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KRISLAI
Mirtinai “gydė” ligonius 
Nixono rasizmas laimėjo 
Knyga apie vyrus ir moteris 
Svarbu čiagimiams lietuviams 
40-metinė skerdynių sukaktis

— J. Gasiūnas —

Dienraštis “Vilnis” rašo, kaip 
vienas Kubos pabėgėlis buvo 
priimtas j proto ligų ligoninę 
Elgin, Ill., kaip gydytojas. Jam 
ten šeimininkaujant tame sky
riuje mirė daugiau kaip pora 
šimtų ligonių.

Tik tuomet buvo patikrinti 
jo dokumentai ir surasta, kad 
jie falšyvi, kad jis niekad me
dicinos mokslo nebaigė. Jis 
duodavo vaistus, kurie ligo
niams visai netinka.

Toks ligoninės viršininkų 
neatsargumas be laiko nuvarė 
i kapus šimtus ligonių. O kas 
gali užtikrinti, kad tokių pat 
“gydytojų” nėra ir kai kuriose^ 
kitose ligoninėse. Kai stoka 
gydytojų, pasisamdo bet kokį.

Cornell universiteto tarp
tautinių studijų centras ap
skaičiuoja, kad Nixono admi
nistracija per tris metus nume
tė daugiau bombų vien tik ant 
Pietų Vietnamo, negu Johnso- 
no administracija per penkis 
metus.

Per tą laikotarpi buvo nu
mesta 3 milijonai 6 šimtai 
tūkstančių bombų. Tai ketu
ris kartus daugiau, negu Ko
rėjos kare.

Nixono pravesta vietaami- 
zacija tik žymiai pakeitė karo 
lavonų spalvą. Dabar beveik 
visi lavonai — geltoni. Nixo
no puoselėjamas baltasis ra
sizmas laimėjo.

Vokiečių kilmės argentinietė 
daktarė Esther Vilar parašė 
knygą “Der Dressierte Mann” 
(Išlavintas vyras).

Dr. Vilar rašo: “Moterys 
leidžia vyrus dirbti už jas, 
protauti už jas ir nešti atsa
komybę už jas. Moterys iš
naudoja vyrus.”

Jos knygas turinti gero pa
sisekimo daugiausia tarp mo
terų, kurios norinčios pasimo
kyti kaip vyrus “išlavinti,” 
kad jie joms ištikimai tarnau
tų.

LDS organo ‘Tiesos’’ angliš
kame skyriuje Fran Pakai 
(Pakalniškienė) praneša labai 
svarbią naujieną Amerikoje 
gimusiems lietuviams.

LDS čiagimiai organizuoja 
Chicagoje grupę lietuvių ap
lankyti tėvų žemę. Grupė iš
vyks šių metų rugsėjo 11 d. 
Viešnagė tęsis 21 d. Lanky
sis keliuose miestuose, teatruo
se, operose, baletuose. Tai 
bus labai naudinga viešnagė.

Prie chicagiečių gali prisi
dėti ir iš kitų miestų. Grupės 
organizatorė Birutė Raisins. 
Nors adreso nepaduoda, bet 
galima rašyti “Vilnies” adre
su: 3116 So. Halsted St., Chi
cago, Ill.

Kovo 7 d. sukako 40 metų 
nuo Detroite ištikusių skerdy
nių prie Fordo fabriko. Tą 
dieną keletas tūkstančių be
darbių susirinko prie Fordo 
fabriko. Jie reikalavo darbo. 
Jie kovojo už teisę darbinin
kams turėti savo uniją. Tuo 
metu 90% Fordo darbininkų 
buvo bedarbiai.

Dirbantieji parėmė bedarbių 
demonstracijos reikalavimus. 
Tuomet policija paleido dar
ban šūvius. 4 jauni darbi
ninkai buvo nušauti, daugiau
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Indija ištraukė imlitarines 
jėgas iš Bangladešo; nori 

taikos su Pakistanu
New Delhis. — Indijos 

premjerė Gandhi paskelbė, 
kad pagal susitarimą su 
Bangladešo valdžia, Indija 
ištraukė visas savo milita- 
rines jėgas iš Bangladešo. 
Dabar Bangladešo valdžia 
turės prižiūrėti visą savo 
šalies tvarką be Indijos pa
galbos.

Bangladešo valdžios at
stovai iškilmingai išlydėjo 
Indijos armijos dalinius. 
Kelionėje jie buvo apdova
noti gėlėmis ir įvairiomis 
dovanomis.

R. Nixono administracijos 
nusikaltimų statistika

Hanojus (TASS-ELTA).- 
Hanojaus leidykėla “Kuan 
doi nian zan” išleido knygą 
“Nixono nusikaltimų sąra
šas.”

Remiantis faktais, knygo
je demaskuojama karinga 
ir agresyvi Amerikos im
perializmo esmė ir patei
kiami duomenys apie JAV 
kariaunos piktadarybes.

Nuo 1969 metų sausio 20 
dienos, tai yra nuo to mo
mento kai N i xo n a s tapo 
JAV prezidentu, pažymima 
knygoje, Amerikos ir mari
onetinė kariuomenė įvyk
dė daugiau kaip 60,000 bau-

Kennedy diskredituojąs 
Nixono administraciją
Washingtonas. — Repub- 

likonas senatorius Cook 
kaltina demokratą senato
rių Kennedy “politine kon
spiracija... valdžios virši
ninkus diskredituoti.” Cook 
nori slapto senatorių susi
rinkimo tuo klausimu.

Cook ir kiti republikonai 
baisiai įniršo prieš Kenne
dy tyrinėjimo metu, kai 
Kennedy įrodė Nixono ad
ministracijos artimus san
tykius su International Tel
egraph ir Telephone kom
panija. Dabar aišku, kad 
kompanija paskyrė $400,- 
000 republikonų rinkimams 
su sąlyga, jeigu valdžia su
laikys prieš kompaniją teis
mą už antitrustinio įstaty
mo paneigimą.

Washingtonas. — Senato
rius Church ragina kon
gresą užgirti Bangladešo 
nepriklausomybę.

kaip 30 sužeista.
Reakcija bandė darbininkų 

kovas nuslopinti jėga. Bet nei 
Fordas, nei kitos automobilių 
korporacijos nelaimėjo. Au
tomobilių darbininkai išsiko
vojo teisę turėti savo uniją. 
Kovose jie laimėjo .

Sekmadieni kartu su aidie- 
čiais Laisvės salėje iškilmingai 
atžymėsime mūsų gerbiamo 
poeto Jono Juškos 85-ąją me
tinę sukaktį.

Dabar Indijos premjerė 
Gandhi, rinkimus laimėjusi 
ir jausdama liaudies pasiti
kėjimą, ruošiasi tartis su 
Pakistanu, kuris dar vis 
neprip a ž į s t a Bangladešo 
nepriklausomybės.

Kaltina kunigus
Lisbonas. — Portugalijos 

valdžia kaltina liberalinius 
kunigus, kurie agituoja už 
reformas kariuomenėje ir 
visoje šalyje. Tokius kuni
gus fašistinė valdžia skaito 
išdavikais.

džimųjų operacijų prieš 
Pietų Vietnamo gyventojus. 
Kaip pripa žįsta oficialūs 
Amerikos asmenys, Pietų 
Vietname nuo 1965 metų 
nužudyta ir sužeista 5,800 
tūkstančių taikių gyvento
jų. Tai sudaro beveik treč
dali visu Pietų Vietnamo 
gyventojų.

Nuo 1965 metų Indokini- 
jos teritorijoje buvo numes
ta daugiau kaip 12,300 tūks
tančių tonų bombų ir svie
dinių, daugiau kaip pusė 
šio mirtino krovinio buvo 
numesta, atėjus į valdžią 
Nixono vyriausybei.

Mirė senas Lietuvos 
revoliucionierius

1972 kovo 7 d. po ilgos 
ir sunkios ligos, eidamas 
89-uosius metus. Vilniuje 
mirė vienas seniausių Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
dalyvių, TSKP narys nuo 
1905 metų, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikė
jas Viktoras Brigmanas.

V. Brigmanas gimė 1884 
m. sausio 12 d. Valakų kai
me, Joniškio rajone, žemes 
ūkio darbininkų .šeimoje. 
Nuo pat jaunystės dirbda
mas stambiose pramones 
įmonėse Rygoje, V. Brig
manas anksti įsijungė į re
voliucini judėjimą, nuėjo 
sunkų ir sudėtingą darbi
ninko ir visuomenės veikė
jo kelią. Aktyvus trijų re
voliucijų, pilietinio karo, 
socializmo statybos dalyvis, 
V. Brigmanas visada buvo 
tvirtas, atsidavęs Komunis
tų partijos reikalui kovoto - 
jas.

“Tiesa”

Anglija ginkluoja 
Izraelį prieš arabus
Londonas.—Anglijos val

džia sutiko pastatyti du Iz
raeliui submarinus, taipgi 
sutvirtinti Izraelio militari- 
nį laivyną.

Anglija padeda Amerikai, 
kuri sutiko pervesti Izrae
liui 120 militarinių lėktu
vų agresijai prieš arabus.

Ozone Park, N. Y. 11417

Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykloje gami
nami išorinės atminties įrenginiai, skirti skaičiavimo 
mašinai “Rūta-110.”

Nuotraukoje: derintojas Juozas Mackevičius tikri
na išorinės atminties įrenginį.

M. Baranausko nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Eksponuoja mėgėjai 

dailininkai
Kaunas. —Profsąjungų 

kultūros rūmuose atidary
ta dailės paroda.

Ekspozicijoje — daugiau 
kaip šimtas darbų, kurių 
autoriai — darbininkai, in
žinieriai, technikai, moky
tojai, laisavalaikį pralei- 
džiantys prie molberto. 
Konsultuojami dailininko E. 
Survilos, jie kuria mūsų gy
venimo metraštį.

Iš viso parodoje savo dar
bus eksponuoja trisdešimt 
dailininkų mėgėjų.

•

Melioratoriai ruošiasi 
sezonui

Prienai.—Darbų progra- 
grarna rajono meliorato
riams šiemet palyginti su 
praėjusiais metais padidė- 
dėja 22 procentais. Be sau
sinimo, kalkinimo ir kitų 
darbų, jie pirmą kartą pra
dės rengti lietinimo siste
mas.

Darbų vykdytojams jau 
paskirstytos užduotys. Ra
cionaliau išdėstytos naftos 
bazės. Dirbtuvėse baigia

Kunigas aiškina, kodėl Kambodijos diktatorius
kaliniai streikuoja

New Yorkas. — Neseniai 
paleistas iš kalė j i m o už 
drafto sąrašų naikinimą, 
katalikų kunigas Daniel 
Berrigan aiškina, kad Dan
bury, Conn., kaliniai 1971 
metais padarė kompanijai 
11 milijonų dolerių pelno, o 
jie tegavo tik po 40 c. į va
landą.

