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KRISLAI
Visai nusimelavo
Garbė lietuvių poetams 
Lūšnynai žudo žmones 
Penime peniukšlius 
Ėda mažažemius

— J. Gasiūnas -—
S. J. Jokubka dienraštyje 

“Vilnyje” cituoja kokio tai tu
risto pasisakymą kle r i k a 1 u 
“Drauge,” ką jis matęs Lie
tuvoje. Prašome pasiskaityti:

“Vilniuje nuo Gedimino kal
no gatvėse ir keliuose nema
tyti automašinų, Trakuose 
taip pat, neskaitant dviejų 
dviračių, Druskininkuose tik
tai pora ‘volgų,’ o Kaune irgi 
nė vienos. Net ilgoje auto
stradoje tarp Vilniaus ir Kau
no, važiuojant autobusu, ma
tęs tiktai vieną priešais va
žiuojančią automašiną ir tai 
buvęs tik mažas ‘trokelis’.”

Tas kunigų laikraščio turis
tas gal trumparegys, negalįs 
nei miške medžių matyti, o 
gal didžiausias melagis? Bet 
kaip galėjo laikraščio redak
torius tokią nesąmonę talpin
ti ir save ant juoko pasista
tyti, tai jau nesuprantama. 
Argi jis mano, kad jo laikraš
čio skaitytojai tokie naivūs ir 
visokias nesąmones priims už 
gryną pinigą?

Vilniuje išeinąs žur n a 1 a s 
“Kultūros Barai” rašo, kad 
lietuvių poezijos antologija 
išleista rusų kalba.

“Tai pirmoji rusų kalba lie
tuvių ipoezijos antologija, ap
imanti 1900-1940 metų laiko
tarpį. Joje daugiau kaip ke
turiasdešimties autorių 585 ei
lėraščiai. Jų tarpe — L. Gira, 
J. Baltrušaitis, J. Janonis, V. 
Mykolaitis- Putinas, K. Boru
ta, V. Montvila.’’

Antologija pavadinta “XX 
amžiaus lietuvių poetai.” Kny
ga gali pasiekti milijonus 
skaitytojų. Tai didžiulė lie
tuvių poetams garbė'.

žinote, kad Jungtinėse Vals
tijose kasmet žūsta maž daug 
po 12,000 žmonių gaisruose, 
kurių kasmet esti iki pustrečio 
milijono ir nuostolių padaro 
•po 3 bilijonus dolerių.

Gaisrų apsaugos ir kontro
lės komisija raportuoja, kad 
lūšnynuose ištikusiuose gais
ruose daugiausia žmonių žūs
ta. Mat nusenę namai neturi 
tinkamos nuo gaisro apsaugos 
ir tokiu būdu daugiau žmonių 
tokiuose namuose žūsta.

Lūšnynams griauti ir toje 
vietoje naujiems namams sta
tyti planai guli saugiose spin
tose, nes įpirmoje vietoje ka
rui pinigai reikalingi.

Nixono administracija mūsų 
taksais peni didžiulį peniukš
lį — stambiųjų žemvaldžių 
trustą. Agrikultūros depar
tamentas raportuoja 1970 me
tais išmokėjęs žemės ūkio sa
vininkams 3 bilijonus 3 milijo
nus dolerių, o 1971 metais — 
3 bilijonus vieną milijoną. 
Džiaugiasi sutaupęs 2 milijo
nus dolerių.

Tokia milžiniška suma mo
kama subsidijomis tiems f ar
mėnams, kurie palieka po tam 
tikrą tuščios žemės akrų skai
čių. Tokios žemės didieji žem
valdžiai palieka nemaža ir 
gauna iš federalinės valdžios 
gerą atlyginimą.

Tikslas aiškus: mažiau že
mės ūkio derliaus, pasilieka 
aukštos žemės produktų kai
nos, daugiau žemės ūkis duo-

Brežnev jau numato Tarybų 
Sąjungos santykių gerėjimą 

su Jungi. Valstijomis
Maskva. Kompartijos 

vadas Brežnevas, kalbėda
mas Darbo Unijų kongrese, 
pareiškė, kad prezidento 
Nixono atvykimas į Mask
vą gegužes 22 d. gali pri
sidėti prie TSRS santykių 
pagerėjimą su Jungtinėmis 
Valstijomis, taipgi gali pa
dėti taikos reikalams.

6,000 delegatų sveikino 
Brežnevą, kuris taipgi at
žymėjo, kad ideologinė ko
va tarp socialistinės ir ka
pitalistinės santvarkos ne
gali sušvelnėti. Ji ir toliau 
kovos už socializmo laimė
jimą visame pasaulyje.

Brežnevas nurodė būtiną 
komunistinių jėgų vienybės 
reikalą. Bet tai priklauso

nuo Kinijos komunistų va
dų, kurie nuolat vienybę 
ardo.

Vakarų Europoje 
2,300,000 bedarbių
Bruselis. — Sausio pabai

goje Vakarų Europoje bu
vo 2,300,000 bedarbių. Blo
giausia, kad nedarbas laips
niškai didėja.

Vakarų Vokietijos agri
kultūros ministerija rapor
tuoja, kad 1971 metais ban
krutavo 83,000 smulkiųjų 
farmų. Nuo 1960 metų 27% 
farmu likvidavosi. Farmu 
darbininkai padidino ne
darbą.

Nuotraukoje: Ęauno “Drobės” vilnonių audinių fabriko 
audėjos — Socialistinio Darbo Didvyrė G. Kizelienė 

(kairėje) ir E. šeškaitė. (M. Ogajaus nuotrauka),

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

Smerkia Nixono rasistinį 
planą mokiniams vežioti

Washington as. — Dar
bo unijų ir visuomeninių 
organizacijų, juodųjų ir 
baltųjų, vadai smerkia Nix
ono planą, kuris mojasi su
laikyti mokinių vežiojimą į 
desegre guotas mokyklas. 
Tai rasistinis planas, kokį 
siūlo ir Alabamos guber
natorius Wallace.

Kol mokyklos pasilieka 
segreguotos, tai negali bū
ti ir kalbos apie lygų moks

lą visiems, kuo Nixonas 
bando pridengti savo rasis
tinį planą.

Lima, Peru. — Lotynų 
Ar&erikos Darbininkų Kon
federacijos konferencij a, 
atstovaujanti maisto, taba
ko ir tarnybos darbininkų 
unijas, pasisakė už Kubos 
ir Čilės rėmimą, taipgi už 
liaudies kovas prieš reakci
ją-

TSRS gina Kiprą nuo 
imperialistą

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga aštriai smerkia imperia
listų remiamos fašistinės 
Graikijos reikalavimus per
organizuoti Kipro valdžią, 
kad ji būtų ištikima impe
rialistams.

Kipro valdžia atmetė 
Graikijos reikalavimus. Ta
rybų Sąjunga pasižadėjo 
prisidėti su parama, jeigu 
Graikija darytų kokius 
nors militarinius žygius 
prieš Kiprą.

Paryžius. — Jungt. Vals
tijų ambasadorius Watson 
turėjo antrą pasitarimą su 
Kinijos a m b a s a d ori u m 
Chen.

da pelno, kartu ir subsidijas.
1' •

Didžiųjų žemės savininkų 
trustas baigia suėsti smulkiuo
sius farmerius. 1933 metais 
Jungtinėse Valstijose buvo 6 
milijonai ūkių, 1965 metais 
dar buvo pusketvirto milijo
no, o šiuo metu beliko pusant
ro milijono.

žemės ūkyje dabar darbo 
rankų mažai tereikia. Stam
bieji farmų savininkai turi ge
riausias mašinas, kokių smul
kieji fermeriai negali įsigyti, 
Didieji farmeriai gauna fede- 
ralines subsidijas, smulkieji 
nieko negauna. Todėl jiems 
tenka palikti savo ūkius ir 
bėgti į miestus, kartu didinti 
bedarbių eiles.

“Karštus šunyčius” 
nesveika valgyti

Washingtonas. — Kori- 
gresmanas S. Halpern skel
bia, kad “karšti šunyčiai” 
nesveika valgyti, nes 40% 
dešriukių yra išstovėjusios 
lentynose ilgus laikus ir 
daug palieka apipuvusios, 
apgedusios, sveikatai žalin
gos.

Jungt i n ė s e Valstijose į 
metus suvartoja apie 15 bi
lijonų dešriukių. Labora
torijose tyrinėjimai surado, 
daugelio dešriukių viena
me grame 140 milijonų bak
terijų. Jeigu maisto viena
me grame yra 10,000 bak
terijų, tai maistas skaito
mas saugiu vartoti.

Hughes ir Irving
Vancouver, B. C., Kana

da. — Bilijonierius Howard 
Hughes iš Nikaragvos čia 
atvykęs išsinuomavo vieš
bučio du aukštus už $4,200 
į savaitę. Čia jis turės tam 
tikrą laiką gemblerinio ir 
kitokio biznio centrą.

Novelistas Clifford Irving 
parašė Hugheso “autobio
grafiją” visai jo nematęs. 
Teisme jis prisipažino kaltu 
ir birželio 16 d. bus paskir
ta bausmė. Dabar Irving 
rašo knygą iš savo pergy
venimų.

No. Little Rock, Ark. - 
Gaisras sunaikino medinį 
namą. Žuvo 5 gyventojai.

Gaivinantis popierius
Turistai, pavargusiam ir 

apdulkėjusiam kelyje, pa
dės atsigaivinti popierius. 
Tokias neišspręstas savy
bes šiai medžiagai suteikė 
Grigiškių popieriaus kom
binato specialistai.

Gaivinantis popierius — 
tai maždaug nosinės dydžio 
minkštos servetėlės, sumir
kytos aromatiniame spirito 
tirpale ir įdėtos į mažus 
pakelius.

Laboratorijos specialistai 
taip pat sukūrė popierių, 
kuris ištirpsta vandenyje 
per pusantros minutės, ne
palikdamas jokių pėdsakų. 
Jį taip pat bus galima pla
čiai pritaikyti sanitarijos ir 
higienos tikslams.

Trečioji grigiškiečių nau
jovė-^baigiamas ruošti po
pierius, kurį bus galima 
plauti. Jis yra dvisluoksnis 
ir puikiai pasitarnaus sie
nų apmušalams.

