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Geras reikalavimas 
Veiklioji diplomatija 
Tėvai - vaikų žudytojai! ? 
Pagaliau išsikraustėme 
"Kaip velrras kryžiaus" 
.Eisi - gar ji, neisi - gausi . , .

- A. BIMBA -

Mūsų laikraščio dalininkų 
metinis suvažiavimas jau šį 
sekmadienį. Labai prašau 
ir karštai raginu ypač vieti
nius ir iš artimų apylinkių 
dalininkus dalyvauti. Tik 
rimtas sveikatos pašlijimas 
turėtų sulaikyti nuo pasiro
dymo.

Labai svarbu mums kar
tų J metus susirinkti ir pa
sitarti "Laisvės” reikalais. 
O tų reikalų turime, turime 
apsčiai. Gal net daugiau, 
negu praeityje.•

Norisi nuoširdžiausiai pa
sveikinti Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentų 
George Meany už kėlimų 
svarbaus reikalavimo. Viso 
darbo unijų judėjimo vardu 
jis reikalauja, kad maisto 
ir visų reikmenų kainos 
būtų atstumtos į praeitų 
(1972) metų kainų lygį. Pre
zidentu Nixonu jis jau, ma
tyt, nebepasitiki. Meany 
reikalauja, kad Kongresas 
Imtųsi reikalingų žygių.

į
Japonijos premjeras Ta

naka priėmė pakvietimų ir 
vyks j Tarybų Sųjungų. Va
karų Vokietijos socialdemo
kratas premjeras Brandt 
kviečia Tarybų Sųjungos 
Komunistų Partijos vadų 
Brežnevų į oficialų vizitų. 
Netenka abejoti, kad Brež
nevas pakvietimų priims.

Spėjama, kad apie birželio 
mėnesį Brežnevas atvyks J 
Jungtines Valstijas su ofi
cialiu vizitu. Tai bus atsi
lyginimas už prezidento 
Nixono pernykštį vizitų Ta- 
rybų Sųjungoje.

Tai vis geri reiškiniai. 
Tai rodo tolimesnį tarptau
tinių santykių giedrėjimų.•

Ar žinote, kad kasmet 
mūsų krašte sužeidžiama 
65,000, o užmušama 6,000 
mažamečių valkų? Ir ar ži
note, kad juos sužeidžia arba 
užmuša jų tėvai?

Kas per vieni tokie tėvai?
Žinoma, yra tiesiog išpro

tėjusių. Bet tokių, sakoma, 
nedaug. Dauguma jų yra 
normalūs žmonės. Savo 
vaikų luošintojais arba 
vaikžudžiais juos padaro jų 
nesusivaldymas, kai vaikai 
juos užpykdo. Tų minutę ar 
sekundę jie nebežino, nebe- 
susigaudo, ka iie daro.

Vistlek šių metų kovo mė
nesio 28-oji istorijon Įeis 
istorine diena. Pagaliau 
Amerika baigė savo ginkluo
tas jėgas Ištraukti iŠ Pietų 
Vietnamo.

Tikėkime, kad jos ten ne
besugrįš. Tikėkime, kad 
mūsų prezidentas nedrįs 
ieškoti pateisinimo jas su-

(Nukelta j 4 pusi.)

SVEIKINAME LAISVĖS DALININKU SUVAŽIAVIMA
Prez. Nixonas pavėluotai 

įšąldė mėsos kainas
Washingtonas. Kai mėsos 

kainos iškilo nesvietiškai 
aukštai ir tuo pačiu metu 
prasidėjo visašališkas mė
sos boikotas, tik tada prez. 
Nixonas paskelbė, kad jis 
įšaldo mėsos kainas (uždeda 
"lubas”), kad jos aukščiau 
nebekiltų. Bet toks įšaldy
mas yra gerokai pavėluotas, 
todėl pirkėjų nepatenkina ir 
mėsos boikotas tęsiamas to
liau.

Mėsos boikotuotojai rei
kalauja numušti mėsos kai
nas mažiausia 10%, taipgi 
turi būt sudarytas specialus 
kongresinis komitetas mais
to kainoms tikrinti ir refor
mas įvesti maisto pardavi
mo sistemoje.

Miestuose ir miesteliuose 
vyksta demonstracijos ir pi
ketai prie supermarketų. 
Reikalauja nieko nelaukiant 
numušti mėsos kainas.

AFL-CIO prezidentas 
Meany, pirmiau nuolat koo
peravęs su prez. Nixonu, 
dabar, spaudžiamas unijistų, 
taipgi reikalauja- numušti 
maisto kainas, kokios buvo 
gruodžio mėn.

Didžiosios darbininkų uni
jos ruošiasi didžiulėms ko
voms prieš aukštas maisto 
kalnas ir už aukštesnes al
gas. Vien mėsos kainų 
įšaldymu unijos visai nepa
tenkintos. V..-

Egiptas ruošiasi su 
Izraeliu kovoms

Kairas. Egipto preziden
tas Sadatas, perėmęs ir 
premjero postų, pareiškė, 
kad jis vadovaus Egipto mi- 
litarinėms jėgoms prieš Iz
raelio agresijų. Bet jis 
neatmeta ir diplomatinių pa
sitarimų su Izraeliu.

Sadatas priminė, kad Iz
raelis gauna vis daugiau mi- 
litarinių lėktuvų ir ginklų 
iŠ Jungtinių Valstijų, tai ir 
Tarybų Sųjunga sutinka ko
vojantiems prieš Izraelio 
agresijų arabams padėti.

KOPENHAGA. Danijoje 
prasidėjo didžiausias nacio
nalinis streikas, kuriame 
dalyvauja 268,000 darbinin
kų. Reikalauja pakelti algas 
7 pre.

Tęsia Kambodijoj 
bombardavimą

Washingtonas. Prez. Nix
ono įsakymu ir toliau tęsia
mas Kambodijoje liaudies 
jėgų įsitvirtinimų bombar
davimas. Amerikos bombo
nešiai iš .Tailando atskridę 
kasdien mėto bombas.

Baltųjų rūmų spaudos se
kretorius Ziegler informa
vo, kad Nixonas tęsbombar-
davimų, iki Kambodijoje bus 
paskelbtos paliaubos, pasi
rašyta taikos sutartis.

Niksonas vetavo 
invalidam pagalbą

Washingtonas. Prez.Nix
onas vetuodamas atmetė 
Kongreso priimtų bilių skirti 
$2.6 bilijono invalidų užlai
kymui.

Tai pirmas bilius, kurį 
Nixonas vetavo antrajame 
prezidentavimo termine. 
Jis žada net keletu visuo
menei naudingų bilių vetuoti.

Rekordinis maisto 
kainų pakilimas

Washingtonas. Vasario 
mėnesį maisto kainos paki
lo 2.5%, skelbia Agrikultū
ros departamentas. Tai re
kordinis maisto kainų paki
limas.

Per 12 mėnesių maisto 
kainos pakilo 8.4%.v Kovo 
mėnesį dar didesnis pakili
mas. _______

200,000 demonstra
vo prieš aukštas 
kainas

New Delhis, Indija. Dau- 
'giau kaip 200,000 Komunis
tų partijos sušauktoje de
monstracijoje dalyvavo, rei
kalaudami numušti prekių 
kainas. Jie taipgi protesta
vo prieš nedarbo didėjimų.

Panašios demonstracijos 
ruošiamos ir kituose Indijos : 
miestuose.

Atmetė militarirų 
mokinių mokymą

Albany, N. Y. Asamblėja 
nepriėmė biliaus įsteigimui 
vidurinėse mokyklose mili- 
tarinių mokiniams kursų.

Republikonai negavo pa
kankamo skaičiaus balsų to 
biliaus užgyrimui. Milita- 
rizmo rėmėjai pralaimėjo.

W AsHINGTON AS. Inter
national Telephone & Tele
graph korporacijos vice
prezidentas Gerrity prisipa
žino, kad korporacija buvo 
paskyrus milijonų dolerių, 
kad sukelti Čilėje ekonomi
nę ir politinę netvarkų prieš 
rinkimus.

Didžiulės aukštų kainų bangos graso sunaikinti neturtingų 
šeimų gyvenimą. Mėsos boikotas bando sulaikyti bangų 
kilimų, numažinti kainas.

NAUJIEM )S IŠ LIETUVOS
GALINGOS MASINOS

Didelį darbų atlieka "Ne
ries” žemes ūkio mašinų 
firmos konstruktoriai, kur
dami naujų vitaminizuotų 
pašarų gamybos technikų. 
Šiomis dienomis įmonėje 
pradėtas gaminti žymiai na
šesnis agregatas AVM-0,65.

O konstravimo biure jau 
gimsta dar galingesnės atei
ties žolės miltų gamybos 
mašinos. Pagrindiniai joms 
keliami reikalavimai - ga
mybinių procesų universalu
mas. Ruošiama techninė 
dokumentacija 3 ir 5 tonų 
našumo per valanda žolės 
miltų gamybos mašinų kom
pleksams.

R. KUODIS

AUGA JONUČIAI
4

Ne taip seniai Jonučiai 
buvo nedidelis kaimelis, pri
gludęs prie Garliavos. Šian
dien Jonučiai - jau šios gy
venvietės dalis. Plyname 
laukė išaugo nauji mūriniai 
pastatai, kuriuose įsikūrė 
Kauno melioracijos statybos 
valdyba, kilnojamoji mecha
nizuota hidrotechninės sta
tybos kolona, Garliavos re
monto mechaninė gamykla, 
autotrarisporto įmonė, res
publikinis Žemės ūkio ga
mybinių pastatų technologi
nis projektavimo institutas, 
kitos įmonės, įstaigos, par
duotuvės.

Netruko čia išaugti ir pen
kiaaukščiai gyvenamieji na
mai.

B. ŽULYS

KUR SIŪRAVO PUŠIS

EŽERĖLIS (Kauno raj.). 
Trečiųjų Didžiojo Tėvynės 
karo dienų Ežerėlio gyven
vietėje hitlerininkai bei vie
tiniai buržuaziniai naciona
listai suėmė šešiolika vyrų.

Pasmerktųjų tarpe buvo 

Tarybų valdžios aktyvistai 
Feliksas Krikščiūnas, Juo
zas Žeromskis, Juozas Vai
delis, ežerėliečiai Pranas 
Ramanauskas, Antanas Nau
jokas, Vytas Taparauskas, 
dar keletas.

Papliupo šūviai. „ . Tik 
dviem - Aleksandrui Lapkui 
ir Juozui Samanauskui atsi
tiktinai pavyko ištrūkti iš 
mirties nagų.

Ten, kur neseniai siūravo 
žiaurios tragedijos liudinin
kė pušis, pagerbdami žuvu
siųjų atminima, ežerėliečiai 
pastatė, paminklų. Jo projek
to autorius - vidurinės mo
kyklos direktoriaus pava
duotojas P. šabasevicius.

B. JURŠE

AUKSO ŽIEDAMS 
SUMAINYTI

KE LME. Prie rajono vyk- 
domojo komiteto adminis
tracinio pastato išaugo dvie
jų aukštų priestatas. Be kitų 
administracinių patalpų, 
jame įrengta erdvi santuokų 
salė.

Priestatų pastatė Kelmės 
kilnojamos mechanizuotos 
kolonos statybininkai, vado
vaujami darbų vykdytojo B. 
Anciaus. Santuokų sales in
terjerų apipavidalino Kauno 
"Dailės” kombinato meist
rai.

V. ŽEBRAUSKAS

NEW YORK AS. Unija, at
stovaujanti daugiau kaip 
100,000 elektros darbininkų, 
rėikalauja kompanijų pakelti 
algas ir pagerinti darbo sų- 
lygas.

Detroitas. Jungtinė Auto
mobilių Darbininkų unija, at
stovaujanti 750,000 narių, 
pasmerkė algų Įšaldymų ir 
nusitarė kovoti už didesnes 
algas. Konvencijoje daly
vavo daugiau kaip 3,000 uni
jos delegatų.

Linkime jiems geriausios 
sėkmės bendrame darbe
Laikraščio "Laisvės” da

lininkų (šėrininkų) suvažia
vimas balandžio 8 d. - labai 
svarbus visiems laisvie- 
čiams.

Dalininkai išgirs pilnus 
raportus iš bendro laikraš
čio stovio. Pateiks raportus 
direktoriai, administracija 
ir redakcija. Dalininkai iš
girs apie sunkių laikraščio 
techninę padėtį . Po pereitų 
metų suvažiavimo netekome 
visų trijų linotipininkų. 
Mūsų spaustuvė jau nebevei
kia. Laikraštį priversti
spausdinti svetimoje spaus
tuvėje. Taipgi rimtai su
sirgo administratorė Lilija 
Kavaliauskaitė.

Dalininkams teks aptarti 
tolesnį laikraščio išleidinė
jimų. Todėl ir linkime 
jiems ' geriausios sėkmės, 
kad šis suvažiavimas galėtų 
■sustiprinti ir užtikrinti to
lesnį laikraščio išleidinėji
mų, kad "Laisvė” ir toliau 
tęstų didžiųjų, misijų be 
pertraukos ginti darbo žmo
nių reikalus.

Parėmė rasizmą
Washingtonas. Aukščiau-' 

siasis teismas 5 balsais 
prieš 4 palaikė Texas vals
tijos nelygių švietimo siste
mų, kuri diskriminuoja gel
tonosios ir juodosios rasės 
mokinius.

Pietvakarinė La Raza ta
ryba, atstovaujanti Jungtinė
se Valstijose gyvenančius 
meksikiečius, griežtai 
smerkia teisėjų daugumos 
nuosprendį.

Mokslininkai prieš 
Mao doktriną

Berlynas. Rytų Vokietijos 
Socialistų Vienybės partijos 
sušauktame tarptautiniame 
marksistų mokslininkų su
važiavime atžymėta, kad re
voliucinis judėjimas priver
čia imperializmų trauktis 
atgal. Suvažiavimas taipgi 
pasmerkė Kinijos vado Mao 
doktrinų, kuri žaloja revo
liucinių jėgų vienybę.

Suvažiavime atžymėta 
125-metė sukaktis nuo 
Markso ir Engelso paskelb
to Komunistų Manifesto.

Mažiau katalikų 
kunigų pasauly

Roma. Metinė Vatikano 
statistikų knyga skelbia, kad 
katalikų kunigų skaičius žy
miai sumažėjo.

1971 metais 2,794 nauji 
kunigai įšventinti. Tuo pa
čiu metu pasitraukė iš kuni
gystės 4,038 kunigai. Taip
gi nemažai kunigų mirė.

1971 metais visame pa
saulyje buvo 419,728 katalikų 
kunigai. 1972 metais jų skai
čius taipgi sumažėjo.

60 milijonų neorga
nizuotų darbininkų

Washingtonas. Šiuo metu 
Jungtinėse Valstijose yra 
daugiau kaip 60 milijonų 
neorganizuotų darbininkų.

Nacionalės unijos nuolat 
svarsto apie organizavimų 
neorganizuotų . darbininkų, 
bet beveik nieko nedaro. 
AFL-CIO prezidentas Meany 
ir kiti panašūs unijų biuro
kratai neorganizuotus darbi
ninkus ignoruoja. ■X....- . .......

Konvencija kovai 
prieš rasizmą

New Yorkas. 30 naciona
linių organizacijų atsiuntė 
savo delegatus į pasitarimų 
sušaukti konvencijų kovai 
prieš rasizmų ir represijų. 
Nusitarta tokių konvencijų 
šaukti Chicagoje gegužės 
11-13 dienomis.

Angela Davis pasakys vy
riausių konvencijoje kalbų. 
Ji siūlys sudaryti vieningų 
nacionalinę gynybos organi
zacijų.

Teisme Yablonskių 
žudikai

Erie, Pa. Buvęs mainie-. 
rių unijos pareigūnas Wm. 
J. Prater rastas kaltu. Jis 
pasakė, kad buvęs mainierių 
unijos prezidentas Boyle pil
nai žinojęs apie žudikams 
išmokėjimų $20,000.

Dabar ateina eilė ir Ki
tiems Yablonskių žudikams. 
Manoma, Boyle taipgi bus 
teisman patrauktas, nors jis 
užsigina nieko nežinojęs apie 
suokalbį' nužudyti Yablons- 
kius.

