
.............. 'rl'

LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 

Post Office of Jamai

ca, N. under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

-- t .. ■■■■■>.■ — ■■ i ■ ■■ ■—ji- ' _.......... , ' - — * 1

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .............................................. $10.00
Kitur užsienyje 12.00
Jungtinėse Valstijose ...................... $900
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

--------------------------------------------* ■ ■ ■■ ■■ -

PRICE 10c

No. 14 Penktadienis, Vasario (February) 18, 1972 Ozone Park, N. Y. 11417 ★ ★ * ★ ★ ★ Metai 61-ieji

KRISLAI
4 Pasaulinis susidomėjimas 

Žmogaus teisė j mirtį 
Sujungtomis pastangomis 
Kodėl tada jie tylėjo? 
“Užsidarykite bumas”

• —- A. Bimba —
Netenka nė kalbėti, jog 

mūsų prezidento kelione į Ki
nijos Liaudies Respubliką su
sidomėjęs visas pasaulis. Su 
ja, aišku, prasideda nauji san
tykiai tarp Jungtinių Valstijų 
ir Kinijos.

Kas konkretaus, apčiuopia
mo iš šios kelionės ir prezi
dento misijos išeis, dabar dar 

‘ . sunku . pasakyti. Būtų gerai, 
kad neišsipildytų daugelio po
litinių stebėtojų nuomonė, jog 
Nixonas ir Mao sieks ne tiek 
pagerinimo santykių tarp šių 
dviejų šalių, kiek jų įstatymą 

» į bendrą kelią prieš Tarybų 
Sąjungą. Įdomu, kad kai tik 
buvo susitarta dėl šios kelio
nės, Kinijoje 'pagyvėjo antita
rybinė propaganda.

Labai puiku, kad siekiama 
M pagerinti santykius tarp Ame

rikos ir Kinijos, bet jeigu pa
sirodytų, kad to yra siekiama 
Tarybų Sąjungos ir viso socia
listinio pasaulio sąskaita, bū
tų didžiausia tarptautiniams 
santykiams ir pasaulinei tai
kai nelaimė.

Western Maryland universi
teto psichologijos profesorius 
emeritas O. R. Russell savo 
straipsnyje “The R i g^h t to 
Choose Death” (“The N. Y. 
Times,” vas. 14 d.) griežtai 
reikalauja žmogui teisės atimti 
sau gyvybę, jeigu jam dėl am
žiaus ar ligos jo gyvenimas 
(pasidaro nebepakeliama kan
čia.

Dabar žmogus tokios teisės 
neturi. Jo gyvybei pratęsti pa
naudojama prieš jo valią ir 
norą mokslas ir visos moder- 

„ niškiausios priemonės. Pro
fesorius mano, jog tai baisiai 
nedora ir neteisinga, žmogus 
turi teisę legališkai palikti 
savo turtą, kam tik jis nori, 
bet neturi teisės pasielgti su 
savo gyvybe, kaip jam patin
ka...

Tai didelis, seniai diskutuo
jamas filosofinis klausimas. 
Kiek galvų, tiek nuomonių.

Taikos asamblėja pasisakė 
prieš Amerikos agresiją

Galima tik nuoširdžiausiai 
pasveikinti šiomis dienomis 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos iškilmingai 
pasirašytą sutartį bendromis 
pastangomis kovoti prieš vė
žio* ligą. Abiems šalims bus 
sutaupyta daug lėšų ir pasiek
ta puikių rezultatų.

Bet kodėl bendras frontas 
tik prieš vėžio ligą? Kodėl 
ne prieš visas ligas? Juk vi
sos ligos yra visų bendras 
priešas...

Visuose Šalies kampuose 
reakcininkai pradėjo aršiau
sią propagandą prieš ra
sinę viešųjų mokyklų inte
graciją. Jiems va d o v a u j a 
pats prezidentas Nixonas. Jie 
baisiausiai siunta prieš busais 
vaikų gabenimą į mokyklas 

, pasiekimui integracijos. Girdi, 
bloga, sunku baltiesiems vai
kams ir jų tėvams. Siūloma 
net pataiysti konstituciją taip, 
kad būtų uždrausta vaikus bu- 
sais vežioti į mokyklas.

’ Bet ar žinote, kad per de
šimtmečius beveik visose devy
niose pietinėse valstijose juo
dųjų tėvų vaikučiai buvo bu
dais gabenami į mokyk kis, 

w kad palaikius segregaciją?

TSRS ir Amerika susitarė 
bendrai naikinti vėžio ir 

širdies ligas, poliuriją
Washingtonas. — Sveika

tos, Švietimo ir Geroves 
sekretorius Richardson pa
skelbė, kad Jungtinės Vals
tijos ir Tarybų Sąjunga su
sitarė bendromis jėgomis 
naikinti vėžio ir širdies li
gas, taipgi poliuciją. Abie
jų šalių atstovai pasirašė 
sutartį.

Greitu laiku bus sudary
tas bendras komitetas už 
sveikatos k o o p e r a c i ją iš 
abiejų šalių pasižymėjusių 
vėžio ir širdies ligų specia
listų. Jie pasidalins savo iš

3,000 vaikų išterorizavo, 
kam jie meldėsi už taiką

fc

Longthanh, P. Vietnamas.— 
Čia veikė našlaičių namai, 
kuriuose buvo daugiau kaip 
3,000 vaikų ir paauglių. 
Vieną dieną iš Saigono at
vykusi milicija suvarė vi
sus vaikus ir paauglius į 
sunkvežimius ir išvežė prie
varta. Keletas pasiprieši
no, tai tie buvo užmušti. 
Našlaičių namus uždarė.

Socialistinių šalių 
gamyba žymiai pakilo

Maskva. — 1971 metais 
8 socialistinių šalių, kurios 
sudaro Bendros Ekonomi
nės Pagalbos Tarybą, ben
dra pramoninė gamyba pa
kilo 7.8 proc. Tarybon įei
na TSRS, Lenkija, Vengri
ja, Bulgarija, Mongolija, 
Čekoslovakija, Rumunija ir 
Rytų Vokietija.

Tuo pačiu metu Europos 
Bendrosios rinkos šalių (ka
pitalistinių) gamyba tepa
kilo tik 2.6 proc.

Teheranas, Iranas. — 
Mrs. Mrs. Valizadeh pagim
dė 26 ir pusės svaro kūdi
kį. Tai didžiausias užre- 
korduotas naujagimis pa
saulyje.

Nors, taip sakant, jų “pano
sėje” galėjo būti vieša mo- 
kykla, bet kadangi joje mo
kėsi baltųjų žmonių vaikai, 
negrų vaikai buvo vežami į 
mokyklas už kelių mylių, ku
riose mokėsi tiktai juodi vai
kai. ‘

Reakcininkai nė žodelio ne
pakėlė prieš tų vaikų taip va
dinamą “businimą.”

Prez. Nixonas ir valstybės 
sekretorius Rogers reikalauja, 
kad demokratai užsidarytų 
burnas ir nekritikuotų jų po
litikos karą toliau tęsti. Gir
di, “jūs padedate mūsų prie
šams.”

Lygiai taip karo priešus 
smerkdavo ir prez. Johnso- 
nas.

Jau ketvirti metai, kaip jie 
karą tęsia. Nori, kad be jo
kio “zurzėjimo” ir protesto 
dar būtų leista jiems kitus 
ketverius metus tuo pačiu pra
gaištingu keliu vesti šią šalį.' 

radimais ir patyrimais, kaip 
geriausia kovoti tas baisias 
ligas.

Abiejų šalių, kooperavimo 
tikslas—visai išnaikinti vė
žio ir širdies ligas, taipgi 
panaikinti oro, žemės ir 
vandenų poliuciją, kuri irgi 
žalinga žmonių sveikatai.

Canberra, Australija. — 
3,000 vietos gyventojų su
darė protesto demonstraci
ją prieš čia atvykusi Indo
nezijos prezidentą - diktato
rių Suharto, v

Niekas šios apylinkės gy
ventojų nežino, kodėl naš- 
laitynas uždarytas ir vaikai 
išterorizuoti. Daugelis kal
ba, kad vaikai pastaruoju 
metu melsdavosi už taiką, 
smerkdavo karą, kuris pa
darė juos našlaičiais. Kai 
kurių tėvai ir dabar karo 
fronte. Todėl jie'prasikalto 
Saigono valdovams.

Kongresmanas Rarick 
—didžiausias rasistas
Washingtonas. — Negras 

kongresmanas Diggs kalti
na kongresmaną Raricką 
iš Louisiana valstijos, kaip 
didžiausią rasistą Kongre
se, priešingą daugumos val
džiai, kai daugumą sudaro 
juodieji.

Rarick pareiškė priešingu
mą Washingtono miesto 
juodųjų valdžiai, kuomet 
tame mieste 77 proc. gyven
tojų yra juodieji. Jis kal
tina negrus del riaušių Ba
ton Rouge mieste ir kitur.

1,185 darbininkai iš 
darbo paleisti

Bridgeport, Conn. — Ge
neral Electric ir kitos kom
panijos paskelbė, kad jos 
paleidžia iš darbo 1,185 dar
bininkus, kuriems grįžti 
darban nebėra galimybės.

Šiuo metu mieste yra dau
giau kaip 15,000 bedarbių. 
Nedarbas nuolat didėja.

Indija įspėjo JAV dėl 
Pakistano ginklavimo

New Delhis. — Indijos 
valdžia ir vėl įspėjo Jung
tines Valstijas, kad milita- 
rinė parama Pakistanui di
dina tarp Indijos ir Ameri
kos nedraugiškumą.

Kai prez. Nixonas pasa
kė, kad ieškos su Indija 
“naujų santykių,” tuomet 
Indijos validžia pareiškė, 
kad Pakistano rėmimas ne
leidžia Indijai turėti su 
Amerika “gerų santykių.”

Paryžius. — Trijų dienų 
asamblėja Versalyje atme
tė JAV prezidėnto Nixono 
8 punktų planą. Daugiau 
kaip 1,200 delegatų iš 75 ša
lių nusitarė padidinti kovas 
prieš Jungtinių Valstijų 
agresiją.

