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KRISLAI
Praktikuoja autokratiją 
Apie karo belaisvius 
Vėl grasina karu 
Pletkininkų spauda 
Tikra nelaimė

- J. GASIUNAS -

Prez. Nixonas dabar ban
do praktikuoti autokratiją, 
kokią seniau praktikuodavo 
karūnuotos valstybių galvos.

Jis informavo 100 senato- 
rią ir 435 kongresmenus, kad 
jis ir jo administracijos pa
reigūnai naudojasi “ekze- 
kiutyvia privilegija” ir tokiu 
būdu daugiau neis liudyti jo
kiam kongresiniam bei sena- 
tlniam komitetui'.

Nixono administracija yra 
įsivėlusi į daugelį skandalu. 
Vienas tą - Watergate skan
dalas, kuriame tūli admini
stracijos pareigūnai dalyva
vo Įsilaužime J demokratą 
būstinę ir išvogime Įvairią 
dokumentą. Dabar Nixonas 
neleidžia juos liudyti.

Kazys Rimbas “Vilnyje” 
apie karo belaisvius rašo:

‘‘Niekas neglosto priešo 
paimtą karo belaisvią. Bet 
visgi grįžusius amerikie
čius belaisvius, gydytojams 
patikrinus, rado gerame 
sveikatos stovyje. Tačiau 
Pietą Vietnamo paleisti savo 
tautos politiniai kaliniai iš 
Con Son salos nuo kankinimo 
suparalyžuoti.

Užsienio žurnalistams tie 
kaliniai pasakoja, kaip jie 
buvo sugrūsti i galėjimą, 
kad tik statiems buvo vie
tos, o gulant reikėjo gulti 
vieniems ant kitą. Maisto 
ir gėrimui vandens baisiai 
stigdavo. Ištroškusiems 
teko gerti net savo šlapumą. 
Kai vesdavo iš kalėjimo kan
kinti, tai tyčia kaliniai griū
davo ant žemės ir iš alkio 
griebdavo valgyti žolę, bet 
sargai ir tą iš ją atimdavo”.

•
Kovo 28 d. paskutiniai 

amerikiečiai belaisviai par- 
vyksta namo, paskutiniai 
amerikiečiai kariai taipgi 
ištraukiami iš Pietą Vietna
mo.

Bet klausimas, ar Pietą 
Vietnamo diktatorius Thieu 
paleis visus karo belaisvius 
ir visus politinius kalinius, 
kurią skaičius siekia porą 
šimtą tūkstanČią.

Nixonas glosto Thieu ir 
grasina Siaurės Vietnamul. 
Balsu, kad ir vėl nebūtą at
naujintas karas. O Pentago
nui išprovokuoti karą labai 
lengva.

R. Strimaitis Vakarą Vo
kietijoje išeinančiame žur
nale "Nemuno Kraštas” 
štai kaip apibudina “vaduo
toją” spaudą:

“Gandonešiai, tur būt, vi
sur ir visais laikais vienodi, 
nors tituluojami Įvairiai: 
liežuvninkais, pletkininkais, 
turgaus bobomis. . . Pas 
mus, emigracijoje, krikšti
jama Iškilmingiau: laisvoji 
spauda, turinti dar atskirus 
pavadinimus “Nepriklauso-

Pasaulinė Taikos Taryba 
nusitarė šaukti taikos
kongresą spalio 2-7

Maskva. - Pasaulinė Tai
kos Taryba nusitarė šaukti 
“visą pasaulio taikos jėgą 
kongresą” spalio 2-7 dieno
mis Maskvoje.

Triją dieną pasitarime da
lyvavo atstovai iš 60 šalių. 
Susitarta Į kongresą kviesti 
darbininką uniją, farmeriu ir 
kitą organizaciją atstovus, 
taipgi mokslininkus, dvasi
ninkus ir visus už taikos iš
laikymą kovotojus.

Pasitarime dalyvavo 7 
Jungtinią Tautą atstovai ir 
asmeninis J. T. generalinio 
sekretoriaus Waldheimo pa- 
siuntinis I. Cečetkinas, kuris 
perdavė Wahldheimo linkė
jimus “geriausios sėkmės” 
kovoje už taikos išlaikymą.

Indokinijoje taikos išlai
kymas bus svarbiausias 
kongrese klausimas. Taipgi 
bus aptarta, kaip nugalėti 
Vidurio Rytą krizę, kaip lik
viduoti Izraelio agresiją 
arabu žemėse.

Kovoja už karo 
priešų amnestiją

New Orleans, La. - Mrs. 
Virginia Collins vadovauja 
karo priešams amnestijos 
veiklai. Ji kviečia kovotojus 
prieš karą Įsijungti i ma
sinį judėjimą už amnestiją.

Virginia Collins yra vice 
prezidentė Pietinės Švieti
mo Fondo konferencijos ir 
atsisakiusio kariauti motina.

ma Lietuva” (nuo sovietinės 
Lietuvos tikrai nepriklauso), 
“Draugas” (draugauja nors 
ir su pačiu velniu, kad tik 
smalos papiltą), “Naujie
nos” (atnaujina bet kokias 
pašvinkienas) ir taip toliau”.

“Nemuno Kraštas” lai
kosi bendradarbiavimo su 
Lietuva politikos.

•
Apskaičiuojama, kad 

Jungtinėse Valstijose auto
mobiliai kasdien užmuša 
maždaug po 150 žmonią ir 
sužeidžia 11,000.

Pusė automobilią avariją 
ištinka dėl Įsigėrusią vai
ruotoją priežasties. Tai ti
kra amerikiečiams nelaimė.

•
Ar jau ruošiamės daly

vauti “Laisvės” šėrininką 
suvažiavime balandžio 8 d.?

Labai svarbu dalyvauti to
kiame suvažiavime.

DACCA. - Bangladešo re
spublikoje Įvyko pirmieji 
parlamentiniai rinkimai. 
Premiero Rahmano partija 
daugiausia vietą laimėjo.

Iranas kontroliuos 
aliejų savo žemėj

Isfahan. - Irano karalius 
paskelbė, kad perima alie
jaus šalinius iš svetimšaliu 
kompaniją, kurios iki šiol 
Irane, aliejų kontroliavo.

Karalius pasakė, kad val
džios ultimatumą patenkino 
svetimšalią aliejaus kompa
nijos ir dabar visas aliejus 
su visais Įrengimais perei
na Irano nuosavybėn.

Nesuranda žudikų
Hamilton. - Bermudos 

policija niekaip nesuranda, 
kas užmušė ir Anglijos at
siustą gubernatorlą R. 
Sharpies šiai kolonijai val
dyti. Taipgi kartu užmuš
tas jo adjutantas. Prieš 6 
mėnesius panašiai buvo už
muštas policijos viršinin
kas.

Manoma, kad tai bus vie
tos nacionalistą darbas. Na
cionalistai siekias! nepri
klausomybės nuo Anglijos.

Ruošiasi streikui
Baltimore, Mad. - Tūks

tančiai elektros darbininką 
15 miestą turėjo susirinki
mus pasiruošimui prie kovą 
už didesnes algas ir darbo 
sąlygą pagerinimą, kai uni
jos pasitarimai su kompani
jomis pradėti.

Susirinkimuose pasisakyti 
už skelbimą generalio elek
tros darbininką streiko, jei
gu kompanijos nepatenkins 
unijos reikalavimą.“

Nemažina armijos
Washingtonas. - Senato 

daugumos vadas Mansfield 
reikalauja sumažinti milita- 
rines jėgas užsienyje. Tą 
jėgą užlaikymas i metus kai
nuoja $30 bilijoną ir žymiai 
prisideda prie infliacijos.

Bet Nixono administracija 
griežtai priešinga mažinti 
armijas užsienyje. Ji siūlo 
dar didesnes sumas mllita- 
riniams reikalams.

W. A. Boyle teisme
Erie, Pa. - Buvęs Jungti

nės Mainierią unijos prezi
dentas teisme užglnčlno, kad 
jis nežinojęs apie išmokėji
mą iš unijos fondą $15,000 
Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters užmušėjams 1969 m.

Boyle buvo klausinėjamas 
5 valandas. Wm. Prater ir 
Al Pass, buvę unijos parei
gūnai, sako, kad Boyle žino
jo apie žudiką samdymą.

Tokio mieste 150,000 japoną unijistą demonstravo, reika
laudami pakelti algas ir pensijas, taipgi numušti prekių 
kainas, kurios smarkiai kyla ir baisiai apsunkina darbo 
žmonią gyvenimą.

NAUJIENOS IŠ LIETU i VOS
MOKSLINE 
KONFERENCIJA

VILNIUS. (ELTA). Lietu
vos TSR ateizmo muziejus 
surengė pirmąją mokslinę 
konferenciją tema “Senieji 
lietuvią tikėjimai naujausią 
tyrinėjimą šviesoje”.

Konferencijoje bendra
darbiams pranešimus skaitė 
žymūs istorijos, archeologi
jos, biologijos specialistai.

Konferencijos medžiaga, 
kuri paruošta bendromis 
daugelio mokslininką pa
stangomis, taps moksliniu 
pagrindu naujai ateizmo mu
ziejaus ekspozicijai.

AUGINAMI VITAMINAI

Siaulią rajono Ginkūną 
paukštininkystės tarybinis 
ūkis garsėja ne tik paukščiu 
auginimu, bet ir gera pažan
ga daržininkystėje. Pernai 
žemdirbiai pardavė 2945 to
nas daržovią. Jos ūkiui davė 
268 tūkstančius rublią pelno. 
Dar daugiau pelno ūkis pla
nuoja gauti ir šiemet.

Tarybinis ūkis turi 1,8 
hektaro šiltnamią. Juose 
dabar auga svogūnai, petra
žolės, agurkai ir pomidorai.

Šiemet Ginkūną tarybinio 
ūkio darbininkai Įsipareigo
jo išauginti 3 tūkstančius 
toną Įvairią daržovią.

M. BARANAUSKAS

didės javų plotai

GARGŽDAI. Klaipėdos 
rajono “Gegužės Pirmo
sios” kolūkio žemdirbiai ry
žosi šiais metais bendrąją 
grūdą gamybą padidinti 30- 
35 proc. Kokie rezervai 
šiame darbo bare?

- Svarbiausia - didinti vi
dutinį derlingumą, - pasako
ja kolūkio 'pirmininkas M. 
Rozenbergas. - Dabar ve

žame Į laukus organines trą
šas, kruopščiai remontuoja
me techniką, ruošiame sė
klą. Tikimės iš hektaro pri
kulti po 28 centnerius grūdą. 
Antras ją gamybos didinimo 
rezervas - pasėliu plotą iš
plėtimas. Patyrėme, kad 
ūkyje galima kiek sumažinti 
vienmečiu žolių plotus, o ją 
vietoje pasėti daugiau javą.

Žemdirbiai taip pat Įsipa
reigojo 1973 metais parduoti 
150 toną įvairią daržovią 
daugiau, negu buvo planuota. 
Pernai kolūkis pardavė val
stybei' daug bulvią, o šiais 
metais tikimasi išauginti dar 
geresnį ją derlią. Manoma, 
kad tai pavyks padaryti, pa
gerinus bulvią pasėliu prie
žiūrą.

Indonezijoj baisi 
bedarbių padėtis

Jakarta, Indonezija.
“N. Y. Times” korespon
dentas James P. Sterba pla
čiai rašo apie baisią bedar- 
bią padėtį. Milijonai žmo
nią- neturi darbą. Gera ją 
dalis gyvena kalnuose Įsika
sę, iš lentgalią ar kitokią 
atmatą pasistatę lindynes.

Jiems tenka nuolat badauti 
ir daugelis dar jauni miršta. 
Daugelis bedarbią reporte
riui skundėsi, kad ją gyveni
mas nuolat blogėja. Jungti
nią Valstiją palaikoma dik- 
tatorinė valdžia bedarbią 
reikalais nesirūpina.

Užmušė 13 žmonių
Lake City, Fla. - Šerifo 

investigatoriai kaltina 30 
metą amžiaus Julian Kenne
dy 13 žmonią užmušimu.

Pirmiau jis buvo kalėji- 
man pasodintas už apiplėši
mus, bet pabėgo. Tada be
sislapstydamas apiplėšimo 
tikslais užmušęs 13 žmonią.

Visašališkas mėsos kainų 
boikotas balandžio 1 d.;

unijos ruošiasi kovai
Washingtonas. - Daugelio 

moterą ir vartotoją organi
zaciją skelbiamas visašališ
kas boikotas bekylančioms 
mėsos kainoms prasideda 
balandžio 1 d. Boikotas gali 
tęstis 8 dienas, o jeigu kai- 
jos nebus numažintos, tai ir 
ilgiau.

Maisto pirkėjai pradės 
masiniai piketuoti super
marketus. Pirmose eilėse 
bus šeimininkės, motinos su 
vaikais. Ragins visus tuo 
metu nepirkti mėsos, pasi
tenkinti kitokiu maistu.

Daugelis uniją užgyrė mė
sos boikotą. Taipgi unijos 
rengiasi pavasarinėms ko
voms prieš aukštas produktą 
kainas ir algą įšaldymą. 
Kovos už aukštesnes algas. 
Jeigu darbdaviai nepatenkins 
uniją reikalavimą, gali įvyk
ti visa eilė didžiulią strei
ką visoje šalyje. Unijos 
nebegali toleruoti algą įšal
dymą, tuo pačiu metu neri
botą kainą kilimą.

Niksonas grasina 
atnaujinti karą

Washingtonas. - Spaudos 
reporterią konferencijai 
prez. Nixonas pareiškė, kad 
jis netoleruosiąs taikos su
tarties laužymo ir atnaujin
siąs Siaurės Vietnamo bom
bardavimą, jeigu Siaurės 
Vietnamas teiks militarinę 
pagalbu Vietkongui.

Tuo pačiu metu Nixonas 
nei žodžio nepasakė prieš 
Pietą Vietnamo diktatorią 
Thieu, kuris nenori su su
tartimi skaitytis ir nuolat ją 
laužo.

Katalikams apsaugą 
Anglija žada

Londonas. - Anglijos val
džia sudarė planą Siaurės 
Airijai tvarkyti. Ji siūlo 
asamblėjos (parlamento) 
rinkimus, kurie suteiktą ka
talikams proporcional atsto
vybę asamblėjoje ir valdžio
je. Tuomet kataliką teisės 
būtą apsaugotos.

Nežinia, ar tą planą sutiks 
užgirti protestantai ir kata
likai. Planas gali gražiai 
skambėti, bet katalikai pasi
lieka mažumoje ir jie gali 
būt skriaudžiami, kaip 
praeityje.

Mažina darbus
Washingtonas. - Sveika

tos, Švietimo ir Gerovės de
partamentas nusitarė greitu 
laiku paleisti iš darbo 6,252 
tarnautojus. C. I. A. (žval
gybos) direktorius Schles- 
singer žada su birželio 30 d. 
paleisti apie 1,800 tarnauto- 
iv-

Tai daroma Nixono admi
nistracijos Įsakymu depart - 
mentuose pravesti didesnį 
taupumą, bet jis gali padi
dinti bedarbią skaičią.

Administracija 
prieš boikotą

Washingtonas. - Nixono 
administracijos pareigūne 
Virginia Knauer griežtai pa
sisakė pries skelbiamą mė
sos boikotą. Skurdžiams ji 
pataria pirkti pigesni mais
tą. Ji primine, kad už geros 
mėsos svarą $1.92 mokėti 
nėra brangu.

Tokiu būdu administracija 
padeda maisto spekulian
tams daugiau apiplėšti vi
suomenę, ypač neturtingus 
žmones.

Siūlo Niksono adm. 
pareigūnus bausti

Associated Press

Washingtonas. - Senato
rius Sam J. Ervin, senatinio 
investigaciją komiteto pir
mininkas, siūlo bausti Nixo
no administracijos pareigū
nus, kurie atsisakytu liudyti 
Watergate skandalo tyrinė
jime. Tuo savo žygiu jie pa
žemintą Kongresą.

