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KRISLAI
PO MŪSŲ SUVAŽIAVIMO 
IR VĖL. .' .
KODĖL TAIP DAROMA?
JAU IR JAM SMIRDA
INDIJOS NELAIME

A. Bimba
Mūsų “Laisves” dalinin

kę suvažiavimas dalyviais 
buvo neskaitlingas, bet vie
nas iš turtingiausių entu
ziazmu, ryžtu ir parama 
laikraščiui. Visi dalyviai 
mušė | vieną tašką: “Lais
vė” gyvuoja ir gyvuos. Mes 
nenuleisime rankų, kol tik 
pajėgsime. Pesimizmui, nu
siminimui ir nusivylimui 
mūsų eilėse neturi būti vie
tos!

Kaip matote, ir suvažia
vimui susiųstuose sveikini
muose perdėm tokia pat ryž
to ir entuziazmo dvasia. 
Skaitai juos ir didžiuojiesi 
laisviečlų patriotizmu savo 
laikraščiui.

Jau ir komercinė spauda 
su baime kalba apie naują 
Amerikos ginkluotą įsivėli
mą į Indokiniją. Jau ir ji 
mums primena, kad lygiai 
tokia pat pradžia buvo Pietų 
Vietname, kokia šiandien 
yra Kambodijoje.

Mūsų prezidentas ir Pen
tagonas (militaristai) užsi
spyrė išgelbėti supuvusi f a
šistinį generolo Nol režimą. 
Paleistas darban milžiniš
kas orlaivynas. Kasdien lėk
tuvai sėja bombas ant liau- 
diečių pozicijų.

Nieko nepasimokyta iš 
baisios, kruvinos militari- 
nės avantiūros Pietų Viet
name. . .

•
Prieš keletą dienų Šveica

rijoje nukrito ir sudužo di
džiulis britų keleivinis lėk
tuvas. Žuvo daugiau kaip 
šimtas žmonių.

Pranešime sakoma, kad 
avarija įvyko iš priežasties 
lėktuvo patekimo J didelę 
audrą.

Tai kur buvo mokslas? 
Juk turime mokslinius bū
dus oro padėčiai numatyti, 
atspėti, kur kokios audros 
siautėja? Kodėl nebuvo lėk
tuvas persergėtas? Kodėl 
jis ten skrido? Tai nepa
teisinama nelaimė, nusine
šusi tiek daug nekaltų gyvy
bių.

Senatorius Goldwateris 
yra gryno kraujo reakcinin
kas ir šimtaprocentinis pre
zidento Nixono šalininkas ir 
rėmėjas. Bet ir jis jau vie
šai piktinasi taip vadinamu 
Watergate skandalu. Ji 
smirdanti, ji labai pakenk
sianti republikonams.

Senatorius, matyt, nujau
čia, kad su laiku iškils aikš
tėn, jog ir pats prezidentas 
Nixonas yra tiesioginiai įsi
vėlęs į šį skandalą.

Neseniai viename laikraš
tyje skaičiau koresponden
ciją iš Indijos sostinės New 
Delhi. Korespondentas rašo 
apie Indijos žmonių didžiąją 
nelaimę su “šventomis kar
vėmis”. Tokių karvių esą

Mėsos boikotuotojai tęsia 
kovą prieš aukštas maisto 

kainas; protestas geg. 5

Kambodijoje karas didėja;
Saigono armijos mušasi

su patriotų jėgomis
Washingtonas. Daugiau 

kaip 300 mėsos bolkotuotojų 
vadų balandžio 11 d. turėjo 
šturmingą konferenciją. Nu
sitarė sukurti Nacionalini 
Vartotojų Kongresą (Natio
nal Consumers Congress). 
Taipgi nusitarė nuskirti ge
gužės 5 d., kaip nacionalinę 
protesto dieną prieš aukštas 
maisto kainas. Reikalauja, 
kad kainos būtų žymiai nu
muštos.

Naujosios organizacijos 
vadovybė šAukia kitą konfe
renciją gegužės 12 d. Chica- 
goje, kur yra didžiausios 
skerdyklos. Chicaga taipgi 
skaitoma grūdų ir kito mais
to centru. Konferencijoje 
bus aptarta tolesni žygiai

ITT nieko negaus

United Press International
Clodomiro Almeyda.

Washingtonas. Čilės už
sienio reikalų ministras 
Clodomiro Almeydo ir am
basadorius Orlando Leteliar 
spaudos konferencijai pasa
kė, kad Čilė baigs Internatio
nal Telephone and Telegraph 
nuosavybių nacionalizavimą 
be jokio atlyginimo, kadangi 
ši korporacija bandė padėti 
reakcionieriams 1970 metų 
rinkimuose, kad marksistas 
Allende nebūtų išrinktas 
prezidentu.

JAV valdiška agentūra 
taipgi atsisako šią korpora
ciją paremti. Korporacija 
buvo paskyrus milijoną do
lerių Čilėje reakciniams 
suokalbininkams palaikyti.

privisę labai daugvisur. Jos 
yra užplūdusios net miestų 
gatves. Jos viską griebia 
ir ėda. Kadangi jos “šven
tos”, tai nevalia jų vaikyti 
arba mušti, nevalia net vos 
bepaeinančias užmušti. Jos 
nustimpa, kyla balsi smarvė, 
teršia orą, kyla ligos. . .

Toks indusų tikėjimas. 
Kadaise jų“kristus” Buddha 
pasakęs: “Galvijai (karvės) 
yra mūsų d raugai, lygiai kaip 
mūsų tėvai ir kiti giminės”. 
Na, o draugą arbą tėvą argi 
muši ir valgysi. . .

Tai didžiausia beprotybė, 
tiesa, bet raskite visame 
pasaulyje nors vieną religi
ją, kuri būtų laisva nuo pa
našių nesąmonių. Nerasite. 

prieš aukštas maisto kainas. 
Judėjimą prieš aukštas 

maisto kainas remia dauge-' 
lis unijų ir kitų visuomeninių 
organizacijų, taipgi nemaža 
kongresmenų į>ei senatorių.

Thieu sudaro 
taikai pavojų

Washingtonas. Saigono 
diktatoriaus Thieu lankyma
sis Jungtinėse Valstijose 
buvo pasitiktas antikarinių 
kovotojų demonstracijomis 
ir piketais. Jie reikalavo1 
Thieu išvaryti iš Amerikos, 
kaip didžiausią karo kursty
toją, taikos ardytoją.

Thieu pasiųstos militari- 
nės jėgos užupolė ir okupa
vo 400 kaimų, kurie buvo 
liaudies jėgų kontrolėje. O 
tai priešinga taikos sutar
čiai. Thieu yra padaręs la
bai daug įvairių prieš taikos 
sutartį prasižengimų. Tuo 
pačiu metu prez. Nixonas 
užtikrino diktatoriui visokią 
paramą, net ir bombardavi
mo atnaujinimų, jei “matys 
reikalinga”.

Nekovojo prieš 
žydų skerdynes

Roma. Vatikano pareigū
nai ir pats popiežius Pijus 
XII gerai žinojo apie nacių 
tęsiamas žydų skerdynes, 
kuriose žuvo apie 6 milijonų 
žydų. Bet tuo metu Vatika
nas toleravo skerdynes, 
prieš tai nesiėmė jokių kovos 
žygių.

Vatikane dokumentai rodo, 
kad popiežiaus pasiuntinys 
kardinolas Roncallis, būda
mas* prie Hitlerio valdžios 
Berlyne, surinko dokumen
tus apie žydų skerdynes ir 
pridavė Vatikanui, kurio ar
chyvuose ir dabar jie te
beguli.

SUNNYVALE, Calif. Su
sidūrė ore $5 milijonų erd
vės tyrinėjimo lėktuvas su 
kitu lėktuvu. Žuvo 16 žmo
nių. Taijjgi žuvo $2 milijo
nų aparatas.

MASKVA. International 
Business Machines (IBM) 
korporacija atidarė čia savo 
parodą.

Daug vaistų kenkia 
nėščioms moterims

Los Angeles. Kalifornijos 
Medicininės Sąjungos susi
rinkime dr. E. Qullligan ra
portavo, kad daugelis dakta
rų išrašo per daug vaistų 
nėščioms moterims. Kai 
kurios gauna net 10 kartų 
daugiau, negu joms reikia.

Didelis vaistų kiekis, dr. 
Qullligan aiškina, gali žy
miai pakenkti gimdymui ir 
kartu naujagimiams.

Taikos balandėliai, šovinių diržais apjuosti, nepajėgia nuo 
žemės pakilti ir taiką pasauliui skelbti.

NAUJIENOS IS LIETUVOS
SPAUDOS
bičiule; parama

ŠILALE. “Artojo” laik
raščiui rašo daugiau kaip' 
200 autorių. Redakcija suor
ganizavo kaimo korespon
dentų konferenciją “Penk
mečio tretiesiems - veiks
mingą spaudos žodį”. Ta 
proga išėjo vien iš skaitytojų 
straipsnių, korespondencijų, 
informacijų paruoštas laik
raščio numeris. Jame taip 
pat buvo pasakojama apie 
spaudos talkininkus.

Rajono žemės ūkio valdy
bos vyriausiasis inžinierius 
A. Razbadauskas už paramą 
laikraščiui apdovanotas par
tijos rajono komiteto ir rajo
no vykdomojo komiteto Gar
bės raštu. Grupei kaimo 
korespondentų redakcija 
įteikė atminimo dovanas.

V. SILIŪNAS

MILIJONIERIAI

Šiemet Vilkaviškio ATI 
šoferiui Vytautui Žemai
čiui - du jubiliejai. Sukako 
dvidešimt metų, kai dirba 
sunkvežimio vairuotoju, ir 
per tą laiką nuvažiuota mi
lijonas kilometrų.

Milijoną kilometrų nuva
žiavo ir V. Žemaičio ben
dradarbis Juozas Bindokas. 
Iš devyniolikos metų, pra
leistų už vairo, vienuolika 
skirtą kolūkiams.

Trečiasis milijonierius -

Maisto kainos gali 

pakilti dar 10 %

Washingtonas. Kongresi
nio komiteto susirinkime 
svarstant maisto klausimą 
prieita išvados, kad šiemet 
maisto kainos dar gali pa
kilti 10%.

Mėsos boikoto metu mė
sos kainos daugelyje vietų 
sumažėjo, bet daugelis kitų 
maisto produktų gerokai pa
kilo, ypač žuvis ir paukštie
na.

Moterų kovotojų prieš 
aukštas kainas organizacijos 
pirmininkė Ethel Rosen kon- 
gresslniame komitete reika
lavo numušti maisto kainas 
20%.

Darbo Statistikų biuras 
skelbia, kad urminės mais
to kainos šiuo , metu vėl 
pakilo 4.6%.

Antanas Ceplevičius. Jis 
vairuoja autobusą, kursuo
janti rajono keliais, ę-

Ž. VYTEnas

NAUJI PASTATAI 
IGNALINOJE

IGNALINA. Dailus dviejų 
aukštų pastatas iškilo Kuda
bos gatvėje. Jame įsikūrė 
miesto vykdomasis komite
tas, namų valdyba ir Palūšės 
apylinkės Taryba. Netoliese 
baigiamas statyti gastrono
mas, rajkoopsąjungos kon
tora. Auga dar keli admi
nistraciniai pastatai.

Plečiama gyvenamųjų 
namų, kultūrinių-buitinių 
pastatų statyba. Paplavinio 
ežero pakrantėje iškilo pir
masis mieste penkiaaukštis 
namas. Ligoninės gatvėje 
statomi trys 40-50 butų na
mai. Ruošiamasi pradėti 
miesto kultūros namų staty
bą.

V. GIEDRIUS

PARODA
POKALBIAI PALYDI

UTENA. Po rajono vidu
rines ir aštuonmetes moky
klas keliauja kilnojamoji pa
roda “Šių dienų mechaniza
torius”. Moksleiviai, susi
pažinę su parodoje ekspo
nuojamomis nuotraukomis, 
susitinka su žemės ūkio val
dybos specialistais, geriau
siais mechanizatoriais.

R. VALANCIŪNAS

Keršijo arabams
Beirutas, Lebanonas. Iz

raelio .komandos įsiveržė į 
Beirutą nakties laiku ir iš
mušė keletą desėtkų arabų 
partizanų, sudegino daug 
namų.

Tai Izraelio atkeršijimas 
už arabų teroristų puolimą 
Kipro sostinėje.

JAV trukdo 
vienybei

Tokijas. Čia gauta žinia, 
kad Siaurės Korėjos valdžia 
kreipėsi į Jungt. Valstijų 
Kongresą su siūlymu iš
traukti Amerikos militarl- 
nes jėgas iš Pietų Korėjos.

Siaurės Korėjos valdžia 
nurodo, kad Amerikon mlll- 
tarlnes jėgos sudaro kliūtį 
abiejų Korėjų taikingam su
sijungimui.

Saigonas. Pietų Vietnamo 
prezidento Thieu įsakymu, 
didžiulės Saigono armijos 
įsiveržė j Kambodijos teri
toriją ir jau mušasi su par
tizanais.. Tuo pačiu metu 
amerikiečių bombonešiai 
dieną ir naktį mėto bombas 
ant patriotų jėgų įsitvirtini
mų. Karas Kambodijoje ti
krai didėja. Patriotų jėgos 
tebelaiko apsupusios Kam
bodijos sostinę, iš kurios 
svetimšaliai išsikrausto.

Tuo pačiu metu Washing
tone daugelis kongresmenų 
ir senatorių smarkiai kriti
kuoja Nixoną už Kambodijo- 
je bombų mėtymą. 60 sena
torių siūlo bilių leisti prezi
dentui nepaprstuose atsiti
kimuose panaudoti militarl- 
nę jėgą užsienyje, bet ne il
gesniam laikui kaip 30 dienų 
be kongresinio užgyrimo.

Gallup Poll tyrinėtojai 
skelbia, kad apie 60% ame
rikiečių priešingi Kambodi
jos bombardavimui.

Bet Nixonas vistiek tęsia 
bombardavimą. Gynybos se
kretorius Richardsonas ir 
vėl teisino Nixono akciją

Rūkymas tikrai 
plaučius žaloja

Nogales, Ariz. Ameriki
nės Vėžio Draugijos prezi
dentas Arthur James teigia, 
kad rūkymas sukelia 80% 
plaučių vėžio susirgimų. 
Apie tai jau nebėra jokios 
abejonės, nes nuodugnūs ty
rinėjimai tai parodo.

