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KRISLAI Prez. Nixonas turi sumokėti
Po dalininkų suvažiavimo 
Kirkia, kam gerbia lietuvius 
Tikro patrioto sąvoką 
Pikti gąsdinimai

A. BIMBA

Galime pasidžiaugti, kad, 
bendrai paėmus, turėjome 
gėrę Spaudos Bendrovės da
lininkų suvažiavimų. Gra
žiai, draugiškai pasitarėme 
laikraščio reikalais. Su 
sveikinimais suplaukė ir ne
mažai “Laisvei” medžiagi
nės paramos. Dar kartą 
laisviečiai pademonstravo 
savo pasiryžimą nesigailėti 
jokių pastangų, kad mūsų 
“Laisvė” gyvuotų.

Dabar reikia, kad suvažia
vimo tarimai ir nuotaikos 
pasiektų visus skaitytojus. 
Ypač visiems reikia steng
tis, kad rūpinimasis “Lais
ve” nesumenkėtų per vasa
ros karščius.

•
Bostono menševiku laik

raščio žmonės pritrenkti ir 
nustebinti tuo negirdėtu 
skaičiumi Tarybų Lietuvos 
žmonių, kurie tarybinės vy
riausybės tapo apdovanoti ir 
pagerbti už puikų pasižymė
jimą kokiame nors garbinga
me užsiėmime. Kiekviena, 
girdi, vyriausybė turi prisi- 
dUbusi “Įvairų ordinų - 
kryžių, žvaigždžių, medalių 
ir kitokių žibučių”, bet juos 
‘ ‘dalija kariam s už narsu
mą”, tuo tarpu Lietuvoje jie 
dalijami fizinio bei protinio 
darbo darbininkams!

Čia tai jau “Keleiviui” ne 
tik nesuprantama, bet ir bai
su! Kur jūs tokius prajo
vus matėte: darbininkas už 
pasižymėjimą darbe apdo
vanojamas medaliu!

Štai kodėl, kai mes nuo
širdžiausiai sveikiname ta
rybinę vyriausybę už toki 
darbo žmogaus įvertinimą ir 
pagerbimą, “K.“ redakto
riai ją ne tik keikia, bet ir 
kaltina siekimu ordinais dir
bančiųjų meilę sau nusi
pirkti.

Tie nelaimingi bostoniniai 
“vaduotojai” yra atsidūrę 
keblioje padėtyje. Ar gi jie 
sušilę neįtikinėjo savo skai
tytojus, kad ten Lietuvoje 
tie mūsų broliai yra “pa
miršti”, “pavergti” ir 
“apiplėšti”, o štai dabar 
tūkstančiai jų net medaliais 
arba ordinais apdovanoja
mi! Kaip čia dabar beišsi- 
teisinti prieš tuos skaityto
jus?!

Viešai noriu nuoširdžiau
siai pasveikinti ĮžymųjFLie- 
tuvos rašytoją Joną Avyžių, 
“Sodybų Tuštėjimo Metas” 
ir kitų puikių kurinių auto
rių. Aš manau, kad jis davė 
mums pilną tikro savo tautos 
patrioto apibūdinimą, pa
reikšdamas:

“Aš myliu ir gerbiu savo 
tautą, kaip dera žmogui my
lėti ir gerbti savo šeimą, 
bet niekada nepateisinsiu tų, 
kurie, apakinti tautinio pa
triotizmo, save laiko geres
niais, protingesniais vien dėl 
to, kad priklauso būtent tai, 
o ne kitai tautai. Nėra nieko 
biauresnio, labiau žeminan
čio žmogų, darančio didžiau
sią gedą visai tautai, kaip 
nacionalinė neapykanta, ne-

$476,431 užvilktu mokesčių 
ir bausmių už 1969-1972 m.

Moterys vadovavo “Laisvės” 
dalininkų suvažiaVimui, su 

sveikinimais sukelta $2,978.
Washingtonas. Internal 

Revenue Taxation komitetas 
apskaičiavo, kad prez. Nixo
nas ir jo žmona Patyra sko
lingi užviltais taksais už 
1969, 1970, 1971 ir 1972 me
tus $476,431. Prie tos su
mos priskaityta ir bausmės 
už nesumokčjimą laiku tak
sų. Komiteto raportas at
spausdintas 784 puslapių 
knygoje.

Nixonas pareiškė, kad jis 
sutinka užvilktus taksus su
mokėti. Jis pasakė nenorįs 
iš kitur jokios tuo reikalu 
paramos.

Kad nepabloginti Nixonui 
padėti, kai del Watergate 
skandalo Nixono impyčinimo 
klausimas stovi Juridiniame 
komitete, taksų komitetas 
jokios kitokios bausmės 
Nixonui nerekomenduoja, 
bando visą padėti švelninti.

Kongrese tuo pačiu metu 
padidėjo reikalavimas radi
kaliai reformuoti visą taksų 
sistemą, kad turtingieji ne
begalėtų išsisukti nuo taksų 
mokėjimo.

di. Edward U. Condon

Mirė 72 metu amžiaus dr. «
Edward U. Condon, atominis 
mokslininkas, pirmosios 
atominės bombos vienas su
kūrėjų, atomines energijos 
ir radaro programos vadas 
Jungtinėse Valstijose.

šanti kruvinas žudynes, Įs
tatymu Įteisintą arba nele
galią priespaudą, diskrimi
nacija. . .” (“Pergalė”, 
1974. 1.118). •

Jau čia pat ir vasara. 
Daug amerikiečių ruošiasi 
pasileisti pamandrovoti po 
pasauli.. Jų tarp bus apsčiai 
ir Amerikos lietuvių. Jie, 
žinoma, vyks aplankyti savo 
gimtąjį kraštą Lietuvą. Pui
kus jų sumanymas. Mes tik 
norime jiems palinkėti lai
mingos kelionės.

Bet priešingai i tai žiūri 
Chicagos kunigų “Draugas”. 
Jo redaktoriai jau atidarė 
bur n ą pr ieš t uos tau t i c č ius. 
Gąsdina juos skaudžiausio
mis pasekmėmis. Gąsdina 
juos, kad jie gali i didžiau
sią nelaimę padėti Lietuvo
je savuosius, su kuriais ten 
susitiks, pasisveikins, o dar 
jeigu kurie apsikabins ir pa
sibučiuos!

Mes manome, kad tuo 
“Draugo” redaktorių melu 
ir prasimanymu mažai kas 
net ir iš jų skaitytojų pati
kės.

Namų statytojai už 
Nixono impyčinimą

Washingtonas. Daugiau 
kaip 2,500 namų statytojų 
vienbalsiai pasisakė už 
Nixono impyčinimą. Jie ra
gina Kongresą nieko nedel
siant tą klausimą išspręsti.

Kongreso vadas Albert 
namų statytojų konferencijai 
pasakė, kad Nixonas privedė 
šalies ekonomiką prie nuslū
gimo, sumažino visuomenei 
reikalingus fondus, leido iš
kilti produktų kainoms ir in
fliacijai.

NEWARK, N. J. Valstiji- 
nio republikonų komiteto bu
vęs pirmininkas Gross ir 5 
jo bičiuliai apkaltinti taksų 
suktybėse.

15 milijonų turi 
rudens rinkimams

Washingtonas. Republiko
nų ir demokratų rinkiminiai 
komitetai jau turi $15 mili
jonų kongresmenų ir sena
torių rinkimams ši rudeni.

Tam tikslui pieno trustas 
jau paskyręs $1.4 milijono. 
Didysis biznis saviems kan
didatams padeda visokiais 
būdais. A F L-CIO nusitarė 
rinkimuose "paremti savo 
draugus, bausti priešus”.• '

HAGA. Olandijos provin
ciniuose rinkimuose dau
giausia laimėjo Darbo Parti
ja, premjero Juop den Uyl 
vadovaujama. /
Anglija neberems 
Čilės fašistų

Londonas. Anglijos dar- 
biečių valdžia nutarė sulai
kyti Čilei ginklų pardavimą 
ir ekonominę parmą.

Užsienio reikalų sekre
torius James Callaghan par
lamentui pranešė, kad Angli
ja sulaikė visokią paramą 
Čilei, iki ten bus atsteigta 
demokratija ir užtikrintos 
žmogaus teisės.•

ROMA. Italijos policija 
areštavo 24 Mafijos gengs- 
terius, kurie užsiėmė Įveži
mu i Jungtines Valstijas 
narkotiku, f

Ameri ka tebeku rsto 
karą Kambodijoje

Pekinas. Kambodijos 
liaudies jėgų vyriausias ko- 
mandierius K. Samphan tei
gia, kad Jungtinės Valstijos 
nesiliauja kursčiusios karą 
Kambodijoje.

Jungtinės Valstijos, sako 
Samphan, turi Kambodijoje 
3,500 militarinių patarėjų, 
kaip civilini personalą. Su 
šių metų pabaiga gali turėti 
iki 10,000. Diktątorius Lon 
Nol taipgi gauna pakankamai 
ginklų tęsti karą su liaudies 
jėgomis.

Liaudies jėgos šiuo metu 
kontroliuoja 80% visos Kam
bodijos teritorijos.

Naujoji dalininkų suvažiavimo išrinkta Kooperatyvinės 
Spaudos Bendrovės direktorių taryba. Iš kairės Į dešinę 
(sėdi): Adele Rainienė, Ieva Mizarienė, Povilas Venta, 
Bronė Keršulienė, Nelė Venta ir Walteris Keršulis, stovi - 
Jonas Grybas, Pranas Varaška, Jurgis Waresonas, Pranas 
Yakštis ir Jurgis Bernotą. Taipgi yra išrinktas Jonas La
zauskas, bet jo šioje nuotraukoje nėra.

Viesulas užmušė 
apie 300 Žmonių

Pavasarinis viesulas per
siauto per penkias valstijas 
ir pasiekė Kanados miestą 
Windsor. Žuvo apie 300 
žmonių, tūkstančiai sužeis
tų. Kai kurie miesteliai vi
sai sunaikinti. Nuostoliai 
siekia daugiau kaip bilijoną 
dolerių.

Prez. Nixonaš paskelbė 
Alabama, Kentucky, Ohio, 
Indiana ir Tennessee valsti
jas nelaimes teritorija, 
šioms valstijoms bus teikia
ma federalinė parama.

Kaip su Patricija?
San Francisco, Calif. Pa- 

tricijos tėvai Hearst gavo re - 
korduotą pranešimą, kad ji 
galėjo būt dabar kidnaperių 
išlaisvinta, bet pasiliko su 
Sybionės Laisvinimo armi
jos jėgomis kovoti už “pa
vergtųjų žmonių laisvę”.