Prez. Nixonas paskelbė 
administracijos pareigūnus 
esant privilegijuotais ir 
jiems nereikią skaitytis su 
tyrinėtojais Watergate skan
dalo, kai prieš rinkimus re- 
publikoną pareigūnai buvo 
įsilaužę į demokratą būstinę 
ir išvogė dokumentus.

Unija reikalauja 
takšnoti turčius

Washingtonas. - Jungtinės 
Automobilią Darbininką uni
jos prezidentas Woodcock 
reikalauja Kongreso nieko 
nelaukiant pravesti taksą 
reformas.

Taksą planas turi daugiau 
takšnoti turčius, mažiau ne
turtinguosius, pareiškė 
Woodcock,

Laimėjo streiką
Mandini, Pietą Afrika. - 

Popieriaus fabriko juodieji 
darbininkai, po triją dieną 
streiko, laimėjo 20% algą 
pakėlimą.

Vidutinė juodąją darbinin
ką alga Pietą Afrikos tesie
kia $64 į menesį, kuomet 
baltąją vidutinė alga siekia 
iki $422.
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Korporacijos --''daugiatautės pabaisos”
Taip pavadintas šiomis dienomis paskelbtas Amerikos 

Komunistu Partijos Nacionalinės Darbo Komisijos pareiš
kimas. Jame susirūpinusiai kreipiamas musu organizuo
tu darbininkų dėmesys Į nepakenčiamą, pavojingą didžiųjų 
pramoninių korporacijų (monopolijų) politiką ir charak
teri. Jos visos jau yra tapusios daugiatautėmis pabaiso
mis. Pav., General Electric, General Motors, Ford, West
inghouse, Goodyear ir kitos kompanijos turi užsieniuose 
įsteigusios ir operuoja daugiau kaip dešimt tūkstančių 
pramoninių Įmonių. Jos veikla daugiau kaip 100 šalių. 
Antai, pareiškime sakoma, kad šios monopolijos čia 
Amerikoje uždaro Įmones, arba susiaurina jose gamybą, 
o steigia fabrikus Pietrytinėje Azijoje arba Lotynų Ame
rikoje.

Mat, joms puikiai apsimoka. Industriniai neišsivysčiu- 
siose šalyse darbo jėga pigi - daug pigesnė, negu Ameri
koje. Tai padidina korporacijų pelnus. Nereikia nė aiš
kinti, kaip tas atsiliepia Į mūsų Amerikos darbininkus. 
Šiandien pat mes turime daugiau kaip penkis milijonus be
darbių.

Komunistai ragina šios šalies organizuotus darbininkus 
tuoj susisiekti su darbininkais tose šalyse, kuriose mūsų 
pramoninės monopolijos operuoja fabrikus, ir padėti jiems 
susiorganizuoti, kad jie kovotų už savo uždarbio pakėlimą 
ir kitus pagerinimus. Reikalauti, kad būtų uždrausti nauji 
privatiniai kapitalo investmentai užsieniuose, ir kovoti, 
kad būtų panaikintos visos lengvatos ir privilegijos, ku
riomis dabar naudojasi korporacijos, kurios turi invest- 
mentus užsieniuose.

Be to, sako komunistų pareiškimas, reikia siekti, kad 
prekyba su Tarybų Sąjunga ir visais socialistiniais kraš
tais būtų energingai plečiama, nes tas prisideda prie di
dinimo darbų šioje šalyje.

Mums atrodo, kad komunistų siūlymai yra labai prak
tiški. Jie turėtų susilaukti prielankaus atsiliepimo visa
me darbo unijų judėjime.

Ar visi mūsų vaikai turi lygias progas?
Mūsų Kongreso Senatas, tarp daugybės kitų komitetų, 

turi Senate Select Committee on Equal Educational Op
portunity. Jo pirmininku yra senatorius Walter F. Mon
dale.

Per dvejus metus ir pusę Komitetas studijavo progas 
Amerikos vaikams Į apšvietę ir mokslą. Surado tikrai 
pasibaisėtiną padėtį. Jau iv adė į raportą pirmininkas 
Mondale storiausiai pabrėžia, kad “milijonams Amerikos 
vaikų, kurie yra gimę nebaltais arba biednais, pilnos 
progos į apšvietę yra atimtos”. Girdi, “visoje šalyje - 
rezervatuose, getuose, laukų darbininkų stovyklose ir 
skurdo lizduose kaime - mačiau beprogių vaikų gyveni
mą. . . Pilna literatūros apie mūsų šalyje desperacijo
je ir skurde gyvenančių valkų ir šeimų. . .”

“Jokie skaičiai”, šaukia senatorius Mondale, “negali 
pavaizduoti tikrosios padėties!”

Bet, žinoma, Komiteto raporte paduoti skaičiai pasako 
labai labai daug. Štai, visas vienas penktadalis visų moks
leivių, arba 9,300,000 iš 46,300,000, priklauso taip vadi
namoms mažumoms, kuriems pilnos progos i apšvietę yra 
atimtos. Pilnų progų 1 apšvietę bei mokslą neturi kiti 
20 procentų vaikų, kurių tėvų metinės pajamos nesiekia 
$5,000, ir apie keturi milijonai vaikų, kurių šeimų meti
nės pajamos nesiekia nė $3,000!

Kaip su bedarbių vaikais ? Jų yra 10,500,000. Kaip su 
7,800,000 moksleivių, kurie atsikėlę rytą turi eiti į mo
kyklą negavę sveikatai palaikyti tinkamų pusryčių?

Net juokinga ir kalbėti apie visiems vaikams lygias pro
gas Į apšvietę ir mokslą" pasaulio turtingiausioje kapita
listinėje šaly je. Milijonams, ir milijonams mūsų valkų jos 
atimtos, užgintos, neprieinamos, nepasiekiamos.

Silpnapročių reikalai teisme

Niekam nėra jokia paslaptis, jog šioje šalyje turime 
tūkstančius protinėmis ligomis sergančių žmonių. Jie 
padėti J tam atitinkamas Įstaigas. Kai kurios jos yra 
privatiškos, kai kurios visuomeninės. Kadangi dauguma 
tokių ligonių fiziškai yra pajėgūs, tai jie verčiami atlikti 
įvairiausius darbus. Bet kaip su jiems apmokėjimu už jų 
darbą?

Pasirodo, kad jie arba nieko negauna, arba gauna labai, 
labai menką atlyginimą. Juk tai nedora ir neteisinga. Juk 
mes turime federalinį Įstatymą, kuris reikalauja visus 
samdytojus visuose darbuose mokėti savo darbininkams 
tam tikrą minimum atlyginimą. įstatymas vadinasi “Fair 
Labor Standards Act”. Kodėl to Įstatymo nesilaikoma 
silpnapročių Įstaigose?

Tuo, matyt, rimtai susirūpino National Association for 
Mental Health ir American Association for Mental Defi
ciency organizacijos ir patraukė teisman federalinį Darbo 
Department^ ir jo naująjį sekretorių Peter J. Brennan.

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŲ PRAKAITAS IR 
MILŽINIŠKAS TURTAS 
ROMOS TRUSTUI!

Vietinis lietuvių pranciš
konų kunigų organas “Darbi
ninkas” (kovo 16 d.) kores
pondencijoje iš Chicagos 
praneša;

Roselando apylinkėje, 
Chicagos arkivyskupo pa
tvarkymu, Visų Šventųjų 
(lietuvių įkurta 1907), Sv. 
Rožančiaus (slovakų įkurta 
1907), Sv. Nicholo (vokiečių 
įkurta 1890) ir Sv. Louis 
(prancūzų įkurta 1886) pa
naikinamos; iš jų sudaroma 
viena rajoninė parapija nuo 
103 St. iki 127 St. i pietus 
ir nuo Michigan Ave. iki 
Wentworth Ave. į vakarus.

Visų Šventųjų parap. mo
kykla nuo rudens nebeveiks.

Sujungtų parapijų klebonu 
paskirtas buvęs prancūzų Sv. 
Louis parap. klebonas kun. 
James L. Pommier.

Vasario 25 d. 10 vai. Visų 
Šventųjų parap. bažnyčioje 
įvyko paskutinės lietuvių 
kalba pamaldos (suma).

Visų Šventųjų parapija 
buvo pradėta organizuoti 
1906 metais.

Naujai pastatyta bažnyčia 
kartu su mokykla po vienu 
stovu su iškilmėmis ir dide
lių džiaugsmu buvo pašven
tinta 1908 birželio 14 d. Po 
trisdešimt metų pastatyta 
nauja moderni mūrinė kle
bonija, o 1958 pradėta sta
tyti nauja puiki bažnyčia 
taipgi su iškilmėmis kaip ir 
pirmoji buvo pašventinta 
1960 birželio 16.

Statyba kaštavo apie vieną 
milijoną dolerių.

Kadangi bažnyčia, moky
kla, klebonija ir visi parapi
jos turtai buvo užrašyti ar
kivyskupui, tai viskas jam 
(Romos trustui) dabar ir ati
tenka. Lietuviams gi už 
viską didelė plika špyga. . „

Panašiai dabar Brooklyne 
lietuviai parapijonai milži
niškas sumas kloja statymui 
taip vadinamo “kultūros ži
dinio”. Stato pranciškonai 
kunigai. Viskas užrašyta 
arkivyskupui. Vieną gražią 
dieną jis lietuviams pasa
kys: Jūsų “židinys” užda
romas, viskas pereina į 
mano “šventas” rankas.

PAVADINIMAS JŲ 
NEPAKEIČIA

Chicagoje prasidėjo nauja 
vaina tarp “Draugo” ir 
“Naujienų”. Kovo 5 dieną 
klerikalų organas paskelbė 
ilgą vedamąjį, kuriame ap
verkiamas liūdnas rusų balt- 
gvardiečių pabėgėlių likimas 
ir lietuviai dipukai raginami 
iš jų nelaimės mokytis. Ve
damojo autorius pamiršo pa
siklausti menševikų “Nau
jienų” patarimo ir tuos ru
sus pabėgėlius keliais atve
jais pavadino carištais, ca
rinės Rusijos pabėgėliais ir 
t. t.

Menševikų laikraščio re
daktorius Įsižeidė ir baisiai 
supyko. Kovo 9 dieną dar il
gesniu vedamuoju vanoja 
kailį klerikalų laikraščio ve
damojo autoriui, apšaukda
mas jį didžiausiu ignorantu. 
Tie rusai pabėgėliai buvę ne 
caristai, bet “demokrato” 
Kerenskio šalininkai.

Didžiausias juokas. Atro
do, kad viskas tų rusų tautos

atplaišų pavadinime. Bet 
svarba ne pavadinime, o jų 
socialiniame klasiniame 
charakteryje. Milžiniškoje 
daugumoje buvo darbo liau
dies priešai. Jie Siuto ant 
bolševikų ir revoliucijos, 
nes jie neteko aukštų vietų 
ir didelių turtų, svarbiausia, 
žinoma, galimybės išnaudoti 
dirbančiuosius. Pabėgę i 
užsienius, jie dar ilgai sap
navo apie Tarybų valdžios 
nuvertimą ir susigrąžinimą 
tų turtų, ir tų privilegijų. 
Bet, žinoma, viskas buvo 
veltui.

Lygiai tuo pat keliu šian
dien eina dauguma pabėgėlių 
iš Lietuvos. Jie patys vadi
nasi bei yra vadinami Įvai
riai pabėgėliais dipukais, iš- 
vietintais, emigrantais ir 
t. t. Bet tas nė per nago 
juodymą nepakeičia jų nei 
socialinio charakterio,' nei 
nusistatymo prieš Tarybų 
Lietuvą. Jie irgi dar vis 
kvailai tebesapnuoja apie su
sigrąžinimą prieš dvidešimt 
trejus metus prarastojo ro
jaus. Nereikia nė “Draugo”, 
nė “Naujienų” patarimo. Jie 
patys turėjo seniai susipras
ti, kad jų neišvengiamai lau
kia toks pat likimas, kokio 
susilaukė rusai pabėgėliai 
1917 metais. Džiugu, kad 
vienas kitas jų jau pamato 
savo nusistatymo beviltišku
mą bei pragaištingumą ir 
ryžtasi atsteigti ryšius su 
savo tauta, su gimtuoju kraš
tu.
KAIP ATSIRADO IR KA 
VEIKIA DRAUGIJA 
“ŽINIJA”

Žurnale “Komunistas” 
(1973 m. Nr. 1) R. Zamulai- 
tis rašo apie labai plačiai ir 
energingai veikiančią politi
nių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugiją “Žinija”. 
Sužinome, kad draugija buvo 
įkurta arba pradėta kurti d ar 
1947 metais. Jos steigimo 
iniciatoriai buvę J. Banaitis, 
K. Korsakas, J. Kupčinskas, 
J. Matulis, V. Niunka, K. 
Preikšas, P. Slavėnas, Z. 
Žemaitis, J. Žiugžda ir kt. 
Ji gimė tik su 98 nariais. 
Pirmininku buvo Išrinktas J. 
Matulis, kuris jai išpirmi- 
ninkavo net 22 metus.

R. Zamulaitis, draugijos 
valdybos mokslinis sekreto
rius, rašo:

Per 25 metus “Žinijos” 
draugija nuėjo ilgą vaisingo 
darbo kelią ir tapo masine 
propagandos organizacija, 
vienijančia savo eilėse dau
giau kaip 30 tūkstančių 
mokslo ir kultūros darbuo
tojų, dėstytojų, mokytojų, 
liaudies ūkio specialistų, ga
mybos pirmūnų ir novatorių.

Dabar 55,6 proc. Draugi
jos narių turi aukštąjį, 11,9 
proc. - nebaigtą aukštąjį, 
22,2 proc. - specialų viduri
nį išsilavinimą. Draugijos 
eilėse yra visi LTSR Mokslų 
akademijos nariai ir nariai 
korespondentai, 83 proc. 
mokslų daktarų ir profeso
rių, 70 proc. mokslų kandi
datų ir docentų.

Metai iš metų didėja Drau
gijos vaidmuo idėjiniame 
ir kultūriniame respublikos 
gyvenime. 1971 m. respubli
kos lektoriai perskaitė 178,- 
699 paskaitas, kuriose daly
vavo 11,2 mln. klausytojų.

Paskaitinę propagandą 
respublikoje organizuoja 16 
miestų ir miestų rajonų, 44

Skunde reikalaujama, kad silpnapročių samdytojai būtų 
priverst! laikytis “Fair Labor Standards Act” nuostatų.

Sias dvi organizacijas tik galima pasveikinti už susirū- 
plnlmę silpnapročių likimu. Reikia tikėtis fkad teismai ju 
reikalavimų patenkins. Žmonės turėtų jų reikalavimą 
paremti.

rajonų organizacijos, 8 
stambios pirminės organi
zacijos dirba rajono organi
zacijos teisėmis. Pramo
nės, transporto įmonėse, 
statybos organizacijose, 
aukštosiose ir kitose moky
klose, kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose, įstaigose 
sudaryta apie 2,5 tūkstančio 
pirminių organizacijų.

Draugija turi Vilniaus ir 
Kauno Centrinius lektoriu
mus, Vilniaus Planetariumą, 
leidžia žurnalą “Mokslas ir 
gyvenimas”.