Dr. A. James primena, 
kad dėl cigarečių sukelto vė
žio kasmet miršta iki 80,- 
000 žmonių. Gaila, kad mo
kyklose nekovojamą su rūky
mu.

Amerika paneigia 
.T. rezoliuciją
Washingtonas. Kongresi

nis subkomitetas Afrikos 
reikalais pripažįsta, kad 
Jungtinės Valstijos, parduo
damos ginklus Pietų Afrikai 
ir Portugalijai, sulaužo 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
kuri draudžia prekybą su 
tomis šalimis.

Subkomitėto pirmininkas 
Diggs sako, kad kasmet 
Jungt. Valstijos išleidžia po 
milijoną dolerių Portugali
jos militariniam personalui 
lavinti.

Žuvo 105 žmonės
Geneva. Šveicarijos kal

nuose arti Basei miesto An
glijos lėktuvas didžiulėje 
sniego audroje susidaužė.

Nelaimėje žuvo 105 žmo
nės, daugiausia moterys, 39 
buvo sužeisti. Moterys vyko 
atostogoms iš Anglijos 
miesto Bristol.

Kambodijoje, kaip svarbų 
žygį apginti ir išlaikyti Ame
rikos imperialistų pastum
dėlio Lon Nol režimą. Be 
amerikiečių pagalbos, sako 
Richardsonas, diktatorius 
Lon Nol nei dienos valdžioje 
neišsilaikytų.

Mirėdr.S. Biežis
Chicago. Balandžio 6 d. 

mirė daktaras Steponas Bie
žis, gimęs 1889 m. Panevė
žio raj. Bliūdžiu km.

Atvykęs Amerikon mokėsi 
Valparaiso universitete ir 
Chicagos Medicinos kolegi
joje. Buvo ilgametis SLA 
daktaras kvotėjas.

Žuvo 4 taikos 
komisionieriai

Saigonas. Pietų Vietnamo 
teritorijoje, kurią kontro
liuoja Vietkongo jėgos, nu
šautas helikopteris su 9 
žmonėmis. Jis vežė kana
dietį, indonezietį ir du ven
grus Tarptautinės Taikos 
Komisijos kontrolės narius, 
taipgi du vietkongiečius ir 
lakūną.

Vietkongas aiškina, kad tai 
buvo “apgailėtinas atsitiki
mas”, kai helikopteris iš
krypo iš savo kelio ir patai
kė skristi ten, kur tebeina 
apsišaudymai. Kitas heli
kopteris nusileido nepažeis
tas.

Vengrija minėjo 
28 metų sukaktį

JANOS KADAR

Budapeštas. Vengrija iš
kilmingai minėjo 28 metų 
sukaktį nuo išsilaisvinimo 
iš fašistinės diktatūros ir 
įsteigimo sicialistinės san
tvarkos.

Tuo klausimu Vengrijos 
iškilmėje pasakė kalbą Ven
grijos Socialistų Darbininkų 
partijos pirmasis sekreto
rius Janos Kad ar.

Žvalgybai $8 bil.
Washingtonas. Senatorius 

Wm. Proxmire sako, kad 
Amerikos valdžia žvalgybos 
reikalams išleidžia tarp 6 ir 
8 bilijonų dolerių į metus.

Proxmire siūlo sumažinti 
žvalgybos biudžetą vienu bi
lijonu dolerių.
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Iš "Laisvės” Redakcijos pranešimo
Spaudos Bendrovės Dalininkų 

suvažiavimui bal.8dieną
Draugės ir Draugai,

Štai ir vėl mes susirenkame pasitarti mūsų laik
raščio "Laisvė” reikalais,, Musu metiniai susi- 
rinkimai yra svarbi tradicija. Čia mes susumuo
jame praeitų metų musų darbo rezultatus ir pažvel
giame į ateitį. Ypač Redakcijai svarbu pasidalyti 
mintimis su jumis. Mūsų laikraštis yra pažangio
sios visuomenės įstaiga. Mes siekiame ir stengia
mės patenkinti visus tos visuomenės poreikius, bet 
gal ne visada mums pavyksta. Norime išgirsti da
lininkų nuomonę.

Po praeito dalininkų suvažiavimo musų "Lais
vės” amžius pailgėjo dar vieneriais metais. Ji jau 
62 metų. Tai labai .gražus amžius. Mes manome, 
kad visi labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad 
’Laisvė” nugalėjo visus, bene tik pačius skaudžiau
sius savo ilgame gyvenime sunkumus, ir šiandien 
tebėra su mumis. Didžiuojamės, kad "Laisvė” te- 
beišeina, tebegyvuoja, tebeteikia mums žinias ir 
teberodo teisingą didžiosiose šių audringų laukų 
painiavose. . .

Redakcijos pranešimuose dalininkų suvažiavi
mams priimta užmesti akį ir ant svarbiausių įvykių 
šioje šalyje ir visame pasaulyje. Taigi, kuomi 
praėjusieji metai savo įvykiais buvo būdingi?

Svarbiausia, žinoma, tai tuomi, kad pagaliau 
Vietnamo skerdynė tapo užbaigta. Tai didžiausias 
nuopelnas Amerikos ir viso pasaulio pažangiosios 
visuomenės. Mūsų vyriausybė buvo priversta karą 
nutraukti ir ginkluotas jėgas iš Pietų Vietnamo iš
kraustyti šia nepateisinama skerdyne pasipiktinusios 
liaudies protestais. Tegu prezidentas Nixon giriasi, 
kad jis baigė karą ir pasiekė taiką "su šlove", "su 
garbe”. Tai retorika. Tai blofas. Tokiomis sąly
gomis, kokiomis karas tapo baigtas, prezidentas 
galėjo baigti ant rytojaus po tapimo prezidentu prieš 
ketverius metus. Būtų buvę sutaupyta daugiau kaip 
dvidešimt tūkstančių amerikiečių gyvybių ir šimtai 
tūkstančių Indokinijos nekaltų žmonių. Dar kartą: 
Karą jis pagaliau baigė tiktai Amerikos ir viso pa
saulio žmonių priverstas.

Bet, kaip sakyta, svarbu, kad karas baigtas, 
kad pagaliau net dvyliką metų tęsęsis, šios šalies 
istorijoje ilgiausias karas, likviduotas.

Kas daugiau svarbaus praėjusiais metais įvyko? 
Žinoma, labai svarbiu įvykiu reikia laikyti prezi
dentinius rinkimus. Dar. ketverius metus republi- 
konai su Nixonu priešakyje mums viešpataus, mus 
valdys. Antram prezidentavimo terminui Nixonas 
rinkimus laimėjo šalies istorijoje negirdėta daugu
ma balsų. Iš 51 valstijos, jis negavo rinkikų dau
gumos tik dviejose valstijose!

Ne vieta čia gilintis į sąlygas, kodėl jis laimėjo 
tokią daugumą. Matyt, Amerikos žmonės didelėje 
daugumoje buvo įtikinti ir įsitikinę, kad republikonų 
ir Nixono politika geresnė šiose sąlygose už de
mokratų ir jų kandidato McGoverno siūlomą politiką.

Ir negalima sakyti, kad daug geriau būtų buvę, 
jeigu McGovern būtų laimėjęs.

Nė valandėlei reikia nepamiršti, kad jis ir jo 
partija pagrindiniai atstovauja tiems patiems kapi
talistiniams imperialistiniams interesams. Po rin
kimų iš McGoverno padarytų pareiškimų paaiškėjo, 
kad tarptautinėje arenoje jo laimėjimas būtų abso
liutiškai nieko gero nedavęs. Pav., jo nusistatymas 
dėl Amerikos santykių su Tarybų Sąjunga ir visu 
socialistiniu pasauliu būtų tik blogo tedavęs, tik tuos 
santykius pabloginęs. Gal tik naminėje politikoje 
būtumėme susilaukę kai kurių naudingų reformų. 
Bet ir tai sunku pasakyti.

Kaip ten bebūtų, išmintingi žmonės sako: "Kaip 
pasiklosi, taip ir išmiegosi”. Dabar per ketverius, 
metus Amerikos žmonės miegosime taip, kaip pa
siklojome. . .

Šiuose rinkimuose buvo vienas naujas ir svarbus 
dalykas, tai Amerikos Komunistų Partijos pasiro
dymas, po trejeto desėtkų metų, su savo preziden
tiniais kandidatais. Tiesa, ji per didžiausias kliūtis 
ir sunkumus pateko į balotą tiktai keliose valstijose,

taipgi tiesa, kad jos kandidatai Gus Hali ir Jarvis 
Tyner ne kažin kiek balsų surinko, bet svarba tame, 
kad revoliucinė darbo žmonių partija iškovojo nors 
daliną pripažinimą ir legališkumą šalies mastu po
litikoje. Ji atsidarė parlamentarinės veiklos duris 
į j ateitį - veiklos su didelėmis galimybėmis sėkmin
giau pasiekti plačiąsias mases su savo programa ir 
propaganda.

Praėjusiais metais padidėjo gal pati didžiausia. 
Amerikos žmonių nelaimė, tai infliacija ir kainų iš
kilimas iki debesų! Tai baisiai smaugia mus visus. 
Tai ypač smaugia Amerikos biednuomenę. Ir gal 
kas blogiausia, tai kad, nepaisant visokių iš vyriau - 

• sybės pusės užtikrinimų, kad geresni laikai jau tik 
už kampo, jų nesimato.

Nereikia nė sakyti, kad mūsų laikraštis ener
gingiausiai kovoja prieš valdžios politiką, kuri didi
na infliaciją, kelia kainas, skriaudžia darbo liaudį. 
Mes griežčiausiai smerkiame prezidento Nixono 
neva vardan ekonomijos siūlymą panaikinti visą eilę 
projektų, kuriais siekiama padėti biednuomenei pa
lengvinti gyvenimo naštą. Mes reikalaujame, kad 
Kongresas visus tuos siūlymus griežčiausiai pa
smerktų ir atmestų. Mes griežčiausiai kovojame 
prieš prezidento siūlymą net daugiau negu dvigubai 
daugiau reikalauti iš susirgusių žmonių, kurie įeina 
ir Medicare sistemą, primokėjimo. Tai neteisinga, 
tai didžiausia skriauda mums visiems.

Mes griežčiausiai atmetame vyriausybės ir pre
zidento teisinimąsi, kad nėra pinigų tiems projek 
tams palaikyti. Tai didžiausia veidmainystė. Kodėl 
prezidentas savo biudžete nesiūlo nė vienu doleriu 
sumažinti išlaidas militariniams reikalams? Ne tik 
nesiūlo sumažinti, bet dar reikalauja tiems reika
lams lėšas keturiais bilijonais dolerių padidinti!

Kadangi mes visada kovojame už taiką ir už tai
ką ir už taikingą; tautų ir valstybių sugyvenimo ir 
bendradarbiavimo idėją, mes sveikiname praėjusiais 
santykius tarp mūsų Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos; meę| sveikiname praėjusiais metais 
padarytą visą eilę gerų, naudingų sutarčių tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Ypač karštai re
miame sutartį dėl branduolinių-atominių ginklų ap
ribojimo. Mes sveikiname prekybos ir kultūrinio 
bendradarbiavimo plėtimą tarp šių šalių, ypač mus 
giliai džiugina, kad Amerikos meninės grupės, lan
kydamos! Tarybų Sąjungoje, aplanko ir Lietuvos so
stinę Vilnių. Mes sveikiname ir remiame Tarybų 
Sąjungos iniciatyva planuojamą Europos saugumo, 
konferenciją gal dar šiais metais. Iš kitos pusės, 
"Laisvė” smerkia Amerikos imperialistinių interesų 
agresiją prieš Lotynų Amerikos šalis - Čilę, Pana
mą ir Kubą. i

Mes, žinoma, nuoširdžiausiai sveikiname Tary
bų Lietuvos plėtimą ryšių ir kultūrinio bendradar
biavimo su lietuviškąją išeivija, ypač su Amerikos 
lietuviais. Ta prasme praėjusieji metai buvo labai, 
labai vaisingi. Niekados pirmiau nebuvome turėję 
tiek svečių iš Lietuvos, kiek jų čia lankėsi praėju
siais metais. "Laisvė” dėjo visas pastangas jiems 
padėti susipažinti su šios šalies ne tik lietuvių, bet 
ir bendruoju gyvenimu. ' Taip pat mums labai džiu
gina, kad praėjusiais metais taip pat labai daug 
Amerikos lietuvių aplankė savo gimtąjį kraštą ir di
delė dauguma jų tuo labai džiaugiasi, nes ten įgijo 
ir čia parsivežė daug puikių įspūdžių. Mums, žino
ma, labai džiugu, kad tiesiog desperatiškos visokių 
"veiksnių” ir "vaduotojų” pastangos prasimanymais, 
šmeižtais ir melais pakenkti Amerikos lietuvių ry
šiams ir kultūriniam bendradarbiavimui su gimtuoju 
kraštu vis mažiau suranda pasekėjų. Jau labai daug 
net pokarinės imigracijos rimčiau protaujančių lie
tuvių keičia savo nusistatymą ir plečia kontaktą su 
Lietuva. Mes juos nuoširdžiausiai sveikiname.

Ir praėjusiais metais "Laisvė” stengėsi kuo 
plačiausiai supažindinti Amerikos lietuvius su Ta
rybų Lietuvos laimėjimais ir pasiekimais visose 
gyvenimo srityse - pramonėje, žemės ųkyje, moks
le, apšvietoje, kultūroje, literatūroje. Mes nuošir
džiausiai dėkojame mūsų korespondentams ir ben
dradarbiams, kurių mes nemažai turime ir kurių 
skaičius kasmet didėja, Tarybų Lietuvoje. Mes ti
kime, kad jie savo korespondencijomis ir raštais 
turtins mūsų "Laisvę” ir šiais metais.

Taip pat, žinoma, mes nuoširdžiausiai dėkojame 
mūsų korespondentams ir bendradarbiams čionai 
Amerikoje. Be jūsų puikios talkos, draugės ir 
draugai, mums būtų neįmanoma padaryti laikraštį 
tokiu populiariu, kokiu jis šiandien yra.

Draugės ir draugai! Mes čia susirinkome ne tik 
pasitarti "Laisvės” medžiaginiais reikalais, ne tik 
parodyti musų susirūpinimą "Laisvės” ateitimi, bet 
taipgi pasidalyti mintimis apie jos turinį. Kviečia
me ir prašome pasisakyti, ką jūs manote, kokius 
jus matote trūkumus jos turinyje. Mes, redaktoriai, 
darome, kiek pajėgiame, viską, kad mūsų "Laisvė” 
visada teisingą kelią rodytų savo skaitytojams, kad

Kas ką rašo ir sako
nų darbo būdus ir metodus ir 
juos plačiai taikyti gamybo
je. Būtina pasiekti, kad so
cialistinis lenktyniavimas 
praturtintų teigiamu patyri
mu ne tik gamybinį, bet ir 
dvasinį lenktyniaujančiųjų 
gyvenimą”.