Tėvai atpažino juostelėje 
jos balsą, bet nemano, kad ji 
savanoriai pasiliko gyventi 
su kidnaperiais. Daug kas 
mano, kad ar tik ji dabar ne
bus nužudyta.

Pagal kidnaperių reikala
vimą, Hearstas išdalino 
skurdžiams maisto už $2 mi
lijonus ir tam pačiam tikslui 
dar paskyrė $4 milijonus.

Studentų neramu
mai Brazilųoj tęsiasi

Sao Paulo universiteto 
medicininės mokyklos 1,050 
studentų pasisakė prieš val
džios militarinę programą, 
reikalauja demokratinių re
formų.

Juos pasekė ir kitų mies
tų studentai. Tokiu būdu ne
ramumai tarp studentų 
smarkiai plečiasi visoje ša
lyje.

CAPE BRETTON, Ont. 
Kanados federalinė valdžia 
paskyrė komisionierių Per
ry tyrinėti kasyklose nelai
mes.

Pusantro bilijono 
ginklam Izraeliui

Washingtonas. Nuo 1973 
m. spalio mėnesio Nixoho 
administracija suteikė Iz
raeliui dar $700 milijonų, kad 
jis galėtų tvirtai laikytis 
prieš arabus.

Ragina nelaužyti
taikos sutarties

Maskva. Tarybų Sąjunga 
užgyrė šiaurės Vietnamo 
reikalavimą Jungtinėms 
Valstijoms laikytis mūšių 
paliaubų sutarties, sulaikyti 
ginklų ir kitokią paramą Pie
tų Vietnamo diktatoriui 
Thieu.

Tai pirmas TSRS aštrus 
pasisakymas prieš Jungtines 
Valstijas keleto menesių bė
gyje Vietnamo klausimu. 
TSRS ragina JAV sulaikyti 
paramą Thieu valdžiai.

Kissingeris pareiškė, kad 
parama Pietų Vietnamo dik
tatoriui bus tęsiama.•

HAWARDEN, Iowa. Galvi
jų augintojai nusiskundžia, 
kad per praėjusius kelis mė
nesius jie turėjo nemaža 
nuostolių parduodami galvi
jus mėsai. Sako, nuostoliai 
suėdę pirmiau padarytą pel
ną. <

Unijos remia vyn
uogių boikotą

Washingtonas. Cezar 
Chavez, Jungtinės Farmų 
Darbininkų unijos preziden
tas, mašinistų ir automobi
lių unijų delegatų atsistojimu 
buvo pasveikintas ir vienbal
siai buvo užgirtas užstrei- 
kuotų salotų, vynuogių ir 
Galio vyno boikotas.

šių unijų legislatyvė kon
ferencija pasmerkė tymste- 
rių unijos prezidento Fitz
simmons pastangas sudau
žyti Jungtinę Farmų Darbi
ninkų uniją, kartu pasisakė 
už darbo unijų vieningą pa
ramą streikuojantiems far- 
mu darbininkams. Konfe-*
rencijoje delegatai suaukojo 
$1,373 streikierių paramai.

Balandžio 7 d. “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimas 
praėjo labai optimistinėje 
dvasioje. Jam vadovavo 
mūsų pasižymėjusios veikė
jos.

Bendrovės pirmininkas 
Povilas Venta pakvietė dali
ninkus išsirinkti suvažiavi
mui vadovybę. Vienbalsiai 
išrinkta K. Petrikienė pir
mininke, J. Andrulienė -pa- 
gelbininke, H. Feiferienė - 
sekretore.

K. Petrikienė pakvietė at
sistojimu pagerbti mirusius 
laisviečius. Tylos minute 
mirusieji buvo pagerbti.

Revoliucijų komisijon iš
rinkta E. Jeskevičiutė, A. 
Juškevičienė ir J. Stasiu- 
kaitis.

Administratorės I. Miza- 
rienės finansinis raportas 
dalininku sutiktas labai en- <
tuziastiškai. 1973 metais 
finansinė parama laikraščiui 
buvo bene didžiausia. Vajus 
buvo visapusiai sėkmingas. 
Laiku sukelta $15,000, gauta 
taipgi nemažas skaičius nau
jų skaitytojų. Vajininkai ge
rai pasidarbavo. Yra kuo 
pasidžiaugti.

P. Venta raportavo už vi
sus direktorius. Jis sakė, 
kad direktoriai vieningai ir 
pasišventusiai veikė ir užsi
tarnavo pagarbos. Berno
tas, Keršulienė ir Keršulis 
taipgi pridėjo apie direkto
rių atliktus gražius darbus.

Redaktorius A. Bimba pla
čiai raportavo apie “Lais

vės” politini ir technini tu
rini. Jis pareiškė, kad nors 
mūsų eilės retėja dėl padi
dėjusio mirtingumo, bet bū
kime optimistai, laikykimės 
kiek galime, kad laikraštis 
reguliariai išeidinėtų.

Vajininkai J. Lazauskas, 
J. Stasiukaitis ir A. Juške
vičienė savo raportuose at
žymėjo, kad “Laisvės” 
skaitytojai patenkinti laik
raščio turiniu.

Diskusijose dalyvavo Wa
resonas, Jeskevičiutė, Rai
nienė, Mizarienė, Bernotas, 
Cibulskienė, Gasiūnas, Ilso 
Bimba, Venta, Grybas. Visi 
užgyrė laikraščio turini, 
kartu pateikė tam tikrų re
dakcijai pastabų, laikraš
čiui gana naudingų. A. Bimba 
padarė išvadas iš diskusijų.

I. Mizarienė raportavo, 
kad su sveikinimais Įplaukė 
$2,978.

E. Jeskevičiutė perskaitė 
rezoliuciją, kuri užgiria 
laikraščio politine liniją ir 
kartu rekomenduoja kitame 
vajuje vėl sukelti $15,000. 
Rezoliucija vienbalsiai buvo 
priimta.

Direktoriais vienbalsiai 
išrinkti: B. Keršulienė, W. 
Keršulis, P. Venta, N. Ven- 
tienė, I. Mizarienė, F. Yakš
tis, G. Waresonas, A. Rai
nienė, J. Grybas, J. Berno
tas, J. Lazauskas ir F. Va
raška. (Ventienė, Lazaus
kas ir Grybas - nauji, kiti 
visi tie patys). Alternatai:

Nukelta i 4 pusi.

Kontrolės Įstatymas 
baigsis balandžio 30 d

Washingtonas. Senato fi
nansinis komitetas 11 balsų 
prieš 4 nutarė jau nebeprail- 
ginti algų-kainų kontrolės 
i statymą, kuris veikė per 21 
mėnesi.

Tas Įstatymas baigsis ba
landžio 30 d. Jis kontrolia
vo algas, bet kainų kilimo 
nesulaikė, pelnų visai ne-(, 
kontroliavo.

•
MASKVA. Amerikos žinių 

agentūra Associated Press 
pasirašė sutarti su TSRS 
žinių agentūra TASS koope
ruoti žinių ir foto nuotraukų 
pasikeitime.

Skurdžiam ne parama
Albany, N. Y. Gubernato

rius Wilson balandžio 1 d. 
pasakė, kad skurdžiams pen
sininkams 7% Social Security 
pakėlimas nieko gero neduo
da, kuomet viskas nesvietiš
kai pabrango, infliacija 
smarkiai pakilo.

Tokių skurdžių pensininkų 
New Yorko valstijoje yra 
108,000, visoje šalyje - arti 
dviejų milijonų. Jie gauna 
mažas pensijas ir neturi ki
tokių pajamų. •

LONDONAS. Anglijos uni
versitetų studentai protes
tuoja prieš Pentagono daro
mus m ilitar iniys tyrinę ji - 
mus Anglijos universite
tuose.

Koalicinė valdžia 
Laoso valstybėje

Vientiane. Princas Sou- 
phanouvongas iškilmingai 
priimtas Laoso sostinėje, 
kai jis atvyko sudaryti koa
licinę valdžią, kurion Įeina 5 
rojalistai, 5 patriotinio liau
dies fronto vadai ir du neu
tralūs. Laoso karalius savo 
parašu patvirtino naują val
džią. Dabar tikimasi pilnos 
taikos šioje mažoje valsty
bėje.

Diktatorius Lon Nol 
panaikino tarybą

PĮinom Penh. Kambodijos 
diktatorius Lon Nol pale id c 
Aukščiausią valstybės tary
bą, turėjusią galios prie ša
lies valdymo.

Trys ministrai protestuo
dami pasitraukė. Opozicija 
diktatoriui tvirtėja.
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Iš "Laisvės” redakcijos pranešimo 
Spaudos Bendrovės Dalininkų 

suvažiavimui bal. 7 dieną
Drauges ir Draugai!

Juk, rodos, tik vakar mes buvome susirinkę, tarėmės 
“Laisvės” reikalais, darėme planus, kaip laikrašti išlai
kyti, bet nuo to laiko prabėgo metai tiktai be vienos dienos. 
Kaip greitai, kaip nesulaikomai bėga tasai laikas! Mes jau 
vieneriais metais senesni, taip pat ir mūsų laikraštis. 
Mūsų “Laisvė” jau šešiasdešimt trijų metų amžiaus!

Mums be galo džiugu, kad per visus metus nuo praeito 
mūsų suvažiavimo mūsų “Laisvė” lankė savo skaitytojus 
reguliariškai kas savaitė be jokios pertraukos. Aš tikiu, 
kad mes visi sieksime ir stengsimės, kad “Laisvė” ir 
šiais metais iki kito dalininkų suvažiavimo taip pat išeitų 
reguliariškai kas savaitė be mažiausio sušlubavimo.

Mes susirinkome pasitarti ir pasidalyti mintimis, kaip 
būtų galima sėkmingiau tą pasiryžimą įvykdyti praktikoje. 
Aišku, jog tai nebus lengva. Nė valandėlei neabejoju, kad 
medžiaginiai, tai yra, kas liečia ekonomiką, kas liečia fi
nansus, tai atsiekti pilnai galėsime. Mes visi matėme, 
kaip puikiai visi laisviečiai atėjo “Laisvei” į pagalbą su 
finansine parama per praėjusį vajų. Kai kurie net stam
biomis sumomis parėmė. Ir tuo būdu bene pirmą kartą 
per paskutinius daugiau kaip desėtką metų pasibrėžtą va
jaus tikslą pasiekėme dar ir su kaupu, vajaus neprailginę! 
Tai didžiulis laimėjimas. Tai akivaizdžiausias įrodymas 
gražiausios, didžiausios, šauniausios visų laisviečių mei
lės savo laikraščiui, tai pilniausias užtikrinimas, kad 
panašiai kietai jie suglaus gretas apie savo laikrašti 
ir šiais metais.