Kaliniai paskelbė streiką 
su reikalavimais pakelti at
lyginimus, dalyvauti švieti
mo programose, sudaryti 
skundu komitetus ir t. t. t-

Cambridge, Mass. — Uni
versiteto studentai nusita
rė prisijungti prie afrikie
čių studentų protestų prieš 
Portugalijos imperialisti
nius siekius Afrikoje.

mi remontuoti daugiakau- 
šiai ekskavatoriai.

Siekiant padidinti melio
racijos darbų rentabilumą, 
sudaryta ekonominė tary
ba. Jis kas mėnesį anali
zuos padėtį valdyboje, ieš
kos priežasčių, kodėl vieni 
objektai duoda pelną, o ki
ti ne. Prieš išeinant į lau
kus, taip pat bus patikrin
tas darbų vpkdytojų, meis
trų, technikų ir kitų dar
buotojų techninių žinių mi
ni niurnas, surengtas semi- 
n a r a s drenažo vamzdeliu <• 
kloi e i ams.

ELTA

Nauja mokykla
Kretinga. — 35 busimieji 

traktorininkai iš melioraci
jos statybos valdybos, Laz
dininkų, K. Požėlos kolū
kių, Kūlupėnų tarybinio ir 
kitų Kretingos rajono ūkių 
pradėjo mokslą čia įsteig
toje mechaniz a t o r i ų mo
kykloje — Žemaičių Nau
miesčio profesinės techni
kos mokyklos filiale.

Mokslas truks vienerius 
metus.

sutvirtino savo galią
Phnom Penh, Kambodi- 

ja. — Amerikai tarnaująs 
maršalas Lon Nol pašalino 
iš valdžios visus oponen
tus, kurie su jo politika ne
sutiko. Paleido daug val
džios pareigūnų ir tarnau
tojų.

Nol dabar valdžioje ne
beturi jokios opozicijos, nes 
jo paties parinktas kabine
tas susideda išimtinai iš jo 
rėmėjų. Dabar jam svar
bu užgniaužti studentų opo
ziciją karui ir amerikie
čiams.

Chicago. — Illinois guber- 
bernatorius Ogilvie sumaži
no medicininius fondus šal
pos ėmėjams.

Laoso patriotinės jėgos jau 
. - m Mam "W H *1 ' ' ' '■■■' S ■ •uzeme valdžios bazę; mūšiai 
siautėja Kambodijoje

Vientiane, Laosas— Val
džios militarinė komanda 
informuoja, kad Laoso pat
riotinės jėgos nugalėjo val
džios jėgas ir išvarė iš Sam 
Thong tvirtovės, svarbaus 
militarinio .centro arti Plai
ne dės Jarres. Dabar pat
riotų jėgos supa amerikie
čių palaikomą Long Tieng 
mditarinę bazę.

Saigono komanda prane
ša, kad 10,000 Saigono ar
mijos. karių veržiasi į Kam- 
bodiją, kad galėtų padėti 
diktatoriui Lon Nol įšilai-

Tarybų Sąjunga siųs į Marsą 
automatinius biologus

Maskva. — Inžin i e r i u s
Trofimovas paskelbė spau
doje, kad Tarybų Sąjunga 
ruošia robotus (automati
nius) biologus planetai Mar
sui tyrinėti.

“Laikas artinasi, kai au
tomatinės mikrobiologi n ė s 
laboratorijos pasirodys ant 
Marso paviršiaus,” rašo 
Trofimovas. “Robotai bio
logai bus papuošti atsakyti 
i klausimą, ar gyvybė eg
zistuoja Marse.”

Tar. Sąjungoje 54% moterų
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga dabar turi 241 milijoną 
gyventojų, kurių 54% mo
terų, 72% daktarų ir 71% 
mokytojų yra moterys.

Pentagonas gydys 
alkoholikus karius

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė savo planą 
alkoholikų klausimu. Jis 
alkoholiku daugiau nepa
leis iš m i Ii t arinės tarnybos. 
Nusitarė įsteigti alkoholi
kams gydyti departamentą.

Šiuo metu militarinėse jė
gose yra daugiau kaip 150,- 
000 alkoholikų. Todėl Pen
tagonui susidaro nemaža 
problema, kaip alkoholikus 
traktuoti.

Detroitas. — Automobilių 
darbininkai, pagal sutartį 
su kompanijomis, dabar ga
vo pakelti algas 2 centais 
į valanda, kai pragyveni
mas pakilo.

Majorai reikalauja 
20 bilijoną miestams
Washingtonas. — Miestų 

majorų legislatyves veiklos 
komitetas ragina senatą 
skirti miestams mažiausia 
20 bilijonų dolerių, kad ga
lima būtų sudaryti milijoną 
pastovių darbų bedarbiams.

Komitetas sako, kad jis 
kalba už “pamirštus ame
rikiečius/ kurie gyvena be 
tinkamų algų ir milijonai 
be darbo. Jų padėtimi ten
ka visiems rūpintis.

Metai 61-ieji

kyti valdžioje. Jeigu susi
darytų pavojinga diktato
riui padėtis, tuomet Saigono 
militarinė komanda pasi
ruošusi pasiųsti Kambodi- 
jon dar kitą desėtką tūks
tančiu kariu.

Trenton, N. J. — Valsti
jos kalėjimo kalinys Carl 
Hoyer traukia teisman ka
lėjimo adminis t raciją už 
blogą maistą, fizini ir pro
tini kankinimą. Jis reika
lauja vieno milijono dolerių 
atlyginimo.

Hot Springs, Ark.— Mrs. 
V. Powell, pirkdama pasi
sakė perkanti laimėjimo bi
lietus tokio ir tokio arklio, 
bet tarnautojas padarė klai
dą, parinko kitą arklį, ku
ris jai laimėjo $161.20.

JAV ir Kinija tęsia 
pasitarimus

Paryžius. — Nixonas ir 
Čou En-lajus susitarė tęsti 
pasitarimus Paryžiuje tarp 
Amerikos i r Kinijos amba
sadorių.

Pirmas toks pasitarimas 
pirmadienį įvyko. Susitiko 
Amerikos amba s ado r i u s 
Watson ir Kinijos ambasa
dorius Huang Chen. Pasi
keitė mintimis apie kultū
rinį kooperavimą.

Arabai smerkia JAV-ją 
paramą Izraeliui

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas griežtai pa
smerkė Jungtiniu Valstijų 
“lėktuvais ir ginklais para
mą Izraelio agresijoms.”

Arabų Sąjungos susirin
kimas parėmė Sadato kal
bą. Susirinkime dalyvavo 
18 arabų šalių atstovai. Jie 
pasisakė už vieningą veiklą 
prieš Izraelio agresiją.

Amerikiečių turistą
Argentina nori

Buenos Aires. — Argen
tinoje dedama daug pastan
gų, kad galėtų gauti dau
giau Jungtinių Valstijų tu
ristu su dolerių maišais.

Valdžios nurodymais 
miesto centras švarinamas, 
turistams skiriami viešbu
čiai atremontuojami. She
raton Hotel bene bus puoš
niausias ir pačiame miesto 
centre.

Turistams matyti skiria
mos vietos taipgi puošia
mos, lūšnynai šalinami, lūš
nynų gyventojai iškeliami į 
kitas vietas. Jau iškelta 
30,000 skurdžių.
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Amerios j uodiij tj žmonių 
kelias į ateitį

PRAĖJUSĮ savaitgalį įvykęs Nacionalinis Politinis 
Juodųjų žmonių Suvažiavimas buvo istorinis visais po
žiūriais. Viena, tai pirmas toks suvažiavimas visoje šios 
šalies istorijoje, antra — jame išryškėjo dideli juoduo
siuose žmonėse ideologiniai, filosofiniai, taktiniai bei 
politiniai skirtumai. Kaip baltuosiuose žmonėse, lygiai 
taip ir juoduosiuose pasireiškia giliausi skirtumai beveik 
kiekvienu šių dienų didžiuoju klausimu.

Paimkime tik vieną kitą klausimą. Štai ateina pre
zidentiniai rinkimai. Suvažiavime griežčausias pasida
lijimas. Vieni delegatai už statymą juodųjų žmonių savo 
kandidato į prezidentus, kiti griežtai prieš. Pastarieji 
sako, kad esant didelėje mažumoje, turint tiktai apie 
septynius milijonus juodų balsuotojų, neturint vienos ku
rios didžiosios partijos užgyrimo ir paramos, nėra jokios 
vilties laimėti. Taipgi juodųjų žmonių nepriklausomos 
politinės partijos organizavimo klausimu. Dvi skirtingos 
nuomonės — viena už, kita prieš. Tik pasiekta tam tikro 
kompromiso, būtent, sudaryta Nacionalinė Juodoji 
Asamblėja, kuriai pavesta sumobilizuoti juoduosius 
kokusus didžiosiose kapitalistinėse partijose darymui 
spaudimo į jų kandidatus.

Suvažiavime smarkių ginčų buvo klausimu: ar rem
ti, ar neremti šiemet rinkimuose vieną kurį dabartinių 
partijų kandidatą? Prieita išvados neremti. Bet di
delė dalis delegatų, kurie, pavyzdžiui, stoja už rėmimą 
kongresmanės Shirley Chisholm kandidatūros į prezi
dentus, pasiryžę darbuotis už ją.

Vienas iš pačių svarbiausių klausimų Amerikos 
juodiesiems žmonėms — tai integracijos klausimas. Bu
vo susidariusi nuomonė, kad milžiniška dauguma kietai 
stovi už juodųjų ir baltųjų socialinę ir politinę integra
ciją. Bet šiame suvažiavime tokia nuomonė aplaikė 
skaudų smūgį. Tiesą, suvažiavimo dauguma tiesiai ne
pasmerkė judėjimo už -jntegraciją, bet kai kuriais savo 
tarimais parėmė segregacijos idėją. Antai, suvažiavimas 
pasmerkė autobusais vežiojimą vaikų į mokyklas pasie
kimui rasinės mokyklų integracijos ir atmetė pasiūlymą 
suvienyti egzistuojančias negrų kolegijas su baltųjų ko
legijomis. Pasisakė, kad ir egzistuojančios pradinės bei 
vidurinės vien juodųjų žmonių mokyklos, kurių nemažai 
yra pietinėse valstijose, tokiomis ir pasiliktų. Tai reiš
kia, kad mokyklos ir toliau turi būti segreguotos.

