
Į

LAISVE
Semi-Weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Penktadienis, Kovo (March) 10, 1972 Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .................. •....................... $10.00
Kitur užsienyje .................. ..... 12.00
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 19 Metai 61-ieji

KRISLAI
LDS Seimas ir vajus 
Neumannas pirmauja 
Reikėtų vajų pagyvinti 
N ixonas—barbaras 
Integruotos šeimos

— J. Gasiūnas —
LDS 20-asis seimas įvyks 

Chicagoje rugpjūčio pabaigo
je. Daugelis LDS kuopų pla
nuoja pasiųsti nemaža skaičių 
delegatų.

“Tiesos” angliškas skyrius 
praneša, kad priešseiminiame 
vajuje jau gauta 80 naujų na
rių, kuriuos įrašė 26 vajinin- 
kai iš 17 kuopų.

Pirmoje vajaus vietoje stovi 
134 kuopa, Cudahy, Wis., su 
19 naujų narių. Antroje vie
toje-—13 kuopa, Ozone Park, 
N. Y., ir 21 kuopa, Detroit, 
Mich., abi įrašiusios po 8 nau
jus narius.

Prisimename 134 kuopos va- 
jininką Neumanną, kuris kiek
viename vajuje laimėdavo 
pirmąją doovaną. Prieš keletą 
metų jis netikėtai mirė. Da
bar jo sūnus Charles Neumann 
stovi pirmoje vajaus vietoje 
su 16 naujų narių.

Pasirodo, nelengva jaunąjį 
Neumanną pasivyti ir pralenk
ti. Antroje vietoje laikosi de- 
troitietė Lillian Gugas su 8 
naujais nariais. !

Gaila, kad tik 17 kuopų 
tėra įsitraukusios savo orga
nizacijos vajun. Tikrai galė
tų kita tiek vajuje dalyvauti. 
Vajus baigsis su birželio 1 d. 
Dar yra laiko pasidarbuoti — 
įtraukti savo kuopą į vajaus 
garbės sąrašą.
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Naujo formato “Tiesa” vei
kiausia patiks visiems na
riams. 8 puslapių laikraštyje 
telpa nemaža įvairių raštų, 
visiems naudingų pasiskaityti. 
Taipgi dabar telpa ir paveiks
lų. O tai paįvairina laikraš
čio turinį.

LDS Daktaras Kvotėjas Pe
ter Gustaitis kiekvienai “Tie
sos” angliškai laidai pateikia 
savo kolumną “Your Health.” 
Tai puikus šaltinis informaci
jų, kaip geriau apsaugoti svei
katą.

Dr. Gustaitis sutinka atsaki
nėti ir į klausimus, jeigu kas 
norėtų sveikatos reikalu pa
klausti.

“Prezidentas Nixonas yra 
barbaras,” pareiškė kongres- 
manas Robert F. Drinan, Ro
mos katalikų kunigas.

Be jokios atvangos ir gė
dos Nixonas žudo nekaltus In- 
dokinijos žmones. Karo jis 
nebaigia. Kongresas dabar 
tarnauja prezidentui ir Pen
tagonui.

Kunigas Drinan primena vi
siems amerikiečiams reikalą 
kovoti prieš karą, reikalauti 
Nixono baigti karą. Tik mili
jonų žmonių balsas gali su
trumpinti karą.

Pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 2,200 baltųjų 
šeimų, kurios įsisūnijo juodų
jų (negrų) našlaičius vaikus. 
Prieš porą metų tokių šeimų 
tebuvo tik 700.

Nemaža baltųjų porų norė
tų įsisavinti (adoptinti) po 
vieną ar daugiau baltųjų vai
kų. Bet tenka laukti net ke
letą metų. Tokiu būdu kai 
kurie prisiima juodosios rasės 
vaikus.

Manoma, su laiku tokių in
tegruotų šeimų atsiras dau
giau if daugiau;

Kompartija padarė istorinį 
žygį Alabainos valstijoje: 

surinko 6,293 parašus
Montgomery.— Alabamos 

valstijoje Komunistų parti
ja padarė istorinį žygį: per 
5 dienas surinko 6,293 pilie
čių parašus ir valstijos sek
retoriui Amos pridavė 324 
lakštų peticijas, kad įrašy
tų komunistų kandidatus į 
rinkimų sąrašą.

Šioje valstijoje kandida
tams reikia 5,000 parašų. 
Kitos mažosios partijos ne
galėjo tiek parašų surinkti,

Nixono bilius sudaro pavo j y 
nepiliečiams ir piliečiams

Washingtonas. — Kong
resui siūlo Nixono admini
stracija bilių HR 2328 Sec. 
26. Bilius taikomas prieš 
nelegaliai atvykusius atei
vius, bet jis sudaro tam 
tikrų pavojų ir legaliai ap
sigyvenusiems nepiliečiams, 
taipgi ir piliečiams.

Apskaičiuojama, kad nuo 
laivų yra pabėgusių 8,548 
jūreiviai, o kitus 97% nele
galių ateivių sudaro meksi
kiečiai, kuriuos amerikie
čiai pasikviečia dirbti prie

Mirė rašytojas 
Augustinas Gricius
Vilnius. — Vasario 28 

dieną, eidamas 73 me
tus, staiga mirė Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno vei
kėjas, rašytojas, dramatur
gas, žurnalistas Augustinas 
Gricius.

Velionis gimė 1899 m. 
gruodžio 25 d. Šiupilių 
kaime, Šiaulių apskrityje. 
Anksti pradėjo bendradar
biauti ano meto spaudoje. 
Skaitančioji visuomenė 
ypač pamėgo A. Griciaus 
feljetonus ir satyrinius ap
sakymus.

Augustino Griciaus lite
ratūrinė ir visuomeninė vei- 
k 1 a įvertinta vyriausybi
niais apdovanojimais.

A. Vaivūtskas

Nubaustas dentistas
Los Angeles, Calif.—Den

tistas Bender gavo 15 me
tų kalėjimo ir $30,000 fi
nansinės baudos už uždėji
mą breisų draftuojamų jau
nuolių dantims, kad tie jau
nuoliai galėtų išsisukti nuo 
vykimo į Vietnamą kariau
ti.

Sadatas aplankys 
arabų valstybes

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas kovo 12 d. 
išvyksta aplankyti Sudaną, 
Saudi Arabiją ir Kuwaitą.

Su tų valstybių vadais 
Sadatas tarsis strateginiais 
klausimais kovose su Izra
elio agresija.

tai negalės turėti savo kan
didatu.

Dabar pasirodys, ką val
stijos valdžia darys: ar ji 
įrašys komunistų kandida
tus į rinkimų sąrašą. Mat 
toje valstijoje tebegyvuoja 
nuo 1951 metų reakcinis įs
tatymas, draudžiąs komu
nistams veikti. Partija nu
sitarė visais galimais bū
dais kovoti už legalumą, už 
atšaukimą reakcinio įsta
tymo.

žemės ūkio darbu.
Imigracijos Tarnybos ko- 

misionieriaus siūlymas įves
ti visiems piliečiams “asme
ninio liudijimo kortas” su
darytų “policinę valstybę”.

Todėl daugelis unijų ir 
kitų visuomeninių organi
zacijų kviečia piliečius ko
voti prieš tą bilių, rašyti 
kongresmenams, kad jie 
prieš jį balsuotų. Ameriki
nis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas taipgi kviečia 
kovon prieš tą bilių.

Ragina baigti terorą 
Šiaurės Airijoje

Wexford. — Airijos Dar
bo Parti j a savo konf erenci- 
joje nutarė raginti Anglijos 
valdžią baigti terorą Šiau
rės Airijoje, paleisti politi
nius kalinius ir tartis su 
katalikais dėl reformų.

Konferencijoje atžymėta, 
kad nei “brutali jėga”, nei 
militarinės priemonės neiš
riš Šiaurės Airijos proble
mų. Tam reikia politinio 
susitarimo.

Birmingham. — Alaba
mos darbo unijos reiškia 
simpatiją streikuojantiems 
Ii. g o n i n i ų darbininkams, 
reikalaujantiems d i d esnio 
atlyginimo

Škotijos darbininkai 
laimėjo reikalavimus
Londonas. — Škotijos lai

vų statybos darbininkai 
privertė Anglijos valdžią 
finansiniai paremti bankru
tuojančią Upper Clyde 
Shipbui 1 d e r s kompaniją, 
kad ji visai neužsidarytų.

Per pastaruosius 9 mėne
sius valdžia atsisakė kom
panijai skolinti 15 milijonų 
dolerių, bet dabar sutiko 
patenkinti darbininku rei
kalavimą. Tokiu būdu be
darbių skaičius sumažėjo 
30,000, kurie dabar grįžo į 
darbus.

Boston, Mass. —Dienraš
tis “Boston Globė” oiinėjo 
Šimtmetinę šio laikraščio 
sukaktį.

JAV erdvėlaivis Pionierius 
10-asis skrieja į Jupiterį

Pasadena, CJalif. — Na
cionalinė Aeronautikų ir 
Erdvės administracija in
formuoja, kad JAV erdvė
laivis Pionierius 10-asis lai
mingai iškilo nuo Žemės, 
padaręs du išbandymus pa
sileido į ilgą kelionę pasiek
ti planetą Jupiterį.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Modernus konvejeris

Alytaus medvilnės kom
binate gamybinį egzaminą 
sėkmingai išlaikė modernus 
vidaus transporto konveje
ris. Jį sukonstravo pramo
ninės statybos projektavimo 
instituto specialistai, vado
vaujami inžinierių Z. Nau
jokaičio ir M. Bloznelio.

Visi šios transporto arte
rijos mazgai paslėpti po 
grindimis. Juos valdo elek
troniniai įtaisai. Darbinin
kui tereikia prijungti prie 
konvejerio vežimėlį ir pa
spausti atitinkamą mygtu
ką.

“Komj. tiesos” inf.
Tl" 1 • 1 ’Lr ’

Felčeriniu punktas
Neseniai naujas felčeri

nis punktas atidarytas Ku
piškio rajono Bugailiškių 
kolūkyje. Dabar pagerės 
kolūkio gyventojų medici
ninis aptarnavimas.

Į gražesnes patalpas ne
seniai persikėlė ir “Vieny
bės“ bei “Žalgirio” kolūkių 
medicinos punktai.

V. šeškauskas

Naujausias įr didžiausias
Ežero pakrantėje Šakių

Skundžia valstijos 
legislatūra teismui

Philadelphia, Pa. — Kom
partija ir kitos 4 mažosios 
partijos kartu skundžia 
šios valstijos legislatūrą 
teismui už trukdymą daly
vauti rinkimuose.

Skunde nurodoma, kad 
legislatūra nutarė reikalau
ti 36,000 piliečių parašų 
kandidatams. Pirmiau rei
kėjo tik 9,000. Tokiu būdu 
legislatūra apsunkino ma
žosioms partijoms turėti 
savo kandidatus rinkimuo
se.

Kaliniai tebestreikuoja
Danbury, Conn. — 746 

kaliniai dar vis tebestrei
kuoja — atsisako eiti dar
ban, iki bus patenkinti jų 
skundai. Kalinių komitetas 
nori pasitarimų su kalėji
mo viršininkais/

Man, W. Va. — Buffalo 
Creek slėnyje vandens ka
syklose ir lauko pusėje ras
ta 103 lavonai. Dar ieško 
74.

v , : vr1 j" '■.'