Taigi, iš tos pusės, kaip sakėme, netenka abejoti, kad 
“Laisvė” nugalės visus ekonominius sunkumus ir gyvuos. 
Bet, iš kitos pusės, kaip žmogus, taip ypač toks pažangus 
laikraštis, kaip “Laisvė”, ne vien “tik duona gyvena”. 
Praėjusieji metai buvo sunkūs, o šie nebus nė kiek leng
vesni su tiek “Laisvės” kolektyve (Direktoriuose, Re
dakcijoje, Administracijoje), tiek visuose laisviečiuose 
sveikatingumo klausimu. Tiek daug tokių puikių laisviečių 
praėjusiais metais tapo mirties išbraukti iš gyvųjų tarpo! 
Antai, tik čia, tik New Yorke kartu su mumis dalyvavo ir 
džiaugėsi Petras Bieliauskas, Petras Višniauskas, Pranas 
Krunglis, Ona Valmusienė, Ona Titanienė ir Antanas Bal
čiūnas, o šiandien jų nebėra. Tik vakar gavome pranešimą, 
kad palūžo dar vienas lietuviškas senosios kartos ąžuolas, 
mirė Kancianas Levanas, senas, nuoširdus laisvietis. Ir 
panaši istorija su kiekviena kolonija. Mūsų didysis prie
šas ir pavojus - mūsų senosios kartos gretų retėjimas.

Ir kaip tik šitas pavojus, mielieji draugai ir draugės, 
uždeda ant mūsų gyvųjų laisviečių didesnę atsakomybę ne
pulti į pesimizmą ir nenuleisti rankų, dar labiau ryžtis, 
kad mūsų lietuvių pažangioji spauda, kad mūsų pažangio
sios organizacijos gyvuotų ir tęstų savo garbingą klasinę 
misiją. O mūsų misija dar toli gražu nebaigta. Tik pa
žvelkime į šią šalį ir pasaulį. Tik pagalvokime, kokios 
didelės ir sunkios problemos stovi prieš Amerikos darbo 
liaudį, kurios dalimi mes esame ir už kurios didžiuosius 
reikalus kovai mes pašventėme ir atidavėme visą savo są
moningąjį gyvenimą. Tos idėjos, kurias mes puoselėjame, 
skelbiame ir propaguojame laimėjo labai, labai daug, tie
sa, bet dar labai, labai toli nuo suklestėjimo visame pasau
lyje. Tik apsidairykime apie save: infliacija, kainų kili
mas, suktybių, korupcijos, kriminalizmo, reakcijos augi
mas, tiesiog nesuskaitomi milijonai žmonių skęsta skurde 
ir nepritekliuje, pavyzdžiui, tik viename mūsų New Yorko 
mieste net milijonas ir du šimtai tūkstančių žmonių turi 
gyventi iš valdiškos mizernos pašalpos! Tai ne gyveni
mas, bet skurdas, žmogaus orumo pažeminimas ir įžeidi
mas.

Nors reikėtų, bet čia neturime laiko ir vietos kiek pla
čiau pasižvalgyti po nūdienę pasaulinę situaciją, kurioje 
turi vaidinti ir vaidina be galo svarbų vaidmenį kiekvienas 
pažangus žmogus, kiekviena pažangi kovinga organizacija, 
ypač kiekvienas pažangus laikraštis. Paimkime tik mūsų 
lietuviškos išeivijos santykius su gimtuoju kraštu. Tik 
nors valandėlei pagalvokime, kaip šiandien šitie reikalai 
atrodytų, jeigu nebūtų buvę arba nebūtų mūsų pažangiosios 
spaudos. Tik pagalvokime, kaip visokio plauko lietuviškieji 
reakcininkai, “veiksniai” ir “vaduotojai” turėtų laisvas 
rankas nuodyti Amerikos lietuvių mases šmeižtais, me
lais, prasimanymais apie Tarybų Lietuvą. Kokia baisi ne
laimė būtų, jeigu nebūtų “Laisvės”, “Vilnies”, “Liaudies 
Balso”, “Darbo”, “Vagos”> Siaurinėje ir Lotynų Ameri
koje tuos melus atmušti ir parodyti, kokius puikius, kokius 
šaunius, kokius milžiniškus laimėjimus lietuvių tauta jau 
yra pasiekus visose srityse - pramonėje, žemės ūkyje, 
moksle, apšvietoje, kultūroje, sveikatos apsaugoje!

Taip, draugės ir draugai! Mūsų garbinga misija turi eiti 
pirmyn. Mūsų “Laisvė” mūsų visa pažangioji spauda, 
mūsų visos pažangiosios organizacijos, turi gyvuoti. Pa- 
siryžkime ir pasižadėkime nesigailėti jokių jėgų, jokių pa
stangų, jokio pasiaukojimo, kad jos gyvuotų ir tęstų savo 
garbingą misiją dar ilgai, ilgai, kol tik tarnaus mūsų svei
kata.

Redakcija nuoširdžiausiai dėkojame visiems “Laisvės” 
korespondentams ir bendradarbiams šioje šalyje ir Lietu
voje už pasiaukojančią mums talką savo raštais. Nuošir
džiausiai kviečiame ir prašome mums padėti ir toliau.

Kas ką rašo ir sako

pa-

IR LIETUVOJE IŠAUŠO 
NAUJA GADYNE

Stasys Yla dejuoja:
“Prakeliavom daug

šaulio kraštų. Pažįstam 
ypač europines šalis, kurios 
riša mus ta pačia krikščio
niška kultūros tradicija. Bet 
ar matėm kur nors tiek ir 
tokių puošnių liaudies kry
žių, kaip savoj Lietuvoj? Ko
dėl lietuviai puošė kryžiais 
savas sodybas, pakeles, lau
kus ir pamiškes, nekalbant 
apie šventorius ir kapines - 
kapinaites, yra ištisa istori
ja. Tai mūsų kultūros, meno 
ir sykiu mūsų religinio cha
rakterio istorija.. Bętųįiau- 
dies kryžių Lietuva būtų nebe 
ta Lietuva, kokia ji šimtme
čiais išaugo ir savo veidą 
sukūrė.

Tą veidą nūnai žaloja sve
timieji.-'

(“Draugas”, kovo 30 d.).
Jei neklystame, Stasys Yla 

yra kunigas. Jam gal ir sun
ku suprasti, kad ir Lietuvoje 
jau išaušo nauja gadynė, kad 
atsilikimas, arba, kaip jis 
sako, kryžių gadynė baigėsi 
ant visados, turi užleisti vie
tą pažangai, mokslui, lais
vei, žmoniškumui.

Kai visas pasaulis, kai vi
sos tautos progresuoja, eina 
pirmyn, siekia laisvės ir 
laimės, juk į ką būtų panašu, 
kokia būtų ateitis Lietuvos ir 
lietuvių tautos, jeigu jos ga
lėtų didžiuotis ir pasirodyti 
tiktai kryžiais papuoštomis 
sodybomis, pakelėmis ir 
t. t.? Lietuviu tautai reikštu » * 
pražūtį, išnykimą. Lietuvių 
tautos laimė kaip tiktai tame, 
kad ji, su kitomis pažangio
mis tautomis, energingai 
statosi naują gyvenimą ener
gingai kuria naują, mokslu ir 
žmoniškumu pagrįstą kultū
ra. 

1
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KUNIGŲ ARMIJA1 >

Kanadiečių “Tėviškės Ži
buriai” (kovo 28 djpasako- 
ja, kiek katalikų bažnyčia 
turi pasaulyje kunigų. Jų 
esama net 435,000, Tai di
džiulė armija propagandistų.

Taipgi sužinome, kad 1971 
m. 3,659 kunigai metė kuni
gavimą. Tais pačiais metais 
buvo įšventinta 7,190 naujų 
kunigų. Klerikų skaičius 
buvo 68,776.

BET KA TARYBŲ SĄJUNGĄ 
TURĖTŲ DARYTI?

NATO generalinis.sekre
torius ponas Joseph Luns 
nepatenkintas, kad “sovietai 
turi apie 120 atominių po
vandeninių laivų, tiek pat, 
kiek ir Amerika”, Pasak 
kunigų “Draugo” , (kovo 
30 d.), “Luns sakė, kad 
NATO atstovai stebisi,dėlko 
sovietams prireikė plėsti 
savo karo laivyną”.

Mr. Luns ir jo kolegos 
puikiai žino “dėl ko”, bet 
nuduoda nesuprantą.

Ką gi Tarybų Sąjunga ir 
visas socialistinis pasaulis 
turėtų daryti, kai jo jau prieš 
kelerius metus Jungtinėse 
Tautose pilno ir visuotinio 
nusiginklavimo pasiūlymai 
nesusilaukia prįtarįmoį ,1ų 
užgyrimo iš mūsų Amerikos 
ir kitų kapitalistinių kraštų? 
Būtu klaida -ir didžiausias <
pavojus ginklus paversti 
žagrėmis, kai kapitalistinis

«• m ■ ■ ■ ■ .

pasaulis nenori nė klausyti 
apie nusiginklavimą, dargi 
kai kasmet didina apsigink
lavimą. štai, pav., Tarybų 
Sąjunga šių biudžete milijo
nais dolerių sumažino pa
skyrimą apsigynimui, kuo
met mūsų vyriausybė savo 
biudžete tam pačiam reika
lui paskyrimą padidino ko
kiais šešiais bilijonais dole-

Iš gyvenimo pasitraukė 
puikus žmogus - komunistas, 
turtinga asmenybe, didelė 
patriotė ir proletarinė inter
nacionaliste. Jos atminimas 
amžinai liks mūsų širdyse”.

LDS RUOŠIASI SEIMUI 
IR VALDYBOS RINKIMAMS

IR VILNIAUS “TIESOJE” ’' 
APIE M. KAVALIAUSKAITĘ

Didžiajame Lietuvos dien
raštyje “Tiesa” (kovo26d.) 
paskelbtas “Grupės draugų” 
nekrologas apie mūsų miru
sią draugę Margaritą Kava
liauskaitę. Paminėję velio
nės nueitą i|gą gyvenimo ke
lią, draugai sako:

“Lankydamasi Tarybų 
Lietuvoje 1964, 1966 ir 1973 
metais, M. Kavaliauskaitė 
įsigijo čia daug tikrų bičiu
lių. Ji dėmesingai sekė Ta
rybų Lietuvos ir visos Tary
bų šalies pažangą. Nuosekli 
ir tvirta proletarinė inter
nacionaliste M. Kavaliaus
kaitė visados plačiai popu
liarino Tarybų šalies lai
mėjimus. Nuo 1951 metų 
M. Kavaliauskaitė buvo tary
binės prekybos organizaci
jos “Meždunarodnaja kniga” 

atstovė Niujorke.
įdomūs M. Kavaliauskai

tės straipsniai, kuriuos ji 
siųsdavo Tarybų Lietuvos 
spaudai, susilaukdavo dide
lio skaitytojų susidomėjimo. 
Gausią M. Kavaliauskaitės 
publicistirę kūrybą papildė 
jos brošiūros ir straipsniai 
anglų kalba. Svarbiausių 
savo straipsnių rinktinę pa
staruoju metu ji ruošė “Min
ties” leidyklai.