LONDONAS. Mirė 73 metų 
amžiaus Sir Noel Coward, 
pagarsėjęs aktorius, filmų 
direktorius, kompozitorius 
ir dramaturgas.

SAO PAULO, Brazilija. 
Kovo 13 d. traukinio nelai
mėje sužeistas mirė kuni
gas J. Bružikas, daug veikęs 
tarp "vaduotojų”.
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Kova už taiką negali sustoti
Galima tik nuoširdžiausiai pasveikinti Pasaulinės Taikos 

Tarybą už iniciatyvą ir sumanymą sušaukti pasaulinį tai
kos jėgą kongresą. Jis įvyksiąs š. metą spalio 2-7 d. d. 
Maskvoje.

Taryba sako, kad kongreso durys bus atdaros visiems, 
trokštantiems pasaulyje pastovios taikos - darbininką or
ganizacijoms, darbo unijoms, mokslininkams, švietėjams, 
politikams, dvasininkams. Pranešime storai pabrėžiama, 
kad- “vienintelis kongreso tikslas bus sukonsoliduoti pa
saulyje taiką ir sustiprinti visas organizacijas, kovojan
čias už taiką*’.

Tiesa, šiuo tarpu atrodo, kad Indokinijoje konfliktas eina 
prie pabaigos. Taipgi tiesa, kad Vidurio Rytuose tuo tarpu 
didesnio ginkluoto konflikto neturime. Bet taikos jėgos 
padarytą didžiausią klaidą, jeigu jos prieitą išvados, kad 
tikslas jau pilnai pasiektas, kad pastovi taika pasaulyje jau 
užtikrinta, kad joms darbo ir atsakomybės jau nebeliko. 
Gerai, kad Pasaulinės Taikos Taryba, kurią sudaro net 
60 salią taikos jėgą atstovai, nesiruošia nė valandėlei ko
vos vėliavą nuleisti.

Mūsų metinis susirinkimas
Mūsą Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės, kuri leidžia 

“Laisvę”, dalininką metinis susirinkimas jau šį sekma
dienį. Norime, kad jis būtą visapusiškai sėkmingas, nors, 
tiesa, nesitikime labai skaitlingo susirinkimo. Mat, išto- 
llmesnią koloniją gal atvyks tik vienas kitas šėrininkas. 
Tam yra daug priežasčią. Jos visos mums visiems yra 
gerai žinomos ir suprantamos. Bet ne dalyvią skaičius 
padaro tokius sąskrydžius sėkmingais. Svarbu susirin
kusią nuotaikos, diskusijos ir nutarimai įstaigos gerovei. 
Šiuo požiūriu tikimės nebūti suviltais.

Mums visiems rūpi “Laisvę” išlaikyti ir stiprinti.
Siame susirinkime stengsimės visą dėmėsi nukreipti J 

šį klausimą. “Laisvė” turi gyvuoti! “Laisvė” gyvuos ir 
stiprės!

Prieš didįjį pavojų
Šiandien labai madoje visiems garsiai kalbėti apie nar- 

kotą vartojimo pavoją, kuris yra labai didelis ir dar kas
met, ne, kasdien didėja. Ypač jaunime šis pavojus baisėja.

Bet iš nacionalinės šiam pavojui tyrinėti komisijos ra
porto sužinome, kad toks pat, gal dar didesnis, šios šalies 
žmonėms pavojus yra taip pat nesulaikomai didėjantis al
koholio vartojimas. Raportas pabrėžia, kad mes turime 
daug daugiau girtuoklią negu narkomaną. Girtuoklio liki
mas nė kiek ne geresnis už likimą marijuanos ir kitą pa
vojingą vaistą vartotojo. Abieją laukia tik pražūtis. Abu
du jie pavojingi ne tik sau, bet savo Šeimoms, savo tautai. 
Jie nelaimingi, jie ligoniai. Ją nepataisysi drastiškiausio
mis bausmėmis.

Bet kodėl šiandien taip rūpinamasi narkomanais, o pa
mirštami girtuokliai ir ją problemos?

Dar daugiau: narkotus platinti,, pardavinėti uždrausta. 
Nixonas siūlo net mirtimi bausti narkotą šinkorius. Tuo 
tarpu alkoholį parduoti ne tik nedraudžiama, bet dar lei
džiama jį reklamuoti per televiziją, bei radiją,, laikraš
čiuose, žurnaluose. Žmonės visais būdais skatinami ir 
viliojami kuo daugiausia gert:degtinės, vyno, alaus.

Matote, kaip keista, kaip nelogiška. . .

Jie kalti, bet kaip su jų vadu?
Garsiojoje Watergate byloje šeši sąmokslininkai jau pri

pažinti kaltais. Vienam ją ir bausmė jau uždėta. “Varg
šas”turės tupėti kalėjime nuo 20 iki 40 metelią! Tai pu
sėtinai aštri bausmė. Veikiausia nebus pasigailėta nė kitą 
nusidėjėlią. r

Bet niekas, bent kol kas, nė nekalba apie baudimą są
mokslininką prieš Demokratą Partiją aukščiausio vado? 
Mat, tuo aukščiausiu nusikaltėliu yra mūsą prezidentas 
Richardas Nixonas. Juk jis per savo patarėjus Mr. Dean 
ir kitus juos suorganizavo ir instruktavo. Ar padoru, ar 
teisinga juos smarkiai bausti, o ponui prezidentui nė vieno 
plauko nuo galvos nenurauti!?

Vienas dalykas aiškus: aštriausiai bausti smulkiuosius 
kriminalistus, o nematyti stambiąją, nepadeda kovai prieš 
kriminalizmą, kuris, visą pripažinimu, jau yra virtęs pik
tuoju vėžiu mūsą krašto socialiniame kūne. Kongresas turi 
konstitucinę teisę prezidentą apkaltinti (“impyčytl”) ir 
patraukti atsakomybėm, nubausti. Kodėl toks klausimas 
Kongrese nekeliamas?

DALLAS, Texas. *• Ame
rikos Sircįžią sąjungos suva
žiavime širdies ligą specia
listai raportavo, kad mote
rys rūkymu pradėjo lygintis 
su vyrais ir dabar miršta 
nuo plaučiu vėžio bevelk ly
gus moterą su vyrais.

Canada, Lat Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6450

TOKIJAS, Japonija. - 
Teismas pripažino kalta 
chemikalinę kompaniją už 
gyvsidabrio polluclją vande
nyse ir pareikalavo Išmokėti 
$3.6 milijono 138 gyvsida
briu apnuodytiems žmonėms 
valgant žuvį.

KAIP BŪTŲ GERIAU 
Kanados žmonėms?

Kanadiečią “Liaudies 
Balsas” nesutinka su tais, 
kurie mano, kad daugumos 
valdžia būtinai būtą geresnė 
už mažumos valdžią. Dar 
gali būti ir priešingai. Laik
raštis sako:

“Daug kas sielojasi dėl to, 
kad liberalai nesudaro dau
gumos. Konservatai ne
rimsta, nori kaip greičiau ją 
nuversti. Ar gi jau taip 
bloga, kad valdžią sudaranti 
partija neturi daugumos at
stovą?

Pokario metais Kanada tu
rėjo kelias mažumos val
džias. Visos buvo geros, 
atliko daug gerą darbą. F ak
linai, daugiau, negu turėda
mos daugumą.

Klausimas stovi, o ar būtą 
išrinkta kurios nors partijos 
dauguma sekantį kartą? Juk 
situacija mažai ką pasikeitė. 
Ką tuomet turėtą daryti, jei
gu ir vėl nebūtą daugumos?

Rinkimai kainuoja nema
žai pinigą. Juos turi sumo
kėti taksą mokėtojai. Būtą 
geriau, jeigu tie pinigai nuei
tą kam nors naudingam. Sa
kysime, . pensijoms padi
dinti”.

APIE KUPIŠKĖNŲ PUIKIAS 
TRADICIJAS

Kupiškio miestas dar 
smetoniniais laikais buvo 
Lietuvos laisvamanlą (ateis
tą, bedievią) centru. Kupiš
kėnai, rodos, buvo pirmuti
niai įsteigti laisvas kapines. 
Be to, kas iš mūsą nėra gir
dėjęs apie kupiškėną vestu
ves? Bet ir tai dar ne .vis
kas. Jie jau turi ir vėlesnių 
laiką gražią tradiciją. Antai 
iš Kupiškio “Eltos” prane
šimas:

“Susipažinti su kupiškėną 
naujomis liaudies tradicijo
mis buvo atvykusi Svenčio- 
nią rajono Tarybą darbuoto
ją delegacija.

Iš seno šio rajono žmonės 
visoje respublikoje garsėja 
savo tradicijomis, sugebėji
mu linksmai ir įdomiai pa
žymėti svarbiausius gyveni
mo įvykius. Kiekvieną pa
vasarį Skapiškio, Subačiaus, 
Simonlą apyllnklą kolūkiuose 
švenčiama pirmosios vagos 
šventė. Traktoriai išvažiuo
ja į laukus, papuošti vaini
kais ir vėliavomis. Mecha
nizatorius sveikina ūkią va
dovai, įteikia jiems gėlią, 
asmenines dovanėles. Pir
mūnams suteikiama garbė 
pradėti pirmąją vagą.

Iškilmingai rajono ūkiuose 
pažymima ir sėjos užbaigi
mas, javaplūtės pradžia ir 
pabaigtuvės.

Be švenčią, skirtą žemės 
ūkio darbams, tradicinėmis 
tapo darbo pirmūną pagerbi
mo dienos, darbo veteraną ir 
jaunąją gamybininką sąskry
džiai. Šios šventės organi
zuojamos ūkiuose, apylinkė
se ir viso rajono mastu”.

SIS SMETONININKAS 
LABAI ISSIGANDES

Cleveland o smetonlninką 
laikraščio stambusis galvo
čius Alg. Tolvydis labai su
sirūpinęs “Maskvos politi
ka”. Ji esanti labai gudri. 
Ji jau daug pasiekusi. An
tai^ ji visaip rėmė Siaurės 
Vietnamą, ir šį tikslą pasie
kus, Amerikos armiją iŠ 
Vietnamo iškrausčius, “da
bar ji nukreipė visą dėmesį į 
Europą”. Pirmoje vietoje, 
girdi, į Vakarą Vokietiją.

Labai bloga, baisiai bloga, 
pagal Tolvydo supratimą. 
Prašome:

“Kalbant apie V. Vokieti
ją, tenka paanalizuoti dabar
tinę šio krašto gyventoją psi
chologiją. Tuoj krinta į akis 
dvi skirtingos vokiečią gene
racijos. Senoji generacija, 
kuri yra išgyvenusi Pirmąjį 
pasaulinį karą ir Hitlerio 
laikus, yra dar gerokai mi- 
litariška, patriotiška, kon
servatyvi ir antikomunisti
nė”.

Bet -
“Visai kitokia yra jaunoji 

vokiečią generacija. Ji 
išaugo pokario laikais, kada 
vokiečią mokyklose buvo ka
lamas “pacifizmas**. Ka
butėse šį žodį todėl rašome, 
nes šis pacifizmas buvo su
galvotas Maskvoje, kad už
liūliuotą vokiečią visuomenę 
ir ją nusilpnintą. Jaunimui 
dar buvo skiepijamas ne tik 
bolševikinis “pacifizmas”, 
bet ir marksizmas, leniniz
mas bei visokios kitos ko
munistinės idėjos. Visa tai 
plaukė iš Rytą Vokietijos via 
Berlynas. Krikščionią de
mokratą ilgametė valdžia la
biau rūpinosi V. Vokietijos 
ūkiniu, finansiniu gerbūviu, 
negu jaunuomenės auklėji
mu. Todėl, perėmus val
džią socialdemokratams ir 
liberalams, vokiečią jauni
mo pokrypis komunizmo link 
žymiai sustiprėjo’*.

O Chicagos klerikalą lai
kraštyje vieno straipsnio an
traštė tokia: “Vakarą Euro
pa ėdama komunizmo vė
žio”. Vadinasi, ne tik V. 
Vokietijoje, bet visoje Vaka
rą Europoje komunizmas da
rosi labai populiarus.

IR TEN INDĖNAI ' 
BAIGIAMI NAIKINTI

*
“Argentinos Lietuvią Bal

se” (kovo 22 d.) žinioje “In
dėną naikinimas Brazilijo
je” skaitome:

“Kuomet portugalai oku
pavo Braziliją, ten gyveno 
trys milijonai Indėną. O da
bar, anot valdžios statisti
ką, liko mažiau negu 50 tūks
tančių indėną.

Brazilijos valdžia skelbia, 
kad indėnas neduoda pinigą. 
Pinigus duoda jautis. Dėl to 
ten baigiami naikinti indėnai, 
buvę tikrieji tos šalies šei
mininkai.

Brazilijos antropologas 
Darcy Ribeiro ir dar keli 
mokslininkai kaltina šalies 
vyriausybę dėl žiauraus in
dėną ir ją civilizacijos nai
kinimo”.

JIEMS NAUJOS IR BENE 
KVAILIAUSIOS VILTYS

Dar nepamirš ome tą laiką, 
kai lietuviškieji reakcininkai 
džiugiai pranašaudavo, kad 
mūsą Amerika atominią 
bombą pagalba susidoros su 
Tarybą Sąjunga ir Lietuvon 
viešpatauti sugrįš buvę dva
rininkai, bankininkai, kapi
talistai ir smetonininkal. Iš 
tą aukštą vilčlą, žinoma, nie
kas neišėjo. Dabar jau jie, 
dargi santykiams tarp Ame
rikos ir Tarybą Sąjungos ge
rėjant, apie tas viltis, ma
tyti, liovėsi ir sapnavę.

Bet pakyla koks ten ponas 
Vilčinskas, kuris gyvenąs 
Londone, esąs “Lietuvos so
cialdemokratą partijos na
rys” ir dargi atstovaująs vi
sai mūsą “Lietuvai visuose 
pasauliniuose s. d. sąjū
džiuose”, ir pradžiugina 
“vaduotojus” naujomis vil
timis. Kokiam ten net lenką 
žurnale jis teisus užtikrinąs, 
kad būsimojt Tarybą Sąjun

gos sumanyta Europos Sau
gumo Konferencija “išlais
vinsianti** ne tik mūsą Lie
tuvą, ne tik Latviją ir Estiją, 
bet tiesiog “visus Sovietą 
pavergtus kraštus”. Reiš
kia, kad ši konferencija, už 
kurios sušaukimą taip ener
gingai darbuojasi Tarybą Są
junga, reikš jai, tai Tarybą 
Sąjungai, kapus!

Tokios kvailybės iki šiol 
dar nepajėgė iškepti nė Chi
cagos menševiką gazletos 
galvočius Gudelis.

Bet visgi įdomu: Kodėl 
Šis socialdemokratas Vil
činskas šiai savo pranašys
tei pasirinko lenką laikraštį, 
o ne kokį nors reakcinį lie
tuvią laikraštį? Nejaugi toks 
“Draugas”, ar tokios “Nau
jienos” atsisakė tokiomis 
aiškiomis kvailybėmis savo 
nelaimingus skaitytojus vai
šinti?

KODĖL TEN YRA, 
O ČIA NĖRA?

Associated Press kores
pondencijoje iš Sanford, 
Calif., skaitome:

“Brltą-amerikiečią tyri
nėtoją grupė sako, kad jai 
yra pavykę išrasti Vaistą, 
kuris žmogą apsaugo nuo pa
prasto šalčio (slogos), bet 
per daug brangiai atseina, 
kad būtą galima jį panaudoti 
praktikoje žmogaus apsau
gojimui”.

Pasirodo, kad tik vienos 
efektingos dozės pagamini
mas dabartiniais būdais 
kainuoja keletą tūkstančią 
dolerią! Korespondencijoje 
priduriama: “Ar vaistas
pasidarys praktiškas, pri
klausys nuo to, ar mes galė
sime Jį ekonomiškiau paga
minti arba surasti kitus bū
dus jo pavartojimui**.

Tai taip mes amerikiečiai 
ir pasiliekame bejėgiais 
prieš paprastas slogas. Tu
rime vaistą jai nugalėti arba 
nuo jos apsisaugoti, bet ne
pajėgiame ekonomiškai jį 
pasigaminti, kad jis būtą 
prieinamas milijonams ne
laimingą žmonią. Turime 
savo biudžete bilijonus ir bi
lijonus dolerią karams ir 
milltarizmul, išradimui ir 
“ekonomiškam** gaminimui 
baisiausią žmonėms masi
niai žudyti priemonią, bet nė 
dolerio nepaskiriame paga
minimui vaisto nuo šalčio 
bei slogos!