Iš tikrųjų, kaip matome, šis istorinis suvažiavimas 
nenumatė vieningo juodiesiems žmonėms kelio į ateitį. 
Laikui bėgant dar gali paaiškėti, jog suvažiavimas dargi 
paaštrino buvusius juoduosiuose žmonėse ideologinius, 
taktinius ir politinius skirtumus. Bet gal gi sukurtajai 
Nacionalinei Asamblėjai pavyks daug tų skirtumų išly
ginti ir daugumą juodųjų žmonių suvienyti kovai už 
šviesesnę ateitį visiems šios šalies žmonėms. Sakoma, 
kad gyvenimas yra geriausia mokykla. Neabejojame, 
kad iš jos žinojimą sems ir daugiau kaip dvidešimt mili
jonų juodųjų žmonių.

milijonų dolerių. Kinijos 
Liaudies Respublika tas 
nuosavybes konfiskavusi be 

|jokio tiems biznieriams at
lyginimo.

Tiesa, prezidentas Nixo- 
nas susitikime su Kinijos 
vadais tą klausimą buvęs 
pakėlęs, bet sugrįžęs be jo
kio laimėjimo. Gi tų nuo
savybių savininkams jau at
sibodę laukti daugiau kaip 
dvidešimt metų atlyginimo. 
Daugelis jų jau pasenę be
laukdami.

Miss ar Mrs. Alcone siūlo 
ir reikalauja, kad visiems 
tiems savi n i n k a m s būtų 
tuojau, dabar atlyginta iš 
“užšaldytų” Amerikos ban
kuose senosios, priešrevo
liucinės- Kinijos indėlių. Jie 
siekia apie $78,000,000. Gra
ži suma. Ji priklausanti 
aniems konfiskuotų nuosa
vybių savininkams.

Margas skiltis pasklaidžius

LIETUVA TUO DIDŽIUOJASI

namų 
dėjai, 
jungų 
namų 
Truškaitei,

Kazys Klimavičius
Šių 1972 metų vasario 

mėn. 16 dieną po ilgos ir 
snukius ligos mirė Lietuvos 
TSR nusipelnęs mokytojas, 
persona 1 i n i s pensininkas 
Kazys Klimavičius. Neteko
me liaudies švietimo vete
rano, puikaus pedagogo, 
tauraus žmogaus.

Velionis gimė 1886 /me
tais spalio mėn. 18 dieną 
Alytaus rajono, Krokialau
kio apylinkės, Krokininkų 
kaime valstiečių šeimoje. 
Jau jaunystėje jis suprato, 
kad išsivaduoti iš tamsos 
ir religinės bei nacionalinės 
priespaudos padės švieti
mas. Būdamas nepapras
tai gabus ir ryžtingas 1908 
metais Marijampolės gim
nazijoj e. išlaiko egzaminus 
ir įsigyja pradinės mokyk
los mokytojo teises.

Pedagoginį darbą pradė
jo Suvalkų gubernijos Au
gustavo miškų glūdumoje 
prisiglaudusioje Suchažecko 
kaimo pradinėje mokykloje. 
Po to dirbo daugelyje kitų 
mokyklų. Pasibaigus pir
majam pasauliniam karui 
ir žlugus cariniam režimui, 
Kazys Klimavičius grįžta į 

f Alytų ir aktyviai įsijungia 
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ir labai nepatin- vo kaunietis fotomeninin-

Praėjusių metų rudenį 
dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva” su dideliu pasi
sekimu gastroliavo Prancū- 
zijoije.

Spaudoje pasipylė gausių 
ir gražių atsiliepimų, nuo
širdžių padėkos žodžių Ta
rybų Lietuvos artistams.

Tai buvo retas atvejis, kai 
“veiksnių” spauda gavo 
tenkintis paprasta šykščia 
informacija, bet Clevelando 
“Dirva” surado progos iš
laikyti savo stilių:

— “Didysis tarybinis an
samblis,” — skelbė reporta
žų užvardinimas, — rašo 
“Dirva.” Tenka džiaugtis, 
kad ir tokiu metodu paro
dytas mūsų (nuo kada “Dir
vai” Tarybų Lietuvos me
ninis kolektyvas tapo “sa
vu”?!) etninis menas su-

visuomenė rems “Draugo” 
pastangas gyvuoti ii- žengti 
tolyn spaudos srityje, kad 
būtų galima geriau apginti 
lietuviškus reikalus Ameri
koje.”

“Draugas,” toliau skaito
me, net pasirengęs aukotis 
ir “ryžtasi vadovauti vi
suos reikaluos, kurie yra 
svarbūs Amerikos lietu
viams”. ..

Viso to “kuklaus” pasi- 
šovimo dideliems, sunkiems 
ir atsakingiems darbams 
paslaptis labai paprasta: 
“Draugas” prašo rėmėjų 
pašalpos.

Juozas Lukys

Parodos parodos!
Intensyvus, įvairiaspalvisVU ; .) CV11JU11O 111V11CXO cu ------------------

laukė šiltų atsiliepimų pran- Tarybų Lietuvos dailės gy- 
cūzų spaudoje.” vemmas. Vilniaus Dailės

Taigi, dirvininkams la- parodų rūmuose didžiulę
spalvingą parodą “Musų 
jūra,” kurioje dalyvavo 150

t i ni s rytojus”. 1972 m. va
sario men. 17 d. ketvirtad.

Kazio Klimavičiaus palai
kai buvo pašarvoti Alytaus 
II vidurinės mokyklos cen
trinėse patalpose (Birutės 
gt. Nr. 2). Laidotuvės įvy
ko vasario mėn. 18 dieną 
15 valandą miesto kapinėse.

Buvo daug atvažiavę iš 
Vilniaus ir Kauno jo buvu
sių mokinių. Dabar yra 
profesoriai, mokslų dakta
rai, gydytojai ir daugelis 
kitų. Taipgi gimnazistai ir 
mokytojai palydėjo į amži
ną poilsio vietą.

Anelė Januškevičienė 
Alytus
1972. II. 24 d.

Kas ką rašo ir sako
DIDELIS, NUSIVYLIMAS 
ŽALGIRIEČIAIS!

“Kauno Tiesoje” (vas. 26 
d.) rašoma:

“Žalgiris” nokdaune?! Gau
sūs krepšinio mėgėjai nesu
pranta, kodėl taip prastai žal
giriečiai žaidė dvejas pasku
tines rungtynes su Kijevo ko
mandomis. Kodėl?

O dabar žvilgte rėkime į 
rungtynių techninius protoko
lus. Skaičiai mums atsakys i 
daugeli “kodėl!” Rungtynėse 
su Kijevo kariškiais žalgirie
čiai metė 1 varžovų krepšį 58 
kaltus, o pataikė tik 21, t. y. 
tik 36.2 proc. Jeigu prieš 15 
ar 20 metų šis procentas, gal 
būt, patenkintų žaidėjus bei 
jų trenerius, tai šiandien—ne. 
Kitose rungtynėse — su Kije
vo “Strojiteliu” — kauniečiai 
varžovų krepšį atkavo 63 kai’- 
tus, pataikė—28, t. y. 44.4%. 
Svečiai metė 59 kartus, patai
kė 28—47.5%.

Paskutinėse rungtynėse žal
giriečiai gavo* teisę mesti tik 
keturias baudas. Tai kalba, 
kad kauniečiai net nebandė 
veržtis prie varžovų krepšio,

atsisakė sportinės kovos. Ki- 
jevieČiai metė 16 baudų, iš 
kurių 15 pataikė.

Matyt, yra daugelis prie
žasčių, dėl kurių susilpnėjo 
žalgiriečių žaidimas. Mes su
prantam, kad sporte 'visko bū- 

laiku išsiaiškinti 
vėl žaisti taip, 

negalėtų rimtai 
Beje, šiose pir-

na. Svarbu 
priežastis ir 
kad niekas 
priekaištauti
menybėse žalgiriečius perse
kioja ir traumos, štai ir už
vakar susižeidė G. Budnikas. 
Gydytojai nustatė, kad pa
tempti kojos raiščiai. Dar vie
nas aukštaūgis išėjo iš rikiuo
tės. . .

LIETUVIAI DALIJASI 
PATIRTIMI SU 
BALTARUSIAIS

Mūsų bendradarbis Lie
tuvoje Bronius Jauniškis 
rašo:

“Respublikos kult ū r o s 
vaikų sektorių ve- 

vadovaujant Profsą- 
m e n o saviveiklos 

me t o din inkei E. 
Minske Trak

torių gamyklos ir Kan- 
volni kombinato kultūros 
rūmuose pasidalino darbo 
patirtimi su kolegomis bal
tarusiais. Apsilankė vaikų 
dramos, baleto, choro, dailės 
studijose. Avalinės susivie
nijimo ko mb i n a t o “Luč” 
klube apžiūrėjo technikų 
nuolat veikiančią parodą. 
Nuvykę į Soligorską, daly
vavo Tarybų Sąjungos pio
nierių 50-mečio jubiliejinėje 
konferencijoje. Pabaig oje 
susitiko su Minsko -srities 
Profsąjungų tarybos pirmi
ninku E. Asajevičiu.

Viešnagės metu vaikų sek
torių vedėjai aplankė Kati
nas fašistų 36 sudegintų 
kaimų paminklinį monu
mentą, kur prie amžinosios 
ugnies padėjo gyvų gėlių 
kraitelę. Soligorsko kalio 
druskų kasyklos šachtose 
650 metrų gylyje stebėjo 
gerai mechanizuotą šachti
ninkų darbą, o Minsko trak
torių gamykloje matė dar
bo procesą nuo pirmos de
talės iki nuo konvejerio nu
rieda pagamintas trakto
rius.”

STABILI LIMFOCITŲ 
KULTŪRA

Tarptautiniame žmogaus 
genetikos kongrese Pary
žiuje amerikiečių genetikai 
Dž. Mūras ir Dž. Monova- 
da paskelbė, kad jie išaugi
no “limfocitų fabriką,” ku
ris kasdien gali gaminti po 
1 kilogramą žmogaus rau
donųjų kraujo kūnelių.

Ši limfocitų kultūra,
tyt, tiek stabili, kad gali 
gyventi be galo ilgai, 
tarpu kai dauguma ląstelių 
kultūrų gyvena tik kelis 
mėnesius.

Toji kultūra buvo paga
minta biocheminiams tyri
mams, bet ji gali būti nau

dinga, diagnozavus vėžį, o 
j taip pat tiriant vakcinas ir 
! virusus.

ma-

tuo

I)AR VIENAS 
KLAUSIMAS
. “The N. Y. Times” (kovo
14 d.) atspausdino kokios Dienraščio “El Mundo” 
ten Isabelle Alcone laišką, darbininkai paskelbė strei- 
kųriame ji iškelia dar vie- ką. Reikalauja didesnių al- 
ną klausimą dėl santykių su gų.
Kinija. Ji esantiviena iš 
“nuskriaustųjų.” Mat, se 
nais. t 
nieriai ir 
jo ..... .....
užvedimų, vertės daugelio

San Juan, Puerto Rico-

Lordstown, Ohiocriaustųju. Mat, se- Lordstown, Ohio. — Su- 
laikais Amerikos biz- streikavo 7,800 automobilių 

* 1 r kapitalistai ture- darbininkų.
” )jė visokių bizniškų. streiką 97

biausiai užkliūva žodis 
tarybinis. Taip, “Lietuva” jū 
— tarybinis ansamblis, at-'dailininkų, eksponavusių 
siradęs, esąs ir klestįs tik apie 400 grafikos, skulptū- 

į tarybų valdžios dėka, 
tuo didžiuojasi.