Pasitarime kalbėjo visa 
eile žemės ūkio darbuotojų 
ir vadų. Taip pat žodį tarė 
Lietuvos Komunistų Parti
jos pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus.

Viskas rodo, kad Lietuvos 
žemdirbiai mojasi didžiam 
žygiui. Nors formali sutar
tis dėl socialistinio lektynia- 
vimo pasirašyta tiktai su 
Tarybine Baltarusija, mes 
neabejojame, kad nė per pėdą 
Lietuva nenusileis ir visoms 
kitoms Tarybinėms respu
blikoms.

AŠTRUS PASISAKYMAS

Iš “The N. Y. Times” ve
damojo “The U. S. vs. The 
People” (bal. 10 d.) suži-

BAISUS DARBININKU 
IŠNAUDOJIMAS

Urugvajaus pažangiųjų 
lietuvių laikraštis “Darbas” 
rašos

Urugvajuje yra didžiausiai 
išnaudojamas darbininkas. 
Jeigu paimti visus darbinin
kus sykiu, per 8 valandas 
darbo, darbininkas dirba sau 
tik 1 valandų ir 55 minutes, 
o darbdaviui 6 vai. ir 5 mi
nutes. Pavyzdžiui tabako 
darbininkas per 8 valandas 
dirba sau tik 27 minutes, o 
darbdaviui 7 vai. ir 35 mi
nutes, audimo įmonėse tik 9 
nuošimčius darbo dienos 
dirba sau, o metalurgikas 12 
nuošimčių, drabužių siuvimo 
tik 7 nuošimčius.

Vien tik Montevidėjuje vi
sos produkcijos tenka liau
džiai kaip mažiems industri- 
jalams ir komercijantams 
tik 40 nuošimčių, o porai 
tūkstančių - bankieriams, 
mėsos ir vilnų industrialams 
tenka 60 nuošimčių visos 
produkcijos, o pragyvenimo 
pabrangimas, tik imant 1971 
metų gruodžio mėnesį reikė
jo vien tik maistui 32 nuo
šimčių mėnesinės algos, o 
1972, tų patį mėnesį jau rei
kia 65 nuošimčių, o “mini
mo vital*’ pasiekė 162 tūks
tančiu į mėnesį. Be to dar 
1973 metais, sausio mėnesy
je baisiai pabrango visos 
prekės, jau “minimo vital” 
siekia 200 tūkstančių į mė
nesį, o algas tik pakėlė 35 
nuošimčiais ir vidutinė alga 
siekia tik 70 tūkstančių i 
mėnesį, beveik tik trečdalis, 
kiek reikia pragyvenimui.

Dar reikia pažymėti, kad 
peso vertė krinta kiekvienų 
mėnesį.

“UŽ GAUSŲ PENKMEČIO 
TREČIŲJŲ DERLIŲ”

Po tokiuo šūkiu kovo 6 
dienų Vilniuje įvyko “Res
publikinis žemės ūkio dar
buotojų pasitarimas”. Tai 
buvo tikrai masinis visos 
šalies žemės ūkio darbuoto
jų susirinkimas. Jame, pa
sak “Eltos” pranešimo, da
lyvavo 4,200 žmonių.

įžanginį žodį tarė ir pasi
tarimų pasveikino Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininkas J. Maniušis.

Pasitarimo tikslas: “kaip 
geriau organizuoti lemiamų 
penkmečio metų socialisti
nių įsipareigojimų vykdymų 
žemės ūkio srityje”.

Savo kalboje J. Maniušis, 
tarp kitko, pabrėžė:

“Mes sukaupėme neblogų 
patyrimų, organizuojant so
cialistinį lenktyniavimų Ta
rybų Sąjungos įkūrimo pen
kiasdešimtmečio garbei, šį 
vertingų patyrimų reikia 
įtvirtinti ir gausinti. Dabar, 
kai partijos ir vyriausybės 
nutarimai nubrėžė naujas ri
bas, reikia geriau organi
zuoti darbo varžybas, kad 
pasiektume užsibrėžtus tik
slus.

Reikia pasiekti, kad lenk
tyniavimas šiandien vyktų 
kiekviename ūkyje, brigado
je, skyriuje, fermoje, kiek
vienoje gamybos vietoje, o 
kovoje už įsipareigojimų 
įvykdymų aktyviai dalyvautų 
kiekvienas žemdirbys. La
bai svarbu atskleisti pirmū-

nome, kad mūšy prezidento 
Nixono vadovaujama vyriau
sybe ruošia naują puolimą 
ant Amerikos žmonių teisią 
ir laisvių. Vyriausybė per 
Justice Departmentą esanti 
pasiūlius Kongresui priimti 
naujus įstatymus, kuriais 
siekiama paslėpti nuo žmo
nių akių valdžios darbus. 
Siūloma aštriausiai bausti 
tuos, kurie kaip nors iškeltų 
viešumon valdžios žygius, 
liečiančius jos santykius su 
užsieniais šalies gynybos 
reikalais. Dienraštis sako, 
kad tai reikštų, jog 20,000 
federalinės valdžios funk
cionierių pasidarytų abso
liutiškais cenzoriais. Net ir 
didžiųjų karų laikais niekas 
nešimojo taip žiauriai kė
sintis ant žmonių teisės Ži
noti, kaip ir ką veikia mūsų 
vyriausybė.

Už atidengimą valdžios 
neužgirtos informacijos siū
loma bausti septynerių metų 
kalėjimu ir $50,000 bausme.

Jau ir “The New York 
Times’* redakcija griež
čiausiai pasmerkia ši naują 
kėsinimąsi ant Amerikos 
žmonių laisvės.

Pešasi dėl Balfo dolerių
“Veiksnių” fronte kilo 

naujas skandalas. Prasidė
jo naujos labai įtemptos 
peštynės. ‘ Vis, žinoma, už 
tuos pačius “prakeiktus” 
dolerius.

Reikalas siejasi su taip 
vadinamu “Balfu” (Bendru 
Amerikos lietuvių fondu). 
Jau - nusikraustyta net į 
teismų. Nėra žinios, kuri 
pusė laimės. Teismo spren
dimo dar nematėme.

Trumpai, . istorija tokia: 
Pernai spalio mėnesį De
troite įvyko Balfo suva
žiavimas ir nutarė jį iš 
New Yorko iškraustyti į 
Chicagų. Suvažiavimas ir 
naujųjų direktorių taryba iš
rinko iš Chicagos apylinkės 
“veiksnių”. Niujorkiškiams 
“veiksniams”, kurie per 
tiek daug metų Balfu gražiai 
naudojosi, matyt, tas baisiai 
nepatiko. Jie tiesiog sukilo. 
Jie griežtai atsisakė išrink
tai naujajai tarybai (kuriai, 
beje, bosauja ponia Rudienė) 
perduoti visus dokumentus, 
su, žinoma, ataskaita, kaip 
sustovi iždas.

Ir tai dar ne viskas. Jie 
chicagiečius patraukė teis
man, kad tas detroitinis su
važiavimas buvęs nelegališ- 
kai sušauktas ir neturėjęs 
teisės jokių tarimų daryti.

Tik galima įsivaizduoti, 
kokiu pykčiu tiesiog apsirgo 
ponia Rudienė ir jos kolegos. 
Pranešama, kad jie kovo 31 
d. Chicagoje atlaikė specialų 
“suvažiavimų” ir nutarė iki 
paskutinio kraujo lašo kovoti 
prieš niujorkiečius balfinin- 
kus.

Žiūrėsime, kuo tas “ka
ras” baigsis.

Tuo tarpu žodis kitas apie 
patį Balfų. Jis gimė labai 
negarbingai. Reakcininkai 
jį susikūrė dar Antrojo pa
saulinio laikais vieninteliu 
tikslu: pakenkti pažangiečių 
puikiai ir plačiai veikian- 
čiams Lietuvai Gelbėti Ko
mitetui rinkti Amerikoje pa
rama Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusioms nuo karo. 
Ir, žinoma, jie tam gražiam, 
prakilniam darbui smarkiai

pakenkė. Mat, jiems pavyko 
gauti ir valdžios pripažini
mų. Tuo būdu Balfas gavo 
gal šimtus tūkstančių dole
rių iš tam tikrų valdiškų 
fondų. Tuo Balfovadai gerai 
pasinaudojo.

Lietuvos gi žmonės negavo 
tų dolerių nė paragauti.

Labai gaila, kad dar ir 
šiandien Amerikos lietu
viuose atsiranda tokių leng
vatikių, kurie Balfui savo 
dolerius aukoja. Balfo va
dams iki šiol sekėsi juos ap
gaudinėti. Pav., jie net spe
cialų vajų vedė šelpimui lie
tuvių Sibįre. Ar begali būti 
biauresnis raketas?

Gegužės
Tuoj gegužės ateis 
Ir alyvos žydės, 
O Tėvynės flaituos 
Vėl lakštutės čiulbės.

Sužaliuos vėl miškai, 
Visas kraštas atgims 
Ir gegutė pilka 
Beržynuos neberims.

Vėl laukai subanguos, 
Vyturėliai čiulbės, 
O jaunimo balsai 
Dar garsiau suskambės.

R. ŽAKAVIGIENĖ

SAUGYKLOS
VANDENYNO DUGNE

Japonų pramonininkai ruošiasi 
pradėti didžiules statybas jūros 
dugne. Japonija stengiasi susida
ryti toki^ naftos atsargą, kurios 
užtektų visos šalies poreikiams 
3 mėn., tačiau tam reikia padi
dinti esamų rezervuarų tūrj 4 kar
tus. Stalyti didžiulius rezervuarus 
žemės paviršiuje japonai negali, 
nes jiems ir taip trūksta žemės. 
Japonų mokslininkai ir inžinieriai 
ruošiasi įrengti po vandeniu ne 
tik naftos saugyklas, bet ir ato
mines elektrines.

ji būtų įdomi, patraukli, kad ji energingai ir atsida
vusiai tarnautų visam ne tik lietuvių, bet taip pat 
viso pasaulio pažangiajam judėjimui. Bet tai ne- 
visada mums pavyksta pataikyti į tikslą. Gal mes 
kartais nepastebime to, ką jūs pastebite, ją skaity- 
dami. t

Čia kaip tik vieta tai padiskutuoti.
Ačiū u? dėmesį

Jakutai iš seno garsėja 
ilgu amžiumi. Dabar Jakuti
joje gyvena apie 170 vyrų ir 
moterų, turinčių daugiau 
kaip ICO metų. Pasirodo, 
jakutai valgo raugintą pieną, 
sūrį, mėsą ir šviežias žu
vis. Be to, jie ilgai būna 
gryname ore, nerūko ir ne
geria alkoholio.

Turkijoje, už 300 km į 
pietryčius nuo Ankaros, ar
cheologai atkasė požeminį 
miestą, kuriame gyveno 
maždaug 50,000 žmonių. 
Mokslininkai nustatė, kad šis 
miestas yra iš septintojo 
šimtmečio.
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Sekamos aukos gautos “Laisvei” per laikotarpi nuo 

kovo 22 d. iki balandžio 12 d.:
Margaret Valilioniene - prisiminimui savo vyro 

Alex - Ft. Lauderdale, Fla.$100.00
LLD 28 kp. Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę . 50.00 
John J. ir Mary A. Pupis -aukojoNamo Bendroves

sera..............  25.00
Motery Apšvietos Klubas, Norwood, Mass., aukojo
Namo Bendrovės šėrę, per M. Trakimavičienę . 25.00

Katrina Žemaitienė - prisiminimui vyro Jono
Rochester, N. Y. ..... . 20.00 

Julia Gittzus, Bedford, Mass. ........... 15.00 
Antanas Byrąs, London, Ont., Canada ....... 12.00 
A. Vaitonis, St. James, L. I., N. Y............................ 10.00
Mikolas Lukas, Alexandria, Va.............. ...  7.50
Kate Sanders, Glen Ellyn, Ill. ................................... 6.00
R. Chuberkis, Middletown, N.J.......... 6.00
John Buzak, Daytona Beach, Fla. ......... 6.00
G. Kardauskas, Linden, N.J........................  6.00
E. Kasparienė, Wilkes Barre, Pa...........................   . 5.00
E. Svegždienė, Miami, Fla. ............ 5.00
P. Mazilis, London, Ont., Canada ......... 4.00
G. Bready, Brooklyn,N.Y.................  4.00
Marcelė Balukonis, Wilkes Barre, Pa. ...... 3.00
Petrone Orintienė, Btockton, Mass............... ...  3.00
L, J. Bikulch, Woodhaven, N.Y................................ 3.00
Nellie Raktis, Atlantic City, N. J............................ 3.00
Ch. Morkūnas, Toronto, Ont., Canada . .................. 2.00
A. Kmieliauskas, Montreal, Que., Canada .... 2.00

Po $1.00: J. Zuikis, Philadelphia, Pa.; J. Matusevičius, 
Torrington, Conn.; A. Ramanauskienė, Dallas, Pa.; E. 
Sliekienė, Miami, Fla.; Marth Johnson, Hartford, Conn.; 
G. Rimkus, Chicago, Ill.; Eva Naujokas, Auburn, Me.; 
Marija Užkurėnas, Linden, N. J.

Dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Tiesa. Ar Ne?
Tiesa, ar ne, kad Ameri

koje stoka maisto ir kitą 
reikmeną, todėl jie pabrango 
ir dar vis eina brangyn, kad 
Prezidentas ryžosi uždėti 
lubas (ceiling), kad nedalei- 
dus aukščiau kilti?

Stoka kuro-naftos (gazoli
no);’ jAū daug miestą naftos 
stotys užsidaro, okuriosdar 
neužsidarė, tai duoda (par
duoda) tik ne daugiau kaip po 
5 galionus pastoviems pirkė
jams, o naują pirkėją visiš
kai nepriima. Dabartinė kai
na pakilo 10%, osakoma, kad 
sulaukus pabaigos metą, pa
kils dar 30%. Tokiai kainai 
esant, daug auto savininku 
nebevažinės savo automaši
nomis. Galima tikėtis dide
lės krizės ne tik auto in
dustrijoje, bet ir kitose in
dustrijose, kurios turi daug 
bendro su naftos perdirbimu, 
su kelią tiesimu ir taisymu.