SMERKIA IR SAVUOSIUS
Klerikalų dipukų Kanado

je organas “Tėviškės žibu
riai” (kovo 9 d. vedamajame 
“Kalba - ne šiukšlynas” 
traukia:

“Ir kodėl taip atsitinka? 
Juk dar prieš 20 metų nau
jieji ateiviai juokėsi iš se
nųjų gerokai sudarkytos kal
bos, o dabar buvę naujieji 
beveik jau pasivijo senuo
sius! Bene svarbiausia kal
binio šiukšlyno priežastis 
yra pasidavimas aplinkos 
Įtakai, kuri veržiasi per dar- 
bovietes, svetimą spaudą, 
radiją, televiziją ir pan. 
Nors yra lietuviškų terminų, 
bet svetimieji, dažnai girdi
mi, įsiveržia gimtojon kal- 
bon ir išstumia savuosius. 
Taip atsiranda šopinimas, 
bakjardai, breikiai, strytai, 
garbičiai, šaueriai ir t. t. 
Tokie žodžiai, vartojami 
kasdieniniuose pokalbiuose, 
gadina lietuvių kalbą, daro iš 
jos šiukšlyną. Be to, toks 
kalbėjimas nedaro garbės ir 
pačiam pokalbininkui, rodo 
aiškią stoką lietuvių kalbos 
mokėjimo ir net išsilavini
mo. Neretas tebesidžiaugia 
savo išeito mokslo pažymė
jimais ar diplomais,, bet jų 
kalbinė kultūra rodo ką kita. 
Gyvenant svetimoje aplinko
je reikia labiau domėtis savo 
kalbine kultūra, nes apleis
toj dirvoj ima augti perdaug 
jau gausios piktžolės. Blo
giausia, jog tokios sudarky
tos kalbos tautiečiai pradeda 
reikalauti, kad ir jų laikraš
čiai taip rašytų, t. y. spaus
dintų sudarkytas pavardes, 
nelietuviškus išsireiškimus, 
nes, girdi, kiti nesupras. Tai 
apgailėtinas kalbinis nuo
smukis, einąs kartu su ben
druoju kultūriniu menkėji
mu. Viso to galima išvengti 
save kontroliuojant ir palai
kant savo dvasine kultūra. < c
Nesulaikomas riedėjimas 
pakalnėn prasideda tuomet, 
kai žmogus tampa savotišku 
kelmu”.

CHICAGOS
MENŠEVIKŲ IŠSIGIMIMAS

Chicagos menševikų 
“Naujienų” (kovo 17 d.) per 
visą puslapį antraštė: “Iš 
Hanojaus grįžo astuoni išda
vikai”. O paantraštė: “Be
laisviai su jais nekalba, jų 
laukia karo lauko teismas”.

Mat, šitie aštuoni karo be
laisviai, patekę į vietnamie
čių patriotų rankas, apsigal
vojo ir priėjo išvados, kad 
jie dalyvavo purviname 
kare, kad jie buvo pasiųsti 
žudyti nieko nekaltus viet
namiečius, ir juos per kele
tą metų žudė, kad jie papil
dė sunkų nusikaltimą prieš 
visokį žmoniškumą. Už tai 
menševikų “Naujienoms” 
jie “išdavikai”.

Juk jie karinę misiją, 
jiems Johnsono arba Nixono 
užkartą, jau buvo atlikę, kai 
tapo karo belaisviais, tai ką 
jie begalėjo išduoti?

Nei pasaulio žmonės, hei 
didelė Amerikos žmonių 
dauguma, jų išdavikais ne
laiko. Jie išdavikai tiktai 
nužmogėjusiems mūsų lietu
viškiems menševikams.

Laiškai redakcijai
Iš LAIŠKO DRAUGAMS 
FEIFERIAMS

Miela drauge ELENA, 
Gerbiamas ROBERTAI,

Neišdrįsau Jums papras
čiausiu laišku dėkoti už tą 
didžiulį malonumą, kurįman 
suteikė Jūsų dovana, gauta 
per V. Zo Man sunku išsa
kyti, kiek turėjau džiaugsmo, 
ją gavės. Nutariau dovanė
le dėkoti už dovaną. . .

Nežinau, kuo galėčiau Jus 
nudžiuginti. Pradžiai, ma
nau, Robertui išsiųsiu pačius 
naujausius lietuvių dailinin
kų darbų albumus, o Jums, 
Elenut, ištikimai “aidietei” 
mažiau sudėtingas naujau
sias Tarybų Lietuvos kom
pozitorių dainas chorui (gai
das ir žodžius). Daugiau 
nieko negaliu sugalvoti. 
Gal. o o

Komitete gyvenimas teka 
kiek ramiau, negu vasarą. 
Yra laiko daugiau paskaityti 
ir parašyti. Tiesa, sausio 
mėnesį mirė mūsų bendra
darbis Vytautas Glovackas. 
Man rodos, Jūs turėtumėt jį 
kiek prisiminti.

Na, o kas gero Jūsų pa
dangėj^? Kaip sekėsi drau
gauti su mūsų turistais, ku
rie kaip niekad skaitlingai 
užpuolė Ameriką?

Kaip patiko mūsų meninin
kų koncertai?

Reimeris grįžo labai pa
tenkintas. Su gerais įspū
džiais parskrido ir kiti. Tik 
E. Ciudakovos (solistės) 
sveikata po kelionės kiek 
pablogėjo. Šiuo metu guli 
ligoninėje.

Jūs tur būt žinote, kad šiuo 
metu Druskininkuose gydosi 
Jūsų geras pažįstamas, se
nas “laisvietis” St. Večkys. 
Džiaugiasi, kad geru oru (o 
kad jis Druskininkuose tikrai 
geras - jūs patys prisime
nat) jis atsikvėpuosiąs už 
visą savo gyvenimą. Norėtų 
Druskininkuose gyventi visą 
savo likusį gyvenimą. Pra
dėjo net tikėti, kad vėl pra
dės valdyti dešinę pusę.

“Dainavos’’ sanatorijos 
vyr. gydytoja St. Večkiui 
globoti ir drauge gyventi vis 
priskiria ką nors iš sveikes
nių poilsiautojų, kad su juo 
nuolat būtų, padėtų, ben
drautų. Nes vienam jam 
būtų labai sunku, ir liūdna - 
net paskaityti pats jau nega
li, nes labai nusilpė akys. . . 
Kiek jis džiaugsmo turi, kad 
jam daug dėmesio skiria gy
dytoja, pasirodė, esanti 
dzūkė kaip ir jis. Tai džiau
gėsi. Juk jam pasirodė neį
tikėtina, kad dzūkė moteris 
gali tapti gydytoja. . .

Nors svečių daugiau netu
rime, tačiau darbų yra. V. 
Kazakevičius šiuo metu ruo
šia didelę antologiją apie 
emigrantų gyvenimą lietuvių 
literatūroje. Turėtų būti 
labai įdomi knyga. Aš ruo
šiuosi mokslams. Mat, esu 
neakivaizdininkas ir kovo 
mėnesį praleisiu Universi
tete. Kiti Jūsų pažįstami 
irgi gyvena šauniai. Pas A. 
Stakvilevičių prieš porą d ie
nų buvo ataskaitinis susirin
kimas, kuriame jis vėl buvo 
išrinktas Kirsnos kolūkio 
pirmininku.

Su dideliu malonumu skai
čiaus drg. Elenos įspūdžius 
“Laisvėje”. Ne todėl su 
malonumu, kad ir apie mane 
ten buvo vienas kitas saki
nys, o todėl, kad gana nuo
taikingai ir patraukliai buvo 
parašyta. Aš net ir nežino
jau, kad Jūs žurnalisto gys
lelę turite. Ne veltui - esate 
“Aido” korespondentė.

Neseniai iš Miami gavome 
magnetofono juostas, kurio

se buvo Įrekorduoti Z. Zavio 
ir V. Bovino sveikinimai. 
Jie ir padiktavo mums gerą 
mintį - sudaryti mūsų gerų 
draugų pažangiečių fono ar- 
chyvėlį. Būtų labai gražu, 
jei gautume ir Judviejų, o 
taip pat ir kitų Jūsų draugų, 
aktyviai besireiškiančių pa
žangiame lietuvių judėjime, 
balsus.

Labai gerą darbą, Rober
tai, padarytumėte, jei, pa
buvę su savo “Miranda’Tfoto 
aparatas)viename kitame pa
žangiečių susibūrime, at- 
siųstumėte mums keletą 
nuotraukų. Iš Jūsų esame 
gavę nemažai senų vertingų 
archyvinių nuotraukų, at
spindinčių pažangiečių isto
riją. Bet juk ši diena - taip 
pat istorijos puslapis. Ir ko 
gero, ne vienas!

Matot, koks aš nachalas. 
Užuot nuolankiai dėkojęs už 
tą brangią dovaną,kurią sau
gau labiau už žmoną, aš 
Jums vėl prirašiau krūvą 
prašymų ir pageidavimų. 
Bet juk šie pageidavimai - 
tai mūsų bendras reikalas! 
Ar ne tiesa?

Priimkite pačius geriau
sius linkėjimus-* nuo mano 
bendradarbių, žmonos ir Ra
selės. Drūtybės Jums ir 
sveikatos!
FERDINANDAS KAUZONAS

Nuo REDAKCIJOS. Draugas 
Ferdinandas Kauzonas dar
buojasi Kultūriniu Ryšių Su 
Užsienio Lietuviais Komite
te.

Kaip į miisų Niksoną 
pažiūrės istorija? ■

I šį Įdomų klausimą bando 
atsakyti dienraščio “N. Y. 
Post” kolumnistas James A. 
Wechsler. Savo kolumnoje 
“Be pasigailėjimo” (kovo 16 
d.) jis sako, kad tuo klausi
mu yra visokių nuomonių. 
Beveik vyraujanti nuomonė 
yra ta,kuri sako, kad prezi
dentas Nixonas istorijoje bus 
minimas kaip tas žmogus, 
kuris, būdamas didžiausiu 
komunistų priešu, nuvyko i 
Maskvą ir Pekiną ir su tais 
komunistiniais kraštais pra
dėjo naujus santykius. Gal 
taip ir bus, sako Wechsler, 
jeigu šitie santykiai ilgainiui 
ves prie galo beprotiškoms 
ginklavimosi lenktynėms.

Bet kolumnistas mano, kad 
visa tai niekaip nepateisina 
to, kaip Nixonas dabar el
giasi su Amerikos žmonė
mis. Jis tiesiog klausia; 
Kaip mūsų Amerika atrodys, 
kai Nixonas pabaigs antrąjį 
prezidentavimo terminą?

Per šios ketverius metus 
dar daug kas gali įvykt., ir 
pasikeisti. Dar peranksti 
spręsti, už ką jį istoriją la
biausiai pagerbs ar pa
smerks.

Pastaba
Praeitos savaitės “Lais

vėje” prie straipsnio apie 
detroitiečio Miko Masio lai
dotuvės po nuotrauka prie 
“Laisvės” namo apleistas 
parašas. Joje matome Miką 
su mūsų veikėja ir “Lais
vės” redakcijos nare drauge 
Stefanija Sasna (Sasnaus
kiene). Nuotrauka, rodos, 
buvo daryta prieš Antrąjį 
pasaulinį karą.

Klaidos atitaisymas
Praeitos savaitės “Lais

vėje” straipsnio “Kaip Lie
tuvos liaudis kovoja už tikrą 
nepriklausomybę ir valsty
bingumą” yra klaida. Turi 
būti KOVOJO ir t. t.
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LIETUVOS ŽURNALISTAS APIE

Mūsų indėnus ir jų sukilimą
i

Laisvės reikalais
Jau senokai Jungtinėse Valstijose dirbęs Korespondentu 

žurnalistas Apolinaras Sinkevičius šiomis dienomis Tary
bų Lietuvos spaudoje paskelbė savo straipsni “Sudaužytos 
taikos pypkės’*. Jis kalba apie grupelės indėnų sukilimą 
South Dakotos kaimelyje Wounded Knee. Tarp kitko, jis 
rašo:

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį indėnai Įžygiavo } 
Amerikos Indėnų reikalų 
biurą Vašingtone pareikšti 
protesto dėl to, kad šalyje 
nesirūpinama jų sunkia pa
dėtimi. Indėnai užėmė biu
ro patalpas ir išsilaikė ten 
visą savaitę, išnešė dalį do
kumentų. Jau tada buvo ga
lima suprasti, kad tai nėra 
eilinis išpuolis.

Dar didesnio atgarsio 
Amerikoje šiandien susilau
kė Įvykiai, pusę mėnesio 
užsitęsę South Dakotoje, 
Wounded Knee gyvenvietėje, 
kuri yra Pine Ridge gyven
vietėje, kuri yra Indėnų re
zervate. Amerikos indėnų 
judėjimo už savo teises ska
tinami, 200 sijų genties na
rių užsibarikadavo Wounded 
Knee gyvenvietėje.

Vieta naujam indėnų pro
testui, matyt, pasirinkta 
neatsitiktinai. 1890 metų 
gruodžio 19 dieną JAV ka
valerija čia Išžudė 300 šios 
genties vyrų, moterų ir vai
kų. Dabar bažnyčioje, kuri 
yra šioje istorinėje vietoje, 
įsikūręs indėnų štabas. Jo 
vadovas Raselas Minsas vy
riausybės atstovams pa
reiškė:

- Arba derybos, arba jums 
teks mus išžudyti.

Wounded Knee bematant 
buvo apsupta vyriausybinių 
ginkluotųjų pajėgų ir polici
jos. . .

Aišku tik viena: dabarti
nei kovai indėnus pažadino 
nepakenčiamos sąlygos gim
tinėje. Prieš metus Jungti
nės Tautos paskelbė doku
mentą “Apie socialinę pa
dėtį pasaulyje”. Jame ra
šoma, kad Amerikos indėnai

tymą, kuris buvo Jtvirtintas 
vyriausybine su indėnais pa
sirašyta sutartimi Nr. 371. 
Pagal Įstatymą ir sutartį 
rezervato žemė buvo išdaly
ta indėnams sklypais. Že
mės “perteklių*’, kuri su
darė beveik du trečdaliai in
dėnų anksčiau valdytų plotų 
rezervatuose, spekuliantai 
bematant išpardavė.

Bet neužteko ir to. Pagal 
sutartį indėnams 1887 me
tais priklausė 138 milijonai, 
o 1961 metais - tik 43 mili
jonai akrų žemės. Ameri
kos Indėnų reikalų biuras ir 
šiandien nusiskundžia dėl 
kompanijų ir organizacijų 
nuolatinio kėsinimosi Į in
dėnų žemes, kasyklų biuras 
reikalauja žemės kasyk
loms Ir panašiai.

Štai kodėl vienas iš Ame
rikos indėnų judėjimo už 
savo teises šūkiųyra: “Rau
donasis milžinas klūpo ant 
vieno kelio, bet jis pasiryžęs 
atsistoti, nes gimtajame 
krašte užkariautojai dar ne
pasiruošę indėnų papročiu 
išrūkyti taikos pypkę!”

JAV vyriausybės politika 
Indėnų atžvilgiu rodo, kad 
Washingtonas nenori santar
vės su Amerikos tikrųjų 
šeimininkų ainiais, daužo jų 
ištiestą taikos pypkę. Indė
nų kantrybės taurė baigia 
Išsekti.

Apolinaras SINKEVIČIUS

SAN FRANCISCO. - Do
kininkų unija pasmerkė Ni- 
xono biudžetą ir algų Įšal
dymą. Jie ruošiasi kovoti 
už didesnes algas.

Mirė M. Junčas

Vajininkams išsiuntėme čekius už jų laimėtas dovanas, 
ir, reikia pasakyti, kad kiekvienas iš jų tikrai užsitarnavo 
tą kuklią dovaną. Bet, štai, sekami vajininkal grąžino savo 
dovanas kaipo auką “Laisvei”:
M. Svinkūnienė (Conn, vajininkai)............. . . » . $30.00
K. Paciūnas (New Jersey vajininkai, Elizabeth, N. J.) 20.00 
M. Valilionienė (LLD 75 kp.) Miami, Fla. ..... 15.00 
K. Kilikevičlus (Kanados vajininkai) Toronto . . . 12.00 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ......... 10.00 
E. Repšienė, Boston, Mass. ............ 5.00

* * *
A. Borden iš Kenosha, Wis., sugrąžino du “Laisvės** 

Bendrovės šėrus, vertės $10.00 ir rašo, kad geriau sugrą
žinti, kol gyvas.