Balandžio 1 d. LDS orga
ne “Tiesa” pranešama:

“LDS centras pasiuntė vi
soms kuopom,s nurodymus 
apie LDS Centro Valdybos 
rinkimą ir apie delegatų rin
kimą į LDS 21-majį Seimą.

Pagal LDS konstituciją, 
balandžio ar gegužes menesi 
kuopų susirinkimuose ren
kami LDS Centro Valdybos 
taip ir delegatų rinkimus ge
gužės mėnesį. Visoms kuo
poms būtų daugiau laiko prie 
to prisirengti.

Patartina atlikti delegatų 
rinkimą ne vėliau, kaip ge
gužės menesį.

LDS 21-mas Seimas įvyks 
šių metų rugpjūčio (Augusi ) 
9 ir 10 dienomis. The Pitts
burgh Hilton Hotel, Gateway 
Center, Pittsburgh, Pa.”

Angliškame skyriuje pa
skelbtas ir kandidatų į Cent
ro Valdybą sąrašus. Jais 
yra šie:

Prezidento vietai - J. Gu
gas

Pirmojo viceprezidento - 
Helena Jeskevičiutė ir Rich
ard Janulis

Antrojo viceprez. - Eliza
beth Galore ir Charles Neu
mann

Sekretoriaus -AnneYakš- 
tis

Iždininko - Jonas Gasiūnas
Dakt. kvotėjo - Dr. Peter 

Gustaitis
Iždo globėjų: Amelia Jus- 

kovic, Ruth Bell, Jonas Gry
bas, William Malin ir Albert 
Dupsha.

TAX SIEVE—FOR WEALTHY ONLY!

INTERNALS
REVENUE

Rezoliucija “Laisvės” reikalais
Priimta Lietuvių Kooperatyyinės Spaudos Bendrovės da- , 

liniukų suvažiavime 1974 metų balandžio 7 dieną, Ozone 
Park, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administra
cijos ir Redakcijos pranešimus, mes darome sekamus ta
rimus:

1„ Mes žemai nulenkiame galvas prieš praėjusiais me
tais mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą 
liūdintiems jų artimiesiems.

2. Mes užgiriame ir sveikiname “Laisvės” politinę li
niją visais šios šalies ir viso pasaulio svarbiaisiais klau
simais, energingai kovojant prieš reakciją, prieš infliaci
ją, prieš nesvietišką kainų kilimą, prieš korupciją ir suk
tybes valdžios organuose, prieš rasizmą, už lygias teises 
moterims visose srityse, už tautu draugystę, už pastovią 
pasaulinę taiką, už atominį nusiginklavimą, už tolimesnį 
ir dar smarkesnį gerinimą santykių tarp šios šalies ir 
Tarybų Sąjungos, už plėtimą kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos ir lietuviškosios išeivijos ir t. t.

3. Kartu su visais pažangiaisiais amerikiečiais mes rei
kalaujame skubios ir pilnos amnestijos visiems amerikie
čiams, kurie atsisakė dalyvauti bet kokioje tarnyboje, su
rištoje su nepateisinamu, barbarišku Vietnamo karu.

4. Mes laikome praėjusi “Laisvės” vajų puikiai pavy
kusiu. Širdingai dėkojame visiems laisviečiams, kurie 
prisidėjo prie jo pasisekimo, o ypač mūsų mieliesiems 
vajininkams, ir patariame direktoriams per šių metų ru
deninį vajų siekti laikraščio išlaikymui sukelti penkiolikos 
tūkstančiu doleriu fondą.

» < c

5. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” korespondentams 
ir bendradarbiam čionai ir Lietuvoje, ir prašome savo raš
tais mūsų laikraščiui padėti ir šiais metais. Gaila, kad už 
jūsų tokią gražią, pasiaukojančią talką mes tegalime jums 
atsilyginti tiktai nuoširdžiausiu ačiū.

6. Mes kviečiame ir raginame visus laisviečius dar tvir
čiau suglausti gretas apie savo laikraštį ir dar energin
giausi remti ir darbuotis, kad jis gyvuotų dar daug daug 
mėtą;

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA;
Helena Jeskevičiutė 
A m iii ja Juskovich 
Jurgis Stasiukaitis

Nereikia čia nė aiškintis, kad mes dedame visas pastan
gas padaryti “Laisvę” kuo įdomiausiu, kuo įvairiausiu ir 
patraukliausiu laikraščiu. Bet, gal ne visada mums pa
vyksta. Gal jūs, draugai ir draugės, pastebite joje trūku
mus, kurių mes nepastebime. Cla yra proga į tai atkreipti 
dėmesį. Mes užtikriname, kad kiekviena nuomonė arba 
kritika bus rimtai apmąstyta ir tinkamai įvertinta. Nepa- 
šykštėkite patarimų, kaip būtų galima mūsų laikraščio tu
rinį dar labiau pagerinti, patobulinti. Mes red aktoriai ne - 
sivaizduojame save esančiais viską matančiais ir žinan
čiais.

Tuo tarpu Jums, mielieji dalininkai, mudu su draugu 
Gasiūnu linkime geros sveikatos, laimes, džiaugsmo ir 
daug, daug saulėtų dienų jūsų gyvenime! '

A. BIMBA

/

Automobiliai su 
natūraliu gazu

Maskva. Tarybų Sąjungo
je pradėjo naudoti sunkveži
mius ir automobilius, su
spaustu natūraliu gazu varo
mus.

Tokie automobiliai ir 
sunkvežimiai turi tokį me
chanizmą, kuris sulaiko oro 
teršimą. Tai didžiulis at- 
siekimas kovoje su poliucija.

Iš laiškų
Dear Eva:

Today (April 1) we took 
my Uncle Joe Stanley (Stane- 
lis) to a nursing home. 
Since last June his cousin’s 
widow has been t aking care of 
him. ' But she had to leave 
today, because her health has 
“deteriorated”.

His mind is very good but 
he’s been a sick man for a 
long time & is quite weak, 
altho he still managed to get 
around & do things. Just 
amazing!

I thought it would be nice 
if you would put in Laisve, 
the name & address of the 
nursing home so that his 
friends would know &per- 
haps send him a card. I know 
this would make him very 
happy.

Last Wednesday, I went 
over to see Agnes Yureff. 
The day of her sister’s 
(Margaret Cowl’s) funeral. 
That was tragic, wasn’t it?

We wish you could come 
down to St. Pete some time 
& see our nice Club - &your 
name on the bulletingboard- 
& witness the enjoyable 
times we senior citizens 
have there! Really great!

Lots of love from both of 
us, MYLDA
Gulfport, Fla.
Nursing home address:

Joseph Stanley
Pasadena Manor
1430 Pasadena Ave. So.
So. Pasadena, Fla. 33707

vos pasnigo, nors greitai vėl 
ištirps sniegas, nes oras 
nešaltas!

Mūsuose dienos bėga po 
senovei. Daug laiko užima 
tarnyba, po jos namų reika
lai.

Mūsuose nesijaučia jokių 
trūkumų dėl elektros, benzi
no ir kito. Skaitome laik- 
raščuose, kad Amerikoje 
didėja nedarbas, trūksta 
kuro . elektros. Pas mus 
trūksta darbininkų, nes da
bar žmonės išlepę vos tik kuo 
nors nepatenkinti, lekia ge
resnio darbo ieškoti. Tų 
darbų pilna visokių pasirink
tinai. Tik netingėti reikia. 
Pas mus, kas sveikas, netin
gi, ne girtuoklis, gali gerai 
tvarkytis. Dabar labai ko
vojama su girtuokliais. Yra 
įstatymas, pagal kurį nepa
taisomus girtuoklius gydo 
priverstinai. Kaikurie pasi
taiso ir toliau gyvena tvar
kingai.

Mielas Dėdyte, mes dažnai 
kalbame apie Jus, prisime
name Jūsų viešnagę Kaune, 
Vilniuje. Mes vis skaitome 
spaudoje įvairias žinutes, 
kad grįžę į Tėviškę lietuviai 
gerai gyvena. Rašo Margi
ris ir kiti, 
patenkintas, 
kad jeigu
grįžti į savo kraštą gal būtų 
smagu savųjų tarpe. Juk 
mūsų valdžia skiria aprūpi
nimą, butą ir kt. Juk Dėdytė 
visa <
darbo žmonėmis, tiek ener
gijos ir
atidavėte ir todėl, pilnai už
sitarnavote sau pagarbos, 
dėmesio ir rūpesčio. . .

Mes gauname “Laisvę” 
ir labai už ją dėkojame. Pa
gal ją galime stebėti, kaip 
lietuviai darbuojasi ir kruta, 
kaip saugo Tėviškės ugnelę 
svetimoje padangėje. Skai
tėme Jūsų sveikinimus mūsų 
spaudoje ir “Laisvėje” lin
kint gerų Naujųjų Metų. Jau
tėme, kad ir mus turėjote 
mintyje rašydami. Todėl 
mes visą laiką mintyse esam 
su Jumis . . .

O dabar priimkit mūsų 
stiprius bučkius ir geriau
sius linkėjimus visokiems 
Tamstos darbams, 
kančio laiško -

Jus mylinčios
ONUTE ir

Net ir Alseika 
Mums atrodo, 

sugalvotumėte

gyvenimą rūpinatės

J. SMALENSKUI, 
MIAMI, FLA.
Mūsų mylimas Dėdyte!

širdingiausiai sveikiname 
su artėjančiu pavasariu. 
Linkime geros, stiprios 
sveikatos, neišsenkančios 
energijos, visokeriopo pasi
sekimo. Tamstos darbuose, 
skirti kitų bėdoms paleng
vinti. Mielas Dėde, ačiū už 
miela laiška. Tik aš vis už- < <
delsiu su greitu atsakymu. 
Ir už tai prašau man atleisti.