Skaitlinga amerikiečių de
legacija sutiko išvystyti ko
vą prieš kabą su balandžio 
1 d., suruošiant demonstra
cijas ir piketus Harrisbur- 
ge, Pa., ir San Jose, Calif.,

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
DAILĖS PARODŲ 

ROMUOSE
Daugiau kaip du šimtus 

portretų per aštuoniolika 
savo kūrybinių darbo metų 
yra nutapęs dailininkas 
Vladas Karatajus. Geriau
sios šio žanro drobės eks
ponuojamos asmeninėje dai
lininko darbų parodoje, ku
ri atidaryta Vilniuje, Dai
lės parodų rūmuose.

Čia lankytojai mato patį 
pirmąjį, dar 1953 metais V. 
Karatajaūs sukurtą portre
tą “Skulptorius Juozas Mi
kėnas,” kitus vėlesnius dar
bus ir; visiškai heseniai mv 
tapytus kompozitoriaus J. 
Švedo, Socialistinės Darbo 
Didvyrės O. Stanžienės, dai
lininko J. Kuzminskio port
retus. z y

Parodoje eksponuojama 
ir figūrinių kompozicijų, 
peizažų, natiurmortų.

; J. Balčikonio kilimų 
paroda

Dailės parodų rūmuose 
taip pat atidaryta dailinin
ko JuoŽO Balčikonio kilimų 
paroda. Joje—apie 50 įvai
ria technika atliktų darbų 
su gražiais, skambiais pa
vadinimais: “Ralio, karvy
tės,” “Pavasario srautas,”

Masiniai susidorojimai 
su indėnais Venezueloje

Karakas (TASS-ELTA) 
Keliasdešimt tūkstančių in
dėnų — Venezuelos vietinės 
kilmės gyventojų —baisiai 
skursta ir yra labai išnau
dojami, pareiškė kongreso 
komisijos indėnų reikalams 
narys Pedras Karosas.

Šalies visuomenė ir spau
da pastaruoju metu sužino
jo daug faktų, kurie liūdi-; 
ja, kad, siekdami užgrobti 
naujų žemiu, latifundinin- 
kai su samdomųjų banditų 
pagalba rengia masinius 
susidorojimus su Orinoko 
upės žiotyse gyvenančiais, 
išvaro juos iš gimtųjų vie
tų, organizuoja gaudynes ir 
žudynes.

Grupė indėnų kreipėsi į 
vietos valdžią, ryžtingai 
reikalaudama nutraukti 
d v a r i n inkų savivalės ir 
smurto .aktus.

■ A

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius įšventino 19 naujų 
prelatų.

už 8 antikarinių kovotojų ir 
Angelos Davis išlaisvinimą.

Su gegužės 1 d. iki 15 d. 
bus suruoštos demonstraci
jos ir kitoki antikariniai iš
stojimai prieš Nixono kari
nę programą. Bus dedamos 
pastangos Nixona neišrink
ti prezidentu.

Asamblėja pasisakė už vi
sokią paramą prieš imperi
alizmą kovojančiai Indoki- 
nijos liaudžiai.

“Tebūnie taika” ir kt.
Dailininko Juozo Balčiko

nio kūryba — tai gyva pro
fesionaliosios lietuvių dai
liosios tekstilės istorija. 
Dvidešimt metų vadovauda
mas Dailės instituto teksti
lės katedrai, jis paruošė 
apie šimtą specialistų, su
formavo lietuvišką dailio
sios tekstilės mokyklą.

J. Balčikonio mokinių su- 
ukrti audiniai daug kartų 
buvo pažymėti tarptautinių 
parodų medaliais, jų kilimai 
turi didelę paklausą visoje 
šalyje ir yra eksportuojami.

• Operoj e — t r i j ų teatrų 
artistai

Vilniuje viešėjo Bulga
ri j o s Liaudies Respubli
kos Rusės miesto operos 
artistai. Bulgarų daininin
kas atliko pagr i n d i n i u s 
vaidmenis Dž. Verdžio ope
rose “Kaukiu balius,” “Ai
da.”

Kartu su Lietuvos Aka
deminio operos ir baleto te
atro '■ artistais bei svečiais 
bulgarais, spektakliuose dai
navo populiari Leningrado 
Kirovo Akademinio operos 
ir baleto teatro solistė lie
tuvaitė Ona Glinskaitė.

V. P.

Kinijoje Nixonas bus 
iškilmingai priimtas
Pekinas. — Kinijos val

dovai ruošiasi iškilmingai 
priimti prez. Nixoną. Kai 
jis pasieks savo lėktuvu Ki
nijos teritoriją, tai persės į 
Kinijos premjero Čou En- 
lai lėktuvą, kuris bus tam 
tikslui paruoštas jį nuvežti 
į Pekiną.

Dabar Kinijoje pašalina
mos visos iškabos su anti- 
amerikietiškais ir antiim- 
perialistiniais šūkiais. Tose 
vietose dabar iškeliami šū
kiai už Kinijos - Amerikos 
daugystę. Pašalintas vy
riausias šūkis: “Mes turi
me sumušti Jungtinių Vals
tijų agresorius ir visus jų 
bėgančius šunis, nepaisant 
kur jie bebūtų.”

PRANEŠIMAS
Del Washingtono gimta

dienio šventes “Laisvė” ne
išeis 22 d. Sekama “Lais
vės laida išeis vasario 25 d.

Anglijos valdžia ryžtasi 
laužyti niainierių streiką: 
visa šalis suparalyžiuota

Londonas.—Anglijos val
džia nusitarė sulaužyti mai- 
nierių penkių savaičių strei
ką. Tam tikslui mobili
zuoja policiją ir kitas mi- 
lita vines jėgas. Daugelį 
piketuojančių m a i n i e r i ų 
areštavo, vieną užmušė.

Valdžia paskelbė šalyje 
nepaprastą padėtį. Visur 
apribotas elektros naudoji
mas. Mokyklose ir namuo
se šalta. Fabrikai užsida
rinėja. Tūkstančiai darbi
ninkų paleidžiami iš įvairių 
darbu, v

TSRS darbo unijos pasmerkė 
Š. Air. katalikų persekiojimą

Maskva. — TSRS darbo 
unijų kongresas pasmerkė 
Anglijos valdžios ir Šiaurės 
Airijos valdžios terorą, nau
dojamą prieš Šiaurės Airi
jos katalikus, kovojančius 
už civilines teises.

Kongresą aplankė 19 Jung
tinių Valstijų kongresma- 
nų, kurie kartu pasisakė 
.5 'vyr.■ y ; j,..,i .1;,^-Il,

Statomas didžiulis 
uostas Lenkijoje

Varšuva (TASS-ELTA).- 
Didžiausias Lenkijoje ir 
vienas didžiausių Europoje 
bus Šiaurės uostas, pradė
tas statyti prieš dvejus me
tus netoli Gdansko.

Šiuo metu busimojo uos
to rajone statomas trijų 
kilometrų bangolaužis, ku
ris jį Apsaugos nuo Balti
jos bangų. Planuojama, kad 
į naująjį uostą plauks jūrų 
laivai, kurių vandens talpa 
iki šimto tūkstančių tonų.

Pirmoji uosto statybos ei
lė bus baigta 1976 metais. 
Iki to laiko čia bus atiduo
ti eksploatuoti anglių ir 
naftos pirsai su galingais 
pakrovimo ir transportavi
mo įrengimais.

Benamiai kovoja
Roma, Italija. — Tūks

tančiai benamiu demonstra
vo prie miesto rotušės ir par
lamento, reikalu darni ( padi
dinti namų statybą. Jie nu
rodė, kad daugiau kaip 50,- 
000 Romos gyventojų gyve
na lūšnose ir namų griuvė
siuose.

Valdžia pergyvena krizę. 
Krikščionys demokratai jau 
nepajėgia sudaryti koalici
jos naujam kabinetui, patys 
vieni negali sudaryti kabi
neto.

Kovoja prieš nedarbą

Paryžius.—Dešimtys tūks
tančių paiyžiečių sudarė 
protesto demonstraciją prieš 
didėjantį nedarbą. Demon
straciją ruošė dvi didžiosios 
darbo unijų federacijos.

Streikuoja 280,000 mainie- 
rių. Jiems pritaria kitų 
pramonių unijistai. Tai pir
mas mainierių streikas nuo 
1926 metu. Mainieriai rei
kalauja pakelti algos po 
$20 į savaitę ir pagerinti 
darbo sąlygas.

Londonas. — Sekmadieni 
policija puolė demonstran
tus prieš Anglijos-R odezi- 
jos sutartį. Keletas tūks
tančių dalyvavo protesto 
demonstracijoje. 20 žmo
nių areštavo, 6 suežidė.

prieš Anglijos kolonialistus 
Šiaurės Airijoje, pagerbė 13 
užmuštų katalikų demon
stracijoje. Pasisakė už pa
ramą kovojantiems katali
kams/

Bucharestas. — 1971 me
tais Rumuniją lankė 2,700,- 
000 turistų iš užsienio; tu
rizmas padidėjo 35 proc.

■ - 11 11. i1-  ..................... ■ i

Pacifiko dokininkai 
jau baigė streiką

San Francisco, Calif. — 
Pacifiko pakraščio dokinin
kai susitarimu baigė strei
ką, kuris tęsėsi 123 dienas 
ir buvo uždaręs 24 uostus.

Naujė Kongreso priimtą 
įstatymą laužyti streiką ne
teko panaudoti. Jis pasiliko 
Nixono nepasirašytas, kai 
sužinota, kad streikas baig
tas.

Japonijos moterys ruo
šiasi pavasario kovoms

Tokijas. — Dešimties mo
terų organizacijų atstovės 
nutarė iššaukti Japonijos 
moterų konferenciją kovo 
26-27 dienomis.

Konferencijos tikslas mo
bilizuoti moteris pavasari
nėms kovoms bendrai su 
darbo unijomis už darbinin
kų gyvenimo ii’ darbo sąly
gų pagerinimą.

EKSTRA
Washing tolias. — Ketvir

tadienį prieš pietus prezi
dentas Nixohas sit žmona ir 
palydovais lėktuvu išskrido 
į Kiniją. Prie šios kelionės 
buvo ilgai ruoštasi. Pakelė
je dar sustos Havajuose. 
Kinijos sostinę Pekiną pa
sieks tiktai sekmadienį. Su 
juo vvksta koks šimtas te
levizijos, radijo bei laikraš
čių koresoondentii. Prezi
dento viešnagė Kinijoje tę
sis visą savaitę.