Colombo. — Ceilono val
džia pripažino Bangladešo 
nepriklausomybę.

Erdvėlaivis sveria 570 sva
rų, 20,500 mylių į valandą. 
Keliaudamas perduos Že
mei signalus. Kelionė gali 
užimti 22 mėnesius, iki pa
sieks Jupiterį.

Erdviu mokslininkai da- 
leidžia, kad Jupiteryje gali 
būti kokios jiors gyvybės.

centre išaugo gražus dvie
jų aukštų namas. Antra
me jo aukšte įsikūrė taupo
moji kasa, o pirmame—erd
vus knygynas, pats didžiau
sias respublikos rajonuose.

J. Bakšas

Konditerių užmojai
Konditerijos fabriko ko

lektyvas Kaune susumavo 
pirmųjų penkmečio metų 
darbo rezultatus, numatė 
priemones gamybai tobulin
ti, konditerijos gaminių ko
kybei gerinti.

Naujoji miesto įmonė 
penkmetį pradėjo sėkmin
gai. , ■

Ir šiemet konditeriai pa
siryžo dirbti sparčiai, ieš
koti naujų gamybos rezer
vų. Kolektyvas užsibrėžė 
metines produkcijos reali
zavimo užduotis įvykdyti 
pirma laiko ir pagaminti 
200 tonų konditerijos gami
nių virš plano. Bendradar
biaudami su KPI moksli
ninkais, įmonės specialistai 
pasiryžo sukurti ir išban
dyti našius saldainiu fasa
vimo agregatus ir kitą 
technika.

Elta

Plečia bombardavimą 
Šiaurės Vietname

Saigonas. — Šiaurės Viet
namo radijas skelbia, kad 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
bombardavo Ha Tinh ir 
Quang Binh provincijas 
pirmu kartu.

Bombos užmušė ir sužei
dė nemažai civilinių gyven
tojų. Taipgi, bombardavi
mas praplėstas į kitas pro
vincijas. Numušti du ame
rikiečių lėktuvai.

Jacksonville. — Floridoj e 
moterys turi gero pasiseki
mo pardavinėti automobi
lius.

Vakarų Vokietijos 
jūreivių streikas

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos laivų tarnautojai pa
skelbė streiką. Uostuose 
pastatyti piketai.

Jūreiviai reikalauja di
desnių algų, geresnių darbo 
sąlygų ir kolektyvių dery
bų su jų unija. Laivų są- 
vininkai skaito streiką ne
legaliu ir nenori tartis su 
streikieriais.

Artistai gau s i a i prisidėjo 
prie Angelos Davis gynimo, 

si i kūle 38,000 dolerių
Los Angeles, Calif. — Ar

tistai Sammy Davis ir Are
tha Franklin suruošė pa
rengimą tikslu prisidėti 
prie Angelos Davis gynimo. 
Shrine auditorijoje dalyva
vo 6,500 žmonių ir sukėlė 
$38,000. Publikoje buvo ne
maža Hollywoodo artistų.

Sammy Davis pareiškė 
gausiai plojančiai publikai, 
kad jis visą laiką nešioja 

Pietų Vietnamo partizanų 
mina susprogdino 4 laivus
Saigonas, Pietų Vietna-®

mas. — Partizanu mina iš
sprogdino 4 amunicijos lai
vus Dong Nai upėje už 9 
mylių nuo sostines. Sprogi
mas buvo milžiniškas, su
naikinęs laivus ir amunici
ją. Sostinėje daugelio na
mų langai išbyrėjo. Atrodė, 
kaip būtų buvęs didelis že
mės drebėjimas.

.Militariniai šaltiniai tei
gia, kad buvo sunaikinta 
daugiau kaip 1,000 amuni? 
ei jos tonų. Daug nuostolių 
padaryta. Žuvo keletas ka
rių, nemažai sužeistų.

Matadorai streikuosią
Madridas, Ispanija. — 1,- 

559 matadorai (kovotojai 
su buliais sporto stadionuo
se) nutarė paskelbti strei
ką, jeigu valdžia nenuma
žins jiems taksų.

Ispanijos bažnyčia 
nepalanki Vatikanui
Madridas—Ispanijos ka

talikų .vyskupų ir kunigų 
konferencijoje nusitarta ei
ti prie politinių ir sociali
niu reformų ne tik bažny
čioje, bet ir valdžioje, kad 
žmonijai būtų suteiktos pil
nos civilinės teisės.

Konferencijos tar i m a i, 
žinoma, baisiai papykdė 
diktatorių Franko. Bet 
kartu popiežius Paulius pa
laikė fašistų pusę prieš re
formas. Dabar Ispanijos 
katalikų hierarchija šnai
ruoja prieš Vatikaną.

Draftuod J 5,000 jaunuolių
Washingtonas. —- Gyny

bos sekretorius Laird pas
kelbė, kad balandžio, gegu
žės ir birželio mėnesiais 
draftuos 15,000 jaunuolių 
militarinei tarnybai.

Indianapolis, Ind. — Šio 
miesto Simfonijos orkest
ras paskelbė streiką sausio 
21 d. ir dabar tebestreikuo
ja. Streikieriai reikalauja 
mažiausia $225 j savaitę.

New Yorkas. — Ameriki
nė Civilinių Laisvių Sąjun
ga kviečia pravesti tyrinė
jimą Jungtinių Valstijų tę
siamo kriminalinio karo.

“Free Angela” sagą ir da
bar jaučiasi savo pastango
mis prisidėjęs prie jos gy
nimo. Jis sakė nepritariąs 
jos komunistinei filosofijai, 
bet gerbia, kaip vieną ge
riausių kovotojų prieš viso-r 
kią rasinę diskriminaciją/

Parengimo dalyviai rei
kalavo, kad sąmokslas ją 
apkaltinti būtų panaikintas 
ir ji būtų išlaisvinta.

Boiko tuo j a Rod ezi j ą
Jungtinių Tautų Saugu

mo taryba nutarė ir toliau 
palaikyti ekonomines sank
cijas prieš Rodezijos baltų
jų rasistų valdžią.

Afrikiečiai dėkoja 
TSRS už pagalbą

Addis Ababa, Etiopija.— 
41 valstybės Afrikiečių Vie
nybės Organizacija pasiun
tė Tarybų Sąjungai padėką 
už ekonominę ir finansinę 
pagalbą afrikiečių naudai.

TSRS parama buvo su
naudota nuo kolonializmo 
ir rasinio teroro nukentėju- 
siems afrikiečiams. Para
ma labai aukštai įvertinta.

Maskva,—Tarybų Sąjun
ga ir Čilė pasirašė moksli
nės ir kultūrinės koopera
cijos sutarti 1972 metams, 
rašo dienraštis “Pravda”.

Fašistinė policija 
puola studentus

Madridas. —Ispanijos fa
šistinė policija užpuolė uni
versiteto studentu susirin
kimą, daugeli studentų su
mušė ir i kalėjimą sukišo, 
kai studentai protestavo 
prieš policijos žiaurumą.

Dabar areštuotus studen
tus valdžia kaltina už sklei
dimą “subversvvios propa
gandos”. Studentai remia 
darbininkų streikus.

Washingtonas. — Imigra
cijos Tarybos viršininkas 
Cremer skelbia, kad šiuo 
metu Jungtinėse Valstijose 
esą daugiau kaip 2 milijo
nai nelegaliai atvykusių 
svetimšalių, kurie taksų 
mokėtojams kainuoja apie 
18 bilijonų dolerių į metus.

Newark. N. J. — Namo 
gaisre žuvo 8 žmonės. Areš
tuotas 23 metu L. Williams 
ir kaltinamas namo pade
gimu.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Restorane sprogusi bomba 
užmušė 2 moteris ir sužeidė 
136 žmonių, tarp kurių 27 
yra mirties padėtyje.
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be dienotvarkės, o tik puola
ma LB ir jos pirmininkas Barz- 
dūkas, kurį jis žinąs nuo 1928 
metų. Jis esąs pavyzdys ko
votojo už lietuvio lietuvišku
mą ir tautinį susipratimą. Kal
bą pertraukia kun. Vaišnys ir 
pažymi, kad tikrai esą nu
klysta j “lankas”... Netekę 
kantrybės keli dalyviai tyliai 
apleidžia pobūvį.

Pobūviui daugiausia pasi
tarnavęs “Draugo” redak
torius kun. Garšva, nes jis 
per visą laiką nė burnos ne
atidaręs ...

Keli bruožai iš K. P. konvencijos B. indėnu, puertorikieeių
V KlCVU.ollIld.lo.

Dar viena mūsą miestu problema
VISOSE Jungtinėse Valstijose nerasi tokio kiek 

didesnio miesto, kuris nesiskųstų finansiniu bankrotu. 
Ypač dejuoja mūsų didysis New Yorkas. Miesto val
džia gąsdina sumažinimu lėšų apšvietos ir labdarybės 
reikalams, jeigu negaus stambios pridedamos finansi
nės paramos iš valstijos ir federalinės valdžios.

Bet mūsų miestai turi dar ir kitą, bene dar svar
besnę problemą. Ir čia už pavyzdį galima pažymėti tą 
patį mūsų New Yorką. Per paskutinius desėtką metų 
šiame mieste juodųjų ir puertorikieeių gyventojų skai
čius paaugo visu milijonu. Kitas paklaus: tai kame čia 
problema? Problema tarne, kad tasai prieauglis pasi
reiškė kaip tik tuose miesto rajonuose, kurie jau ir 
taip buvo “garsūs” savo getais, lūšnynais, nesvietišku 
susikimšimu. Vietoje tiems getams siaurėti, mažėti, 
jie dar labiau išsiplėtė. Jie pavirto milžiniškais skur
džių rajonais.

Per tą patį paskutinį dešimtmetį iš miesto pabė
go į priemiesčius apie milijoną baltųjų. Vietoje riboms 
ir pasidalijimui tarp skurdžių* ir neskurdžių, tarp juo- Vietnamo, Filipinų ir tie- 
dųjų ir baltųjų mažėti, dar labai padidėjo.

Nereikia nė aiškinti, kiek iš tokio atsiskyrimo ir 
pasidalijimo tarp miesto gyventojų išplaukia naujų, 
sunkių ir pavojingų problemų. Pirmoje vietoje aštrėja 
rasinė neapykanta ir neapykanta tarp skurdžių ir pa
siturinčiai! gyvenančiųjų.

Kaip sakyta, šis pavojingas procesas matomas ir 
jaučiamas ne tik mūsų New Yorke, bet visuose arba 
beveik visuose didmiesčiuose. Neseniai visų dėmesys 
buvo atkreiptas į panašią, gal aštresnę padėtį šalies 
sostinėje Washingtone.

Ką daro viešpačiai šiam pavojingam procesui su
laikyti? Nieko!