Mūsą šalyje dar niekada 
nebebuvo stoka naftos. Ar 
ne būtą gera paklausti, kiek 
galioną, kiek milijoną toną 
naftos sunaudota per šiuos 
visus karo metus Vietname? 
Kiek bomberiai, tankai, 
sunkevžimiai ir visa kita 
kariška mašinerija ir trans
portas naftos ten sunaudojo?

Tiesa, ar ne, kad Ameri
kos bomberiai daugiau bom
bą numetė Vietname, negu 
buvusiuose Pirmajame ir 
Antrajame pasauliniuose ka
ruose, kuris apėmė Europą, 
dalį Afrikos ir Azijos? 
Tuose karuose Vokietija 
buvo pralaimėtoja, o Ame
rika buvo laimėtoją pusėje, 
O šiame kare Amerika pa
gadino savo prestižą, palau
žė dolerį. Jis liko maža
vertis, ir šiuo laiku jis ke
lia daug problemą. . . Pra
laimėjo daug, o nelaimėjo 
nieko!

Tiesa, ar ne, kad buvęs 
JAV prezidentas John F. 
Kennedy ir jo žmona Jacque
line naudojo “DRUGS”, ku
riuos jiems parūpino tūlas 
Dr. Max Jacobson (niujor
kietis). Ypatingai, 1961 
metais, kada prez. JFK ruo
šėsi susitikti su Tarybą Są
jungos premjeru N. S. 
Khrushchevu Vienoje (Aus
trija) Dr. M. J. važiavo su 
prezidentu kartu, su tikslu, 

kad, pagal reikalą ir laiką, 
vaistai būtą parūpinti ir įš- 
virkšti-daktariškai jį aptar
naujant. Aiškinama, kad 
vaistai Amphtamine akstiną 
žmogą - sutvirtina jo proti
nę jėgą, padaro jį drąsiu ir 
savimi pasitikinčiu. Ot, to
kiuose atvejuose, kaip svar-' 
biuose sprendimuose, jie yra 
“didelė pagalba”. . . Yra 
žinoma, Dr. Max Jacob- 
son’as labai gerai tais vais
tais vertėsi New Yorke ir 
teikė “protinę jėgą” vi
siems, kas gerai pamokėjo.

Tiesa, ar ne, kad Ameri
kos kariai Vietname paliko 
100,000 mergvaikią - juodą 
ir baltą? Sakoma, kad tūks
tančiai moterą buvo išprie
vartautos. Jos savo nelai
mės kūdikius atstumia, mo
tiniškos meilės jiems nebe- 
teikia, ir nėra gana įstai
gą, kurios nelaimingaisiais 
rūpintąsi. Kadangi mūsą 
G. I/s yra tą kūdikią tėvai, 
tai gal ir reiktą juos apdėti 
mokesčiais, kad tie vaikai 
būtą aprūpinti, arba juos tu
rėtą aprūpinti mūsą valdžia 
iš savo iždo. Juk tie kūdi
kiai nieko nekalti. . .

DZŪKELIS

J. S. Deltuva

“Laisvės” kolektyvas nuo
širdžiausiai sveikiname jo 
90-ojo gimtadienio proga ir 
linkime dar daug šviesią gy
venimo metą.

Mrs. Boggs 
vyras kongresmanasJos

Boggs žuvo lėktuvo nelaimė
je. Ji tapo išrinkta užimti 
jo vietą. Mrs. Boggs žada 
Kongrese kovoti už liaudies 
reikalus. Ji yra iš Louisia
na valstijos.

BOLOGNA, Italija. 500,- 
000 miestas, komunistą val
domas, turi dabar nemoka
mus autobusus visiems va
žinėti. Nori sumažinti auto
mobiliais važinėjimą.

Washingtonas. Valdžia 
pripažįsta, kad šiuometuyra 
5% visos darbo jėgos bedar- 
bią gretose. Sudaro apie 5 
milijonus bedarbiu.

SANTIAGO, Čilė. Bal. 15 
d. čia prasidėjo pasaulinė 
darbo uniją antiimperialisti- 
nė konferencija.

Nicosia, Kipras. Arabą 
teroristą bombos žymiai 
apardė Izraelio ambasados 
namą, taipgi teroristai ban
dė pasigrobti Izraelio lėktu
vą, bet nepavyko.

Mažame Kipro mieste Pa
phos buvo graiką teroristą 
išsprogdintos 25 bombos, 
kurios padarė labai daug

BOGOTA. Kolumbijoje 
žymiai sustiprėjo kairąją 
vienybės frontas, kuriam va
dovauja Nacionalinė Opozi
cijos Sąjunga.•

LONDONAS. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos padidino 
savo investmentus Pietą Af
rikoje, kur baltieji palaiko 
rasinę diskriminaciją.•

Gangtok. Himalajaus kal
nuose esančioje 200,000 gy
ventoją Sikkimo karalystėje 
neramu. Dešimtys tūkstan- 
čią sostinėje demonstruoja, 
reikalaudami karaliaus pa
sitraukti iš sosto.

Karalius paprašė Indijos 
protekcijos. Dabar sostinę 
patruliuoja Indijos kareiviai. 
Piliečiai reikalauja demo- 
kratinią teisią.

HELSINKIS. Suomijos 
Centralinė Darbo Uniją Or
ganizacija giria 1948 metais 
sudarytą tarp Suomijos ir 
Tarybą Sąjungos sutartį, 
kuri sudaro draugiškumui 
pagrindą tarp abieją šalią.

•
Bridgeport, Conn. Jaunąją 

Unijistą Veiklos Sąjunga pa- 
ninką solidarumą”.

Sąjunga ragina AFL-CIO 
ir kitas unijas užmegsti ry
šius su užsienio darbininku 
unijomis ir bendrai kovoti 
prieš “multinacionalines 
korporacijas”, kurios yra 
įsigalėjusios daugelyje ša
lią.

F R ANKF ORT. Kentucky 
valstijoje Nixonas sumažino 
$28 milijonus algoms mokė
ti. Tuomet buvo paleisti iš 
darbo 10,000 darbininką.

LAISVĖ

STRASBOURG, Prancūzi
ja. Policija užpuolė de
monstruojančius studentus. 
75 buvo sužeisti, penki pa
vojingai. Studentai prieši
nasi militarinei tarnybai.

ROMA. Italijos laivą kom
paniją darbininkai paskelbė 
streiką.

Geneva, Šveicarija. Jung- 
tinią Tautą Žmogiškumo 
Teisią komisija priėmė Ta
rybą Sąjungos siūlytą rezo
liuciją, smerkiančią Afriko
je ir kitur baltąją prakti
kuojamą rasinę diskrimina
ciją.

Prieš rezoliuciją balsavo 
tik Jungtinės Valstijos ir An
glija.

TOKIJAS. Japonijos eks
portas užsienin, Amerikos 
dolerio vertei sumažėjus, 
vasario mėn. sumažėjo 46%.

KOPENHAGA, Danija. 
280,000 darbininką laimėjo 
streiką. Iškovojo 7.5% algą 
pakėlimą daugiau kaip vie
nam milijonui darbininką, 
taipgi lygą atlyginimą mote
rims.

BRUSELIS, Belgija. Su
streikavo 10,000 metalo dar
bininką. Prie ją prisidėjo ir 
kai kurią kitą pramoniądar
bininkai. Visoje šalyje 
streikai padidėjo.

TOKIJAS. Japonijoje su
streikavo daugiau kaip 420,- 
000 darbininką. Streiką pa
laiko Japonijos Generalinė 
Darbo Konfederacija ir ki
tos unijos.

Malajų indėnų 
tragedija

Kolumbija yra Lotyną 
Amerikos respublika. Iš 
Kolumbijos sostinės Bogotos 
rašo Tassos korespondentas 
N. Urtmincevas tarybinei 
spaudai apie indėną gyveni
mą sekamai:

KOLUMBIJOS departa
mento Sesaro miškuose gy
vena indėną malają gentis. 
Kažkada ji buvo gausi ir 
stipri, bet ispanai užkariau
tojai ją išvijo iš gimtąją vie
tą ir nuo to laiko dvarinin
kai šiuos vargšus žiauriai 
engia. Gelbėdamiesi nuo 
visiško išnaikinimo, malajai 
buvo priversti persikelti J 
sunkiai prieinamus selvos 
(tropiką miško) rajonus. 
Likę be žemės, ganyklą, en
giami ir naikinami, jie pa
smerkti mirti.

Neseniai juos užgriuvo 
nauja nelaimė - šiltinės ir 
tymą epidemijos. Viskas 
komplikuojasi dėl to, kad ši 
gentis, kaip ir dauguma kitą 
indėną genčią Lotyną Ame
rikoje, negauna medicininio 
aptarnavimo, todėl tokios li
gos jai labai pavojingos. 
Naujausiais pranešimais,

CHANT FOR WOUNDED KNEE 
South Dakota 1973

they fight again at Wounded Knee 
may they be free may they be free 
sons of the forest the plain and the sea 
sons of the forest the plain and the sea 
may they be free may they be free 
their fathers perished at Wounded Knee 
women and babes at Wounded Knee 
slaughtered by the U S Cavalry 
may they be free may they be free 
they fight again at Wounded Knee 
they hang their hearts from a cedar tree 
American shame for the world to see 
the earth bleeds at Wounded Knee 
the wind weeps at Wounded Knee 
may they be free may they be free

- EARL NURMI

įžymus Lietuvos 
liaudies vadas

IGNAS GAŠKA

Balandžio 6 dieną Vilniuje 
mirė Ignas Gaška, sulaukęs 
82 metą amžiaus, Lietuvos 
darbo liaudis neteko ištikimo 
sūnaus ir didelio kovotojo už 
jos reikalus.

Lietuvoje krlkščionią de
mokratą ir paskui smetoni- 
ninką viešpatavimo laikais 
Gaška buvo po keletą metą 
kalinamas. Tarybinėje Lie
tuvoje jis ėjo atsakingas pa
reigas. Dėl jo mirties jo 
draugą, būrelio pareiškime 
sakoma:

“Už pasiaukojamą revo
liucinę veiklą ir aktyvą dar
bą socializmo kūrimo baruo
se tarybinė vyriausybė ap
dovanojo I. Gašką dviem Le
nino ordinais, Spalio Revo
liucijos ordinu, dviem Dar
bo Raudonosios Vėliavos or
dinais. 1965 metais jam buvo 
suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas.

Tauraus revoliucionie
riaus internacionalisto, išti
kimo Komunistą partijos 
veikėjo, nuoširdaus bičiulio 
Igno Gaškos atminimas visa
da išliks mūsą širdyse”.

epidemija jau nusinešė į ka
pus ne vieną dešimtįžmonią. 
Kolumbijos laikraštis 
“Tjempo” kreipėsi į val
džią, ragindamas skubiai su
teikti indėnams medicininę 
pagalbą ir išgelbėti juos nuo 
pražūties. Tačiau niekam 
nerūpi malajai, gyvenantys 
gūdžioje centrinės Kolum
bijos šeivoje.

Vis dėlto, visuomenei rei
kalaujant, valdžia buvo pri
versta nusiąsti gydytoją eks
pediciją į suteikti indėnams 
medicininę pagalbą.

Šios ekspedicijos dalyvis 
gydytojas Sesaras de la 
Osas, grįžęs iš kelionės, pa
pasakojo: “Mes visur ma
tėme badą. Išsekę indėnai 
lengvai tampa bet kokios li
gos auka. Nuolatinis badavi
mas susilpnina organizmą, 
ir ši liga jiems tampa mir
tina. Malają skurdas neap
rašomas. Kiekvienoje lūš
noje gyvena po 2-3, o kartais 
ir 4 šeimas. Visi jie valgo 
iš vieno katilo. Ją maistas 
primityvus ir nekaloringas. 
Indėnai visiškai neraštingi".

Kalbėdamas apie tokios 
padėties priežastis, malają 
vadas Chosė Munkua pasakė: 
“Vyriausybė niekad nėra pa
dėjusi mūsą genčiai”.

Brockton, Mass.
MIRĘ LIETUVIAI

Balandžio 2 dieną mirė 
Veronika Yarutis, sulaukus 
84 metus. Buvo pašarvota 
Edw. Waitt koplyčioje. Pa
laidota balandžio 4 dieną 
Calvary kapinėse. Liūdi 
duktė Adelė Tautkus, sesuo 
Josephine Waitt Vairico ir 
daug artimu giminią.

Balandžio 7 dieną auto
mašinos nelaimėje mirė Da
vid F. Tamulevich, gyvenęs 
35 Gifford St. Buvo tik 23 
metą amžiaus. Liūdi jo daug 
artimą giminiu ir draugai. 
Buvo pašarvotas Yakuvonio 
koplyčioje, palaidotas b ai. 
10 d. Calvary kapinėse.

S. R.

So. Boston, Mass.
Lietuvią Literatūros 

Draugijos 7-osios apskrities 
suvažiavimas įvyko balan
džio 8 dieną. Suvažiavimą 
atidarė apskrities organiza
torius A. Kandraška, pa
skirdamas E. Repšienę per
žiūrėti mandatus. Ji rapor
tavo, kad dalyvauja penkios 
kuopos su 23 delegatais.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas A. Kandraška, o 
sekr. - J. Jaskevičius. Per
skaitytas praeito suvažiavi
mo protokolas ir priimtas.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad pernai buvo su
rengti du piknikai spaudos 
naudai - Lawrence ir Wor
cester. Abu buvo sėkmingi, 
davė gražios paramos pa
žangiajai spaudai - “Lais
vei”, “Vilniai”, “L. Bal
sui” ir “Daily World”.

Kuopą raportai: Visos 
penkios kuopos raportavo, 
kad veikia gerai, rengda
mos mažesnius parengimus 
bei pasilinksminimus su pel
nu ir aukodamos įvairiems 
reikalams. Taipgi rapor
tuota, kad visą kuopą sekre
toriai baigia išrinkti iš narią 
duokles už šiuos metus. Tik 
Lawrence kuopa pakriko. 
Kai kurie jos nariai persikė
lė į Haverhill kuopą. Dabar 
ten bus didesnis veikimas. 
Anksčiau Lawrence kuopa 
buvo veikli, bet mirtis daug

Dainininkas, 
aktorius, 
kovotojas

PAUL ROBESON

Tai Paul Robeson. Pa
sauliniai garsus amerikietis 
dainininkas, aktorius ir ko
votojas už darbo liaudies 
reikalus. Šiomis dienomis 
jis minėjo savo 75-ąjį gim
tadienį. New York didžiojo
je Carnegie Hall praeitą sek
madieni buvo suruoštas jo 
pagerbimas, kuriame kalbė
jo visa eilė žymiausią meno 
darbuotoją. Jis gyvena Phi- 
ladelphijoje. Jo sveikata jau 
silpna. Si jo nuotr auka d at
ryta 1958 metais.