Beje, minėtos korespon
dencijos autorius Bernard 
Hurwitz prabėgamai pastebi: 
“Amerikietis, Dr. Thomas 
C. Merigan, pabrėžia, kad 
šis vaistas, vadinamas In
terferon, yra sėkmingai var
tojamas Rusijoje ir Suomi
joje, ir kad net jo mažaiš 
kiekiais galima 'tarybą Są
jungos vaistinėse gauti.”

SKUNDŽIASI IR 
PIKTINASI “SVEČIŲ” 
KALBOMIS

Labai madoje J “veiks
nią** sambūrius kviesti vi
sokius valdžią pareigūnus 
juos padrąsinti ir dvasiniai 
sustiprinti. Taip kasmet 
daro ir Kanadoje dipukai. 
Bet štai “Tėviškės Žibu
riuose” (kovo 22 d.) toron- 
tletė A. Beniušytė reiškia 
tokiais svečiais didelį nusi
vylimą ir siūlo atsisakyti 
juos kviesti. Daug geriau ir 
gražiau, girdi, pasitenkinti 
savo grynomis lietuviškomis 
Jėgomis, nes - .

“Neretai būna koktu klau
syti kviesto svečio progai 
nepritaikytos kalbos”, ji 
sako. “Negeriau”, girdi, 
“būna, jei kuris ją, nesuvok
damas mūsą praeities ir 
mūsą aspiraciją, susi- 
gralbstęs kelis faktus ima 
mums dėstyti mūsą isto
riją”.

Iš laišku,
IS LAIŠKO KALIFORNIETEI 
V. SUTKIENEI

Brangi mūsą Tautiete,
Dėkojame labai už laišką, 

Naujametinius sveikinimus, 
už laikraščius ir “Laisve's” 
albumą. Dideles ačiū. Mes 
visi skaitome, vienas kitam 
duodame perskaityti. Labai 
i^omu skaityti, įdomu suži
noti, kas jaudina, kuom gy
vena brangūs mūsą broliai 
ir sesės užsienyje. Liekame 
labai Jums skolingi. Neži
nau, kaip mes čia Jums ir 
atsilyginsime.
, Pirmiausia noriu Jus pa
sveikinti su trumpu laiškeliu 
iš Gimtinės Lietuvos, palin
kėti Jums asmeniškai daug 
laimės, daug sveikatos, sėk
mės asmeniniame, o taip pat 
visuomeniniame gyvenime, 
kuriame Jūs aktyviai daly
vaujate. Jūsą asmenyje no
rėčiau palinkėti ir visiems 
mūsą tautiečiams užsienyje 
ištvermės^ dirbant visuome
ninį darbą. Taip pat “Lais
vės** laikraščio kolektyvui, 
kurias taip nuoširdžiai dir
ba.

Labai prašau Jūsą atleisti 
man, kad laiško taip ilgai 
neparašėme.

Apie save parašyti neži
nau ką čia įdomesnio. AŠ 
dirbu medicinos felčere, vy
ras dirba gamykloje prie 
staklią. Mergytei 12, ber
niukui 7 metukai.

Susitikę buvę kelionėje į 
Maskvą draugai dažnai pri
simename Jus, tokią nuošir
džią, smagią. Nuo visą bu
vusią mūsą bendrakeleivių 
įdedu daug daug nuoširdžią 
linkėjimą Jums. Jeigu kada 
nors dar aplankysite tėviškę, 
mes visi mažeikiečiai labai 
prašome į svečius.

Baigiu. Dar kartą linki
me Jums geriausios sveika
tos ir kloties gyvenime.

Su pagarba, 
IRENA POCIENE

Gerb. Draugai,
Pas mus viskas gerai. 

Šiuo laiku niekas perdaug 
nebėdavoja su sveikata. Vie
nas dalykas mums keistas, 
kad pas jus šią žiemą mažai 
buvo sniego, o mes turėjome 
daugiau negu dubiltavai, kaip 
normaliai, lietaus. Mūsą 
norma per metus yra 12 co- 
lią, o šiemet gavome arti 40 
collą. Gal būt užtad nebuvo 
sniego pas jus. Visas atėjo 
čia, bet pavirto į vandenį. 
Bet jau geriau lietus, negu 
sniegas.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems,

VIOLETA TARAŠKIENE

Gerbiama drauge Ieva Miza- 
riene ir visas “Laisvėj” 
kolektyvas!

Daug nuoširdžiausią ačiū 
Jums už nuoširdą patarnavi
mą man reikale “Laisvėje** 
garsinimą ir kt.

Žinau gerai, kaip yra 
“Laisvės” veikėjams sunku 
su darbininkais, taip pat kaip 
su mūsą Klubo darbininkais.

Linkiu visiems laimės, 
sveikatos, sėkmės progreso 
darbe, kantrybės ir energi
jos kovoje už pasaulinę vįsą 
tautą talką.

Mums jau darbai mažėja, 
turistai pradėjo grįžti į 
Jungtinių Valstiją ir Kana
dos šiaurę. Kai kurie jau 
iškeliavo, o kiti žada skris
ti balandžio 15 d.

Su giliausia pagarba ir 
mano linkėjimais viso ko 
geriausio,

Draugiškai",
J. SMALENSKAS 

Miami, Fla.

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija

Kaip sulaukiau pirmo šią 
metą “Laisvės” nr„ buvau 
labai sujaudintas, kad nepa
miršote manęs ir šiais'me
tais. Už ką Redakcijai tariu 
nuoširdų ačiū, savo ir kai
myną vardu, su kuriais dali
nuosi Jūsą siunčiamą labai 
įdomą “Laisvės” laikraštį.

Ta pačia proga noriu nors 
trumpai parašyti, kad pas 
mus Lietuvoje pasikeitė kli
matas į blogąją pusę. Praė
jusieji 1972 metai buvo iš 
pavasario labai gražūs orai, 
ir viskas užaugo kaip niekuo
met. Bet kas iš to? Kaip 
tik prasidėjo derliaus nuė
mimas, prasidėjo lietūs, liū
tys, ir labai daug sutrukdė 
nuimti derlią. Kadangi Sa
kią rajonas daugumoje ly
gumos ir prie molio žemės, 
todėl daug kur negalėjo įeiti 
kombainai, ir liko nenuimtos 
grūdinės ir neįsėti žiemi
niai.

Žiema irgi nenormali. Jau 
įpusėjo kovo mėn., o žiemos 
kaip ir nebūta. Tik sausio 
pirmomis dienomis porąsą- 
vaičitį truputį pašaleno, ir 
viskas. Daugiau visą žiemą 
lietūs ir šilti orai. Dar to
kios žiemos ir senesni žmo
nės neprisimena.

L. KAIRYS 
S. Naumiestis, 
Sakią rajonas

Brangi “Laisvės” 
Redakcija,

Jau treti metai skaitau 
“Laisvę” kurią man užsako 
dėdė Aleksas Gudaitis j šir
dingas Jam ačiū, ir tuo pa
čiu noriu Jį pasveikinti su 80 
metą sukaktimi3linkiu daug 
laimės, sveikatos giedrią 
dieną, pavasariškos nuotai
kos. . . -

Labai pamilau laikraštį 
“Laisvę” ir visus jos lei- , 
dėjus, darbuotojus, kurią as- 
menial nepažįstu, tik iš nuo
trauką.

Bet žinau jūsą rūpesčius 
ir gyvenimo džiaugsmus, ku
riais kartu su Jumis, bran
gūs tautiečiai, • džiaugiuosi 
ir su nesėkmėmis liūdžiu. 
Jūs man likote labai artimi.

Su pasiilgimu laukiu kiek
vieno “Laisvės*’ numerio. 
Labai gaila mielos admini
stratorės Lilijos Kavaliaus
kaitės, kuri randasi tokioje 
sunkioje būklėje. Tenka tiek 
daug skausmo kentėti ir taip 
daug mokėtį už slaugymą.

Mano nuoširdžiausi linkė
jimai Lilijai pasveikti ir su 
pavasariška nuotaika nuga
lėti ligą.

A. SELVESTRAVICIENE 
Ariogalos T. 0.

WASHINGTON AS. -Sena
torius Byrd pasisakė už di- 
plomatinią santykių su Kuba 
atsteigimą. Jis gauna dau
gelio senatorių pritarimą.

BRIDGEPORT, Conn. - 
Pažangus piešėjas Philip 
Evergood, 71 metą amžiaus, 
žuvo gaisre savo namuose. 
Jo žmona smarkiai apdegė.

KINGSTREE, S. C. - Auto
busui susidūrus su sunkveži
miu 18 mokinių sužeista.

klaidos atitaisymas
Praeitos savaites SKynu- 

je “Kas ką rašo ir sako”, 
straipsnyje “Pavadinimas ją 
nepakeičia” “Jie irgi dar vis 
kvailai tebesapnuoja apie su
sigrąžinimą prieš dvidešimt 
trejus metus prarastojo ro
jaus”. O turėjo būti “prieš 
trisdešimt trejus metus” ir 
t. t.
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Baigus! Utenos felčerių mokyklą, Danutė Vllūnaltė pra
dėjo dirbti Švenčionių rajono Juzlnos medicinos punkte. 
Dabar ji 51o punkto vedėja. Punktas aptarnauja 780 gy
ventojų.

Danutei neretai tenka pėsčiai nužingsniuoti po kelis 
kilometrus aplankyti serganti, paskiepyti vaiką, patikrin
ti sanitarinę būklę. Bet punkto vedėja dar suranda lai
ko pasiruošti Ir perskaityti paskaitą, dalyvauti Žeimenos 
tarybinio ūkio komjaunimo organizacijos veikloje.

Br. TALAIKIO nuotraukoje: Juzinos medicinos punkto 
vedėja Danutė Vllūnaltė.

Tikras prozos smuikininkas
Smarkiai Lietuvą, jos 

žmones, kurie ligi 1939 m. 
pardavinėjo dienas, mėne
sius, metus, - nudžiugino J. 
Baltušio “Parduotą vasarą” 
antrasis tomas. Tai roma
nas apie lietuvišką kaimą, 
apie tą kovą, kuri kunkulia
vo lyg didžiulis katilas ligi 
1940-tąją m. vasaros. Auto
riaus numylėtiniai - kaimo 
varguoliai žygiais, švaria 
sąžine, audringumu daug pa
darė, kad pagaliau būtą ga
lima pasidžiaugti gėlėta, 
kvepiančia vasara visa krū
tine. . .

Kuo autorius uždegė savo 
knyga? Dviem ugnimi. Pir
moji - teisingai, sąžiningai 
pavaizdavo socialini netei
singumą. Jis vyravo, kai 
Nemuno krašte šeimininkavo 
išnaudotojai. Antroji - tei
sybę paliudijo autorius liau
dies lūpomis, liaudies dialo
gu, liaudies kūrybiniu verž
lumu.

JIS TAURIUS ŽMONES 
APKAIŠO GĖLĖMIS

Autorius taurius žmones 
savo knygoje apkaišė rožė
mis. Paspaudė ją pūslėtas 
rankas, O tuos žmonės 1925 
m., 1935 m. ponai krikštijo 
“juodais gaivalais”. Ne, 
eksploatatoriams nepatiko, 
kad “Parduotą vasarą” 
samdiniai taip šviesiai gal
vojo, dėjo dalnon savo var
gelius ir saulėtus žygius. 
Na su ta daina pakilo prieš 
lazdą, pakeltą prieš kovoto- 
jų galvę. . .

Iš J. Baltušio knygos seka: 
tie kaimo pažemintieji - tai 
šviesią širdžią ir protą pi
liečiai, tamsoje, tarp pelkią 
Išmėtytuose sodžiuose švy
tėjo, degė nemažiau skai
driai, negu audroje žybčiuo- 
ją švyturiai. Ir jie jokioje 
audroje, jokioje gyvenimo 
jūroje nenuskendo. Vis ver
žėsi { krantą. Veržėsi su 
proletarais.

Skaitai ir pamilsti tas J. 
Baltušio moteris ir tuos vy
rus, kurie taip blaiviai 1925 
metais smerkė seimo metu 
ponus - “dangaus žadėtojus“. • . Tatai autorius 
atskleidė liaudies žodžią, 
aforizmą deimantais. Jis 

sakinius nerašo. Jis saki
nius išradinėja - stato lyg 
architektas dangoraižį. 
Štai: “Čia mūsą fašistė- 
liams užpakaliai atauš, tada 
žiūrėsime, kaip ir kas. . . 
Kunigą gale jau čerška pei
liai ir šakutės. . .”

j. Baltušis kaimą nupiešė 
kokybiškai naujai: netyllntį, 
kaip plepėjo tautininkai, o 
kovojantį, liepsnojantį, iš 
purvo kylantį lt aras j mė
lyną padangę. “Parduotos 
vasaros” - liaudies išmin
ties, liaudies kalbos, prie- 
žodžią ir šviesesnių vilčią 
enciklopedija.

Šio tomo ištraukos iš pra
džią švystelėjo “Tiesoje”. 
Perskaitė A. Guzevlčius. 
Tuoj man laiške prabilo: “J. 
Baltušis sunkiai rašo. Bet 
kai išvaro vagą - malonu 
skaityti. . .“

Bet Baltušis ne tik savo 
raštuose paberia personažą 
šviesius paveikslus. Jis ir 
pats eina per gyvenimą, kaip 
ir pavaizduoti jo vyrai bei 
moterys, - jautrus, bičiuliš
kas. Todėl jis ir galėjo su
kurti tokį heroją, kuris žvel
gė į saulę, į žvaigždes, J 
gėles. Toks kūrėjo asmeny
bės harmoningumas uždega 
dar didesne pagarba “Par
duotą vasarą” autoriui.

O JAM PAILSĖTI 
DAR NE LAIKAS. . .

Jo sodas jau tankus. Ro
dos, jis jame galėtą ramiai 
klausytis lakštingalos gies
mės. O J. Baltušis puolė 
vėl J kūrybinį gaisrą. Jau 
parašė atsiminimą pirmąjį 
tomą. Parašė slrginėdamas. 
Jame paliečia savo vaikystę. 
Na ligi 1925 m. {vykią. Bet 
paliečia taip, kaip puikus 
smuikininkas stygas. Ir šios 
jo eilutės skamba tokiu me
niniu degimu, kaip jo romano 
apie sodžią eilutės. Knygą 
atidavė leidyklai.

Ir vėl lyg karys - Į ugnį. 
Jis pradeda antrąjį tomą. 
Jame pieš - 1940 m. Pa
skui statys trečią namą - 
lies Tėvynės karą. Na, liu
dys ir apie tai, Kaip vyrai 
ir moterys, anksčiau “par
davinėję vasarą“, kopė {so
cializmo kalną. Dar 1940 m.

V. Krėvė apie J. Baltušį 
sakė: “Jis - po Žemaitės 
ryškiausias sodiečią gyveni
mo vaizduotojas. Juo labai 
pasikliauju. . .”

Taip, Žemaitė, P. Cvirka 
ir J. Baltušis nupiešė ryš
kiausią Lietuvos liaudies gy
venimo, kovos ir svajonlą 
vaizdą. Jie savo raštuose 
liudija: kaip praeityje kai
mo žmogą lazdavojo. Bet 
P. Cvirkos ir J. Baltušio 
herojus nesuklupo prieš 
kumštį. Ėjo. Ėjo pro aud
rą. Ėjo susibroliavę su Že
maitės šviesiais persona
žais. Pagaliau jie 1940 m. 
susitiko su vasara, su gėlią 
pūga, su saule.
MANO PIRMOJI PAŽINTIS

Tada ir susipažinau su J. 
Baltušiu. Jo pirmąjį apsa
kymą perskaičiau 1932 m. 
Apie tai užsiminiau savo 
straipsnyje “Darbas bedar
bės metu”. Jis švystelėjo 
“Laisvėje” 1933 metais lie
pos mėn. Tai buvo išsa
miausias mano kritikos tuo
metinis darbas. Bet kalėji
mas 7 metams mane atskyrė 
nuo J. Baltušio kūrybos. Tuo 
labai daug netekau. Jis 
spausdinosi “Kultūroje“. O 
politiniams kaliniams šio 
žurnalo neduodavo. . .