Alaus bus dvigubai 
daugiau

Klaipėdoje sparčiai re- 
konstru o j a m a “Švyturio” 
alaus darykla. Po pertvar

kymo darbų ji taps visai 
nauja įmone, kuri bus ap
rūpinta labai modernia 
technika. Pirmą kartą Lie
tuvoje čia bus pradėtas ga
minti pasterizuotas alus.

Rekonstruojamas ir Pa
nevėžio “Kalnapilis,” o 
Utenoje visiškai mechani
zuota ir naujausiais įren
gimais aprūpinta alaus da
rykla pradės veikti 1975 
metų pabaigoje. Per metus 
ji gamins 7.2 milijono deka
litrų alaus, kiek dabar jo 
gamina Vilniaus, Kauno ir 
Šiaulių alaus daryklos.

V. Petkevičienė

Tūkstančiai jaunų 
specialistų

Daugiau kaip trys tūks
tančiai jaunųjų specialistų, 
baigusių technikumų dieni
nius skyrius, kovo 1 d. ga
vo specialiojo vidurinio 
mokslo diplomus.

Po kelių mėnesių respub
likos specialiosios viduri
nės mokyklos įteiks diplo
mus daugiau kaip šešiems 
tūkstančiams savo auklėti
nių — dieninių, vakarinių 
ir neakiva i z d i n ių skyrių 
moksleiviams. ELTA

400 turčių nemokėjo taksų
Washingtonas.—Kongres- 

manas Reuss paskelbė, kad 
1970 metais arti 400 tur
čių, tarp kurių buvo 3 mi
lijonieriai, nemokėjo paja
mų taksų.

a-----------------------------------
Detroitas. — Policija už

puolė ir apšaudė vieną ne
grų apartmentą. Užmušė 
ten buvusį negrą šerifą ir 
keturis sužeidė.

Šie turčiai surado būdus, 
kaip apeiti taksų įstatymą. 
Tarp jų buvo 282, kurie tu
rėjo nuo $100,000 iki $199,- 
999 metinių pajamų. Visi jie 
surado būdus nemokėti fe- 
deralinių taksų.

Reuss kartu primena, kad 
taksų įstatymas turėtų bū
ti reformuotas.

Washingtonas. ... Prezi
dentas Nixonas lankysis 
Kanadoje balandžio 13-15 
dienomis. Į Tarybų Sąjun
gą vyks gegužės 22 d. ir 
ten savaitę praleis.

Maskva. —- TSRS pasira
šė sutartį padėti Libijai 
vystyti aliejaus, gazo ir 
elektros pramonę.

Patriotinės jėgos apšaudė 
Kambodijos sostinę, padarė 

priešui daug nuostolių
Phnom Penh, Kambodija.- 

Patrio tinęs Kambodijos jė
gos, komunistų vadovauja
mos, Įsitvirtino arti sosti- 
nės ir paleido į miestą ir

Valdžia duos milijoną 
darbą jaunuoliams
Washingtonas. — Darbo 

sekretorius Hodgson skel
bia, kad šiai vasarai pa
skirta 319 milijonų dolerių 
naujiems darbams dėl jau
nuoliu nuo 14 iki 21 metu 
amžiaus.

Už tą sumą federalinė 
valdžia suteiks 734,400 vie
šųjų darbų, o privatus biz
nis duos 336,000 naujų dar
bu. c

priemiesčius daugiau kaip 
300 raketų ir patrankų šū
vių. Užmušta 75 žmonės, 
sužeista 150. Valdžios ka
reiviai negalėjo sulaikyti 
atakų.

Saigono karių įsiveržimas 
i Kambodiją sula i k y tą s. 
Patriotų militarinės jėgos 
padarė daug nuostolių įsi
veržėliams. N u m u š ė tris 
amerikiečių lėktuvus. Mū
šiai dar tebesiautėja. Atro
do, kad įsiveržėliai bus pri
versti pasitraukti.

Walpole, Mass. — Valsti
jos kalėjime pasikartojo 
riaušės. 18 kalinių užsiba
rikadavę priešinosi, bet bu
vo nugalėti. Trys kaliniai 
sužeisti.

Pietų Afrikos prekės žemina 
Jungtinių Valstijų vardą

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy pasakė, kad 
iš Pietų Afrikos atvežtas 
chromas žemina Jungtinių 
Valstijų vardą visame pa
saulyje. Šiomis dienomis iš' 
Pietų Afrikos Jung tines 
Valstijos gavo 25,000 tonų 
uh romo.

Jungtinės Tautos yra nu- 
tariusios boikotuoti Pietų 
Afriką ir Portugaliją. Da
bar Jungtinės Valstijos pre
kiauja su Por t u g a 1 i j a ir

Pietų Afrika, kurios 250,- 
000 baltųjų laiko pavergę 5 
milijonus juodųjų.

Beirutas, Lebanonas. — 
Arabų Respublikų Federa
cija atmetė Jordano kara
liaus planą dėl Palestinos 
pusiauautonomin ė s valsty- v 
bes sudarymo. Iš tikrųjų 
esąs Jungtinių Valstijų 
planas suskaldyti arabų 
vienybę prieš Izraelio agre
siją.

Italijos Kompartija už 
komunistą vienybę

Kompartijos rinkimą 
vajus 25 valstijose

50,000 vaiką maršas 
prieš Nixoną

Washingtonas.—Prie Bal
tųjų rūmų kovo 25 d. iš 
daugelio valstijų suvyks 
apie 50,000 vaikų daugiau
sia su motinomis' protestuo
ti prieš Nixono administra
cijos mažinimą vaikų ir 
mokyklų reikalams fondų.

Šimtai autobusų ir auto
mobilių vaikus veš į Wa- 
shingtoną. Apie 10,000 mo
kinių dalyvaus iš sostinės 
mokyklų.

Milanas. — 13-ame Itali
jos Komunistų partijos 
kongrese dalyvauja dau
giau kai]) 1,200 delegatų. 
Jie sveikino T ar y b ų Są
jungos delegacijos vadą 
Grišiną, kuris pasakė, kad 
tarptautinis komunistinis 
judėjimas būtų daug tvir
tesnis, jeigu jam nekenktų 
Mao sekėjai, ardydami ko
munistų vienybę. Grišinas 
patarė kovoti prieš deši
niuosius oportu n i s t u s ir 
“kairiuosius” vienybės ar
dytojui.

Kongrese pasisakyta už 
tarptautinę komunistų vie
nybę, už Italijoje sukūrimą 
bendro kairiųjų partijų 
fronto valdžios, kuri galė
tų vesti Italiją į socializmą.

Seattle, Wash.—Kompar
tijos rinkimų vajaus mana- 
džeris Jose Ristorucci išvy
ko į Alaską, taipgi vėliau 
lankysis Hawajuose, kad ir 
ten Įtraukti į rinkimų są
rašą komunistu kandidatus.

V- - • 4-

Kompartija nori turėti 
kandidatus rinkimų sąraše 
visose vals t i j o s e, bet kai 
kur nedemokratiniai įsta
tymai kenkia tai padaryti. 
25 valstijose tikrai manoma 
turėti komunistų kandida
tus. 1968 metais tik dvie
jose valstijose buvo prezi
dentiniai komunistų kandi
datai rinkimų sąraše.

Maskvka. TSRS gy
nybos ministras maršalas 
Grečko šio mėnesio pabai
goje lankysis Jugoslavijoje.

Pagimdė 7 vaikus
Santa Clara, Calif—Mo

tina pagimdė 7 vaikus pirm 
laiko. Į 12 valandų jie visi 
mirė ligoninėje.

Bevaikiai labai norėjo 
vaikų. Per ketvertą metų 
naudojo įvairius vaisingu
mo vaistus, bet jie nepa
dėjo. Pagaliau Pergancl 
vaistai tikrai padėjo: vie
toje vieno vaiko ji pagimdė 
net septynis.

Manila, Filipinai. — Po
tvyniai apsėmė daugelį kai
mų namų. Daugiau kai]) 
3,000 žmonių buvo priversti 
pabėgti. Nuostoliai dideli.

Paryžius. — Mao sekėjai 
grasino sprogdinti tarybi
nius lėktuvus, jeigu jiems 
Tarybų Sąjunga nesumo
kės pusės milijono rublių. 
Prancūzijos policija saugo 
TSRS lėktuvus.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos kancleris B r a n d t a s 
tvirtina, kad sutartys su 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga 
bus užtvirtintos.
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N a ii j n ir j a 1111 u balsuotojų Įtaka
DIDŽIŲJŲ kapitalistinių partijų politikieriai labai 

susirūpinę jaunųjų žmonių politiniu nusistatymu. Ką tie 
25 milijonai naujų ir jaunų balsuotojų pagiedos ateinan
čiuose prezidentiniuose rinkimuose? Kokie reikalai juos 
daugiausia jaudina ir labiausia jiems rūpi?

Į šiuos klausimus jau ieškoma atsakymo buvusiuose 
pirminiuose balsavimuose New Hampshire ir Florida 
valstijoje. Jau esama ir kai kurių rezultatų. Iš jų da
roma išvada, kad nors tiesa, jog šiuose balsavimuose 
jaunieji balsuotojai (tarp 18 ir 24 metų amžiaus) dau
gumoje balsavo už tuos kandidatus į prezidentinius kan
didatus, kurie yra laikomi liberališkiausiais šių dienų 
didžiausiais klausimais, kaip, pav., Vietnamo karo klau
simas, bet jų balsai nebuvo tokie gausūs, jog būtų nusvė- 
rę rezultatus. Pav., daug jaunų republikonų balsavo už 
kalifornietį republikonų McCloskey, o demokratų už se
natorių McGovern, bet, kaip matome, jie abiejose vals
tijose nepralenkė konservatiškesnių kandidatų. Tas, 
girdi, aiškiai parodo, jog naujų ir jaunų balsuotojų nu
sistatymas mažai kuo skiriasi nuo senųjų piliečių nu
sistatymo. ž 'y

Gal ir taip. Bet galutino į šiuos klausimus atsaky
mo turėsime palaukti iki paaiškės lapkričio mėnesio 
prezidentinių rinkimų rezultatai. Gal jauni žmonės 
suvils ir vienus ir kitus, nes ir vieni ir kiti per daug 
tikisi iš jų.

Korupcijai nebėra ribų
BEVEIK kasdien vis kas nors naujo iškyla aikš

tėn ryšium su skandalu dėl multibilijoninės International 
Telephone and Telegraph korporacijos nešvankių san
tykių su aukštąja Republikonų partijos vadovybe. Iš 
Washingtono pranešama, kad Teisingumo Departamen
tas atsisako išduoti Senato komisijai, kuri tą skandalą 
tyrinėja, slaptus dokumentus apie transakciją tarp 
tos korporacijos ir republikonų vadų.