NEPASITENKINIMAS 
NIXONO MISIJA 
DEŠINĖJE

N iu j or kiškis senato r i u is 
James Buckley, kuris šiaip 
prezidento Nixono politiką 
remia šimtu procentų, sa
kosi esąs labai nepasitenki
nęs jo misija Kinijoje. Ypač 
jam baisiai nepatinka pre
zidento pažadėjimas laips
niškai mažinti Amerikos 
karines jėgas Taiwano 
(Formozos) srityje. Mr. 
Buckley tokį pažadėjimą 
laiko ne tik išdavimu Čiang 
Kai-šeko, bet taip pat Japo
nijos, Pietinės Korėjos,

komercinėje listinės ekonominės ir poli- 
spaudoje buvo tik labai šy- tinės santvarkos. Jis nuro-i 

Amerikos do, kad kapitalizmas gyve- i 
na giliausią krizę. Tai ma
tome ne tik Jungtinėse Val
stijose, bet visuose kapita
listiniuose kraštuose, visa
me kapitalistiniame pasau
lyje. Jis nurodo, kad kapi
talizmas - imperializmas yra 
savo dienas atgyvenusi sis
tema. Laikas jai užleisti 
vietą naujai sistemai, bū
tent, socializmui. Bet, žino
ma, storai pabrėžia komu
nistų vadas, geruoju kapi-i 
talizmas nepasitrauks iš ke
lio. Su juo liaudis turės 
susidoroti per labai ilgas, 
labai sunkias kovas. Komu
nistų partijos vaidmuo ją 
toms kovoms sutelkti ir va- 

jokia pa- dovauti.
Savo išsamiame raporte 

lai- Hali apsistoja ties tokiais 
klausimais, kaip prezidento 
Nixono kelionė į Kiniją, 
įvykiai Lotynų Amerikoje 
ir Amerikos imperializmo 
nesėkmės šioje pasaulio da
lyje. Jis griežtai pasmer
kia Amerikos agresiją In
dokinijoje ir reikalauja, 
kad iš ten būtų ištrauktos

Angliškoje

kščiai paminėta
Komunistų Partijos 20-oji 
konvencija, įvykusi š. m. 
vasario 18-22 dienomis New 
Yorke. Tai nesunku supras
ti. Su revoliucinės partijos 
veikla kiek platesnis Ame
rikos žmonių supažindini
mas priešingas stambiojo 
kapitalo interesams. Tiktai 
pažangiųjų amerikiečių lei
džiamas “Daily World” apie 
suvažiavimą plačiai parašė.

Tiems, kurie yra sekę Ko
munistų Partijos audringą 
istoriją, ši 20-oji konvenci
ja buvo viena iš spalvin
giausių, gyviausių, kon- 
struktyviškiausių konvenci-

Konvencija priėmė pla
čią rinkiminę platformą, su 

įkuria mūsų skaitytojai jau 
esate susipažinę.

Reikia pabrėžti ir tą fak
tą, kad ši Komunistų Par
tijos konvencija buvo labai 
vieninga. Visi tarimai bu
vo priimti beveik vienbal
siai. Viskas rodo, kad ši 
partija yra gerai pasiruošu
si naujiems darbams. Jos 
įtakos masėse išplėtimui 
perspektyvos yra prielan
kios.

Moters Dienos proga 
sveikinimai

Prašau per “Laisvę” nuo- 
širdžiai pasveikinti visas 
pažangias lietuves moteris 
veikėjas Tarptautinės Mo
ters Dienos proga. Linkiu 
joms geros sveikatos, geros 
energijos, sėkmės visuome
nės darbe, y

Justas Paleckis

Rep.

Sveikinimas iš Miami, Flo
rida:

Sveikinu iš Miami, saulė
tos Floridos, visad amžinai 
žydinčios vasaros, lietuvius 
ir lietuves, laisviečius, Mo
terų Klubą ir Aido Chorą 
proga Kovo Aštuntosios, 
Tarptautinės Moters Die
nos šventės. Linkiu visiems, 
daug laimės, tvirtos svei
katos, ilgiausių gyvenimo 
metų, sėkmės apšvietoje, 
kultūros ir meno darbuose, 
ir kovoje už taiką, laisvę 
ir laimę!

Su mano giliausiais pa
garbos jausmais,

Jūsų,
Jonas Smalenskas

Priminė Inkviziciją
“Vaduotojai” savo biznį 

dangsto triukšmu apie lais
vę. Fot jie pripažįsta tik 
tokią laisvę, kuri jiems pa
tinka. Štai “vaduotojų” 
laikraštis “Draugas”, vasa
rio 18 dieną, užsipuolė Ta
rybų Sąjungos Ambasados 
antrąjį sekretorių, konsulą 
E. Juškį už tai, kad jis, gir
di, ateistas ir komunistas.

“Vaduotojams”, kurie rė
kia. visuose pakampiuose 
apie laisvę ir savo meilę 
Lietuvai ir lietuviams, ne
svarbu nei koks žmogus E. 
Juškys, nei kad jis lietuvis. 
Jie nesigėdi dergti žmogų 
vien už tai, kad jis kitokių 
pažiūrų, negu jie patys.

Kilstelėjo klerikalai fygos 
lapelį nuo “vadavimo” biz-

Niekam nėra 
slaptis, kad makartistinės 
reakcijos siautėjimo I 
kais, kai partijos vadai bu
vo sugrūsti į kalėjimą, Ko
munistų Partija labai skau
džiai nukentėjo. Jos gretos 
buvo katastrofiškai prare- 
tėjusios.

Ši konvencija, pagal pra
nešimus iš jos, parodė ste
bėtiną partijos atsisteigimą 
ir sustiprėjimą. Partijos na- visos Amerikos militarinės 
rių sąstatas griežtai pasi- jėgos. Jis apžvelgia padėtį 
keitęs. Tik kur nekur kon
vencijoje dar matėsi plika 
ir žila galva. Milžiniška 
konvencijos dauguma susi
darė iš dar visai jaunų žmo
nių. Su teisingu pasidid
žiavimu uždarydamas kon
venciją partijos vadas Gus 

i Hali galėjo sakyti, kad ši 
sena ponas senatorius išdės- k°nyencija buvo pavyzdin- 
tė vasario 29 d. “The N. Y. S.a konvencija, visais poziū- 
Timese” savo straipsnyje 
“Must We Abandon Our 
Friends?” .

Tas tik parodo, kad ge
roka Amerikos stambiojo 
kapitalo atstovybės dalis 
prezidentą Nixoną prade
da laikyti nepakankamai 
griežtu tarptautinėje politi
koje. Ji laiko didele klai
da ieškojimą kokių nors 
santykių su Kinija.

siog visų musų “draugų ir 
talkininkų” Azijoje.

Tai esanti labai pavojin
ga politika. “Komunistams 
užgrobus” visą Aziją, sena
torius sako, didžiausiame 
pavojuje atsidurtų ir mū
sų Amerika. Jis reikalau
ja nesitraukti iš Azijos nė 
per vieną pėdą.

Tokią savo kritišką galvo-

Juodieji vienijasi politiniai
ŠĮ penktadienį garsiajame plieno gamybos mieste 

Gary, Ind., prasidėda viena iš istorinių konferencijų. 
Ji vadinasi Nacionaline Juodųjų Politine konvencija. 
Manoma, kad į ją suplauks juodųjų žmonių atstovai 
iš visų šalies kampų ir kampelių. Antai, vien tik iš 
New Yorko valstijos bus 339 delegatai. Konvencijoje 
būsią 4,200 delegatų.

Skelbiama, kad konvencijos tikslas sumobilizuoti 
juodųjų žmonių mases politinei veiklai.

Konvencija sušaukta kaip tik šiuo laiku, kad būtų
laiko išvystyti kuo didžiausią spaudimą į būsimus įvai- ŽURNALO 
rių politinių partijų suvažiavimus, kuriuose bus suda
rytos platformos ir nominuoti kandidatai į preziden
tus ir viceprezidentus.

Demokratai tikisi, kad didelė šios konferencijos 
dauguma pakryps į jų pusę.

Bet rezultatų dar nesimato...
PREZIDENTO Nixono ir Chou En-lajaus išleista

me bendrame komunikate kalbama apie sumezgimą 
tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Jungtinių Valstijų 
kultūrinių ryšių ir praplėtimą prekybos. Laukiama 
konkrečių planų tam pasiekti, bet jie kol kas nepasiro
do. Tie, kurie tiek daug iš prezidento vizito tikėjosi, 
pradeda nusivilti. Girdi: dar vienas mūsų prezidento 
pažadas lieka neištesėtas.

Kas ką rašo ir sako
“VADUOTOJAI” 
ĖDASI

Vietiniame klerikalų 
“Darbininke” (kovo 3 d.) 
skaitome ilgą koresponden
ciją iš Chicagos apie “Žur
nalistų pobūvį su veiksnių 
vadovais.” Pobūvis įvykęs 
vasario 5 d. Jame, matyt, 
da 1 y v a v o visi “vadovai,” 
apart Lietuvių Bendruome
nės pirmi n i n ko pono St. 
Barzdų ko. Ir niekas nega
lėjo išaiškinti, kodėl šis va
dovas iš vadovų nepasirodė. 
Gal buvęs supykęs, o gal 
pabijojęs šalto oro.

Kaip ten bebūtų, beveik 
visų pobūvio dalyvių kal
bos sus i d ė j o iš “Vargšo” 
Barzduko kryžia v o j i m o . 
Ypač įdūkusiai jį pu o Į 
“Naujiepų” redaktorius po
nas Gudelis. Sako korės-

“ŠVIESA” Nr. 1
Tik prieš kelias dienas iš 

spaudos išėjo LLD leidžia
mo žurnalo “Šviesa” šių 
metų pirmas numeris. Da
ro gerą įspūdį. Ir turiniu 
šis numeris bus vienas iš 
įvairiausių ir geriausių.

Be redakcijos vedamojo 
“Įvykių sūkuryje” ir keleto 
gražių eilėraščių, šiame nu
meryje skaitytojas ras šiuos 
įdomius straipsnius:

A. Gučiūniečio — “Mi
rė žymus Tarybų Lietuvos 
mokslininkas” (straip s n i s 
apie prof. Viktorą Ruokį).

Al. Balsio — “Keičiasi 
taktika, o ne giesmė.”

D. M. Šolomsko—Bangla- 
deš gimė skausmuose.”

Kosto Liandzbergio —j 
“Atveriamos :
bų Lietuvos suklestė j i m o 
perspektyvos.”

Juozo Slėnio — “Įžymių
jų kompozitorių gimimo 
metinėms atžymėti.”

Vinco Lauraičio — “V. 
Kudirkos draugystė su 
knygnešiais.”

G. Ramoškos — “Kas yra 
moralu?”

A. Liepsnonio—“Subtilūs 
posmai.”

A. Tamaliūno—“Knygos: 
Bočių kilmė. Darsyk at
rasta Lietuva.”

I. Mižarienės—“LLD rei
kalai.”

LLD nariai žurnalą jau 
bus gavę. Reikia tikėtis, 
kad jie jį skaito su dide-

riais — ir dalyvių sąstatu, 
ir diskusijomis, ir nutari
mais.

Tik akimis permetus kon
vencijos darbo tvarki aki
vaizdžiai matosi, kad kitu 
politinių partijų suvažiavi
mai negali lygintis disku- 
suojamų ir svarstomų klau
simų kiekybe ir kokybe su 
komunistų suvažiavimais.

Konvencijos eigą ir pobū
dį nustatė nacionalinio par
tijos sekretoriaus Gus Hali 
tris valandas paėmęs pra
nešimas, kuriame plačiau
siai paliečiamos pačios 
opiausios, pačios svarbiau
sios šių dienų problemos.