Nors pas J. Baltušį visa
da kūrybinis gaisras. Bet 
jis nesigaili laiko palydėti į 
lietuvią raštiją jauną poetą 
ar prozininką. Jis juos lydi 
į kūrybos kabią nuoširdžiai. 
Jam didžiausia laimė per
skaityti kurio nors jauno ra
šytojo rankraštį. Tai at
skleidžia ir tokia detalė. 
1969 m. pavasarį jis Kaune 
susitiko su savo skaityto
jais. Pamatė jaunuolę. 
Tarė jai: “Skaičiau jūsą 
eilėraščius. . Siūlysiu at
spausdinti“. . .

Kai jis - pastebi i ant' savo 
stalo kito autoriaus raštą to
melį, tuo nemažiau džiau
giasi, negu savo. J. Baltu
šio pravarytos vagos ar ro
mane, ar novelėje, ar me
muaruose matosi ir už šim
to kilometrą. I jas beria tik 
brandžius grūdus. Todėl jo 
javas vešliai žydi. k

* A. LIEPSNOMIS

Aim
AR SVEIKA GERTI 
GAZUOTĄ VANDENI?

Gazuota vanduo garai malšina 
troikulj. Bat ar visi jj gali gerti? 
Tarybiniu gydytojų tyrimai paro
dė: vandenyje esanti angliarūgštė 
erzina skrandžio ir žarnyno glei
vinę, Dėl to daugiau išsiskiria 
skrandžio sulčių ir intensyviau su- 
sitraukinėja žarnyno raumenys. 
Gydytojai nerekomenduoja gerti 
gazuoto vandens sergantiems lė
tiniu gastritu su padidėjusiu rūgš
tingumu, skrandžio ir žarnyno 
opomis, lėtiniais enterokolitais ir 
kolitais.

VEIDRODŽIUI 
2000 METŲ

Rodos, tai visai paprastas veid
rodis. Jis gerai atspindi aplinką. 
Tačiau j šj veidrodį žiūrėjo ne 
mūsų laikų merginos ir net ne 
kilmingos praėjusio šimtmečio da
mos. Tai labai senas veidrodis. 
Mokslininkai teigia, jog jam jau 
du tūkstančiai metų.

Jj rado archeologijos specialy
bės studentai, kasinėdami netoli 
Krasnodar©. Ten jie surado kala
vijų, karolių Iš kalnų krištolo, dau
gybe įvairiausių dydžių ir formų 
molinių indų- Specialistai ištyrė.

KIEK REIKIA
MIEGOTI?

Amerikiečių gydytojo Vebo 
nuomone, dabartiniai žmonės mie
ga mažiau, negu mūsų prosene
liai. Daug žmonių miega per pa- 
rq 6—7 vai., tuo tarpu prieš dvi 
ar tris kartas miegota 9—10 vai. 
Tyrinėtojas mano, kad trumpesnis 
miego tarpas neveikia neigiamai 
žmogaus sveikatos. Stebėjimai ro
do, kad mūsų vaikai, palyginus 
su to pat amžiaus vaikais 1917 m., 
miega 90 mih. mažiau. Tačiėū tai 
neturėjo jiems jokios neigiamos 
įtakos. Vebas sako, kad kiekvie
nas pats turėtų jausti, kiek valan
dų miegoti, kad nemažintų savo 
darbingumo.

LAISVE

Klerikalai nepasitenkinę 
Katalikų Susivienijimu

C h i c a g o s klerikalą 
“Drauge“ (Nr. 60, kovo 12 
d.), po LRKSA skelbimu, St. 
Juras rašo, kad Kataliką Su
sivienijime “šiandien fra- 
ternalizmas pašlijęs, o šal
pa reikalingai nepanaudoja
ma“. Jis nusiskundžia, kad 
“vaduotojai“ iš LRKSA ma
žai gauna auką. Susivieniji
mas buvo sukurtas 1886 m. 
Jis tada padėjęs statyti baž
nyčias ir t. t. Dabar bažny
čios mažai tegauna iš jo nau
dos. St. Juras smarkiai kri
tikuoja dabartinę LRKSAva
dovybę. Pasiskaitykite, ką 
jis čia rašo:

“Žvilgterėkime {dabartį. 
Fraternališkumas visai nu
smukdytas. “Garsas” skel
bia, kad nariams, sulauku
siems 85 metą amžiaus, iš
mokėta po 5 dolerius. 65- 
tojo seimo biuletenyje Lab
darybės komisijos skelbia
ma, kad treją metą bėgyje 
komisija išmokėjo pašalpą 
prašantiems tik 304 dol. ir 
44 centus. Ar tai ne ašarą 
“centai”? Susivienijimas 
turi 5,000 su viršum narią. 
Ar visi gerai pavalgę, apsi
rengę ir nelaimią nepaliesti? 
Kiek skirta lituanistinią mo
kyklą, stovyklą, lietuvišką 
radijo valandėlią, lietuviš
kos spaudos, lietuvišką in
stituciją išlaikymui? . . 
Fraternalizmas palaidotas, 
o finansiniai ištekliai nu
kreipiami nežinomais ke
liais. Pvz. smulkioms iš
laidoms centras 1971 metais 
išleido $12,470.90 (annual 
statement, pusi. 10). Kas 
tai per išlaidos? Gal kas 
nors paaiškins? Visos Su
sivienijimo vadavimo išlai
dos 1971 metais pasiekė 
$62,308.54. Gana graži

Demokratiškas aktas 
ar maskaradas

Antrąją kovo savaitę Siau
rės Airijoje buvo surengtas 
plebiscitas, kurį užsienyje 
kai kas bando vaizduoti, kaip 
demokratišką aktą, atitin
kantį “laisvojo pasaulio“ 
idealus. Atseit, patys gy
ventojai nubalsavo, ar šiai 
provincijai likti Anglijos da
limi, ar prisijungti prie 
Airijos respublikos.,

Norėdami geriau suvokti, 
ko vertas šis plebiscitas, 
turime prisiminti praeitį. 
Po Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos per ke
letą dešimtmečlą visiškai 
subyrėjo senoji pasaulio ko
lonijinė sistema, tame tarpe 
ir milžiniška Didžiosios 
Britanijos imperija, kuri ka
daise aprėpė ketvirtąją dalį 
mūsą planetos. Negalėdama 
atsispirti išsivaduojamajam 
sąjūdžiui, Anglija suteikė 
savo kolonijoms nepriklau
somybę, bet darė, ką {many
dama, kad jos negalėti; sėk
mingai savarankiškai tvar
kytis.

Taikydama imperialistinį 
būdą “skaldyk ir valdyk“, 
Anglija dirbtinai, pagal gy
ventoją išpažįstamą religiją, 
nustatinėjo naująją valstybių 
sienas. Dėl šios priežasties 
vėliau ne kartą buvo lieja
mas brolišką Indijos ir Pa
kistano tautą kraujas. O iš 
Airijos, esančios Anglijos 
pašonėje, “tikėjimo lais
vės“ vardan ebuvo atplėštas 
vos ne trečdalis krašto.

Siaurės Airijoje (taip da
bar vadinama atplėštoji te
ritorija) gyventoją daugumą

suma, bet nuo seimo nuslėp
ta ir nedetalizuota. Tik ap
linkiniais keliais tenka suži
noti, kad ir prezidentui alga į 
mokama ne seimo nutarta 
$1,200 metams, bet dar $900 
priedas, o “acting secreta
ry” gavęs dvigubą algą. Su
sivienijimas nugyventas iki 
narią minimumo. Frater- 
nališkai sudėtais pinigais 
stengiamasi pasinaudoti. 
“Garsas” Nr. 6 direktorią 
tarybos protokolo užrašuose 
skelbia, kad Thomas Mack 
pasiūlė papildomą atlygini
mą sekretoriui P. J. Katiliui 
už protokolą užrašus. 
Priimta vienbalsiai. Dr. VI. 
Simaitis siūlo dienpinigius 
pakelti iki 40 dol. Priimta 
vienbalsiai. Ne tarybos 
narią kompetencija kelti sau 
pajamas. Nesąmonė mokėti 
100 dolerią už protokolo su
rašymą ir 40 dolerią tary
bos nariams dienplnigią. 
Jie neturi teisės pasiskirti 
sau atlyginimus.

Štai dar vienas neaišku
mas. Tarybos nutarta už
traukti paskolą $60,000 at- 
remontavimui namo, kurį 
sugadino potvynis. Namas 
statytas 1956 metais. Jo 
“Market Value” tik $40,000. 
Ar vertas tokios remonto su
mos? Čia slepiamas koks 
tai “fraternalus” remontas, 
nes seimo metu nuostolią 
suma buvo nuslėpta. Prel. 
J. F. Baltusevičius Th. Mack 
yra paskirtas egzekutyviniu 
direktorium. Seimas nutarė 
samdyti patyrusįekonomistą 
reikalą vedėju, kad jis su
tvarkytą pašlijusius susivie
nijimo reikalus ir dirbtą 
įstaigoje 8 valandas. Labai 
neaiškus ir nekonstitucinis 
egzekutyvinio direktoriaus 
postas ir dar komitetas“.

sudaro protestantai. Anglą 
imperialistai šioje provinci
joje sąmoningai skatina re
liginę nesantaiką, panaudo
dami ją socialiniam išnau
dojimui. Kaip pranešė už
sienio spauda, katalikiškame 
Belfasto Terf Lodžo rajone 
38 procentai gyventoją yra 
bedarbiai, du trečdaliai iš 
ją neturi darbo daugiau kaip 
metus laiko. Teritorijoje, 
kur gyvena 60 tūkstančių 
žmonių, nėra nė vieno gydy
tojo.

Tokia politika sukėlė dar
bininką kataliką bruzdėji
mus. Tada, 1969 metą vasa
rą, į Siaurės Airiją buvo 
pasiųsti anglą kareiviai. Ją 
dabar čia yra beveik 18 tūks
tančių. Nuo tos dienos, kai f 
provinciją atėjo anglą karei
viai, nužudyta daugiau kaip 
700 airių. Londonas prieš 
metus laiko pradėjo betar
piškai valdyti Siaurės Airi
ją. Taip atkuriant “rimtį“, 
vien šią metą vasario 3 ir 4 
dienomis Siaurės Airijoje 
žuvo 9 ir sunkiai sužeista 
daugiau kaip 20 žmonių.

Tankai ir kulkos prieš tal
kius gyventojus sukėlė vi
same pasaulyje pasipiktini
mą ir protestus. Tadą ir 
imtasi “demokratiško“ Zes- 
to - plebiscito.

Įdomu pažymėti, kad ple
biscito metu, ar nori būti 
vieninga ir nedaloma, buvo 
klausiama ne visos Airijos 
gyventoją, bet tik tos jos 
dalies, kurią valdo anglai. 
Plebiscito “demokratišku
mą“ kartu su anglą karel-
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stovą Buto narė Bella Abzug iš New Yorko. Abudu yra 
dideli Nixono politikos priešai. Abudu reikalauja Vietnamo 
karo priešams amnestijos ir kitą {vairią pagerinimą 
Amerikos žmonėms.

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA

Kaip jūs miegate?
Dr. Jokūbas Skliutauskas

Žmogus trečdalį savo gy
venimo pramiega. Tai “nuo
stolis“, kurį toleruojame, 
rtes žinome, kad jis neišven
giamas. Organizmui reika
lingas atitinkamas atokvė
pis - miegas. Miegas už
tikrina normalią gyvybinių 
žmogaus centrą - galvos 
smegeną, širdies ir kiti; vi
daus organą - veiklą. Šir
dis tada plaka rečiau, tuo 
pačiu ir pailsi. Giliai mie
gant ilsisi galvos smegeną 
ląstelės, slopinama aukšto
sios nervą sistemos centrą 
veikla. “Sis ekonominis or
ganizmo principas, - sakė 
akademikas I. Pavlovas, 
išsaugo brangiausius orga
nizmo elementus - galvos 
smegeną pusrutulią nervą 
ląsteles“.

Tuo pačiu miegas žmogui 
sugrąžina jėgas, darbingumą 
ir, žinoma, gerą nuotai
ką. . . Tur būt, visi mes 
esame patyrę, kad su neišsi
miegojusiu žmogum kur kas 
sunkiau bendrauti, negu su 
žvaliu, gerai pailsėjusiu.

Kiek žmogui reikia mie
goti, kad jis gerai pailsėtą, 
atgautą jėgas, jaustąsi žva
lus? Suaugusiems - ne ma
žiau kaip 7-8 valandas, 
nors. . . yra nemažai žmo
nių, kuriems pakanka ir 5 - 6 
valandą miego. Manoma, kad 
tai susiję su labai gera {gim
ta sveikata.

Tai vienintelis medicinoje 
žinomas atvejis, kai žmogus 
nemiega ir yra visiškai svei
kas. . . Kaip žinia, žmo
gus be maisto gali išgyventi 
30 - 40 ir daugiau dieną, be 
vandens 6-8 dienas, o be 
miego neišgyvena nė 5 - 6.

Miegas turi didžiausią 
reikšmę palaikyti gyvybei ir 
prailginti gyvenimui. Gilus, 
normalus miegas, gerinda
mas medžiagą apykaitos 
procesus, tuo pačiu labai su- 
siprina ginamąsias organiz
mo jėgas (jo reaktyvumą), 
apsaugo žmogą nuo senatvė
je dažniausiai pasitaikančią 
ligą (aterosklerozės, vėžio, 
cukraligės ir kt.).

Taigi miegą reikia bran
ginti, tausoti, kaip didelę

.............. 'u J i<

viais saugojo ir ją apgin
kluoti vietiniai protestantą 
ekstremistai. Labiausiai 
engiami gyventojai katalikai 
ničnieko negalėjo tikėtis iŠ 
tokio “plebiscito“. Ir jie 
nutarė jį boikotuoti. Balsa
vime nedalyvavo beveik pusė 
visą Siaurės Airijos gyven
toją.

■ Liko nepaliesta ir pagrin
dinė neramumą priežastis - 
socialinis blogis, Siaurės 
Airijoje toliau liejasi krau-

žūsta žmonės. Štai ko 
sverta Išgirtoji buržuazinė 
demokratija.

A. PETKUS 

gamtos dovaną. Bet ar mes 
visada taip elgiamės? Ar 
mes kartais patys jo neiš
blaškome? Ar tik patys 
dirbtinai sau nesukeliame 
nemigos, o paskui varstome 
polikliniką duris, ieškodami 
nuo jos vaistą? O nemiga 
dažniausiai sukelia pervar
gimas. Pervargsta tie žmo
nės, kurie nepaiso higienos 
dėsnių, grubiai laužo dienos, 
to tuo pačiu ir viso savo gy
venimo, režimą. Svarbiau
sias šio režimo principas - 
įprasti vienu ir tuo pačiu 
metu gulti ir keltis.

Miegas - labai lengvai pa
žeidžiama organizmo funk-, 
clja. Kartais gana patirti 
nemalonumą, išgirsti pikta 
žodį - ir miegas jau išblaš
kytas, neretai ir ilgesniam 
laikui.

Dažnas nemigos kaltinin
kas - triukšmas. Daug mūsą 
ramybė priklauso ir nuo kai
myną, kaukšinčią kamba
riuose batais, visu garsumu 
užsukančią radiją ar televi- 
zorią. Tad labai svarbu nuo 
vaikystės ugdyti pagarbą ne 
tik kito žmogaus darbui, bet 
ir jo poilsiui.

Nusiskundžiantys nemiga 
dažnai kreipiasi { gydytoją, 
prašydami vaistą. Ją nuo 
nemigos labai daug. Vieni 
daugiau, kiti mažiau, bet visi 
jie nepageidautinai veikia 
organizmą. Dėl to reiktą, 
kam {manoma, apsieiti be 
ją. Dažnai užtenka pakeisti 
netinkamą gyvenimo būdą 
(dėl kurio dažniausiai ir ka
muoja nemiga) išsižadėti ža
lingą Įpročių - ir miegas 
ateis pats.
. Vadinasi, daug kas pri

klauso nuo mūsą pačią 
valios.