Teheranas, Iranas. — Po
tvyniuose žuvo 23 žmonės.
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JAV darbininkų judėjimo geda
ŠIOMIS dienomis šiltojoje Floridoje Amerikos Dar

bo Federacijos — Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) Vykdomoji Taryba laikė savo suvažiavimą. 
Aišku, kad jame buvo plačiai kalbėta apie nūdienę 
Amerikos valdžios naminę ir užsieninę politiką. Ofici
aliai taryba neužgynė nė vieno aspiranto į šalies pre
zidentus. Palauksianti, kai jau bus iškelti (nominuoti) 
kandidatai.

Bet šios darbo unijų federacijos prezidentas George 
Meany jau plačiai atidarė savo burną prieš tuos, kurie 
jau yra pasisakę prieš prezidento Nixono užsieninę poli
tiką. Ypatingai jis neapkenčia tų, kurie pasisako prieš 
Vietnamo karo tęsimą. Jis jokiu būdu neremsiąs to kan
didato, kuris, girdi, siūlo “Amerikos pasidavimą.” O tas 
reiškia, kad AFL-CIO vadovybė nerems to kandidato, 
kuris stos už šio barbariško karo nutraukimą ir išsi
kraustymą iš Indokinijos. Jam dar neužteko šimtų tūks
tančių šiame kare jau žuvusių žmonių. George Meany 
organizuotų darbininkų vardu kalba apie karo “laimėji
mą,” nors tai reikėtų dar keletą nfptų pakariauti ir dar 
daugiau amerikiečių ir Vietnamo, Laoso ir Kambodijos 
žmonių gyvybių pakloti.

George Meany yra didžiausia Amerikos organizuo
tų darbininkų judėjimo gėda. Gėda, kad toks žmogus 
tokioje aukštoje ir atsakingoje vietoje yra darbo unijų 
toleruojamas.

Galingas pasaulio liaudies balsas
PRAEITĄ savaitę Versalyje, Prancūzijoje, kelias 

dienas posėdžiavo Pasaulinė už Taiką ir Indokinijos 
Žmonių Nepriklausomybę Asamblėja. Tai buvo didžiulis 
kovotojų už taiką sąskrydis. Japie dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis delegatų bei veikėjų iš 80 kraštų.

Mūsų Amerikos vyriausybė buvo taip giliai šio są
skrydžio paveikta, jog įsakė savo delegacijai Paryžiaus 
derybose nedalyvauti, kol paaiškės šio sąskrydžio nusi
statymas ir tarimai. 7 (

Bene pati įspūdingiausia šiame taikos suvažiavime 
delegacija buvo iš Jungtinių Valstijų. Ji buvo ir labai 
skaitlinga ir įvairi savo sudėtimi. Joje buvo aktorių, 
veikėjų, mokslininkų, net ir kunigų.

Asamblėja griežčiausiai pasmerkė karo tęsimą, ypač 
aštriai kritikavo Amerikos valdžią už atnaujinimą šiau
rės Vietnamo bombardavimo.

Beje, šiame sąskridyje dalyvavo delegacijos ir iš 
Vietnamo, Laoso ir Kambodijos.

Šis Versalio taikos mylėtojų suvažiavimas yra ga
lingas pasaulio liaudies balsas. Su juo mūsų preziden
tas Nixonas turėtų skaitytis. '

Drąsūs jauni vietnamiečiai
NUOŠIRDŽIAUSI visų taikos mylėtojų sveikinimai 

turėtų eiti jauniems vietnamiečiams studentams už jų ne
paprastą drąsą. Jie yra iš Pietų Vietnamo. Jų yra visas 
desėtkas. Jie žino, ką reiškia šis jų žemėje Amerikos 
valdžios vedamas karas, ir jie prieš jį protestuoja.

Praeitą savaitę jie buvo per dvi valandas užėmę 
Pietų Vietnamo konsulato patalpas New Yorke. Polici
ja juos suareštavo ir sugrūdo už grotų, bet jų neišgąs
dino. Jie sako, kad jie protestuoja ir protestuos prieš 
karo tęsimą. Jie reikalauja, kad Amerikos valdžia tuoj 
karą nutrauktų ir savo militarines jėgas iškraustytų 
iš Vietnamo.

Šlovė šiems drąsiems Vietnamo jaunuoliams!

Kas ką rašo ir sako
GAUNA VISI, KURIE
NE^MUIŽIĄ LIETUVOS

Kanadiečių klerikalų laik- gandinęs mašinos
, z, , x , . 1 tnAinii kalhn ir nraštyje (vas. 3d.) buvo at

spausdintas labai piktas ve
damasis prieš tuos, kurie 
nepadeda ^veiksniams” nie
kinti ir šmeižti mūsų gim
tąjį kraštą. Ypač gauna 
mušti tie, kurie apsilanko 
Lietuvoje ir sugrįžę jos gy
venimo neniekina. Jų pasi
sakymus apie Lietuvą ap
šaukia “nudažytais.” Dau
giausia įspūdžių esą “rau
donai nudažytų.” Girdi, 
“aišku, kad raudo n o s i o s 
spaudos ir jos žmonių tvir
tinimai yra privalomai rau
doni. .

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Bet esanti ir “kita grupę 
žmonių, kurie nėra propa- 

i nariai, 
tačiau kalba ir rašo apie 
Lietuvą kaip laisvą kraš
tą.” Tai esą “senieji išei
viai, palikę Lietuvą caro 
laikais, neturėję galimybių 
išsilavinti ir pakliuvę rau
donųjų įtakon.”

Ir tai dar neviskas. Esan
ti dar viena ir pavoingiau- 
sia grupė žmonių, kalban
čių gražiai apie mūsų nū
dienę Lietuvą. Ti “kai ku
rie išeivijos intelektualai.”

“Skaitai jų išvedžįoji-i 
mus,” šankia “T. Ž.” “ir 
stebiesi: rąšo apie Lietuvą, 
apie bęndrąyįmą sų ją fąry- 

turn būtų laisvas, suverenus 
kraštas; smerkia išeivijos 
tautiečius už nenorą ben
dradarbiauti, laiko jį tėvy
nės išdavimu. ..”

Mes, žinoma, karštai svei
kiname visus tautiečius, ku
rie atsisako padėti “vaduo
tojams” šmeižti Tarybų Lie
tuvą.

rimto dėmesio
KLAUSIMAS

Tarybų Lietuvos spaudoje 
pastebėjome iš Vilniaus to
kį pranešimą:

Partijos miesto komitete 
šiandien įvyko konferenci
ja kovos prieš girtavimą 
prob lemo m s aptarti, j ą 
surengė Lietuvos KP mies
to komitetas ir miesto vyk
domasis komitetas.

Konferencijos dalyviai — 
įmonių, įstaigų ir organiza
cijų aktyvistai išklausė pra
nešimus apie girtavimą il
su tuo susijusį nusikalsta- 
nuimą, apie socialines ir 
psichologines gi r t a v i m o 
priežastis, baudžiamos ir 
administracinės kovos prieš 
alkoholizmą priemones ir 
lutais klausimais.

Mes tiktai galime palin- 
l keti Lietuvos žmonėms ir 
veikėjams didžiausios sėk
mės kovoje prieš šį nelem
tą blogį. Girtavimas — ne
laimė tam, kuris tampa al
koholiku, ir nuostolis vi
suomenei, nes toks žmogus 
pasidaro jai našta.

DAR VIENAS BAISUS 
PALIKIMAS

“The N. Y. Times” vasa
rio 9 d. atspausdino grupės 
moterų laišką, kuriame at
kreipiamas dėmesys į d a r 
vieną pakistaniečių karei
vių papildytą nusižengimą 
prieš bengaliečius. Jie ten 
siautėdami ir skers darni 
žmones, sakoma, išprievar
tavo daugiau kaip 200,000 
moterų. O pagal moslemų 
religiją ir papročius, visos 
šios nelaimingos moterys 
tampa “nepaliečiamomis”— 
tai yra, visiškomis beteisė
mis, visuomenės “išmatoj 
mis.” Kur jos dėsis? Kaip 
jos gyvens? Kaip su jų 
vaikais?

Minėto laiško autorės ra
gina Jungt. Tautas šioms 
nelaimingoms moterims at
eiti į pagalbą. Pasaulinė 
organizacija per savo komi
sijas Dėl Moterų Padėties 
ir Del Žmogaus Teisių ga
lėtų paveikti Bangladeš val
džią, kad tokia diskrimina
cija prieš jau ir šiaip nu
skriaustas moteris būtų ne
toleruojama. Gal kas nors, 
iš tikrųjų, ką nors galėtų 
padaryti.

Už KULTŪRINI 
BENDRADARBIAVIMĄ 
TARP LENKIJOS 
IR LIETUVOS

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” praneša:

“Tarybų Lietuvos kultūros 
dienos šiemet bus surengtos 
Lenkijos Liaudies Respub
likoje.

Kultūros dienos prasidės 
Rybniko mieste, Katovicų 
vaivadijoje. Ten bus su
rengta lietuviškų knygų 
paroda, savo darbus ekspo
nuos Tarybų Lietuvos gra
fikai, plakato ir fotografi
jos meistrai. Renginius pa
įvairins respublikos meno 
saviveiklos kolektyvų kon
certai. Vėliąu visi šie rengi
niai bus pakartoti Varšu
voje.

Panašaus pobūjžįp dienas 
birželių mėnesį numatytą 
surengti Poznanėje.

Atsiuntė dr. A. Petrikai

Kalba, pasakyta prie Petro Nau
džiaus karsto 1972 m. sausio 29 d.

Šiandien mes atsisveiki
name ne šiaip sau su pa
prastu žmogumi, o žmogu
mi, kuris savo. 86 m pralei
do prasmingai, be klyst
kelių. Jis rado savo gy
venime i 
tuvių kelią, ir ėjo juo 
iki savo mirties. Nors tas 
jo kelias buvo labai dygus.

Petras Naudžius gimė 
1885 m. Kraujučių kaime, 
Naumiesčio (dabar Šakių) 
apskr. (rajone). Šis laiko
tarpis lietuvių tautai buvo 
pats sunkiausias visoje jos 
istorijoje. Lietuviams buvo 
uždrausta spauda. Motinos 
tik pasislėpusios prie rate
lio mokė savo vaikus gimto
jo žodžio. Tam skaudžiau
siam mūsų tautai laikotar
piui pavai z d u o t i, tai P. 
Rimšos skulptūra “Var
go mokykla.” Kai mokyk
loje ne tik mokytis, bet ir 
kalbėti lietuviškai buvo už
drausta. Tokiose sąlygose 
Petras baigė pradinę mo
kyklą, o po to Veiverių mo-

tai pažangių lie- gia į kovą už darbo žmo- 
. ir

su

Iš laiškų
Gerbiamas Juška!