Robesonas yra Komunistą 
Partijos narys, ir tuo jis la
bai didžiuojasi.

3-ias puslapis

gerą, veiklią nariu pasėmė 
su savimi.

Suvažiavimą pasveikino 
Montello kuopa su $5, Gu- 
tauskienė su $5, Paplauskie
nė su $5, So. Bostono kuopa 
su $5, ir Cambridge su $5. 
Apskrities komitetas rapor
tavo, kad apskrities ižde yra 
$258.75. Išaukota: “Lais
vei”, “Vilniai” ir “Daily 
World” po $50, o “L. Bal
sui” $25. Ižde lieka $73.75.

Nauji sumanymai: Apkal
bėta vasariniai parengimai, 
ypač “Laisvės” metinis pik
nikas. Po trumpą diskusiją 
nutarta palikti Worcesterio 
kuopai. Jeigu galima, kad 
Olympijos parke būtą su
rengtas piknikas liepos 1 
dieną. Kiti, mažesni paren
gimai palikti Norwoodui ir 
Montello.

Rinkimas apskrities ko
miteto šiems metams. Iš
rinkti: Kandraška, Uždavi- 
nis, Ustupas, Reinardas, Ta
mašauskienė, Semetis ir 
Jaskevičius.

Suvažiavimas baigėsi 1 
vai. po pietą.

PIRM. A. KANDRAŠKA 
SEKR. J. JASKEVIČIUS

Waterbury, Conn.
Kovo 31 dieną po ilgos li

gos Waterburio ligoninėje 
mirė Stanley S. Tolius. Gy
veno 310 Highland Ave.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje. Į šią šalį atvyko 
jaunas būdamas daug metą 
atgal ir išgyveno šiame 
mieste 60 metą.

Buvo narys Lietuvią Pilie- 
čią Politinio Klubo ir Lietu
vią Neprigulmingo Politinio 
Klubo. Per daug metą už
laikė užeigą po vardu Green 
Corner Restaurant. Apie du 
metai kai jau buvo palikęs 
užeigą savo žentui ir išėjęs į 
pensiją.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home ir laidotuvės 
ivyko balandžio 2 dieną. Pa
laidotas Lietuvią kapinėse 
šiame mieste.

Liūdesyje paliko jo žmona 
Christine (Radauskas) To
lius, sūnus Alfeed Tolius, 
gyvenąs Tallahassee, Flori
da, duktė Mrs. Lillian Sal- 
dukas, Waterbury; teta Mrs. 
Antone Lusas, Waterbury. 
Taipgi liko du broliai ir 
viena sesuo - visi gyvena 
Lietuvoje. Liko du anūkai 
ir brolią ir sesers vaikai.

Buvo labai gero būdo ir 
su visais gražiai sugyveno. 
Skaitė “Laisvę” per daug 
metą, ir kiekvieną metą at
sinaujindamas prenumeratą, 
vis paaukodavo į “Laisvės” 
fondą.

Gaila gero<žmogaus, ir 
gaila tą, kuriuos jis paliko 
liūdesyje.

Gili užuojauta jo žmonai 
Christine, sūnui Alfred, 
dukrai Lillian, žentui, anū
kams, broliams ir seserei, 
ir kitiems jo giminėm, o 
jums, Stanley, lai būna ra
mybė lietuvią kapinėse.

M. SVINKŪNIENE

Cleveland, Ohio
Mirė JONAS GENDRE- 

NAS, sulaukęs 83 metą am
žiaus. Laidotuvės įvyko ba
landžio 4 dieną. Paliko du 
brolius: Turgis gyvena St. 
Petersburg, Fla., antras 
brolis gyvena Kanadoj kur 
nors ant ūkės. Paliko du 
sūnus, Joną ir Gasparą, ją 
šeimas ir anūkus; taipgi pa
liko žmoną, sergančią ligo- 
nią priežiūros namuose.

Sūnaus Gasparo žmona 
irgi yra ligoninėje. Ji tu
rėjo didelę ir sunkią opera
ciją ir nežino ar ji galės 
kada pasveikti, nes serga 
komplikuota liga.

J. KRASNICKAS
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Sveikina “Laisvės”
Suvažiavimą

(tęsinys)
Iš Chicago (per Juliją Andrulienę) aukomis gavome $189 
ir $18 už prenumeratas. Viso iš Chicago suvažiavimui 
atsiąsta $436. Per Andrulienę aukojo: 

Juozas Budris ....... 
Martin Mazūra..................
Alice Jonikienė .................
Alex Gabel........................
K. E. Damalakas ..... 
Tony Andrijauskas .... 
Petras Puišis . .................
Julia Andrulienė..............
Vincas Juška .....................
K. Danila............................
Mae Butkus........................
Stella Simanauskienė . . . 
Leon Markevich.................
Anna Silas ......... 
Ed. Jakuska ........ 
Frances Norbutienė ....

Po $1; Juozas Kaminskas, Antanina Butkis, John Faiza, 
Jeronimas, Frank Lukas, P. Juzėnienė, Vera Kaukienė ir 
Antonette Gerd us.

Frank Varaška........................ • . .
George Wareson........................................................
Wm. Baltrušaitis.......................................................
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y. .
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn. .
Karl Bender.............................................
Anne Yakstis..................... .......................
Jonas ir Kostancija Ručinskai . . .........................
Frank Yakštys..........................................
Marytė Tamelienė................................... ................
Katrina Petrikienė . .............................................

$100.00 
. 10.00

. 10.00
. 10.00

. 5.00
, . 5.00
. 5.00

. . 5.00 

. . 5.00 
, . 5.00 
. . 5.00 
. . 5.00
. . 5.00 
. . 2.00 
. . 2.00 
. . 2.00

Vincas ir Ona Čepuliai . . 
Jurgis Bernotą. 
Jonas Juška.... 
LDS 46 kp., per Joną Jušką 
Jonas S 1 u r b a . . .

* * *
Iš Baltimore, Md. rašo Juozas S. Deltuva: Sveikinu "Lais
vės’* dalininką suvažiavimą, linkėdamas, kad būtą pasek
mingas ir kad "Laisvė” gyvuotą daug, daug metą. Pri- 
siunčiu $90 - tai bus nuo mano gyvenimo metą po dolerį, 
nes man kovo 23 d. sukako 90 metą. Linkiu visiems geros 
sveikatos.

M. ir E. Liepai.............................................
Motiejus Klimas...................................
Anna Philllpse, Stamford, Conn..................
Ieva Mizarienė ............................
Ignas Bečls, Union, N. J................................
Frank Navardauskas, Philadelphia, Pa. . 
Eliz. Mulokaitė, Philadelphia, Pa..............
Valerijonas Yonauskas ..................
Jurgis Klimas.................
Anna Višnlauskienė.........................
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y. . . . 
Jonas Gašlūnas........................
Mary Adams, Great Neck, N. Y...............
A. Zabulionis, Great Neck, N. Y..................
Benedikta Navalinsklenė, Philadelphia, Pa

♦ ♦ *

Viso su sveikinimais gavome $3,595. Širdingai dėkojame. 
Pasirodo, kad mūsą skaitytojai yra dideli "Laisvės” entu
ziastai ir nori, kad ji dar ilgai, ilgai gyvuotą. Bandysime 
jūsą norus išpildyti.

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

St. Petersburg, Fla Stoughton, Mass

* * *
Iš Naujosios Anglijos konferencijos laikytos balandžio 8 
d. (per E. Repšienę) sveikina suvažiavimą su $55 sekami:

K. Kazlauskienė....................... $10.00
J. Ratajszak...........................  10.00
G. V. Kvietkas..................... 10.00
E. Repšienė..........................  5.00
Ona Dudonis................................ 5.00
B. Lietuvaitė...............................5.00
P. Kalošas...................................2.00
B. Bralby.....................................2.00
A. Kodlenė ................................... 1.00♦ * ♦

Iš Sellersville, Pa., A. B. Ramanauskai rašo: Prisiunčia- 
me $40 sveikinimą "Laisvės” suvažiavimui ir linkime 
laikraščiui gyvuoti ilgus metus.♦ * *
Iš Hartford, Conn., (per Veroniką Kazlau) gavome $36 ir 
LLD 68 kuopos Namo Bendrovės Šerą vertės $25 - viso 
$61. Aukoja:

Liet. Moterą Klubas
L. Butkevičienė <
M. Barnett..............
J. ir V. Kazlau . . .♦ * *

Is New Kensington, Pa., (per P. Cesnikienę): Sveikiname 
"Laisvės** suvažiavimo dalyvius irlinkime jums geriausią 
pasekmią darbuotis kad "Lasivė” dar ilgus metus lankytą 
mūsą namelius. Prisiunčiam $20 nuo:

A. ir P. Cesnlką . . .
M4 Stashinskienės . .
K. Thomas..................

* * *
Iš Los Angeles, Calif., per A. Bemat, LDS 35 kuopos na
riai sveikina suvažiavimą su $10 ir linki "Laisvei” ilgai 
gyvuoti.

ADMINISTRACIJA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Siman (Šimanausko)
mirė

1972 m. balandžio 23 d

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vyras, 
sūnaus tėvas. Mes jo liūdime, 

Žmona 
Sūnus 
Marti 
Anūkai

- PETRONĖLE
- ALFRED
- MARY JANE
- JOHN ir KENNY

Kovo 31 d. Įvyko Lith. 
Sen. Cit. klubo mėnesinis 
susirinkimas. Protokolą 
sekretorė A. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
nutarimus. Klubo preziden
tas Valys Bunkus pateikė 
smulkmenišką raportą apie 
valdybos ir direktorią nu
veiktus darbus. Sakė, tai tik 
maža dalelė padaryta, ką 
mes patys galėjome. Turi
me gaut žmones ir namas 
turi būt sutvarkytas pagal 
namą departamento Įstaty
mą. Dar turėsime Įdėti 
darbo ir dolerią. Paprašė 
darlnkti dar vieną direkto
rią. Darlnktas Pranas Bun
kus.

V. Bunkus pranešė, kad 
mūsą klubą sveikina newyor- 
klečial Nelė ir Povilas Ven
tai su $10, Jurgis Kazakevi
čius su $20. Taipgi sveikina 
klubo narius LDS preziden
tas R. Janulis. Linki geros 
sėkmės ją kilniame darbe. 
Širdingai jiems ačiū.

V. Bunkus pranešė klubo 
direktorią nutarimus. DaL 
nos Mylėtoją choro pamo
koms salė bus veltui. Taip
gi mirus klubo nariai ar LLD 
45 kp. nariui, jei velionio 
artimieji pageidaus, pomir
tiniams pietums salė bus 
duodama nemokamai.

Klubo fin. sekretorė T. 
Lukienė pateikė platą finan
sinį raportą. Sakė, iki šiai 
dienai turime sukėlę $43,- 
000. Namą savininkais yra 
127 nariai užsimokėję. Di
džiausia Įnešta suma - $5,- 
200, mažiausia - $100. Ti
kimės gauti dar daugiau, nes 
dar yra pasižadėjusią.

Klubo išdinlnkas J. Rūbas 
sutiko su fin. sekretorės ra
portu.

Mūsą geri rėmėjai Anta- 
neta Stukienė pergyveno

skaudžią automašinos ava
riją, o jos vyras Jonas taip
gi nesveikauja. Tačiau džiu
gu girdėti, kad abu gražiai 
sveiksta, Abu Stukal prisi
dėjo prie namo pirkimo su 
$1,000. Širdingai jiems ačiū.

Susirinkimą pabaigus tu
rėjome pietus.. Dainos My
lėtoją choras, A. Pakalniš
kienei vadovaujant, palinks
mino visus su daina.

$25.00
. 5.00
. 3.00
. 3.00

$10.00
. 5.00

5.00

* »|c *
Iš St. Petersburg, Fla. - Alma Bruwer sveikina suvažia
vusius dalininkus, visus "Laisvės” rėmėjus ir skaitytojus 
ir visą kolektyvą su $10, ir linki "Laisvei** ilgai gyvuoti.

* * *
Iš Kearney, N. J. - George ir Celia Kairiai aukoja $10 ir 
rašo: Sveikiname 
darbuotojus, 
tolimesniam 
Shlmkienę).

Laisvės** suvažiavusius dalininkus ir 
ir linkime, kad būtą pravesti geri tarimai 
"Laisvės” gyvavimui. (Prisiąsta per F.

♦ * *
visus šėrininkus ir dalyvius suvažiavimeSveikiname

Linkime padaryti daug gerą tarimą, kad "Laisvė** daug, 
daug metą gyvuotą ir kovotą už taiką visame pasaulyje. 
Aukojame $10.

Walter ir Mylda Žukas, Gulfport, Fla.
H. Žukaitė Pine ir šeima
H. Zukienė, Binghamton, N. Y.* * ♦

Iš Hawthorne, N. J. - Juozas ir Sarah Bimbai: Sveikina
me "Laisvę” su $5 ir labai apgailestaujame, kad dėlei - 
Juozo ligos niekuo daugiau negalime prisidėti. Esame 
pilnai Įsitikinę, kad dalininką suvažiavimas išdirbs tinka
mus planus, kad "Laisvė** galėtą išeidinėti taip ilgai, kol 
rasis lietuvią Amerikoje. ♦ ♦ *

ĮTEIKTA PER SUVAŽIAVIMU

Stefanija Masytė-prlsiminimui tėvo Mikolo Maslo $1,000.00 
Liet. Namo Bendrovė, per W. Keršulį . . . . . 100.00
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N.J........................; 100.00
Niujorko Lietuvią Moterą Klubas ............................ 50.00
Aido Choras, per W. Keršulį ............................ . . 50.00
Amelia ir Elena Jeskevičiūtės............................ 50.00
Povilas Bečls, Great Neck, N. Y.............. ... . • • • 50.00
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N. J.................... 26.00
Antanas ir Ilse Bimbai . ...............................  25.00
Walteris ir Bronė Keršulial . ..............................  22.00

WE ARE PLEASED TO INFORM ALL SENDERS OF GIFTS to Relatives in USSR

that we now offer a large new assortment of a variety of new items including

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING MACHINES, 
TELEVISION SETS, CAMERAS, SEWING MACHINES, FURNITURE.