Reikia griežtai laikytis 
režimo - gulti ir keltis vie
nu ir tuo pačiu laiku kas
dien. Tai labai svarbu, no
rint susigrąžinti normalų 
miego ritmą. Einant mie
goti, {temptą protini darbą 
būtina nutraukti mažiausiai 
prieš 3 valandas. Vakare 
prieš miegą bent valand ą kitą 
svarbu pabūti gryname ore, 
pasivaikščioti. Labai žalin
ga skaityti, dirbti naktį, kai 
žmogus netgi gerokai po vi
durnakčio nepaleidžia iŠ 
ranką knygos. . . Reikia 
vengti vakare gerti kavos, 
alkoholinių gėrimą, rūkyti. 
Vakarienė turėtą būti labai 
kukli.

Tik šitaip tausojant miegą, 
atitinkamai ruošiantis jam, 
dažnai pavyksta ir be vaistą 
Išsigydyti nuo nemigos. Ta
čiau, jei kam nepadeda 
įveikti nemigos net ir at
statytas tinkamas režimaą 
vaistus vartoti reikia, ka
dangi nemiga organizmui la
bai kenkia.
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LAISVEI” IS KAPSUKO

Pirmasis šimtadieni

TSRS 50-mečio Kapsuko MPA gamykla

Vienuoliktoklų ansamblis dainuoja V. Bražinsko “Tėvyne

1

įdomu būti pirmųjų svar
besnių įvykių pedagoginiame 
darbe liudininku: pirmoji 
rugsėjo 1, pirmoji pionierių 
sueiga, pirmieji aštuntokų 
egzaminai ir t. t. Na, o jei 
tuos įvykius įamžini foto
juostoje, jie lieka gyvi ir 
brangūs visą gyvenimą. Pa
sijunti taip pat tuo mažu 
sraigteliu, varančiu visą su
dėtingą pedagoginę mašiną.

Siame straipsnelyje noriu 
pasidalinti su mielaisiais 
laisviečiais tomis mintimis, 
kurios kilo dalyvaujant vie
nuoliktųjų klasių šimtadie
nyje. Ne eiliniame, bet pir
mame naujos Kapsuko penk
tos vidurinės mokyklos šim
tadienyje.

T aigi, pirmi ausiai, kastai 
yra per šventė šimtadienis? 
Nežinau, ar JAV mokyklose 
tokia šventė egzistuoja, bet 
Lietuvos mokyklose ji seniai 
švenčiama. Šimtadienis yra 
ne kas kita, kaip šimtas 
dienų iki keliamųjų arba bai
giamųjų egzaminų. Visą va
karą viešpatauja rimtis, at
skiesta su nemaža doze ju
moro. Tiek iš šimtadienio 
oficialios istorijos.

Štai mes mokyklos salėje. 
Patalpa gražiai išdekoruota, 
virš scenos plakatas su ka
lendorium,' laikrodžiu ir 
skaitline 100. Vienuolikto
kai ir dešimtokų atstovai iš
sirikiavę pasitinka svečius 
plojimais, prisega atminimo 
suvenyrus. Salėjb staliukai 
su skaniais užkandžiais, sū- 
duvietiška gira, saldumy
nais, apelsinais etc. Neap
sieinama ir be tradicinių 
kimštinių bulbinių dešrų. 
Svaigiųjų gėrimų iš principo 
nenaudojama.

Na, štai ir prasideda vi
sos ceremonijos. Vienuolik
tokai V. Jurkšaltytė, L. Leo- 
naitė ir J. Bražinskas paro
dė tikrai daug išradingumo 
ir sugebėjimo. Po to seka 
mokyklos direktoriaus J. 
Daugėlos žodis. Dirketo- 
rlus pabrėžė, kad pažangumo 
rezultatai dar nėra pakanka
mai aukšti, todėl reikalinga 
smarkiai susiimti, smarkiai 
padirbėti.

Po to seka dainos, užkan
džiai, šokiai. Viskas lietu
viškame tautiniame stiliuje. 
Skamba “Suk suk ratelį”,

“Iš toli laisvas vėjas at
skrieja”, “Ant kalno mūrai” 
ir kt. Šokama polka su ra
gučiais, “Žilvitis”, valsas, 
kartais pasigirsta ir rok end 
rolo garsai. Pastarasis pas 
mus vadinamas sutrumpin
tai - rokas. Tarp šokių seka 
įvairios oracijos, dešimtokų 
“priesaika” toliau “vysty
ti” vienuoliktokų tradicijas 
ir t. t. Paskutinis “suk suk 
ratelį” 
baigiasi

ir visos iškilmės 
23 vai.

besilinksminančiusStebi 
moksleivius, gražiai šven
tiškai pasipuošusius ir gal
voji, kas iš jų bus po 5-10 
metų? Kurie kuriuo gyveni
mo keliu nueis?

V. GULMANAS.

Ęrockton, Mass
LIGOS SPAUDŽIA
MŪSŲ SENUOLIUS

Putvinskienė gavo

B. Navickas tik persikėlė 
gyventi į Senų Žmonių Na
mus (69A Kennedy Dr.) ir 
susirgo. Nuvežtas į Cushing 
ligoninę. Negali pavaikščio
ti.

Lulla
“stroką”, ant grindų išgu
lėjo visą naktį. Duktė rado 
ryte. Taipgi nuvežta į 
Cushing ligoninę.

Julia Rainard serga. Jau 
mėnuo laiko randasi Van- 
Dora Nursing Home, 67 Cen
tral St., Foxboro, Mass.

Pauline Sinkevičienė jau 
daugiau kaip keturi mėnesiai 
randasi West Acres Nursing 
Home, 804 Pleasant Street, 
Brocktone. Jai padarė ope
raciją ant akių, ir sako, kad 
regėjimas pagėrėjo.

Vincas Stulgaitls, kuris 
gyvena 57 Myrtle Street, 
Stoughton, Mass., 
Cushing ligoninėje, 
dis yra sušlubavus, 
pridėti prie širdies 
kĮ-ą prietaisą, kad 
širdžiai veikti.

Paul Baronas gyvena Senų 
Žmonių Namuose,755 A Cre
scent St., Brocktone. Visai 
netvirtas, tik su pagalba 
ramsčio gali pavaikščioti.

Vėlinu visiems ligoniams 
greitai sustiprėti.

S. RAINARD

randasi 
Jo šir- 
Turėjo 
tam ti- 
padėtų

Redlands, Calif. Hartford, Conn

MIRĖ KAZYS ZIXAS- 
ZITKEVlClUS

Kovo 22 dieną po sunkios 
ilgos ligos mirė Kazys 
(Charles) Zixas, sulaukęs 85 
metus. Kazys buvo kilęs iš 
Lietuvos Vabalninku miesto, 
Biržų raj. Jis su žmona 
Adeliute ilgai gyveno Chica- 
goje ir daug darbavosi dėl 
dienraščio “Vilnies”. Jis 
ėjo “Vilnies” direktorių ta
rybos nario pareigas ir vei
kė kitose pažangiųjų parei
gose. Velionis Kazys buvo 
ilgametis Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
narys ir spaudos rėmėjas.

Kazys Zixas ilgai ir sun
kiai sirgo. Jo mylimoji 
žmona daug skaudžių valan
dų pergyveno. Jinai jį gydė 
ir prižiūrėjo namuose ir li
goninėse, nepalikdama jo 
vien tik ligoninės patarnau
tojams.

Velionis buvo labai gero, 
lengvo charakterio žmogus. 
Jis mokėjo prisitaikyti prie 
bile kokių gyvenimo sąlygų. 
Todėl jis įsigijo daug drau
gų bei bičiulių.

Kazys Zixas Chicagoje per 
28 metus dirbo kaip komer
cinis dailininkas (commer
cial artist) pas Walgreens 
Drugs Co.

Prieš apie 12 metų Zixai 
atsikėlė iš Chicagos i Kali
forniją ir tūlą laiką gyveno 
Los Angeles, vėliau persikė
lė į Redlands. Buvo pašar
votas Arthur Cortner Cha
pel. Jo palaikai buvo sukre- 
muoti (sudeginti). Kazio 
karstas skendėjo gyvų gėlių 
puokštėse ir vainikuose nuo 
giminių ir gausių draugų bei 
bičiulių.

Paskutinės su Kaziu atsi
sveikinimo apeigos buvo la
bai jaudinančios. Iš Los An
geles miesto buvo atkviestas 
Žitkevičių bičiulis Adolph 
Casper-Kasparas, kuris 
šermeninėje jausmingai pa
sakė atsisveikinimo kalbą ir 
apibūdino velionio nueitą ilgą 
gyvenimo kelią. Be to, buvo 
sudainuotos momentui pri
taikytos dvi dainos. Laido
tuvėse dalyvavo nemažai ve
lionio giminių ir draugų. 
Užsibaigus apeigoms, visi 
dalyviai buvo pakviesti pietų 
į puošnų Redlands miesto 
Country House restoraną.

Mano giliausia užuojauta 
Kazimiero gerajai žmonai 
Adeliutei, dukrai Lee De- 
,stefano, anūkei Stephanie, 
Lietuvoje kaunietei velionio 
brolio dukrai medikei Aldo
nai Žitkevičiūtei, su .kuria 
jos dėdė sveikas būdamas 
turėdavo tamprius ryšius, 
ir kitiems giminėms, ir dau
geliui jo draugų ir bičiulių. 
O Kazimierui amžinoji ra
mybė ilsėtis Kalifornijos 
krašte.

Laisvės choras rengia pa
vasarinį koncertą ir pietus 
gegužės 20 d., 1:30 vai., 157 
Hungerford St. Nuoširdžiai 
choras kviečią visuomenę 
dalyvauti. Būsite patenkinti. 
Sį kartą girdėsite naujų dai
nų, lietuviškų ir angliškų, 
solo ir duetų. Po koncerto 
J. Martin muzikantai gros 
įvairius šokius, o mes galė
sime pasišokti, prisiminę 
jaunas dieneles.

Kovo 10 d. Laisvės choro 
dainininkės bei valdybos se
kretorės Helen Zaltauskas- 
Carlson duktė Carla ištekėjo 
už Richard D. Matikos. 
Sliubą ėmė bažnyčioje. Jau
nosios motina atvežė savo 
sergantį vyrą. Carlson ga
vęs stroke, tai negali vaikš
čioti, vartoja wheel chair. 
Carlsonai turi dar dvi du
kras, Louise ir Roberta. Po 
šliubo priėmimas buvo pui
kiame restorane. Jaunieji 
išvyko medaus mėnesį pra
leisti Kanados link.

Kovo 4 d. Moterų klubas 
surengė Moters Dienos mi
nėjimą ir vaišes. O. Šukie
nė labai dramatiškai per
skaitė poetes S. Nėries poe
mas, kurios parodo meilę tė
vynei. Elena Brazauskienė 
skaitė eilėraštį “Moters 
laimei’’ ir dainelę “Te visad 
šviečia saulė”. AmiliaYus- 
kowich labai puikiai parodė 
ir paaiškino Lietuvos vaiz- 
dus-miestus, istorines vie
tas, Kauno jūrą. O kai Ro
jaus Mizaros paminklą pa
matėm, tai ne vienam ir 
ašaros skruostus nuplovė. 
O kaip man buvo gaila Ro
jaus, nes aš tiek daug iš
mokau iš jo valdyboje. Dėka 
R. M. ir šiandien dar veiki
me esu, nes supratau, ką 
reiškia progresyvi veikla. 
Hartfordiečiai labai įverti
na ir dėkingi Amllijal, taip 
pat Walteriui už paaukojimą 
savo laiko.

Laisvės choras jau daina
vo dviejuose poilsio namuo
se ir dar dainuos kitur. 
Draugėms Chernauskienei, 
Barnett ir Kazlavienei linki
me kuogeriausios sveikatos.

Buenps Aires, 
Argentina

GRAŽIAI ATŽYMĖTA
MOTERS DIENA

die-Tarptautinės Moterų 
nos kovo 8-tosios proga, 
sekmadienį, kovo 18 d. ra
telio LIETUVA ' patalpose 
įvyko pietūs (asada), skirti 
šiai reikšmingai datai pažy
mėti.

Retai kada ratelio patalpo
se susilaukė tiek daug daly
vių kaip šią dieną. Ir visų 
Buenos Aires miesto kam
pų, iš Beriso miesto, J. Mar
cinkevičienė, Pakulnienė, 
Aukštaitienė, atvyko į šią 
reikšmingą šventę. Dalyvių 
tarp aukšti svečiai TSRS 
pasiuntinybės pirmasis se
kretorius konsulas Steponas 
Pasausis su žmona Eleono
ra.

L-ma
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Mr. J. Brennan, naujasis 
Darbo sekretorius. Jis yra 
karštas pre z. Nixono politi
kos šalininkas. Tai jis per
nai suorganizavo New Yorke 
statybos darbininkus skaldy
ti galvas demonstrantams 
prieš Vietnamo karą.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. parengimas la

bai gerai pavyko. Svečių 
buvo daugiau šimto. Buvo 
malonu susitikti daug pažį
stamų ir pasidalinti minti
mis.

K. Petrikienė pasakė gra
žią kalbą tarptautinės mo
ters dienos klausimu. Jau
nasis Petriką parodė ju- 
džius, kuriuos jis susuko 
viešėdamas Lietuvoje. Pa
veikslai buvo labai gražūs. 
Visi mylėjo juos matyti. Pe
triką sakė, kad vėl važiuos 
į Lietuvą ir nutrauks daugiau 
paveikslų.

M. Svinkūnienė smarkiai 
darbavosi prie pietų paruo
šimo ir prie stalų patarna
vimo. Tai geriau nei negali
ma patarnauti.

Garbė Waterburio drau
gams ir draugėms už suruo
šimą tokio gražaus parengi
mo.

LDS 5 apskrities valdyba 
nutarė Šaukti konferenciją 
sekmadienį, gegužės 9 d* 
Apie tai bus daugiau spaudo
je pranešta. Būtų gerai, kad 
visos kuopos atsiųstų dele
gatus į šią svarbią konfe
renciją.

Girdėjau, kad Hartfordo 
progresyviai turės parengi
mą taipgi gegužės mėnesį. 
Vėliau daugiau apie tai su
žinosime. Praleidus žiemą, 
malonu pavasarį kur nors 
susitikti su savo draugais.

J. KUNCAS

Susirinkusiųjų tarpe, vy
raujant gerai nuotaikai, pra
sidėjo pietūs. I dalyvius 
įžanginiu žodžiu kreipėsi 
ilgametis pažangiosios lie
tuvių kolonijos veikėjas Ta
das Adamonis. Jis sveikino 
lietuvių kolonijos moteris, 
ypatingai tas, kurios ne
nuilstamai, ilgus metus dar
buojasi visuomenės labui.

Pietų metu kalbėjo- rate
lio LIETUVA pirmininkas 
K. Simanynas, moterų sky
riaus pirmininkė V. Ver- 
činskienė, ratelio sekreto
rius E. Pilikauskas, A. L. 
Balso leidėjas P. Ožinskas, 
VAGOS redaktorius S. Žal- 
tauskas, konsulienė E. Pa- 
sausienė. Visi kalbėjusieji 
šiltais dėkingumo žodžiais 
pabrėžė Moters didžiulį 
vaidmenį auklėjant šeimą, 
visuomeninėje veikloje, ko
voje už pažangą. O Beriso 
moterų grupės atstovė Aukš
taitienė pasakė: “Esu ne- 
munietė, daug metų darbuo
juosi Berisso lietuvių drau
gijoje “Nemunas”, tačiau 
gerbiu ir ratelį LIETUVA, 
ir nieko nesibijau čia daly
vauti”.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
PARODA

Šventės dalyviai su dide
liu dėmesiu apžiūrėjo lietu
vių dailės ir meno parodą, 
kurią suruošė ratelio mote
rys ir kuri buvo atidaryta 
kovo 17 dieną. Ratelio pa
talpų dvejuose kambariuose 
tvarkingai išdėstyti apie 500 
nuostabių išdirbinių iš gin
taro, iš medžio, Lietuvos 
lėlės, rankšluoščiai, juos
tos, staltiesės, audėjėlių 
meniškai išaustos servesės 
ir kt. Tuos nuostabius iš
dirbinius sukūrė ir pagami
no šiuolaikinės Lietuvos 
auksinių rankų meistrai.