Noriu Jus pasveikinti 
dviem garbingomis sukak
timis — gimimo 85-mečiu ir 
pažangios veiklos 60-mečiu.

Apie Jus, Jūsų nuopelnus 
pažangiajam lietuvių darbi
ninkų judėjimui Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, “Lais
vės” laikraščiui, rašyta jau 
daugybė kartų, be abejonės, 
tai bus daroma ir ateityje.

Mane žavi Jūsų energija, 
ir, svarbiausia, meilė gim
tajam kraštui. Ta meilė su
teikia jegii, nežiūrint gar
bingos metų naštos, vis lan
kytis Lietuvoje, supažindin
ti su ja sūnų, parašyti ži- 

“Gimta-nutę “Laisvei” ar 
jam kraštui.”

Tad Jūs , Jūsų 
mas — pavyzdys 
kas Jus pažįsta, o 
mai su Jumis —- neužmirš
tami.

Dar daug stiprių metų!
Jonas Lukoševičius 

Vilnius

gyveni- 
visiems, 
susitiki-

Gerbiama “Laisvės” 
laikraščio redakcija,

Su dideliu nuoširdumu 
prašome Jūsų pasveikinti 
per savo laikraštį “Laisvę” 
mūsų labai mylimas ir dide
liai gerbiamas ciocę Julija 
Šimkus ir Jos dukrą Eleną, 
gyvenančias 152 Wakeman 
Pl., Brooklyn, N. Y. 11220, 
USA, Tarptautinės moters 
dienos kovo 8-osios proga, 
palinkėti joms ilgų, nuotai
kingų metų ir sėkmės jų 
meniniame gyvenime.

Su pagarba, 
J E. Vasiljevai 
R. O. Mališauskai 
ir sesuo Domicėlė 

Gyvenantys 
Lietuvos TSR 

Telšių rajone 

as-

Tarybų Lietuvos Mokslų 
akademija Varšuvoje ba
landžių viduryje suruoš lie
tuviškos mokslinės knygos 
parodą. Joje bus eksponuo
jama beveik 1,000 pavadi
nimų leidiniai.

O Tarybų Lietuvoje ma
tysime Lenkijos grafikų 
darbų parodą. Ją žadama) 
surengti Vilniuje birželio 
mėnesį. Rudenį įvyks lenkų 
literatūros dekada.”

kytojų seminariją.
1905 m. sujuda visa dar

bo liaudis prieš caro pat
valdystę, kyla revoliucija. 
Petras nepasilieka pašali
niu stebėtoju: ir jis įsijun- 

gaus teises. Caro valdžia, 
numalšinusi revoliucinį ju
dėjimą, žiauriai susidorojo 
su revoliucionieriais: žudė, 

katorgon, kalino. Petrėmė

Naudžius pasitraukia įlgos, sulaukęs gražaus 
Ameriką ne laimės ieško-!žiaus.
tras

tį, o ginti savo darbo žmo
nių teises. Nevilijo jo sun
kus darbas angliakasio, ne
patiko jam ir tekstilės fa
briko. mašinų burzgimas. 
Įstojo jis į “Keleivio” spaus
tuvę raidžių rinkėju. Ta
čiau ir čia, pamatęs leidė
jų bizniavimą laikraštuku, 
pasitraukia su keliais ben
dradarbiais ir 1911 m. ba
landžio pradžioje įsteigia 
“Laisvės” savaitraštį, kuris 
tų pat metų rudenį jau 
skaitytojus pradėjo lankyti 
du kartus per savaitę, o vė
liau virto dienraščiu ir jau 
1913 m. turėjo 6,000 skaity
tojų.

Petras Naudius pasiilgsta 
savo gimtojo, krašto ir 1913 
m. sugrįžta. Čia Vilniuje 
dirba vėl spaustuvėje. Pra
sideda 1914 m. karas. Pe
tras Naudžius pasitraukia į 
gilumą Rusijos—- į Smo
lenską. Ten kurį laiką dirbo 
spaustuvėje. Vėliau susipa
žino su miškininku Matulio- 
niu: įsiungia į naują miš
ko darbą, 1917 m. slaptai 
grįžta į gimtinę ir 1920 m. 
pradeda eiti ■ miškininko 
pareigas. Vien Paežerių - 
Vilkaviškio girininkijoje jis 
dirbo 23 metus (1925-1948) 
m). 1948 m. jis išėjo į už
tarnautą pensiją ir gyveno 
Kapsuke (Marijampolėje) 
iki mirties — 1972 m. sau
sio 26 d. Petras Naudžius 
išmokė savo bendradarbius 
mylėti žmogaus draugą — 
medį ir visą florą.

Tad, leisdami Petro kars
tą į duobę, prisiminkime, 
poeto V. Kudirkos žodžius:

“Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą 

Ir dirvos neapleiski... 
Gyvenimo knygą

skaityk laps į lapą, 
Nestodamas, kartais

. į tinginius kliuvęs, 
Tu nesu pelytum

ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo,

kad žnipgumi buvęs.. ”

Petras praleido gyveni
mą prasmingai. Te b ū n i e 
jam lengva gimtoji žemelė.

Lai ošia jam amžių gies
mę: ąžuolai, uosiai, liepos, 
eglėis ir pušys, kuriuos jis 
išaugino. O mes sekime jo 
pavyzdžiu.

St. Ankevičius

P. Naudžiaus laidotuvės
Kaip jau rašiau, mūsų 

mielas Petras Naudžius mi
rė š. m. sausio 26 d. 15 vai. 
namie po ilgos ir sunkios li-

am-
. Jei ne ši liga, jis 

būtų tikrai visą šimtą metų 
ištempęs. Ir štai, prieš ma
no akis guli pašarvotas tas 
įdomus, mielas pašnekovas, 
su kiekvienu žmogum ras- 
davęs kalbą. Guli ramiai, 
apsuptas vainikų, gėlių. 
Niekas jam jau neberūpi.

Susirinkusių kaimynų, ar
timųjų širdyse gilus skaus
mas. Niekas negali sutik
ti su ta mintimi, kad štai, 
mūsų mielo Petro jau nėra.

Laidotuvės į Kapsuko ka
pines įvyko sausio 29 d. 
Žmonių buvo nemažai, daug 
gėlių, vainikų.

• -Jį :

Aš, asmeniškai dalyvauti 
negalėjau, nes mokykloje; 
turėjau svarbias pamokas, 
tad stebėti galėjau tik pro” 
langą.

Malonu, kad kapsukiečiai 
gražiai palydėjo šį tikrai 
nusipelniusį žmogų į amži
no poilsio vietą.

Tebūnie Tau lengva, dig. 
Petrai, Lietuvos žemelė.

V. Gulmanas

NENUSIMINKI

Ąžuolų lapai krinta iš lėto,
Puošiasi žemė aukso skara,
Genys medyje dar vis kalena,
Vėjas siūbuoja plikas šakas. . ;

Šalna rytinė sidabru puošia, 
Vysta jurginų rausvi žiedai,
Rudenio rytas tau daug ką mena. ..
Jaunystės džiaugsme, kur tu dingai?

Žydria padange skraidė svajonės, '
Vainikai puošė ilgas kasas,
Karštoj krūtinėj daina nerimo, 
Tėvynės meilę skleidė plačiai.

Dabar klajoji svetimom gatvėm, 
Toli Tėvynė, gimti namai, 
Žali pušynai, kalneliai, kloniai, 
Paupių pievos ir ežerai.

Nenusiminki, Tėvynė laukia, —
Ji išsiilgus savo vaikų,
Puošiasi sodais, miestus dabina,
Brandina javą plačių laukų.

K. žakayičienė
Kaunas I971.XI.10

V A

Ignorantiška išvada
Viename antitarybiniame 

lietuviškame laikr a š t y j e 
skaitau:

“Pernai Sovietų Rusija 
nusipirko iš Amerikos ku
kurūzų ir pašarinių grūdų 
už 136 milijonus dolerių. 
Vadinasi, nepajėgė pati pa
sigaminti reikiamo kiekio 
grūdų.”

Vadinasi, žiūrėkite, kaip 
ten bloga!

Bet štai aną dieną nusi
perku žieminius marški
nius ir parsinešęs namo žiū
riu, kad jie pagaminti arba 
pasiūti net Taivane (For- 
mozoje)! Išvada: Vadinasi, 
bloga, tiesiog baisu, kad 
mūsų Amerika nepasiuva 
pati reikiamo kiekio marš
kiniu!

Arba, pavyzdžiui, kiekvie
nas Amerikos piemuo žino, 
kad mes neturime net kur 
dėti savo žibalo, bet tuo tar
pu daug jo importuojame 
iš užsienio.

Vargiai rasime tokį pro
duktą, kurio mes turime 
tiek ir tiek, bet jo mes taip 
pat importuojame iš užsie- 
nio.

Su prekyba taip yra: nie
ko nepirksi, nieko nepar- 
duosi.

Faktas yra, kad Tarybų 
Sąjunga apsčiai visokių že
mės produktų eksportuoja 
į kitas šalis — ypač Azijos, 
Afrikos.

Tas žmogelis, k u ris tame 
laikraštyje taip garsiai su
riko, yra amžinas ignoran- 
tas.

Ekonomas

KARPIS BE KAULŲ
Karpis gera žuvis, bet 

turi daug tarpraumeninių 
plonyčių ir aštrių tarsi ada
ta kaulelių.

Makso Planko instituto 
(Hamburgas) zoologai jau 
septynerius metus spren
džia problemą, kaip išau
ginti karpius be kaulų. In
stituto vadovas dr. K. Meš
kas aiškina, kad jų tikslas 
yra sukurti naują karpių 
veislę, kuri neturėtų smul
kių tarpraumeninių kaulų, 
nep ažeidžiant stuburo 
struktūros, nes be stuburo 
žuvis negali gyventi.

t

GYDO... PEILIS
Gydytojams dažnai pade

da aukšto dažnumo srovė. 
Maskvos Chirurginės apa
ratūros ir instrumentų in
stituto darbuotajai sukon
stravo elektrinį chirurgo 
peilį, kuris tuo pačiu metu 
gali ir piauti, ir suvirinti 
kraujagysles. Jis ne tik pa
šalina apmirusias, bet ir 
išdegina nesveikas ląsteles.