* * *
Iš Vancouver, Kanados, gavome laišką nuo Jono Kundro

to su $25. Jis rhšo, kad tai nuo Jono Mekšlo palikimo, ku

yra labiausiai skurstanti ir 
engiama amerikiečių dalis. 
Šiais metais, kai prie Woun
ded Knee indėnai pakilo J 
kovą už savo teises, trys 
genčių vadai Įteikė laišką 
Jungtinėms Tautoms. Jame 
rašoma: “Mes reikalauja
me, kad Jungt. Tautos ne
delsiant apgintų mūsų teises. 
Tikrieji Amerikos gyvento
jai niekada nesulauks, kad 
šios šalies valdžia su jais 
elgtųsi teisingai”.

Baltieji išvarė indėnus iš 
jų gyvenamųjų vietovių ir

rį jo draugai paskyrė pažangiajai spaudai.1 * * *
Kitos aukos:

Kazys Daugėla, Worcester, Mass. ..........................$100.00
M. ir L. Janis, Portland, Ore. ........... 41.00 
LLD 198 kp., Oakland, Cal. ir LLD 153 kp.

San Francisco, Cal. - prisiminimui
Alberto Mozuraičio mirties . . . 25.00

Pranas JoČlonis, Dearborn, Mich.
(per Ievą Mizarienę) ......... 20.00 

Izabelė Lamaltienė, No. Merrick, N. Y. -
prisiminimui mirusių sūnaus ir vyro ..... 15.00 

Martynas Urba, Easton, Pa. ............ 12.00
A. Skirmontas, Brockton, Mass. .......... 11.00 
P. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada ........ 10.00 
V. Jonauskas, Brooklyn, N. Yo -
prisiminimui mirusios žmonos .......... 10.00 

Alex Gudaitis, Glendale, N. Y. .......... . 8.50
B. Kirstukas, Chicago, Ill. ............. 8.00
M. P. Smalsčiai, Ludington, Mich. ......... 7.00
Agatha Belski, Glen Lyon, Pa. ........... 6.00
Frank C. Petraitis, Jamaica Plain, Mass. ..... 6.00 
Mrs. Pauline Kušlevič, Burlington, N. J. ..... . 6.00 
Julia Yonis, Pittsfield, Mass. ........................................6.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill. .............. 6.00 
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y. .......... . 5.00 
A. Zeldat, Brooklyn, N. Y. ............. . 5.00 
Bronė Kubilienė, Hamilton, Ont., Canada ...... 5.00
J. D. ir E. Sliekai, Miami, Fla. ........... 5.00
Viktorija Bulienė, Rochester, N. Y. ........ . 5.00 
E. Juslenė, W. Boylston, Mass. ........... 5.00 
Anna Daukus, Detroit, Mich, (per I. Mizarienę) . . . 5.00 
Ben ir Adele Wardo, Detroit, Mich, (per I. Mizarienę) 5.00 
Ona Visotskienė, Kensington, Conn. ......... 5.00 
S. Vilkas (per A. Kandrašką, Dorchester, Mass.) . 5.00
K. Thomas, New Kensington, Pa. .. 0 ...... . 4.00 
Mrs. M. Jurevlch, Brooklyn, N. Y. ........ . 4.00
S. Kutelis, Waterbury, Conn. ............ 4.00
Elzbieta Klimienė, Hartford, Conn. ......... 3.00 
Mary Elbe, Great Neck, N. Y. .......... . 3.00
T. Simas, Jamaica, N. Y. ............. . 3.00
M. Kavaliuniene, Jamaica, N. Y. . . ...................   . 3.00
Mary Stašienė, Pocasset, Mass. .......... 2.50
P. J. Anderson, Webster, N. Y. .......... . 2.00
J. Waitkus, Ocala, Fla. ............... 2.0Q
K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass. ........ 2.00 
Mrs. A. Garland, Nanaimo, B. C., Canada ..... 2.00
C. Mackunas, Montreal, Canada ........... 2.00

Prezidento Nlxono algų kontrolės rezultatai. Kairėje dar
bininkas, o dešinėje turčius-kapitalistas.

Kaip aiškinama gerovė

Olga
“What the world needs 

every so often is something 
new, something spontaneous, 
uncontrived, even transcen
dent. Last year it actually 
arrived in the form of Olga 
Korbut, the tiny Russian 
gymnast who appeared at the 
Olympic Games in Munich 
and, via television, captured 
the hearts of the world”.

This was in an article 
about Olga in the magazine 
“Sports Illustrated” with a 
picture of her on a cover 
saying: From Russia with 
charm.

She is a charmer indeed. 
Soviet women’s gymnastic 
team has been onatwo-week 
tour of seven U. S. cities - 
Houston, Buffalo, Los Ange
les, Miami, Philadelphia, 
Washington and New York - 
and there is no question that 
it was little Olga who brought

suvarė J rezervatus. Ko
lumbo laikais dabartinėje 
Jungtinių Valstijų teritorijo
je buvo beveik 2 milijonai 
indėnų. Senieji Amerikos 
gyventojai iki 1924 metų ne
turėjo JAV piliečių teisių! 
Dabar JAV gyveną 792 tūks
tančiai indėnų, iš kurių 442 
tūkstančiai - rezervatuose.

A merikos indėnų naciona
liniame kongrese, kuriame 
susirinko 50-ties genčių de
legacijos, jų atstovas Loon 
Cooke pasakė:

- Amerikoje indėnams 
skiriama mažiau dėmesio, 
negu pelikanams, ereliaųi^f 
gervėms ar koralams. Visa 
Amerikos Indėnų reikalų 
biuro galybė - nesuskaičiuo-

Kovo 16 d. Vilniuje, eida
mas 80-uoslus metus, mirė 
revoliucinio judėjimo daly
vis, TSKP narys nuo 1919 
metų, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, per
sonalinis pensininkas Myko
las Junčas-Kučinskas.

M. Junčas gimė 1893 m. 
rugpiūčio 25 d. Makiuose, 
Šilutės rajone, valstiečių 
šeimoje. Augęs gausioje 
šeimoje, skurdo verčiamas, 
jis jau nuo devynerių metų 
ėmė dirbti pas buožes.

Už pogrindinę revoliucinę 
veiklą M. Junčas-Kučinskas

Po $1: M. Peterson, So. Boston, Mass.; A. Gilman, 
Springfield Gardens, N. Y.; Antanas Sleivis, Waltham, 
Mass.; Pauline Kolendo, Massapequa, N. Y.; Agatha Dagi
lis, Windsor, Conn.; Rose Slager, Runnemede, N. J.; Helen 
Lapash, Brooklyn, N. Y.; Joseph Budris, Chicago, Ill.; 
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y.; A. Burt, Binghamton, 
N. Y.; P. Wasiliauskas, Blackwood, N. J.; J. Galdis, 
Westford, Mass. 

* * *
Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

jami raštai ir dokumentai, 
kuriuose pasiklysta net pa-

<|1931 m. vasario 18 d. buvo 
suimtas ir kariuomenės 
teismo nuteistas 12 metų 
kalėti.

tys tarnautojai.
- 148 metus indėnų genčių 

vadai varsto biuro duris. Į 
Baltuosius rūmus jų niekad 
neįsileidžia, - kalba iš indė
nų kilęs Ouenas Ikzouhoukas, 
buvęs “San oil” kompanijos 
administratorius. - 1887 
metais JAV kongresas priė
mė vadinamąjį Daneso Įsta-

Už pasiaukojamą darbą 
socializmo kūrimo baruose,
aktyvią visuomeninę politinę
veiklą Tarybinė vyriausybė 
apdovanojo M. Junčą-Ku- 
činską dviem Lenino ordi
nais, Tėvynės karo I laips
nio ordinu ir medaliais. 
1963 metais jam buvo su
teiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas.

Jungtinių Valstijų ginkluotas maršalas užstojęs kelią, kad 
niekas negalėtų Įvažiuoti arba įeiti i founded Knee, 
South Dakota valstijoje, kurį turi užėmę ginkluoti indėnai. 
Salia kumštį jo sugniaužus indėnė moteriSj. Indėnai, apie 
du šimtus jų, sako, kad jie pasiryžę mirti, bet ginklų nea
tiduos valdžios prisųstiems maršalams. Nežinia, kuo šis 
konfliktas pasibaigs.

Prezidentas Richardas 
Niksonas nebenori stovėti 
vietoje. Jis nori pajudėti iš 
vietos, bet neiti į priekį, o 
atgal. Nori grįžti Į tuos 
laikus, kada buvo galima 
pirkti “forduką” už ne dau
giau kaip 6 šimtus dolerių, 
kada geras specialistas už
dirbdavo ne daugiau kaip 
75Č Į valandą, ir dirbdavo 14 
valandų j dieną ir daugiau- 

Agrikultūros departamen
to vedėjas Joe Schultz sako: 
“Kainos ant maisto ir kitų 
reikmenų kils, vėliau jos 
puls. . . Galima spręsti 
iš to, kad kada kainos že
mos, tai farmeriai pradeda 
mažiau gaminti, o kada jos 
aukštos, tai farmeriai pra
deda gaminti vis daugiau ir 
daugiau, kad turėtų daugiau 
pajamų, na, ir kada jau dau
giau prigamina, tadamarke- 
tas prisipildo ir kainos puo
la žemyn. . . ”

Kapitalistinėje sistemoje 
taip yra., Dar ir šiemet val
džia išmokėjo farmeriams 
subsidijomis 5 bilijonus do
lerių už žemės “užšaldy
mą” - nedirbimą. Tuomi 
sumažino įvairių kultūrų 
derlių ir mėsinių gyvulių 
auginimą., Taigi, pagal šį 
planą, kainos ant visko aukš
tos. Sakoma, būk sekamais 
metais subsidijos farme
riams už žemės užšaldymą 
bus sumažintos iki 3 bilijo
nų, bet anaiptol nepanaikin
tos.

Departamento vedėjas 
sako: “Praeitais metais
daug farmerių nieko neuž
dirbo, augindami, vištukus, 
ir paliovė juos auginti. Da
bar, kada vištukų pristaty
mas į marketus sumažėjo, 
kainos pakilo. O dabar vėl, 
kada jie daugiau vištukų 
augins ir pradės statyti į 
marketus, kainos pradės 
pulti. Seimininkės pasinau
dos žemomis kainomis”.

Tai matot, kaip lengva su
prasti ir išaiškinti kapita
listinėje sistemoje krizę: 
aukštos ir žemos kainos, 
neišvengiamos. Tik tas, ku
ris tarp tų žemų ir aukštų 
kainų pelnosi, palieka nepa
liestas.

Matomai, kapitalistinė 
ekonomija vaidina girtą jū
reivį, kuris sako: “Kuo 
daugiau gersi, tuo geriau gy
vensi”. Kuo aukštesnės kai
nos dabar, tuo bus geriau, 
kada ateis žemos!

Na, o dar juokingiau skam
ba sekamas. Kada doleris 
pradėjo pulti žemyn, tai di
deli mūsų autoritetai mus 
ramino, kad doleriui nukri
tus, Amerikoje padaugės 
darbai, nes mes galėsime 
išvežti daugiau prekių-dir- 
binių f užsienį”. Ot, didelis

“sekretas” sužinota tik da
bar. Jei tai yra gera, tai 
kodėl taip ilgai laukta ir 
nenužeminta dolerio vertė 
anksčiau, net prieš kelerius 
metus? Ot, rodosi, niękas 
nekaltas, kad pirmiau dole
ris buvo aukštas, ir todėl 
Amerika už 1972 metus su
vedė su užsieniais metines 
biznio sąskaitas su $6,800,- 
000,000 deficitu (“in the 
red”). Amerikos iždinėje 
vėjas švilpauja. Dingo auk
sas, pražuvo sidabras, o liko 
tik popieriniai žalia spalva 
pinigai. Namie dar mes 
kaip taip su jais verčiamės, 
bet užsienyje visi nuo jų 
kratosi.

DZŪKELIS

Prašau balso
Pripuolamai man Į rankas 

pakliuvo klerikalų laikraštis 
“Draugas” už kovo 20-tą 
dieną. Pirmajame puslapyje 
ilgos žinios antraštė: “Pri
pažįsta nepriklausomybės 
laikų pažangą”. Joje kalba
ma apie Lietuvos agronomo 
Petro Vasinausko straipsnį 
žurnale “Žemės Ūkis”, ku
riame jis, kalbėdamas apie 
Lietuvos žemės ūkio pasie
kimus tarybiniais reikalais, 
pabrėžia, kad ir smetoni
niais laikais kai kas jau 
buvo pasiekta, šiokios to
kios pažangos padaryta, kaip 
tai, “buvo suorganizuotas 
pieno ūkis, pastatytos pir
mosios pieninės, padėti 
veislinės sėklininkystės pa
grindai’*' ir t. t.

Ir tomis agronomo Vasi
nausko pastabomis klerikalų 
laikraštis džiaugiasi, kaip 
geležėlę radęs. Matote, 
girdi, komunistai pripažįsta, 
kad ir senojoje žemės ūkio 
sistemoje buvo laimėjimų, 
buvo pasiekimų, nebuvo mie
gota.

Man tas keista. Juk visų 
tautų, taip pat ir lietuvių 
tautos komunistai ne tik pri
pažįsta, kad ir senais lai
kais, kad ir sunkiausiose są
lygose, ' nors labai lėtai, 
žmonės progresavo, žengė 
pirmyn. Jie ne tik tai pripa
žįsta, bet labai didžiuojasi, 
labai aukštai vertina. Lietu
vos komunistai, kiek man 
žinoma, niekur niekam nesa
ko, kad viskas prasidėjo tik
tai su 1940 metais, kai sme
toninis režimas buvo nu
verstas ir darbo liaudis paė
mė šalies valdymą ir vairą i 
savo rankas. Jie gerbia vis
ką, kas buvo praeityje pa
siekta ir sukurta. Bet jie 
nurodo, kad socialistinėje 
santvarkoje galima pasiekti 
ir sukurti daug daugiau, kad 
socialistinėje santvarkoje

them here. Since the Olym
pics she has received thous
ands of letters, some of them 
addressed to “Olga, Mos
cow”. When Olga laughed 
everyone laughed with her; 
when she wept, it turned out, 
she had plenty of company,

too. '* Her biggest triumph 
was a brand-new move, 
never displayed before by 
anyone, anywhere. Its tech
nical title is simply “back- 
flip”, but even the most 
casual observer knew down 
his spine that he had just 
seen something unique.

Violence in 
our city schools

Never before has the sit
uation in the city schools all 
over the nation been so bad 
as it is now. Parents are 
absolutely afraid to send 
their children to school in 
the morning.

The recent report on ab
senteeism in schools and its 
causes is something of a 
“sheer terror’’.

I talked to a woman who 
has four school-going child
ren. She said that one of her 
sons has been absent 25 to 
30 days this school year be
cause he is afraid to go. 
An older son had the same 
expedience before he entered 
the senior high, she added.

In some junior high 
schools half of the students 
miss 40 or more days a 
year. Such absenteeism puts 
pupils “out of it”.

It seems that so far the 
schools have not been able 
to deal with these problems 
properly.

ILSE

RIO DE JANEIRO. - Bra
zilijos vyskupai pasisakė 
prieš valdžios vartojamas 
politines represijas. Reika
lauja naujų reformų.

jau pasiekta tas, apie ką 
praeityje, senojoje sistemo
je, išnaudotojiškoje siste
moje nebuvo galima nė sap
nuoti.