Kaip žinia, Teisingumo Departamentas buvo užve
dęs prieš šią korporaciją dvi bylas už antitrustinio įsta
tymo sulaužymą. Korporacijos galvos pažadėjo republi
konų vadams, kad jos aukos net keturis šimtus tūkstan
čių dolerių republikonų būsimajai konvencijai, jeigu 
Teisingumo Departamentas prieš korporaciją kaltini
mus likviduos, atsiims. Taip departamentas ir padarė.

Visa šunybė iškilo aikštėn. Pasirodo, kad tą šuny
bę puikiai žinojo ir prezidentas Nixonas. Senato komi
sija pradėjo visą reikalą tyrinėti. Bet dabar Teisingu
mo Departamentas atsisako su komisija kooperuoti. Sa
vo transakcijas, kurios paremtų kaltinimus prieš re
publikonų vadus, siekia paslėpti nuo plačiosios visuo
menės akių.

Aišku, kad Teisingumo Departamentas tiktai pildo 
pageidavimą ir įsakymus prezidento. Nežinia, ką dabar 
darys Senato komisija, kad privertus Departamentą ati
daryti savo archyvus. Gal ji pasirodys bejėgė. Gal ko
rupcija dar vieną mūšį nesunkiai laimės.

Kas ką rašo ir sako
JAU GAUNA Į KAILI IR 
KARDELINIAI 
KANADIEČIAI

Chicagos menševikų laik
raštis paskelbė karą jau ir 
kanadiečiams dipu k a m s , 
kurie leidžia antitarybinį 
savaitraštį “Nepriklauso
ma Lietuva”. Antai, koks 
ten J. Viliušis kovo 18 die
nos laidoje tą nelaimingą 
gazietą jau skaito gerai 
“paraudonavusia”. Ji pra
dėjus “raudonėti” nuo to 
laiko, kada jos įkūrėjas ir 
redaktorius Jonas Kardelis 
mirė, o vietą užėmė iš Ang
lijos “niekam nežinomas” 
importuotas ponas R. Ma
ziliauskas. Girdi:

. . . “Nepr. Liet.” skiltyse 
pradėjo rodytis dažnai kola- 
borantiški rašiniai, kaip antai 
Ed.šulaičio, Algimanto ir ki
tų. Dažnai gerai užmaskuoti 
ir kartais sudaro nešališkumo 
įspūdį. . .”

Dažnai talpinami straips
niai apie Lietuvos tariamą 
progresą, pasisekimus techni
kos ar social, gyvenimo sri-

Krislai iš LietuvosIš laiškų
Vilnius, 1972.111,6 d. 

Gerbiami Antanas, Lillian, 
Ilze ir Helen,

Už Jūsų laiškus ir svei
kinimus mudu su Jonu dė
kojame. Nors mes savo laiš
kais ir plačiais aprašinėji
mais apie savo gyvenimą 
Jums, tur būt, ir įkirėjome, 
bet vis tik norisi Jus pain
formuoti apie dabartinį mū- 
sų sveikatos stovį.

Aš, Stephie, jau apleidau 
ligoninę. Koja apgijo. Bet 
jos aš nevaldau. Su lova ne
galiu skirtis. Abi kojos su
lenktoje padėtyje. Jų nega

iliu ištiesti.
pat dar nesinaudoju. Ir jos 
atrofavosi. Tik rankų pirš
tus judinu ir pati galiu jais 
smulkius dalykėlius laiky
ti. Kojų pirštus taip pat 

su- šiek tiek galiu pajudinti, bet 
kad neseniai Vii- ne visas kojas. Štai kodėl 

niuje įvyko “rajonų žemės dabar mano didžiausiais rū- 
ūkio valdybų darbuotojų pesnis aktyvizuoti bent kiek 
pasitarimas.” Jame apie!rankas. Lygiagreta, gydy- 
žemės ūkio problemas ir už-i tojų patarimu ir atitinka- 
davinius išsamią kalbą pa- momis mankštomis, mėginu 
sakė Komunistų Partijos bent kiek tiesinti kojas, 
sekretorius ir vadas Anta- Apetitas dabar pas mane 
nas Sniečkus. 'daug geresnis, kaip būnant

Savo kalboje jis paskel- ligoninėje, 
bė tokius šūkius:

“Grūdų gamyba — svar
biausias darbo baras.”

“Gerai pasiruoškime lau
ko darbams.”

“Daugiau išauginkime cu
kriniu runkeliu, bulviu ir L. C Z
daržovių” t-

“Pašarai — gyvulininkys
tės ugdymo pagrindas”

“Didinkime karvių skai
čių ir jų produktyvumą”

“Už tolesnį gamybos kon
servą v i m ą ir specializavi- 
ma”

“Darnus darbas — mūsų 
dovana TSRS jubiliejui.”

Ir baikdamas savo prane
šimą A. Sniečkus pasakė:

“Žemės ūkio specialistai 
ir mokslininkai, pirmiausia, 
rajonų žemės ūkio valdybų 
specialistai, yra svarbiausia 
atrama, sprendžiant išky
lančius vis naujus uždavi
nius, susijusius su žemės 
ūkio gamybos intensyvini
mu. Ir visada atsakingais 
momentais mes randame 
bendrą kalbą, tarpusavio 
sutarimą ir s u p r a t i m ą, 
mums pavyksta sutelkti jė
gas ir sėkmingai spręsti rū- 
jpimas problemas. Todėl ir 
šiandien, kai nedaug laiko 
beliko iki antrųjų penkme
čio metų pavasario sėjos, be 
abejo, labai naudinga, kad 
čia susirinkome ir išanali
zavome svarbi a u s i u s šių 
metų uždavinius.”

nuo

buvo spausdinamas bolševiki
nio kultūros ministro Liongino 
Šepečio rašinys “Lietuvių dai
lė svetur”. Rašinys paimtas 
iš bolševikinės Pergalės. Pra
tarmėje Naujienos pažymėjo, 
kad bolševikinio ministro dar
bas šiek tiek apvalytas 
propagandinių antn ašų.

Bet iš tikrųjų taip nėra. 
Ministras Šepetys nebūtų bol
ševiku, jeigu nepasišvaistytų 
po išeiviškas drobes bolševi
kinių tendencijų šepečiu!

Neabejojame, kad per
skaitęs šitą kaltinimą Gu
deliui ponas Maziliauskas 
susiriesdamas kvatosis. Juk 
tai yra beveik žodis 
Gudelio kaltinimas 
liauskui.

žodin
Mazi-

Rankomis taip vasariu.

gaminti. Man jie per sti
prūs, bet Jonas ir dabar 
jais skanėjasi. Čia labai 
švieži ir’ geri produktai. 
Šiuo metu čia, pas mus, ir 
šviežiu obuoliu nuolat būna 
pirkti. Nuolat limonai gau
nami parduotuvėse. Apelsi
nai čia atvežami iš Moroko 
ir kitų Afrikos kraštų. Taip 
kad jokių problemų su vai
siais nėra, tuo labiau su pie
no produktais.

Artėja pavasaris. Tikimės 
šiais metais vėl daug gerų 
bičiulių atvažiuos į savo Tė
vų žemę, žinoma, ir mus ap
lankys, kaip tai pernai daž
nai būdavo.

Viso geriausio Jums 
siems su besiartinančiu

vi-
pa-

DĖL LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 
PROBLEMŲ IR 
UŽDAVINIŲ

Iš Lietuvos spaudos 
žinome,

Jonas Gužas
Stefanija Sasna

Įvairenybes
TOLIAU TEBEIEŠKOMA

Ieškant vaistų nuo vėžio, 
surinkta ir ištirta daugiau 
kaip 350,000 įvairių pavyz
džių — pradedant sinteti
nėmis medžiagomis ir bai
giant vabzdžių ir jūrų gy
vūnų ekstraktais. Kaip pra
neša Associated Press agen
tūra, iš 17,000 medžiagų, 
kurios bandomos šiuo metu, 
trijuose šimtuose rasta sa
vybių, kurios rodo, kad tiks
linga toliau bandyti šių me-

Priežiūra, kaip ligoninėje, 
taip ir namie, labai gera. 
Mus aptarnauja iš Buenos 
Aires atvykusi šeima. Juos 
savo ruožtu, kaip ir mus, džiagų gydomąsias savybes, 
aptarnauja bičiulis, nes jis vykdant eksperimentus su 
daug greičiau ir 1 judriau gyvūnais, 
orientuojasi visais mums 
rūpimais klausimais. Aš da
bar tik gerai supratau, ką 
reiškia gimtasis kra š t a s .;

PO KRABO ŠARVAIS
Tarybiniai mokslininkai 

Tokios priežiūros mes var-ia^ia^° įdomią žuvų rūpini- 
Imosi savo palikuonimis for
mą. Ochotsko jūroje veisia
si rausvos giliavendenės žu
vys. Pavasarį prieš nerštą 
jos pasikelia į mažesnį gylį 
ir susitinka su didžiuliais 
Kamčiatkos krabais. Žuvų 
patelės ilgu kiaušclėčiu su
leidžia ikrus po krabų šar
vais, kur, apsaugotos nuo 
pavojų, ir išsirita žuvytės.

tyse, pasiremiant Maskvos ap
robuotais statistikos duomenį-1 
mis . . . Skelbiasi rašiniai, kri
tikuojantys mūsų veiksnius — 
Vliką, Altą, Liet. Bendruome
nę ir kt., ir mūsų pasižymėju
sius veikėjus Lietuvos vadavi
mo srityje.

Ypatingai biaurina “Neprikl. 
Liet.” išvaizdą persispaus- 
dinimas ilgiausių straipsnių 
iš sovietinės lietuviškos spau
dos, kuri dabar leidžiama Lie
tuvoj: iš “Tiesos”, iš “Moks
las ir gyvenimas*’, iš “Litera
tūra ir Menas”, iš “Šluotos” ir 
1.1. Straipsniai, spausdinami 
dažnai be jokių komentarų, ir 
iš viso visiškai neįdomūs mū
sų išeivijai, užima ištisus “N. 
L.” puslapius.