Tai—ne “ 
todo,” bet kietas — tegul 
“Dirvai.” i 
kantis — gyvenimo faktas.

“Atsidurtų po dėmesiu”
Ta pati. “Dirva” labai 

stipriai supykinta kito fak
to: Vilniaus universiteto 
kvietimu atvykti studijuoti 
užsienyje gyvenančius lie
tuvius. Dar labiau — kad 
atsirado pritariančių šiam 
kvietimui, pasireiškusių no
rą mokytis.

Nebežihodama ko grieb
tis, “Dirva” perspėja — 
girdi, “lituanistikos studi- 
jozų, siekiančių toje srity
je daktoratų, gali būti tik 
vienas, du. Tos mokslo ša
kos praktiškasis taikymas 
užsienyje lygus nuliui.”

Tuos, kurie nepaklausys 
persergėjimo, laikraštukas 
visiškai atvirai gąsdina: 
“nereikia užmiršti, kad 
kiekvienas, lankęs sovieti
nius universitetus Ameri
kos darbo rinkoje automa
tiškai atsidurtų po tam ti
krų sekimo įstaigų dėme
siu.”

Ai, ai, 
vininkus 
tok i o j e 
tokioje 
Persekioti žmogų vien už 
diplomo įsigijimo vietą...

Ir “Dirva” grąsina senio- 
kišku kumšteliu ne tik 
tiems, kurie sugalvotų va
žiuoti studijuoti į Tarybų 
Lietuvą (beje, tikrai labai 
geromis sąlygomis), bet net 
Šviesai - Santarai, išd r į s u - 
šiai šią idėją palaikyti.

Tik tiek?!
Išeivijos katalikoškojil 

spauda niekada ypatingai 
nespindėjo perdaug dideliu 
kuklumu. Jei. pakėlė šiau
dą, šaukė — vežimą, jei 
perplaukė balą, rėkė—oke
aną.

Tas pats tonas išlaikomas 
ir kalbant apie lietuvybės 
reikalus. Visiems išeiviams 
labai skaudžiu šv. Kazi- 
m i e r o k a p i n i ų reikalu 
“Draugas,” pavyzdžiui, ty
li. lyg vandens į burną pri- 
sisėmęs arba net spausdi
na lietuviškosios dvasinin
kijos viršūnių pareiškimą, 
nukreiptą prieš lietuvius ir 
jų interesus... ,

Ir staiga tas pats “jJrau-

Jis iros, tapybos, taikomosios 
į dailės kūrinių, pakeitė ki 

pristatymo me- tos.
Savo darbus čia ekspona į liaudies švietimo organi

zavimo darbą. Jis vienas 
iš aktyviausių A lytaus gim
nazijos organizatorių, pir
mas jos direktorius nepa
keičiamas jaunosios kartos 
auklėtojas kelių matemati
kos vadovėlių autorius, pa
žangios minties visuomenė
je propaguoto j as . Už tai 
labai nepatiko tuometiniai 
buržuazijai ir jau 1933 me
tais pilnas jėgų ir kūrybi
nių sumanymų išleidžiamas 
į pensiją. Tik l£čū ?•.>• 
atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, jis vėl pradeda 
dirbti. Bet neilgai. Vokiš
kiems fašistams okupavus

inijoje

ai — visa tai dir- 
taip žavinčioje, 
“demokratiškoje,”) 

“laisvoje” f

kas Romualdas Rakauskas. 
Atidaryta tapytojo Vlado 
Karatajaus paroda, kurioje 
išstatyti jo sukurti portre
tai, figūrinės kompozici
jos, peizažai, natiurmortai. 
Ypač lankytojų dėmesio su
silaukė Dailės instituto teksti
lės katedros vedėjo, žinomo 
dailininko-tekstilininko Juo
zo Balčikonio kūrybos pa
roda. Šiai parodai J. Bal
čikonis pateikė 50 kūrinių. 
Daugelis jo dekoratyvinių 
kilimų ir sieninių pano (ba
tikų) sukurti lietuvių liau
dies dainų ar liaudies tra-____
dicijų ^motyvas. Atidarytą mūsų kraštą, vėl netenka 

darbo, persekiojamas. Išva
davus Lietuvą, jis paskiria
ma s Alytaus apskrities 
liaudies švietimo skyriaus 
vedėju. Vėliau, susilpnėjus 
sveikatai, dirbo Alytaus 
mokytojų seminarijos di
rektoriumi, šios seminari
jos mokytoju 1956 pasitrau
kia į pensiją.

Už didelius 
liaudies švietimo 
ziui Klimavičiui 
teiktas Lietuvos 
pelniusio mokytojo vardas, 
daug kartų apdovanotas 
Garbės raštais.

PLAUKIANTIS STIKLO 
GAMYBOS BŪDAS

Originalus stiklo gamybos 
būdas išbandytas JAV. Jis 
pa v a d i n t a s plaukiančiu. 
Mat, nepertraukiama sti
klo juosta tiesiog iš kros
nies patenka ant lydyto 
alavo paviršiaus. Metalas 
tokiu būdu atstoja pagrin
dą. Todėl stiklo paviršiuje 
nelieka jokių įbrėžimų ar
ba nelygumų, jo nereikia 
poliruoti. Elektroninė skai
čiavimo sistema nuolat kon
troliuoja temper a t ū ros , 
klampumo ir kitų para
metrų režimą, ji gauna 
duomenis iš 5 6 0 gamybos 
proceso taškų. Yra apara
tūra ir programuotam sti
klo piaustymi.

Key West, Fla. —Mokyk
loje ištiko rasinės mušty
nės tarp baltųjų ir juodųjų. 
Areštavo 40 studentų. 8 bu
vo sužeisti.

, Tckijas. — Japonijos pre
kyba .sausio mėn. siekė 93 
milijonus dolerių. Tai 15.4 
proc. didesnė, kaip 1971 m. 
sausio mėnesį.

estų dailininkės H. Kūmos 
keramikos paroda.

Dailės parodų rūmuose 
šiais metais numatyta su
rengti apie 30 parodų.

Dailės parodų salone vil
niečiai ir svečiai gali susi
pažinti su įdomaus ir savito 
tapytojo Leono Tuleikio ak
varelėmis. Prieš tai čia bu
vo eksponuoti skulptoriaus 
monumentalisto V y t a u t o 
Mačiuikos darbai. M. K. 
Čiurlionio dailės m u z ie j u j e 
Kaune dailės mėgėjai susi-

šalyje f! pažįsta su tapytojo Augus-

nuopelnus 
darbe Ka- 
buvo su- 

TSR nusi-

Įtino Savicko kūryba.
Tačiau Lietuvos dailinin

kų kūryba nebetelpa savo
se etnografinėse ribose. Vis 
dažniau ji patsiekia dailės 
mėgėją užsienietį. Su di-bet jo atminimas ilgai bus 
dėlių pasisekimu Berlyno (gyvas visų jį pažinojusiu 
priemiestyje, Kepeneko pi-;širdyse. ' 
lyje, eksponuojami Tarybų - - -
Lietuvos ginta r o meno 
meistrų darbai. Į Kubą iš
keliavo apžvalginė tarybi
nio Pabaltijo grafikos pa
roda, kurioje plačiai atsto
vaujama ir Lietuvos graviū
rai. Lietu v į š k o gintaro 
meistrų darbai taip pat bus 
eksponuojami Sapore, vie
nuoliktųjų žiemos olimpinių1

šimtmečius ryškiai švietęs 
kelius į geresnį gyvenimą 
savo numylėtai liaudžiai,

Ištrauka iš Alytaus rajo
ninio laikraščio “Komunis-

žaidynių metu. Į šį Japo
nijos miestą jau išsiųsta 
turtinga gintaro kolekcija, 
kurią sudaro puošnūs vėri
niai, pakabučiai, segės, apy
rankės ir kiti papuošalai.

Iš laiškų
Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau,

Prašau suteikti vietos Jū
sų redaguojamame laikraš
tyje “Laisvė” kas seka:

Gerbiamoji Fortlauderda- 
liete Margareta Viltrakyte- 
Walley, leiskite Jus nuošir
džiausiai pas v e i k i n t i su 
Tarpt a utine Kovo 8-osios 
Moters Diena ir palinkėti 
daug daug sveikatos ir jau
natviško, kaip iki šiolei kad 
buvo, ryžto veikloje spaudos 
platinimo baruose.

Mes visi “Laisvės” skai
tytojai nuoširdžiausiai dė
kojame už visus praeitų 
metų prenume r u o j a m u s 
“Laisvės” laikraščio nume
rius ir jau gautus šių 1972 
m. “Laisvės” numerius.

Tat ir norisi džiaugsmin
gai palinkėti saulėto tolimo 
užjūrio Floridos džiaugsmo 
ir niekuomet nevystančių 
žiedų.

“Laisvės” platintojas
Vin. Mažylis 

su skaitytojais
Lietuva TSR 
1972-3-3

’ ■ -V

. Balsavo už|gas” nelauktai-netikėtai su- 
procentai darbi- suokė: .. :

ninku. “Tikimės, jog lietuviška

(ką jie mums mena)
PAVASARIS:
Atėjau ir atsinešiau saulę, 
Žiedus ir pilnas, pievas dainų. 
Visi dainuokite, khrtu su paukščiais. 
Mergaitės, jūs likite visiems žiedais, 
O aš, dainas ir jus prisiminęs, 
Ir vėl sugrįšiu pas jumis.

Aš esu laiminga,
Man nęrą kalnų, nei blogų dienų, 
Visur daina ir šypsena ant lūpų.

Bet daugiau manęs nelaukit
— Negrįšiu, niekados!..
KŪRYBOS AMŽIUS —
Visiems skirtas - : '
Su jaunystes šiluma ir meile
Kartais tenka žengti per pasaulį 
Labai rimtu veidu. :
SENATVĖ,
Kas tavęs laukė, ko taip greit atėjai?
Juk dar daug darbų liko nebaigtų, 
Todėl pasitrauk į šalį!
— Cha-cha-cha...

Aglinaitis
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Gyvenimo žingsniai — rašytojo 
knygose ir kūryboje

Kauno Darbo Raudono
sios Vėliavos P. Ziberto 
kombinate įvyko didelė 
šventė. Lietuviško šilko au
dėjos, inžinieriai, technikai 
ir kiti darbuotojai pagerbė 
rašytoją Joną Dovydaitį, 
kuriam už geriausius dar
bininkiškos tematikos kūri
nius pirmą kartą Tarybų 
Lietuvoje paskirta P. Zi
berto kombinato 1971 metų 
literatūrinė premija.