KOMUNARAS



4-tas puslapis

Iš poeto V. Keimerio įspūdžių 

apie Amerikos lietuvius

LAISVĖ
i i

Nutautimo, sulydymo baubas karštu glė
biu glėbia ir lietuviškąją išeiviją, nors, kaip 
ne vienas čia lankęsis pastebėjo, yra gra
žių išimčių ir stebinančių paradoksų. Natū
ralu, didesnės tautos turi ir skaitlingesnę 
emigraciją. Tačiau lietuviai pirmauja kitų 
mažumų tarpe savo pažangiomis organiza
cijomis, jų kultūrine veikla. Penkiasdešimt, 
šešiasdešimt metų čia leidžiami darbinin
kiški laikraščiai ir žurnalai. Lietuviškos 
dainos ir muzika skamba tautiečių choruo
se, muzikinių grupių koncertuose. Kaip ži
nome, iki pastarojo laiko pažangūs laikraš
čiai „Vilnis" ir „Laisvė" buvo leidžiami 
kasdien, kuo tikrai nebegalėjo pasigirti 
daugelio kitų tautų išeiviai. Gana aktyviai 
veikia Lietuvių darbininkų literatūros drau
gija (LDLD — ji netrukus švęs savo šešias
dešimtmečio sukaktj) — vienintelė tokia vi
soje margatautėje emigracijoje. *

Turėjau malonią galimybę stebėti Lietu
vių darbininkų susivienijimo (LDS) ir Lite^* 
ratūros draugijos suvažiavimus, kurie vyko 
reprezentatyvaus „Pick-Hotel'io" salėj©' 
Čikagoje. Susirinko gausus būrys delega
tų, atvykusių iš {vairių JAV miestų — lie
tuviškų kolonijų. Čia matei žinomus pa
žangiosios lietuvių išeivijos veikėjus ir jau
nosios kartos atstovus. Buvo malonu justi 
šviesios ir ilgametės jų veiklos pulsą — 
dar tokį gyvą ir energingą, — justi meilę 
tai kilniai veiklai, ^kurioje telpa ištikimybė 
socialinei pažangai ir gilus jausmas tėvų 
kraštui — Tarybų Lietuvai. Antanas Bimbą 
suvažiavime pasakė: panašu į stebuklą, kad 
Iki šiol mes dar leidžiame savo laikraščius, 
turime draugijas, susivienijimus?..

Tikrai nuostabu! Atsidūręs Amerikojėr 
negali nesigėrėti tuo reiškiniu. Jis kelia 
pasididžiavimą mūsų broliais ir sesėmis, 
įnešusiais didelį indėlį į savo antrosios tė
vynės išsivystymą ir tiek ilgai šios šalieį 
ekonominiuose ir politiniuose skersvėjuo
se išlaikiusiais savo lietuvišką prigimtį, 
pažangią socialinę mintį. Tai būdinga mū< 
sų senosios emigracijos kartoms. Per kėliau 
generacijas, iŠ širdies į Širdį buvo pertek

kiama tėvų ir senelių iš Lietuvos atsivež
ta meilė gimtajam kraštui, rūpestis dėl ja
me buvusio vargo ir priespaudos, kurie 
tūkstančius lietuvių Ir privertė ieškoti lai
mės užjūrio šalyse. Šiandien ši išeivijos 
dalis nuoširdžiai džiaugiasi tuo, ką savo 
naujo socialistinio gyvenimo kelyje pasie
kė Lietuva, jie yra geri, ištikimi jos bi
čiuliai.

Iš arti stebėdamas lietuvišką Ameriką, 
vėl prisiminiau vieną Lietuvos viešnią, ap
lankiusią tėvų žemę jubiliejinės Dainų 
Šventės dienomis. Žinomos muzikės moti
na, septyniasdešimtmetė senutė, gimusi 
Amerikoje, Lietuvą matė pirmą kartą. Ta
čiau susidarė įspūdis, tartum ji tik prieš 
pusmetį iš čia būtų išvažiavusi — taip 
nuostabiai daug ji žinojo apie Lietuvą, jos 
praeitį ir šią dieną, miestą ir kaimą, apie 
žmonių darbus ir papročius — apie viską. 
Ir kalbėjo stebėtinai gražia savo tėvų gim
tinės kalba. Ji ir dukrą išaugino — tikrą 
lietuvaitę, pažangietę!

Štai tokio reiškinio fone tikrai paradok
saliai atrodo tie, deja, labai dažni atve
jai, kai naujųjų, po antrojo pasaulinio ka
ro čia atvykusių, emigrantų vaikai kartais 
jau nebemoka ar labai silpnai bekalba lie
tuviškai ir Lietuvą įsivaizduoja tik tokią, 
kokią savo kreivame veidrodyje vaizduoja 
pabėgę buržuaziniai veikėjai. Juo labiau 
stebėtina, kad spartus nutautimas vyksta 
net tokiose šeimose, kur tėvai — aukštos 
inteligencijos žmonės, kartais net akty
vūs emigracinės kultūros veikėjai. O ką 
jau besakyti apie biznieriškąjį sluoksnį! 
„Tirpstame!" — skundžiamasi spaudoje ir 
susirinkimuose. „Nykstame!" — anglišku 
aidu patvirtina gausėjančių mišrių vedybų 
banketai. Nutautimo procesas vis labiau 
įsibėgėja. Nenuginčijamas faktas, kad se
noji emigracija buvo jam žymiai atspares
nė, nors Dėdė Šernas savo „melting pot’ą" 
— virinimo katilą — visais laikais maišė 
su nepralenkiamu uolumu.

Taigi asimiliacijos garai boluoja virš 
Amerikos, susiliedami su visur esančiu 
smogu.

O užėjęs į Ilalsted str. 3116, patenki sa- 
votiškon tietuviškon tvirtovėn. Taip taip, 
tvirtovėn, ar piiin — kaip norite. Iš tiesų, 
o kuo „Vilnis" nepanaši į tvirtovę? Juk 
daugiau kaip pusšimtį metų šis laikraštis 
garbingai kovoja (būtent kovoja!) ne lik 
su nutautimo, bet ir su reakcijos apgultimi. 
Jau paties namo išorė patvirtina tokį su
gretinimą. Pastato langų vietoje — lyg 
ambrazūros — plytos pločio tarpai dienos 
Šviesai įeiti. Kaip tikrose pilyse. O langų 
Čia būta plačių ir erdvių. Tik juos šioje 
visokių laisvių šalyje nori nenori teko už
mūryti (ryškiai matyti skirtingas, švležesnis 
plytų klojimas). Po antrojo pasaulinio ka
ro | Čikagą atsibastė su hitlerininkais pa
bėgę lietuviški jų bendrai. Jie ne sykj ruo
šė chuliganiškus pogromus prieš „Vilnį", 
daužė langus, grasino fašistišku susidoroji
mu redakcijos darbuotojams. Vilniečiai at
laikė juodašimčių antpuolius, jie per me
tų metus užsigrūdinę, nes reakcija ne sykį 
ir ne du rodė jiems savo iltis.

Daug jdomaus iš „Vilnies" Istorijos pa
pasakojo man seni vilniečiai — laikraščio 
redaktoriai Vincas Andrulis, Stasys Jokub- 
ka, Jonas Mažeika. Visa, ką anksčiau ži
nojau apie vilniečius, dabar liudijo gyvi 
žmonės, bylojo aplinka, daiktai. Palinkę 
ant stalų, kiekvienas savo poste, čia diena 
iš dienos ilgus metus darbuojasi Alisė Jo
nikienė, Julija Marazienė, Meri Gregor ir 
kiti. Trūksta redakcinio darbo žmonių. 
Daugelis šios tvirtovės karių — jau nebe 
jaunuoliai. O laikraštis turi išeiti — be 
pertraukos, laiku. Tad dar su tamsa keliasi 
budintys redaktoriai paruošti paskutines 
žinias, dienos komentarus. Reikia atsikirs
ti — atsišaudyti į eilinius nacionalistų-kle- 
rikalų spaudos užsipuolimus, pagiežingas 
„vaduotojų" insinuacijas ir šmeižtus. Rei
kia. Todėl dažais kvepiančioje spaustuvėje 
lyg papliūpos girdėti linotipo čerškimas, 
sukasi senutė spausdinimo mašina (ją daž
nai tenka remontuoti mašinistui Jonui Pa- 
teckui), ir baltais ryšuliais vilnija Šviežias 
„Vilnies" numeris. Jis savo skaitytojams 
neša lietuviškų kolonijų gyvenimo naujie
nas, pasakoja apie Lietuvos žmonių darbus 
ir pasiekimus. Šiandien laikraštis praneša 
apie tai, kad ateinantį sekmadienį įvyks 
tradicinis vilniečių piknikas. Tai sena, 
įprastinė tautiečių forma susirinkti drau
gėn, pabendrauti. Bus (domu pamatyti šį 
renginį.

“Gimtasis kraštas“, 1973. Nr. 3

Apsukrus biznierius Zeitzer Brooklyno Greenpointe pa
skelbė, kad jis savo sandėlyje-krautuvėje viską parduoda 
daug pigiau. O Mrs. Anne Kosar, matyt, Zeitzerio papra
šyta ar pasamdyta, tarp savo kaimynų papasakojo, kad 
jinai ten pirko itališkos duonos kepaliuką už 15 centų, 
kuomet tuo tarpu kaiminystėje supermarkete už tokį kepa
liuką reikia mokėti net 27 centus. Zinia žaibo greitumu 
aplėkė visą apylinkę. Žmonės masėmis pradėjo plaukti į 
krautuvę. Reikėjo devynių policininkų juos sudisciplinuo- 
ti, kad vienas kitos nesumindžiotų. . .

Ir tai mūsų Amerikoje!

Oakland, Cal.
LLD 198 kuopos veikla

Kovo 11 d. įvyko kuopos 
susirinkimas. Buvo skaity
tas laiškas iš “Laisvės” apie 
sunkią padėtį drg. Lillian 
Kavaliauskaitės jos ligoje. 
Mes visi kuopos nariai lin
kini d. L. Kavaliauskaitei nu
galėti ligą ir grįžti prie savo 
atsakingų pareigų.

Kadangi “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas artinasi, 
tai šiam svarbiam tikslui bu
vo paskirta $100, kad laik
raštis dar ilgai gyvuotų ir 
skleistų apšvietos žodį.

Kitas laiškas skaitytas iš 
LDS Bowling turnyro, irgi 
prašantis paramos. Iš LDS 
kuopos iždo paskirta $10.

IG. KAMARAUSKAS

Kur šiandiena tu?
Kai saulė pakyla mėlynėj 
Ir paukščiai sučiulba šlaite, 
Jaučiu širdyje laimės džiaugsmą 
Taip mielam tėvynės krašte.

Girdžiu virš pilkųjų arimų 
Čirena aukštai vyturiai, 
Ir kas gi iš mūsų nežino, 
Kad čia gyveni sau ramiai.

Kai vaikštau Šventosios krantinėm
Po pievas, ar šieną vartau, 
Prisimenu praeitį seną, 
Atrodo ir tave čia matau.

Prisimenu savo vaikyste, 
Jaunystę praleistą kartu 
Siam mielam ir brangiam kampely.
O kur šiandieną esi tu?

K. ŽAKAVlClENE

Meilė
Išbučiavo akys visą gimtą kraštą, 
ataudais išaudė ilgą drol)ę kojas, 
bet kai mano ausys bočių kalbą geria, 
aš kiekvieną kartą meilėje kartojuos.

Aš kiekvieną kartą užgimstu iš naujo 
ir naujaip dainuoju senų žodžių pynę. 
Po širdies dalelę į tave kasdieną 
mano rankos sėja, mylima tėvyne.

Aug. TAMALIŪNAS

Ir nusėda ramybė
Pripranti prie daiktų ir prie sienų - 
Gal ir pats prie savęs pripranti.
Ir nusėda ramybė į sielą, 
Tarsi metai, keistai per anksti.

Ir pamėgęs ši įprastą ritmą, 
Lyg pro senkančią balą braidai.
Taip kartojasi rytas į rytą, 
Suskaičiuoti veidai ir vardai;

Gal reikėtų palaipioti medžiais - 
Ar linksmoj gegužinėj pašokt, 
Ir pradėti vėl viską iš pradžių, 
Nuo savęs ir nuo savo tiesos.

RITA LUNSKIENĖ

Hartford, Conn.
Vasario 23 d. mire Alex 

Klimas, gimęs 1894 m. sau
sio 20 d. Kripiškių kaime, 
Prienų rajone. Paliko Lie
tuvą 1910 m. Atvyko pas 
savo sesutę New Britain, 
Conn. Vėliau persikėlė J 
Hartfordą ir čia gyveno iki 
mirties. Buvo vedęs Elz
bietą Dean, su kuria išgyve
no daugiau kaip 45 metus. 
Dirbo skirtingose dirbtuvė
se, vėliausiu laiku prie ta
bako.

Prieš keletą metų turėjo 
šoką, tai niekur iš namų ne
begalėjo eiti. Buvo susir
gęs plaučių uždegimu ir kas 
daugiau buvo prisidėję. 
Tuomet visą laiką buvo ligo
ninėje, tik prieš porą savai
čių buvo poilsio namuose, 
kur ir mirė širdies smūgiu.

A. Klimas prigulėjo Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimui, Lietuvių Piliečių Klu
bui, Sūnų ir Dukterų Drau
gijai, Lietuvių Literatūros 
Draugijai. Buvo Laisvės 
choro garbės narys, skaitė 
“Laisvę“, “Vilnį“ ir 
“Liaudies Balsą“. Aukojo, 
kiek galėjo ir darbavosi 
draugijose, daugiausia val
dybose.

Kūnas buvo sukremuotas. 
Gaila netekus gerožmogaus. 
E. Klimienė aukojo “Lais
vei“ $5. •

Kovo 4 d. buvo gražus pa
rengimas su paveikslų rody
mu ir moters dienos minėji
mu. Paveikslus parodė Ami- 
lia Juškovičienė iš Stamford, 
Conn. Nuotraukos buvo iŠ 
Lietuvos ir vietinės. Onutė 
Silks paskaitė Salomėjos Nė
ries poezijos^ Elenutė Bra
zauskienė negalėjo dainuoti, 
nes neturėjo jakomponlstės, 
tai labai tinkamai pakalbėjo.

Tai buvo atliktas gražus 
darbas. Rengėjos taria šir

TOSTO
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Svečiuose pas Water būrio 
draugus

dingai ačiū visiems, kurie 
tą darbą parėmė.

Laisvės^ choras rengiasi 
prie pavasarinio koncerto. 
Mokinasi aaug naujų dainų, 
į komisiją apsiėmė dvi cho
ristės, smarkios šeiminin
kės, J. DiCarli ir H. Carl
son. Vėliau gaus pagelbi- 
ninkų.

MILLIE BARNETT

So. Boston, Mass.
PRANEŠIMAS

Lietuvių Literatūros 
Draugijos' 7-sios apskrities 
pavasarinis suvažiavimas 
įvyks balandžio 8 dieną, 318 
Broadway. Pradžia 11 vai.

Kviečiame visas kuopas 
ir vietinės kuopos narius 
dalyvauti ir atsivežti gerų 
sumanymų dėl vasarinių pa
rengimų. Siame susirinki
me turėsime aptarti “Lais
vės“ pikniką.

J. JASKEVlClUS, 
Apskr. sekr.

(11, 12. 13)

MOUNDSVILLE, W. Va. - 
Kalinių sukilimas prieš ne
pakenčiamas sąlygas tęsėsi 
26 valandas. Kaliniai sutiko 
paleisti 5 įkaitus, kai gub. 
Moore pažadėjo kalinių rei
kalavimus apsvarstyti.•

LA PLATA, Argentina. - 
Policija paskelbė streiką už 
didesnius atlyginimus. Ar
mijos daliniai buvo pasiųsti 
prieš streikierius. įvyko 
susikirtimas. Vienas karei
vis užmuštas, daug sužeistų.