Lietuvoje žiema kol kas 
beveik pasibaigė. Visas sau
sis ir vasaris buvo šilti, 
lietingi, net visur susprogo 
“kačiukai” daug kur žalia 
žolė, dygsta žieminės gėlės. 
Atrodė, kad jau visai pava
saris. Bet šiąnakt vėl vos

jėgų tam reikalui

Iki se-

STASE, 
MAMA

Visiems skaitytojams Lietuvoj
Nuoširdžiausiai prašome nesikreipti į mūs su ieškojimu 

savo giminių arba pažįstamų Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Mes tuo neužsiimame ir negalime užsiimti.

Taipgi labai apgailestaujame, kad į jūsų tokiais reika
lais laiškus neatsakome kiekvienam asmeniškai. Mūsųsą- 
lygomis tai neįmanoma padaryti. Atsiprašome.

“LAISVES” REDAKCIJA



Penktadienis, Balandžio (April) 12, 1974 laisvė 3-i as puslapis

SVEIKINA "LAISVĖS”
DALININKŲ S U VAŽI AVI MA

Čia siunčiu Jums čekį sumoje $50.00 pasveikinimui 
“Laisvės” šėrininku suvažiavimo. Pereitą metą abi ga
lėjome dalyvauti, bet šį metą negalėsime.

Mes abi sveikiname visus “Laisvės” šėrininkus ir sve
čius, kurie dalyvaus suvažiavime ir linkim Jums visiems, 
“Laisvės” personalui, “Laisvės” bendradarbiams ir 
skaitytojams geros sveikatos ir daug energijos išlaikyt ir 
nesulaikyt “Laisvės” ateityje. “Laisvė” buvo ir tebėra 
svarbus pažangią lietuviu laikraštis ir ji turi gyvent iki 
mes visi esame gyvi.

Geriausią pasekmią suvažiavime! Taip būtą velijęs ir 
Mikas Detroitietis!

STEFANIJA MASYTĖ ir L 
MAMYTE, TEOFILĖ MASIENE 

St. Clair Shores, Mich.
* * *

“LAISVĖS” SERIN INKŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

Iš “Kupiškėną vestuvių”.
Centre LTSR meno saviveiklos žymūne K. Jugulienė jau

nosios vaidmenyme.
V. GULMANO niiotr.

ją. pagrindu kurti naujus yra 
labai svarbu. Todėl kupiš
kėnai ir atlieka tikrai dideli 
ir svarbą švietėjišką darbą 
liaudies kūrybos ir papročiu 
puoselėjimo srityje, už ką 
jiems reikalinga nusilenkti. 
Kupiškėnu ansamblis turi 6 
meno saviveiklos žymūnus 
daug pagyrimo, garbės raš
tą, suvenyrą.

Margaret Cowl-Kavaliauskaitės
atminimui

ELENA N. JESKEVIČIUTE

Brangūs draugai ir draugės: t
Leiskite Jus visus pasveikinti ir palinkėti, kad šis Jūsų 

suvažiavimas būtą turiningas gerais tarimais, užtikrinan
čiais Jūsų laikraščiui “Laisvei” gyvuoti dar ilgus ilgus 
metus.

Mes, “Vilnies” darbuotojai labai gerai žinome kaip yra 
sunku darbo liaudies laikraščiams eiti šio brangymečio 
sąlygomis ir, kai JAV pažangiosios lietuviu visuomenės 
veikėjus ir dirbančius laikraščiams slegia nepavydėtina 
krūva amžiaus metą. Tačiau dėka ištikimybei jaunose 
dienose Įsisavintoms pažangioms idėjomės, kaip matome, 
krutame ir nepasiduodame. Darykime viską nenuleisti ran
ką iki esame ir būsime.

Kad šie sveikinimo žodžiai iš širdies būtą svaresni, 
įdedu ir simbolinį finansinį sveikinimą $303, sudėtus Jūsų 
laikraščio “Laisvės” bičiulių.

Dar kartą su geriausiais visiems linkėjimais.
“Vilnies” redaktorius

J. MAŽEIKA

275 - tas koncertas
(“Kupiškėną vestuvės”)

Vo GULMANAS

Iš San Francisco, Calif. V. Sutkienė prisiuntė $275 ir rašo:
Sveikiname “Laisvės” dalininką suvažiavimą nuo San 

Francisco LLD 153 kuopos ir narių. Vėliname, kad su
važiavimas būtą sėkmingas, kad “Laisvė” gyvuotą dar 
daug, daug metą ir skleisti! taiką žmonių tarpe, 
nuo sekamą:

Aukos

LLD 153 kuopa ............. $100.00
Valė Sutkienė . ...... 100.00
M. Baltulionytė .................... 25.00
A. K.......................................15.00
J. M. Ginaičiai ................ 10.00
D. Beers . . . ................. 7.00
T. King .... ................ 5.00
A. Norkienė . . • ••••• 5.00
M. Mijat . . . . ................ 3.00
U. Burdienė . . ................ 3.00
Rėmėja .... .......................2.00

* * *
L. L. D. 28 kuopa Waterbury, Conn., Sveikina “Laisvės” 

Bendrovės suvažiavimą ir aukoja Į “Laisvės” fondą $50,00.
Mes linkime jos administracijai, redaktoriams ir bend

radarbiams geros sveikatos kad jie dar ilgai galėtų dar
buotis išleidime “Laisvės”, kuri ateina Į mūsų namus ir 
atneša daug žinią iš viso pasaulio.

M. SVINKŪNIENE, Sekretore
Sveikiname “Laisvės” dalininką suvažiavimą ir linkime 

pravesti gerus tarimus, kad “Laisvė” ir ant toliau galėtą 
lankyti kiekvieno susipratusio lietuvio namus. Taipgi lin
kime “Laisvės” kolektyvui geros sveikatos, kad galėtumėt 
tą garbingą darbą toliau tęsti. Mieli draugai, mes su Jumis!

Čia siunčiame $25.00 “Laisvės” paramai.
Su geriausiais linkėjimais,

VALYS ir VERA GUNKAI
St. Petersburg, Fla.

Prisiminus seną rusą 
liaudies priežodi, kad senat
vė - ne džiaugsmas ir, pasi
žiūrėjus i kupiškėną vestu
vininkus, niekad nepasakysi, 
kad juos senatvė būtu surie- 
tusi Į ožio ragą. Artistai 
turi dar pakankamai parako, 
net jaunesniems reikalinga 
pavydėti. Atlikėją amžiaus 
vidurkis 64-70 metą. Vy
riausias yra Mickevičius 
Kleopas, g. 1890 m., jauniau
sias - Ivanauskas Jonas, g. 
1924 m. Kupiškėną ansamb
lio vadovas yra Povilas Zu
lonas, puikiai atliekąs pirš
lio melagio vaidmenį. Pir
mas koncertas Įvyko 1966 m. 
rugsėjo 10 d., susilaukęs di
džiulio pasisekimo. Koncer
tas Kapsuke, Įvykęs 1974m. 
kovo 21 d. penktos vidurinės 
mokyklos salėje buvo jubi
liejinis, 275-tas. Plakatai 
su kupiškėną tarme parašytu 
tekstu:
“Ruoškis, sasuta, ruoškis, 

jaunėja”, 
Jau žirgeliai sukinkyti, 
Prė vartelių pastatyti” *
kvietė visus i ši koncertą.

IR Iš KUR PAS JUOS 
TIEK ENERGIJOS!

Stebi vaidinimo metu šiuos 
nejaunus ansambliečius ir 
stebiesi, iš kur pas juos tiek 
energijos. Juk šis Kupiškio 
etnografinis ansamblis iš
maišė visą Lietuvą, buvopa-

kviestas i televiziją, fil
muotas. I Kapsuką atvažia
vo net su septyniais koncer
tais. Kai užsimeniapie poil
si, jie tuoj atšauna: “Ką, ar 
mes jau tokie seni, kad ne
galėtumėm padainuoti ir pa
šokti?”

Ką galima pasakyti apie 
šio tikrai Įdomaus ir-savito 
ansamblio programą? Tik
rai gražu pažiūrėti, prisi
minti, kaip atrodė mūsą se
nieji vestuviniai liaudies pa
pročiai, dainos, kurią liau
dies dainininkai nepamiršo. 
Jaunosios vaidmenį atliko <
LTSR meno saviveiklos žy
mūne Jugulienė Koste, g. 
1899 m. Scenoje jai tiek am
žiaus niekad neduosi. Kaip 
puikiai ji atlieka vestuvinę 
raudą:
“Motinyta mano mieloji, . 
Motinyta mano baltoji 
Išlleidai mane, jaunuolėlą, 
šį gi ryteli su vienu

vardėliu”.
šį ansamblįmatau jau nebe 

pi!rmą kartą, bet toji rauda 
visad palieka didelį Įspūdį. 
Žinoma, miesčioniukams 
buvo gal ir neįprasta žiūrė
ti, kaip jaunoji, atsisveikin
dama su savo gimine, raudo
ja. Bet gi tada buvo toks pa
protys, jaunoji išvykdavo ki
tur, i jai dar nepažįstamą 
aplinką, todėl be ašarą neap
sieisi. Dabar, žinoma, jau 
nebeverkaujama. Tačiau 
prisiminti senus papročius,

* * *
Iš Brockton, Mass., per S. Rainardą:

Sveikiname “Laisvės” dalininką suvažiavimą ir linkime 
kad dalininkai nutartą gerus tarimus, kad “Laisvė” lan
kytą mus per daug metą: Prisiunčiame $44 nuo:

$10.00
5.00
5.00

. 5.00
5.00

. 5.00
. 2.00
.2.00
. 2.00
. 1.00
. 1.00

1.00

Al. Skirmont . . .
S. Rainard.............

Ch. Ustapas .... 
M. Gutauskienė . . 
Ada White.............
LLD 6 kuopa .... 
F. ir K. CheraŠkai 
F. ir A. Markevičiai 
A. Vaitekūnienė . .
K. Butkienė ....
R. Wallen.............
L. Smith ......

* * *
Sveikiname “Laisvės dalininką suvažiavimo darbuoto

jus* veikėjus, rašyto jus, red aktorius ir visus skaitytojus. 
Linkime visiems stiprios sveikatos. Linkime redakcijai 
vesti tą kultūringą darbą ir toliau. “Laisvei” teko pergy
venti nemažai sunkumą, bet ji niekad nenuslydo nuo savo 
užsibrėžto kelio, niekad nesušlubavo. Todėl ir užsipelnė 
savo skaitytoju pasitikėjimą ir didelę meilę. Net ir šiais 
inflacijos laikais laikraštis išsilaiko. Tai parodo, kad 
laikraštis gyvuos dar per ilgą laiką. Mes to linkime. 
Aukojame $25.