I

Penktadienis, Vasario (February) 18, 1972 3-ias puslapis

ST. PETERSBURG, FLA
Sausio 29 įvyko LLD 45 

kuopos pobūvis.
Šiuo laikotarpiu svečių 

pas mus yra suvažiavusių 
daug iš tolimų šiaurės vie
tovių. Vieni atvyksta pra
leisti atostogų ir tūlą laiką 
čia pagyvenę pamilsta mū
sų šiltą Floridą ir sugrįžta 
pastoviai apsigyventi. Dau
guma pasisako, kad čia ne 
tik oras šiltas, bet ir žmo
nėm nuoširdūs, šiltai mus 
priima.

Sausio 29-os pramogą sve
čiai ir vietiniai praleido 
jaukioje nuotaikoje. Po 
skanių pietų Dainos mylė
tojų choras, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei, davė 
gražią dainų programą. Po 
to sekė muzika, šokiai iki 
vakaro.

“Laisvės” vajininkas Po
vilas Alekna sako, kad va
jus buvo pasekmingas, at
naujintos visos prenumera
tos vietoje ir Lietuvoje, gau
ta geras skaičius naujų pre
numeratų ir stambi finan
sinė parama pasiųsta “Lais
vei.” Dėkoj o kuopos na
riams už kooperavimą laike 
vajaus ir padėjimą jam 
tapti antroje eilėje laimėto-: 
jų.

“Vilnies” vajininkas Jo
nas Stančikas taipgi prane
šė, kad vajus buvo pasek
mingas, gauta gerokas skai
čius naujų prenumeratų ir 
atnaujinta visos senosios, ir 
gauta stambi parama “Vil
niai,.” Ačiū visiems, jis sa
ko, už kooperaciją. Aš irgi 
atsistojau antroje eilėje lai
mėtojų.

Kanados “Liaudies Bal
so” vajininkas V. Bunkus 
sako: Aš nelaimėjau jokios 
dovanos, tačiau savo užduo
tį atlikau sąžiningai. Dė
ka gerų rėmėjų, “L. B.” iš

Sekmadienį, vasario 6-ą, 
įvyko LLD 45 kuopos mėne
sinis susirinkimas.

Kuopos pirmininkas Jo
nas Mileris atidarė susirin
kimą. Pirmiausia minute 
tylos pagerbtas miręs kuo-1 St. Petersburgo gavo gra- 
pos narys Pranas Lideikis, žios paramos. 
Toliau susirinkimą vesti iš-
X --- ------------- - f A
Toliau susirinkimą vesti iš- Adelė Pakalniškienė pri
rinktas Valys Bunkus. Sekė siuntė kuopai padėkos laiš- 
kuopos valdybos bei paren- ką už jai įteiktą dovaną, 
girnų komisijos pranešimai.

Pirmininkas Mileris pra
nešė, kad šiais metais nu
matome keletą svarbių su
kakčių atžymėti ir pagerb
ti mūsų kuopos veikėjus.

Mūsų choro vadovė Ade
lė Pakalniškienė pasižadė
jo chorą prirengti ateinan
tiems parengimams.

Finansų sekretorius J.
Greblikas pateikė kuopos fi
nansų stovį. Iždininkas Jo
nas Rūbas sutiko su rapor
tu.

Sausio mėnesio parengi
mų šeimininkė M. Raškaus- 
kienė pranešė, kad“ paren
gimai pavyko gerai ir kuo
pos iždas vėl paaugo.

Į kuopą persikėlė šie na
riai: Worcesterieciai Juo
zas ir Marcelė Lukai, Juo
zas ir Helena Šarkiūnai ir 
niujorkiečiai Helena ir Pra
nas Waitkai.

Laikraščių vajui pasibai-

Adelė priminė, kad choro 
nariams reikalinga naujų 
dainų knygučių. Ji sutik 
jas sutvarkyti, o kuopa pa
dengs išlaidas.

Niujorkiečiui menininkui 
Jonui Juškai šiais metais ' 
sukanka 85 metai amžiaus 
ir visuome n i n e i veikėjai 
Margaret Cowl - Kavaliaus
kaitei 75 metai amžiaus. 
Kuopa nutarė pasveikinti 
juos jų gimtadienių proga.

Taipgi Dainos Mylėtojų 
choras pasveikins juos jų 
gimtadienių proga.

Mariana Lideikienė dėko
jo 45 kuopai už gėles ir už 
visą kitą paslaugą mirus 
jos vyrui Pranui Lideikiui.

Aldona Aleknienė skaitė 
sveikinimą iš Lietuvos nuo 
Dr. Dr. Anelės ir Balio 
Pikčių. Sveikina 45 kuopos 
narius su naujais 72 metais. 
Ačiū jiems.

LLD centro sekretorė 
gus, buvo iškviesti vajinin- Ieva Mizarienė prisiuntė 
kai pasisakyti paskutinius kuopai laišką. Be kita ko, 
rezultatus. 'primena, kad šiais metais

bus rinkimas Centro Komi
teto 1973-1974 metams.

Nominacijos įvyks balan
džio bei gegužės mėnesiais.

Balsavimai atsibus rugsė
jo bei spalio, mėnesiais.

Sekantys trys kuopos pa
rengimai įvyks:

Vasario 26 Dainos Mylė
tojų choro 7 metų gyvavimo 
sukaktis.

Kovo 5-ą kuopos susirin
kimais.

Kovo 11-ą Tarptautinės 
Moters dienos paminėjimas.

Viskas įvyks 314 — 15th 
Ave. So. salėje.

Gili užuojauta Jonui ir 
Onai Rūbams

J. ir O. Rubai turėjo vie
nintelį sūnelį Alfonsą, kuris 
iš prigimties nebuvo pilnai 
sveikas, ir kol jų abiejų 
sveikata leido, jie slaugė ir 
užlaikė jį savo namuose. 
Vėliau ir motinos sveikata 
sušlubavo ir Jonui vienam 
buvo nepakeliama slaugyti 
du ligonius. Susiklostė to
kia padėtis, kad prisiėjo sa
vo sūnelį apgyvendinti Sun- 
land, Fla., ligoninėje. Sausio 
17-ą jis mirė, išgyvenęs 54 
metus amžiaus. Jo palaikai 
buvo sudeginti sausio 19-ą.

Reikia parašyti kelis žo
džius apie Joną Rūbą. Jis 
amžiumi yra ne jaunuolis, 
tačiau judrus, veiklus kuo
pos narys. Jau eile metų 
jis yra kuopos iždininkas.

Linkiu Jonui ir jo žmo
nelei Onutei kantriai per
gyventi liūdesį netekus my
limo sūnelio.

V. Bunkienė

I ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Pranui Lideikiui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Marytei, 

dukrai Alice, giminėms ir artimiesiems.
Jonas ir Margaret Petrė Semėnienė

Mileriai Pranas ir Leo
J. A. Rubai Mockapetris
Paul ir Aldona Aleknai Elzbieta Ecena 
Justas ir Petrė Jonas ir Antanette

Stančikai Stattman
Kaziūnė Pakšienė Margaret Kleshus
J. P. Brass Nellie Petronis
J. J. Gendrėnai Ą. P. Lukas
Juozas ir Stase Eva ir Victor Valley

Bakšiai Joe ir Jaki White
Pranas ir Ona Bunkai Povilas Pučkorius 
Jęnas Stančikas Balys ir Ona Putrimai
Natalie Lenigan Vincas Žilaitis
Juozas Stanelis Walter ir Kleopasa
Rožė Samulionienė Kelly
J. A. Puišiai Juozas ir Stefanija
Adelė Pakalniškienė Vinikaičiai
Helen Žilinskienė Frank ir Ona Kalantai
M. Purvėnienė Vera Lopatta
Jonas Ragauskas Julius Greblikas
Andrius ir Monika Louis Twaska

Račkauskai Walter ir Mylda Žukai
Matas Šteinys Valys ir Vera Bunkai
K. Survillo Jonas ir Antonette
Ronaldas Zaluba S tu kai
Niek Sereika Alma ir Robertas
Ona Ęlimienė B rawer

Antanas ir Ąntanina Jočiai

Pittsburgh, Pa. *
Sausio 30 d. staiga mirė 

Kazys Kregždė - Swallow, 
sulaukęs virš 82 metų am
žiaus. Paliko du sūnūs—Jo
ną ir Edvardą, tris dukte
ris—Rosemarie Joyce, Bet
ty Nieman ir Mary, taipgi 
daug anūkų - a n ū k i ii. Jo 
žmona yra mirus prieš de
šimt metų.

Velionis gimė Lietuvoje, į 
Ameriką (Pittsburghą) at
važiavo prieš Pirmąjį pa
saulinį karą.

Per daugelį metų buvo 
na rys L L D 87 kuopos ir 
Lietuvių Mokslo Draugijos, 
kurioje pirmininkavo per 
daugelį metų.

Kazys buvo linksmo, drau
giško būdo, su visais sugy
veno gerai.

Paežeriai anksčiau 
i r šiandien

Dabar čia randasi Paeže
rių Tarybinis ūkis, Šiaulių 
rajone, Raudėnų apylinkė
je. Anksčiau čia viešpata
vo stambus dvarininkas 
Nagu r skis, kuriam priklau
sė apylinkės miškai, platūs 
žemės plotai su apylinkės 
kaimais ir palivarkais. Čia 
kumečiai ir vargingi vals
tiečiai, visi priklausė ponui 
Nagurskiui, ir gyveno dide
liame skurde. Duonos už
tekdavo tik palaikyti gyvy
bę. O apie kultūrą ir švie
timą nebuvo nei svajonės.

Smetonos valdymo laikais 
čia buvo tik viena pradinė 
mokykla su keturių skyrių 
komplektu, viena mokytoja, 
ir visa tai buvo privačioje 
bakūžėje. O šiandien čia 
randasi trys pradinės mo
kyklos, viena vidurinė. Dir
ba 20 pedagogų. Yra inter
natas, kad toliau gyvenan
tiems mokiniams palengvi
nus. Ir viskas pilnai išlai
koma valstybės.

Šiandien turime vietoje 
medpunktą su medi c i n o s 
darbuotojais- Turime tris 
parduotuves, kurios nieko 
nesiskiria nuo miesto par
duotuvių.