COTABATO. - Filipinų 
Armijai padeda kariniai lėk
tuvai kariauti su sukilusiais 
moslemais.

PRAGA. - Čekoslovaki
jos parlamentas vienbalsiai 
vėl išrinko gen. Svobodą 
prezidentu sekamam penk
mečiui.

NEW DELHIS. - Indija 
smarkiai padidino prekybą 
su socialistinėmis šalimis.

WASHINGTON AS. - Far- 
mų produktai pakilo vasario 
mėn. 1.9%. Tai didžiausias 
pakilimas per 22 metus. 
Maisto kainos visur smar
kiai kyla.

•
KOPENHAGENAS. - Da

nijos valdžia sutinka už- 
megsti diplomatinius ryšius 
su Siaurės Korėja.

MARCUS HOOK, Pa. - 1,- 
700 aliejaus darbininkų pa
skelbė streiką.

Kovo 18 d. Waterburyje 
LLD, 18 kp. surengė Moters 
Dienos paminėjimą. Iš namų 
išvykome anksti - 8 vai. mat, 
buvo debesuota, oras gero 
nežadėjo, o kelionė gan to
lima. Artėjant prie Conn, 
valstijos, pradėjo snigti, 
kartais ir tirštai dribo, bet 
kelias da nebuvo užsigrūdęs, 
tai važiuotė vyko sklandžiai.

Waterburį pasiekėme gan 
anksti, tai buvo laiko pasi
žvalgyti po miestą. Water- 
burio miestą dominuoja bre- 
so išdirbystė. Dideli senieji 
pastatai vieni jau apleisti, 
kitur d a, matyt, dirbama. 
Pastatai pajuodavę, nykus 
vaizdas, lyg apleistuose ka
puose.

Rezidencijų rajonuose, 
ypač Bank St. ir apylinkėje, 
kur seniau buvo girdima tik 
lietuviškai kalbant, d a vis 
ten tebestovi seni mediniai 
namai, tik vienur-kitur įsi
maišo nauji pastatai. Gat
vėse ir namų aplinkoje visur 
švaru, pavyzdinga tvarka. O 
kur tik tuščios žemės skly^- 
pelis, ten pasodinta dekora- 
tyvis krūmelis arba medelis. 
Be abejo, vasaros metu tenai 
ir gėlės žydi.

Apie dvylikta valandą sve
tainę jau pripildė šventiškai 
pasipuošusi graži publika. 
Svečių daugumą sudarė 
“jaunuoliai“, katrie per 
daugelį metų patys sureng
davo visokius pobūvius arba 
patys dalyvaudavo programų 
atlikime. Savo laiku Wa
terburis buvo garsi lietuvių 
kolonija. Ten kelis metus 
gyveno Mikas Petrauskas, 
ilgai dainavo stiprus “Auš
ros Choras“, ten buvo suloš
ta “Birutė“, suvaidinta daug 
visokių veikalų, suruošta 
daug koncertų, prakalbų, 
Waterburio senoji lietuvių 
karta palieka daug gražių 
istorinių prisiminimų. Net į 
amžinąjį poilsį lietuviai iš
sirinko gražų kalnelį.

Daugumui dalyvių jau ne
lengva ateiti į parengimus, 
nors kiti ir gyvena netoli. 
Vieni jų pasiramsto lazdele, 
kiti net su ramentais pasi- 
gelbsti, bet jie vis pasisten
gia, nes ten tiki susitikti su 
senais bičiuliais, pasikalbėti 
apie linksmai praleistus lai

• Miami, Florida
Širdingas ACiO

Kovo 18 dieną amžinai iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo Alek
sandras Valilionis. Liūde
syje jis paliko gyvenimo 
draugę Margaret V alilio- 
nlenę, savo gimines ir 
draugus. A. Valilionis visą 
gyvenimą, Išskiriant pa
skutinius du - tris metus, 
kai jau liga buvo pakirtu
si jo sveikatą, sykiu
su Margaret, dirbo, kad 
jo ir visos žmonijos
gyvenimas būtų gražesnis ir laimingesnis. Jis aktyviai 
dalyvavo pažangiose lietuvių organizacijose, moraliniai ir 
materialiniai kovojo už socializmo idealą. Didžiavosi ir 
džiaugėsi, kad jo buvusi tėvynė Lietuva socialistinėje 
santvarkoje ekonomiškai ir kultūriškai suklestėjo.

M. Valilionienė ir šiandien yra “Laisvės“ vajininkė, ji 
aktyviai veikia LLD 75 kuopos, Lietuvių Socialio Klubo 
valdybose ir komisijose. Ji tvirtai pergyvena vyro mir
ties liūdesį ir tęsia jo paliktą idėjinį darbą toliau.

Šiuo momentu M. Valilionienė širdingai dėkoja visiems 
ir visoms, kurie raštu ar žodžiu reiškė jai ir sergančiam 
jos vyrui simpatiją ir užuojautą. Ji dėkoja visiems, ku
rie skaitlingai suėjo paskutinį kartą atsisveikinti su jos 
mylimu vyru A. Valilioniu. Kad velionio darbai nemirtų, 
kad jie, tariant poeto žodžiais, - “gėlėmis žydėtų“, 
Margaret skiria “Laisvei“ ir “Vilniai“ po $100.

Valilionio asmenyje netekome gero idėjos draugo ir 
veikėjo. Linkime jo gyvenimo draugei M. Valilionienei 
tvirtos sveikatos ir ištvermės visuomeninėje veikloje.

V. BOVINAS

kus. Vienas iš jų tai drg. 
Kunca. Pokalbyje draugas 
pažymėjo, kad jau pasiekęs 
86 metų slenkstį. O drau
gas Strižauskas išdavė se
kretą, kad rytoj jam bus 90 
metų amžiaus! Matėsi ir 
daugiau panašių garbingo 
amžio “jaunuolių“, vyrų ir 
moterų. Visi jie žvalūs, 
gražiai pasipuošę, energin
gi. Kai kurie jų da gražes
ni, negu jų sūnūs. Laimingi 
žmonės, kurie nepalūžta po 
metų krūva, o sulyg išga
lės, vis žengia su gyvenimu.

K. P.

Rochester, N. Y.
Kovo 16 d. mirė roches- 

terietis Jonas Žemaitis. Ne
mažas būrys žmonių palydė
jome jį į River Side kapines. 
Visi palydovai buvo užkvies
ti draugės Žemaitienės į 
puikų restaur aną pietums.

Velionio žmona širdingai 
dėkoja visiems palydovams 
ir gėlių pirkėjams, taipgi ir 
visiems atsilankiusiems i 
šermenis.

O tu, Jonai, ilsėkis amži
noje ramybėje šaltoje Ame
rikos žemelėje.

ONA MALINAUSKIENE

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 7 dieną, 
2 vai. po pietų, 1150 North 
4th St. Kuopos nariai malo
nėkite atsilankyti, nes jau 
turime labai svarbią knyga. 
Kurie dar negavote, ją gau
site susirinkime. Na, o va
sariniai parengimai laukia 
mūsų prisirengimo. Prašo
me ir naujų narių atsivesti, 
nes turime užpildyti miru
siųjų vietą. R. M.

(13-14)

Cleveland, Ohio
PRANEŠIMAS

LDS 55-tos kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 5 
d. Pradžia 1 vai. popiet. 
ICA svet., 15901 St. Clair 
Ave. Nariai prašomi atsi
lankyt nauju laiku.
LDS 55-tos KPS. VALDYBA
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Detroit, Mich.
MIRE: MIKAS DETROITIETIS (MASYS)

NUOŠIRDI PADĖKA VISIEMS
Nėra pasaulyje skaudesnio įvykio, kaip kai mir

tis išplėšia iš gyvųjų tarpo mylima vyrą ir tėveli. 
Nuo š. m, sausio 6 d. Mikas Detroitietis (Masys) 
Harper ligoninėje pergyveno skaudžias dienas ir 
valandas, bet vis turėjo didelę viltį pasveikti ir 
sugrįžt į savo namelius, bet kovo 7 d. 4:30 vai. 
ryte jo širdelė sustojo plakus ir mirtis jį atskyrė 
nuo musę. Nežiūrint kaip skauda širdis, bet 
mirusį reikėjo palaidoti, o tam reikėjo mums 
didelės pagalbos.

Musę mylimas vyras ir tėvelis gal sirgo jau 
seniai, bet mes jo tikrąją padėtį sužinojome tik
tai 1972 m. kovo 27 d., kai jis pasidavė į ligoninę 
savo sveikatai patikrinti. Mums lengviau ant 
širdies, kad jis nežinojo, kokia kerštinga liga jis 
serga, ir žinodamos, kad jis gal neilgai begyvens, 
surengėme jam 80-čio gimtadienio puotą Detroito 
Lietuvię Klube gegužės 28 dieną. Po tam jo svei
kata vis silpnėjo ir tris kartus buvo ligoninėje. 
Pagaliau š. m. sausio 6 dieną vėl nuvežėme į 
ligoninę, nes jau nieko nebegalėjo valgyti. Nuo 
to laiko per ištisus du mėnesius valgį priėmė tik 
per gyslas. Pagaliau širdis sustojo. . .

Visiems, suteikusiems bile paslaugas laike 
šermenę ir laidotuvię, ir visiems, kurie išreiškė 
mums savo užuojautas ir linkėjimus laike jo sir
gimo ir po jo mirties, šiuomi norime išreikšt 
širdingiausią padėką.

Nuoširdus dėkui Alfons ir Emma Rye už paslau
gas reikale palaidojimo; Birutei Palevich Price 
už dainas laidotuvię ir kapiniu koplyčiose; Vale
rijai Urbikienei (chicagietei) už grojimą vargonais 
kapiniu koplyčioje; Jievutei Mizarienei, “Lais
vės” kolektyvo narei, iš New Yorko, už pasakytą 
malonią prakalbą laidotuvię koplyčioje; J. S. Jo- 
kubkai, “Vilnies” redaktoriui iš Chicagos,'už 
pasakytą nepaprastai jaudinančią prakalbą apie 
Miko gyvenimą ir t. t. kapiniu koplyčioje; grab- 
nešiams (velionio AŽVD mokiniams) Alfons Rye, 
Al Stacey, Eddie Balchunas, Ray Lyben, Servit 
Gugas ir KeistuČiui Gareliui; Jonui Smitrevičiui 
už sukimą judamę paveikslu laidotuvėse; Keistu
Čiui Gareliui už nuotraukas koplyčioje; Ralph Va
latkai už grąžę pranešimą apie velionio mirtį ir 
jo nuveiktus darbus gyvenime per Detroito lietu
vię radio programą; Yolandai Baužai už suteiktą 
pagalbą laidotuvėse ir už visą nuoširdumą laike 
laidotuvię; Antonette Webber, sav. Harper Canton, 
Florist, už prirengimą virš keturiasdešimts gra
žią gėlię puokščlę; Detroito Lietuvių Klubo šei
mininkams Pat ir Mike Stunskams už prirengi
mą skanię pietą; visiems už gražius gėlię puokš
tes, kurios buvo prisiųstos nuo draugę detroitie- 
čię, iš Kalifornijos, Floridos, New Yorko ir Maine 
valstijos; už užuojautas asmeniškai, laiškais ir 
telegramomis; visiems, kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse, ir visiems bile kuo prisidėju- 
siems prie tinkamo musę brangiausio palaidojimo.

Jūsę visę suteiktos paslaugos nebus musę už
mirštos, o mylimam musę vyrui ir tėveliui, mes 
prisimename jo gero draugo velionio Jono Vilke
lio eilėraštį:

Kelionę atlikęs, užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakus apilsus širdis - 
Mus abi ir draugus liūdėt palikai............

Liūdinčios žmona, TEOFILE 
ir dukrelė, STEF ANIJA

Prisiminimas
Vilnius. - Gruodžio 22d., 

eidamas 67 metus, Kaziu Rū
doje mirė personalinis pen
sininkas Juozas Stankevi
čius. Buržuazijos valdymo 
metais dėl sunkię gyvenimo 
sąlygę jis emigravo Brazili
jon. San Paule susirado savo 
vietą tarp tokię pačiu nelai
mės brolię. Kai dėl tauti
ninku ir klerikalu įskundimu 
policija išdraskė lietuvię ko
lonijos pirmąją pažangią or
ganizaciją - Susivienijimą 
lietuvię Brazilijoje - ir už
darė laikraštį “Garsas”, 
tarp pažangiečiu lietuvię, 
kurie nepabūgo persekiojimu 
ir nesirengė taikstytis su 
smetonininkų užgaidomis, 
buvo ir Juozas Stankevičius.

1933 m. buvo slaptai orga
nizuojamas nelegalaus laik
raščio “Musę žodis” leidi
mas. J. Stankevičius, kuo ir 
kaip išgalėdamas, prisidėjo 
prie laikraščio įkūrimo, iš
laikymo bei platinimo.

1936 m. J. Stankevičius 
buvo provokatoriaus išduo
tas. Kaip ir kiekvieną kartą, 
žvalgybos urvuose tardymus 
lydėjo žiaurūs kankinimai. 
J. Stankevičius juos iškentė
jo, neišdavęs draugę. Nieko 
nepešusi, žvalgyba 1937 m. 
ištrėmė J. Stankevičių į Lie
tuvą. ANTANAS ZOKAS

no poilsio, ir lai gyvenimo 
audros nebedrumsčia jo nu
vargintos širdelėj.

Al. Valilionis buvo pašar
votas Ft. Lauderdelyje, mo
dernioje laidojimo koplyčio
je. Madingą karstą supo 
gyvą gėlių vainikai. Atsi
sveikinimo kalbą pasakė S. 
Zavis, pusę jos angliškai, 
nes buvo daug vietinių paly
dovą, nesuprantančią lietu
vių kalbos. Kita pusė - lie
tuviškai. Apeiga prasidėjo 
su “Tykiai, Tykiai Nemunė
lis Teka”. Perskiroje, tarp

liko pateikta daina “Evening 
Bell”, o atsisveikinant - 
“Našlaitės Kapas”.

Didžiam liūdesyje liko ve
lionio mylimiausioji gyve
nimo sankeleivė Margareta, 
brolis Vincas Lietuvoje ir 
ten pat vienas pusbrolis. To
limesnių giminią yra Lietu
voje ir čia Amerikoje.

Po apeigų visi palydovai 
liko pakviesti į Lietuvių So
ciali* Klubą, Miamyje, pie
tums.

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Aleksandrui Valilioniui - Walley
Reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai 

Margaret.
JULIJA ANDRULIENE

Lemont, Ill.

FORT LAUDERDALE, FLA.
S. ZAVIS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirus

Alekui Valilioniui
Frank Shimkus Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Mar- 

garetai ir visiems artimiesiems bei draugams.
Mirė kovo 30, 1959 m.

Jau keturiolika metų kai mirė mano mylimas 
vyras. Prisimename jį su liūdesiu mūsų širdyse. 
Niekuomet mes. tavęs neužmiršime.

Felicia, žmona
Eugene, sūnus
Sonya ir Trudy, marčios 

anūkai ir anūkės
Arlington, N. J.

FT. LAUDERDALE, FLA.

ATSISVEIKINOME SU

Aleku Valilionu

J. V. GASIŪNAI 
A. I. BIMBAI 
JONAS GRYBAS 
P. N. VENTAI 
ADOMAS ČEPULIS 
M. J. NEVINS
TESSIE STOCKIENE 
W. A. MALIN

IEVA MIZARIENE 
NATALIJA IEŠMONTIENĖ 
AUGUSTAS IEŠMONTAS 
MILDRED STENSLER 
ONA JAMIESON 
F. A. LUPSEVICIAI 
R. H. FEIFERIAI

ROCHESTER, N. Y.
Mirus
v

Jonui Žemaičiui
1973 rh. kovo 16 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Keidei ir 
visiems giminėms ir draugams.