Betgi juokinga, kad jau 
atsirado tokių “veiksnių”, 
kuriems ir “Naujienų” re
daktorius Gudelis, tas amži
nas Lietuvos plūdikas, yra 
“boševikams parsidavėlis”. 
Antai, smetoninkų “Dirvo-

17 d.) rašoma: 
kurios “aukštosios 
sumetimais, Nau- 

keletą numerių

je” (kovo
Nežinia, 

politikos” 
j ienose per

gu kur kitur būtume susi
laukę. Mūsų langai išeina 
į pietus. Dabar dažnai pro 
langus žvalgosi pas mus 
saulė, neretai dargi visą 
dieną, kuri jau keturiomis 
valandomis ilgesnė kaip 
sausio mėnesį.

Pavasariui artėjant ir 
mes ruošiamės jį sutikti. 
Jau nupirko'mums specialę 
kėdę, pritaikytą poilsiui. 
Dabar žiūrinėja man speci
alų vežimėlį nupirkti, kad 
būtų galima pavasarį į mū- Bulgarijos sostinę Sofiją, 
sų palangėje žaliuojantį pu
šynėlį ištisomis valandomis 
išvažiuoti...

Turėdama daug laiko aš 
dažnai prisimenu Brookly- 
ną, “Laisvės” patalpas, cho
rų repeticijas, darbščių 
draugių virtus lietuviškus 
kopūstus su “kaimiškomis” 
dešromis ir bulvių koše. Aš 
stebiuos, kad iš Buenos Ai
res atvykusieji draugai, ku
rie dabar mus aptarnauja, 
taip pat moka šiuos valgius

NE PILIGRIMAI, O TURISTAI
Keičiasi amžiai, karai praūžia, 
Miestai išauga, mainos drabužiai, 
Bet lieka žmogaus prigimtis ta pati. 
Žengiant į priekį, lūžis po lūžio, 
Papročiai pasikeičia, tampa kiti, 
Naujaip pasireiškia troškimai karšti.

Seniau lankyti šventųjų vietų 
Traukė piligrimai iš viso svieto 
Tam nusilenkti, kas buvo brangu, — 
Ir žmogui šiandien taipogi knieti 
Keliauti į šalis daug mylių ilgų, .
Kur sudėta aukų, tiek skaudžių ir vargių.

Tik tie piligrimai turistais nūn tapo, 
Ne į Meką jie traukia prie pranašo kapo, .
O kur revoliucijos kovės būriai, 
Kur žmonių kaulus velėna slepia 
Ir kur per aukas nauji žiburiai 
Tėvynei ir pasauliui švies nemariai.

Nors žodžiai numiršta įgrisę senieji, 
Piligrimystės gėdis turistai naujieji, 
Bet semias stiprybės jie iš vietų šventų: 
Didvyrių kančios ugnies jiems įlieja, 
Širdis pripildo troškimų karštų 
Dirbti, kovoti rytojui tautų.

J. Alota

SUSTINGĘ AKMENYS
Važiuodamas iš Varnos į

aštuonioliktajame kilometre 
regi keistai sustingusius ak
menis, kurie lyg primena 
buvusių didingų rūmų kolo
nas, lyg žmonių stovylaiS. 
Tai akmeninės statulos — 
5-6 metrų aukščio, apie pus
trečio metro pločio. Dar ir 
dabar daugelio šalių moks
lininkai ginčijasi, ar akme
ninės kolonos — gamtos, ar 
žmogaus rank ų kūrinys. 
Bulgarijoje apie sustingu
sius akmenis pasakojama 
daug legendų.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Bombos sprogimas užmušė 
6 žmones, sužeidė 147.

1. Seniausias Lietuvos 
komunistas

Daugelis pažangiųjų Ame
rikos lietuvių jį pažino ar 
bent yra matę, jei teko da
lyvauti įžymesnėse iškilmė
se. Dar neseniai jį vis ma- 
tydavom svarbesniųjų susi
rinkimų prezidiumuose — 
Viktorą Brigmaną, seniau
sią Lietuvos komunistą, nes 
jau nuo 1905 metų jis buvo 
Lietuvos socialdemok ratų 
Partijos Rygos organizaci
jos narys. Nuo jaunų dienų 
įsijungė į darbininkų re
voliucinę kovą, jis visą savo 
ilgą gyvenimą liko ištikimas 
darbo liaudies reikalui, ko
munizmo idealams. Jis bu
vo aktyvus 1917 metu Va
sario, o .;up pat Spalio re
voliucijos dalyvis, gi 1918- 
1919 metais buvo aktyvus 
darbuotojas kuriant tuomet 
Tarybų Lietuvą. Vėliau dar
bavosi įvairiose vietose Ru
sijoje, bet 1940 metais grįž
ta į atkurtą Tarybų Lietu
vą ir dirba Profesinių są- 
j ungii (unij ų) vadovybėj e.

Man teko susipažinti su 
V. Brigmanu trumpai prieš 
karą Kaune, o paskui jau 
karo metu Maskvoje. Nuo 
to laiko mus rišo gera drau
gystė. Džiugu buvo maty
ti tą garbingą žilabarzdį vis 
gerai nusiteikusį, nesilen- 
kiantį prieš didelę metų 
naštą. Tvirtas jis buvo per 
(savo 80 metų sukaktuves, 
tik susilaukus 85 metų pra
dėjo silpnėti akys, ir šiaip 
sveikata ėjo silpnyn. Ir 
štai, Tarptautinės Moters 
Dienos išvakarėse, kovo 7 
d., mirtis palaužė tą tvirtą 
Lietuvos ąžuolą, seniausią 
mūsų komunistą. Visų 
draugų širdyse neišblės 
Viktoro Brigmano šviesus 
atminimas.

2. Parodų parodos 
Parodų rūmuose

Vieną dieną užėjau į Pa
rodų rūmus, kur tada vyko 
V. Karatajaus tapybos ir 
R. Rakausko fotografijos 
parodos, o didžiausioje sa
lėje dar buvo ruošiama J. 
Balčikonio kilimų ir batikos 
darbų paroda. Sutikau čia 
Dailės muziejaus direkto
riaus pavaduotoją parodų 
reikalams S. Stropų. Jis pa
pasakojo, kad J. Balčikonio 
paroda būsianti 137-j i paro
da, kuri įvyksta Parodų rū
muose, atidarytuose 1967 
m. lapkričio 3 d. Teko tie
siog nustebti išgirdus tokią 
skaitlinę — 137 parodos per 
ketverius metus! Nejučio
mis imi prisiminti buržua
zijos viešpatavimo metus, 
kada dailės parodos, kaip ir 
koncertai, būdavo labai re
tas reiškinys.

Specialiųjų Parodų rūmų

pastatymas nepaprastai pa
gyvino Lietuvos meninį gy
venimą ir palengvino Dailės 
muziejaus padėtį. Seniau 
parodos būdavo rengiamos 
tame muziejuje, tekdavo vi
sada nuiminėti nuol a t i n ę 
ekspoziciją, užleidžiant vie
tą parodoms. Dabar muzie
jus liko tikrai muziejumi, o 
Parodų rūmai yra jo filia
las. Kiti Dailės muziejaus 
filialai yra — Paveikslų ga
lerija, Teatro ir muzikos 
muziejus, Palangos gintaro 
muziejus ir įrengia m a s i s 
Klaipėdos jūros muziejus.

Parodų rūmuose be lietu
vių dailininkų parodų buvo 
surengta visa eilė kitų są
junginių respublikų, o taip 
pat užsienio meno kūrėjų 
parodų. Matėme čia čekų, 
italų, japonų, dano Bidstru- 
po kūrinius, čekų, vengrų, 
italų ir daugelio kitų me
nininkų keramikos darbus, 
o taip pat užsienyje gyve
nančių lietuvių — Igno Ig
natavičiaus ir V. Krivic
ko — kūrinius.

3. Lietuvos dvasiškiai 
kovoja už taiką

Šių metų kovo pradžioje 
įvykusioje ketvirtoje Lie
tuvos taikos šalininku kon
ferencijoje dalyvavo atsto
vai iš įvairių respublikos 
vietų, įvairių prof esi j ų, 
įvairių tautybių žmonės. Jų 
tarpe buvo ir dvasiškiai. 
Katalikų dvasiški jai atsto
vavo vyskupai J. Matulai
tis-Labukas ir J. Pletkus, 
monsinjoras č. Krivaitis, 
monsinjoras P. Bakšys ir 
Kauno dvasiškosios semina
rijos rektorius prof. Dr. J. 
Butkus, kuris pasakė konfe
rencijoje kalbą apie dvasiš
ki jos dalyvavimą taikos gy
nimo * reikale. Konferenci
jos užbaigoje Taikos šali
ninkų komiteto pirmininkas 
J. Baltušis įteikė Garbės 
raštus, kuriais Tarybinis 
Taikos gynimo komitetas 
apdovanojo grupę aktyvių
jų taikos šalininkų Lietuvo
je. Apdovan o t uju tarpe 
Lietuvos dvasiškiai — mon
sinjoras r Č. Kr iv a i t i s ir 
prof. dr. V. Butkus.

J. Paliukonis
Vilnius, 1972.111.10

DVIGUBO DUGNO UPĖ
Betpak-Dalo dykumos 

šiaurėje teka vasarą iš- 
džiūstanti upė Sarysu. Ka
zachijos hidrologai aptiko, 
kad upė turi du aukštus. 
Po smėlėtu upės dugnu 30- 
40 metrų gilumoje labai lė
tai teka gėlo vandens sro
vė. Tyrimai parodė, kad iš 
apatinės upės tėkmės per 
sekundę galima gauti 3 0 0 
litrų puikaus geriamo van-

Į Kauno dirbtinio pluošto gamyklos cechą užsuko Kūno kultūros dėstyto
jas, TSRS sporto meistras Algirdas Šocikas. (M. Baranausko nūotr.)
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PAUL SIMONS
SENAME SKANDINAVUOS MIESTE

Iš įvairiu pasaulio religija 
suartėjimo asamblėjos

(Pabaiga iš pereito num.) 
Apie maldos poveikį

Stojo nejauki tyla. Čan- 
dra vartė kasdien išleidžia
mą spalvotą asamblėjos biu- 
letmį. Padėjęs jį į šalį, jis 
tarė:

—Viename pranešime buvo 
iškeltas kaip bendras reli
gijų bruožas psichologinis 
maldos poveikis žmogaus 
dvasiai. Tikinytsis, kalbė
damasis su įsivaizduojama 
dievybe, kaip su kilniųjų sa
vo troškimų idealu, sueina 
į dialogą su ta dievybe arba 
su kilniąja savo prigimtimi, 
su jo pasąmonėje slypin
čiais kilniaisiais tos prigim
ties norais, būtent: troški
mu išlikti nemariam savo 
veikla, gyvendinti teisingu
mą, triūsti, kurti, pasiauko
ti. Vadinas, žmogaus san
tykiavimas su dievybe, kaip 
su kilniųjų savo norų iš
raiška arba personifikacija, 
yra vertintinas pozityviai.