Also clothing, fabrics, furs, watches and food products

NEW MODELS OF AUTOMOBILES:

ZHIGULI VAZ 2101 
MOSKVITCH 412 IE 
MOSKVITCH 408 IE
ZAPOROZHETS ZAZ 968 2,250.00

$3,520.00
3,570.00
3,285.00

Balandžio 7 d. L. S. C. 
klubo salėje Įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas, kurį ati
darė pirmininkas J. Mileris 
ir pravedė J. Lukas. Sekė 
valdybos ir komisiją rapor
tai. A. Aleknienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. J. Mileris raportavo 
apie kuopos veiklą, priminė, 
kad mūsą moterys organi
zuotai atžymėjo tarptautinę 
moters dieną. Todėl reikia 
pasidžiaugti moterą veikla. 
Jos - kalbėtojos, jos daini
ninkės ir virtuvėje geros 
šeimininkės. Linkėjo joms 
geros sveikatos ir sėkmės 
visuomeninėje veikloje. T. 
Lukienė raportavo apie kp. 
finansinį stovį. Iždininkas 
P. Alekna sutiko su pateiktu 
raportu.

Parengimą komisijos ra
portą pateikė J. Rūbas ir M. 
Raškauskienė. J. Rūbas dir
bo prie parengimo bilietą. 
Jam atsisakius iš tą pareigą, 
jo vietą užėmė P. Mockape- 
tris. Visus raportus susi
rinkimas vienbalsiai priė
mė.

LLD 45 kuopa pasveikino 
"Laisvės” ir "Vilnies** da
lininką suvažiavimus ir 
jiems paskyrė po $100.

, ; Kuopos sekretorė A. Alek
nienė gavo laišką iš Lietu
vos Kultūrinią Ryšią su už
sienio lietuviais komiteto 
pirmininko Vytauto Kazake
vičiaus. Dėkoja 45 kp. na
riams už prisiųstas knygas.

Po ilgos ligos Rojus Rūkas 
su žmona buvo atvykę Į kuo
pos susirinkimą. Malonu 
buvo su jais pasimatyti. 
Kuopos narys Petras Sluckis 
randasi ligoninėje, kur buvo 
operuotas. Linkime ligoniui 
greitai susveikti.

Po susirinkimo, dėl mė
sos boikoto, šeimininkės pa
vaišino žuvimi. Visi pie
tautojai sakė, kad buvo labai 
skanūs pietūs.

Balandžio 4 d. mirė ilgai 
sirgęs širdies neveikimu 
William (Vincas) Stulgaitis, 
gyvenęs 57 Myrtle St., su
laukęs 82 metus. Liko liu- 
dėsyje žmona . Mary, sesuo 
A. Rezevich, Canton, Mass., 
seserys Mary ir Antaneta ir 
brolis Lietuvoje, taipgi daug 
giminią ir draugą.

Staugaitis gimė Lietuvoje 
Jurbarko apylinkėje. 22 
metą jaunuolis 1913 metais 
atvyko Į šią šalį ir beveik 
visą laiką gyveno Stough- 
tone. Jis neturėjo aukšto 
mokslo, bet per save buvo 
gerai prasilavinęs, buvo 
laisvą pažiūrą, priklausė 
darbininkiškoms organiza
cijoms, skaitė pažangią 
spaudą "Laisvę”, "Vilnį” 
ir kitus. Gerai suprato dar
bo žmonią reikalus ir juos 
rėmė.

Buvo pašarvotas J. B. Cot
ter šermeninėje. Laidotuvią 
pareigas atliko lietuvis gra- 
borius Ed. Waitt iš Brock- 
tono. Daug giminią ir drau
gą atsilankė jam suteikti pa
skutinę pagarbą, atsisveiki
no ir palydėjo Į kapines. 
Buvo palaidotas balandžio 7 
d. S. Rainardas pasakė at
sisveikinimo kalbą šerme
ninėje ir kapinėse, 
palydovai buvo 
Lietuvią salę 
pavaišinti.
' Tebūna jam 
šalies žemelė,
šia užuojauta žmonai, gimi
nėms ir draugams.

S. RAINA RD

Visi 
pakviesti Į 

ir tinkamai

lengva Šios 
Sirdingiau-

Philadelphia, Pa

PARENGIMAI
WE ESPECIALLY RECOMMEND THE NEWEST IMPROVED EXPORT MODEL OF

ZHIGULI VAZ 2103, 75 H. P. 4-door SEDAN

Price $4,036.50
(As shown at the Coliseum Auto Show in N. Y. C.)

PODAROGIFTS, Inc. is the ONLY firm in the U. S. A. which sends 
GIFT CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG without any 

intermediates, banks, etc.

PODAROGIFTS, Inc. is the ONLY firm in U. S. A. which accepts orders for 
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its orders directly 
through VNESHPOSYLTORG for quality merchandise obtainable in the special 
stores and warehouses in many large cities of the USSR.

PODAROGIFTS, Inc. receives notices of execution of every order from 
VNESHPOSYLTORG and ADVISES the sender.

PODAROG1FTS, Inc. is the ONLY firm in U. S. A. that produces evidence of 
delivery in accordance with its agreement with VNESHPOSYLTORG.

FOR our customers convenience orders can be placed with any of our affiliates;
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St.,
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave

Philadelphia, Pa. 19106 
New York, N. Y. 10019 
New York, N. Y. 10022

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

(between 27 and 28 Sts.)
Telephone: 212-685^4537

Balandžio 28 d. klubo su
sirinkimas 11 vai. ryto, pie
tūs 12 vai.

Gegužės 5 d. 45 kp. mėne
sinis susirinkimas 11 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Geg. 19 d. motiną dienos 
minėjimas ir pietūs. Po 
pietą Dainos Mylėtoją choras 
duos meninę programą. 
Vieta: 114-15 Ave. So. klubo 
salėje.

V. B-NE

LONDONAS. Anglijos 
Darbo Partija panaikino 
draudimą palaikyti draugiš
kus ryšius su Tarybą Sąjun
gos ir kitą socialistinią Sa
lią organizacijomis.

Balandžio 7 d. Įvyko LLD 
10 kuopos susirinkimas. 
Nedaug nariu dalyvavo. 
Susirinkimą atidarė organi
zatorė E. Mulokiutė. Tvar
kos vedėja išrinkta H. Tu- 
reikienė. Nepribuvo prot. 
sekretorius J. Kazlauskas, 
kuris yra ligos varginamas. 
Tarpais staiga suserga ir 
tada negali iš namą išeiti.

Tureikienė paprašė narius 
atsistojimu pagerbti mirusią 
narę Uršulę Gužonienę, mi
rusią kovo 12 d.

Pranešta, kad serga John 
Mesko, jau beveik du mėne
siai randasi ligoninėje. Jis 
pergyveno skaudžią operaci
ją, nupiovė koją iki kelio. 
Dabar jis eina geryn. Jo 
namą adresas: 3017 Rowle 
St., Phila., Pa. 19149.

Frank Navardauskasdaly
vavo susirinkime, bet ir jo 
sveikata netvirta. Smagu, 
kad galėjo ateiti Į susirinki
mą ir pasimatyti su drau
gais.

"Laisvės” šėrininką su
važiavimą sveikino F. Na
vardauskas su $10, E. Mulo
kiutė - $10 ir B. Navalin- 
skienė - $5.

Buvo kalbėta apie vasari
nį parengimą, bet palikta 
kitam susirinkimui, kuris 
įvyks gegužės 5 d.

Geriausią linkėjimą vi
siems ligoniams laimingai 
susveikti, dalyvauti sekan
čiame susirinkime geg. 5 d.

PAULINE W.

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Aleksandrui Valilioniui- Walley
Reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą 
žmonai Margaret, giminėms ir pažįstamiems.

JULIA S. JUREVIČIAI
Ft. Lauderdale, Fla.
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Gražus ir interesingas buvo “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimas

Šių metų balandžio 8 dieną 
New Yorke Įvykęs “Lais
vės” dalininkų metinis su
važiavimas buvo gražus ir 
įdomus. Dauguma suvažia
vimo dalyvių buvo iš paties 
New Yorko. Bet buvo ir iš 
kitur. Antai, iš Great Neck, 
N. Y., buvo Povilas Bečis, 
M. Haclnkevičius su žmona. 
Iš Rocky Point, Long Island, 
K. Petrikienė ir Arthur Pe
triką. Iš Elizabeth, N. J., - 
Ignas Bečis ir Vincas Pau
lauskas. Iš Fairview, N. J., 
Geo. Stasiukaitis. Iš Stam
ford, Conn., Walter ir Ame
lia Juškovičiai. O iš toli, 
toli, net iš Detroito atvyko 
advokatė Stefanija Masytė su 
mamyte, taipgi iš tolimosios 
Chicagos - Julia Andrulienė.

Jeigu oras nebūtų buvęs 
toks prastas, lietingas, vei
kiausia būtų pribuvę dveja 
tiek dalininkų. Dėl tokio 
lietingo oro, matyt, daugelis 
ir vietinių dalininkų nepasi
rodė.

Povilas Venta, Direktorių 
Tarybos pirmininkas, atida
rė suvažiavimą daugmaž pa
skirtu laiku. Gražiai pa
sveikinęs dalininkus, papra
šė išsirinkti reikalingą su
važiavimui vadovybę.

Nors Jonas Grybas ir Jur
gis Bernotą buvo paskirti 
balsus skaityti, bet jie ne
turėjo darbo. Suvažiavimas 
aklamacijos būdu išrinko ad
vokatę Masytę pirmininke, 
Julią Andrullenę vicepirmi
ninke ir Heleną Feiferienę 
sekretore. Į rezoliucijų ko
misiją išrinkti: K. Petrikie
nė, Amelia Yushkovich ir 
Jurgis Varesonas. Dar pri
dėkime dalininkų registraci
jos komisiją, Į kurią Įėjo 
Bronė Keršulienė ir Adelė 
Rainienė, taipgi dabartinę 
“Laisvės” administratorę 
Ievą Mizarienę, tai ir bus 
visa suvažiavimo galia drau
gių moterų rankose. Bet visi 
buvo patenkinti su ta “ame
rikoniška” filosofija: “Let 
the women do the work and 
the man hang around. . .”

Tikroji suvažiavimo pro
cedūra prasidėjo su perskai
tymu praeito suvažiavimo 
protokolo. Ji skaitė H. Fei- 
ferienė. Paskui sekė Direk
torių Tarybos pirmininko 
raportas.

Venta pasiūlė, kad suva
žiavimas nutartų nupirkti tu
ziną raudonų rožių ir pasiųs
ti Lilijai Kavaliauskaitei, 
kuri tebėra suparalyžuota li
goninėje, su karštais linkė
jimais jai pasveikti. Suva
žiavimas pasiūlymą užgyrė 
vienbalsiai.

Venta sakė, kad direkto
riai veikė gerai ir sutarti
nai. Jie džiaugėsi, kad 1972 
metų “Laisvės” koncertas 
buvo visaip kaip labai pasėk- 
mlngas. Ypatingai jiems pa
tiko tas, kad tame mūsų kon
certe buvo toks didelis skai
čius žymių menininkų iš Ta
rybų Lietuvos. Jie labai di
delį Įspūdį padarė Į ameri
kinę lietuvių visuomenę. Di
rektoriai dėkojo Jonui Gry
bui, kad perjopastangas 
koncertas buvo nufilmuotas, 
ir kad filmas pasiekė Lietu
vą.

Iš direktorių Tarybos 
taipgi -kalbėjo W. Keršulis, 
B. Keršulienė, J. Bernotą, 
W. Baltrušaitis, J. Vareso
nas ir Gus Diržuvaltls. Jie 
sakė, kad P. Venta pilnai iš
reiškė ir jų nuomonę.

Administratorė Ieva Mi- 
zarlenė pateikė platų ir Įdo
mų “Laisvės” biznio rapor
tu. Ji sakė, kad “Laisvės”

spausdinimas ne savoje 
spaustuvėje apsunkina dar
bą. Ji davė suprasti, kad 
praeitais metais Įplaukos 
buvo truputį mažesnės, negu 
pirmiau. Vienok, ji sakė, 
prieš ir per suvažiavimą 
plaukia sveikinimai su auko
mis taip gerai, kad jos gali 
trūkumą sumažinti labai žy
miai. (Pilna finansinė apy
skaita lapelio formoje buvo 
įteikta visiems dalinin
kams. - Red.)

Už Redakciją raportavo 
Antanas Bimba. Sklandus 
buvo jo raportas, kuriame 
jis palietė visą eilę šių die
nų klausimų, “Laisvės” iš
leidimo problemas ir jos 
turinį ir t. t. (Sutrupintoje 
formoje jo raportas spaus
dinamas šios dienos “Lais
vėje”. - Red.).

Draugė Mizarienė, rapor
tuodama apie vajininkus, iš
reiškė gilų pasitenkinimą, 
kad vajininkų buvo daug ir 
visi širdingai dirbo. Ji ste
bėjosi kai kurių vajininkų 
geraširdiškumu ir gera va
lia. Net šeši savo laimėtas 
pinigines dovanas sugrąžino 
“Laisvei” kaipo auką.

Prasidėjo apkalbėjimas 
raportų ir kitų dalykų, lie
čiančių “Laisvės” reika
lus. Apkalbėjimas buvo 
įvairus ir Įdomus. Tik bėda, 
kad visų išsireiškimus dėl 
vietos stokos čia negaliu at
pasakoti.

Geo. Klimas buvo pirmas 
paprašyti balso. Jis apgai
lestavo, kad mes nebeturime 
techninių jėgų savo laikraštį 
atspausdinti savo spaustu
vėje.

J. Grybas sakė, kad J. La
zauskas ir jis buvo oficia
lūs “Laisvės” vajininkai 
New Yorke. New Yorke va- 
jininkals gali būti tik dideli 

•“Laisvės” pasišventėliai. 
Mieste keblu, sakė, pasiek
ti “Laisvės” skaitytojus ir 
galimus būti jos skaitytojais. 
Tam darbui būtinai reikia 
automobilio. Bet visi skai
tytojai vajininkus labai šil
tai priima ir dar pavaišina. 
Tai ir darbas pasidaro ma
lonus.

J. Varesonas sako, kad 
nereikia vadovautis politika, 
kai prisieina ieškoti kur 
“Laisvę” spausdinti. Bile 
tik už pinigus atlieka darbą.

Amelia Yuskovich sako, 
kad “we had to get 'Laisvę’ 
published somewhere. So 
let’s forget it where we got 
it done”.

Jurgis Stasiukaitis skun
dėsi su paštu, kad “Laisvę” 
gauna labai suvėluotai. Bet 
ne jis vienas skundžiasi paš
to nereguliariškumu.