Paroda akyvaizdžial bylo
ja apie milžiniškus liaudies 
atsiekimus dėka tarybinės 
santvarkos ir dailės srityje. 
Iki 1940 metų, buržuazijai 
valdant Lietuvą ,nieko pana
šaus nebuvo ir būti negalėjo. 
Tik prie tarybinės santvar
kos tapo sudarytos visos są
lygos visapusiškam visose 
srityse suklestėjimui.

ST- Z-KAS

Elizabeth, N. J.
Sekmadienį, balandžio 15 

dieną įvyks LLD 54 kuopos 
susirinkimas. Vieta: 460 
Brookside Place, Cranford, 
N. J., pas Liliją Novek. 
Pradžia 2 vai.

Draugės ir draugai; 
Stengkitės visi būti šiame 
susirinkime. Gausite knygą, 
parašytą buvusio kunigo Jono 
Ragausko, “Žmogus ieško 
tiesos”. Kviečiu visus.

RAST.. J. GREDAITIS

Izraelis neteisėtai 
okupavo salas

Kairas, Egiptas. Izraelio 
kariauna plečia agresiją 
prieš arabų valstybes, ne
teisėtai okupavusi kaikurias 
neapgyventas salas pietinėje 
Raudonosios jūros baseino 
dalyje, už 85 mylių nuo Bab 
ei Mandebo sąsiaurio.

Šias strategiškai svarbias 
salas, kurių viena yra Je
meno Arabų Respublikos te
ritorija, Izraelis pavertė 
radarų baze. I jas slaptai 
iškeltos izraeliečių “ko
mandosų” grupės. Okupan
tai apsirengę civiliškai. 
Salų įgula keičiasi kartą 
tris mėnesius vėlai naktį.

Mažėja gimimų 
skaičius

BONA (TASS-ELTA). Va- 
karų Vokietijos statistikos 
valdyba susirūpinusi, kad 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje mažėja gimimų 
skaičius. Specialistų ap
skaičiavimais, jeigu Vakarų 
Vokietijoje ir toliau išliks 
šiandieniniai gyventojų 
prieaugio tempai. 1985 me
tais šalyje gyvens 1.1 mili
jono žmonių mažiau, negu 
dabar.

Šiuo metu tūkstančiui gy
ventojų nuo 19 iki 65 metų 
amžiaus tenka 517 vaikų. 
1985 metais, Vakarų Vokie
tijos statistikų nuomone, 
vaikų skaičius tūkstančiui 
gyventojų sumažės iki 380.

WASHINGTONAS. Grįžus 
visiems amerikiečiams karo 
belaisviams iš Vietnamo ir 
Laoso, pasigendama 1,327 
amerikiečių. Belaisviai 
mano, kad jie galėjo užsi
mušti krintant lėktuvams 
arba galėjo mirti džiunglė
se negavę pagalbos.

CHARLESTON, West Va. 
Daugiau kaip 4,000 mainie- 
rių sustreikavo. Reikalauja 
geresnės sveikatai ir sau
gumui priežiūros.

ASBURY PARK, N. J. Dr. 
Henry Vaccaro kaltinamas 
žmogžudystėje, mirus nar
kotikų vartotojui A. Sence- 
rai, kurį daktaras gydyda
mas davė per daug methodo- 
ne vaistų.

SEATTLE, Wash. Fede
ralinė valdžia panaikino 
riaušių kėlimo kaltinimus 7 
kovotojams prieš karą.

BOGOTA, Columbia. 25,- 
000 žmonių ėjo netpo 10my
lių, kad finansiniai paremti 
vaikų ligoninę.

NICOSIA. Kipro policija 
susekė suokalbį nuversti ar
kivyskupo Makarios valdžią 
ir prijungti Kiprą prie Grai
kijos. Suokalbininkai areš
tuoti-

JERUZALE.Izraelis siun-< 
Čia savo atletus į i. Sąjun
gą lenktyniuotis su tarybi
niais atletais.

WASHINGTON AS. Demo
kratų partija priėmė J Na
cionalinį komitetą 10 unijų 
vadų, kurie užims svarbias 
komitetuose vietas.

MIAMI, FLA. Areštuotas 
dar vienas farmų kontrakto
rius, Joe Thomas, kuris lai
kė vergijoje darbininkų gru
pę, mokėdamas jiems tik po 
$2.50 f dieną.

Dabartinis New Jersey 
valstijos gubernatorius Wil
liam T. Cahill. Jis pareiškė, 
kad jis šiemet rinkimuose 
kandidatuos antram termi
nui. Jis yra republikonas ir 
Nixono politikos šalininkas.

Demokratų Partija dar ne
turi paskelbus savo kandida
to. Manoma, kad šio rudens 
rinkimuose ir Komunistų 
Partija turės savo kandidatą.

New Jersey valstijoje gy
vena daug lietuvių piliečių. 
Jiems turėtų rūpėti, kas bus 
Išrinktas valstijos guberna
toriumi.

Suokalbis nuversti 
Izraelio valdžią

Tel Avivas. Izraelio po
licija suėmė grupę suokal
bininkų, kurie norėjo nu
versti valdžią Ir jos vietoje 
įsteigti žydų-arabų koalici
nę valdžią.

Penki suokalbininkai jau 
apkaltinti, kiti laukia teismo. 
Jiems gresia po 20 metų 
kalėjimas. Jie sako nesą 
prieš Izraelį prasižengę, tik 
norėję Izraeliui tokios val
džios, kuri atstovautų Izrae
lio gyventojus, žydus ir ara
bus.

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

grąžinti Į Vietnamo džiun-

Atsimenu, pas mus Lietu
voje sakydavo (o gal ir dabar 
tebesako): ° Bijo, kaip vel
nias kryžiaus”. Panašiai 
šiandien mūsų Amerikoje 
kiekvienam darbo žmogui, 
ypač bedarbiui, tenka bijoti 
ligoninės. Ji darosi pabals a. 
Daugeliui jon patekusių ji 
grūmoja apiplėšimu, suuba- 
ginimu, ekonominiu sunaiki
nimu. Užtenka joje pagulė
ti keletą dienų, kad ji suėstų,1 
visas tavo viso tavo gyve
nimo santaupas senatvei, 
“lietingai dienai”.

Štai vėliausias American 
Hospital Association prane
šimas. Visą šalį paėmus 
bendrai, vidutinė vienos pa
ros ligoninėje pagulėjimo 
kaina jau $105.30.

Per keletą desėtkų metų 
Tarybų Sąjunga nepriklausė 
taip vadinamai Ženevos Kon
vencijai (sutarčiai) apsau
gojimui autorių teisių. Už 
tai ji buvo smerkiama ir 
kollojama, kad Ji skriau
džianti autorius, Juos begė
diškai išnaudojanti ir t. t.

Bet štai šiomis dienomis 
ji ima ir ton “Konvencljon” 
įstoja.. Vaje, koks burnoji
mo prieš ją srautas pasilie
jo reakcinėje spaudoje. An
tai, vienas lietuvių reakci
ninkų laikraštis tiesiog Sau
kia; “Tai nauja priemonė 
prieš laisvą žodį. . . Da
bar Maskva sugalvojo, kad 
galima vakariečius ir šioje 
srityje apgauti”.

Vadinasi: “Eisi - gausi 
mušti, neisi - gausi mušti*'.

į
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Kovo 17 d. Įvyko iškilmirp 
gas Lithuanian Senior Citi-' 
zen klubo rakto perėmimas. 
LLD 45 kp. pirmininkas J. 
Mileris šias iškilmes atida
rė ir pasakė, kad mes paė
mėme šio namo raktą ir ta
pome jo savininkais. Sis 
raktas atidarė pažangių šir
dis. Su jų visų pritarimu 
įsigijome Šią pastogę, kuri 
mus visus dar glaudžiau su
riš.

Klubo pirmininkas Valys 
Bunkus dėkojo visiems, prie 
šio kilnaus sumanymopris 1- 
dėjusiems, nes be pastogės 
mūsų organizacinė veikla 
būtų susilpnėjusi. Mes su
važiavime Į šį saulėtą kam
pelį iš skirtingų vietų ir ta
pome artimi, nes mus riša 
pažangi idėja. Klubo ir kuo
pos valdybos jau paruošė 
planą namo pertvarkymui. 
Tada visi būsime patenkinti.

Adelė Pakalniškienė kal
bėjo angliškai. Papasakojo, 
kaip kuopa susiorganizavo 
prieš 26 metus ir kaip sun
kiose sąlygose veikė. Susi
rinkimus turėdavome priva
čiuose namuose. Šiandien 
jau atsivertė kitas lapas - 
įsigijome nuosavą namą. 
Tikiu, kad mūsų veikimas 
bus daug glaudesnis ir vei
klesnis.

Kovo 24 d. klubo salėje 
įvyko 45 kp. parengimas. 
Žiemos sezone iš šaltų 
kraštų visuomet nemažai 
svečių prisirenka. Kuopos 
darbščios šeimininkės vi
suomet svečius skaniai pa
vaišina. Kuopos sekr. A. 
Aleknienė pasveikino sve
čius ir paprašė pasirodyti.

Šiuo laiku čia svečiuojasi 
Juozas ir Bronė Vaitkai iš 
Chicagęs. jji©: Wft ,mūsU 
pobūvyje. aitkus/daly
vius pasveikino, taipgi svei
kino ir 45 kp. narius už jų 
didelį paslrįžimą Įsigyti 
nuosavą namą. Sakė, kad 
jiems patinka saulėtas kraš
tas ir sugrįžę Chicagon pa
galvos apie pastovų čia ap
sigyvenimą. Mielai laukia
me.

Kuopos pirmininkas J. Mi
leris sakė, kad pažangūs lie
tuviai turi kuo pasididžiuoti, 
kad sulaukę gilios senatvės 
energingai žengia pirmyn. 
Mes išlaikome organizaciją, 
turime gražų chorą ir paga
liau nusipirkome šį namą. 
Netrukus šis namas bus gra
žiai sutvarkytas ir visi 
džiaugsimės savo įdėtu dar
bu.

Abiejuose pobūviuose Dai
nos Mylėtojų choras, A. Pa
kalniškienės vadovybėje, 
davė dainų programą.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
pobūviai visuomet praeina

geroje nuotaikoje. Bet 24 
d. dalyvių nuotaiką prislėgė 
netikėtas Jvykis. Dominikas, 
Ambrose iš Boston, Mass., 
čia svečiavosi pas savo du
krą ir visuomet lankydavo 
mūši parengimus. Buvo pa
žangus žmogus. Pasibaigus 
programai, kaip pas mus 
įprasta, prasidėjo šokiai. D. 
Ambrose gavo širdies smūgi 
ir sukrito ant grindų. Buvo 
bandyta teikti jam pagalbą, 
bet veltui. Jo palaikai iš
vežti i Bostoną. Gili užuo
jauta velionio artimiesiems.

MŪSŲ PARENGIMAI
Balandžio 5 d. - LLD 45 

kp. susirinkimas.
Bal. 14 d. - klubo paren

gimas.
Bal. 21 d. - LLD kp. pa

vasarinis parengimas.
Vieta: 314-15 Ave. So. 

klubo salėje.
V. B-ne

Prospect, Conn
Kovo 4 dieną staiga mirė 

Charles Petrauskas, 71 metų 
amžiaus. Jis buvo sūnus 
Onos Petrauskienės, mūsų 
“Laisves” skaitytojas ir 
LLD 28 kp. narės. Gyveno 
Center St. su motyna ir bro
liu. Buvo nevedes.

Gimė Bridgeport, Conn., 
bet nuo 1916 metų gyveno 
iki mirties Prospect, Conn.

Liūdesyje liko jo motina 
Ona Petrauskienė, keturi 
broliai, - John gyvena Pros
pect, Clarence, Waterbury, 
Joseph Altamont, New York, 
ir Stanley, Prospect; Dvi 
seserys - Mrs. Constance 
Kalvaitis ir Mrs. John Puo
džiūnas, abidvi gyvena Pros
pect. Taipgi liko keli broliu 
ir seserų valkai.

Laidotuvių direktorius 
buvo John W. Stokes iš 
Stokes Funeral Home, 134 
Highland Ave., Waterbury, 
Conn. Laldtovuės buvo pri- 
vatiškos. Palaidotas kovo 
6 dieną Lietuvių kapinėse 
Waterbury, ten, kur jo tėvas 
palaidotas.

Gili užuojauta jo motinai, 
broliams, seserims ir ki
tiems artimiems giminėms 
jų liūdnoje valandoje. O jūs, 
Charley, ilsėkis ramiai Lie
tuvių kapinėse.

M. SVINKŪNIENĖ

Waterbury, Conn.
Tarptautinės Moters Die

nos minėjimas, kuris Įvyko 
Kovo 18 dieną, buvo pasek
mingas. Žmonių atsilankė 
nemažai - vietinių ir iš apy
linkės.

Arthur R. Petrick iš New 
Yorko parodė gražius fil
mus iš Lietuvos, o jo mamė 
K. Petrikienė pasakė gražią 
kalbą apie šių dienų moterų 
pądėti.

Komisija taria ačiū Pe
trikams už atsilankymą ir už 
gerą širdį. Jie nieko neė
mė - nei už kelionę, nei už 
filmų rodymą. Žmones buvo 
labai patenkinti filmais ir 
prakalbomis.

Kai kurios draugės dėl 
sveikatos negalėjo atsilan
kyti Į parengimą, bet jos 
užsimokėjo už tikietus, kad 
jį paremti. Barbute Kiudu- 
llenė užsimokėjo už du ti
kietus ir Ida Ablažienė už 
du. Ačiū jums, drauges, už 
aukas.

Antanina Mockaitienė pa
gelbėjo dirbti virtuvėje prie 
maisto gaminimo. Alice 
Morris pagelbėjo dirbti vir
tuvėje ir patarnavo prie sta
lų. Taipgi Shirley Stasiu- 
laičiutė patarnavo prie st a-

Ačiū visiems, kurie atsi
lankėte į parengimą, kurie 
dirbote ir kurie tikietus pla
tinote.

KOMISIJA: M. Svinkūnie- 
nė, J. Vaitonis ir W. Yoku- 
bonis.

pensiją, nors dar palyginti 
jaunas būdamas, tik 57 metu 
amžiaus. Buvo pašarvotas 
Yakuvonio koplyčioje, palai
dotas bal. 2 dieną-Calvary 
kapinėse. Liko liūdesyje 
žmona Mary, dukra Leslie 
Lucier, sūnus Petras, kuris 
gyvena 
brolis 
kai.

Wareham, Mass., 
Pranas, ir trys anu-

LLD 6 kp. sekr.
S.. RAINARD

Oakland, Cal

So. Boston, Mass.
Lietuvių Moterų Sąryšio 

konferencija Jvyks balandžio 
8 dieną 318 Broadway. Tą 
pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje bus ir Lietuvių Li
teratūros 7-slos apskrities 
pavasarinis suvažiavimas.

So. Bostono moterys pa
ruoš delegatams ir svečioms 
skanius pietus, kurie Įvyks 
pirmą valandą.

E. REPŠIENE

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.

Brockton, Mass.
15 ATSIBUVUSIO LLD 6 
KUOPOS SUSIRINKIMO
Susirinkimas įvyko balan

džio 1 dieną Ch. Ustupo na
muose. Kuopa 
nįokėjusius už 1973 metus 
narius, bet 
atėjo tiktai 9.

Susirinkimą atidarė Ustd- 
pas 2 vai. po pietų. Perskar- 
tytas ir priimtas praeito su
sirinkimo protokolas. į kuo
pą Įstojo nauja narė Katrina 
Butkienė. Išrinkta delegate į 
LLD 7 Apskrities konferen
ciją, kuri įvyks So. Bostone 
balandžio 8 dieną. Nutartą 
konferenciją pasveikinti su 
$5, ir “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą, kuris taipgi 
įvyks bal. 8 d., su $10.

Po susirinkimo draugai 
Anne ir Pranas Markevičiai 
surengė drg. Ustupui gimi
mo dienos, kuri pripuola bal. 

11 d._>“parę”. Visi buvome 
pavaišinti skaniais užkan
džiais. O S.- Rainardas pri
sidėjo su gėrimais. Ir taip 
linksmai užbaigėme šį susi
rinkimą.

Sekantis LLD 6 kp. susi
rinkimas įvyks gegužės 6 
dieną taip pat pas Ch. Ustu- 
pą, 27 Cleveland Ave., 2 va
landą po pietų. Butų gerai, 
kad daugiau narių dalyvautų.