— Visa bėda ta,—vėl kal
bėjo vengras, — kad tas 
pranešėjas pamiršo paliesti 
kitą problemos pusę, bū
tent — kad tikintysis mels
damasis paklunsa ir žemie
siems, gyvuliškiesiems savo 
norams ir, pats to nejaus
damas, įsivaizduojamą die
vybę maldoje paverčia ke- 
turkojiškų savo instinktų 
suokalbininku. Kiek tikin
čiųjų melsdamiesi prašė ir 
tebeprašo, kad dievybė 
jiems padėtų įvykdyti niek- 
šiškiausius jų kėslus.

Australietis prisiminė pa
maldas to universitetinio 
miesto katedroje, kur daly
vavo žymi dalis asamblėjos 
delegatų:

— Per įvairiomis kalbo
mis sakomas maldas nesi
jautė pagrindinės savaime 
besisiūlančios išvados iš to 
pranešimo apie dialogą su 
dievybe. Juk jeigu antra
sis trejybės asmuo supran
tamas kaip įsikūnijusi jzmo- 
nija, kaip pradas, vydantis 
per savo egzistenciją pa
žangos procesą, tai, rodos, 
būtų aiškių aiškiausia, kad 
vienintelis tai dievybei tar
navimas yra prisidėjimas 
prie pažangos, o ne kauliji- 
mas savanaudiškos palai
mos, elgetavimas iš tos die
vybės asmeniškų hedonisti
nių malonumų?

— Man rodos, šita išva
da jautėsi kai kurių pro
testantų pastorių praneši-

anūkų. Palaidota 24 d. St. 
Patricks Cemetery.

Mirė Mary Belkus, 86 m., 
palaidota vasario 19 d. Lie
tuvių kapinėse Bradforde.

Kovo 5 d. mirė Mrs. Ma
ry Casper, 79 metų. Paliko 
du sūnus — Joseph, Flori
doje, Witold A., HaverhiUe, 
ir dukterį Mrs. Kenneth 
Johnson, Whittier, N. C., ir 
šešis aųūkuisž Palaidota. 8 
d. Lietuvių kapinėse Brad
forde.

Kovo 8 d. mire Anthony 
Balukas, 58 metų iš 4 Da
venport St. Buvo nevedęs, 

:prigulėjo prie Lietuvių Pi- 
I liečiu Gedimino) klubo. Pa
laidotas 11 d. St. Patrick’s 
(Cemetery.

Mirusioms ramybė, o liku- 
j siems užuojauta.
I Paukščiai iš šiltų kraštų 
skrenda į žiemius, tad jau 
parskrido iš Floridos Mary 
ir William Sametis.

Darbininkė

muose, —tarė Maurya Čan- 
dra. ;

Malda ir savimyliškumas
Zigmuntas nesutiko:

—Šios išvados niekas iš 
delegatų nepajuto. Pavar
tykite daugybę maldynų. 
Jie visi sustatyti meldimui 
sau palaimos. Jie dvelkia 
savotišku kryžiaus laižymu, 
kažkokiu sadistiniu mėgavi
musi kančia. Katalikės vie
nuolės, priverstos laikytis 
celibato, melsdamos jaunam 
Kristui, o vienuoliai — ne
kaltai mergelei, mėgaujasi 
dar ir savotišku erotiniu 
goslumu.

Miesto rotušės varpas iš
muša dvyliktą.

— Taip, — sutiko austi a- 
lietis žurnalistas. — Nors 
kryžiaus kančios kaip pozi
tyvių pastangų į pažangą
supratimas toks akivaiz
dus, bet šių dienų krikščio
nys jo nenusitveria. Tai 
būtų vienintelis logiškas 
žmogaus santykis su įsivaiz
duojama dievybe, atitinkąs 
kilniąją arba visuomenišką 
žmogaus prigimtį. Tokio 
tikinčiojo malda turėtų bū
ti ne savanaudiškas sau pa
laimos meldimas, o prašy
mas apšviesti jo protą, pa
dėti įžvelgti tas galimybes, 
kuriomis besimeldžiantysis 
kuo našiau galėtų prisidėti 
prie istorinio pažangos pro
ceso.

Zigmuntas pakilo ('i t i į 
savo kambarį.

— Man rodos, kad gal vis 
dėlto šios asamblėjos at
garsiuose, delegatams bei 
mums, spaudos atstovams, 
išsiskirsčius į namus, su
skambės nemaža išryškėju
sių pozityvių idėjų, kurios 
daugiau a r mažiau patei
si ns šio margo sambūrio su- 
šaukėjų viltis.

Bet nesimato naujojo 
gyvenimo emblemos

Grįžęs per koridorių į sa
vo numerį, Zigmuntas Deva 
dirstelėjo pro langą. Per 
gatvę kabojo skydai su įvai
rių religijų emble m o m i s : 
graikiški ir lotyniški kry
žiai, dvejopi ortodoksų kry
žiai, pusmėnuliai, daugia- 
rankiai budos, slibinų pro
filiai. Prisiminė dieną ma
tęs net kažką panašaus į 
svastiką.

— Niekas iš delegatų nė 
jauste nenujaučia, kad čia 
nėra tos emblemos, kuriai 
lemta visas jas pakeisti,

kad čia stinga emblemos, 
kuri jau antrąją šimtmečio 
pusę skinasi kelią į gyveni
mą, — pagalvojo sau Zig
muntas, vartydamas ant 
stalo padėtą paauksuotą 
bibliją, veltui dalintą vi-
siems asamblėjos delega
tams.

Jo mintys plauke toliau:
— Kokią galią turėjo tos 

religijos, jei gyva našlė su
sidegindavo pati, apkabi
nusi mirusį savo vyrą! Bet 
nau j o j i emblema įstengs 
įkvėpti žmones, juos uždeg
ti ne mirčiai, o kūrybai 
šimtą kartų veiksmingiau. 
Ši emblema aiškiai pabrė
žia, kad ateityje pažangos 
siekime vyraus ne kraujo 
praliejamas, o sąmoningos, 
mokslu paginkluotos ir kū
rybiniu darbu paremtos 
žmogaus pastangos, sutei
kiančios jam aukščiausią 
įmanomą laimę.

Kai Zigmuntas užgesino 
šviesą, ant sienos švytulia
vo neoninių reklamų plyks
telėjimai, mirgą tame jau 
seniai nekariavusios šalies 
mieste, kur šiuo metu mie
gojo apie 2,000 įvairių reli
gijų atstovų, pirmą kartą 
suvažiavusių iš viso pasau
lio į tokią asamblėją.

Iš anglų kalbos išvertė
J. S.

Iš knygos
“Simpoziumų užrašai”

Haverhill, Mass.
Vasario 23 d. mirė Joki- 

mas Vitkauskas, 77 metų, iš 
104 Margin St. Paliko sa
vo žmoną Anną, du sūnūs— 
Joseph P., Springfield, 
Mass., ir Albert J., Haver
hill, Mass., seserį Evą Ma- 
ziliauskienę, tris anukus. 
Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Gedimino klubo ir 
buvo nutarimų raštininkas. 
Palaidotas 26 d. Lietuvių 
kapinėse Bradforde. Po lai
dotuvių palydovai buvo pa
kviesti Gedimino kluban ir 
pavaišinti pietumis.

Vasario 24 d. mirė Paul 
W. Maksvytis, 80 metų, iš 
67 Lexington Ave., Brad
ford. Paliko žmoną Mary, 
sūnų Edwardą, Salem, N. 
H., posūnį Albert Lapinską, 
N. H. valstijoje, ir du anū
kus. Prigulėjo prie Lietu
vių Piliečių Gedimino klu
bo. Palaidotas 26 d. Lietu
vių kapinėse Bradforde. Po 
laidotuvių palydovai buvo 
pakviesti Gedimino kluban 
pietų.

Vasario 23 d. mirė Mrs. 
Annie Stanckis, 80 metų, iš 
460 Amesbury Rd. Paliko 
sūnų ir keturias dukteris ir

Concord, Mass.
Istoriškas miestelis

1775 metais čia ir prasi
dėjo Amerikos revoliucija 
prieš Angliją. Ir daba? dar 
kožni metai balandžio 19 d. 
būna apvaikščiojama. Nuo 
čia ir prasideda eisena, ku
ri tęsiasi iki Bostono. Ir 
dabar dar joja ant arklio 
Paul Revere šaukdamas. 
(Žinoma, dabartiniai legio
nieriai eitų mušti revoliu
cionierius.)

Šitas miestelis ir dabar 
nedidelis, tik virš 8,000 gy
ventojų. Jame ir dabar 
tebėra kapai tų revoliucio
nierių, kurie žuvo kovoda
mi prieš Anglijos kolonis
tus.

Šitame miestelyje nėra in
dustrijos. Visi gyventojai 
yra kaip ir aukštesnės kla
sės. Yra kelios dirbtuvės, 
bet jau jos priklauso West
ern Concord. Čia yra ir li
goninė. Pirmiau buvo ma
ža ir ta medinė. Dabar pa
statė didelę ir modernišką 
ligoninę. 1968 metais ir man 
teko pabūti 9 savaites šito
je ligoninėje. Tada dar bu
vo nebaigta, bet aš tada jau 
buvau naujame name. Da
bar gal jau baigta. Ligoni
nės administracijos buvo 
pakviesti tarybiniai moksli
ninkai - architektai, kurie 
lankosi JAV-ose. Buvo še
ši. Matyt, kad įdomus tas 
ligoninės namas, kad užsie
niečiai kviečiami lankytis. 
Kada jie čia buvo, nepasa
kyta. Ši ligoninė tikrąi yra 
moderniška.

J. Gaidys

Brockton, Mass.
Kovo 12 dieną turėjome 

LLD 6 kuopos, susirinkimą. 
Kadangi susirinkimas nebu
vo gerai išgarsintas, tai ir 
nebuvo skaitlingas. Valdy
ba išdavė raportą, kad kuo
poje turime 28 duokles pa
simokė jusius narius, kad 
knygos “Tėvų žemė” ir “Le
gendos ir padavimai” gau
tos. Jeigu kuris narys kny
gų dar negavo, tai pareika
laukite ir gausite. Valdyba 
pranešė, kad mirė trys kuo
pos nariai — John Smith, 
John Grigas ir Antanas 
Raila. Atsistojimu pagerbti.

