulio, N. J Buknienės ir H. 
Feiferienės. Planuojama su
rengti šią Aido choro jubi
liejinę šventę gegužės pra
džioje.

Ilgametis aidietis J. Juška, 
išbuvęs Aido choro sekre
torium per ilgą metų laiko
tarpį, pasitraukė iš pareigų. 
Kad pagerbus šio menui at- 
sidavusio draugo veiklą, 
choras nutarė surengti jam, 
pagerbimo balių, jo 85 me
tų gimimo proga, kuris 
įvyks kovo pabaigoje.

Aidietė B. Keršulienė ga
vo laišką nuo R. Valatkos, 
kuris būdamas New Yorke, 
artimai susibendravo su ai- 
diečiais. Jis siunčia sveiki
nimus su geriausiais linkė
jimais. Dėkojame.

Prisiminta Ievos Mizarie-j

operos žvaigždės dalyvaus 
tarybiniame liaudies festi
valyje šį penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį Carne
gie Hall. Penktadienį ir 
sekmadienį prasideda 8 vai. 
vakare, šeštadienį — 2:30 
popiet ir 8 vai. vakare. Da
lyvaus festivalyje 75 tary
biniai artistai.

Angelos Davis gynimui 
aukų rinkimas gatvėse įvy
ko sausio 15 d. Rinkimas 
bus tęsiamas sausio 22 ir 29 
dienomis. Prašomi visi, kas 
tik išgali, prisidėti su darbu 
ir aukomis. Informacijoms 
skambinti 243-8555.

rrisiminia ievos iviizarie- r- 
nes motinos staigi mirtis. 31 %.
Aidiečiai reiškia Ievai užuo
jautą, linkėdami jai ryžto 
toliau darbuotis visuomeni
niuose darbuose.

Aido choro valdybą suda
ro: pirm. J. Grybas, vice- 
pirm. — N. Buknienė, sekr.
— B. Keršulienė, fin. sekr.
— J. Lazauskienė, ižd. —- 
W. Keršulis ir koresp.—H. 
Feiferienė. Choro mokytoja
— mūsų energingoji Mild
red Stensler.

Iždo ir finansų knygas 
sutiko patikrinti I. Bimbie- 
nė ir H. Feiferienė.

Po susirinkimo puikiai 
pasivaišinome choro prieto
lių dovanomis. Ragavome ir 
J. Lazauskienės skaniai iš
kepto pyrago.

Siaučiant New Yorke in
fluenzal, keletas aidięčių 
buvo susirgę, ir kai kurie 
dar ir dabar negaluoja, bet 
negi visus išvardinsi. Lau
kiam visu susveikstant. lau

Indokinijoje su hitlerinin
kų gaziniais pečiais, ku
riuose sunaikindavo tūks
tančius žmonių.

Manhattane per savait
galį policija iš 100 St. sto
ties prisegė tikėtus daugiu 
kaip 1,000 nelegaliai papar- 
kintu automobiliu. 4- .

Mirė ra šytoja Betty 
Smith, 1943 m. parašiusi

Brooklyn”, iš kurios buvo 
susuktas plačiai pagarsėjęs 
tuo pat pavadinimu filmas,

Dėl influenzos apie 30% 
padidėjo išlikimų iš darbų 
ir mokyklų.

Rep.

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

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

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Queens paviete smarkiai 
plečiasi kriminalizmas. Kas
dien ištinka maždaug po 
vieną žmogžudystę. 1971 
metais žmogžudystės paki
lo 35%, kitos kriminalystės

Forest Hills p i k i e t a i 
prieš projekto namų staty
mą dar vis tęsiami. Kai 
kurią dieną įvyksta demon
stracijos ir už projekto 
statymą. Tuomet ištinka 
tarp skirting ų demons
trantų ir apsimušimų. Po
licija areštavo du demons
trantus.

Vals t i j o s kontrolierius 
Levitt kaltina miesto parei
gūnus neapdairumu. Aps
kaičiuojama, kad miestas 
be reikalo prarado apie 60 
milijonų doleriu i me tu s, 
crerai neprižiūrėdamas tei
kiamos skurdžiams šalpos, 
nes gauna šalpą nemažai 
tokių, kuriems šalpa nerei
kalinga.

Martin Luther King ben
dradarbis kunigas Andrew 
Young palygino amerikie
čiu lėktuvu bombardavimus 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n

MASPETH, N. Y.
Mirus

Ievai Tamulynienei
Reiškiame mielai Ievai Mizarienei, jos sesutėms, 

broliams ir jų šeimoms užuojautą jų liūdesio 
valandoje, netekusiems mylimos motinos.