Savo pranešimą Hali pra
deda apibūdinimu dabarti
nės kapitalistinės imperia-

pondentas VI. Ramojus:
Nebeiškentęs pasiprašo bal

so LžS centro • valdybos iždi
ninkas J. Janušaitis ir pasisa
kęs esąs aktyvus bendruome- 
nininkas griežtai užprotestuo
ja prieš p. Gudelio nekultū
ringą puolimą LB ir jos pir
mininko St. Barzduko. Reika
linga palyginti puolėjo ir puo
lamojo veikla, ir būsią aišku. 
Taip nekultūringai nepuola
mas ir gyvulys. Užbaigia 
klausimu: — Kam tuo patar
naujama? Pirmininkas imasi 
aiškinti apie p. Kamanto ir p. 
Barzduko nedalyvavimą; ma
nąs, kad jiem pakvietimai esą 
buvę padaryti pa ve luotai. 
Kaltę, kad ir iš dalies pri
siima p. Kasniūnas pasakyda
mas, kad jis vakarykščiame 
baliuje esąs p. Kamantą pa
kvietęs. Nustebęs pobūvio ei
ga Gulbinskas pažymi, kad 
šis pobūvis iki šio laiko einąs Jiu pamėgimu.

KODĖL JIE
NUDUODA DURNIUS?

Dar ir šiandien, po ištisų 
50 metų, Chicagos kunigų 
“Draugas” nepri pažįsta 
Tarybų Sąjungos. Tokios 
šalies arba valstybės pra- 
baščiams iš viso nėra šia
me pasaulyje. Jie nepripa
žįsta ir Tarybų Lietuvos, 
Tarybų Ukrainos ir kitų 
tarybinių respublikų su jų 
valdžiomis. Yra tiktai Ru-

nanio« Tarv siJa> Rusij» dar Rusija! llcvUJUo Idl j 1
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gi to laikraščio skaitytojai 
nežino, kad Tarybų Rusija 
yra tik viena iš penkiolikos 
tarybinių respublikų, suda
rančių Tarybų Sąjungą.

Už visus didžiulius pasie
kimus ir laimėjimus moks
le, kultūroje, pramonėje, 
žemės ūkyje visa šlovė ati
duodama vienai Rusijai.

Kas nors turėtų mums 
išvirozyti: kokiais sumeti
mais ir išrokavimais “Drau
go” leidėjai, redaktoriai ir 
bendradarbiai nuduoda 
durnius? Juk jie savo tokia 
samprota be savęs ir savo 
skaitytojų nieko kito negali 
apmulkinti. Tai kam save 
tokiais kvailiais paversti?

Vidurio Rytuose, pasmerk
damas Izraelio agresiją 
prieš arabiškus kraštus. 
Plačiai išanalizuoja nūdie
nę ekonominę ir politinę si
tuaciją namie, griežtai pa
smerkdamas valdžios pa
stangas visą krizės naštą 
suversti ant liaudies pečių. 
Jis nepamiršta paliesti kri
zės ir mūsų žemės ūkyje ir 
taip toliau.

Paskui pranešėjas paima 
atskirai, tokius klausimus, 
kaip mūsų jaunimo proble
mos ir reikalai, kaip mote
rų išsiliuosavimo judėjimas, 
kaip kova prieš rasinę dis
kriminaciją, kaip darbo uni
jų judėjimo aukštosios va; 
dovybės subiurokratėjimas 
ir nepaisymas svarbiųjų 
darbo žmonių reikalų.

Savo pranešime Gus Hali 
daug vietos pašvenčia pa
čios partijos reikalams. Ap
sidžiaugęs dideliais laimėji
mais ir pasiekimais po pra
eitos konvencijos, jis krei
pia suvažiavimo dėmesį į 
partijos veikloje pasireiš
kusius silpnumus. “Mes 
daug ką nuveikėme,” sako 
jis, “bet mes galėjome daug 
daugiau nuveikti”. Kaltinti, 
girdi, galime tik patys save.

Taip pat natūralu, kad sa
vo pranešime komunistų 
vadas daug dėmesio atkrei
pė į šiemet įvyksiančius 
prezidentinius rinkimus. 
Kaip žinia, Komunistų Par
tija yra pasimojus šiuose 
rinkimuose dalyvauti su sa
vo kandidatais. Prieš parti
ją problema, jis sakė, kaip 
tuos kandidatus įtraukti į 
prezidentinių kandidatų są
rašą įvairiose valstijose. 
Reikės visiems sunkiai pa
dirbėti.

Ši konvencija užgyre Na
cionalinio Komiteto pasiū
lymą į prezidentus nomi
nuoti patį Gus Hali, o vice
prezidentus — Jau n ų j ų 
Darbininkų Išsilaisvinimo 
Lygos pirmininką Jarvis 
Tyner.

Gus Hall pranešimas buvo 
delegatų labai plačiai išdis
kutuotas.

Konvencija buvo padalyta 
į grupes įvairiems klausi
mams aptarti ir pasiūlyti 
rezoliucijas. Priimtos spe
cialios rezoliucijos moterų, 
jaunimo, negrų, meksikie-

Visas “Laisvės” redakci- 
joje dirbančias Moteris šir- 
dingai sveikina ir linki Joms 
laimės “Laisvės” skaityto
jas ' ; : •

nio, o po juo, pasirodo esa
ma dar ir inkvizicijos. Iš
lindo yla iš maišo.

Kr.

Havana.— Kubos valdžia 
sumažino cukraus kiekius 
gyventojams, kai dėl blogo 
oro sumažėjo cukraus nen
drių derlius.

Redakcijos atsakymai
P. J. Malinauskui.—Ačių 

už prisiuntimą atkarpos iš 
vietinio laikraščio. Bet p. 
Joseph Yurkaus melai ir 
šmeižtai prieš Lietuvą ne
verti rimto dėmesio.

Justas Rugienis
Vilnius
1972 m. kovo 2 d.

Moters Dienos proga 
sveikina pažangias moteris: 
Iš Vilniaus: Antanas Snieč
kus, Leokadija Diržinskai- 
tė, Vytautas ir Birutė Ka
zakevičiai, Inžinierius Re
migijus Jusionis, Jonas ir

| Sofija JKorbutai, Vytautas 
ir Julija Mizaros, Ona Gau- 
dišienė.
Iš Kauno: Kazys ir Verutė 
Kavaliauskai.
Iš Kapsuko: V. Gulmanas.

V. Vyžuoniškiui. — Jūsų 
“Pastebėjimus” gavome. 
Gaila, kad jais negalėsime 
pasinaudoti. Vietomis min
tys neaiškios, nesupranta
mos. Be to, neapsimoka po
lemikomis su tokiais ele
mentais laikraštyje vietą 
užimti. Turime svarbesnių 
reikalų. Ačiū už bendra
darbiavimą.

V. ž., Lietuvoje. — Jūsų 
eilėraščius gauname. Dėko
jame už bendradarbiavimą. 
Gaila, kad dėl vietos stokos 
tik vieną kitą galime “Lais
vėje” atspausdinti.

Iš laiškų
Gerbiamoji redakcija,

Jau keletą metų gaunu 
laikraštį “Laisvę,” kurią 
man užprenume r a v o teta 
Veronika Venskevich, gyve
nanti Stou g h t o n, Mass. 
Kiek žinau, ji pati buvo ak
tyvi “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja.

Laikraštį gaunu ir šiais 
1972 metais. Bet iš tetos, 
apie ją jokios žinios negau
nu. Labai prašau redakcijos 
man padėti sužinoti apie ją 
ir jos likimą.

Jurgis Šatas

EGLIŲ ŠLUOTOS
Kalnas,
Ant kalno — miškas,
O pakalnėje —

Upės gija — —

šluoja eglės 
Viršūnėmis dangų, 
Mirko šluotas 
Vandens gelmė j e.

Pereik, perplauk 
Sietuvas miško. 
Atsigauki šakų žalumu
Ir tenai,
Kur gyvybė viršūnėse tyška,
Ir tenai, 
veidrodinėj vandens 

[vėsumoj.
Būti ž elnės sąsvyry, regis,—- 
Būt ir nebūti jame.
Upių veidrodžiai 
žiežirbom dega 
ir sudūžta, bangų vejami.

Stasys Anglickis

Įvairenybės
Prie S a 1 e m o miestelio 

(JAV) didžiuliai užrašai 
skelbia: “Sveikiname jus, 
atvykusius į mūsų miestą! 
Sutuoksime jus jūsų au
tomobilyje. Mažos išlaidos 
ir jokių formalumų — už
teks tik įjungti automobilio 
variklį!”

Vienas senas Milano gy
ventojais kas sekma dieni 
siųsdavo savo vilkinį šu
nį Diką pirkti cigarų: už
kabindavo gyvuliui ant kak
lo pintinėlę ir įdėdavo pi
nigų. Bet štai sykį tabako 
parduotuvės šeimi n i n k a s 
pareiškė, kad jis įsiskolinęs 
200 lyrų. Dabar šis pasekė 
savo šunį. Dikas nubėgo tie
siai į konditerijos parduotu
vę, kur jam pardavė j a 
įspraudė į dantis torto ga
balą už 50 lirų, ir tik tada 
nuskubėjo cigarų.
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Moters Dienos proga

Ona Šinioliūnaite
Moters Dienos proga man po savo darbštumu, noru ir

prisimena musų pažangaus 
judėjimo veteranė 
moliūnaitė, kurios 
pasirašytus Ona 
nuo seno skaitome 
je” ir “Vilnyje”.

Su jos vardu man prisi
mena Binghamton, N. Y. 
ir virtinė gražių metų, kar
tu su ja praleistų pažan
gaus judėjimo veiklos ba
ruose. Ji buvo visad drau
giška, kupina energijos, en
tuziazmo. Apie ją tad ir 
noriu dabar papasakoti.

Pažįstu ją nuo 1915 m., 
kada, pradėjusi dalyvauti 
veikloje, ją radau jau pasi
nėrusią darbuose. Atvyku
si į Binghamtoną iš Lietu-] 
vos 1912 m. ir apsistojusi 
pas seserį ir švogerį Mari
joną ir Igną Žvirblius, ji 
pradėjo domėtis darbininkų 
judėjimu. Jai daug padė
jo ta aplinkybė, kad pas 
Žvirblius gyveno keletas 
pažangių vyrų (kaip K. 
Depsas, A. Palionis, L. Ši- 
moliūnas ir kt.), ir jiems 
ateidinėdavo laikraščiai Į metų ir geros sveikatos 
“Kova”, “Laisvė”, “Naujie- Onute!

Ona Ši- 
rašinius, 
Wellus, 

“Laisvė-

užsidegimu mokytis, švies
tis. Nesant galimybių mo
kytis mokykloje, organiza
cijų veikla buvo jos tikro
ji mokykla, o laikraščiai ir 
knygos, ka i Į) ji pati sako, 
jos “mokslo vadovėliai”. Iš 
čia suprantamas jos dėme
sys spaudai, besidarbuojant 
vajininke ir dalyvaujant 
įvairiose parengimų komi
sijose, jos noras rašinėti 
korespondencijas apie orga
nizacijų veiklą ir kitus 
svarbius kolonijos ar bend
rus reikalus.