Šiame straipsnelyje ir no
rime kiek plačiau papasa
koti apie rašytoją, apie jo 
kūrybą.

laiko J. Dovydaitis nuolati
nis augančio miesto liudi
ninkas. Skaitytojams jau 
gerai žinomas romanas 
“Žydrieji ežerai”, t

Be paminėtųjų, dar vi
sas pluoštas apysakų, ap
sakymų, apybraižų knygų 
liudija autoriaus siekimą 
atskleisti laiko žingsnius 
savo kūryboje — tai “Pa
vojingi keliai,” “Žygdar
bis,” “Anapus Karpatų,” 
“Stikliniai 
“Vieną vasaros naktį 
“Sparnuoti vyrukai”, “Dvy
lika

balandžiai”, - -n

vėjų”, “Aerodromo

Nuotraukoje: iškilmės P. Ziberto šilko kombinate.
Įmonės merginos sveikina literatūrinės premijos 

laureatą J. Dovydaitį. (M. Ogajaus nuotr.)

Visada būti pirmuoju ten, 
kur gimsta naujovės,— bū
dingiausias J. Dovydaičio 
kūrybinio darbo bruožas. 
Pažvelkime į laiko įvykius 
ir rašytojo konkrečias pas
tangas, kūrybinį darbą ir 
jo vaisius — knygas.

... Pirmieji sklandytuvai 
Lietuvoje. J. Dovydaitis, 
mokydamasis aukštesniojo
je technikos mokykloje, — 
vienas iš jų statytojų, pats 
skraido, tampa lakūnu ir— 
parašo savo pirmąjį apsa
kymą “Aš vėl grįšiu į debe
sis”.

“Apsakymai”, “Draugai 
iki mirties”, “Prie žaizdro”, 
“Socialistinio Darbo Didvy-

Binghamton, N. Y.
Sausio 22 d. mirė Ignas 

Liužinas. Pasirgęs porą 
savaičių ligoninėje užmer
kė akis ant visados. Kadan
gi iki šiol niekas neparašė 
apie jo mirtį, tai aš, kiek 
žinau, pažymėsiu jo nueitą

nai — Stasys, Julius, Ignas 
ir Povilas. Visi priklausė 
prie LSS 7 kuopos. Aneliu
tė Povilienė augino du sū
nelius — Edvardą ir Fredį. 
>Su mažais vaikučiais ji lan
kydavo socialistų parengi
mus.

Bėdos prasidėjo, kuomet' 
abudu sūneliai susirgo pa
ralyžiumi. Edvardas ir da
bar .kenčia kojų pažeidimus. 
Pasauliniame kare žuvo 
sūnus Fredis! Kiek moti
nai skausmo!

1962 m. birželio 27 mirė 
josios vyras Povilas Griciū- 
nas. Aneliutei teko visai 
vienai rūpintis ir namelio 
reikalais.

Anelės būdas buvo links
ma, parengimuose mėgo 
dainuoti .ir pajuokauti, at
rodė, kad ji mažai rūpes
tinga.

Ignas buvo pažangus 
žmogus, daug darbų yra 
atlikęs savo gyvenime, 
taipgi ir daug vargo pane
šęs, ieškodamas geresnės 
ateities ir lengvesnio gyve
nimo.

Jis dirbo anglies kasy
klose, avalinės ir Ansco Ca
mera išdirbystėje čia Bing- 
hamtone iki išėjo į pensiją. 
Buvo prasilavinęs. Lietuvo
je dar caro laikais lankė 
valdišką pradinę mokyklą, 
tai gerai kalbėjo' rusiškai ir 
lenkiškai.

Buržuazijos valdymo lai
kais jis buvo nuvykęs Lie- 
t u v o n apsigyventi, bet 
po poros metų grįžo at
gal su žmona ir čia išgy
veno iki mirties. Jis buvo 
narys visų pažangiųjų or
ganizacijų ir daug prie jų 
veiklos prisidėjo, dirbdamas j 
įvairiose komisijose. Taipgi! 
buvo duosnus aukomis dar- 
bininki š k i e m <s reikalams. įvykinti spaudos rėmimui

Iš Kapsuko padangės
Jau mėnuo laiko, kai 

miioii. mielas d r a u g a s 
Petras Naudžius ilsisi 
kapinėse, baigęs visus šios 
žemės rūpesčius. Namiš
kiams dar sunku apsi
prasi įsu ta mintim, kad 
štai, jų mielas tėvelis jau 
nebepasirodys, nebepradžiu- 
gins giedria nuotaika, įgim
tu jumoru. Bet viskam yra 
savas laikas. Jo likusių 
rankraščių dar neliečia, nes 
branguts atminimas. Vėliau, 
kai žaizda užgis ir pradės 
tvarkyti P. Naudžiaus ar
chyvą, žadėjo man duoti ži
nia. Jei atsiras dar kas c*
nors naujo iš “Laisvės’’ pra
eities, nedelsdamas duosiu 
žinią.

Š. m. vasario 28 d. buvo 
svarbus įvykis Kapsuko kul-

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

WATCH MAKER
Experienced in pin lever work. 
Call 914-356-6800 or 914-356-7860 

or write P. O. Box 415 
Spring Valley, N. Y.

10977
(21-25)

OPERATORS
Singer, Blind stitch, Button and 
Button hole. Permanent work.

V & K KNITTING CORP.
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. 456-7108
(21-25)

KNTITER— MECHANIC— 
ASSISTANT

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

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS

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

201-935-0020
(12-21)

70

UPHOLSTERER 
for custom shop.

Must have good knowledge for 
tuftings, cutting and 
Top salary for right 

201-736-1770

FOREMAN
Set up and supervisory exp. in spot 
welding dept. Familiar with jigs 
and fixtures. Substantial salary 

and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.

251 S. 31st St., Kenilworth, N. J.
201-241-8400

(17-23)

fitting.
person.

(20-21)

apysakos’”, “žmogaus spar
nai” ir kt. -"

J. Dovydaičio plunksna 
aktyviai reiškiasi nuotyki
nių kūrinių žanruose—apy
sakose, apsakymuose iškyla 
konkrečios tikrovės situaci
jos, kuriose jauni herojai 
atskleidžia savo charakte
rių tauriąsias savybes.

Rašytoją kaskart vilioja 
naujos, dar neliestos temos. 
Jis jaunas savo dvasia, 
energija, jis ieško naujo.

Rašytojo stalčiuose — ai
bės užrašų knygučių, lape
lių, sąsiuvinių su pastabo
mis, o ant darbo stalo ra
šomos knygos. Jos, kaip 

a

Liūdesyje paliko sūnus' tūriniame gyvenime, būtent, 
Edvardas, marti ir trys “Sūduvos” fotoklubo VI f o- 
anūkai: Fred, Edna ir Rus-i toparodos atidarymas. 136 
sell ir daugelis idėjos drau- nuotraukas Išstatė 22 ^auto
gų ir pažįstamų.

Velionės palaikai buvo su- . .
kremuoti Chelton Hills Ore- ■ fesionalai tai seniausias 
metory. Ačiū P. J. Kava- |Ka p s u k o fotografas _St. 
liauskui už gražų palaidoji- taškys ir A. Verseckienė.
mą j Palyginę šią parodą su

’ Likusieji ALDLD 10'ankstesnėm,. aiškiai jama- 
buvo duosnus aukomis dar-, kuopos nariai žada stengtis tVsiem la^ai j
bininki šl< i p m « rpiknlnms i vvkinti snaudos rėmimui pirmyn, lą patį pabrėžė zi- 
Buvo “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Ignas turėjo vieną seserį 
(New Jersey valstijoje, bet 
;ji serga ir negalėjo daly- 
; vauti šermenyse. Vietiniai 
draugai pagelbėjome žmo- 
jnai Mary Liuzinienei liūde- 
|sio valandoje. Palaidojome 
Igną laisvai Spring Forest [1969 m. 142 ir 1968 m. 138. 
kapinėse. Daugiausia gel-TPer ketvertą metų neteko- 
bėjo Helen Žukienė. J. Vai- me tik viename mūsų mies- 
cekauskas,' šermeninėje ir te 535 lietuvių ir lietuvai- 
prie kapo; pakalbėjo ir per- čių. 
skaitė A. ?Metelionio para
šytą kalbą, pritaikintą lais
voms laidotuvėms.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo užkviesti užkandžiams 
American Legion salėje.

riai. Labai džiugu, kad gre
ta mėgėjų pasirodė ir pro-

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

CARNELL HALL
_.,,,----------- _.---------- _. '________—

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

DAIRYMEN 
needed for general farm work at 
once on 75-cow dairy in Can johari, 
N. Y. Must have complete know
ledge of every phase of dairy farm
ing. Must have excellent references. 
Beautiful home, all utilities, excel
lent pay. Only top men need apply. 
Phone collect (607) 432-0698.

(19-25)
and benefits.

CONVALESCENT CENTER
234

Dream 
scratch 
new 
3:30

(19-25)

NURSES
opportunity to
and grow with 

facility. Openings R'N' 7 to
& L. P. N. 11 to 7.

. Cal] 201-697-7800
(19-25)

start Iron, 
a beautiful

WANTED
FOR NEW PLANT

,CCOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS
EXPERIENCED ONLY 

(.201) 427-3132, Mr. Iinmerntan 
Paterson, N. J.

(19-25)

parengimus. Balandžio 23 nomas fotografas, L1SR 
turėsime pirmą parengimą fotomeno draugijos orgko- 
senoje vietoje 
Avė.

Mirimai naikina-lietuvius. mono yra svarus.

6024 Wayne miteto narys drg. Karpavi-

Pagal drg. P. Plungio su
rinkta skaičių, Philadel- 
phijoje mirė sekamai: 1971 
metais 115, 1970 m. 140,

Južintiškis

Norwood, Mass.
Kovo 11 d. iš Bostono Lo-

Ignas paėjo iš Lietuvos gan Airporto lėktuvu išlėkė 
Truskūnų apylinkės, Oka- ‘ 77,1 - ----- -----
nių kaimo.

Žmona Mary Liuzinienė, 
atminčiai savo mylimo vyro, 
įdavė “Laisvei” $50 auką. 
Ačiū jai.

Ilsėkis, drauge Ignai, šio
se laisvose kapinėse.

čius P., kurio žodis ir nuo- 
Jis la

bai apsidžiaugė pamatęs ti
krą, neiškra i p y t ą plačia- 
kampinis objektyvais, gy
venimą.

Buvo atvykę svečiai iš 
Šakių rajono, net tolimos 
Utenos, kaliningradiečiai 
sveikino telegrama.