Atsiprašau skaitytojų, bet 
aš noriu savo bičiuliui Jur- 
gučiui pasakyti, kad lai jis 
nebetiki tiems prakilniems 
prancūzo Richelieu žo
džiams, kurie didžiausiomis 
raidėmis iškalti ant New 
Yorko centralinio pašto: 
“Nei sniegas, nei lietus, nei 
purvas, nei nakties tam
sa. . . lai netrukdo paštui 
atlikinėti savo užduo
čių. . .” Taip gal buvo 
gerai labai seniai, bet ne 
dabar, “moderniškais” lai
kais.

Redaktorius Jonas Gašlū
nas kalbėjo plačiau. Jis 
gražiai papildė Redakcijos 
pranešimą.

Elena Jeskevičiutė nori 
“Laisvėje” matyti daugiau 
raštų iš Amerikos. Jie turi 
būti pirmoje vietoje. Lietu
voje turime daug “Laisvės” 
skaitytojų. Jie nori daugiau

žinių iš Amerikos. Mes, 
amerikiečiai, sako, norime 
žinių iš Lietuvos, tiesa, bet 
jos turėtų būti antroje vie
toje ir trumpesnės. Mes 
jas surasime.

Ieva Mizarienė sutiko su 
nusiskundimu, kad paštas 
mums dažnai labai prastai 
patarnauja, bet mes nieko 
negalime pataisyti.

Motiejus Klimas sako, kad 
jam “Laisvės” turinys pa
tinka. Joje esą labai gerų 
raštų.

Ignas Bečis sako, kad New 
Jersey praeityje buvo tur
tinga “Laisvės” korespon
dentais. Bet amžius juos iš
sijojo iš gyvųjų tarpo, priė
jome prie to, kad pas mus 
“Laisvės” korespondentų 
bevelk nebeliko. Taip ten 
esą ir su kita visuomenine 
veikla, kuri paliečia “Lais
vės” gerovę. Ji mažėja, ir 
mažėja.

Bronė Keršulienė džiau
gėsi, kad moterys gražiai 
darbuojasi dėl “Laisvės” ir 
visos mūsų pažangiosios 
spaudos.

Vajinlnkas ir veikėjas Po
vilas Bečis, po operacijos 
jau gerokai susveikęs, labai 
susijaudinęs kalbėjo apie 
mūsų judėjimo sunkumus 
Great Necke ir linkėjo 
“Laisvei” gyvuoti ilgūs me- 

'tus.
A. Bimba už Redakciją pa

dėkojo visiems kalbėjusiems 
už jų nuomones “Laisvės” 
reikaluose. Prižadėjo jų pa
tarimus laikyti dėmesyje. 
Užbaigė jis kalba prašyda
mas “Laisvės” korespon
dentus ir bendradarbius ra
šyti kuo daugiausia Ameri
kos gyvenimo ir kovų reika
lais.

Pirmininkė Masytė nusi
skundė, kad jai nėra ko pra
šyti balso, tai turi pati sau 
jį duoti.

Ji labai jausmingai pakal
bėjus apie savo tėvelio (My
kolo Masio) ligą ir mirtį, 
mus visus giliausiai sujau
dino sakydama, kad tėvelio 
atminimui ji su mamyte nu
tarė paaukoti “Laisvės” pa
ramai visą tūkstantį dolerių 
ir Įteikė tokioje sumoje pi
niginę perlaidą (čekį). Iš 
susigraudenimo nebegalėda
ma toliau kalbėti, Stefanija 
Iškvietė Julią Andrullenę 
tarti žodį.

Bet ir Julios gyvenime ne
seniai Įvyko tragedija - jos 
gyvenimo draugas, Vincas 
Andrulis, mirė. Tai ir Ju
lia tiesiog negalėjo kalbėti 
per ašaras. Tačiau iš jos 
lalsviečiai sužinojome, kad 
ir vilniečiai Chicagoje turi 
panašias problemas su “Vil
nies” išleidimu, kokias mes 
turime.

Rezoliucijos komisijos 
narė Amelia Juškevičienė 
perskaitė rezoliuciją “Lais
vės” reikalais, kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

Paskutinis dienotvarkyje 
punktas buvo direktorių rin
kimas. Pilnais nariais iš
rinkti:
J. Bernotą, W. Keršulis, P. 
Venta, B. Keršulienė, G. 
Diržuvaitis, Wm. Baltrušai
tis, A. Rainienė, G. Ware- 
son, Ieva Mizarienė, F. Yak- 
štys, F. Varaška. Alterna- 
tals: J. Lazauskas, A. Mi
tchell, W. Malin, A. Gilman.

Suvažiavimui pasibaigus, 
dalininkai sėdo prie stalų 
valgyti pietus, kurie buvo 
labai rūpestingai paruošti 
Julios Lazauskienės ir Ne
lės Ventlenės. O joms pa
gelbėjo Adelė Rainienė,

Kai kas iš "Laisvės”dalininkų
suvažiavimo Arthur R. Petrick

nuotraukose

Suvažiavimo prezidiumas: Iš kairės i dešinę - sekretorė 
Helen Feiferienč, pirmininke Stefanija Masytė irvicepirm. 
Julia Andrulienė.

Viešnios detroitietes Stefanija Masytė ir Teofilia Masienė

Stoughton, Mass.
NUOŠIRDI PADĖKA

Mirus mano mylimam vy
rui William Stulgaičiui, no
riu pareikšti širdingiausią 
padėką jo seseriai Agutei 
Rezevich ir jo sesers dukrai

f \

Pietūs buvo labai skanūs. 
Dalyviai laiką leido draugiš
kais pokalbiais bei juokau
dami.

Per pietus'Povilas Venta 
dar sumanė iš|viesti keletą 
asmenų tarti žodį kitą. No
riu pagirti, Povilas buvo ge
ras “toastmasteris”.

A. GILMAN

Helen Terhost, draugui S. 
Rainardui už pasakytą atsi
sveikinimo kalbą, visiems 
giminėms už gėles, irtiems, 
kurie atėjo jam atiduoti pa
skutinę pagarbą, atsisvei
kinti ir palydėti Į kapines, 
ir visiems, kurie kuo nors 
padėjo man pergyventi tas 
liūdnas dienas.

Dar kartą: iš visos šir
dies visiems dėkui.

Pagerbimui savo gyveni
mo draugo aukoju “Laisvės” 
palaikymui $25.

Žmona MARY STULGAITIS

HANOJUS. - Siaurės Viet
namas ir Olandija užmezgė 
diplomatinius ryšius.

Binghamton, N.Y. Apie Aido choro
IS LDS 6 KUOPOS
NARIŲ SUSIRINKIMO

Balandžio 2 d. Sokol sa
loje Įvyko LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas. Mažas 
narių skaičius atsilankė.

Pirmininkas Antanas Bur
tas atidarė susirinkimą ir 
paprašė narius vienos mi
nutės tyla pagerbti dviejų 
LDS 6 kuopos narių Marcelio 
Simanaičio ir Jono Strolio 
atminimą. Skaityti praeito 
susirinkimo protokolas ir 
finansinė atskaita ir priimti.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pateikė raportą, pažy
mėdama, kad 6 kuopa neteko
me dviejų narių: Marcelis 
Simonaitis mirė kovo 21 die
ną, sulaukės 79 metų am
žiaus, o Jonas Strolis mirė 
kovo 27 dieną, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Irvis dar te
beserga A. Zolinas ir A, Kni- 
zekiaučius, gydosi namuose. 
Mūsų 6 kuopos iždininkė He
lena Pagiegalienė sirginėja 
ir negalėjo susirinkime da
lyvauti. Linkime ligoniams 
greito ir sėkmingo pasvei
kimo.

Kaip pirmesnėj korespon
dencijoje buvo rašyta, kad 
yra nusamdyta Sokol salė 
dėl vakarienės gegužės 12 
dieną, tai šiame susirinkime 
ir vėl buvo plačiai apkalbė
tas vakarienės klausimas. 
Aprokavus labai aukštą 
maisto bragumą ir svetainės 
išlaidas, pasirodė, kad per 
didelės išlaidos tokį pa
rengimą suruošti dabar. Tai 
su dideliu apgailestavumu 
buvome priversti parengimą 
atidėti iki rudens.

Buvo skaitytas gražus pa
dėkos laiškelis nuo LDS bo- 
linihkų komiteto LDS 6 kuo
pai ir pavieniems draugams 
už auką $10/

A. Maldaikienė pranešė, 
kad ji aplankė A. J. Nava
linskus ir M. Liuzinienę, 
kurie randasiNursingHome. 
Ona Wellus perskaitė Ri
chard G. Neal aplikaciją, ku
ris padidina savo apdraudę 
anį $1,000.

Sękantis LDS 6 kuopos na- 
>rių'>susirinkimas Įvyks ge
gužės 7 dieną Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Kuopos valdy
ba visus narius prašo daly
vauti šiame susirinkime, 
nes ‘turime svarbių reikalų.

O. W„ kuopos sekr.

MASKVA. - Tarybų Sąjun
ga 'r4.r amerikinė Occidental 
Petroleum Korporacija pa
sirašė 20 metų sutartį $8 
bilijonų vertės.

busima koncertą
Jau praėjo visi metai nuo 

Aido choro 60 metų jubilie
jinio koncerto, tačiau tie mo
mentai dar neišdilo išaidie- 
čių atminčių, ir dar jie vis 
ryškiai tebejaučiami mūsų 
širdyse. Reikšmingos do
vanos ir sveikinimai nuo 
Lietuvos T. S. R. Kultūros 
Ministerijos, nuo LTSR 
Liaudies meno rūmų, nuo 
Dainų švenčių dirigentų ir 
vadovų, bei nuo Įvairių liau
dies chorų ir muzikų tebėra 
su mumis ir šiandien. Su 
šiais sveikinimais dar la
biau suliepsnojo aidiečių 
meilė prie senosios tėvynės, 
dar aukščiau pakilo pasidi
džiavimas gimtuoju kraštu ir 
jo kultūra.

Aidiečiai dar vis tebėra 
jubiliejiniai nusiteikę, kupini 
padėkos Lietuvos kultūros 
darbuotojams, skiria savo 
metinio koncerto programos 
dali visiems jubiliejaus 
sveikintojams. Noriu pasa
kyti tai, kad Aido choras ir 
jo šblistai išpildys savo pro
gramos dalį vien tik pager
bimui šių dienų kompozitorių 
ir poetų, kurie savo naujais 
kūriniais praturtino ir da- 
pildė Lietuvos vyresniosios 
kartos poetų ir kompozitorių 
kūrybą.

NELLIE VENTIENE
Aido choro solistė

Antroji dalis programos 
bus labai idomi tuo, kad ją 
išpildys žymūs ir talentingi 
menininkai iš Chicagos, ku
rie pasirodys ne tik su daina, 
bet ir su šokiu.

Aido choro koncertas 
įvyks gegužės 6 dieną, Lie
tuvių Piliečių klube, 69-61 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Pradžia 2 vai. p. p. Bilie
tas tik $2.50.

Aidiečiai rengiasi prie 
koncerto su entuziasmu. 
Tikime, kad tos dienos lau
kia ir mūsų publika.

MILDRED STENSLER

ATSIŠAUKI MAS

MIAMI. FLORIDA
H

Lietuvių Social is Klubas
r

Kreipiamės į Lietuvių Socialio Klubo narius, 
gyvenančius toliau už Miami apylinkės. Prašome 
dėmesio!

Per neapsižiūrėjimą advokato, ėmusio Lietuvių 
Socialiam Klubui čarterį, nariams, kurie davė 
paskolas Įsigyjimui namo, buvo duoti paprasti 
šėrai vietoje paskolos certifikatų. Sis dalykas 
buvo Įstatymiškai išlygintas.

Dabar visi Klubo nariai, kurie turi senuosius 
Šerus, prašomi grąžinti juos į Lietuvių Socialio 
Klubo raštinę, o vietoje jų gausite certifikatus, 
už kuriuos Įstatymai leidžia skolintojams mokėti 
nuo pelno nuošimčius.

Miami gyvenantieji nariai ateikite Į Klubo su
sirinkimus ir iškeiskite Šerus į certifikatus.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO VALDYBA

Mūsų adresaę: Lithuanian Social Club, Inc.
2610 N. W. 119th Street 
Miami, Fla. 33167
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WORKERS, UNEMPLOYED, HOUSEWIVES, WELFARE RECIPIENT-BLACK, BROWN AND WHITE-

DEMONSTRATE! FIGHT BACK! PROTEST!
TUESDAY, MAY 1st, 4:30 P.M.

UNION SQUARE
WE DEMAND:

RESCIND ALL BUDGET CUTS! 
END ANTI-LABOR ECONOMIC STABILIZATION ACT! 

INCREASE UNEMPLOYMENT INSURANCE FOR DURATION OF UNEMPLOYMENT!
6 HOUR DAY-NO CUT IN PAY!

REMOVE U.S. MILITARY FORCES FROM ALL WAR BASES ALL OVER THE WORLD! 
AMNESTY FOR ALL WAR RESISTERS - FREE THE POLITICAL PRISONERS IN SOUTH VIETNAM! 

PEACE IN THE MIDDLE EAST AND SOUTHEAST ASIA!
IMPLEMENT UN SECURITY PEACE RESOLUTION ON THE MID-EAST!

SUPPORT THE AMERICAN INDIAN MOVEMENT! INDEPENDENCE FOR PUERTO RICO! 
END RACISM AND REPRESSION! FREE ALL POLITICAL PRISONERS!

Mirtis ją išplėšė 
iš gyvųjų tarpo

LIETUVOS TSR KULTŪROS MINISTERIJA
LIETUVOS TSR TEATRO DRAUGIJA
LIETUVOS TSR VALSTYBINIS DARBO RAUDONO
SIOS VĖLIAVOS ORDINO AKADEMINIS OPEROS 
IR BALETO TEATRAS
LIETUVOS TSR VALSTYBINĖ FILHARMONIJA

PRANEŠA
Po sunkios ir ilgos ligos 

balandžio 7 d. mirė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatė, Lietuvos TSR 
Valstybinio Darbo Raudono
sios Vėliavos ordino Akade
minio operos ir baleto teat
ro solistė, Respublikinės 
premijos laureatė, Lietuvos 
TSR liaudies artistė Elena 
Čiudakova.