Bendrai, laikraščiai ir 
knygos jai daug padėjo ir 
net nulėmė taip, kad visą 
savo gyvenimą Ona išbuvo 
pažangiojoje lietuvių šei
moje ir savo sveikatą, laiką 
ir dažnai pinigą aukojo 
bendram labui.

Ona ir dabar palaiko ry
šius su organizacijomis ir 
spauda, po truputį rasi ne
darna ir finansiniai parem
dama jas iš savo kuklios 
senatvės pensijos. Ilgų dar;

( I

“Kova”, “Laisvė”, 
nos” ir kt., veikė Liet. So
cialistų Sąjungos 33 kuopa, 
kurios nare ji tapo po dve
jų metų.

1914-1915 metais ji gyvai 
veikia, organizuojantis “Au
šros” chorui ir Dramos ra
teliui, gi 1916 m. rugsėjo 
6 d. susiorganizuoja Liet. 
Mot. Progr. Susivienijimo 
23 kuopa, o pirmąja jos or
ganizatore išrenkama ne 
kas kitas kaip mūsų Ona. 
Taip įsikūrė organizacija, 
22 lietuvaičių pradėta, vė
liau ilgus metus buvusi lie
tuviškos veiklos pažiba mū
sų. kolonijoje. Jos pirmojo 
komiteto sąstate buvo: or- LiQdi .Qg sflnus Edwardas 
gamzatore O Šimohunaite, . ariūkai Velionė bu- pr»t. seki" H. «- ” J"",
nansų seki. k ^jį]- Veikli pažangiosiose or-
(jau mirus), iz . . _ ganizacijose. Šią žinią tele-

1 fonu pranešė “Laisvės” Ad
ministracijai laidotuvių di
rektorius Juozas Kavaliaus
kas iš Philadelphia os.

(jau mir 
kešiūtė ir literatūros 
tinto jos — mudvi su sese
ria: Bronė ir Viktorija 
(jau mirus) Zmitraitės.

Tais pačiais metais (19- 
16) Ona plačiai dirbo ir 
LLD 20 kuopai organizuo
jantis, o LDS 6 kuopoje ji 
per 18 metų yra darbavu- 
sis jos komitete. Tik jau 
1965 m., kai po sunkaus su
sirgimo turėjo sulėtinti sa-

Bronė Keršuliene

Philadelphia, Pa.
M IR Ė A

Anelė Griciūnienė-Gratz- 
on, mirė kovo 6 d. Einstein 
Medical Center. Gyveno po 
1415 S. 2nd St. Velionė 
buvo našlė Povilo, kuris 
mirė birželio 22 d., 1962 m. 
Kūnas pašarvotas J. Kava
liausko koplyčioj, 1601-03 
So. 2nd St.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, kovo 11 d., 9:30 vai. 
ryto. Kūnas bus sudegin
tas Hills Kremator i j o j e .

Brockton, Mass.
Draugiškas parengimas- 

pietūs įvyko vasario 27 d. 
Lietuvių Tautiškame Name. 
Surengė LLD 6-oji kuo
pa ir Moterų Apšvietos 
Klubo komi t e tas — A. 
Markevičienė, K. Butkienė, 
M. Gustau s k i e n ė , Lena 
Smith, Rožė Wallan, Geo. 
Shimaitis. Gaila, kad pasi
taikė blogas žiemos oras, 
tai publikos atsilankė ne
daug. Pietūs buvo- geri. 
Dalyviai buvo aptarnauti 
pagirtinai.

Turėjome ir draugišką! 
pasikalbėjimą. G. Shimaitis 
atidarė susirinkimą ir pa
aiškino jo tikslą. Pranešė, 
kad yra ir svečių, kurie le- 
užilgo bus šio namo savi
ninkai. Ir pristatė Kazimier 
rą Plony, kuris gražiai pa
dėkojo už paki v e t i m ą į 
draugiškus pietus. Jis pa
sakė, kad “ir mes būsime 
draugiški, jūs čia galėsite 
savo organizacijų susirinki- j 
mus ir parengimus laikyti.” blogam orui užėjus. 
Po to buvo pristatytas Pra- durys užrakytos. Susibu- 
nas Čepkauskas. Jis taipgi Iriam apie 400 žmonių aikš- 
padėkojo už pakvietimą įįteje (parke) užpakalyje sa- 
pietus ir pabrėžė, kad “mes lės .
sugyvensime gražiai, kad Mišrus kvartetas sudai- 
lietuviškos knygos ir žurna- .uupja kelias prieškarines 
lai bei paveikslai čia turės ' 
vietą, kad yra labai svar
bu puoselėti lietuvišką me
ną.”

Taipgi kalbėjo ir vietiniai 
— A Markevičienė, M. Gu- 
tauskienė, A. Sikorskis, K. 
Ustupas ir kiti. Visi pagy
rė ir džiaugėsi, kad ši namą 
nupirko lietuviai. Jie išsi
reiškė, kad “vienybėje yra 
galybė.”

Daugiau tokių draugiškų 
oarengimų!

Geo. Shimaitis

kp.

LLD 
susi-

Detroit, Mich.
Pranešimas LLD 52 

nariams
Kovo 15 d. įvyks 

52 kuopos mėnesinis
rinkimas D. L. Klubo patal
pose, 4114 W. Vernor High
way. 1 vai. po pietų.

Kaip visuomet, taip ir 
šiuo sykiu turėsime svar
bius reikalus apkalbėti, ir, 
rodos, bus nomina c i j o s į 
LLD Centro komitetą.

Yra atsiųstos knygos na
riams. Malonėkite pasiim
ti. Knygos labai įdomios.

Hartford, Conn.
Pranešimas

Laisvės Caoras vyksta 
į Water bu r į šį sekma-

_ dienį, kovo 12-ą dieną, Tikrai b ū s i t e patenkinti 
vo veiklą, Ona pasitraukė dalyvauti programoje Tarp- 
iš tos kuopos finansų sekre- tautinės Moters Dienos pa

rengime. Busas išvykstatorės pareigų. rengime. Busas išvyksta
Šalia darbo vietos orga-lnuo 157 Hungerford Street, 

nizacijose, Ona yra dalyva- 11:30 vai. prieš pietus. Bu
vusi LDS ir LLD seimuose- se vietos yra ir nechoris- 

k u r iuose tams. Pasinaudokite proga, 
kokias Kelionės kaina į abi puses 

nors pareigas, dažniausiai tiktai $1.50 asmeniui. Pa
šaukite tel. 527-5721.

Komitetas

suvažiavimuose, 
dažnai vis eidavo

mandatų komisijoje.
Ona visą laiką pasižymė-

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Jonui Portikui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio gimi-

nėms, draugams ir draugėms. Gailimės
netekę gero veikėjo-, gero draugo.

P. Paulauskienė H. Kairienė
J. Lekavičia A. Kairys
A. Miller U. Patch
V. K. Remeikis S. Paich
J. M. Mažuknai M. Zdankus
K. J. Melniai J. Mauragienė
H. F. Zelkovik Ė,. Shimkus
E. Vičinas G. Lekavičia
J. Vičinas S. A.
J. Sadnikas J. Jablanskis

knyga “Tėvų Žemė” ir kito
mis.

Dar yra narių, kurių 
duoklės už šiuos metus ne
mokėtos. Labai pag: tinas 
narys, kuris užsimoka va
džioje metų.

Apie sergančius
Neseniai teko sužinoti, 

kad drg. Geo. Nausėda jau 
sugrįžo į namus iš ligoni
nės ir palaipsniui sveiksta.

Katriutė Lakomskienė il
gai buvo ligos varginama, 
bet dabar jos sveikata 
stiprėja. Daktaras mano, 
kad ji ne po ilgo pilnai su- 
sveiks.

Onutė Al v i n i e n ė nors 
dar labai silpna, bet diena 
po dienos darosi stipresnė.

Teko nugirsti, kad serga 
keletas LLD 52 kuopos 
narių, bet esu tikras, kad 
apie juos parašys kiti ko
respondentai.

Linkiu visiems geros svei
katos.

Oro pakaitos
Detroite ir apylinkėje oras 

buvo neblogas iki pusės va
sario mėnesio. Bet nuo to 
laiko oras dienomis atšyla, 
o haktimis atšala iv kartais 
pasninga. Tokios pamainos

Nepaprastos ir liūdnos laidotuvės HELP tfANTED-HALE-FEMALfc
| į frontą. O dabar... sakė: 
kareivių su raiteliais mažai 
tereikia, kariauja bombe- 
riai elektroniniu įtaisu nu
rodymu.

Taip maloniai pasikalbę-1 
jus atsisveikinom. Vežikas i 
patriūbina sėsti į mašiną. ]

Lietus nustojo purkštęs. 
Migla prasiblaivė. Penkiese 
traukiam namo į Philadel-’ 
phiją, dalindamiesi įgytais 
demonstracijos įspūdžiais. [ 
Visi patenkinti savo misija; 
prieš nekaltų žmonių žudi
kus.

Aš irgi jaučiau pasiten-] 
kinimą, nežiūrint metų; 
krūvio slogučio. Širdis 
džiaugsmu pulsuoja, kad ir 
aš dar galiu dalyvauti su 
t a i k ą mylinčia liaudimi 
protestui prieš dvidešimto- 
'o amžiaus tironus.

“L.” Reporteris

Pittsburgh, Pa.
Vasario 25 d. mirė Jonas 

. urtikas. Buvo palaidotas 
vasario 29 d Gražus skai
čius žmonių s u s i r i n k o į

Philadelphia, Pa. — Vasa- Eikite šalikelių. Trejetas 
rio 26 dieną įvyko nepap- ' ‘
rastos laidotuvės. Laidotu
vės ne kokio pasižymėjusio, 
nusipelniusio asmens, bet 
šimtų tūkstančių nelaimin
gos vietnamiečių tautos žu
vusių mažų vaikų, moterų 
ir senelių, kuriuos masiškai 
nužudė civilizuoti barbarai, 
Šautuvais ir bombomis.

Gaunu nuo Moterų Už 
Taiką buletiną, kuriame 
skaitau: Vietnamo karo ve
teranai ir Moterys Už Tai
ką šeštadienį ruošia iškil
mingas vietnamiečių laido
tuves. Įvyks 10:30 vai. ry
to.

Nuvykstu i. Nepriklauso
mybės salę, ir jau ten ran
du būrelius jaunų žmonių.

Netrukus, atvyksta vis 
daugiau ir daugiau, nešda- 
miesi rankose transparan
tus. 11-tą vai. maršalai šau
kia į vidų buvusio kongre
so salės, kuri buvo prižadėta 

Bet

i drąsių veteranų policistų 
neklausė, ir ėjo cementuo
tu keliu. Ir jie buvo areš
tuoti. O mes šalimi kelio 
klampojom permirkusia nuo 
sniego ir lietaus žeme. Kai 
kurių moterų batukai įklim
po, ir rankomis reikėjo iš
traukti.

Eisena užtruko apie 15 
j minučių, kol pasiekėm nu
rodytą vietą.

Tačiau bazės komendan
tas neleidžia mums apsisto
ti, į pirmiau pažadėtą pa
togią, sausą aikštę. Tad 
mes apsistojom k. a m p e 
kryžkelių, ant narudusios, 
vandeniu, permirkusios vie
tos.