Po oficialios dalies sekė 
diplomų, prizų įteikimas. 
Didįjį prizą laimėjo R. Rus
teika, padaręs labai didelę 
nažangą.

Neseniai Kapsuke sve
čiavosi populiarusis S. Son
deckio vadovaujamas ka-

COOK—HOUSEKEEPER
Permanent

2 adults. Five day week.
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area. 

z 201-531-2901
(20-26)

MACHINIST, experienced, qualifica
tions: engine lathe, verticle mi ler, 
horizontal miller, lite fabr.ca.ing 
Full benefits. Apply in person.

PATERSON M A CH IN E CO.
130 Furler St., Totowa, N. J.

(19-25)

NURSES—R. N.’s. Full and part 
time. Openings on afternoon and 
night shifts. No rotation, compet- 
ative salaries. \ 7

NEW AND PROGRESSIVE 
NURSING HOME AND E. C. F.

Call 201-233-9700, for Appt. 
1515 Lambermill Rd. 

Westfield, N. J.
(20-22)

Bl/SINESS OPPORTUNITY

TOOL & DIE MAKERS
1st class.

Progressive dies.
Salary open.

Overtime.
EEC MFG. CORP.

201-342-2277
(20-22)

į šiltą Floridą mano geri 
draugai ir bičiuliai An
drius ir Olga Zarubos. Keti
na ten praleisti porą savai
čių ląiko. Nutarė pasinau
doti karštos saulutės ener
gija ir padrūtinti savo svei
katą.

Linkiu jiems geriausios 
sėkmės laimingai praleisti

SOMERSET COUNTY
... - Very busy 4-bay service stations,

mermis orkestras, surengęs 'fully equipped for extensive repairs, 
du koncertus: viena moks-Rnn)?ijnenli 10catl01J’ appL°?5™ely 
'eiviams, kitą— visuomenei.i K H. wankow real estate 
Dalyvavo ir musų berniukų ;Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J. 
?horas “Vyturėlis,” su or-Į782-178> eves’s, 722-0018, 
kestru atlikęs H. Purcello 
operą “Karalius Artūras.” 
Pasisekimas buvo didelis.

Po kelių dienų sekė ir

WANTED 
FIRST CLASS 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
722-8425

(21-27)

biliejinį “Laisvės” albumą.
Kadangi pas mus atsira-

tool room experience 
desirable.

pay, all benefits.
M. E. CORP.

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

(14-23)

šiaip su pažįstamais, sūku
riais nesimatė beveik per 
pusmetį. O malonus susi
tikimas su draugais ir pa
spaudimas jų rankos yra 
stebėtinas vaistas eleksyras. 
Nors mūsų gretos vis žy
miai retėja, tačiau mes, pa
silikę, vis dar pasiryžę tęs
ti tolyn savo užsibrėžtą 
kultūrinį darbą Mes že
mai lenkiame savo galvas, 
netekę mielos draugės Ane
lės Griciūnienės, kurios gy
vybė užgeso kovo 6 dieną. 
Netekome linksmos asmeny
bes, kuri savo dainomis 
linksmino publiką sueigose 
ir t. t.

Apie Anelės mirtį kitas 
korespondentas plačiau, pa
ras vs, o aš kviečiu visus iš 
arti ir toli į mūsų busimą
jį, parengimą balandžio 23 
dieną.

“L” Reporteris

LTSR liaudies artisto V do jau du “Laisvės” albu- 
Daunoro koncertas, į kurį mai, todėl “Laisvės” vardu 
žmonės rinkosi, kaip į at- vieną egzempliorių įteikiau 
laidus. Kultūros namai ne- fotoklubui “Sūduva,’’ paro- 
pajėgė priimti visti, norin- dos atidengimo proga.
čių patekti į šį_ k oncertą. Artėja kovo 8-oji - Tarp- 
Na, bet ir padainavo. Ne- fqiifinp motors dienu Ta 
veltui jam buvo _ suteiktas į proga sveikinu visas laisvie- Ji/Kyriin lAinr/nn ' I’n In /■> T 4-o . v • ■» -r »•

Kovo 9 d. su Povilu Mi- sėkmės laimingai praleisti 
kaląjūnu aplankėme An ta-, šias atostogas.
na ir Juzę Navalinskus, ku-l šią žiemą mažai kas čia 

randasi Willy Point | pas mus išliko nesirgęs žiej rie 
•_,lN’u,sing Home. Antanas 

šu
rių žodis”—tai vieni pirmų- pabrėžia^ autorius, _ 
jų atgarsių uiutii literatu- 1 etai „i adonius vienu piise-1j;|l| v įq metų gulį 
roję į pokario metų įvykius dimu . Stai^ ir dabar: uz- paraiyžiuotas, 0 Juzė vaikš- 
Lietuvoje. 1948 m. išleidžia- baigtas _ rašyti 
mas J. Dovydaičio roma
nas “Po audros”. Po kelių 
metų lietuvių ir rusų kalbo
mis pasirodo romanas “Di
deli įvykiai Naujamiesty
je”, kuris plačiau aprėpia 
to laikotarpio gyvenimą ir 
tampa populiariausia rašy
tojo knyga.

...Volgos - Dono kanalo 
statyba. Iš pačios statybos 
aikštelės į respublikos laik- > 
raščius ir žurnalus plaukiai 
apybraižos, sudariusios at
skirą knygą “Volga-Donas- 
Cimlianskaja”.

... Kauno HES. J. Do
vydaitis skersai išilgai iš
važinėjo, išvaikščiojo da
bartinių marių dugną, kal
bėjosi su žmonėmis. Iš čia 
— pluoštas apybraižų, at
minty — medžiagos klodai, 
iš kurių vėliau (1966 m.) 
gimė dokumentinis roma
nas “Skaudi šviesa”.

... Elektrėnai. Rašytojo 
albume — nuotrauka, vaiz
duojanti banguojančių ru
gių lauką. Taip, Čia jis 
atvyko dar tada, kai ban-itimi. Dar trys laukia teis 
gavo rugių laukas. Nuo to'mo.

Štai ir dabar: už-.
i romanas 

apie nūdienos darbininkų 
gyvenimą — “Keistos ves
tuvės,” leidyklai atiduota 
knygelė vaikams “Pavojaus 
ženklas”, gimsta kelionių 
romano eskizai, didėja dar 
v i e n o stambaus kūrinio 
apie dabartį puslapių pluoš
tas... /

M. Jurkus
Nuo Redakcijos: Girdėjo
me, kad žymusis rašytojas 
[lankėsi Jungtinėse Valstijo
se, netgi mūsų didmiestyje, 
bet gaila, kad jis pašykštė
jo laisviečiams garbės nors 
ranką jam paspausti.

Tbilisis, Tarybų Gruzija. 
— Ataro kaimo-gyventojas 
|Selakas Burba, 110 metų 
sukaktį minėdamas, šoko 
visą naktį. Jis sako jąučia- 
si kaip jaunuolis.

Washington, Pa.— Paul 
Gilly gavo mirties bausmę 
už nužudymą mainierių va
do Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters. Pirmiau A. W. 
Martin buvo nuteistas mir-

tinėja pasiramsčiu o d a m a 
lazdele.

Nors sunkiose aplinky
bėse finansiniai, bet visgi 
draugai įdavė $5 auką 
“Laisvei.”

A. Vaicekauskas

Philadelphia, Pa.
Palaidojome draugę 

A. Griciūnienę
Tai sukrečianti staigme

na. Sekmadienį, kovo 5 d., 
LLD 10 kuopa laikė susi
rinkimą, kuriame Aneliute 
Griciūnienė rūpestingai kal
bėjo apie reikalą rengti pa
vasarinį spaudos naudai 
pokylį balandžio 23 dieną. 
Pirmadienio rytą sužinome, 
kad, drg. A. GHciūniene jau 
mirusi...

Gal ji yra tarp “laimin
gųjų,” kuriems netenka il
gai sirgti ir po skaudžios 
operacijos mirti. Bet aldie- 
čiams ji dar buvo labai rei
kalinga pažangiųjų veikime.

Žinau Aneliutę Griciūnie
nę nuo 1912 metų. Tuomet 
čia gyveno. 4 broliai Griciu-

mine sloga arba gripu.
Vasario mėn. paskutinė

mis savaitėmis Monika Tra- 
kimavičiene pusėtinai vargo 
daugiau kaip dvi savaites 
laiko nuo šios ligos, Laimė, 
kad jinai turi gerą marte
lę ir sūnų Joseph, kurie ja 
teikė įvairią pagalbą, kokia 
tik buvo reikalinga.

Nelė Grybienė buvo pa
vojingai susirgusi, teko 
daugiau kaip porą savaičių 
ir ligoninėje pagulėti, vė
liau pas dukrelę Olga MII- 
fordi. Dabar randasi save 
namuose, bet jos sveikata 
dar nėra pilnai atgautą, vis 
dar randasi gydytojo prie
žiūroje.

Linkiu . joms geriausios 
sėkmės greitai ir pilnai su- 
sveikti.

didysis prizas Tulūzoje. Ra
iška vokalo mokykla taip 
)at jaučiasi. Pirmoje da- 
yje girdėjome vakarų kla
ikų kūrinius, antroje—lie
tuvių liaudies dainas, kurios 
buvo audringai priimtos.

Tikrai reikalinga pasi- 
ižiaugti tokiais mūsų me
dininkų pasiekimais. O kad 
kai kurie Amerikos “veikė- 
iai” mūsų menininkus drabs- 
o purvais, nuo to mums nei 

Šilta nei šalta, tik ima no
ras iš tokių nuoširdžiai pa-

Orai pas mus labai ne
malonūs, šlapia, purvas, 
miego visiškai nėra.

Mokyklose paskutinėmis
M. Uždarinis dienomis buvo labai daug 

darbo, nes baigėsi antras 
trimestras, kol išvedėm pa
žymius, viską sutvarkėm, 
daug laiko praėjo. t 

Kadangi daug visokių rei
kalų užgriuvo, todėl ir al
bumo apie Kapsuką baigti 
dar nespėjau, atidėjau porai 
savaičių.

Prieš porą mėnesių atsi
liepė mano tolimesnę gimi
naitė ir dovanų atsiuntė ju-

TailandeBangkokas 
dabar Jungtinės Valstijos 
turi 32,000 kareivių.

Miami, Fla. . — ■ Jungtinė 
Farmų Darbininkų Unija 
paskelbė, kad pasirašė tri
jų metų sutartį su Coca- 
Cola kompanija. Sutartis 
apima 1,200 vaisių nueme-

tęs ir ypač mielą L Miza- 
rienę, tikėda m a s i s kada 
nors dar susitikti ir stipriau 
ir ilgiau pasišnekėti.

Širdingiausi linkėjimai iš 
Kapsuko padangės.