Turime gražias gyvenvie
tes, su įvairiais gražiais 
nameliais, brukavotos gat
vės- Klojimai betono, ša- 
lygatviai plytelių. Gatvės 
apšviestos, įjungta elektra 
visur. Daugelyje butų įves
ta centralinis apšildy m a s, 
skalbimo mašinos, dujinės 
plyteles;, baldai naujausios 
mados.

Jaunimui turime kultūros 
namus, biblioteka su 11,000 
knygų, kur 680 skaitytojų 
naudojasi knygomis.

žmonės, kurie prisimena 
Smetonoj laikus, sako: ta 
pati padangė, ta pati že
melė, bet gyvenimas visai 
kitoks.

1971 m. lapkričio 17 d. 
mirė Antanas Barzd, išgy
venęs virš 89 m. Velionis 
gimė Lietuvoje, Panevėžio 
rajone. Į Amerika atvažia
vo 1902 m. 1907 m. sukūre 
vedybinį gyvenimą su Julija 
užaugino ir išleido į aukš
tesnius mokslus sūnų Po
vilą, dukteris Helen Ellis ir 
Dr. Vera M. Barzd. Paliko 
6 anūkus ir 14 proanūkių, 
daug giminių ir draugų.

Velionis per daugelį me
tų buvo narys Liet. Mokslo 
Draugijos ir kitų pažanges
nių draugijų; buvo uLais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jas, rėmėjas Lietuvių Tau
tiškų kapinių. Ant tų ka
pinių turėjo gražų sklypą 
žemės, kur yra palaidota jo 
žmona Julija. Dabar buvo 
ir Antanas palaidotas į jo 
pasirinktą ramybės vietą.

Antanas buvo ramaus bū
do, gero velijantis visiems.

Gaila senų draugų!

Roma. — Italijos sostinė
je gyvena 2 milijonai 8 šim
tai tūkstančių žmonių; 90,- 
000 moterų daugiau, negu 
vyrų.

Edv, Brikas
Pensininkas

Netoli jų buvau padėjus po
rą piešinių ant pardavimo. 
Užėjau ir pasiėmiau parsi
nešti namo.. Atviručių 
krautuvininką klausiu: “Ar 
dar tavo krautuvės neiš- 
draskė?” Jis man atsako: 
“Šiandien niekur nėra sau
gu.”

Boston, Mass.
Sausio 16 d. Tarybų 

jungos garsusis Osipov 
lalaikų Orkestras davė kon
certą Symphony Hall.

Žmonės plaukė į svetainę, 
kai)) vanduo, pastumdami

Ba-

Eliz. Repšiene

Baltimore, Md.
Tarybų Sąjungos Dailės 

Paroda, įvykusi Corcoran 
Gallery of Arts sausio 12 
iki vasario 8, Washington, 
D. C., buvo įdomi savo iš
statytais dailės dirbiniais 
siekiančiais 4-5 šimtmetį B. 
C. (pirma mūsų eros).

Kiekviena respublika, gy
venanti skirtingose dalyse, 
atsispindėjo savo skirtu
mais bei senovės palikimais 
dailėje. Seniausios iškase
nos prie Dniepro upės, Kry
me, vakariniame Kaukaze, 
žymiai rišosi su senovės 
Graikijos radiniais; Armė
nija — aukso papuošalais, 
Rusija—medžio, kaulo, ak
mens išdirbiniais. Puikūs 
paveikslai, piešti ant me
džio 15-ame šimtmetyje, at
rodo naujutėliai. Šilku siu
vinėti papuošalai, juostos, 
darė puikų įspūdį. Ukraina 
pasirodė molio puodais, pui- 
Idais austais kilimais, įvai
riais šiaudų dirbiniais.

Savo papuošalais Kauka
zas ir Vidurinė Azija tie
siog sužavėjo atsilankiu
sius. Auksu dabinti sida
bro indai, moterų drabužių 
pąpuoširpąi išsiuvinėti auk
su — tai daugiausia kal
niečių moterų rankų dar
bas.

Vėlausių laikų dailininkai 
irgi neatsiliko. Jų kūriniai, 
ar tai medžio srityje, ar 
stiklo papuošaluose, užėmė 
didelę vietą parodoje. Sti
klo išdirbiniais p i r m a v o 
Baltarusija.

Moldavija pasirodė kera
mika, juodojo medžio įvai
riais dirbiniais. Lietuva, 
Latvija ir Estonija dabino 
puikiais keramikos dirbi
niais. Jų audiniai, spalvo
mis ir išmarginimais, žavė
jo susirinkusius. Latvijos 
rankomis austas kilimas 
(carpet) tiesiog sužavėjo 
kiekvieną. Lietuva irgi pui-

piketuotojus į šalį. Mat, re- kų kilimą suteikė. O kasgi
akcioniški žydai ir susikom
promitavę lietuviai dar vis 
mano, kad sukiršys Ameri
ką prieš Tarybų Sąjungą.

Sausio 18 d. netoli mano 
namų užėjau į vaistinę gy
duolių. Nusigandau, kai du
ris pradriau. Kėdės iš
vartytos, buteliai ir buteliu
kai nuo lentynų nuversti. 
Guli ant grindų sudažy- 
tos, ir piliulės po visas grin
dis išbarstytos. Vaistinin
kas šluota šlavinėja. Aš 
jį klausiu: “Kaipgi jie ga
lėjo įeiti pro geležines gro
tas, kurios dengia vaistinės 
priekį?” Jis atsako: “Jie 
įlindo pro stogą.” Padarė 
nuostolio apię $1,800.

Taipgi ir mano kaimynui, 
kuris laiko svaiginančių gė
rimų krautuvę, padarė to
kią pat blėdį.

gintaro

HELP HHTED-UALE-PEMU HELP WLHTBD-B1LB-FEBM
MACHINIST — Set up Brown and 
Sharpe automatic screw machines. 
Exceptional pay for capable person, 
45 hour week, paid Blue Cross, Blue 
Shield, life insurance, holidays and 
vacations. 201-773-8800

(7-14)

MACHINE OPERATORS
First, second & third shifts
ARROW PLASTICS CORP.

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

(8-14)

& DIE MAKERS 
or working foreman 
considered.
Dies, Jigs & Fixtures.

Midtown.

(915)

TOOL 
1st class

Progressive
Steady work.

Excellent opportunity.
212-675-0755

HOUSEKEEPER-COOK
11:30 A. M. — 6:30 P. M.
Tuesdays & Sundays Off.

Own transportation.
Good pay, 5 days.

Edison, N. J.
201-225-3131

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 
Women. Equal opportunity employer. 
Steady employment. Pleasant work
ing conditions.

SWAN PRODUCTS Co., INC.
1355 W. Front St 

Plainfield, N. J. 
201-755-4455

(10-16)

(9-14)

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge of 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

Steady job, 5 days per week.
Call 201-935-4750
Ask for Angelo.

(10-16)

PLATER
Must be able to handle a small 

plating department. Experienced 
in many types of electroplating.

Call Mr. O’Brien 
201-469-4212

(10-14)

SETUP MAN for power shears.
Experience required.

Hours 8—4:30 PM.
Call Mr. A. Lawrence 

for appointment.
241-8400

Kenilworth, N. J., Area
(10-14)

MACHINE SHOP
Jig Mill & Jig Bore Machinists 

2nd shift only
Able to set up work from blue prints.
Work to very close tolerances & 

required finishes.
Job shop, tool room exp. desirable. 

Good pay. All benefits.
D-M-E CORP.

1217 Central Ave., Hillside, N. J.
(12-18)

NEW WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and formi
ca tops. Pleasant working condi
tions and benefits.

Apply between 9 and 12.
NORWOOD PRODUCTS CORP.

241 North 10th St., Prospect Park, 
New Jersey (13-18)

MARINA ROCK MASTER
Must be handy carpentry, electrical, 
mechanical, small crafts. New Elco 

Marina, 163 Ave. A, Bayonne.
Call 

201-437-2355 after 3 p. m. , 
(14-16)

MATRONS — 5 day week.
Light housekeeping. Pleasant work
ing conditions, excellent company, 
benefits, 
furnished.

galėjo nesigrožėti 
papuošalais!

Ši paroda bus 
dar sekančiose vietose:
Los Angeles, Calif.: Mu

nicipal Gallery o f Art, ko
vo 5 iki balandžio 1.

Minneapolis - St. Paul, 
Minnesota: Museum of Art, 
balandžio 26 iki gegužės 23.

Chicago, Ill.: Field Muse
um of Natural History, bir
želio 16 iki liepos 13.

Boston, Mass.: Museum 
of Fine Arts , rugpiūčio 
6 iki rugsėjo 2.

New York City: Metro
politan Museum of Art, 
rugsėjo 26 iki spalio 23.

Nuo savęs patariu kiek
vienam, kuris tik domisi 
daile, praeities ir dabarties, 
atsilankyti toje parodoje.

meals 
call

Uniforms and 
Apply in person or 
201-721-3340 

HOWARD JOHNSON 
Garden State Pkwy. 
Service entrance, 

Bordentown Ave., South Amboy 
N. J. (11-17)

NURSING INSTRUCTORS

Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept.
Of Nursing, 2901 Liberty Hghts. 
Ave., Balto., Md. 21215

(7-14)

I

išstatyta
FULL TIME HOUSEKEEPER

Duties includes care of infant and 
1-yr. old baby; must be experienced, 
responsible and industrious; 
European background preferred.

V.- 201-379-4179
(14-16)

Įspūdį ilgai turėsite savo 
mintyje.

Vinco Duktė

KNITTER—MECHANIC
ASSISTANT

to work on Double Knit Machines. 
Must be exp. Position is open.

Night shift. Union Shop. 
CARNABY MILLS

25 East Union Ave.
E. Rutherford, N. J. 

201-935-0020
(12-21)

MECHANIC 
TEXACO INC.

Experience on gas & diesel truck. 
Supply own tools.

H. S. GRAD. 
201-436-2200. Ext 65 

(10-14)

WANTED
FIRST ('LASS SKILLED

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY
Able to set up work from blue 
prints. Work to very close toler

ances & required finishes.
shop,

Good
D.

Job

1217

tool room experience 
desirable.

pay, all benefits.
M. E. CORP.

Central Ave., Hillside, N. J. 
201-355-3500

(14-23)

BUTCHER
around man for slaughtering 

and boning.
GREEN VILLAGE PACKING CO.

Green Village, N. J.
, 377-0875

(14-18)

Aii

MACHINIST
First class Turret Lathe. Good all 

around man capable of own 
set-ups and maintaining same. 