E. Čiudakova gimė 1925 
m. gegužės 1 d. Briansko 
mieste, tarnautojų šeimoje. 
Prasidėjus Didžiajam Tėvy
nės karui, su tėvais evaka
vosi | Tambov o srities Kir- 
sanovo miestą. Čia dirbo 
pionierių vadove vaikų na
muose ir lygiagrečiai lankė 
medicinos seserų kursus. 
Juos baigusi, dirbo karo li
goninėje medicinos seserim. 
Jau tada, dalyvaujant karių 
saviveikloje, išryškėjo Ele
nos Ciudakovos dainininkės 
talentas. 1944 metais su 
tėvais persikelia gyventi Į 
Vilnių ir Įstoja Į muzikos 
mokyklą, o 1947 metais J 
Lietuvos TSR Valstybinę 
konservatoriją, kurią baigė 
1952 m. Tais pačiais metais 
debiutuoja Verdžio operoje 
“Traviata” Violetos vaid
menyje, su kuriuo ji nesisky
rė iki pat savo mirties.

Elena Čiudakova sukūrė 
pačius ryškiausius tarybinio 
lietuvių teatro istorijoje ly- 
rinio-koloratūrinio soprano 
vaidmenis: Marfą - Rims- 
kio-Korsakov o operoje 
“Caro sužadėtinė”, Lakmę - 
Delibo “Lakmė”, Rozlną - 
Rosinio “Sevilijos kirpė
jas”,’ Džlldą - Verdžio “Ri
goletas”, Manon - Masne 
“Manon”, Jolantą - Čaikov
skio “Jolanta”, Džluljet - 
Guno “Romeo ir Džiuljeta”, 
Adiną - Donicečio operoje 
“Meilės eliksyras” ir dau
gelį kitų ryškių sceninių 
darbų.

Jos puikiu balsu ir aukšto 

meninio lygio interpretacija 
gėrėjosi Maskvos, Lenin
grado, Rygos, Talino, Kije
vo, Tbilisio, Baku, UŲanov- 
sko ir daugelio kitų Tarybų 
Sąjungos miestų darbo žmo
nės. Didelio pasisekimo jos 
koncertai susilaukė Vokieti
jos Demokratinėje Respubli
koje, Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir kitur.

Už aukštus kūrybinius pa
siekimus operos mene, akty
vią koncertinę bei visuome
ninę veiklą Elenai Čiudako
vai suteiktas Lietuvos TSR 
liaudies artistės garbės var- 
dar ir Respublikinė premiją. 
Ji apdovanota Garbės Ženklo 
ordinu ir kitais vyriausybi
niais atžymėjimais.

Talentingos ir darbščios 
Lietuvos TSR liaudies artis
tės Elenos Ciudakovos atmi
nimas amžinai išliks dainos 
mylėtojų širdyse”.

NUO REDAKCIJOS: Velionė 
buvo pažįstama ir daugeliui 
Amerikos lietuvių, nes per
nai ji kartu su didžiule Lie
tuvos menininkų grupes lan
kėsi Jungtinėse Valstijose 
ir dainavo “Laisvės” meti
niame koncerte ir kitur. 
Žymioji dainininkė visuose 
mumyse paliko labai gilų, 
nepamirštamą Įspūdį. Kaip 
gaila, kad toks didelis talen
tas taip anksti tapo išbrauk
tas iš gyvųjų tarpo “Lais
vės” kolektyvas reiškia gi
liausią užuojautą Elenos 
Ciudokovos artimiesiems ir 
visiems Lietuvos meno darT, 
buotojams.

Maspetho Lietuvių 
Klube naujavaldyba

Maspetho Lietuvių Klubas 
šiomis dienomis turėjo rin
kimus ir, atrodo, kad veik 
visas vietas Valdyboje užima 
jaunesnės kartos žmonės. 
Čia, iš tikrųjų, geras reiš
kinys. Pas jaunus žmones, 
dažnai ’ atsiranda daugiau 
energijos. Pirmininko vie
toje Išrinktas jaunas Ameri
koje gimęs Richardas.

Petras Lisauskas paskir
tas manadžerium. Jis tą 
darbą vedė prieš kiek meti/ 
ankščiau. Petras gerai ži
nomas Maspetho biznierius, 
linksmo būdo žmogus. Lirų 
klme jam sėkmės.

J. G.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Gegužes 1 d. turėsime ge

gužinę demonstraciją Union 
Square. Pradžia 4:30 vai. 
Pasisakysime prieš aukštas 
prekių kainas, prieš Nixono 
militarinį biudžietą, už tai
kos pasaulyje išlaikymą.
Demonstracijos rėmėjai 
prašo visų dalyvauti.®

28 metų Frank Matthews 
sugautas pardavinėjant nar
kotikus Brooklyne, taipgi 
kaltinamas už pajamų taksų 
nemokėjimą. Padėtas po 
$325,000 kaucijos.

Sveikatos komisionierius 
ragina tėvus, kad geriau pri
žiūrėtų savo vaikus mokyk
lon einant. Pas daugelį 
rasta utėlių.

Staten Islando Romos ka
talikų vidurinės mokyklos 
•1,000 studentų sudarė pro
testo demonstraciją prieš 
dviejų natūralinio gazo tankų 
statymą Rossville rajone, 
netoli tos vietos, kur tanko 
sprogime vasario mėn. žuvo 
43 darbininkai.

•
Atidarytas pasaulyje 

aukščiausias $700 milijonų 
pastatas Pasaulio Prekybos 
Centro. Atidaryme dalyvavo 
New Yorko ir New Jersey 
gubernatorial.

•
Vieną dieną kas tai pa

skambino, primindamas, kad 
viename Greyhound o auto
buse yra bomba, kuri gali 
važiuojant sprogti. Tikrai 
paslėpta bomba ten rasta. 
Šaukėjas dar priminė, kad 
kitą kartą už tokią informa
ciją pareikalaus didelės su
mos pinigų. . •

Miesto kolegijos Lewis ohn 
stadijumas, kuriame būdavo 
sporto ir kultūriniai rengi
niai vasaros metu, bus nu
griautas ir toje vietoj bus 
pastatytas $90 milijonų aka
deminis centras.

Bronxe dr. Evaldas Dec- 
kys kaltinamas už narkotinių 
vaistų pardavinėjimą klini
koje.

New Yorkan atvyks TSRS 
Bolšoi Baleto 70 šokėjų ir 
60 studentų, baigusių baleto 
mokyklą. Čia jie pildys pro
gramą birželio 26 d. Metro
politeno Operos patalpose.•

Keletas žydų teroristų 
įmetė keletą dvokiančių 
bombų į Balalaikų Simfoni
jos. Orkestro koncertą kovo 
31 d. 900 klausytojų pasiliko 
savo vietose iki koncerto pa
baigos. /»

RE P.

AHH Am© C[Kl©[fžĄ
Aido choro garbės nariai 

H. Siaurienė iš Woodhaven, 
N. Y. ir Ch. Nečiunskas iš 
Hicksville, L. I., paaukojo 
po $5. Nuoširdus ačiū. *JL* *T* *T*

Aidiečiai ne tik rūpinasi 
choro veikla, bet jie nepa
miršta ir mūsų spaudos, 
įvykusiame “Laisvės” dali
ninkų 'suvažiavime, per 
aidietę N. Buknienę, Įteikta 
laikraščiui $50 auka. •X* •A***’ 'T* ’T* *T’ *T*

Pasiųstos užuojautos kor
telės buvusiems aidiečiams 
Lilijai Kavaliauskaitei, Ale- 
kui Veličkai ir choro vice
pirmininkui J. Lazauskui, 
kuris randasi ligoninėje. 
Padaryta jam operacija pa
vyko. Laukiame Jono su
grįžtant Į chorą. 

rJS ĄN
Mieloji aidiete Adelė Lup- 

ševičienė ir vėl mus pavai
šino. Dėkojame ir linkime 
geriausių sėkmių ateityje.

* * * *

B. SALJNAITE
Muzikė-kompozitorė 

Aido choro akompanistė 
Sekančiose pamokose da

lyvaus buvusi Aido choro 
mokytoja-muzikė B. Sali- 
naitė, kuri akompanuos Aidui 
koncerto metu. Teks gero
kai pasipraktikuoti, tad kiek
vienas aidietis privalo atei
ti Į pamokas.

* * * *
Pavasario laikotarpis la

AIDO CHORO KONCERTAS
SVEČIAI-MENININKAI IŠ ČIKAGOS

Sekmadienį,Gegužės-May 6 d ieną, 1973
Pradžia: 2 vai. p. p.

Lithuanian Citizens Club
69-61 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Aido choras po vadovybe Mildred Stensler

Dalyviai: Aldo choras, Aido Moterų grupė, duetai. Solistai: Nellie Ventiene, 
Victor Becker, Augustas Iešmantą ir Victor Becker, Jr.

Artistų grupė iš Čikagos: Vadovė - muzikė Valeria Urblkas, Estelle Bogdon, 
Wanda Galdam, Helen Bordner, Ann Jakuska, Roger Žilis, John Faiza ir Ed
ward Jakupka.

Koncerto programa bus labai Įvairi ir Įdomi. Nepraleiskite tokios nepapras
tos progos pasigėrėti gabiaisiais menininkais iš Čikagos. Aido choras kviečia 
visus atsilankyti. Bilietas tik $2.50 '

bai malonus. Smagu leistis 
ir Į ilgesnes keliones. Ra
giname mieluosius Aido 
prietelius, iš arti ir tolį, 
atsilankyti į Aido koncertą. 
Jeigu čikagiečių grupė tei
kiasi atvažiuoti iš taip toli, 
tai iš artimesniųjų miestų 
lietuviai turėtų tikrai at
vykti. Užtikriname, kad bū
site patenkinti.

H. F.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. - Prez. 

Nixonas vetavo (atmetė) $300 
milijonų bilių, kuris galėjo 
suteikti finansinės paramos 
miestams kovoje prieš van
dens poliuciją.

TRENTON, N. J. Federa- 
itais teismas pripažino nele
galiu New Jersey įstatymą, 
kuris telkia mokiniams po 
$10 ir studentams po $20 Į 
metus Įsigyti religinėms 
knygoms.

LOS ANGELES, Calif. 
Komunistų kandidatas mies
to kontrolieriaus vietai Wm. 
Taylor gavo daugiau kaip 
20,000 balsų. Negras kandi
datas Bradley majoro vietai 
gavo 50,000 balsų daugiau 
už dabartinį majorą Yorty. 
Perrinkimai geg. 29 d.

•
CHICAGO. Daugiau kaip 

3,000 demonstravo prieš 
Nixono biudžetą.

BONN A. Sustreikavo Va
karų Vokietijos spaustuvių 
darbininkai ir uždarė 60 
dienraščių.

PRESTON. Namo gaisre 
žuvo motina ir jos 4 vaiku
čiai.

•
VARŠUVA. Lenkijoje 

traukinys susidūrė su auto
busu. .Žuvo 7 keleiviai ir 
keli sunkiai sužeisti.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkime 
balandžio 14 d. mažai narių 
tedalyvavo. Priėjome iš
vados, kad orui atšilus ne
bus galima turėti gerų susi
rinkimų. Todėl nusitarėme 
sekamą susirinkimą turėti 
rudenio pradžioje.

Sekamas susirinkimas bus 
rugsėjo mėn. drauge su LDS 
1 kuopą, kad pilnai aptarti 
abiejų kuopų bendrą paren
gimą, Įvyksiantį spalio 1 d.

Wm. Malin apsiėmė at
stovauti LDS 3 apskrities 
konferencijoje bal. 29 d. 
Frank Yakstis atstovaus 
mūsų kuopą Lietuvių Namo 
Bendrovės suvažiavime ba
landžio 28 d.

NARYS

Klubietė
A. Kunevičienė

Praeitą sekmadienį teko 
lankytis Maspethe. Radau 
sėdint lauke mūsų “Lais
vės” skaitytoją ir rėmėją, 
taipgi Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo narę Alice Kune
vičienę. Kaip jau buvo rašy
ta, A. Kunevičienė per pa
staruosius metus pergyveno 
rimtas operacijas, buvo ne 
kartą ligoninėje. Taigi, buvo 
labai džiugu pamatyti Alice 
jau prie savo namų gatvėje. 
Žinoma, dar toli gražu nuo 
pilno sveikatos atgavimo, 
bet, atrodo, kad ji jau eina 
stipryn.

IEVA

Jonas Lazauskas 
operuotas

Praėjusią savaitę mūsų 
“Laisvės” vajininkas pasi
davė ligoninėje kitai opera
cijai. Jonas buvo operuotas 
prieš kiek laiko pereitais 
metais, Šią žinią rašant, 
dar neteko sužinoti, kada 
Jonas grįš Į namus.

Linkime jam greit su- 
siprėti.

IEVA

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. 
Programą pildys Aido Cho
ras ir jo solistai Mildred 
Stensler vadovybėje. Taipgi 
pribus iš Chicagos žymių 
artistų grupė Valeria Urbi- 
kas vadovybėje dalį progra
mos išpildyti.

GEGUŽES 13 DIENĄ

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-sios apskrities 
konferencija. Pradži 10 vai. 
ryto. Vieta: * Laisvės Salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y. Visos 
kuopos raginamos išrinkti 
ir prisiųsti delegatus.

VALDYBA

GEGUŽES 20 DIENĄ

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

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

BIRŽELIO 10 DIENĄ

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos pietūs 
po žaliais medžiais Forest 
Parke. Vieta visiems gerai 
žinoma. Kviečiame ruoštis 
dalyvauti.

KP. VALDYBA

"Laisvės”
Direktoriams

Direktorių posėdis Įvyks 
balandžio 30 d., .2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Visi 
dalyvaukime.

SEKRETORE
(16-17)

L. Kavaliauskaitė 
perkelta į kitą 
ligoninę

Lilijos sesutė Margaret 
Cowl pranešė telefonu, kad 
pagaliau surado kitą ligoni
nę, kur, atrodo, bus galima 
Lilijai duoti daugiau terapi
nės priežiūros. Ji dabar 
randasi Beth Abraham Hos
pital, Allerton Ave. ir Bronx 
Park East, Bronx, N. Y. Jos 
kambario numeris 224. Lan
kymo valandos kasdien nuo 
11:30 ryto iki 8 vai. vakare. 
Lilija vadinasi Lillian Belte.

IRT 7th Avenue subway, 
trata No. 2, New Lots Ave. 
line priveža iki Allerton Ave. 
O iš ten netoli ligoninė.

Beje, Margaret prašė pra
nešti, kad jei kas vyks, kad 
nevežtų gėlių bei maisto, nes 
ligoninės tokia tvarka - neį
leis. IEVA MIZARIENE