Išduotas raortas iš drau
giško p a r e n g i m o , kuris 
įvyko vasario 27 d. O dėl žie
mos nepalankaus oro, pa
rengimas nebuvo sėkmin
gas. Pelno liko tik $3.

Mirę lietuviai, seni 
Montellos gyventojai

Vasario 27 d. mirė Mari
jona Meškinis, sulaukus 80 
'metų. Paliko sūnų Alfonsą 
Meškinį su šeima ir kitus 
gimines.

Vasario 28 d. mirė Ste
phen Vishinskis, advokatais.

Kovo 4 d. mirė Charles 
Pikelis, 67 metų amžiaus,

WATERBURY, CONN.
Mirus

Kiemeli tinai Yeiikeliuiiieiiei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui J. 

Jenkeliūnui, sūnums Richard ir Vincent ir jų šei
moms, sesutėms Idai Ablažienei, kitai Lietuvoje, 
giminėms ir idėjos draugams.

A. M. Raškauskai
Helen Sholunas
Antanas Antanavičius
Motiejus Šteinys 

buvo čia gimęs ir augęs, 
bet buvo nelaimingas, nes 
dėl ligos neturėjo abiejų 
kojų aukščiau kelių. Per 
keletą metų buvo prieglau
doje Nursing Home. Paliko 
sūnų Raymond, dvi seseris 
ir jų šeimą ir kitus gimines. 
Palaidotas Melrose kapinė
se.

Kovo 12 d. mirė Rose 
Raštikis (Kucka), 91 metų, 
Nursing Home. Ilgai sirgo, 
ten išbuvo trejus metus. 
Buvo gimus Lietuvoje, Že
maitijoje. Palaidota Mel
rose kapinėse. Paliko liūdin
čius: tris seseris — Susie 
Stukas, W. Bridgewater, 
Helen Gecevich, Brockton, 
K. Zigen, Tarybų Lietuvo
je, 4 seserėčias ir 3 brolius.

Geo. Shimaitis

St. Petersburg, Fla.
Šeštadienį, kovo 11-tą d., 

LLD 45 kuopos moterys at
žymėjo Tarptautinę Moters 
Dieną. Svečių susirinko 
pilnutėlė salė. Pirmiausia 
buvo pateikti pietūs. Po 
pietų Aldona Aleknienė pra
vedė dienos programą.

Aldona pasako įžanginę 
kalba, nuosekliai apibūdino 
Kovo 8-osios įsikūrimą, jos 
reikšmę moterų gyvenime,. 
Priminė pirmąsias moteris 
kovotojas ir praskynusias 
mums kelią į platesnį gyve
nimą. Tarptautinė Moters 
Diena vienija viso pasaulio 
pažangias moteris kovoti už 
lygiateisiškumą, už geresnį 
gyvenimą, už taiką pasau
lyje.
^Pakviesta Adelė Pakalniš

kienė. Ji kalbėjo angliškai. 
Papasakojo šios dienos po
būvio tikslą, apie Tarptau
tinę Moters Dieną, moterų 
kovas už lygias teises dar
be ir gyvenime, jų pasiek
tus laimėjimus.

Šių dienų didžiausia mo
terų kova, kad būtų kuo 
greičiausiai sustabdytas ka
ras Indokinijoje, kad jų sū
nūs nežūtų kare.

Baigus kalbėti, paskaitė 
poeto J. Vilkelio poemą 
“Pabuskit, sesės.”

Pakviesta V. Bunkienė. Ji 
kalbėjo, kai]) moterims an
trasis pasaulinis karas at
nešė 'daug 'kančių ir 
skausmo. Pergyvenimai pri
vertė jas pažiūrėti į gyveni
mą kitomis akimis. Tai su- 
pratusios, jos pradėjo bur
tis į demokratines organi
zacijas, nutarė suvienyti vi
so pasaulio moterų jėgas, 
nepalia ujamai kovoti už 
tvirtą taiką visame pasau
lyje.

Po kalbų Dainos mylėto
jų choras, vadovaujant A. 
Pakalniškienei, padai n a v o 
šias dainas:

“Sudiev, močiute, neliū
dėk”

“Padainuok motulei”
“Lai kasdien šviečia sau

lutė.” ;

Jonas Ragauskas 
A. A. Jociai 
Ch. T. Sholunai 
V. E. Valley

St. Petersburg, Fla.

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)

MEN
Vinyl Wall Covering Plant 

Experienced Only
Front and back windups. Good pay, 
hospitalization as well as other 
fringe benefits. Kindly call 

201-933-7373 
or apply in person.

50 Amor Ave., Carlstadt, N. J.
(23-29)

MACHINIST Experienced in work
ing small tight toleranced electronic 
parts. Must be capable of setting 
up and running mills and lathes. 
Be self starting. Salary commensur
ate with experience and ability. Call 
Mr. Robert Maggio, Tek Wave, Inc. 
Box 994, Old Camplain Rd., Somer
ville, N. J. 526-1150.

■ (23-28)

SHEET METAL, precision, fab
ricators, assemblers, job shop exper
ience, All benefits.

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

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

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

Tel. 456-7108
(21-25)

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)

NURSES
Dream opportunity to start from 
scratch and grow with a beautiful 
new facility. Openings R'N’ 7 to 
3:30 & L. P. N. 11 to 7.

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

COOK—HOUSEKEEPER
Permanent

2 adults. Five day week. 
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area. 

201-531-2901
(20-26)

BUSINESS OPPORTUNITY

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service station 
fully equipped for extensive repairs. 
Prominent location, approximately 
50,000 gallons monthly. $115,000.
K. H. WANKOW REAL ESTATE 

Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J.
782-1787, eve’s, 722-0018, 722-8425 

(23-29)

Ir svečiams padainuotas 
“Pensininkų Himnas.”

Tuo buvo užbaigta mote
rų šventė.

Mūsų ligoniai
Choristei Charlottei Ruk 

begenėjant savo sodelyje 
medį, pavirto kopėčios ir 
palaužė kairės rankos rie- 
šelį. Labai gaila mūsų mie
los cftdristės.

Adelės Pakalniškienės 
motinėlė Antaneta Puišiene 
susirgo širdies liga, išvežta 
ligoninėn.

Linkiu ligonėms greitai 
susveikti.

V. B—nė

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. susirinkimo, 

įvykusio kovo 19 dieną
Pasitaikė saulėta diena, 

bet kažin kas pasidarė su 
mūsų pažangiečiais, kad 
taip mažai lanko susirinki
mus. Gaila, kad taip apsi
leido mūsų pažangieji...

Kuopos sekretorius V, 
Žitkus jau baigia išdalinti 
knygą “Tėvų Žemė,” ir ra- 
“Laisvę,” “Vilnį” ir LLD

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)

DAIRYMEN 
needed for general farm work at 
once on 75-cow dairy in Canjohari, 
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)

WANTED
FOR NEW PLANT 

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS 
EXPERIENCED ONLY 

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

(19-25)

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

Full benefi ts. Apply in person,
PATERSON MACHINE CO.

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

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.
Job shop, tool room experience 

desirable.
Good pay, all benefits.

D. M. E. CORP.
1217 Central Ave., Hillside, N. J. 

201-355-3500
(14-23)

EXPERIENCE 
NECESSARY

Male or Female:
Clerk Typists

Full Charge Bookkeepers
Payroll Clerks

Male: .
' Office Men

Warehouse Men 
Truck Drivers

Now Taking Aplications 
COLINO ELECTRICAL 
CONTRACTORS, INC.

Call 201-575-0830 
Must Speak English

(22-24)

MERROW OPERATORS
and

FLOOR GIRLS WANTED
Greenpoint

Close to Williamsburg 
and GG Station

Call:
212-389-1175

(22-24)

MASON SUB-CONTRACTORS
Long term jobs in Hightstown, N. J.

Brick Block, & Footing Crews.
Immediate availability.

Top Pay.
Call

(609)-448-7789
(22-28)

portavo, kad jau visi na
riai pusi mokėjo į draugiją 
duokles už šiuos metus. 
Apkalbėta vasariniai pa
rengimai, kurie visi praei
tyje įvykdavo Olympia Par
ke. Šiemet jau to nebus 
galima įvykdyti, nes jau 
parką valdo kitataučiai ir 
mums jau negalima ten nie
ko surengti. Apdiskusavus 
palikta apskrities metiniam 
suvažiavimui, kuris numa
tomas balandžio 30 dieną 
So. Bostone.

J. Senkus, kuopos iždinin
kas, raportavo, kad kuopos 
ižde randasi 189 doleriai. 
Apkalbėti “Laisvės,” “Vil
nies” suvažiavimai ir LLD 
60 metų sukaktis. Nutarta 
pasveikinti su po $25. Be 
to, Jaskevičius pasižadėjo 
parinkti aukų dėl “Laisvės” 
suvažiavimo. Kurie nebu
vote susirinkime, galite pri
sidėti su auka. Jis mielai 
jums padės tą atlikti. Pa
skambinkite 799-9573.

J. Jaskevičius



C-tes Puslapis

Visokios Žinios
GAISRE ŽUVO KETURI 

ŽMONĖS
Manhattane ant W. 34th 

St. Y.M.C.A Sloane House 
trečiadienį kilo didelis gai
sras. Keturi žmonės žuvo, 
o daugiau kaip šimtas yra 
sužeistų. Namas 14 aukš
tų ir turi 1,490 kambarių. 
Gaisro kilimo priežastis dar 
nepatirta.

UNIJŲ VADAI Iš PAY 
BOARD PASITRAUKĖ 
Washingtonas.— Iš val

diško Pay Boardo rezig
navo AFL-CIO vadai. Uni
jų federacijos prezidentas 
George Meany pareiškė, 
kad ši algų kontrolės tary
ba pataikauja kapitalistam 
ir skriaudžia darbininkus. 
Taryba buvo sudaryta iš 15 
narių — iš penkių nuo uni
jų, penkių nuo samdytojų 
ir penkių nuo valdžios at
stovu, v

Washingtonas. — Komer
cijos depart am e n t as pa
skyrė $2,200,000 Kinijos 
mieste Shangajuje komuni
kacijos stočiai pastatyti. 
Statyba jau ruošiama. *

Visiting Friends I
We were looking for a 

doorbell when a gentleman 
who lives in that apart
ment house opened the door 
and asked: “Who are yon 
looking for?”