Jūsų V. Gulmanas
P. S. “Laisvę” už sausio 

mėnesį gavau, širdingas 
ačiū. V. G.

Philadelphia, Pa.
Atgimsta su pavasariu

Po nuobodžios žiemos, 
naujai atgimsta ir mūsų 
veikėjų veikla su ankstyvo 
pavasario žavingu gamtos 
grožiu. Balandžio mėnesį 
jau daug dekoratyvių me
delių ir ankstyviųjų gėlių 
žiedai atskleidžia savo gro
žį- . < J. : S T Ri'' y

LLD 10 kuojos susirin
kime kovo 5 dieną galutinai 
nutarta suruošti draugišką 
pramogą balandžio 23 die
ną, tadgi parengimų mėgė
jai ir vėl gaus progą susi
tikti ir pabendrauti su sa
vo bičiuliais, draugais ir

Užmušė 7 valstiečius
Tegucigalpa, Honduras.— 

Armija buvo, pašaukta iš
mesti iŠ namų daugiau kaip 
80 skurdžių valstiečių, užė
musių žemes iš turtingųjų 
žemvaldžių. 7. valstiečiai 
buvo užmušti, 3 sužeisti. ,

ŽeipvalčĮžių sąjunga kal
tina katalikų vyskupą N. 
D’Antonio ir keletą kunigu 
pritarimu ųeturtingiepis be
žemiams . vajstįeęiams k imti 
žemes iŠ turtingųjų žemval
džių. ' (



lf
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AR SENIAU BUVO GERIAU? padėka
Dėde Mykolai! Malonui Ir viso šito naujo gyve- Porą savaičių atgal tu- 
ivo crauti iš iusu toki ii- nimo fone teigiama, kad rėjau nelaimę, susižeidžiau 

“anksčiau buvo geriau”? ir buvau nuvežta į ligonine. 
Kaip čia atsitinka? Negi Iš ligoninės grįžau į namus, 
čia koks absurdiškas neap- ir po biskį sveikata stiprė-

buvo gauti iš jūsų tokį ii 
gą ir nuoširdų laišką. Įdo
mi įdėtoji į laišką iškarpa 
iš emigrantinio laikraščio 
ir dar įdomesni jūsų sam
protavimai.

Aš jau anksčiau buvau 
skaitęs, kad pas jus kai 
kas aimanuoja, kad Lietu
voje naikinamas senasis 
patriarchalinis kaimas, ku
riame buvę daug geriau gy
venti, negu šiandieniniuose 
kolūkiuose, modernioje jų 
gyvenvietėse.

Todėl visiškai supranta
ma, kad iškarpos recenzijo
je apie kai kurių jaunųjų 
Lietuvos rašytojų kūrinius 
teigiama, jog ir jie ilgisi 
senojo mūsų kaimo, kad jų 
kūriniuose figūruoja išmin
tingi seniai, iš dalies pri
meną V. Krėvės skerdžių 
Lapiną ir teigia, jog sena
jame kaime buvę geriau.

Dėdė klausi, ką gi aš ma
nau apie tai, kad “seniau 
buvę geriau”.

Man, vos prieš keletą me
tų baigusiam Vilniaus uni
versiteto filologijos fakul
tetą, kiek nedrąsu katego
riškai teigti viena ar kita. 
Aš tik galiu pasamprotauti, 
kaip dėdė darėte plačiai sa
vo laiške.

Pirmučiausia pasakysiu, 
kad iškarpos recenzentas 
visai nesuprato ar nenorė
jo suprasti, ką stengėsi pa
rodyti Lietuvos rašytojai 
nagrinėtuose k ū r i n iuose. 
Jie ne skundžiasi, kad “se
niau buvo geriau”, o ironi
zuoja tuos, kurie taip ma
no, ir parodo, kodėl kai kas 
išdrįsta kartoti tą absur
dišką teigimą.

Vis dėlto įdomu,, kodėl 
jau ir žiloje senovėje. buvo 
galvojama, kad “seniau bu
vo geriau”. Prisiminkite 
biblijos mitą apie rojų. Ar
ba romėnų pasakojimą apie 
vienas po kito sekusius 
aukso, sidabro ir geležies 
amžius, kaskart vis bloges
nius.

Vadinasi, žmonės, pasi- 
gesdami tam tikrų idealų 
dabart y j e, vaizduodavosi, 
kad tie idealai egzistavę 
anksčiau. “Anksčiau štai 
kaip būdavo, o dabar to ne
bėra!” — kai kas galvoda
vo.

Mintimis perbėgu pagrin
dinius dabartinio kolūkinio 
kaimo buities bruožus.

Mūsų kolūkietis
Kolūkietis gyvena naujai 

pastatytame mūriniame na
me. Svetainėje moderniški 
baldai: knygų ir drabužių 
spintos, bufetas, patogios 
kėdės, poliruotas stalas. 
Nuo lubų kaba graži liust
ra. Kampe televizorius, ra
dijas. Ant langų raštuotos 
užu o 1 a i d o s ir portjeros. 
Virtuvėje šaldytuvas, duji
nė virykla, baltos spintelės, 
pilnos visokiausių lėkščių 
lėkštučių. Miegamajame dvi 
vedusiųjų lovos su nakti
niais staleliais, su aukštu 
veidrodžiu.

Televizoriuje šeima žiūri 
laidas iš viso pasaulio. Sa- 
poro žiemos olimpiada buvo 
trans 1 i u o t a kuo plačiau
siai. Geriausi teatrų pasta
tymai, tame tarpe ir Mask
vos Didžiojo teatro operos 
bei baletai, dažnai persike
lia į šią svetainę. Be to, 
susis ie k i m a s autobusais 
toks patogus, kad šeimos 
nariai dažni svečiai Vil
niaus ar Kauno spektaklių 
salėse. Kolūkiečiai vis daž
niau pakeliauja ir po užsie- 

- nį. j jfc-c*

sižiūrėjimas? Ir dar sako
ma, kad šitaip galvoja ne 
kokie atsilikėliai ar užsi
spyrėliai, o tarybiniai Lie
tuvos
Musu

Porą savaičių atgal tu-

ir buvau nuvežta į ligonine.

rašytojai!
valstiečio gyvenimas 
seniau

tie rašytojai jauni ir 
nematė, kaip tą ankstesnį 
Lietuvos kaimą vaizduoja! 
etnografinių muziejų, sten
dai? Vietoj elektros—bala
na žibinčiuje. Prie sienos- 
gultai, kur miega paprastai 
visa šeima — apie dešimt 
žmonių. Mediniai šaukštai, 
prasto molio dubenys. O 
darbo įrankiai — medinės 
žagrės ir akėčios. Ir jokių 
mašinų, jokios mechaniza
cijos. Kaip sunkiai reikėjo 
viską nudirbti rankomis!

Bet gal etnografiniai mu- 
ziejiai visą tai išgalvojo pro
pagandiniais sumetimais?

ja.
Tad šia proga noriu pa

dėkoti mano draugams ir 
draugėms už prisiųstas 
korteles, už paskambinimą 
telefonu linkint man greitai

terų Klubui už gražią kor
tą. Dabar jaučiuosi sti-

Apie Aido Chorą
Šį sekmadienį, kovo 19 

dieną, Laisvės salėje įvyks 
mūsų aidiečio, darbštaus 
menininko Jono Juškos 85- 
tų gimimo metinių pagerbi
mas.

Apie Joną Jušką jau til
po pora išsamių aprašymų, 
žinoma, bus daug pasisaky
ta ir per paminėjimą. Tad 
sueikime atiduoti pagarbą 
draugui, kuris pašventė 
vo gyvenimą pažangiai 
tuviu veiklai ir menui, c

Mieste pasidairius
Brooklyne dingo, kaip ug

nyje, $30,000 iš federali
nės spintos prokuroro raš
tinėje. Tie pinigai buvo 
saugomi įrodymui kai ku
rių federalinių agentų pa
laikymo ryšių su gemble- 
riais.

ardą Hughes, jo visai ne
matęs ir sutikimo negavęs. 
Taipgi jie bandė suktu bū
du pasigrobti $750,000. Bir
želio 16 d. teisėjas paskelbs 
jiems bausmę, kuri gali 
siekti po 13 metų kalėjimo 
ir

Pramogų Kalendorius
♦

Anna Walmus

b Povilas Kukonis remia
savo spaudą

Drg. Kukonis ilgametis 
newyorkietis. Jis turėjo ir 
turi daug draugų ir bičiu
lių New Yorke. Praeityje 
jis juos susitikdavo paren
gimuose, sueigose.

Bet dabar draugas Ku
konis suvaržytas paraly
žiaus. Dabar jam išėjimas 
nebeįmanomas. Jis visada

jaunieji Lietuvos rašytojai mylėjo savo krypties spau- 
skaitė lietuvių literatūros dą. Bet dabar ji pasidarė 
klasikus: Žemaitę, Lazdynų 
Pelėdą, J. Biliūną, V. Krė
vę ir dabartinius rašytojus: 
Ievą Simonaitytę, J. Baltu
šį? Juos daug sunkiau ap
kaltinti propaganda. Ir ko
kį šiurpų, koki negailestin
gai žiaurų ir klaikų jie pa
vaizdavo gyvenimą tame 
patriarchaliniame Lietuvos 
kaime!

Ir vis dėlto esą “seniau 
buvo geriau”!

Rytis Pocius

sa- 
lie-

na-Aido choro garbės 
riai: O. Walmusiene — $10, 
J. Weiss-—$5, W. Misiūnas— 
$5. O. Janušienė aukojo 
2 dol. Choras širdingai dė-

ko

po $11,000 pinigais.
Rep.

Balandžio 16d.
Lie t u v i ų Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Bronxe vieną naktį iš
daužyti 54 taksių langai. 
Policija ieško daužytojų, 
bet nesuranda, kas tai pa

jam dar meilesnė, kai jis 
pririštas prie namų ir ne
begali pasimatyti su drau
gais.

Draugas Kukonis dova
nojo “Laisvei” $51! 
jam, ačiū širdingai..

Nežinau kodėl, bet vei
kiausia jis yra “Laisvės” 
skaitytojas per penkiasde
šimt vienerius metus. Tai 
jis dovanojo ir tokią sumą 
“Laisvei”.

A. Gilman

Ačiū

Praėjusi sekmadienį, 
vo 12 dieną, Aido choras 
turėjo specialias pamokas. 
Susirinko visi choristai. Ge
rai pasimokėme ir nusifo
tografavome, kad galėtume 
parodyti spaudoje, kaip at
rodo mūsų Aido choras, 
švenčiant savo 60 metų su
kakti.

Vėliau šauniai pabaliavo- 
jome. Aidiečiai T. Stočkie 
nė ir J. Lazauskas parvedė 
iš Floridos lauktuvių, 
apart to, atšventėme drau 
gų Julytės ir Jono Lazaus
kų 46-tą vedybinę sukaktį.