MIAMIO AIDO CHORAS
Florida

* * *
Iš Binghamton, N. Y., per Heleną Pagiegalienę, sveikina 

suvažiavimo dalyvius su auka “Laisvei’* sekami draugai:
M. & J. Lynn . ................ ... $5.00
O. Wellus............. ... . . . 5.00

N. Judikaitienė ••••••• 5.00
A. & H. Pagiegala . . . . . 5.00
N. Strolienė......................... 3.00

A, Žemaitienė............. ... . o 2.00
S. Vaineikis ..... ... . 2.00 
L. Mainionienė . ...... 1.00 
A. Maldaikienė ....... 1.00 

Viso .... $29.00 .
* * * *

Taipgi sveikina “Laisvės’* suvažiavimą sekami: 
Antanas Globičius ir Marutė, Wilkes Barre, Pa. $20.00 
J. M. Kupčinskai, Great Neck, N. Y. per N. Ven-

tienę .... ... - $15.00
Senas Juozas, Brooklyn, N. Y. ......... 15.00
Jonas Eitutis, Garfield Heights, O., gražino “Lais

vės” Bendrovės Šerus, vertės $10 ir $5 aukoja. Viso $15.00 
Julia Gittzus, Bedford, Mass. .......... 10.00 
P. Šlajus, Chester, Pa. ............ . 10.00
R. Merkis ir šeima, Philadelphia, Pa. ..... 10.00
J. M. Strižauskai, Bridgeport, Conn................ . 10.00
Petras ir Marytė Smalsčiai, Ludington, Mich. . 10.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ........ . 10.00
Jonas ir Koste Rušinskai, Brooklyn, N. Y. . . . 10.00
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfield, Conn. . 10.00 
Helen Kairienė, Pittsburgh, Pa. ....... v . ,1(0*00 
Kazys Genys, Scranton, Pa. ........... 10.00 
Marcella Klastow, Scottsville, Mich..................  10.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich. .... 10.00
Prof. B. F. ir Milda Kubiliai, Hot Springs, Ark. 10.00

. * * *
Kiti aukojo “Laisvei” nuo balandžio 1 d. iki 5 d.: 

Draugas iš Floridos, A. Bimbos gimtadienio
proga  ....................................  $100.00

LLD Toronto kuopa - nuo K. Kilikevičiaus gimta
dienio pobūvio  ............. ..................$ 50.00

LLD 75 kuopa, Miami, Fla., per J. Kancerę . . 50.00
R. Chuberkienė, Middietwon, N. J. . ................ 6.00
Karol Paciūnas, Elizabeth, N. J...................... . 5.00
George Kardauskas, Linden, N. J. ....... . 3.00
Marijona Užkurėnas, Linden, N. J................... 1.00
W. Karlonas, Jensen Beach, Fla...................... 1.00

* * *
Visos čia skelbiamos aukos ir sveikinimai suplaukė Iki. 

balandžio 5 d. Aukos vėliau gautos bus skelbiamos seka
mam “Laisvės” numeryje. Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

\ . ...

PASIKALBĖJIMAS SU 
REŽISIERIUMI

Po spektaklio režisierius 
P. Zulonas sutiko atsakyti i 
keletą klausimu “Laisvei”.

“Gal . papasakotum ė t
“Laisvės*’ skaitytojams kai 
ką iš šio Įdomaus ansamblio 
istorijos?”

“Jo šaknys glūdi dar 1934 
metą pastatyme, kai Kupiš
kyje po atviru dangum pirmą 
kartą buvo suvaidintos šios 
vestuvės, susilaukusios di
delio pasisekimo. Iki 1966 
metų Kupiškio rajone ir už 
jo ribų buvo labai populia
rus Šimoniu ansamblis, kuris 
ir dabar dar tebeveikia. Vie
ną dieną pas mane atėjo ku- 
piškėnią delegacija ir sako, 
kad jos taip pat nenorinčios 
nusileisti šimonietėms. To
kiu būdu, lyg ir iš pavydo, jei 
taip galima išsireikšti, gimė 
antras ansamblis, kuriam ir 
prigijo pavadinimas “Kupiš
kėnų vestuvės”.

“Ar daug tenka gastro
liuoti, kaip priima, ar artis
tai nepyksta dėl tokią dažnu 
išvyką?”

“Pats skaičius 275 jau 
daug ką pasako. Mus dažnai 
kviečia. Manyčiau, kad pa
gyvenusiems žmonėms tai 
yra ir per didelis krūvis. 
Bet jie yra labai dideli entu
ziastai ir nuo kelionių i to- I t 

limiausius Lietuvos kampus 
neatsisako. Priima visur 
labai gražiai, svetingai, 
štai, kad ir pas jus Kapsuko 
penktoje vidurinėje mokyk
loje. Tikrai buvo malonu 
žiūrėti ir vaidinti tokios gau
sios ir geros auditorijos ap
linkoje”.

“Ar sąstatas tas pats ar 
keitėsi?”

“Branduolys dar tebėra 
tas pats. Per tą laikotarpi 
spėjo numirti 6 dalyviai, juk 
žmogaus gyvenimas nėra 
amžinas. Į ją vietą atėjo kiti, 
jaunesni”.

“A r naujos programos ne- 
numatot?”

“Taip, numatoma, bet 
kada tai bus, dar sunku pa
sakyti, nes visą etnografinę 
medžiagą reikalinga po 
kruopelytę rankioti, ją apva
lyti nuo laiko apnašu, nusta
tyti, kur tikra liaudies kūry
ba, kur šiaip sau, menkes
nės vertės”.

Su Margareta pirma mano 
pažintis buvo, regis. 1916 
metais. Tų metų vasarą 
mane motina išleido atosto
gauti pas jos bičiulę Norbu- 
taitienę, Brooklyn, N. Y. C) 
ji mane nusivedė i tuo metu 
vykstantį Liet. Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo
Amerikoje suvažiavimą.
Pirmose eilėse jame buvo 
jauna, graži Margareta Un- 
džienė ir jos sesute Agne 
Jurevičienė tarpe eilės kitu 
žymių moterų.

Vėliau, apie 1920 merus, 
man atvykus Brooklynan pa
stoviai gyventi, teko arti
miau susipažinti su Marga
reta ir bendrai dalyvauti pa
žangių lietuviu veikloje. Ji
nai tuo laiku dirbo “Lais
vės” raštinėje. Dirbo sun
kiai ir ilgas valandas, nes, 
apart knygvedystės, jinai pa
dėdavo redakcijai versti i 
anglą kalbą aibes raštų sulyg 
tą laikų uždėtą cenzūrą ant 
svetimkalbią, ypač radika- 
lišką, laikraščių.

Jinai nuo pat Įsikūrimo 
Komunistą Partijos buvo jos 
ištikima narė. Pačioje 1921 
metą pabaigoje, kuomet iš 
pogrindžio K. P. nusprendė 
eiti viešumon ir Įsteigė 
Amer. Darbininką Partiją, 
jinai buvo Lietuvių Sekcijos 
sekretorė. Dalis mūsų tuo 
laiku negalėjome to tarimo 
priimti, ir Įvyko skilimas 
perdėm visas mūsą lietuvių 
organizacijas. Gi Margare
ta artimai laikėsi su Partijos 
Centro Komiteto didžiumos 
tarimais ir aktyviai dalyva
vo lietuvių veiklos vadovy
bėje.

Ji taipgi veikė pirmose 
eilėse LMS A. Kuomet man 
teko eiti LMSA Centro sekr. 
pareigas, visuomet gražiai 
sykiu su ja veikėme, net kada 
vyko skilimo Įkarštis - jinai 
laikėsi savo pozicijos tvir
tai, bet su lygsvara, ko kar
tais pritrūkdavo pas kitus.

su Charles Krumbcin, žymiu 
partijos darbuotoju, kuris 
staiga mirė 1947 metais. Tai 
buvo skaudus smūgis Marga
rcta i, nes jiedu gražiai su
gyveno ir papildė viens kito 
veiklą ir gyvenimą.

Apie jos didžiai pasižymė
jusį darbą Partijoje ir Jung
tinių Valstiją darbininkų 
gretose parašys kiti, geriau 
žinantys jos draugai. Tiek 
tegaliu pasakyti, kad Marga
rcta buvo kukli veikėja be 
mandravimo ir demonstra
vimo savęs. Nežiūrėjo, kad 
ją kas užkeltą ant estrados. 
Buvo tauri, atsidavusi Par
tijos darbuotoja per visą jos 
suaugusį gyvenimą. Rūpino
si ir dirbo tam, kad darbi
ninku klase susilauktu švie- r c
sesnio, be nedatekliugyveni
mo su taika pasaulyje.

Negalima nepaminėti ir to, 
kad Margarcta kaipo asmuo 
buvo simpatiška, maloni mo
teris. Ji niekuomet nenuto- 
lo nuo šeimos - jos brolių 
ir seserų. Ji užjautė jų ne
laimes ir džiaugėsi ją pa
sisekimais. Visi atsimena
me, kaip dar visai neseniai 
ji slaugino jauniausią savo 
sesutę Liliją, ištiktą nelai
mės. Štai dar tik prieš ke
letą savaičių ji nuskrido i 
St. Pitersburgą, Floridą, ap
lankyti kitą sesutę, Agnę Ju
revičienę, kurios sveikata 
rimtai pašlijusi. Sugrįžusi 
New Yorkan dar dalyvavo 
Moters Dienos minėjime 
Laisvės salėje.

Lai esti garbingas ir ilgas 
atminimas šios brangios, 
taurios draugės.

Vilniečio šuoli
ninko pergalė

SVEIKINIMAS IR 
LINKĖJIMAI

“Ką galėtumėt palinkėti 
“Laisvei” ir jos skaityto
jams?”

“Pirmiausiai noriu pa
sveikinti drg. Bimbą jo gar
bingo 80 metu jubiliejaus 
proga. Su drg. Bimba teko 
Vilniuje susipažinti. Kaip 
atminimą, malonėkit per
duoti šią programėlę. Na, o 
laisviečiams taip pat daug 
Sveikatos; ištvermės ją ne- 
lerigvame darbe”.

“Ačiū už pasikalbėjimą. 
Linkiu taip pat nenuleisti 
sparną ir mus nudžiuginti 
naujais jūsų rajono liaudies 
kūrybos perlais”.

Žinoma, su vyresnio am
žiaus žmonėmis darbas yra 
sunkesnis, jie yra jautresni, 
reikalinga mokėti prie ją 
prieiti. Tada ansambliečiai 
atiduoda visą savo dūšią.