“Mr. and Mrs. Buck.”
“They live on 6th floor. 

I know them. They are nice 
people.”

It was good to hear him 
say “They are nice people.” 
They are our friends and 
more important yet — they 
are progressive people; I 
felt very proud of our 
people that moment. All 
our people are nice people. 
They know how to conduct 
themselves, how to get 
along with other people, 
how to be respected. Pro
gressive people are a step 
ahead, of other people.

Our dear friend and a long 
time member of our organ
izations — Frank Buck 
(Buknys) has been ill for 
quite some time now. He 
was Laisve’s administrator 
for many years and did 
good work in many com
mittees. He is a person 
everybody gets along with 
and we misshim very much.

The night we visited him 
his charming wife Naste 
had invited some other 
people over too to see 
Frank. And she had pre
pared a dinner “fit for a 
king.” We enjoyed being 
with Naste and Frank and 
that evening will stay in 
our memory always.

Naste is tied down very 
much taking care of her ill 
husband but she still par
ticipates in organizational 
work. She sings in the Ai
do Choras, is a member of 
Laisve’s board of directors 
and belongs to other com
mittees. She has. a lovely 
voice and for many 
years she was a member of 
our Quartet. She is al
ways willing to help at our 
affairs and participates in 
the program — singing, re
citing or being a chair
woman. She did a wonder
ful job as a chairwoman 
at John Juskas 85th Birth
day affair.

We are very proud of 
Naste and Frank.

Use

Kairas. — Egiptas ir Ki
nija pasirašė naują preky
bos sutartį, kuri sieks arti 
82 milijonus dolerių į me
tus. Metinė prekyba bus 
padidinta 10 mil. dolerių.

Saigonas.—Du amerikie- 
kiečių lėktuvai numušti La
ose. Vietnamo partizanai 
apšaudė amerikiečių mili- 
tarinę bazę prie Nha Tran- 
go miesto.

Santiago. — Čilės pramo
ninė gamyba 1971 metais 
pakilo 14.6%. Tai nema
žas atsiekimas prie kairių
jų bendro fronto valdžios.

Washingtonas. — Jungti
nė Farmų Darbininkų uni
ja piketuoja nacionalinį re- 
publikonų centrą. Iškabose 
ragina sulaikyti farmų dar
bininkų žudynes ir vaikų 
darbą, v. . .

Buenos Aires. — Argen
tinos Komunistų partija 
1971 metais gavo 13,538 
naujus narius kovose prieš 
valdžios terorą, už demo
kratines teises.

Clayton, Ga. — Kalėjimo 
sandėlyje kilusio gaisro 
dūmai mirtinai užtroškino 
4 kalinius.

Įvairumai
’’Gelbėdamasi” nuo “ne

pamatuotų” mokesčių, ku
riuos reikia mokėti už ke
turkojų laikymą, anglė Mar- 
grit Čanter pasamdė visą 
lėktuvą. Juo specialiuose 
konteineriuose nuskraidino 
į Portugaliją savo 80 šunų 
ir 10 kačių. 

i-

Tulūzoje veikia pirmasis 
Europoje elektroninis vieš
butis. Svečius aptarnauja 
skaičiavimo mašina. Tačiau 
eksperimentas apvylė. Sve
čiai skundžiasi “nuoširdu
mo” stoka.

Briuselio teismo tarnau
tojas sudegino visų bylų do
kumentus. Jis tai padarė 
iš nusiminimo, kad nesuspė
jo atlikti darbo. Speciali 
komisija tiria, kiek bylų tu
rės būti “atgaminta”.

Prof esor i u s Gržimekas, 
VFR gamtos apsaugos 
draugijos pirmininkas ir 
Frankfurto zoologijos sodo 
direktorius, zoologijos sode 
isakė pakabinti veidrodį, po 
kuriuo yra užrašyta: “Prie
šais save jūs matote patį 
aršiausią grobuonį. Tik jis 
vienas visame pasaulyje 
nuolat naikina ir gyvūnus,' 
ir augalus”.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Mūsų posėdis įvyks šį pir
madienį, kovo 27, 4 vai. pp. 
Tai bus priešsuvažiaviminis 
posėdis. Sekr.

So. Boston, Mass.
Noriu pranešti, kad LLD, 

A. L. P. Klubas ir 'Susivie
nijimas turės susirinkimus 
balandžio 1 d., 318 Broad
way, So. Boston, 1 vai. po 
pietų. Malonėkite visi na
riai atsilankyti. Turėsi
me daug svarbių reikalų 
apkalbėti, ir duokles užsi
mokėsite už šiuos metus. 
Kurie negavote knygų, gau
site susirinkime, taipgi LLD 
nominacijos blankos jau 
atėjo, turėsime nominuoti 
Centro valdybą.

Elizabeth Repšienė 
finansų sekretorė

LAISVE

Iš Niujorko Motery 
Klubo Veiklos

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvy
ko kovo 15 d.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė atidarė susirinkimą ir 
buvo išrinkta susirinkimą 
pravesti. Sekretorė Bronė 
Keršulienė perskaitė praė
jusio susirinkimo užrašus, 
kurie buvo priimti su ploji
mu.

Ieva Mizarienė savo ra
porte kalbėjo apie įvykusį 
Moters Dienos minėjimą ir 
džiaugėsi, kad jis taip pui
kiai pavyko. Dėkojo darbš
čioms gaspadinėms Julijai 
Lazauskienei ir Kaziūnei 
Čeikauskienei, taipgi ir klu- 
bietėms, kurios suvežė tiek 
daug maisto’. Todėl ir liko 
nemažai pelno Klubui.

Finansų sekretorė Lilija 
Kavaliauskaitė pateikė fi
nansinį raportą iš Moters 
Dienos minėjimo parengi
mo, taipgi ir iš klubo sto
vio. Iždininkė Anne Yaks- 
tis patvirtino šį raportą.

Elena Siaurienė raporta
vo iš dovanų komisijos dar
bo. Ji pranešė, kad daug 
gauname dovanų. Ir šia
me mitinge atnešė vertingų 
dovanų A. Quater.

Smagu pranešti, kad į 
Klubą įsirašė nauja narė — 
Frances Baltrus. Tai mūsų 
ilgametės narės F. Maži- 
lienės dukrelė. Ji užsimo
kėjo narystę $5 visam lai
kui. y

Aukomis šį sykį prisidėjo 
Mary Adams, greatneckie- 
tė, su $2, A. Quater su $2, 
ir Vincas Baltrušaitis su 
$10. Draugas Baltrušaitis 
kasmet aukoja Klubui pri
siminimui savo mirusios 
mylimos žmonos Onos. Dė
kojame visiems už dovanas.

Ateinančiam susirinkimui 
vaišes paruoš Elena Siau
rienė ir Frances Mažilienė.

Kovo 19 dieną Laisvės sa
lėje Aido choras šauniai 
pagerbė savo narį, savi
veiklininką Joną Jušką, ku
riam sukako 85 metai am
žiaus. Dar jaunas būdamas 
Juška įsijungė į pažangųjį 
judėjimą ir neuilstamai per 
60 metų jame darbuojasi. 
Tai svarbios ir gražios da
tos Jono Juškos gyvenime, 
vertos pagarbos. Na, o pa
rengimas, anot vieno sve
čio, pavyko šimtu nuošim
čių.

Pradžioje svečiai sudai
navo Jonui “Happy birth
day,” o Zinaida Sinkevičie
ne apjuosė mūsų solenizan- 
tą gražia, plačia juosta, gi 
jubiliato giminaitė Marytė 
Knistautienė prisegė Jo
nui baltą gėlę.

Po skanių pietų, Aido 
choro vice-pirm. N. Buknie
nė pravedė programą. Sa
vo įžanginiam žodyje, ji pa
sveikino jubiliatą ir perda
vė linkėjimus nuo savo ser
gančio vyro, buvusio “Lais
vės” administ r a t o r i a u s. 
Prano Buknio (pasigirdo 
aplodismentai), pakai bėjo 
apie Jono Juškos nuveiktus 
darbus meno dirvonuose, 
priminė jo žmonos Magdės 
Juškienės aktyvią veiklą 
prie Moterų klubo ir pa
skaitė pora Jono Juškos ei
lėraščių: “Sugrįžk sūnau” 
ir “Berželis.”

Jubiliato anūkas, Reynol- 
das Juška, istorijos mokslų 
studentas,. ,iųokosi City Uni
versity of New York, pa
sveikino savo grandpą (tė
vuką) su geriasiais linkėji
mais.

I. Mizarienė Joną pasvei
kino LLD Centro Komiteto 

vardu ir perskaitė prisiųs
tus jam sveikinimus iš Vil
niaus nuo rašytojo J. Bal
tušio, “Tiesos” vyr. redak
toriaus A. Laurinčiuko ir 
nuo jubiliato giminaičio B. 
Juškos — iš Kauno. Gau
ta gražių sveikinimų ir iš 
Amerikos. Kai kuriuos pa
minėsime. Iš Floridos svei
kina: LLD 45 kuopa, Dai
nos Mylėtojų choras, dail. 
Fr. Mockapetris, Aido cho
ras, O. Stelmokaitė, J. Sma- 
lenskas ir P. Semėnienė. Iš 
Long Island sveikina buvęs 
ilgametis aidietis Alex Ve
lička su žmona Domicėlė ir 
L. ir B. Varnai. Iš Kali
fornijos sveikina J. ir Ks. 
Karosai,iš Hartford, Conn. 
— Geo. ir O. Šilkai, iš De
troit, Mich. — Zabulionis 
ir iš Binghamton, N. Y. — 
J. ir K. Vaicekauskai. Tai 
vis ilgamečiai Jono Juškos 
draugai, su kuriais jis dir
bo, veikė, puoselėjo pažan
giąją mintį bei meną.

Kad nebūtų monotoniška 
programa, tarp kalbų, pasi- 
Idausėme muzikos ir dainų. 
Jaunuolė, 12 metų Bonie 
Stupurytė (jubiliato gimi
naitė, paskambino, pianu 
“Czardas,” kas maloniai nu
skaidrino svečių nuotaiką.