STOP FIRE, INC.
Highway No. 1 

South Brunswick, N. J.
201-297-3600

(14-16)

Mirė maršalas Krylovas
Maskva. — Mirė 68 metų 

amžiaus maršalas Krylovas, 
TSRS branduolinių raketų 
jėgų komandi e r i u s, 
trumpai sirgęs.

visai

TOOL AND DIE MAKER
Experienced in building and 

repairing die cast dies.
For interview call

Mr. Salerno 516-741-3005
GIM METAL PRODUCTS

164 Glen Cove Road 
Carle Place, L. I, N. Y.

An equal opportunity employer
(14-16)

PITTSBURGH, PA.
Mirus

Kazimierui Kregždei - S w allow
Reiškiame gilią užuojautą velionio sūnums, 

4ų|<rpms? ju šeįipoms ir artimiesiems.
LLD 87 kp. valdyba ir nariai

Visiems darbų pakankamai
Maskva. — TSRS valdžia 

skelbia, kad visoje šalyje 
Darbo biurai sėkmingai su
randa darbus tiems, kurie 
nori pakeisti savo užsiėmi
mą. Nedarbo visai nėra. 
Daugelyje vietų jaučiamas 
darbo jėgų trūkumas.

Los Angeles laidotuvių biu
ras taip reklamuoja savo 
paslaugas: “Naujas tarp- 
pl an etini s rekordas! Nuo 
žemės iki dangaus — tik 
140 dolerių!”

1,700 katalikų kalėjimuose
Belfast. — Vasario 13 d. 

Šiaurės Airijoje demonstra
cija, reikalaujanti katalikus 
paleisti iš kalėjimų, praėjo 
ramiai. Tuo metu 1,700 
katalikų kalėjimuose laukia 
teismo.

Dacca. — Čia atvyko se
natorius Kennedy tyrinėti 
pakistaniečių pravestų 
skerdynių Bangladeše. Jis 
tarsis su premjerų Rahma- 
nu, kaip padėti tos karo ir 
skerdynių nualintos šalies 
žmonėms.
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Svečiuose pas 
torontiečius

Man norisi pasidalinti 
įspūdžiais, kurių niekuomet 
neapmiršiu, dalyv a u j a n t 
Toronte draugo Zigmo Ja- 
nausko 65 gimtadienio po
būvyje. Tikiu, kad ne vie
nas iš dalyvių su malonu
mu ieško žodžių, kaip šir
dingiau pasveikinti brangų 
draugą Zigmą. Taip ir aš, 
kad galėčiau išreikšti ma
no širdies jausmus, būčiau 
laiminga...

Ne tai mane jaudino, kad 
ten buvo apkrauti stalai 
pili kiaušiais valgiais ir gė
rimais, šeimininkių nepa
prasti gabumai, tvarkdarių 
mandagumas, bet jaudino 
žiūrint į d. Zigmą ir jo mie
ląją žmonelę. Kiek jie pa
siaukojo dėlei savo idėjos! 
Drg. Janauskas savo jau
nystę paaukojo laikraščiui 
“Liaudies Balsas.” Kaip jis 
išsireiškė, dažnai prisiėjo 
dirbti visas dienas ir sek
madienius be skaičiaus va
landų, O kartais i r be atly
ginimo.

Todėl mes sakome, dėka 
draugų, kaip Z. Janauskas, 
J. Yla ir K. Kilikevičius, 
mes gavome teisingas žinias 
ne tik apie kraštą, kuria
me gyvename dabar, bet ir 
apie mūsų tėvynę Lietuvą.

Buvo malonu klausytis 
sveikinimų, prisiųstų iš Lie
tuvos nuo veikėjų, rašyto
jų, ir kitų.

Lai gyvuoja mūsų jubili
atas draugas Janauskas! 
Lai gyvuoja mūsų laikraštis 
“Liaudies Balsas”! Lai gy
vuoja meilė ir taika pasau
lyje!

P. B. Grandma
Montreal, Canada

Hospital bombed in 
North Vietnam

An American correspon
dent who recently returned 
from a 2-week trip to No. 
Vietnam has charged that 
American planes bombed a 
North Vietnamese hospital.

Only a huge crater re
mained where one building 
stood and two other build
ings were heavily damaged. 
Twisted remains of beds 
tangled in among the 
wreckage, he said.

The correspondent, Ban-1 
ning Garrett, also said that 
he had been told by the 
hospital officials that the 
roofs of the buildings were 
clearly marked with large 
red crosses.

The reported attack on 
the hospital took place dur
ing a five-day period of a 
most intensive bombing of 
North Vietnam in three 
years. From Dec. 26 to 30 
of 1971 American bombers 
carried out 1,000 so-called 
“protective reaction’’ bomb
ings.

Mr. Garrett quoted the 
hospital’s assistant director 
as saying: “The bombing 
of the hospital was no mis
take. There is no cover, no 
trees; it is very visible. The 
planes came high to avoid 
detection and then dove to 
attack the hospital before 
a warning could be given.”

The doctors explained to 
Mr. Garrett that the worst 
damage had been caused by 
a new type of a bomb, 
which consisted of “mother 
bombs” that covered a 
large area with hundreds 
of smaller bombs contain
ing metal slivers.

Use

ĮVAIRUMAI Mano širdingiausia padėka
VANDENINĖ LOVA

Vandeninė lova — tai vi
siems žinomas matracas iš 
plastiko, tik ne pripučiamas, 
o pripildomas. Kaip mie
gantysis besivartytų, jo guo
lis lengvai pasikeičia ir ly
giai palaiko kūną iš visų 
pusių. Miegantysis jaučia
si lyg dalinio nesvarumo 
būklėje.

Teigiama, jog tokia pata
lynė ypač gera nervingiems 
ir kenčiantiems nuo nemi
gos žmonėms. Galimas da
lykas, kad vandeniniai ma
tracai jau seniai būtų tapę 
madingi, jei ne viena ap
linkybė, kuri iš esmės ski
ria juos nuo pripučiamų. 
M a t, jeigu mat r a c a s 
pradėtų leisti vandenį, tai 
ir miegančiajam, ir jo 
kaimynams būtų ne kas: 
plastiko maiše telpa apie 
tūkstantį litrų vandens...

RAUMENŲ ATSARGA
Ukrainos mokslin i n k a i 

apskaičiavo, kad gyvūnai 
turi didelę “rezervinių rau
menų” ir nervu siūleliu, at- 
sargą. Pvz., kiškiui stovėti 
ir judėti tereikia 32 raume
nų iš 160. Specialistai tei
gia, kad “atsarga” gyvū
nams reikalinga nenumaty
tų gamtos katastrofų atve
ju. Tokių tyrimų rezulta
tai gali būti panaudoti ju
dančių robotų konstravi
mui. : -N--Š- <

KEISTOS UOGOS
Jau daugiau kaip 250 me

tų Ganos gyventojai varto
ja savotiškas uogas, kurios 
suteikia rūgščiam palmių 
vjmui ar rūgščiai duonai 
malonų saldų skonį. Euro
piečiai susipažino su šių 
uogų savybėmis maždaug 
prieš 100 metų ir vadina 
jas stebuklingomis. šiuo 
metu mokslininkai stengia
si pagaminti cukraus ir sal
dumynų pakaitalą. Ne tik 
diabetikai, bet ir kiti, ku
riems reikia laikytis, dietos, 
bus maloniai nustebinti pui
kiu naujo prieskonio sko
niu.

Nuostabiąsias uogas au
gina krūmas Synsepalum 
dulcificum. Jo tėvynė—Va
karų Afrika.

KRAUJO ANALIZĖ - 
PER SEKUNDES

Kraujo analizė — gana 
sudėtingas dalykas. Viena 
prancūzų firma pradėjo ga
minti kraujo analizatorius, 
turinčius skaičiavimo. įtaisą. 
Naujasis prietaisas sėkmin
gai gali būti panaudotas

Belgija. Stalingrado gatvė Briuselyje. Ši gatvė jungia vieną darbininkų rajoną 
su centru.

baltųjų ir raudonųjų krau
jo rutuliukų bei tromboci- 

| tų skaičiavimui ir k t. Bi- 
logijoje ir mikrobiologijoje 
šiuo aparatu galima labai 
greit suskaičiuoti ląsteles, 
bakterijas ir kitus mikroor
ganizmus, nustatyti jų dy
di. 

L-

Širdingiausia padėka vi
siems, kurie atsilankė į pa
rengimą, vasario 6 d. pami
nėjimui mano 75 metų gim
tadienio. Ačiū visiems drau
gams ir bičiuliams, kurie 
atsiuntė pasveikinimus ir 
dovanas ir aukojo pinigi
niai. Parengime buvo ar
ti 300 mano draugų ir bi
čiulių, jų tarpe nemažai lie
tuvių. Aukų suplaukė viso 
$1,^67.50, iš kurių pažan
gūs lietuviai sudėjo arti 
$500. Už tai didelis ačiū. 
Išsiunčiau visiems, kurių 
turiu adresus, asmeninę pa
dėką.

Nuo Lietuvos TSR Tai
kos Gynimo Komiteto pir
mininko J. Baltušio gautas 
pasveikinimas, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:
“Brangi Margareta 
Cowl-Kavaliauskaite:

Lietuvos Taikos Gynimo 
Komitetas ir visi mūsų res
publikos taikos šalininkai 
karštai ir nuoširdžiai svei
kiname Jus šviesaus Jūsų 
jubiliejaus 75 gimimo meti
nių proga...

Su dideliu pasididžiavi
mu mes atžymime, kad visa 
Jūsų veikla sutampa su Lie
tuvos taikos šalininkų sie
kimais ir troškimais. Jūs 
labai daug padarėte taikai 
išsaugoti pasaulyje, siekda
ma kuo didesnio pasaulio 
tautų suartėjimo, jų abipu
sio supratimo, skleisdama 
žmonėse proletarinio inter
nacionalizmo, laisvės, demo
kratijos ir humanizmo idė
jas.

Iš visos širdies linkime 
Jums ilgų ir vaisingų dar
bo metų, stiprios sveikatos, 
didelės saulėtos laimės Jūsų 
gyvenime.”

Gauti pasveikinimai nuo: n1 •
Lietuvos Teatro Draugi

jos Prezidiumo, Jonas Ka
valiauskas.

Kultūros Darbuotojų 
Profsąjungos Respub. Ko
miteto, A. Davalgienė.

’’TIESOS” redaktoriaus— 
Albertas Laurinčiukas.