Mūsų nelaimei, pradeda 
šaltas lietus purkšlenti 
smulkiais lašais. Bet mūsų 
geri kalbėtojai, nors su- 
trumnmtomis kalbomis nėr 
o’arsiakalba drožia karštas 

m i H ^a risto, adresu, 
nrieš žiauru bomb a rd akijus 
o’ masinį žudoma dvilmin 
Vietnamo ^moriu. Aukšto 
ranuo 
čiais, 
mį nrio 
klausėsi
Pradėjus lyti jie sulindo į I pagarbą už jo atliktus ge- 

veteranai, geri mašinas.
Kareivių nesimatė, 

militarinės policijos ir Cen
trinės Žvalgybos pulkais Laidotuvėse dalyvavo - p t • j • i • • n • •

LUMBER WHOLESALE 
SUPERVISOR

Irvington, 5 day week.
Full benefit program.

Experience desired
but not necessary.

Call Mr. Boyd
201-373-1881

(17-19)

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)

WANTED 
FIRST CLASS SKILLED

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY 5 ;
Able to set up work from blue 
prints. Work to very close toler

ances & required finishes, 
tool room experience 
desirable.

pay, all benefits 
M. E CORP.

Job

1217

shop,

Good
D.

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

audekoruoti žibu-;
karimnkai, :

savo automatinu, .paskutinį kartą atsisveikm- and fixtures.
kalbu ir šaipėsi, i ti su Jonu ir atiduoti jam

FOREMAN

stovėto-!Mikdo r m e n t o šermeninę 8* sype"is»ry «a>. “ *p°‘ . i. • -i • welding dept. Familiar with jigs

dainas, pritariant gitarui. 
Du karo ' 
kalbėtojai, pasako jausmin
gas apie karą kalbas. Pas
kui dar jauna moteris pa
kalbėjo.

Po kalbų, paprašoma vie
nos minutės tyla pagerbti 
žuvusius" vietnamiečius. 
Liūdnai užgroja trimitas, 
visi nulenkiam galvas.

Už kelių minučių marša
las įsako visiems eiti apie 
du blokus į pastatytas au
tomašinas. Nueiname ir su
sėdame į 35 registruotas 
mašinas, ant kurių jau 
priklijuota kortelės “Fune
ral” (laidotuvės). Kiek bu-! 
vo neužsiregistravusių ma
šinų, nežinau. Ant vieno 
mažo sunkvežimio padėtas 
popierinis grabas (karstas). 
Jame sėdi du aukšti barz
doti vyrai. Jie pakelia tą 
grabą aukštyn, tik prava
žiuojant miestelius.

Mūsų karavanas, prava
žiavęs Camden, New Jer
sey, pasuka 38 keliu į milži- 

bazę, kad pareikšti pro tęs- liai. 
tą prieš bombardavimą 
vietnamiečių ir masiškai!jiems savo nugarą, 
bombomis žudymą civilinių, draugas skaniai nusikvato- 
moterų, senelių ir vaikų.

rus darbus del pažangiųjų
Bet draugijų ir pažang i oš i o s

pandos.

251

Substantial salary 
and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.
S. 31st St., Kenilworth, N. J. 

201-241-8400
(17-23)

DAIRYMEN
f aklinai mes buvom apsup- Lietuvių kapinių draugijos ^c^,t?5X“*dtyfT<w^aS 
ti. Kai kurie M. P. turėjo moterys, pirmininkaujant’n. y. Must have complete know- 
ant diržų pasikabinę “ko-1’L Zelkovik. Tai pagirtinas
dylo” mums pauostyti, rei- Gu moterų darbas.
kalui prisiėjus. Tokio pat’ J. K. Mažukna pasakė 
kodylo, kokius mums davė kalbą apie Jono gyvenimą 
pauostyti Fort Dix prieš ir jo atliktus darbus, 
apie trejetą metų. Laidotuvių direkt o r i u s 

Tačiau viskas praėjo ra- Mikdormentas paprašė, kad 
miai. Aš stovėjau prie pat ’ * 
kelio su savo vežiku, pa- 
gelbėjau jam laikyti iškėlus 
aukštyn didelį portretą: 
vietnamietė motina laiko 
ant rankų savo kūdikį be 
galvos, kuriam galvutę nu-! palaidotas Lietuvių kapinė- 
kirto sprogusi bomba, nu-, se LDS 142 kuopos sklype, 
mesta iš milžiniško bombe- kur keletas jo artimų drau- 
rio.

Prieš mus, viduryje ke
lio, stovėjo 
keturi fotografai,

visi dalyviai praeitų pro 
karstą ir atsisveikintų su 
Jonu, atiduotų jam pasku
tinę pagarbą.

Velionis buvo nuvežtas j 
krematoriją. Vėliau bus

gų ilsisi amžinai.
Apiekūnai J. Sadnikas ir 

ant užtvaros J. Jablanskis pakvietė visus, 
kurie kad susirinktų į LDS 142 

nuolat—pakartotinai trauk- kuopos namą, kur vitsi buvo 
davo mūsų nuotraukas. Tai pavaišinti geru maistu, 
buvo du FBI agentai, ir du Jonas Portikas gimė Lie

nišką McGuire karinę oro j Centrines Žvalgybos šnipe-; tuvoje. Į Ameriką — Pi tts- 
’ ’ 2. Iburghą atvažiavo 1913 m.

Aš neiškentęs atsukau 'Nuo pat pradžios atvažia- 
Mano vhno j šią šalį įsirašė į pa

žangesnes lietuvių draugi
jas ir buvo jų nariu iki pa-jo

Toje bazėje stovi daug Visi sušalę, šlapiomis ko- •'kutinės gyvenimo dienos, 
bomberių, didelių transpor- jomis ir švarkais, nutarėm k>uvo nepavaduojamas „dar-
to lėktuvų, ir didelis re- grįžti į miestelį, žymiai su- 
monto fabrikas.

Važiuojant visu 
buvo labai tiršta, šlapia 
migla. Vos privažiavus mi- 
litarinę bazę, abiejuose ke
lio šonuose stovi daug mili- 
tarinių policistų.

Privažiuo jam ned i d e 1 į 
miestelį. Ten sustojam ir 
didelėj aikštėj sustatom sa
vo automašinas. Didelėj bo- 
lių salėj išgeriam iš auto
matų kavos, ir netrukus 
susirikiavę pėsti einam į 
nurodytą vietą.

Einant platum keliu, mus 
sustabdo valstijos policija. 
Sako: keliu eiti uždrausta.

keliu, i

ares-

trumpinę savo pasibrėžtą 
programą, dėl blogo oro. 
Bet visi nutarėm eiti už
draustu policijos vieškeliu, 
nes šalikėliais negalima 
klampuoti purvuose. O jei
gu policija norės
tuoti, teareštuoja 6 ar 7 
šimtus žmonių, tarp kurių 
buvo ir penk-mečių vaikų! 
Tačiau šį kartą policistai 
nei lūpų neatvėrė.

Sugrįžę į miestelį, užei
nam į veteranų klubą. Ten 
mus vaišina karšta kava. 
Visi žmonės nebegali su
tilpti, tad kavą pasiėmę ei
davom į automašinas už-

■ leisdami kitiems vietą.
Buvo du dideli busai išlabai vargina ne tik pėsti

ninkus, bet ir automobilių New Jersey, ir vienas pil- 
vairuotojus. Dažnai įvyks- nu telis busas labai draugiš

kų—mandagių karo vetera
nų, kurie įdomiai pasakojo 
savo pergyventus šiurpu
lingus nuotykius Vietnamo 
karo fronte.

Sako: kariai, kurie nu-

ta sušižeidimų.
Teko sužinoti, kad vieną 

tokią dieną net penki lietu
viai susižeidė, eidami šali
gatviais.

Nors jau pradžia kovo 
mėnesio, jau arti pavasa
ris, bet saulėtų dienų dar 
įnažai teturime.

Alvinas

ing. Must have excellent references. 
Beautiful home, all utilities, excel
lent pay. Only top men need apply. 
Phone collect (607) 432-0698.

(19-25)

WANTED
FOR NEW PLANT 

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS
EXPERIENCED ONLY 

(201) 427-3182, Mr. Immerman 
Paterson, N. J.

(19-25)

MACHINIST, experienced, qualifica
tions: engine lathe, verticle miller, 
horizontal miller, lite fabricating. 

Full benefits. Apply in person, 
PATERSON MACHINE CO.

130 Furler St., Totowa, N. J.
(19-25)

NURSES
opportunity to start from 
and grow with a beautiful 

Openings R'N’ 7 to

, Call 201-697-7800
(19-25)

Dream 
scratch 
new facility.
3:30 & L. P. N. 11 to 7,

buotojas “Laisvės,” “Vil
nies” ir visų kitų pažangių- 
bt laikraščių vajini n k a s, 
usados prisidėjo su para
ma spaudai ir pažangiam 
darbui.

Teko girdėti nuo velionio 
apiekūnų, kad dalis J. P.' 
n:)likimo yra palikta spau
dai, kurią jis rėmė per 
daugelį metų.

Gaila Jono-, gaila idėjos 
draugo, atsiskyrusio nuo 
gyvųjų!

NURSES
R.N.-LPN by exam. Full time. 3-11 
& 11-7, in modern convalescent cen
ter. Pleasant working conditions 
and benefits.

CARNELL HALL 
CONVALESCENT CENTER 

234 Chestnut St., Union, N. J. 
201-687-7800

(19-25)

HOUSEKEEPER COOK
Sleep in.

5% days, own room, TV, 
Adults, dog.

Upper Saddle River, N. J.
Salary open. References required.

201-327-8944
(17-19)

M

Pranešimas
Detroit, Mich.

LDS 21 kuopos susirinki-1 
mas įvyks kovo 12 dieną, 11 
vai. ryte, Vernor H’way. Vi-1 
si nariai malonėkite daly-’ 
vauti ir Užsimokėti duokles 
už

įvairios Žinios
Teheran, Iranas.—Čia at

vyko Vak Vokietijos prem
jeras Willie Brandt ketu
rių dienų vizitui. Vokieti
jos valdžia siekia pakelti 
savo įtaką Vidurio Rytuo
se.

Lewisburg, Pa. — 1,200 
kalinių buvo sulaikę darbą 
penkias savaites. Dabar jiešiuos metus.

Gugas _ baigė streiką, kai pažadėjo 
Protokolų Sekretore apgvarstyti jų reika*iavimus.

KinijosWashingtonas.
kentėdavo kokiu būdu nuo premjeras čou En-lai pa- Lahore, Pakistanas.—Au-
savo komandierių, jiems at-!kvietė Nixonu dukterįs it'tobusui atsimušus į medį 8 
keršydavo... Ir vėliausiu jų vyikis atvykti į Kiniją j keleiviai užmušti, 14 sužeis- 
laiku kai kurios kuopos, viešnagėm
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“svie-

Jonas Juška švenčia savo 
85-ą j į gimtadienį

Per aštuoniasdešimt pen- ginga, tai jai prisiėjo dirb 
kis metus žmogus gali ap- ti ne tik gyvenimo
eiti penkiasdešimt sykių ap- tiškus” darbus, bet ir “dan- 
link pasaulį. Bet Jono Jus- giškus,” ant syk. Ne visi 
kos gyvenimo tikslas buvo religingi žmonės gieda psal- 
ne keliauti aplink pasaulį, mes rytais, nes kiti darbai 
ale veikti, ir veikti, ir veik
ti ne tik dėl savo gero, ale 
ir dėl visos visuomenės, dėl 
savo tautos, dėl išlaikymo 
lietuvybės net ir ne savo 
gimtame krašte.