Labai gaila, kad mūsų il
gametis veikėjas George 
Shimaitis nebegali ateiti į 
susirinkimus.

turi 25 užsi-

susirinkima

Available only DIRECT L Y from 
the exclusively appointed firm by

V / O V N E S H P O S Y L T O R G

PODAROGIFTS, INC.
Fifth Ave; ’ -» ’ New York, N. Y. 10001

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

ALLOTMENT LASTS

Norwood, Mass.
Kovo 4 dieną LLD 9 kuopa 

laikė susirinkimą M. Užda
vinio rezidencijoje, 16 To
lau Avė. Pirmininkė S. Ra- 
kutienė atidarė susirinkimą. 
Sekr. Nellie Grybienė per
skaitė praeito mitingo pro
tokolą, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai. Fin. sekr. ir 
spaudos vajininkas M. Už- 
davinis išdavė raportą iš 
savo atlikto darbo vajaus 
metu. Raportas priimtas su 
pagyrimu.

Buvo plačiai kalbėta apie 
vasarinį parengimą. Nutar
ta vasarą surengti pikniką 
Uždavinio sodelyje. Sis dar
bas paliktas ant kuopos ko
miteto rankų.

Visi nariai gavo po naują 
knygą iš Lietuvos. Tai Jono 
Ragausko parašyta knyga 
“Žmogus ieško tiesos”. La
bai įdomi knyga. Ją skai
tydamas, randi daug gerų, 
pamokinančių dalykų.

Visi mūsų kuopos nariai 
jau pasimokėjo metines duo
kles. Jos pasiųstos į LLD 
centrą.

Susirinkimui užsibaigus, 
turėjome šiltos kavutės ir 
skanių užkandžių, kuriuos 
draugės buvo atnešusios. 
Už tai joms priklauso gra
žus ačiū.

M. UŽDAVINIS

Cleveland, Ohio
KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

C. L. Moterų klubo susi
rinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 12d., ^valan
dą dienos, Italų salėje, 15901 
Saint Clair Avenue.

Po susirinkimo turėsime 
banketą su programa. Kokia 
bus programa, atsilankė pa- 
m’atysime. Ta proga kvie
čiame visus ir visas geros 
valios draugus-bičiulius 
gausiai dalyvauti ir sykiu su 
klubietėmis linksmai pra
leisti laiką.

Bus minėjimas bei pager
bimas mūsų klubo Įsteigimo 
35 metų sukakties. Tai mie
li draugai ir draugės vėlei 
kreipiuosi į jus su prašymu: 
Kas ką galite malonėkite at
nešti, kad būtų linksmesnis 
gimtadienis. Ačiū iš anksto 
visiems.

Anna CARLSON (Salin)

STAIGI MIRTIS
Kovo 30 dieną staigiai nuo 

širdies smūgio mirė Petras 
Yuskevicz, gyvenęs 15 Can
ton St. Velionis buvo ugnia
gesių kapitonas. Dėl širdies 
sušlubavlmo buvo išėjęs J

Correction
In the March 23rd adver

tisement of PODAROGIFTS 
there was omitted the price 
of PREFERENTIAL ROU
BLE CERTIFICATES. It 
Should have read: at $2.60 
each. We apologize.

Rochester, N. Y.
Kovo 13 d. numirė mano 

mylimas vyras Jonas Že
maitis ir kovo 16 d. paly
dėjome jį į River Side kapi
nes. Susirinko jo ir mano 
daugybė mylimų draugų, 

 

drau^iųS^ef/įiminių jį paly
dėti. '

Aš visiems širdingiausiai 
dėkoju. Širdingai dėkoju lai
dotuvių direktoriui George 
J. Savage, kuris visiems pa
gelbėjo viską sutvarkyti ir 
draugiškai visiems patarna
vo. Taipgi ačiū grabnešiams 
ir didelis ačiū Gedimino 
draugijai už puikias gėles ir 
visokią užuojautą. Ačiū vi
siems giminėms ir kaimy
nams už gėles ir visokią 

Šito yįsko niekad
Pasilieku nu-

ŽEMAITIENE,

pagalbą 
neužmiršiu. 
Hud us i.

KATRINA 
žmona

Sekmadienį, kovo 18, su
sirinkome į Finnų svetainę, . 
Berkeley, Cal., Tarptauti
nės Moters Dienos minėti. Y 
Atsilankė graži publika. Tą 
dieną dalyvavo seniai bebu
vusios draugės Helen Jacob 
iš Santa Rosa ir Mildred 
Williams iš Petaluma. Taip
gi dalyvavo ir būrys kitatau
čių. Draugų Burdų dukra su 
vyru ir sūnum irgi dalyvavo. 
Labai malonu buvo vėl suei
ti su vietiniais draugais, ku
rie visuomet dalyvauja, ir 
su tais, kurie toliau gyvena. 
Jiems sunkiau atvykti daž
nai.

Parengimą ruošė bendrai 
San Francisco ir Oakland 
LLD kuopos. Tą dieną dar
bininkės buvo Oakland o kuo
pos narės: K. Karosienė, 
D. Machulienė ir. V. Taraš- 
kienė. Joms į pagalbą atė
jo draugai I. Kamarauskas, 
J. Karosas ir R. Machulis. 
Taipgi ir keletas kitų drau
gių padabino stalus.

Po pirmos valandos pra
sidėjo pietūs. Per pietus 
buvo sudainuota “Linksmas 
gimtadienis” dėl I. Kama
rausko ir R. Machulio. 
Draugė Kamarauskienė at
nešė gražų tortą, nes tą die
ną taipgi minėjome I. Kama
rausko 70-ąjį gimtadienį. 
Visi linkę jom jam geros 
sveikatos ir dar daug metų.

Užbaigus pietus, d. Taraš- 
kienė pradėjo programą. 
Trumpai paaiškinus apie 
Tarptautinę Moters Dieną, 
pakvietė d. K. Karosienę 
plačiau pakalbėti.

Draugė Karosienė kalbė
jo, kaip prasidėjo Tarptau
tinė Moters Diena, kaip ji 
yra minima Tarybų Lietu
voje ir Tarybų Sąjungoje. 
Taipgi sakė, kad toliau reikia 
vesti kovą už moterų teises, 
kad ateitų diena, kuomet ir 
čia ta diena bus minėta pla
čiau, taip, kaip Tarybų 
jungoje. Kovokim už geres
nę ateitį ne tik dėl moterų, 
bet ir dėl vyrų. Toliau kal
bėjo apie baisiai pakilusias 
šių dienų valgių kainas, ir 
kad žmonės tikrai rengiasi 
prieš tai protestuoti.

Pasibaigus d. Karosienės 
kalbai, d. A. Taraškaparodė 
įdomų spalvotą filmą, anglų 
kalboje, apie Ukrainos vai
kus, bažnyčias ir paločius, 
kurie dabar yra muziejai, 
taipgi apie Įvairius žmonių 
darbus.

Tos dienos išlaidas pa
dengė d. I. Kamarauskas, 
minėdamas savo 70 metų 
gyvenimo sukaktį. Pusė 
pelno paskirta San Francis- 

■ co, kadangi minėjimas buvo 
ruoštas bendrai. Oakland o 
pusė pelno - $74, padaryta 
tarp “Laisvės” ir “Vilnies” 
po $37. Prie to, d. Ka
marauskas tą dieną paauko
jo $10 “Liaudies Balsui” 
ir $10 vietiniam “People’s 
World”. Taipgi pats pa
siuntė Pietų Amerikos lai
kraščiams “Vagai” $20 ir 
“Darbui” $50. Tad ištikrų- 
jų jis kilniai atžymėjo savo 
70-ąjį gimtadienį, paremda
mas, kiek išgali mūsų spau
dą, nors jisai tą ir dažnai 
padaro. Jisai ne tik pare
mia spaudą finansiškai, bet 
dažnai parašo apie įvykius 
San Francisco-Oakland apy
linkėje.

Kitą parengimą turėsim 
balandžio 22 d. Finnų sve
tainėje. Tada San Francis
co kuopos narės dirbs. O 
daugiausia laukiam Motinos 
Dienos minėjimo geg. m^ 
nesį. Tada mūsų vyrai pa
gamins skanius pietus. Bra
vo, mūsų Vyrail Girdėjau, 
kad bus lietuviškai padaryti;

dešrų su kopūstais pagal re
ceptą iš Lietuvos. Pas mus 
dešros retenybė, nes jų 
krautuvėse nėra. Dabar už- 
kviečiu visus ir visas daly
vauti mūsų ateinančiuose pa
rengimuose.

Beje, J. ir M. Ginaičiai 
kol kas negali dalyvauti mūsų 
parengimuose, tai prisidėjo 
prie šio 
Taipgi ir 
čiai ir V. 
penkinę.
čiai ką tik buvo sugrįžę iš 
savo sūnaus šermenų New 
Yorke. Tą dieną sykiu da
lyvavo ir Frank Strauss net 
iš Palm Springs - apie 700 
mylių nuo čia.

Komisija dėkoja visiems 
už atsilankymą, ir tiems, 
kurie padėjo, kad Tarptautinė 
Moters Diena būtų sėkminga. 
Iki pasimatymo!

VIOLETA 
NUO REDAKCIJOS: Apie šį 
parengimą gavome gana pla
čiai korespondenciją ir nuo 
korespondentės L-mos 
San Francisco, 
respondencijas dėti reikštų 
tik pakartojimą. Bet kadan
gi šiame parengime dirbo 
Oaklando kuopos narės, tai 
dedame Violetos korespon- 
ciją. Labai prašome mieląją 
E-mą nesupykti ir neįžeisti.

Court suit 
challenges dragnet 
immigration raids

parengimo su $5. 
J. ir M. Mozūrai- 
Sutkienė aukojo po 
Draugai Mozūrai-

• •• is
Abidvi ko-

Aktoriai, kaip 
N ixono garbintojai

Bene pačiais reakcingiau
siais ir turtingiausiais Ame
rikoje ir visame pasaulyje 
aktoriais bus komedijantas 
Bob Hope ir dainininkas 
Frank Sinatra. Abud’’ ; ja 
karščiausi prezidento Nixo- 
no garbintojai ir jo politikos 
šalininkai. Pernai prezi
dento rinkiminei kampanijai 
Hope paklojęs apie $300,000, 
o Sinatra - $50,000.

Dienraštis “Long Island 
Press” supažindina mus su 
Hope turtais. Jis dabar 
statąs sau Palm Springs 
naują palocių, kuris kaštuo
siąs nemažiau kaip du mili
jonus dolerių. Apskaičiuoja
ma, kad Hope visus 'Įvairio
se formose turtus sudėjus j 
daiktą, jie verti nemažiau 
kaip 300 milijonų dolerių.

Frank Sinatra, kuriam 
primetamas palaikymas ry
šių su gengsterių šaikomis, 
taip pat yra kelis kartus mi
lijonierius.

The American Committee 
for Protection of Foreign 
Born today expressed sup
port for the recently filed 
Federal suit by the American 
Civil Liberties Union against 
the Immigration Service 
dragnet raids, in New York 
and elsewhere, of “dark- 
skinned persons” who ap
pear to be Latin American.

In a statement on the ACLU 
suit, Dr. Paul Lehmann, 
Chairman of the American 
Committee for Protection of 
Foreign Born declared:

“We wish to commend the 
American Civil Liberties 
Union and Leon Rosen, Pre
sident of the Association of 
Immigration and Nationality 
Lawyers (who is of counsel), 
for filing the suit. The ac
tion defends not only the 
rights of noncitizens but, 
above all, upholds the rights 
of citizens, especially wor
king people.

“Even the police are auth
orized to make arrest only 
on the basis of specific in- 
formation that a person vio
lated the law. In Immigra
tion proceedings, a person 
is not charged with commit
ting a crime. Under such 
circumstances, the Immi
gration agent clearly does 
not have greater authority 
than the police. If today it 
is legal to single out those 
who appear Latin American, 
tomorrow’s targets can be 
persons of any national 
background, such as those 
who look Irish, Slavic, or 
Italian.

“Constructive solutions 
for rising unemployment, 
soaring prices, and other 
pressing problems are need
ed, and not dragnet raids 
that make Latin Americans a 
scapegoat. Constitutional 
rights exist for all or they 
exist for none”.

The American Committee 
urges that letters and reso
lutions demanding termina
tion of these raids be sent to 
the President, to Senators, 
and to Congressmen.

AMERICAN COMMITTEE 
FOR PROTECTION 
OF FOREIGN BORN

FORT LAUDERDALE, FLA

Mirus

Alekui Walley 
Valilioniui

Reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai 
Margaret, giminėrrfs Amerikoje ir Lietuvoje ir 
draugams, kurią velionis daug turėjo.

ELIZABETH REPŠIENĖ
Dorchester, Mass.

mnw

BROCKTON, MASS. 
Liūdnas prisiminimas

Antanas Orintas
mirė 

1965 m. balandžio 12 d.
Lėtai ir liūdnai praėjo 8 metai nuo mano mylimo vyro, 

dukters tėvo Antano Orinto mirties. Žinome, kad jokios 
ašaros mums jo nesugražins, bet kuomet ateina toji skau
džioji diena tai širdį verianti pergyvenimai naujai užgauna 
mūsų širdis, mūsų neužgydomą žaizdą. Lankysime jo ir 
jo anūko Kennio kapą ir puošime gyvomis gėlėmis, o šir
dyse ir mintyse minėsime jo kilnų gyvenimą.

PETRONĖLĖ ORINTIENĖ, žmona 
t ATYLIA ANDRUTIS, duktė

CHARLES ANDRUTIS, žentas 
WAYNE ir CARL, anūkai



6-tas puslapis

Balandžio 8 dieną, sekmadienį, Laisves dalininkę suvažiavimas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimu suvažiavimui.

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

"Septyniolika dienų Tarybų Lietuvoje” 
autorei Helenai Feiferienei

Gausūs būriai svečių ap
lanke mūsų sali TSRS 50- 
mečio proga. Internaciona
liniai ryšiai, kurie stiprina 
mūsų šalies draugystę, pa
deda vystytis menui, kultū
rai ir visapusiškai augti 
ir tvirtėti mūsų šalyje. Sve
čiai iš kitų šalių yra laukia
mi ir mieli tie, kurie atvyks
ta su gerais jausmais, kupi
ni noro pamatyti ir pajusti 
tikrų dabartini gimtosios 
žemės gyvenimų.

Sveikina “Laisvės” 
suvažiavimą

Iš SAN FRANCISCO, CALIF, rašo V. Sutkienė su $150 
čekiu: Sveikiname laikraščio "Laisvės” dalininkų suva
žiavimų -

LLD 153 kuopa, San Francisco . . . .$100.00
Valerija Sutkienė ............. 25.00
M. Baltulionytė.....................  13.00
J. M. Ginaičiai ............... 5.00
J. Anscott.....................  5.00
A. Norkienė.......................................... 2.00* * *

Iš BENLD, ILL. - Sveikinu "Laisvės” dalininkų suva
žiavimų ir linkiu geriausių tarimų, kad ilgus metus "Lais
vė” mus lankytų. Siunčiu $30.

J. J. DAUJOTAS
* * *

Iš WINDSOR, CANADA - Sveikinu "Laisvės” suvažiavi
mo dalyvius ir linkiu jums geriausių pasekmių išdirbti 
planus, kad "Laisvė” galėtų dar ilgai mums teikti žinių 
iš Lietuvos, iš šio kontinento ir iš viso pasaulio klasiniai 
susipratusių darbininkų judėjimo. Prisidedu nors su 
maža auka $30.

M. STAKOVAS
(Draugas Stakovas buvęs ilgametis New Yorko gyvento

jas, "Laisvės” direktorius.)
* * * *
Iš PHILADELPHIJOS, PA. - Rašo F. WALANT; LLD

10 kuopa sveikina "Laisvės” suvažiavimų su $40; Eliza
beth Mulokaitė su $20 ir F. ir P. Walantai su $10. Viso 
$70.

* * *
Iš WORCESTER, MASS. - Rašo J. JASKEVICIUS: LLD

11 kuopa sveikina "Laisvės” suvažiavimų, linkėdama ge
riausių pasekmių ir gerų tarimų, kad dar daug metų 
"Laisvė” lankytų mūsų namus, skleistų apšvietę tarp 
mūsų išeivijos, ir teiktų daugiau žinių iš Tarybinės Lietu
vos. LLD 11 kuopa aukoja $25, o aš (J. Jaskevičlus) - $10.