Kauno Miesto Kultūros 
Skyriaus ir Kauno Meno 
Darbuotojų.

Lietuvos jaunimo laikraš
čio “Kom jaunimo Tiesa,” 
redaktorius V. Chadevičius.

LTSR Valstybinės Resp. 
Bibliotekos Direktoriaus — 
V. Jurgaitis.

Vyr. Encliklopedijos Re
dakcijos Kolektyvo, J. Žin- 
kus ir B. Kurkulis.

Vilniaus Istoriku — R. 
Šarmaitis.

Lietuvos TSR Kultūros 
Ministro — L. Šepetys.

E. ir Aldonos Juškių.
“Gimtojo Krašto” redakci

KIAUŠINIO BALTYMAS 
KONSERVUOJA

Kiaušinio baltyme yra 
bakterijų, kurios slopina ki
tų mikroorganizmų augimą. 
Japonų chemikai šią kiauši
nio baltymo savybę panau
dojo mėsai konservuoti.

CUKRUS Iš BULVIŲ
Pagrindinė cukraus ga

mybos žaliava yra atogrąžų 
augalas cukrašvendrės, ta
čiau ir mūsų platumose yra 
daug žaliavų cukraus pra
monei. Tai ne tik visiems 
žinomi cukriniai runkeliai. 
Švedu chemikai sukūrė nau
ją cukraus gamybos meto
dą iš kukurūzų ir bulvių.

Kukurūzų arba bulvių 
krakmolas skaidomas rūgš
timis arba ferment a i s, o 
gautasis medžiagų mišinys 
veikiamas slėgimu, katali
zatoriais ir vandeniliu. Taip 
gaunamas sorbitas. Tai pro
duktas, kurį galima vartoti 
konditerijoje, saldinti įvai
rius gėrimus. Jį vietoj cu
kraus gali vartoti sergan
tys diabetu.

Tarptautinis Moters 
Dienos minėjimas

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubas ruošiasi pa
minėti Moters Dieną iškil
mingai. Tai įvyks sekmadie
nį, kovo 5 d., 2 v;d. po pie
tų, Laisves name, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Bus neilga, bet šauni pro
grama. Aido Choras, vado
vybėje Mildred Stensler, 
duos meninę programą, ku
ri susidės iš viso choro, mo
terų choro, solistų Neles 
Ventienės ir Viktoro Becke- 
rio. Tikimės turėti svečių 
iš Washingtono. Kalbės 
Margaret Kavaliauskaitė - 
Cowl, kuri tik ką taip gra- 
bingai atšventė savo 75-uo- 
sius metus. N. Buknienė 
skaitys eilėraščių, pritaiky
tų moters garbei.

Po programos bus pilni 
pietūs. Kaip ir visuomet, 
klubietės pag a m i n s įvai
riausių skanumynų. Už vi
są tai įėjimas tik $2.50.

Valdyba

jos; L. Kapočiaus pasveiki
nimas per “Tiesą” ir “Gim
tajam Krašte.”

Viso 30 pasveikinimų iš 
Tarybinės Lietuvos.

Kiti pasveikinimai tilps 
“Vilnyje.”

Širdingiausias ačiū už vi
sus pasveikinimus.

Man labai džiugu, kad su
sipažinau ne tik su tėvų 
kalba, bet kad mane riša 
bendri idėjiniai siekiai su 
Tarybinės Lietuvos žmonė
mis — už pažangą, demo
kratiją, taiką, socializmą. 
Mano viešnagė Tarybų Lie
tuvoje praturtino mano su
pratimą apie proletarinį in
ternacionalizmą apie tautų 
brolybę. Likusiuose gyve
nimo m e t u. o s e bandysiu 
stiprinti kultūrinius ryšius 
su mano gimtine, Tarybų 
Lietuva.

Margaret Kaavaliauiskaitė 
(Cowl)

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko vasa
rio 8 d., 2 vai. po pietų.

Pirmininkas drg. Vens- 
kūnas nepribuvo, tai pir
mininkavo drg. J. Bernotą.

Buvo aptarta daug daly
kų, kurių ne minėsiu, tik 
paminėsiu, kad nutarėme 
važiuoti į girią po žaliuo
jančiais medžiais birželio 
mėnesio pradžioje.

Mes turime gerą draugą, 
kuris gyvena saulėtoje Flo
ridoje, tai yra W. Karto
nas. Jis mums visiems at
siuntė gerus linkėjimus ir 
duokles net už trejus metus. 
Esame dėkingi už tai. Mes 
taipgi linkime draugui Kar
tonui geros sveikatos ir il
go, ramaus gyvenimo toje 
šiltoje Floridoje.

Dabar norime išreikšti 
giliausią užuojautą draugei 
Venckūnienei, nete kušiai 
mylimo brolio, taipgi ir ve
lionio artimiesiems.

A. K.

Mitingas prieš žydų 
lygos teroristus

Ameri kinis Susivieniji
mas Kovai Prieš Fašizmą, 
Rasizmą ir Antisemitizmą, 
ruošia mitingą prieš “Žydų 
Apsigynimo Lygos” tero
ristų siautėjimą New Yor
ke. Pažangieji žydai smer
kia šiuos teroristus ir vie
ningai remia tokio mitin
go šaukimą.

Mitingas įvyks kovo 1 d., 
6 vai. po pietų. Vieta: Mare 
Ballroom, 27 Union Square 
West (tarp W. 15 ir 16 gat
vių), Manhattane. Įžanga 
tik 50 centu padengmui mi
tingo išlaidu. Visiems du
rys atdaros ir visi yra kvie
čiami dalyavauti.

Rep.

800,000 žydų — beturčiai
New Yorkas. — Jungti

nėse Vaistuose šiuo metu 
gyvena 5.800.000 žvdų, tarp 
kuriu 800,000 — beturčiai, 
skelbia Amerikos žydų ko
mitetas.

Praga. — Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija smer
kia Portugalijos fašistinę 
valdžią už persekiojimą uni- 
jistu ir areštavimą raštinių 
unijos vado Cabriato.

Praga.—Tarptautinė Stu
dentu Sąjungą reikalauja 
suteikti Šiaurės Airijos ka
talikams laisvę, sulaikyti jų 
persekiojimą.

Mieste pasidairius
10 Pietų Vietnamo stu

dentų buvo užėmę Pietų 
Vietnamo konsulatą ir laikė 
keletą valandų, iki policija 
buvo pašaukta ir visus areš
tavo. Jie reikalavo baigti 
karą Indokinijoje, sudaryti 
koalicinę taikos valdžią P. 
Vietname, paleisti 100,000 
politinių kalinių.

» .. m ..«■ MBMMMI

Telefonų darbininkai tę
sia streiką septintą mėnesį. 
Jie reikalauja “pilnos am
nestijos” tiems, k u r i u o s 
kompanija nusitarusi visai 
paleisti iš darbo.

Iš Japonijos miesto Sapo- 
ro žieminės o 1 i m p i j a d o s 
amerikiečiai parsivežė lai
mėję tik 8 medalius, kuo
met tarybiniai atletai lai
mėjo 16 medalių ir iško
vojo pirmąją vietą. Ame
rikiečiams paliko tik penk
tąją vietą.

•

Apskaičiuojama, kad New 
Yorka mieste yra 500,000 
bedarbių, kurie kasdien ieš
ko darbo ir neranda.

•

Policija suėmė keturis 14 
metu amžiaus jaunuolius, 
bandžiusius padegti Bronxe 
viešąją mokyklą.

Manhattan© boro preziden
tas Sutton siūto decentrali
zacijos planą, kuris paskirs
tytų miesto valdžios galią 
tarp 49 išrinktų kaimyninių 
tarybų ir žymiai sumažintų 
miesto rotušės bei majoro 
galią.

_ • -

Bronx© gyventojas Kro- 
zak prisipažino teisme, kad 
jis per keletą metų išeikvo
jęs Medicare fondo pinigų 
net už 2 milijonus dolerių.

Rep.

LLD 1 kp. susirinkimas
Pirmadienį, vasario 28 d., 

5 vai. vakare, įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas. Pra
šome visus narius atsilan
kyti, atsiimti knygas už 
1971 m (4 ns.

Valdyba

Širdingai dėkoju
Mirus mano Mamytei 

prieš mėnesį laiko, sausio 
13 d., apteikiau daug užuo
jautos atvirukų iš JAV ir 
iš Lietuvos.

Visiems noriu išreikšti 
širdingą padėką už užuo
jautą atvirukais, laiškais ir 
per spaudą. Draugų paguo
da palengvino širdgėlą.

Ieva Mizarienė

“LAISVĖ”
DIREKTORIŲ

posėdis bus šį pirmadie
nį, vasario 28, 4 vai. popiet.

Sekretorius

Brooklyn, N. Y.—-Šį penk
tadienį Towers Kotelyje at
sidarys 2 0-oji Amerikos 
Komunistų Partijos kon
vencija. Šeštadienį bus lai
koma publikai atdara sesija 
Manhattane Town Hall. 
Galės dalyvauti, kas tik no
rės. įžanga du doleriai.

PARDAVIMAI
Pigiai parsiduoda dviejų kambarių 

rakandai. Nupirkus rakandus gali
ma ten apsigyventi. Vieta—Willi- 
amsburgo “prodjektai.” DS1 dau
giau informacijų skambinkite 384- 
0849 vakarais. (14-15)

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

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

Įvyks 2 vai. p.p., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

Balandžio 16 d.
Lie t u v i ų Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
‘Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus —• koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

INTERNATIONA!
SOLIDARITY DAY
Everyone is invited to 

attend the Solidarity Day 
which will be F e b r u a r v 
19 th, at 1 PM, Town Hall, 
43rd St. (6th & 7th A ves.) , 
New York, N. Y. Admiss
ion $2.00.

Greetings will be present
ed by Fraternal delegates, 
Taped Messages, cabled 
communications.

Speakers: GUS HALL, 
Presidential Candidate, 
CPUSA; JARVIS TYNER, 
Vice-Pres i d e n t i a 1 Candi
date, CPUSA.

Co-Chairman and Chair
woman James E. Jackson, 
Secretary, International Af
fairs, CPUSA, and Judy 
Edelman, Industrial Secre
tary, Young Workers Lib
eration League.

Sponsored by: Interna
tional Affairs Commission, 
CPUSA, 23 W. 26th Street, 
New York City. (13-14)

“LAISVĖS” 60-MEČIO
.Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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