Gal kartais žmogaus gy
venimo kelią nutiesia aplin
kybės — tos, kokiose gimei

jiems neleidžia to daryti. 
Bet Jono motina buvo pa
siryžus atlikti tą religinę 
pareigą. Čia rytais reikėjo 
blynus pusryčiams kepti ir 
sykiu iš knygos psalmes gie
doti...

Kaip tik Jonas galėjo iš
sižioti, tarti žodį prie žo
džio, motina išlavino jį iš 
knygos giedoti psalmes. O 
kai Jonas vienas jau galėjo 
giedoti psalmes, tai jo mo
tina tik pritarė jam.

Tokiose aplinkybėse Jo
nas lavino savo balsą ir gal
vą prie dainos, prie muzi- 
kališkojo meno. Veikiausia 
tas dalykas paveikė į Joną 
taip, kad jis ir pamylėjo 
dainą. Juo Jonas didesniu 
augo, tuo jis daugiau išmo
ko “svietiškų” dainų. O kai 
atėjo 1905 metų Rusijos re
voliucija, tai Jonas jau dai
navo “Atsisakome nuo se
nojo svieto,” eidamas su 
pulku entuzi jastiškų jau
nuolių, į Svėdasus nuplėšti 
cariškajam urėdninkui epu-

ir augai. Jonas Juška gi
mė 1886 metų gruodžio 
15-tą dieną, Lietuvoje,., . .
prie šventosios, netoli !?.tes,lr P™ jo vartų 
Anykščių. Jo tėvai turėjo 
du sūnus ir dvi dukteris.
Jie žemės teturėjo penkis 
desėtinus, tai jų gyvenimas 
buvo ne tik neturtingas, 
ale dar ir biednas. Todėl 
visi darbai turėjo būti at
likti Jono tėvo ir motinos.

Bet jo motina buvo reli-

Succesful mass meeting
A very successful mass 

meeting was held about a 
week ago by American As
sociation to Combat Fas
cism, Racism, and Anti - 
Semitism. Shameful activ
ities of The Jewish Defense 
League were discussed and 
resolution adopted to be 
sent to Mayor John Lind
say, demanding that the 
city authorities must work 
more effectively to stop the 
League.

Soviet poet Yevgeny Yev
tushenko had been asked to 
attend that meeting also 
but to our regret he was 
not free that night. His 
poem “Bombs for Balalai
kas” was read. The smell 
of death by murder, in the 
explosion of the Hurok of
fice still hung over the city 
when Yevtushenko wrote 
the poem, dedicated to a 
young woman Iris Kones, 
the victim of the firebombs.

The poem is not only an 
elegy, but also a bitter de
nunciation of the murder 
and of the policy of murder 
which tries to destroy 
cultural ties between the 
U. S. and the Soviet Uni
on.

Jewish Defense League 
activities hurt and shame 
the American people in the 
eyes of the world. Jewish 
Defense League has to be 
eliminated from among us 
like a disease which may 
spread and do more harm 
yet.

There were some Lithua
nians attending the meet
ing and made donations to 
help to carry on the work 
of the American Associa
tion.

vo be pastatymo kokio nors 
veikalo. Madoje buvo tra- 
gedinės, politinės, meiliškos 
dramos bei komedijos. Jo
nas tiko visur. Todėl jis 
buvo įsivėlęs į teatrinį dar
bą taip, kad su teatrine 
grupe vaidino ne tik New 
Yorke, bet ir .daugelyje vie
tų, kituose miestuose.

Įgudęs vaidinti ir reži
suoti kitų sukurtus veika
lus, Jonas Juška griebėsi 
pats kurti veikalus — juo
se pats vaidinti ir juos pats 
režisuoti, žinau jo sukur
tus šiuos veikalus: “Rusi
jos darbininkų darbo biu
ras,” “Dvaro bernas,” “Iš
dykus pati,” “Kornų gydy
tojas,” “Lietuvos žiedai,” 
“Užguitas vyras,” ir opere
tę “Sudrumsta širdis,” mu
zika Frank Balevičiaus.

Visi jo veikalai būdavo 
publikos gražiai sutinkami. 
O operetė “Sudrumsta šir
dis” turėjo tokį pasiseki
mą, kad ištraukas iš jos 
dainuojant dar ir šiandien 
girdisi bile kur Amerikoje, 
kur tik kiek yra lietuvių; 
girdėsi jas ir Lietuvoje.

Bet Jonas Juška yra ir 
poetas. Jis sukūrė šimtus 
eilėraščių, kurie tilpo Ame
rikos progresyvėje spaudo
je. Kai jis lankėsi Lietuvo
je 1969 metais, tai ten daili
ninkas Varnas nupiešė jo 
atvaizdą, o Vilniaus “Tiesa” 
atspausdino tą atvaizdą ir 
io eiles. Taip gražiai Joną 
Jušką įvertino Lietuvoje.

Jonas Juška sukūrė pa
vyzdingą ir šeimos židinį. 
Jo žmona Magdalena (mi
rus) visuomet veikdavo or
ganizacijose kartu su Jonu. 
Parengimuose, jei ji nevai
dino ar nedainavo chore, 
tai skleidė literatūrą publi
koje, arba pardavinėjo įžan
gos bilietus. Jonas ir jo 
žmona buvo amžini Aido 
choro nariai.

Jiedu sukūrė pavyzdingus 
namus ir išaugino pavyz
dingą sūnų Henrį. Henris 
aukštai gerbia savo tėvus 
ir jų gimtąjį kraštą Lietu
vą. Jis jau du sykius bu
vo Lietuvoje. Tėvai davė 
jam progą pasiekti aukštą 
mokslą, tai jis dabar pro
fesoriauja New Yorko mies
to kolegijoje.

Yra dar daug ko pasaky
ti apie Joną Jušką ir jo 
veiklą visuomenėje ir mene. 
Jis taipgi turi gražų muzi- 
kališką balsą. Jis ir Aido 
choras kaip kokie susijun
gę dvynukai — kur Jonas 
Juška, ten ir Aido choras, o 
kur Aido choras, ten ir Jo
nas Juška.

“Jonas Juška brangus 
žmogus Amerikos lietuvių 
visuomenėje,” sako “Lais
ves” redaktorius Antanas 
Bimba.
Aš irgi taip manau...

A. Gilman

LIET. KOOP. SPAUDOS B-VĖS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės—Lithuanian 

Cooperative Publishing Society, Inc. — Direktorių Ta
ryba skelbiame šios Bendrovės metinį suvažiavimą 
sekmadienį, 1972 metų balandžio 16 d., Laisvės salėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Suvažiavimo sesijos laikas — nuo 10 vai. ryto iki 

2 vai. popiet.
Prašome Bendrovės dalininkus pasirūpinti pribūti 

anksti, kad galėtume sesiją pradėti 10 v. ryto ir baigti 
ne vėliau 2 valandos, nes 2 vai. bus duodami pietūs, 
kad užtektų laiko skirstytis namo saulės šviesoje.

Už Direktorių Tarybą
S. Vetchkis, sekr.

Tarptaut. Moters Dienos švente

iškabą su užrašu “Šalin ca
ras,” “Mirtis tironams,” su 
kaukuolės ženklu iškaboje.

Kai rusų revoliucija buvo 
pralaimėta, tai Jonui Juš
kai grėsė pavojus iš dauge
lio atvejų. Todėl būdamas 
19 metų jis išvyko į Ame
riką ir apsistojo gyventi 
New Yorke.

New Yorke jis dirbo per 
apie dešimt metų laivakro- 
viu, cukraus įmonėje ir ki
tur. Po to laiko jis užlaikė 
avalynės parduotuvę New 
Yorko dalyje Brooklyne, 
kur daug lietuvių gyveno 
ir augo didelis progresyvis
kas judėjimas tarpe jų, su 
daugeliu organizacijų ir sa
va spauda. Jis tame užsiė
mime ir darė pragyvenimą, 
kol galėjo dirbti fiziškai.

Nuo pat pribuvimo į New 
Yorką Jonas Juška neleido 
laisvalaikio veltui. Jis tuoj 
Įsijungė į vienokią ar kito
kia mokyklą lavintis jam 
reikalingos apšvietos, gauti 
mokslo. Jis stojo, kaip greiti 
galėjo, į pašalpos, apšvie-l 
tos, politikos ir meno orga
nizacijas. Jis jau rado čia 
lietuvių socialistų organi
zacijos 83-čią ją kuopą, apie 
kurios ašį sukosi vietinis 
progresyvių lietuvių politic 
nis judėjimas. Jono politi
nės apšvietos gairės ir nu
sistatė šiame judėjime.

Pirmiausia jis pamėgo vai
dinti teatrinius veikalus, tai 
įsijungė į jau čia esančią, 
tarne lietuvių, teatrinę mo
kyklą. Mokėsi jis veika
lus vaidinti, juos režisuoti. 
Jis taipgi mokėsi ir veidus 
grimuoti, kai reikia akto
rius pritaikyti prie jiems 
skirtu rolių veikale.

Išsilavinęs vaidinti sceno
je. Jonas pirmiausią Ją 
role gavo veikale “žmogžu
džiai.” Tas bandymas jam 
natiko; patiko ir jis Juozui 
Šukiui, kuris veikalo pasta- 
tyma režisavo. Nuo to lai- ' 
ko Jono Juškos laisvalaikis 
buvo visada užimtas veika
lu vaidinime ir jų mokyme- : 
si. ' senatoriui Thurmondui tai

Pagaliau Amerikos lietu- baisiai nepatiko. Jis pasakė: 
viską publika taip pamėgo] Jeigu Kennedy kandidatuos 
scenos veikalus, kad beveiki prezidento vietai, tai vadin- 
joks parengimas neįvykdailsiu jį išdaviku. «

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadas Mike 
Mansfield ir republikonų 
vadas Hugh Scott, pakviesti 
Kinijos premjero Čou En- 
lai, šią vasarą lankysis Ki
nijoje.

Supykdė diksikratuis
Washingtonas. — Senato

rius Kennedy, kovodamas 
senate už amnestiją karo 
priešams, pasakė, kad po 
civilinio karo buvo suteik
ta “amnestija išdavikams”, 
kariavusiems prieš Jungti
nes Valstijas. Diksikratui

Sekmadienį, kovo 5 dieną, 
Laisvės salėje įvyko Niu
jorko Liet. Moterų Klubo 
suruoštas Tarptautinės Mo
ters Dienos atžymėjimas. 
Svečių susirinko pilnutėlė 
salė, tarp kurių matėsi 
“Moscow News” korespon
dentas A. Sinkevičius su 
žmona Zinaida ir svečiai 
Asta ir Rudolfas Mukhin, 
dirbantieji prie Jungtinių 
Tautų. Asta yra “Tass” ži
nių agen t ū r o s korespon
dentė, o Rudolfas — rusų 
kalbos vertėjas.