M. ir E. Liepai 
Woodhaven, N. Y.

MASPETH, N. Y.
Mirus

Ievai Tamulynienei
. ' • ■ . i

Reiškiame gilią užuojautą mūsų klubo 
pirmininkei Ievai Mizarienei, netekusiai 

mylimos motinos. n
N. Y. Lietuvių Moterų Klubo 

valdyba ir narės
. i

1 i 1 Ozone Park, N. Y.

Iš LLD 2 apskrities
LLD 2-ros apskr. valdyba 

turėjo sausio 11 d. su si rin
ki imi. Pirmiausia buvo pa
stebėta, kad nėra mūsų iž
dininko drg. M. Stakovo, o 
jis niekuomet nepraleisda
vo susirinkimų. N ('svarbu 
buvo jam, ar dienom ar va
karais susirinkimas, jis pir
mutinis būdavo. Pirminin
kas drg. J. Grybas paaiš
kino, kad drg. M. Stako- 
vas apleido Brooklyn:! ii' iš
važiavo apsigyventi į Wind
sor, Ontario (Kanada).

Drg. M. Stakovas daug 
metų dirbo 2-ros apskrities 
valdyboj iždininku. 2-ro ji

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

ketą su muzikale programą 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio atžymėjimui, Laisvės 
salėje. <-

ateivių gynimo komitete, 
“Laisvės” bendrovės direk- %, 
torių taryboje. Visur jį 
matysi. Nueisi į kokį di
delį parengimą ar koncertą, 
drg. Stakovą matysi budri
kėje prie bilietų. Juo visi 
pasitikėjo, tokiu teisingu ir 
ištikimu draugu.

Kaip gaila, kad per vėlai 
sužinojome apie jo išvyki
mą iš Brooklyno ir nespjė- 
jome suruošti jam atsisvei
kinimo sueigėlės.

Tad, drauge Mykolai, lin
kime Jums ir Jūsų šeimai 
laimingai gyventi naujoje 
vietoje. Manau, kad nesi-

apskritis. įvertina jo veiklą apieidęS’ tą sveiką
jį (lekuoja jam. i tai kenksmingą New York o

I

2-ros Apskr sekr. Iorąt
A. Rainiene :

Pažinojau drg. M. Stako- 
vą daug metų ir teko daug 
kartu veikti. Jis ne vienoje 
organizacijoje veikė. Jis ir 
dainavo Aido chore, buvo

v

Adele Rainiene

Tyrone, Pa. — Viešbuty
je sprogimui ir gaisrui ki
lus žuvo 13 žmonių, 28 su
žeisti.

Masinis mitingas pagerbimui
VISUOMENES VEIKĖJOS

KAVALIAUSKAITĖS (COWL)
paminėjimui jos 75 metų gimimo dienos

(1972 m. sausio 25 d.) įvyks

Vasario 6 d., sekmadienį, 1 vai. popiet
HOTEL DIPLOMAT, 108 W. 43 St., New York, N. Y.
Kalbės: HENRY WINSTON, JAV Komunisty partijos 
pirmininkas; ANTANAS BIMBA, “Laisvės’’ laikraščio 

redaktorius. Bus ir kiti kalbėtojai.
Maloniai kviečiame Margaretos draugus ir bičiulius 
lietuvius dalyvauti šiame masiniame pagerbimo mitinge.

RENGIMO KOMITETAS

M,

1 Paieškojimas
Paieškai! savo artimųjų giminių Tarybų Lietuvoje, 

kur aš gyvenau: Alsėdžių parapijoje, Edintaičių kaime, 
Telšių apskrityje. Esu Jono Dibulskio sūnus. Išgyvenau 
Amerikoje (JAV) 58 metus/ Prašau artimųjų giminių 
atsiliepti, norėčiau pas juos pasisvečiuoti Tarybų Lietu
voje. Mano adresas: Kazimieras Dibulskis, 5710 Jef
ferson St., Hollywood, Fla. 33023.

(5-7)

kes tik dabar gavome limituotą skaičių _ 

AUTOMOBILIŲ dėl giminių gyvenantiems USSR

Mes siūlome tiems —
Pirmutiniems atėjusiems, pirmas patarnavimas:
Naujas ZIHIGULI VAZ, .

2101 modelis — kaina $3,275.00
Moskvich 4121E Modelils ...L.. 3,275.00 
Moskvich 408 IE Modelis .............. 3,009.50 
Zaporozhetz ZAZ 966 . 2.......... ..... 2,012.50

SKUBĖKITE SAVO UŽSAKYMUS
siųskite mūsų atstovams bei skyriams arba tiesiog:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.) 

New York, N. Y. 10001 Tel.: (212) 685-4537
(Vienintelė firma JAV paskirta Vneshposyltorg)

t