Margareta buvo tokia, kad 
kur Partija paprašė ją vykti, 
jinai tatai pilnai priėmė ir, 
kiek galėdama, stengėsi 
įvykdyti. Taip, pavyzdžiui, 
1923 m., kuomet tarimas 
buvo atsteigti angliakasiu 
unijos (U. W. of A) kameri
nius lokalus, jinai buvo pa
siusta i Minersville-She- < «
nandoah-Wilkes Barre apy
linkę Įtikinti lietuvius dar
bininkus stoti ir darbuotis už 
tokius lokalus. Nors toji 
misija netiko jai, nesjviena, 
nebuvo susipažinusi su ang
liakasių gyvenimu, antra - 
didžiuma mūsų buvome toje 
apylinkėje su opozicija A. 
Darbininką Partijos klausi
mą, tačiau ji vyko ir atliko 
savo pareigas pagirtinai.

Su tuo ji vis labiau Įsi
traukė i amerikinę (tarptau
tinę ) veiklą ir turėjo pasi
traukti iš lietuviu veiklos. 
Sykiu su tuo nutrūko jos ry
šiai su Juozu Undžium. Kiek 
metą vėliau jinai susituokė

čiame Vilniuje, kur jie irgi 
susilaukė didelio pasiseki-

RŪPINIMASIS
LIAUDIES MENU

Lietuvoje be šio ansamb
lio yra dar keli. Vienas ją, 
iš Žiūru kaimo Dzūkijoje, 
taip pat yra" koncertavęs pas 
mus, padainavęs nemažai 
dar negirdėtu liaudies dainą. 
Vėliau žiūriečius klausė pa-

mo.
Tai dar kartą Įrodo tary

binės vyriausybės rūpinimą
si liaudies menu. Jei būtu < 
varoma rusifikacija, kaip 
apie tai dažnai rašo kai kurie 
išeivi^laikraščiai, ar galėtų 
tokie ir panašūs ansambliai 
egzistuoti? O pats faktas, 
kad nemažai rusų tautybės 
žmonių mokosi lietuviškai, 
kiti gana gražiai kalba, ar tai 
neprieštarauja tos spaudos 
teiginiams? Žinoma, gyve
nant tokioje didelėje šalyje 
tam tikros asimiliacijos iš
vengti neįmanoma, bet tai 
dar nereiškia rusifikacijos.

Aukso medalį Europos 
lengvosios atletikos pirme
nybėse uždarose patalpose 
Geteborge iškovojo vilnietis 
K. šapka. Šuolininkų i aukš
tį varžybose jis užėmė pir
mąją vietą - 2 m 22cm. An
troje vietoje - vengras I. 
Majoras (2 m 20 cm ).

SONDRA PATRINOS

Komunistą Partijos Rytinės 
Pennsylvanijos ir Delaware 
Valstijos Distrikto organi
zatore. Ji kandidatuoja 
198-ame distrikte Philadel- 
phijoje i valstijos seimelį. 
Ji bus oficialiai ant baloto 
pirminiuose rinkimuose, ku
rie Įvyks gegužės 21 dieną. 
Philadelphijos darbo žmonės 
turės progą balsuoti už tikrą 
savo klases dukrą ir veikėją.



4-tas pu s i ap i s

Šimtai nuo amerikiečių atominiu bombų nukentėjusių 1945 metais Hirosimoje ir Nagasake 
šiomis dienomis demonstravo Japonijos sostinės Tokijo mieste. Jie pridavė parlamen
tui 15,000 nuo atominių bombų nukentėjusių parašų peticijas su reikalavimais suteikti
nukentėjusioms daugiau paramos ir kad 
draudimą visame pasaulyje.

valdžia pasisakytų

Brockton. Mass
MIRĘ LIETUVIAI

Kovo 20 diena mirėdakta- (
ras Algirdas Vaitkus, ilga
metis Brocktono gyventojas, 
sulaukės tik 63 metu. Ve- < r
lionis buvo gimęs Brockto- 
ne. Gydytojo mokslą buvo 
pasiekęs Middlesex Medici
ne College. Brocktono per 
37 metus turėjo savo Įstaigą 
469 Main St. ir aptarnavo 
sergančius vietinius žmo
nes. Palaidotas kovo 22 d. 
Melrose kapinėse. Liūdi 
žmona Mary, sūnus Algir
das, Plymouth, Mass., duktė 
Holstron, Claremont, Calif., 
ir keturi anūkai.

***
Kovo 25 d. mirė Albertas 

J. Axton, gyvenęs 17 Burton 
St., sulaukęs 75 metų, buvęs 
Pirmojo ir Antrojo pasauli
nių karų veteranas. Palai
dotas kovo 27 dieną Melrose 
kapinėse. Liūdi jo žmona 
Anna, dvi dukterys - Virgi
nia McGuinness, Arizonoje, 
ir Joan Saxton, Pennsylva- 
nijoje, taipgi dvi seserys - 
Eva Noreika, Brocktone, ir 
Mary Randa, Arizonoje.

***
Kovo 26 dieną mirė Anna 

Chestnienė, gyvenus 40 
Ridge St., sulaukus 80 motų 
amžiaus. Koplyčioje jos 
karstą puošė gražios gėlės. 
Daug jos artimųjų ir idėjos 
draugų atėjo atsisveikinti su 
ja. Prieš išlydint koplyčio
je ir paskui kapinėse atsi
sveikinimo kalbą pasakė S. 
Rainardas. Tapo palaidota 
kovo 28 d. Melrose kapinėse.

Velionė Anna Chestnienė 
buvo gimus Lietuvoje, Trakų 
rajone, Gudokėnų kaime, ir 
dar visai jaunutė a t v y k o i Ši ą 
sali ir čia išgyveno 60 metų. 
Buvo batų išdirbystės dar
bininkė, pažangių, laisvų pa
žiūrų apsišvietus moteris. 
Priklausė prie LLD 6 kp. ir 
LDS 67 kp. Skaitė Laisvę” 
ir visada ją atsinaujindavo, 
duodama $20. Niekados ne
pasitraukė iš progresyviško 
judėjimo ir jame darbavosi, 
klek išgalėjo iki pat mirties.

Liūdi jos gyvenimodrau 
gas Petras ir šešėrš valkaT- 
Rudolf Valant,
Mass., George Tonikas, 
Tauton, Mass., ir Mary Cof- 
fe, Wallaston, Mass.

Visi palydovai buvo pa
kviesti i laidotuvių Įstaigos 
patalpas ir tinkamai pavai
šinti.

Lai būna jai amžina ramy
bė, o jos artimiesiems gi
liausia užuojauta.

S. R ALNA RD

HONOLULU. Daugiau kaip 
9,000 Hawajaus cukraus 
kompanijų darbininkų strei
kuoja nuo kovo 9 d. Reika
lauja didesnių algų ir geros 
nčs darbuose apsaugos.

Norwood, Mass.
PADĖKOS ŽODIS

Širdingai dėkoju visoms 
mieloms draugėms ir drau
gams, kurie mane lankėte 
man būnant Norwoodo ligo
ninėje laike mano sunkios 

i opc r a c i jos, p r i s iun tėte man 
taip daug malonių linkėjimų 
laiškais ir atvirutėmis ir 
net su dailiomis gyvomis ge

ltėmis ir dovanomis.
I

Visų jūsų toks didelis šil
tas atjautimas mane dvasi
niai sustiprino nugalėti ligos 
sunkumus. Taipgi malonūs 
visų linkėjimai suteikė dau
giau man jėgų greičiau pa
sveikti.

Ypatingai dėkoju savo vy
rui Andriui, dukrelei Gigai, 
jos vyrui Wilbur, ir anū
kams - Nancy,. Bonnie ir 
Richard už jų didelę paslau
gą man būnant ligoninėje ir 
namie. Jie suteikė man tikra c 
motinišką globą laike mano 
sirgimo.

Liekuosi amžinai dėkinga 
visoms ir visiems mane at- 
jautusiems šios mano ligos 
nelaimėje. Niekuomet neuž
miršiu jūsų geraširdiškumo.

OLGA ZARUBIENĖ

Hartford, Conn.

šiuo laiku mūsų mieste 
siaučia influenza ir daug 
žmonių pritrenkia bei su
trukdo nuo darbų. Kartu teko 
ir beveik visiems Laisvės 
Choro dainininkams per
sirgti ta nemalonia liga arba 
dideliu gripu.

Choro mokytoja rūpinasi 
ateinančiu pavasariniu kon
certu, prašo visų skaitlingai 
lankyti pamokas. Nors daug 
dainų mokame, bet naujoms 
dainelėms reikia pridėti 
daug darbo, kad harmoningai 
skambėtu.

I koncerto komisiją Įeina 
Chernauskai, Joe ir Rose, 
Wilma Hollis ir Laura Hol- 
leran. Pastarosios tvarko 
programą. Per mėnesini 
susirinkimą pranešė, kad 
Nelė Vcntienė pribus su pil
nu automobiliumi ir padal
inu os'keletą dainų. O mes ją 
puikiai pažįstame, nenusi
vilsime klausydami jos lyg 
lakštingalos balso.

Taip pat dainuos Irene Ja
nulis savo puikiu, maloniu 
balsu.

Laukiame svečių iš arti ir 
toli. Bus skanūs pietūs. Juos 
pagamins Rose ir Joe supa- 
gelb in inkais.

Laisvės Choras atžymės 
savo 47 metų gyvavimą. Tai 
yra didelė garbė chorui taip
ilgai laikytis. Nors mūsų 

i maža grupė, bet visi sten
giamės darniai pasirodyti, 
šį kartą ir moterys paįvai
rins savo uniformas - dėvės 
ilgas suknias.

už visokių atominių ginklų

Taigi, prašome nepamirš
ti balandžio 28 dienos. Kon
certas Įvyks 157 Hunger
ford St. salėje, prasidės 1 
vai.

Laisvės Choras dainuos 
gražias dainas. Duetas: 
Elena ir Wilma. Solo: Nelė 
ir Irena. Kas nors iš niu
jorkiečių trumpai pakalbės.

Iki pasimatymo!
ELENA B.

"L” dalininkų
suvažiavimas

G. Diržuvaitis, J. Stasiukai- 
tis ir A. Mitchell.

Gautas telefonu “Vilnies” 
redaktoriaus S. Jokubkos 
sveikinimas visų vilniečių 
vardu.

Banketo dalyviai buvo pa
vaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. P. Venta iškvietė 
keletą pakalbėti. Jurgis Sta- 
siukaitis šventė 80 metų su
kakti ir ta proga laikraščiui 
aukojo $80. Jam buvo su
dainuota ilgiausių metų. An- 
drulienė priminė, kad jai nu
vykus i Lietuvą su Andrulio 
palaikais, buvo gražiai 
priimta. Ji labai pasitenki
nusi viskuo.