Aidietis J. Lazauskas dai
nuoja su J. Juška prie te
norų. Jis linkėjo jubiliatui 
geriausios sveikatos, laiky
tis dar jaunoje dvasioje ir 
ragino toliau lank k y t i s į 
Choro pamokas.

“Moscow News” kores
pondentas A. Sinkevičius, 
sveikindamas gerbiamą ju
biliatą, įteikė dovaną nuo 
savęs ir žmonos Zinaidos.

Antru kartu paskambi
no pianu jubiliato -giminai
tė, 14 metų Eva Stupury
tė, atlikdama ištrauką iš

Po susirinkimo mus vai
šino Ieva Mizarienė ir Anne 
Yakstis. Joms talkininka
vo Nastė Buknienė ir Ade
lė Rainienė. Prie vaišių 
ruošėjų, su maistu prisidė
jo M. Jakštienė ir J. Ans- 
kienė. Laiką praleidome 
smagiai, linksmai. Dėkoja
me Mizarienė i ir Anne 
Yakstis už vaišes.

Prie vaišių sužinojome, 
kad Anne Yakstis šį mėne
sį mines savo gimtadienį. 
Jai sudainavome “Ilgiausių 
metų.” Norisi šį tą pasa
kyti apie mūsų darbščiąją 
Anne. Ji redaguoja LDS 
organo “Tiesos” anglišką 
skyrių, taipgi ji yra LDS 
Centre vyriausia knygvedė. 
Ji taipgi mūsų Klubo val
dyboje užima iždininkes 
vietą. Linkime jai ilgiau
siu metu ir sveikatos.4, C

A. R.
Pastaba: Mūsų draugė 

A. R. nepažymėjo, kad Ade
lė Rainienė taipgi buvo 
gaspadinių tarpe Moters 
Dienos minėjimo parengi
me. Veikiausia tai darė iš 
kuklumo, bet negalima pra
leisti nepasakius, kad mū
sų Adelė visur ir visuomet 
prisideda su darbu.

Pirmininkė

LLD 1 kuopos nariams
Pirmadienį, kovo 27 d., 5 

vai. po pietų, įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Turime svarbių reikalų. 
Būkime visi.

Valdyba

Šaunus buvo Jono Juškos 
pagerbimas

Giuseppe Verdi operos “H 
Travatore,” o vėliau abidvi 
sesutės Stupurytės paskam
bino dėl savo grandpapa 
“Happy birthday.”

Trumpai ir šiltai jubilia
tą sveikino pirmininkės iš
kviesti iš publikos šie da
lyviai: P. Venta, J. Gasiū- 
nas, L. Kavaliauskaitė, Dr. 
A. Petriką, M. Petrikienė, 
M. Stensler, J. Weiss, W. 
Paulauskas, P. Beeis, I. Be
eis ir A. Bimba.

Jono Juškos plati gimine, 
tad į parengimą atsilankė 
nemažai jo artimųjų. Jo 
gimtadienio proga sveikino 
giminaitė M. Knistautienė 
marti Lillian ir sūnus, 
Brooklyn College chemijos 
profesorius Henry Juška, 
kuris labai šiltai atsikrei
pęs į svečius dėkojo už at
silankymą į jo tėvelio pa
gerbimo balių. Palygino 
savo augimą su jo tėvelių ir 
jų draugų veiklą. Girdi, 
jis sekė mus senstant, o 
mes sekėm ji augant ir išsi
mokslinant. Pabrėžė, kad jo 
tėvelis yra Lietuvos sūnus 
ir bus, jam tik reikia gy
venti ir džiaugtis gyveni
mu. Dėkojo Aidui už puotos 
surengimą, tai vis garbė 
Aidui ir aidiečiams.

Jubiliatas Jonas Juška 
atrodė labai gerai nusitei
kęs. Jis padėkojo kalbėto
jams už karštus sveikini
mus ir linkėjimus, aidie
čiams už pasidarbavimą, 
šeimininkėms už skaniai 
pagamintus pietus ir sve
čiams už atsilankymą.

Pabaigoje Aido choro iž
dininkas W. Keršulis įteikė 
Jonui Juškai nuo Choro do
vaną, pasveikino, palinkėjo 
daug laimės bei geriausios 
sveikatos.

Programa užsibaigė su 
dainomis. Solistai N. Ven- 
tienė ir V. Bekeris atliko 
porą dainų iš Jono Juškos 
operetės “Sudrumsta šir
dis” ir abudu atliko duetą 
“Oi tu bernužėli.” Po to 
Aido choras sudainavo: 
“Darželio daina,” “Mudu 
du” ir “Augau pas tėtelį.” 
Pianu akompanavb M. 
Stensler.

Po dainų, prie degančių 
žvakučių ant puošnaus tor
to, svečiai sudainavo ger
biamam į u b i 1 i a t u i Jonui 
Juškai “Ilgiausių metų.”

Šiame parengime suteik
ta Jonui Juškai pagarba, 
tai geriausias atpildas už 
jo nuveiktus darbus pažan
giųjų lietuviu veikloje. Su
laukęs brandaus amžiaus, 
Jonas Juška gali drąsiai 
žvelgti į praeiti ir pasi
džiaugti savo nuopelnais.
Aidiečiai atliko garbingą 

darbą
Suruošti tokį šaunų pa

rengimą reikia geros tal
kos, ir aidiečiai ture i o ge
rokai padirbėti. ' Žinoma, 
iiats svarbiausias ir sun
kiausias darbas buvo tai 
šeimininkų Jul. Lazauskie
nės, Tesės Stočkienės ir Ne
lės Ventienės, kurios paga
mino tiek daug įvairaus ir 
skanaus maisto. Reiškia
me joms širdingą ačiū.

Produktus supirko J. Gry
bas ir J. Lazauskas. Prie 
stalų patarnavo A. Lupše- 
vičienė, N. Ventienė, I. 
Bimbienė ir M. Nevinskie- 
nė. Kitus darbus atliko 
W. Keršulis, B. Keršulienė, 
P. Venta, N. Buknienė, A. 
Iešmantą, J. Babarskas, H. 
Feiferienė ir M. Stensler.

Aido choras dėkoja vi-

Penktadienis, Kovo (March) 24, 1972

Jau laikas subrusti
Artinasi Aido choro 60-osios metines ir jau laikas 

subrusti priduoti asmeninius bei organizacinius sveikini
mus į Jubiliejinę Programą.

Kaip žinome, Aidas davė didelį įnašą pažangiųjų 
lietuvių veikloje, ypatingai rytinėse valstijose, talkinin
kaudamas spaudai ir organizacijoms. Tad norintieji pa
sveikinti Aido chorą Jubiliejinėje Programoje prašomi 
ir raginami paskubėti, nes sekančio mėnesio pradžioje 
programa bus pradėta spausdinti.

Aido Jubiliejinė šventė įvyks gegužės 7 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klube, Maspeth, N. Y. Bus šaunus banke
tas ir meninė programa.. Bilietas $6. Pradžia 1 vai.

Kviečiam atsilankyti.
Jubiliejinis komitetas

Mieste pasidairius Pramogų Kalendorius
Vietinėje biznio spaudoje 

rašoma, kad tie, kurie fi
nansiniai parems republi- 
konų nacionalinę konvenci
ją, galės tą sumą atitraukti 
iš pajamų taksų mokesčių. 
Tie galės sumažinti taksų 
mokesčius. Tai gudrus sky- 
mas gauti daugiau aukų re- 
publikonų mašinai.

1 • ’

Apie 1,000 areštuotų per 
tris metus del įvairių kri
minalinių prasižengimų da
bar gali būt net be teismo 
paleisti, nes prieš juos ne
sudarytos kaltinimų bylos, 
kurias teismai galėtų už
tvirtinti.

•

Visuomeninių organizaci
jų pareigūnai samdo auto
busus vežti vaikus į Wa- 
shingtoną kovo 25 d. Ta
da prie Baltųjų rūmų 
įvyks vaikų protesto mar
šas prieš Nixono admini
stracijos mažinimą vaikų ir 
mokytojų paramai fondų.

•

St. Patricko dieną demon
strantai, žygiuodami Fifth 
Ave., reikalavo Anglijos iš
traukti militarines jėgas iš 
Šiaurės Airijos.

Prezidentas Nixonas bu
vo čia atvykęs. Turėjo pa-1 
šita rimą su gub. Rockefel-| 
leriu ir kitais pareigūnais 
bei kriminalizmo specialis
tais. Nixonas pažadėjo pa
dėti N e w Y o r k u i kovoti 
prieš kriminalizmą, kuris 
yra pralenkęs kitus mies
tus.

Senatoriai Javits ir Buck- 
ley lankėsi kriminaliniuose 
teismuose ir kalėjimuose. 
Pripažino, kad tiek teismai, 
tiek pat kalėjimai perpildv- 
ti. Reikia daugiau fondų 
kriminalizmui kovoti.

Policistas Phillips kalti
namas už užmušima prosti
tucijos agento ir 18 metų 
mergaitės 1968 metais.

Brooklyno teismas pa
skyrė $412,500 atlyginimo 
Donald Blattner ir jo žmo
nai Suzan už sužeidimą 
nelaimėje. Goddard Trans
portation kompanijos sunk
vežimis sudaužė jų automo
bilį. Jie reikalavo $250,000 
atlyginimo.

Rep.

LDS 1 KUOPOS 
NARIAMS

Pirmosios kuopos susi
rinkimas neįvyks balandžio 
mėnesį.

Sekantis pirmosios kuo
pos susirinkimas bus gegu
žes 2 d., 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Sekr. A. Gilman

siems , už atsilankymą ir 
linki aidiečiui Jonui Juškai 
dar daug šviesių ir laimin
gų dienų.

H. Feiferienė

Balandžio 16 d.
Lie tuvių 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

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 W ayn e A ve. 
Prašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

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

Gynimui Angela Davis 
Parengimas

New Yorko miesto An
gela Davis gynimui komite
tas rengia filmų rodymą. 
Pakviestas Jonas Grybas 
parodyti filmą “Angela Da
vis”. Taipgi jis rodys filmą 
“Tarybų Lietuva”, (angliš
ka kalba).

Tai bus šį sekmadienį, 
kovo 26 d., 1:30 vai. po pie
tų. Įėjimas $1.00. Vieta: 300 
Ninth Avenue, kampas 28th 
Street, New Yorke (Audi
torium).

Kas tik interesuojatės 
Angela Davis byla ir pama
tymu naujų filmų, atsilan
kykite.

J. G.

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

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

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