THE FINEST GIFT FOR YOUR 
RELATIVE IN USSR

A latest model FURGON (station-wagon) 
VAZ-2102-60 MP - 5 seats - 5 doors

We have just received an allotment of 
a very limited quantity of

STATION-WAGONS
and we offer them to our clients on a 

First come - First served basis 
at $3881.25

This model is the most desirable car in USSR 
for family trips, for camping trips, 

for shopping trips, etc.

Available only DIRECTLY from 
the exclusively appointed firm by 
V/O VNESHPOSYLTORG

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 685-4537 < ■
RUSH YOUR ORDERS WHILE 

ALLOTMENT LASTS

Miami, Fla.
IR VĖL NAUJAS KAPAS

Po gana ilgoko negalavimo 
kovo 18 dieną mirė vienas iš 
stambiuję steigėją Lietuvių 
Socialio Klubo Miamyje, 
Alexandras F. Walley (Vali- 
lionis). Valilioniai atsi
kraustė . pastoviam apsigy
venimui į Floridą 1939 me
tais. Seniau gyveno New 
Y or ko. apylinkėse. ir. ten gana, 
daug veikė pažangiečių orga
nizacijose, kaip tai: Lietuvių 
Literatūros Draugijoje, Lie
tuviu Darbininkų Susivieniji
me, Dienraščio “Laisvės” 
direktoriuose ir visur kitur, 
kur tik reikalas buvo. Jam 
visuose darbuose gelbėjo jo 
mylimiausioji Margareta 
Viltrakiutė, su kuria buvo 
vedęs 1919 metais. Ir abu 
būdami pažangiečiai, visą 
gyvenimą vieningai ir pa
vyzdingai veikė, ir meilėje 
gyveno.

Vėlesniais laikais Al. Va
lilionis labai pageidavo dar 
sykį atlankyti savo gyvenimo 
idealą- Tarybą Lietuvą, 
tačiau pašlijusi jo sveikata 
neleido tą norą įvykdyti. Pa
skutinis Al. Valilionio pagei
davimas ir jo mylimosios 
Margaretos įpareigojimas 
buvo, kad ji rastą galimybę 
jo pelenus nugabenti J Gim
tąjį Kraštą, į Pušaloto kapi
nyną, kur Šeimos darželyje 
ilsisi jo tėvukai, seneliai ir 
proseneliai. Ir jis nori būti 
ten amžiams su savais. Aš 
tikiu, kad jo pageidavimas 
bus įvykdytas.

Al. Valilionis savo kūdi
kystės dienomis gal nė nepa
stebėjo to grožio Joniškėlio 
apylinkėse žaliuojančią lygu
mą, upelių ir ežerą, kuriuose 
skaidrus vandenėlis ribulia
vo - kartais ramus, o kar
tais audringas, taip, kaip ir 
jo gyvenimo dienelės nepa
stebimai prabėgo: vienos ją 
buvo malonios - tykios, o ki
tos audringos. Ir va ne per 
jo norą - gal jis nė nepama
tė, kad jo dainelė jau sidai- 
nuota ir kad jam jau kiti 
dainuoja “liu-lia, liu-lia”.

Liūdna ir graudu buvo 
skirtis su mūsą taurių bro
liu lietuviu ir mūsą pažan
giosios veiklos dalyviu. 
Viskas, kas liko mums, tai 
palinkėti jam ramaus amži

Mirtis vėl išplėšė vieną mūsą organizaciją 
narį, veikėją ir draugą. Reiškiame širdingą 
užuojautą velionio gyvenimo draugei Margaret 
Valilionienei, jo giminėms ir draugams. A. Vali
lionis mirė kovo 18 d. 1973 m.

i
O. Šimkienė
H. Hinman 
A. Valatka
P. Kuzenka
A. Birston
S. E. Pabėralis
M. Frlberg
M. Džiupkaitis 
V.& M. Bovinas
R. Chulada
Ig. Urbonas
C. Pempė 
A. Bečienė 
Vitartienė
P. Pocius
S. Virbalas

Eva Purlis 
Ao & K. Syroka 
Mae Nielson 
J. Kratulis 
M. E. Novak
B. Delyanas 
J. Smalensks 
J. & M. Krupp 
H. Clee 
Draugas
V. Sodeika 
F. & A. Rastic
C. Bulow
A. & V. Nevins 
C. & B. Brabec 
Ned Procyzin

J. U. Daugirdai 
P. M. Gabrėnai
J. Kailauskienė
V. & J. Zutra
J. & E. Fenenco
W. & S. De Counte 
J. & P. Materowsky 
E. Alexandra
J. Vigan
J. & M. Kanceriai
S. & B. Zavis
J. & S. Thomsonai 
M. Chulada
C. & E. Aimontai 
C. & N. Tamošiūnai 
M. Kvietkas

MR. SAVAGE
MR. & MRS. G. WALTAS
P. O. MALINAUSKAI
S. A. BAGANSKAI
J. V. RINKEVlClAI
A. GALENT
A. USEVICIENE
A. GUDIENE
A. BARONIENE
r. u. Kereliai
J. JEBLONSKI
M. VAIDILAI
MR. & MRS. ŽEMAITIS

MARGARET WINNICK 
P.JURKšTAS 
ANNA ŽAGIZ 
H. GRIŽIENĖ 
V. greibienE 
r. Černiauskiene 
V. POŠKIENĖ
M. ŽEMAITIENĖ 
H. VELIKIENĖ 
A. MARKAUSKAI
N. J. KANTIENAI
MR. & MRS. LUMBARTI

HARTFORD, CONN.
Mirus

Alex Klimui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, 

giminėms Amerikoje ir Lietuvoje ir visiems jo 
draugams.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Alex Klimui

W. HOLLIS
G. O. SILKS
L. BUTKEVICIENE
C. MILLER
J. V. VASILS
M. K. BARNETT

V. KAZLAU
A. ŽILINSKIENĖ
P. NORIVDAS
A. R. SKARDŽIAI
E. YURGEL

Reiškiame giliausią užuojautą jo giminėms, 
artimiesiems, Amerikoje ir Lietuvoje, ir drau
gams.

WORCESTER, MASS.

A. Žilonis , 
M. Olungevičienė 
A. Becker 
Elizabeth Klimas 
Mary Deskus 
A. Deskus 
Ruth Glode 
Charles Glode 
Raymond Glode 
Steven Glode 
Bruce Glode 
Ruth Stanford 
John Shontz 
Aileen Shontz 
Emma Glode 
Louis Glode 
Kathleen Grimley 
Brian Grimley 
Marlene Sullivan 
John Sullivan 
Carol Sullivan 
David Sullivan 
Joseph Eurkūnas 
Mary Eurkūnas
Antanas Palazia & family 
Albina Silauskienfe & family 
Anele Scogoleva & family 
Angela Drulene & family 
C. Stankevičius & family 
Joseph Yodzbalies & family 
Mike Deskus & family 
Ben Deskus & family 
Mary Deskus &< family 
Edward Deskus & family 

1R

Helen Zingle 
Mr. Zingle 
Mary Valinskas 
J. Valinskas 
Rosalie Valinskas 
A. Grigalunas 
A. Karkauskas 
J. Palozie 
A. Palozie 
F. Kenyon 
A. Kenyon 
J. Kenyon 
M. Kenyon 
Andrea kenyon 
P. Nielsen 
Helen Deskus 
J. Deskus
A. Burinsky 
F. Burinsky 
R. Burinsky 
Anna Mitchell 
I. Shontz
B. Mann 
Lawrence Stanford

Marion Patinsky 
Victor Diedonis 
Larry Stanford 
Robert Stanford 
Grace Patinsky 
Mary Patinsky 
Agnes Patinsky 
John Patinsky 
Veronica Deskus 
Frank Deskus 
Julia Miglin 
Mary Miglin 
Nellie Miglin 
Lillian Sullivan 
Robert Sullivan 
C. Mann 
S. Mann 
L. Mann 
August Urban 
Alexander Urban 
Marilyn Kulpa 
Stanley Kulpa 
Barbara Padowitz 
Louis Padowitz

Mary Diedonis & family 
Paul Karkauskas & family 
Edward Ramoška & family 
Victor Dr ule & family 
K. Rimus & family • 
Antanas Drule & family 
Anthony Deskus and family 
Victoria Palozie & family 
Charles Glode Jr. & family

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

DOMININKAS MARGIS KAZIMIERAS KIBIRKŠTIS 
Mirė balandžio 5, 1967 Mirė birželio 16, 1953

Prisimenu Jūsę abieju mirties sukaktis su di
džiausiu širdies skausmu. Nepraeina nei viena 
minutė ar diena, kad nebūtumėt mano mintyse bei 
širdyje.

Mano mylimi ir brangūs vyrai - Domininkai ir 
Kazimieriau, aš Jūsę labai pasigendu. Gailestin
gai aš Jūsę liūdžiu viena pasilikusi.

Ilsėkitės ramiai, mano brangūs, gražiose Vil
ties kapinėse. Kol gyva būsiu,aš Jūsų kapą lanky
siu, gėlėmis puošiu. Būsite mano širdyje amži
nai.

ANNA MARGIENE-KIBIRKSTIENE
žmona
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Balandžio 8 dieną, sekmadienį, Laisves dalininkę suVažiavimas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto.1 Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimu suvažiavimui.

Tuoj po suvažiavimo, 2 vai. vieši pietūs. Įžanga tiktai $3 
Tikimės skaitlingos publikos.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Brooklyn© studentų koali

cija piketavo statomą $28 
milijonų vidurinę mokyklą. 
Jie reikalavo, kad būtų prie 
statybos samdoma daugiau 
puertorikiečių ir juodųjų 
darbininkų iš bedarbių gretų. 
Areštavo 10 studentų. Kal
tina netvarkos kėlimu.

Consolidated Edison kom
panija vėl gavo leidimą pa
kelti elektros kainą New 
Yorko gyventojams. Kom
panija } metus susikolektuos 
$2,170,000 priedinės sumos. 
O dar neseniai gavo teisę 
išsikolektuoti iš elektros 
vartotojų $4 milijonus.

Policijos komisionierius 
Patrick V. Murphy pareiškė, 
kad jis pasitrauks iš šios 
vietos, kai Majoro Lindsay 
terminas pasibaigs gruodžio 
31 d. Naujam majorui jis 
atsisako tarnauti.

•
Buvęs majoras Robert F. 

Wagner, gavęs užgyrimą 
Liberalų partijos ir gub. 
Rockefellerio, atrodo, kan
didatuos majoro vietai. 
Gera republikonų dalis ir 
nemažai demokratų jį remia. 
Lindsay pareiškė daugiau 
nekandidatuosiąs. Veikiau
sia jis rems Wagner!. De
mokratai pirminiams rinki
mams jau turi keletą kandi
datų. Konservatoriai taipgi 
turi savo kandidatą.

Viena Manhattan© ne ligo
ninės aborcijų klinika pada
rydavo 750 aborcijų i sa
vaitę, bet dabar aborcijų 
skaičius sumažėjo iki 380. 
Klinikos viršininkas sako, 
kad* gali turėti finansinių 
trukumų, jei nepadaugės 
aborcijų skaičius. Dabar už 
aborciją numažino mokestį 
iki $150, bet kai kurios ki
tos klinikos pasitenkina 
$100. Tokių klinikų Manhat- 
tane yra 12.

•
50 metų moteris ir 7 

metų anūkas sudegė gaisre, 
kilusiame penkių aukštų 
apartmentiniame name ry
tinėje miesto dalyje. 55 
nuomininkai spėjo iš gaisro 
išsigelbėti, gaisriniais laip
tais pabėgti. Namas pleškė
jo pora valandų.

Kai kurie New Yorko di
dieji bankai jau pakėlė pa
skolų procentus.

Lindsay pasirašė įstaty
mą, kuris reikalauja masa
žų įstaigoms policijos leidi
mų, kad būtų tose įstaigose 
užkirsta prostltuticija.

RE P.

WASHINGTONAS. - AFL- 
CIO reikalauja pakelti mi
nimumo atlyginimą nuo $1.- 
60 iki $2.50 į valandą.

Mirus

Carol Baretela
Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Angelo, dukrai 

Karen, seserims Anne Yakštis ir Olga Margos ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

JUOZAS WEISS
Brooklyn, N.Y.

Su mūsų draugais
Jau seniai mūsų parengi

muose ir susirinkimuose pa
sigendame nuoširdaus lais- 
vlečio draugo Petro Gustai
čio. Aną dieną netikėtai su
sitikau su jo dukromis Ona ir 
Elmire Gustaitėmis. Klau
siau, kaip jų tėvelis, kaip 
dar jis verčiasi su senatve 
ir sveikata. Pasirodo, kad 
jau daugiau kaip dveji metai 
jis nebegali išeiti iš namų, 
o ką jau bekalbėti apie lan
kymąsi parengimuose. La
bai gaila. Drauge, Petrai, 
mes visi laisviečiai linkime 
jums sveikatoje sustiprėti.

Taip pat netikėtai LDS 
raštinėje sutikau buvusį il
gametį susivienijimo iždi
ninką, taurų laisvietį, “am
žiną” “Laisvės” vajininką, 
žymų veikėją Juozą Weiss. 
Taip pat jau nebematėme ke
liuose paskutiniuose paren
gimuose. Juozas labai su
liesėjęs. Sako, “sūnus at
vežė, ir tuoj vėl grįžtu 
namo”. Girdi, gydytojai 
įsakė niekur neiti, nesijau
dinti, kuo ramiausiai užsi
laikyti. Paklausiau Juozą, 
kiek jam dabar metų. Pasi
rodo, kad jis tikrai gali di
džiuotis metu krūva ant savo 
pečių. Jau esąs Įžengęs, ar 
greitai įžengsiąs į 89-uo- 
slus!

Garsinant LLD 185 kp. 
parengimą, buvo minėta, kad 
bus pagerbtas ir laisvietis 
Juozas Zajankauskas. Deja, 
jis parengime nepasirodė, jo 
nematėme už garbės stalo. 
Aišku, kad jam neleido su 
mumis dalyvauti jo sveikatos 
padėtis. Labai gaila.

Sekmadieni telefonu dai- <
nininkė Nelė Ventienė prane
šė, kad ji su Povilu buvę nu
vykę į Great Neck pasima
tyti su draugais. Labai džiu
gu, kad ten jau gatvėje vaikš
čiojant sutikę mūsų vajinin
ką Povilą Bečį. Jis, kaip 
žinia, neseniai turėjo ne
menką operaciją. Džiaugia
si, kad operacija gerai pa
vyko ir kad jo sveikata pa
laipsniui taisosi.

Bet, iš kitos pusės, ten 
laisviečlus Kupčinskus išti
kus skaudi nelaimė. Jiems 
einant gatve, draugė Kupčin
skienė parkritus ir susižei
dus. Kulšis tapus nulaužta. 
Baisiai skauda. Vargšė tapo 
nuvežta ir paguldyta į ligo
ninę - Manhasset Medical 
Center. Labai gaila. Mūsų 
giliausia užuojauta.

Ačiū Nelei už pranešimą.
REP.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks balandžio 3 d., 2 
valandą po pietų, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

SEKR. A. GILMAN

Už grotų

Associated Press

Tai maspethietė Mrs. 
Hermine B. Ryan. Pasodinta 
į kalėjimą ir nepaleidžiama 
po jokiu užstatų. Mat, Va
karų Vokietija ir Lenkija 
pareikalavo mūsų valdžios 
ją sugrąžinti nubaudimui už 
jos sunkius nusidėjimus. 
Pasirodo, kad Mr. Ryan An
trojo pasaulinio karo metu 
buvo direktorė vienos nacių 
žmonėms žudyti stovyklos. 
Ji kaltinama, kad ji asme
niškai daug, daug nekaltų 
žmonių - žydų ir kitų - su
naikino dujų “pirtyje”.