“Kiekvienu kartu sueina
me su pakilia nuotaika at
švęsti Tarptautinę Moters 
Dieną” kalbėjo pirm. I. Mi
zarienė, įžanginiame pro
gramos žodyje. Ji priminė 
moters gyveninio sunkumus 

jų atsiektus laimėjimus 
tik savuose klausimuo- 
bet ir tarptautiniuo- 

reikaluose. Šiais prezi-

ir 
ne 
se, 
se
dento rinkimo metais ji ra
gino balsuoti už kandidatą, 
kuris pasisako prieš karą.

Draugės N. Ventienės dai
navimas visuomet mus ma
loniai nuteikia. Ji atliko 
solo: “Ko vėjai pučia’’ ir 
“Mėlynasis Nemunėlis,” su

ma, kad jeigu ne tie karai, 
gyvenimo lygis būtų daug 
geresnis, produktų bei ga
minių kainos nebūtų taip 
aukštos. Kalbėjo apie an
tikarines demonstrac i j a s , J 
kurios įvyks balandžio mė
nesį. kur bus iškeltas svar
biausias obalsis “Save Our 
Children.” Ji sveikino su 
Tarptautine Moters Diena.

Po jos kalbos P. Venta įtei
kė Margareta! puokštę gė
lių ir linkėjo daug laimės 
bei geriausios sveikatos.

I. Mizarienė priminė žy
miosios Lietuvos rašytojos 
Ievos Simonaitytės 75-ąsias 
gimimo metines, kurios šie
met buvo iškilmingai at
švęstos ir šia proga nuo šio 
parengimo bus pasiųsta 
I. Simonaitytei pasveikini
mas. Rašytojos puiki 
gyvenimiška kūryba žavi 
skaitytojus. Gaila, kad šia 
proga nepaskaityta ištrau
kėlė iš jos būdingesnių raš
tu.

Pakviestas kalbėti žurna
listas A. Sinkevičius. Jis 
sveikino moteris su šia gar
binga švente. Jis mato pa
žangiųjų moterų veikloje 
nenuilstamą entuzi a z m ą ,

dainavo duetą su V. Beke-i kurios gyvena ne tik sau,
tą laiką

Sinkevi- 
viso pa-

kupina

riu — “Atsimeni 
mielas.”

Mieloji Zinaida 
čienė sveikino su 
šaulio moterų draugystės
diena, primindama moteris 
Lietuvoje, kurios dirba įvai
riose specialybėse, atlieka 
didelius darbus. Ji šiltai 
išsireiškė apie mūsų pažan
giąsias moteris ir jų veiklą, 
džiaugėsi jų veiklumu bei 
draugiškais ryšiais ir linkė
jo daug laimės bei ryžto 
ateityje.

Išklausėme N. Buknienės 
sklandžiai perskaitytą Jus
tino Marcinkevičiaus poemą 
“Motina.” Poema
meilės ir pagarbos motinai, 
kurios poetas dar 
dienose neteko... 
cinkevičius yra vienas iš žy
miųjų Lietuvos poetų. 1957 
metais premijuotas už kūri
nį “Dvidešimtasis pavasa
ris.”

Atsilankę svečiai Asta ir 
Rudolfas Mukhin savo kal
bose sveikino lietuves mote
ris ir linkėjo geriausių sėk
mių.

Smagu buvo pasiklausyti 
solisto V. Bekerio atliktų 
dainų: “Ar atmeni,” “Dr. 
Živago” ir “Man Without 
Love.”

Kai pirm. L Mizarienė 
pakvietė visuomenininkę M. 
Kavaliauskaitę, salėje su
skambėjo “Ilgiausių metų.” 
Kaip žinome, šiemet mieloji 
Margareta švenčia savo 75- 
ąjį gimtadienį, apie kurį 
plačiai rašė Lietuvos spau
da ir mūsų “Laisvė.”

Margareta padėkojo už 
linkėjimus, ir I. Mizarienei 
už įteiktą nuo Moterų Klu
bo dovaną, jos metinių pa
gerbime, kuris įvyko New 
Yorke. Savo kalboje ji pa
lietė karo plėtimąsi Tolimuo
siuose Rytuose, pabrėžda-

jaunose
J. Mar

bet pasiryžusiai stengiasi 
dirbti žmonijos labui. Su
grįžęs į Lietuvą, jis žada 
papasakoti apie Amerikos 
pažangiąsias lietuves ir jų 
veiklą. Priminė, kad dėl 
tam tikrų priežasčių juodu 
su žmona Zinaida negalė
sią dalyvauti J. Juškos pa
gerbime, tad šia proga jis 
karštai pasveikino mūsų 
veteraną-meni n i n k ą Joną 
Jušką su gimtadieniu.

Pabaigoje—maloni staig
mena. Gauta sveikinimo te
legrama mio TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
to ir Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos vai d y b o s nario 
Justo Paleckio. Moterų 
Klubais ir ten susirinkusie
ji svečiai nuoširdžiai įver
tino draugo J. Paleckio pri
siminimą.

Programa užsib a i g ė su 
A i d o c h o r o dainavimu: 
“Kaip tu brangi gimta ša
lis,” “Oi laukiau, laukiau,” 
“Močiutė mane barė” ir 
“Ant Nemuno kranto.” So
listams ir c h or u i pianu 
akompanavo M. Stensler. 
Po programos, svečiai buvo 
skaniai pavaišinti.

Apie parengimo darbinin
kus ir gautas aukas

Mieste pasidairius
Penktadienį, kovo 10 d., 

tarp 12 vai. ir 2, unijistai 
ir tautinių mažumų grupės 
susirinks į Federalinę Pla
za (Foley Square) demon
struoti prieš Nixono admi
nistracijos siūlomą kongre
sui bilių HR 2328. Bilius 
nusako kriminalines baus
mes nelegaliai atvykusiems 
svetimšaliams, taipgi ir 
darbdaviams. Jis sudaro 
pavojų ir amerikiečiams.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas kviečia 
pro tęs t o demonstracijoje 
dalyvauti.

Staten Island ligoninės 
150 daktarų grąso streiku 
ar iš darbo pasitraukimu, 
jeigu Lindsay nepatenkins 
jų reikalavimo priimti dau
giau daktarų į ligoninės 
administravimo patarėjų ta
rybą. Dabar taryboje yra 
tik vienas daktaras.

Bayside gyventoja Mrs. 
Eva Bobrow 64 metų am
žiaus baigė kolegijos moks
lą. Prieš 44 metus ji buvo 
metusi mokytis. Pasirodo, 
mokytis niekad nėra vėlu.

Kovo 1 d. Įvykęs antifa
šistinis mitingas buvo visa
pusiai sėkmingas. Daugiau 
kaip 400 dalyvių pasmerkė 
rabino Kahanes vadovauja
mus žydus teroristus.

Pramogų Kalendorius
Kovo 19 d.

Aido Chorais 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

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 G r a n d 
Avė., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks šešta-

Aqueducto arklių lenkty
nės užsidarė, kai sustreika
vo tarnautojai, protestuo
dami prieš paleidimą iš dienį, kovo 11, Laisvės sa- 
darbo 85 tarnautojų. Strei- Įėję. Pradžia 3 vai. popiet, 
ko metu kiekvieną dieną Po susirinkimo bus rodytos 
valstija turės $325,000 nuo
stolių taksais.

Kadangi valdžia neleidžia 
Angelei Davis atvykti į 
New Yorką, tai ji kalbės 
telefonu “Daily World” pa
rengimo dalyviams kovo 10 
d., 7 vai. vakare, Hotel 
Roosevelt, 45 St. ir Madi
son Ave.

įvairios nuotraukos (slidės). 
Taipgi bus visi dalyviai pa
vaišinti kava ir tortu. Gali 
ateiti ir ne nariai nuotrau
kų pamatyti.

Valdyba

Mobil gazo kompanijos 
tarn a u t o j ai streikuoja.] 
Kompanija samdosi streik
laužius. Streikieriai kvie
čia tą kompaniją boikotuo
ti.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, kovo 15 d., 2 
vai. po pietų įvyks Niujor- 

[ko Lietuvių Moterų Klubo 
į susirinkimas. Išgirsime ra- 

iš taip puikiai pavy- 
Moters Dienos minė-

susirinkimo turėsime
Vaišes

AIDIEČIŲ ATYDAI
Aido Choro specialė pa

moka įvyks šį sekmadienį 
kovo 12 d., 2 vai. “Laisvė* 
salėje. (Penktadienį nebus 
pamokų). Prašome kiekvie
ną aidi et i dalyvauti, apart 
pamokų bus ir choro fotog
rafavimas. Turėkite tau
tiškus kostiumus.

Koresp.

kusio 
jimo.

Po 
kavutės ir pyrago
paruoš Ieva Mizarienė ir 
Anne Yakštis.

Vaidyba
(19-20)

Berlynas.—Moterų Tarp
tautinė Demokratinė Fede
racija, daugelio milijonų 
narių vardu, sveikina Ban
gladešo moteris Tarptauti
nės Moters Dienos proga.

Tokijas. — Nagasakio 
mieste, kur buvo 1945 m. 
numesta amerikiečių ato
minė bomba, 1971 m. mirė 
10 vaikų, kurių tėvai tuo 
metu buvo bombos apde
ginti ir gavo atominės ra
diacijos. Nuo tėvų radiaci
ja perėjo į vaikus. Taipgi 
gimsta nenormalių vaikų.

J. Lazauskienė, M. Jakš-
Šventė be vaišių būtų be 9* Zeidat, Fr. Mazilie- 

šventinių nuotaikų. Tą sun- nG \ Petraitienė, A_n n e 
kųjį darbą virtuvėje pri- Yakstis, S’ T9e^u }^nel 
ruošiant maistą atliko drau- Mitchell, M. Karvehene, O.
gės K. Čeikauskienė, ir J. 
Lazauskienė. Ir tai nebuvo 
vienos dienos darbas. Joms 
padėjo A. Rainienė ir N. 
Buknienė. . <

Kitose pareigose pasidar
bavo: L. Kavaliauskaitė, B. 
Keršulienė, N. Ventienė, N. 
Buknienė, H. Siaurienė, P. 
Venta, W. Keršulis ir J. 
Lazauskas.

Gauta vertingų dovanų 
nuo šių Klubo narių ir svečių:

nė, A. Petraitienė, A n n e

Kalvaitienė, Z. ir A. Sinke
vičiai ir H. Siaurienė.

Po 5 dol. paaukojo: J. 
Anskienė, A. Vaznienė ir 
M. Kreivėnienė. Gėlės do
vanojo V. Kazlauskienė.

Tarptautinės Moters Die
nos minėjimas praėjo šven
tiškoje nuotaikoje. Moterų 
Klubas dėkoja svečiams už 
atsilankymu ir už atneštas 
gausias dovanas.

H. Feiferiene

DICTIONARIES
WEBSTER

Library size, 1971 edition, brand 
new, still in box. Cost new: $45.00.

Will Sell for $15
Deduct 10% on orders of 6 or more.

Mail to
NORTH AMERICAN 

LIQUIDATORS 
1450 Niagara Falls Blvd. 

Dept. W-1153
Tonawanda, New York 14150
C. O. D. orders enclose $1.00 good 
will deposit. Pay balance plus 
C.O.D. shipping on delivery. Be 
satisfied on inspection or return 
within 10 days for full refund. No 
dealers, each volume specifically 
stamped .not for resale.
Please add $1.25 postage and hand
ling. New York State residents add 
applicable sales tax.