Prie gausių vaišiu stalo, 
sudainuota mūsų “jaunie
siems” “Ilgiausiu metų”, o 
programa pravedė vice-pir- 
mininkė N. Buknienė, pak- 
viesdama ištisa eilę aidie-

Kas tai pranešė telefonu, 
kad žvdai nariu priešai pa
dėjo bomba Maspethe gy
venančiai Mrs. Hermine 
Ryan, 1949 metais Austri
joje apkaltintai už padėji
mo, hitlerininkams žudyti 
žydus ir kitus žmones karo 
metu. Bet nėr klaida bom
ba buvo padėta kitame na
me ir sprogusi padarė ne
maža nuostolių.

International Ladies Gar
ment Workers unijos pensi
ninkai piketuoja savo ūm
ios centra. Reikalauja pa- 

nuo- 
kai-

kelti pensijas, kuomet 
ląL-kyla pragyvenimo 
nos. )

Kovo 21 d. daugelis 
įninku specialiais autobu

sais wks i Albany. Jie rei
kalaują, sulaikyti nuomų 
kėlimą, taingi priversti na
mu savininkus pavasari pa
daryti remontą’, kuris visur 
vrą, užvilktas.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

I

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 11 d. Lais
vės salėje. Narių truputį 
daugiau dalyvavo. Valdy- 
ba raportavo, kad nariai 
gerai mokasi už šiuos me
tus. Turime vieną ligonį — 
serga Butkauskas ligoninė
je. Protokolų sekretorė Ca
rol perskaitė Centro valdy
bos nominacijų pasekmes. 
Pasirodo nominuotų gana 
daug, tik klausimas, kiek iš 
jų apsiims kandidatuoti.

Po susirinkimo buvo ro
dytos nuotraukos (slides). 
Elena Jeskevičiūtė parodė 
daugiau kaip 300. Tai bu
vo ko pasižiūrėti ir pasi
grožėti. Ji rodė iš savo ke
lionių Lietuvoje, Londone, 
Danijoje, Švedijoje, Noiwe^ 
gijoje, Italijoje. Parodė, 
kaip Milane gyvena mums

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis, y

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

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne Avė. 
Prašome jsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 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.

nuo- — Vengrijos 
žemės ūkio gamyba 1971 
metais pakilo 9 proc., paly
ginus su 1970 metais.

Įvairios žinios
Miami, Fla.—Du lėktuvo 

grobikai peršovė pilotą ir 
mechaniką, atsisakiusius jų 
klausyti. Tada privertė 
lėktuvą nusukti į Kubą.

Londonas.—Filipinų prezi
dento Marcos žmona Imel- 
da išvyko oficialiam šešių 
dienų vizitui į Maskvą.

New Delhis, Indija.—Pa- žai žmonių 
kistano prezidentas Bhutto’ 
paskelbė, kad karo stovis' 
bus panaikintas rugpiūčio 
14 d. ir tada bus atsteigta 
demokratija.

Bagdadas. — Irake nema
ri maiste esamu 

! gyvsidabriu apsinu o d i n o. 
1 Apie 400 žmonių nuo apsi
nuodijimo mirė.

Maskva. — Kompartija 
pasiuntė sveikinimą Jeme
no Liaudies Demokratinės 
Respubli k o s Nacionalinio 
fronto 5-ajam kongresui.

Nedarbas pakilo
- New Jersey 

valstijoje vasario mėn. ne
darbas pasiekė 7.3 proc. 
Sausio menesį buvo 6.2%. 
Valstijoje šiuo metu yra 
222,900 bedarbių.

Trenton.

Damaskas. — Sirijoje su
darytas Nacionalinis Pro- 
gresyvis Frontas iš 4 socia
listinių partijų. Komparti
ja taipgi dalyvauja. Val
džia yra šio fronto vadovy- 
beje.

Munichas. — Moteris su 
revolveriu rankoje ir gra
nata už diržo nusuko Ita
lijos lėktuvą į Vakarų Vo
kietiją.

Geneva. — Japonijos val
džia ragina Kinijos Liau
dies Respubliką atsiųsti'at
stovus į nusiginklavimo 
konferenciją.

čiu ir atsilankiusiu svečiu, j Manhattane viena, diena 
Kalhėio: W. Keršulis, T. 
Stočkienė, J. Juška, L Mi- 
zarienė, R. Feiferis, P. Ven
ta, A. Iešmantą, V. Bekeris, 
K. Rušinskienė, A. Čepulis. 
N. Ventienė. A. Bimba. S. 
Narkeliūnaitė, B. Keršūlie- 
nė, M. Stenslėr. H. Feiferie- 
nė, J. Lazauskas ir J. La- 
zau«kienė.

Kalbose pločiai paliesta 
Aido choro išlaikymo svar
ba, ir prisirengimas prie ju
biliejinės šventės. Pasiklau
pėme pasakojimu, anie na- 
žangiųju choru, veikla Flo
ridoje, kur dainuoja ir ke
letas buvusiųjų aidiečin.

noliciia areštavo 148 žmo
nes už įvairius prasižengi
mus. Tarų iii buvo 13 su 
nelegaliais ginklais.

Tombs kalėjime pasikorė 
narkotistas Wm. Kilgannon 
pirma, negu būtų gavęs ra
minančiu vaistu. c, u-

Areštuotas Billy 0. Wil
liams, pareikalavęs iš Pan 
Am lėktuvų kompanijos 
$160.000 ir grasinęs sprog
dinti lėktuvą.

Rašytojas Clifford.

gerai pažįstama damininke B . J 
Menkeliūnaitė su savo vyru 
puikioje rezidencijoje. Pa
rodė, kaip Jeskevičiūtės 
praleido atostogas Jamai
koje. Rodė nuotraukas iš 
Jungtinių Valstijų, kai Jes
kevičiūtės keliavo vaka
ruose. Gaila, kad tokius 
puikius vaizdus tematė tik 
maža grupelė žmonių.

Kuopos finansų sekretorė 
Anne Yakstis paruošė vi
siems dalyviams vaišių. Po
pietę praleidome labai jau
kioje atmosferoje. ■ %ą 

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks šeštadienį, ba- 

salėje, 
Pra- 

Dabar

Maskva. — Mirė 83 metu 
amžiaus pagarsėjęs tarybi
nis astronomas Vasilius G. 
Fesenkovas.

Herndon, Pa. — Du pre
kių traukiniai susikūlė, už
sidegė ir 4 darbininkai žu
vo. by

Dėkojame jiems už linkę ji- ving. jo žmona ir R. Sus- 
kind prisipažino esą kalti 

‘s pasipinigauti.
mus.

Dėka

i
Londonas. — Anglijos pa

sitarimai su Malta nutrūko. 
Anglija turės lik v i d u o t i 
savo bazę Maltoje, arba su
mokėti, kiek Malta reika
lauja.

Sydney. — Austr a 1 i j o s 
vaistų tyrimo komitetas 
teigia, kad nėra pilno įro
dymo, jog imipramine vais
tai žalotų naujagimius., Juos 
vartoja nuo depresijos.

Washingtonas. — Nixo- 
nas atmetė kongresinį tari
mą neremti Graikijos mi- 
litarinės diktatūros. Jis 
nuskyrę Graikijai 72 mili
jonus dolerių.

Washingtonas. — The 
League of Conservation 
Voters šaltai žiūri į Nixo- 
ną, bet geriau įvertina de
mokratų kandidatą Muskie, 
kuris daugiau darbo atlikęs 
poliurijos (teršimo) kontro- 
rolės klausimu, negu Nixo- 
nas.

draugu. Julvtės ir suokalbyje
Jono Lazausku, aidiečiai la- Irving parašė “autobiogra- 
bai. dažnai pasilinksmina.
Juodu, visuomet prielankūs, 
neatsisako nuo organizaci
niu. darbu, mvli Aido chorą 
ir karts nuo karto pavaiši
na. Bele. aidietė A. Lun- 
Ševič.ieno. ir W. Misiūnas, 
taipgi, šia proga prisidėjo 
nrie vaišiu su dovanomis. 
Aidiečiai visiems 
džiai dėkoja.

f i ją” apie bilijonierių How-

— I 
i 
■

nuosir

Paryžius. — Tūkstančiai 
12 įmonių metalo darbinin
kų sudarė demonstraciją. 
Reikalauja didesnių algų, 
trumpesnių valandų ir dar
bo garantijos.

Madridas.—Ispanijos po
licija apšaudė El Ferrol 
streikuojančius laivų staty
tojus. Vienas streikieris 
užmuštas, 10 s u ž e i s t ų. 
Streikuoja 6,000 statytojų.

Londonas. — Dolerio kri
zė jaučiama Anglijoje ir 
Vakarų Europoje. Kas kart 
dolerio vertė mažėja.

landžia 8,' Laisvės 
Ozone Park, N. Y 
džia 3 vai. popiet.
svarbu ruoštis prie Centro 
valdybos rinkimų ir seimo. 
Po susirinkimo taipgi bus 
kas nors įdomaus. Būtu 
smagu, kad daug daugiau 
nariu susirinkimuose daly
vautu. Narys

Tokijo gatvėse jau stovi 
deguonies aparatai. Pavar
gusiam praeiviui pakanka 
imesti monetą, ir jis gali 
atsigaivinti.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Prie teatro sprogusi bom
ba sužeidė 52 žmones, dau
giausia moteris.

Labai, labai pasigendame 
drauges Onos Čepulienės. 
A nga ilestau i ame. kad jinai 
dėl Vinco ligos nedali lan- 
kv.tis i Aido choro pamokas. 
Jinai turi gražų baisa ir 
būtu reikšminga pagalba 
Chorui. Drg. Vincas Čepu
lių buvo labai veiklus įvai
riose organizacijose, gaila, 
liga ii mkirto... Guodžia
me su šiltu ir širdingu žo
džiu, linkime ištvermės...

Londonas.—Anglijos san
tykiai su Rodezija pradėjo 
blogėti ir gali privesti prie 
politines krizės.

Teheranas. — Irano val
džia skelbia, kad armija su
šaudė 9 komunistinius par
tizanus, militarinio teismo 
nuteistus mirtimi.
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PAGERBKIME ILGAMETĮ MEN1NINKĄ-VEIKĖJĄ 
proga jo 85 metų gimimo sukaktuvių

JONĄ JUŠKĄ
Būkime visi

Sekmadienį, Kovo 19 d.
Laisvės Salėje

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.
1 vai*

Pietūs ir Menine Programa
_ RENGIA AIDO CHORAS

Auka ........ $5.00

B

I

I

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų gimines ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisve” 

102-02 Liberty A ve. , 
Ozone Park, N.Y. 11417

DICTIONARIES

iJ

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. |

(18-21) ,