Nežinia, kaip Amerikos 
valdžia pasielgs dėl šio Vo
kietijos ir Lenkijos reika
lavimo.

Nugirsta
Turime žinių, kad “Lais

vės” šėrininkų suvažiavime 
balandžio 8 dieną turėsime 
porą labai tolimų viešnių, 
būtent, net iš Detroito. Nu
girsta, kad į Rytus atvyks 
detroltietės įžymi veikėja 
advokatė Stefanija Masytė ir 
jo motina Teofilė Masienė. 
Ta proga jos dalyvausian
čios ir mūsų šėrininkų suva
žiavime. Bus proga šios 
apylinkės lietuviams su 
viešniomis susitikti ir su
sipažinti.

REP.

Jie pamylėjo 
mūsų Lietuvą

Aš pastebėjau, kad pasku
tiniais laikais daug užsienie
čių, apsilankiusių Tarybų 
Sąjungoje įvairių delegacijų 
bei misijų formoje, neap
lenkia ir mūsų gimtojo 
krašto Lietuvos. Tai džiu
gu, tai gražu.

Štai pripuolamai i mano 
rankas patenka Vilniaus 
“Tiesa” už kovo 16 dieną. 
Jose pirmajame puslapyje 
skaitau žinutę “Svečių iš 
Kubos viešnagė”. Joje sa
koma:

“Kovo 12-14 dienomis 
Lietuvoje su oficialiu vizitu 
lankėsi Kubos Respublikos 
generalinis konsulas Lenin
grade Luga Rodrigesas su 
žmona.

Viešnagės Lietuvoje metu 
svečiai iš Kubos apžiūrėjo 
Vilniaus miesto naująsias 
statybas ir senamiestį, lan- 
kėsi Vilniaus Valstybiniame 
V. Kapsuko universitete, jo 
bibliotekoje, parodų paviljo
ne, Vilniaus 110-ame vaikų 
darželyje, Vilniaus statybos 
apdailos mašinų gamykloje, 
Sporto rūmuose, susipažino 
su Trakais”.

NIUJORKIETIS

Aplankius
L. Kavaliauskaitę

Praėjusį šeštadienį nuvy
kau * aplankyti Liliją Kava
liauskaitę. Radau ją sėdint 
rateliuose. Man atrodo, kad 
Lilija eina geryn - jos ūpas 
daug geresnis, ji rūpinasi 
mūsų judėjimo reikalais. Aš 
jai sakiau: laukiame jos visi 
sugrįžtant prie savo darbo 
“Laisvės” administracijo
je.

Liliją galima landyti kiek
vieną dieną nuo 12 vai. dieną 
iki 8 vai. vakare. Ji ran
dasi Flower & Fifth Avenue 
Hospital, Fifth Ave. & 106th 
Street, New York City. Kam
barys 566. Ten ji žinoma 
kaip Lillian Belte. IEVA

Iš Moterų Klubo susirinkimo
Moterų Klubo susirinki

mas, Įvykęs šio mėnesio 21 
dieną “Laisvės” salėje, 
buvo gana skaitlingas. Ta
čiau pasigedome sergančiųjų 
valdybos narių - sekr. B. 
Keršulienės ir vicepirm. A. 
Rainienės bei iždininkės 
Anna Yakstis, kuri liūdi ne
tekus savo sesutės Carline. 
Carline Baretela buvo viena 
iš jaunųjų klubo narių. At
sistojimu tapo pagerbtas 
šviesus jos atminimas.

Susirinkimą pravedė J. 
Lazauskienė. Susirgus B. 
Keršulienei, praėjusio su
sirinkimo protokolo skaity
mas tapo atidėtas sekančiam 
kartui.

Pirm. I. Mizarienė rapor
tavo iš pasisekusio Tarptau
tines Moters Dienos minėji
mo, kuris paliko gerus įspū
džius ir gražų pelną. Svečių 
susirinko pilnutėlė salė, o 
klubo narės gerai kooperavo 
darbuose ir maisto paruoši
me, stalus puošė J. Lazaus
kienės gėlės, Moterų Klubas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
už pasidarbavimą. Visi tal
kininkai išvardinti atskiroje 
padėkoje. Taip pat Moterų 
Klubas dėkoja Tarybų Lietu
vos užsienio reikalų minis
trui Leokadijai Diržinskaitei 
už prisiųstą Kovo 8-osios 
proga pasveikinimą.

Karts nuo karto Klubo na
rės aplanko Liliją Kava
liauskaitę. Paskiausia ją 
aplankiusi b^. Ventienė pra
nešė, kad Lilija jaučiasi ge
riau ir perduoda klubo na
rėms linkėjimus.

Iš dovanų komisijos ra
portavo J. Lazauskienė. 
Kiekviename susirinkime 
narių atneštos dovanos pri
sideda prie padidinimo ben
drų pajamų. \

Iki šiolei, nuo Lilijos su
sirgimo, Valdybos sąstatas 
nebuvo pilnas, bet šiame su
sirinkime jau sutvarkytas. 
Finansų sekretore sutiko 
būti A. Yakštis, o iždininke - 
N. Ventienė.

Nutarta pasveikinti 
“Laisvės” suvažiavimą su 
$50. Delegate nuo Moterų 
Klubo išrinkta H. Feife- 
rienė.

Susirinkimas prasidėjo 
1:45 vai. p. p. Atrodo, kad 
toks laikas gana patogus, na
rės gali sugrįžti į namus 
dar prieš “rush hour”. Po 
susirinkamo kavą išvirė 
draugė M. Sukaitienė. Jeigu 
atsirasti) savanorių išvirti 
kavutę sekančiame susirin

Jau pakėlė sparnus

Kaip atrodo, tai greitu lai
ku mes niujorkiečiai vėl ne
teksime dviejų gerų žmonių. 
Sužinojau, kad Juozas Nevins 
su žmona Maryte jau pakėlę 
sparnus skristi i floridiškį
“rojų”. Jau esą apsipirkę 
nuosavybę Miamio apylinkė
je. Gal jau ten persikelsią 
už mėnesio kito.

Jų netekimas bus ypač di
delis nuostolis Aido Chorui. 
Abudu yra choro nariai. Bus 
nuostolis ir “Laisvei”. 
Juozas čia dažnai prie namo 
pataisymo gerai padirbė
davo.

Aš galvoju, kad gal mums 
reikėtų smarkiai užprotes
tuoti prieš mūsų draugus 
floridiečius už “viliojimą” 
mūsų gerų žmonių į tą jų 
saulėtą Floridą. Pavojus 
yra, kad greitai gali visas 
mūsų pažangusis lietuvių ju
dėjimas iš Siaurės susi- 
kraustyti į Floridą. . .

REP.

kime, prašome apie tai pra
nešti telefonu pirmininkei iš 
anksto, už ką Klubo narės 
bus labai dėkingos.

AUKOS IR DOVANOS
Mūsų klubo narės labai 

dosnios draugės. Į kiekvie
ną susirinkimą jos atneša 
gražių dovanų arba finansi
nės paramos.

Siame susirinkime aukojo 
dovanomis: O. Dobilienė,
J. Anskienė ir S. Norbutie- 
nė. Po $5 aukojo: A. Quater, 
E. Leipienė, E. Sungailienė,
K. Caikauskienė, O. Titanie- 
nė ir D. Galinauskienė.

Moterų Klubas nuoširdžiai 
dėkoja už gausias aukas.

H. F.

K
MOTERŲ KLUBO PADĖKA

Moterų Klubo Tarptauti
nės Moters Dienos minėji
me, kuris Įvyko kovo 4 die
ną, “Laisvės” salėje, turė
jome daug talkos. Pirmiau
sia širdingai dėkojame Ar
tūrui Petrikai už parodymą 
jo paties susuktofilmo iš ap
silankymo praėjusią vasarą 
Lietuvoje. Dėkojame Aido 
choro nariams, solistams ir 
vadovei Mildred Stensler už 
meninės dalies išpildymą 
programoje. Taip pat ta
riame širdingą dėkui drau
gams Povilui Ventai, Wal- 
teriui Keršuliui ir Jurgiui 
Bernotai už jų patarnavimą 
ir pagalbą skirtinguose dar
buose.

Nuoširdus ačiū gaspadi- 
nėms Nellie Ventienei ir Na
talijai lešmantienei, ku
rioms teko dirbti ne tiktai 
vieną dieną, bet ir daugiau. 
Joms padėjo Adelė Rainienė 
ir Anna Cibulsky.

Maistu bei dovanomis pri
sidėjo: A. Vazniene, N. Mi
tchell, K. Caikauskienė, J. 
Lazauskienė, A. Cibulsky, 
N. lešmantienė, O. Čepulie
nė, H. Feiferienė, J. Anskie
nė, O. Kazlauskienė, E. Da
nilevičienė, A. Rainienė, O. 
Dobilienė, F. Mažilienė, M. 
Nevinskienė, A. Lupševičie- 
nė, T. Stočkienė ir A. ir Z. 
Sinkevičiai.

Po $10 aukojo: W. Baltru
šaitis, M. Simanavičius, M. 
Jakštas. Po $5: M. Sukai- 
tienė ir K. Milinkevičius. 
Po $2: A. Zeidat ir P. Vyš
niauskas.

Širdingas ačiū visiems ir 
visoms.

VALDYBA

Prašymas
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad po sunkios ir ilgos ligos 
mirė siuvėjas Vincas Gurai- 
tis (Guris). Būtų žingeidu 
žinoti, kokia liga jis ilgai 
sirgo, nes, kiek atsimenu, 
jis visada sveikas atrodyda
vo. Prašyčiau paaiškinti. 
Jis buvo mano asmeniškas 
geras draugas.

C. NECIUNSKAS

NUO REDAKCIJOS: Drg. 
Vincas Guris jau buvo 83 
meti) amžiaus. Taipgi pra
dėjo jam šlubuoti širdis ir 
inkstai. Nuo to ir mirė.

Nuoširdi padėka
Aš, Vinco Gurio sesers 

duktė Anelė, iš visos širdies 
dėkoju mylimiem draugams 
Onutei Dobilienei ir Jurgiui 
Varesonui už mano mylimo 
dėdes Vinco prižiūrėjimą 
jam sergant. Už jūsų gerą 
širdį dar kartą tariu lietu
višką ačiū. Taip pat dėkoju 
už gražų palydėjimą Į ka
pus. Dėkoju aidiečiams už 
gražias lietuviškas dainas.

Ilsėkis, mano mielas dėde, 
Amerikos žemelėje. Aš tavo 
kapo nelankysiu, neatnešiu 
gėlių ir ašaromis neaplais- 
tysiu.

Lieku liūdesyje.
ANELE Y.

Tarybų Lietuva, 
Kalvarija

Matote, kas jiems 
už viską kaltas

Ar žinote, kas dabar kal
tas už visas mūsų krašto ne
laimes ir negeroves? Ogi 
Tarybų Sąjunga. Antai, jau 
leidžiama pikta propaganda, 
kad už mūsų maisto kainų ne
svietišką kilimą esanti kalta 
Tarybų Sąjunga. Arba, štai, 
mūsų didžiojo New Yorko 
vandenyse baigia išnykti žu
vys. Šiemet labai, labai ma
žai jų besugaunama. O mūsų 
miestas apsuptas vande
nimis. Šimtai yra laivų, ku
riais šimtai niujorkiečių jais 
patraukia meškerioti. Būda
vo parsiveža didžiausius 
maišus puikiausios žuvies. 
O dabar sugrįžta tuščiomis 
rankomis. Žinoma, labai 
pikta.

Bet kas kaltas? Žinoma, 
ta pati Tarybų Sąjunga. Jos 
laivai atplaukiu ir išgaudą 
mūsų žuvis. Jau taip šau
kiama ir per televiziją ir 
per radiją.

Einama dar toliau. Laivų 
savininkai turi atspausdinę 
lapelį ir jį platina tarp žu
vininkų. Jame jie raginami 
siųsti reikalavimus kon
gresmenams, senatoriams 
ir pačiam prezidentui, kad 
būtų uždrausta tarybiniams 
laivams pasirodyti net per 
du šimtus mylių nuo mūsų 
krantų. Net per 200 mylių! 
Kaip žinia, dabar už 12 my
lių nuo kranto vandenys skai
tomi tarptautiniais vandeni
mis ir juose gali, turi teisę 
kiekvienos šalies žvejai žve
joti.

Kas būtų, jeigu kiekviena 
šalis, kurios žemė prisi
glaudusi prie jūrų, pasisa
vintų vandenis per du šim
tus mylių nuo jos krantų? 
Ką darytų, kur žuvautų tos 
šalys, kurios nėra tokios lai
mingos? Bukpročiai apie tai 
nepagalvoja. . . Jie nepa
galvoja, kad žuvys nyksta dėl 
vandenų užteršimo, o kad ne 
koks nors atplaukęs už dvy
likos mylių jas išgaudo.

REP.

Pramogy Kalendorius
BALANDŽIO 28 D.

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lithuanian Building Corp., 
Inc.) šėrininkų dvimetinis 
suvažiavimas Įvyks savame 
name, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet.

GEGUŽES 6 D.

Aido Choro 61-metinis 
koncertas. Įvyks Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 6961 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Programą pildys Aido Cho
ras ir jo solistai Mildred 
Stensler vadovybėje. Taipgi 
pribus iŠ Chicagos žymių 
artistų grupė Valeria Urbi- 
kas vadovybėje dalį progra
mos išpildyti.

GEGUŽES 20 DIENA

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-roji apskritis 
rengia filmų rodymo popietę. 
Filmai bus apie Lietuvą. 
Juos rodys Jonas Mikaila, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Jonas Grybas.

Po filmų rodymo bus už
kandžiai ir kava. įėjimas 
kaip auka $2.

Apie Aido chorą
Aido Choro pavasarinis 

metinis koncertas bus labai 
įdomus. Atvyks žymūs me
nininkai-dainininkai iš Chi
cagos atlikti dalį koncerto, 
o mūsų Aidas taip pat moko
si naujų dainų.

Aido koncertas Įvyks 6 
dieną gegužės, Lietuvių Pi
liečių klube, Maspeth. Jau 
laikas pasižymėti Šią datą 
kalendoriuje ir paraginti 
savo draugus atsilankyti j 
koncertą.

*****
Gauta aukų nuo šių Aido 

choro garbės narių: E. Sun
gailienė - $5 ir K. Milinke
vičius - $10. Dėkojame.

* * * *
Aido chore dainuoja keturi 

argentiniečiai, t. y. Argenti
noje gyvenę lietuviai. Viena 
iš jų, N. lešmantienė, choro 
sekretorė, savo gimtadienio 
proga pavaišino aidiečius su 
argentiniškais užkandžiais 
ir su stipresniu priedu. Dė
kojame už vaišes ir linkime 
ilgiausių metų.

H. F.

Džiugi žinutė
Gavome pranešimą, kad 

labai tauri laisvietė ir viso 
pažangaus judėjimo rėmėja, 
Ona Philipsė sėkmingai per
gyveno operaciją ant abiejų 
akių. Jau esanti sugrįžusi į 
namus ir gražiai sveikstan
ti. Jos akis buvo aptem- 
džius katarakta.

Drauge Philipsė gyvena 
Stamforde. Zinutę pranešė 
Amelia Juskovičienė, taip 
pat stamfordietė.

Linkime mielajai draugei 
greitai ir pilnai susveikti.

Mirė
Plačiai žinomos socialistų 

veikėjos B. Spūdienės vyras 
P. Spūdis mirė penktadienį, 
kovo 23 d. Buvo palaidotas 
pirmadienį, kovo 26 d. Cy
press Hill kapinėse.

P. Spūdis buvo malonaus 
būdo žmogus, mokėjo sugy
venti su visais, tad ir šer
menyse buvo daug lankytojų, 
daug gėlių vainikų.

Mūsų užuojauta B. Spū- 
dienei.

IEVA MIZARIENE