* * *
Iš YUCAIPA, CALIF. - Per ROSE S A VICK Y LLD 78 

kuopa sveikina su $25.
* * *

Iš Seminole, Fla. - Mūsų uolus bendradarbis Jonas P. 
Miller rašo:

Sveikinu "Laisvės” dalininkų suvažiavimų, jo dalyvius 
ir darbuotojus, kurie susirinks aptarti mielo laikraščio 
"Laisvės” reikalus ir praves gerus tarimus tolesniems 
darbams.

Sveikinu "Laisvės” personalų ir linkiu JUMS, mieli 
draugai, tvirtos sveikatos, taip darbuotis ir duoti vadovy-r 
bę, kaip iki šiol davėte, kad "Laisvė” nesilpnėtų ir suga
ištų lankyti mus jei ne dažniau, tai nors kartų savaitėje. 
"Laisvė” labai reikalinga pažangiam judėjimui mūsų išei
vijoje, o ypatingai ji reikalinga rytiečiams. Dar kartų 
suburkime mūsų jėgas, dar padirbėkime, istorija nuo mūsų 
to reikalauja. . .

Čia rasite $20 aukų suvažiavimui.♦ * ♦
Niujorkietis ilgametis "Laisvės” veikėjas Juozas Weiss 
rašo:

Skiriu $10 dėl "Laisvės” dalininkų suvažiavimo. Labai 
gaila, kad ir aš negalėsiu dalyvauti. Gal ateis laikas, kada 
mano sveikata kiek sutvirtės. Turėkite laimingų, naudin
gų suvažiavimų. * * *

Iš BALTIMORE, MD. - J. KASPARAVIČIUS sveikina 
"Laisvės” suvažiavimų, linkėdamas gerų pasekmių, kad 
"Laisvė” ilgai mus lankytų. Aukoja $10.* * *

IS BINGHAMTON, N. Y. - JOHN VAICEKAUSKAS aukoja 
$5 ir linki, kad "Laisve” gyvuotų dar ilgus metus.

■; : : . ■ ♦ ♦ ♦ ' I *1 •

širdingai dėkojame visiems. Labai džiugu, kad iš anks- 
' to pradėjo plaukti sveikinimai mūsų suvažiavimui.

ADMINISTRACIJA

1972 m. rugpiūčio mėn. 
pas mus apsilankė brangi 
viešnia Helena Feiferienė 
su savo vyru Robertu Feife- 
riu. Man asmeniškai tai 
buvo ypač laukiami ir bran
gūs svečiai. Tik man buvo 
viskį apmaudu, kad po tiek 
daug nesimatymo metų dar 
nuo Argentinos laikų ir vėl 
susitikus tėvynėje, teko taip 
mažai pabendrauti. Bet, per
skaičius "Laisvėje” drg. 
Helenos Įspūdžius, kuriuose 

ji smulkiai aprašo apie vis
ką, supratau, kad kitaip ir 
būti negalėjo. Tik septynio
lika dienų Helena viešėjo 
Lietuvoje. Tai labai mažai 
po 43 metų. Ir tokius gerus 
įspūdžius iš jos išsivežė. 
Tai parodė ir gausiomis fo
tonuotraukomis.

Reikia stebėtis, kad Hele
na per taip trumpų laikų ap
lankė tiek daug žymių meno, 
kultūros vietų. Ji džiaugiasi 
mūsų šalies gamta, jos miš
kais, keliais ir kolūkiais.

Draugė Helena Feiferienė 
nuoširdžiai ir tikroviškai 
papasakojo tai, kų ji pamatė, 
pajuto mūsų šalyje. Ji su 
mumis pasidalija pačiais 
pirmaisiais įspūdžiais, pa
tirtais tik nusileidus lėktu
vui Maskvoje Seremetjevo 
aerodrome, vėliau Vilniuje 
viešint pas draugus, gimines 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose. Smulkiai ir nuo
sekliai tų viskų aprašė 
"Laisvėje”. Matyt, kad 
mieloji viešnia iš tiesų nuo
širdžiai svajojo apie šių ke
lionę. Už tų mes jų sveiki
name ir dėkojame už apsi
lankymų. Nepamirštami lie
ka tokie mieli svečiai. Mes 
jūsų visuomet nuoširdžiai 
lauksime. Lauksime ir dau
giau tokių, kurie teisingai 
pasakoja apie dabartinį Ta
rybų Lietuvos gyvenimų.

Ta pačia proga dėkoju 
draugams Feiferiams už il
gametę "Laisvės” prenu
meratų.
VLADZE BENDORAITIENE

Kaunas

Svarbiose 
pareigose

United Press International

Betty Furness

Tai Betty Furness, nau
joji mūsų New Yorko varto
tojų reikalų komisionierė- 
vedėja. Ji užėmė iš tų svar
bių pareigų pasitraukusios 
Miss Myerson vietų. Miss 
Furness ilgų laikų darbavosi 
TV kaip žinių perdavėja ir 
komentatorė. Ji jau 57 metų, 
bet atrodo daug jaunesnė. 
Tikimasi, kad ir ji, kaip 
Myerson, energingai rūpin
sis mūsų vartotojų reikalais.

Ruošiasi prie 
pirmosios Gegužės 
minėjimo

pranešama, kad tapo su
darytas platus komitetas iš 
darbo unijų ir šiaip darbi
ninkiškų organizacijų atsto
vų suruošimui Pirmosios 
Gegužės minėjimo. Kaip ir 
paprastai, minėjimas įvyks 
masinio susirinkimo formo
je Union Square, aikštėje 
Manhattane. Tikimasi, kad, 
jeigu oras bus palankus, 
šiemet Union aikštė bus pri
pildyta.

Demonstracijoje kalbės 
žymūs vietos veikėjai.

LAISVĖ

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Teisėjas Bryan nuteisė po 

30 metų kalėti du kiniečius, 
kurie šmugeliavo narkotikus 
iš Azijos. •

Du policistai pasigavo nu
žiūrimų plėšikų Jose Carta- 
genų. Jis pasipriešinęs 
areštui, tai trečiasis pribu
vęs policistas jį nušovė.•

Valstijinė kalėjimų komi
sija Įsakė uždaryti civilinį 
kalėjimų ant 37 gatvės Man- 
hattane, kaip visai nesaugų 
kaliniams ir sargams.

RASHEED STOREY

Kai kitos partijos iškelia 
savo kandidatus majoro vie
tai, tai ir Komunistų partija 
iškėlė savp kandidatų Ra
sheed Storey.

•
Majoras Lindsay paskyrė 

kovo 31 d. ■ Vietnamo vete
ranų pagarbai diena.

•
Union Dime Savings Bank 

teleris Roswell Steffen ar
klių lenktynėse prakišo savo 
uždarbį ir pusantro milijono 
dolerių banko pinigų.

•
Aktorius ir advokatas J. 

Kottler apskundė teismui dr. 
R. C. Atkins ir reikalauja 
$7.5 milijono atlyginimo. 
Kottler teigia, kad dr. At- 
kinso parašyta knyga apie 
dietinį maistų esanti pavo-* 
jinga, nes priveda prie šir
dies atakų, kurias jam teko 
pergyventi.

Automobiliu bandydamas 
pabėgti nuo polcijos, Jaldo 
Nunez atsimušė į kitų auto
mobilį ir užmušė jame va
žiavusius 3 žmones, kitus 
tris sužeidė. Nunez areš
tuotas.

Keletas šimtų New Yorko 
universiteto profesorių pi
ketavo, reikalaudami dides
nio atlyginimo ir mažesnių 
klasių.

Duonkepyklos savininkas 
U. Lamour už $18 laimėjo 
arklių lenktynėse $9,956.10. 
Bet pirma, negu jis iško- 
lektavo tų sumų, 3 maskuoti 
plėšikai atėmė iš jo laimė
tus Mietus ir priedu $485.

REP<

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kp. mėnesinis su

sirinkimas zĮY/^s šeštadie
nį, balandžio 14, Laisvės 
salėje. ^Pradžia 2 vai. po
piet. Kviečiame visus kp. 
narius dalyvauti.

VALDYBA

MOTERŲ METAI SNO KORESPONDENTŲ SĄJUNGOJE 
(UNCA): Ne taip jau lengva patekti i prezidentus organi
zacijos, kurios narių didžiumų sudaro vyrai. Bet prancū
zei Anne Weill Tuckerman, (kairėje), Agence France 
Presse atstovei, šiemet pavyko. Ji antra moteris UNCA 
25 m. gyvavimo istorijoje. Pirmoji (1959 m.) buvo NBC 
komentatorė Pauline Frederick. Anne čia matoma su 
Apolinaru Sinkevičium, Moscow News laikraščio atstovu 
SNO. Tarp jų norvegė Else Hvistendahl.

S. NARKELIŪNAITES nuotrauka

Dainininkų grupė 
iš Chicagos

Jau artinasi Aido choro 
metinis - pavasarinis kon
certas, į kurį pakviesta 
įžymi grupė minininkų iš 
Chicagos, su vadove - mu
zike Valerija Urbiįciene. ši 
grupė atliks dalį koncerto 
programos, ir galima už
tikrinti, kad mūsų publika 
šiais talentingais meninin
kais susižavės.

Dar neturime tikslaus 
grupės surašo, bet tikimasi 
kad atvyks apie šeši ar dar 
daugiau. Vėliau, turėdami 
tikslesnes žinias, pranešime 
mielųjų svečių vardus. O 
tuo tarpu raginame New 
Yorko ir apylinkės lietuvius 
pasižymėti gegužės 6-tų 
dienų kalendoriuje, kuomet 
įvyks Aido choro koncertas 
Lietuvių Piliečių klube, 
69-63 Grand Ave., Maspeth, 
N. Y.

Aido choras kviečia visus 
atsilankyti. Bilieto kaina 
tik $2.50. Lauksime atsi
lankant. H. F.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, kovo 18 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas. Prašome įsi- 
tėmyti laikų - pradedame su
sirinkimus pusvalandžiu 
ankščiau.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir dar kai ko.
(14-15) PIRMININKE

LLD 185 kp. 
nariams

Mūsų kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį an
tradienį, balandžio 10 dienų, 
2 vai. Laisvės salėje. Pra
šome narius dalyvauti. Be 
kitų reikalų, išgirsime ra
portų apie įvykusį parengi
mų, kuriame pagerbėme 
mūsų kelis 80-mečius drau
gus. Pirm. J. BERNOTĄ

Nelaimė
Sužinojau, kad anų dienų 

mūsų mieluosius draugus 
Ventus ištiko gan skaudi ne
laimė. Jiems sustojus prie 
raudonos šviesos ant Hill
side Ave., staiga iš užpaka
lio Į automobilį kirto kita 
mašina. Juos tiktai truputį 
sutrenkė, bet jų mašinų taip 
sudaužė, jog jos pataisyti 
nebegalima. Padaryta daug 
nuostolių. Labai gaila. Tįk 
džiugu, kad jie išliko nesu
žeisti. „ RED.

Penktadienis, Balandžio (April) 6, 1973

Labai įspūdingas 
tėvelio pagerbimas

Praėjusį sekmadienį mes 
penki niujorkiečiai turėjome 
garbės dalyvauti labai gra
žioje su puikiausiomis vai
šėmis sueigoje Linden, N. J., 
Lithuanian Liberty Park 
šauniai išpuoštoje svetainė
je. Mat, ten įvyko pagerbi
mas labai gero, veiklaus 
laisviečio, tauraus lietuvio 
Vinco (Williams) Paulausko. 
Pagerbimų savo tėvelio 
suruošė jo keturios dukros - 
Marian, Anne, Jeanny ir 
Adele, žinoma, ir jų gyveni
mo draugai. O proga? Pro
ga - mūsų Vinco 80-asis 
gimtadienis.

Kai tarp vaišių ir po vai
šių prasidėjo lietuviškos 
polkos, ir Vincas pasileido 
su dukromis ir kitomis 
grakščiomis moterimis suk
tis ir trepsėti, nieku būdu 
negalėtum Įsivaizduoti, kad 
jam jau 80 metų. Jei ne
klystų, drg. Paulauskas yra 
griežtas vegeterianas (dar- 
žovmintis), gal ir tas padeda 
jam būti "jaunu” kad ir to 
gražaus amžiaus sulaukus.

Sueiga buvo labai graži, 
labai jauki. Dalyvavo tiktai 
pakviesti žmonės. Susirin
ko daugiau kaip šimtas. 
Daug buvo jaunų. Visos ke
turios Paulausko dukros 
gražios, malonios, draugiš
kos. Tikrai nesužinojau, bet 
girdėjau, kad jei ne visos, 
tai kai kurios jų lankėsi 
Tarybų Lietuvoje ir iš jos 
sugrįžo su kuo geriausiais 
įspūdžiais. Taipgi, kaip ži
nia, pats Vincas lankėsi Lie
tuvoje, ir giliau Tarybų Sų- 
jungoje net iki Kaukazo kal
nų, ir parsivežė puikių Įs
pūdžių.

Dar apie pagerbtuves. 
Apart gabaus pirmininko ir 
paties jubiliato žodelio lie
tuviškai ir angliškai, kitų 
kalbų nebuvo. Bet trumpa, 
graži meninė programa 
buvo. Mums labai šauniai 
padainavo mūsų aidiečiai 
Nelė Ventienė, Viktoras Be- 
keris, Mildred Stensler, na, 
ir Vinco dukra Jeanny. Pa
starųjų pirmų kartų man 
teko girdėti dainuojant. Ti
krai susižavėjau.

Širdingai ačiū Paulauskai- 
tėms už pakvietimų dalyvau
ti šioje jų ir mūsų mielo 
draugo šauniose pagerbtuvė- 
se. B.

PASTABA: Savo gimta
dienio proga drg. V. Pau
lauskas aukoja "Laisvės” 
paramai šimtų dolerių. Šir
dingai ačiū.

Pramogų 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.

BALANDŽIO 29 D.

LDS 3-čios Apskrities 
konferencija Įvyks Harri
son, N. J., 115 Ann Street. 
Pradžia 11 vai. ryte.

GEGUŽES 6 D.

Aido Choro 61-metinis 
koncertas. Įvyks Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 6961 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Programų 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 Lietuvę. 
Juos rodys Jonas Mikaila, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Jonas Grybas.

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

Apie Lietuvius
SUSIŽEIDĖ

Prieš kelias savaites 
flushingietė Valerija Kaz
lauskienė, lipdama laiptais, 
namuose puolė ir nusilaužė 
kairę rankų. Dabar ranka 
gipse, nes kaulas lūžo per 
riešiukų.

Beje, kalbant apie Valeri
jų Kazlauskienę, reikia jai 
padėkoti nuo Niujorko Mo
terų Klubo už papuošimų 
stalų iš savo darželio žalu
mynais per Moters Dienos 
minėjimų, kovo 4 d.

* * *
Teko sužinoti, kad drau

gas Alekas Velička jau grį
žęs Į namus iš ligoninės. 
Aišku, jis dar nesugijęs, bet 
gydosi namuose priežiūroje 
žmonos Domicėlės.

* * *
Pranas Buknys irgi jau 

sugrįžęs Į namus. Jis per
gyveno labai sunkių operaci
jų, bet gydytojai sako, jau 
pavojus praėjęs.

Linkime visiems ligo
niams greit susveikti.

* * *
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo valdybos padėkoje vi
siems ir visoms, kurie dirbo 
Moters Dieno minėjimo po
būvyje, praleistas mūsų se
kretorės Bronės Keršulie- 
nės vardas. Ji dirbo prie bi
lietų pardavimo ir gelbėjo 
prie kitų darbų. Atsiprašo
me Bronės. 

* * *
Sekmadienį "Laisvės” 

suvažiavime bus svečių iš 
tolimų kolonijų. Tikrai su
žinojome, kad atvyksta advo
katė Stefanija Masytė su ma
myte Teofile Masiene iš De
troito.. O iš Chicagos apy
linkės (Lemont, IU.) atvyks
ta Julija Andrulienė. Taigi, 
mes vietiniai būtinai daly
vaukime ir .suvažiavime ir 
po suvažiavimo pietuose. 
Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto, o pietūs bus duo
dami 2 vai. po pietų.

IEVA MIZARIENE