Budrionis papasakojo apie 
igytus Įspūdžius kelionėje 
po Argentiną ir Lenkiją. Jis 
sakė, kad Argentinoje matei 
didžiausi skurdą, kokio kitur< < 
niekur nėra matęs, o Lenki
joje matė didžiuli progresą, 
kur darbo žmonėms sudary
tos geros sąlygos. Budrio- 
nienė taipgi pridėjo žodikitą 
apie Lenkiją, kurią ir ji kar
tu su savo vyru lankė.

Pakviesta Ona Čepulienė 
savo ir Vinco Cepulio vardu 
pasveikino visus dalyvius.

Banketui paruošti sunkiai 
dirbo šeimininkės Valerija 
Venskūnienė, Nelė Ventienė, 
pagelbėjo Bronė Keršulienė 
ir Julija Andrulienė, atvyku
si iš Philadelphijos. Prie 
stalų dirbo Adelė Rainiene, 
Ilse Bimbienė, prie kitų dar
bų - P. Venta, Geo. Berno
tas ir W. Peršulis. Delega

LAISVĖ

klaidos

Sustojęs ties brandos slenksčiu, 
nesvk stebėjaus ir krimtausi: 

t<i kur klydimai nelaukčiausl, 
kai žemėj liek aiškių krypčių?..
Sroveno metai. Vis ęcriau 
kiekviena žinęsii} apgalvojau. 
Senti klaidų nepakartojau, 
užtat naujti kiek pridariau!

Malonu, kai bičiulių gausu, 
bet iš kur šilumos tiek paimti, 
kad užtektų visus apdalinti? 
Retas uŽt’ėma dvasios Krezu. . .
Vienų ųerų bičiuli turiu, 
ir likimui galiu padėkoti, — 
jo ilgai man reikėjo ieškoti, 
tad j jį kaip j laimę žluriu.

Dabar klaidas — kaskart naujas 
regiu kaip noišvenglam\be. 
Sukaupęs valių ir kantrybę, 
gięžiuos atgal, naršau po jas

Ii vis daugiau brandžių grudų 
Šitoj peludėj surandu!

Ii stebiuosi, išvedęs, kaip greitai 
moka žmonės draugsstėn sueiti 
svečiuose, t ra ūki ne ar bare. . .

J ik kai šitoks draugysčių mėgėjas 
savo dešinę tiesia priėjęs, 
man baugu, kad nesmagių kaire.

RUOŠIAMĖS S
DAINŲ ŠVENTEI

<

1975 melų liepos menesi, 
kai Lietuvos darbo žmones 
tu inės Tarybų valdžios at
kūrimo krašte 35-asias su
kaktuves, Vilniuje Įvyks tra
dicinė respublikinė Dainų 
švente. Tūkstančiai daini
ninkų, šokėjų, muzikantų iš 
įvairių Lietuvos kampelių 
vėl suplauks i Vilnių, kur 
džiugiai skambės dainos, 
muzika. Kaip ir, i kiekvie
nas iškilmes, Tarybų Lie
tuvos sostinės gyventojai ti
kisi sulaukti atvykstant daug 
brangių svečių, jų tarpe ir 
tautiečių iš užsienio.

Sudarytas Dainų šventės 
organizacinis komitetas, ku
rio pirmininkė - Lietuvos 
Ministrų Tarybos Pirminin
ko pavaduotoja Leokadija 
Diržinskaitė.

LENINGRADO MEISTRAI - 
LIETUVAI

Leningrado meninių lieji
nių gamyklos meistrai nuo 
seno garsėja kaip Lietuvos 
įkūnija metale menininkų 
kūrybinius sumanymus.

Neseniai čia atlieta mo
numentali kompozicija “Ke
turi komunarai”. Tai žino- 

|mų skulptorių N. Petrulio 
ir B. Vyšniausko kūrinys, 
skirtas Įžymių kovotojų už 
Lietuvos darbo žmonių lai- <
mę - K. Požėlos, J. Greifen- 
bergėrio, K. Giedrio ir R. 
Carno - atminimui Įamžinti.

Artimiausiu metu Lenin
grade bus atlietas monumen
tas Kauno komjaunuoliams 
pogrindininkams, Didžiojo 
Tėvynės karo didvyriams, 
taip pat Juliaus Janonio pa
minklas.

VILNIUS. Įvyko Lietuvos 
KP Vilniaus miesto komiteto 
plenumas, kuris apsvarstė 
organizacinį klausimą.

Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto pirmuoju 
sekretoriumi išrinktas Vy
tautas SAKALAUSKAS.

Plenume dalyvavo Lietu
vos KP CK antrasis sekreto
rius V. Charazovas, CK or
ganizacinio partinio darbo 
skyriaus vedėjas V. As
trauskas.

tus užregistravo ir bankete 
biletus pardavinėjo Bronė 
Keršulienė.

Iškilminga laisviečių 
sueiga užsibaigė Salomėjai 
Narkeliūnaitei rodant jos pa
čios pagamintą filmą iš An
tano Bimbos 80 metų sukak
ties minėjimo. Tas filmas 
bus pasiųsta Lietuvon.

Visas metinis laisviečių 
pobūvis, bendrai imant, pui
kiai pavyko. Visi pasižadėjo 
šiais metais energingai dar
buotis, kad mūsų laikraštis 
“Laisvė” be jokių kliūčių 
išsilaikytų ir neštų laisvės 
ir šviesos žibintą, kad kita
me metiniame suvažiavime 
galėtume pasidžiaugti pui
kiais darbo vaisiais.

J. G.

VINCAS G IE DBA

TARYBŲ LIETUVOJE
STATOMA DAR VIENA 
GAMYKLA

KAPSUKAS. Siaurinėje 
miesto dalyje platų lauką 
rausia ekskavatoriai, buldo
zeriai. Čia pradėta statyti 
pieno konservų gamykla. 
Vien jos pagrindinis korpu
sas užims pusantro hektaro. 
Gamykloje per parą bus per
dirbama po tūkstantį tonų 
pieno. Jos statybai asignuo
jama daugiau kaip 11 milijo
nų rublių. Sudėtingų Įrengi
mų bus perkama iš Švedijos, 
Olandijos, Vakarų Vokieti
jos ir Prancūzijos firmų.

Pirmąją produkciją Kap
suko pieno konservų gamykla 
duos 1976 metais.

MOKSLINIO DARBO 
ATASKAITA

VILNIUS. Surengta Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
visuotinio susirinkimo atas
kaitinė sesija.

Daugiau kaip puspenkto 
šimto temų lemiamaisiais 
penkmečio metais tyrė LTSR 
Mokslų akademijos padali
niai. Toliau buvo stiprina
mi mokslo ir gamybos ry
šiai. Du šimtai penkiasde
šimt mokslinių darbų buvo 
diegiama gamyboje. Gausus 
ir leidybinis derlius. Iš 
viso pernai išėjo 136 pava
dinimų monografijų, teminių 
rinkinių.

Aktyviai LTSR Mokslų 
akademijos kolektyvai daly
vavo socialistiniame lenkty
niavime.

Pranešimą - Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos 1973 
metų mokslinės veiklos ata
skaitą - padarė prezidiumo 
vyriausiasis mokslinis sek
retorius K. Meškauskas.
KAIMO PAŠTAS

ŽEIMIAI. Savojo centri
nio pašto susilaukė Žeimių 
miestelis. Jonavos rajono 
Žeimių kolūkio pastatytame 
name Įsikuria ryšių skyrius. 
Jis turės operacijų patal
pas, automatinio telefono 
stotį, kitas tarnybas.

Ryšininkai nudžiugino ir 
dusetiškius: pernai čia iš
keltas pabaigtuvių vainikas 
virš dviejų aukštų pašto, o 
dabar jame stojo rikiuotėn 
automatinė telefono stotis, 
kuri aptarnaus 500 abonentų. 
Naujojo pašto tarpmiestinių 
pasikalbėjimų salėje Įrengta 
vienuolika kabinu.<
mokslinės žinios
RAJONO GYVENTOJAMS

PANEVĖŽYS. Grupė Kau
no POLITECHNIKOS INSTI
TUTO MAŠINŲ gamybos fa
kulteto dėstytojų, vadovauja
mu technikos mokslu kandi- » <
dato H. Medelišos, lankėsi 
Panevėžio rajone. Susitiki
muose su Krekenavos, Ragu
vos, Ramygalos ir kitų vidu
rinių mokyklų moksleiviais, 
Krekenavos tarybinio ūkio 
bei Ežerėnų, Sodelių kolū
kiu mechanizatoriais svečiai <
papasakojo apie technikos 
mokslų laimėjimus, naujau
sių medžiagų panaudojimą 
bei mašinų gamybos auto- 
matizavima.
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J. GAIŽAUSKUI 
VADOVAUJANT

TRAKAI. Rajono jungtinė 
kaimo kapela “Galvė” pažy
mėjo savo 15-kos metų jubi
liejų. Ji ypač pagarsėjo, kai 
Trakų muzikantus, neblogai 
sugrojusius vienoje zoninėje 
apžiūroje, ėmėsi vadovauti 
kompozitorius J. Gaižaus
kas. Prieš ketvertą metų 
“Galvė” iškovojo absoliu
čiai geriausios Lietuvoje 
kaimo kapelos vardą.

Ilgas ir Įvairus “Galvės” 
kelionių maršrutas. Be dau
gybės koncertų Tarybų Lie
tuvos miestuose ir rajonuo
se, “Galvė” yra grojusi Es
tijoje, Moldavijoje, Ukraino
je, Tadžikijoje, Maskvoje, 
Leningrade. Ji atstovavo 
Tarybų šalies liaudies menui 
Belgijoje, Olandijoje. Dabar 
Traku muzikantai ruošiasi <
keliauti , i Budapeštą - i 
pasaulinį liaudies muzikos 
konkursą.

BAGDADAS. Afro-Azijos 
Liaudies Solidarumo Orga
nizacija reikalauja tuoj pa
leisti iš kalėjimų Giles Kom
partijos generalini sekreto
rių Corvalana ir visus ki- < <
tus politinius kalinius.

•
BERLYNAS. Moterų 

Tarptautinė Demokratinė 
Federacija pasiuntė Graiki
jos valdžiai reikalavimą pa
leisti iš kalėjimų Graikijos 
patriotus.

Mirus

Margaret Cowl- Kavaliauskaitei
Reiškiame gilią užuojautą jos giminėms ir arti

miesiems, taipgi ir idėjos draugams netekusiems 
aktyvios darbininkų klasės judėjimo dalyvės.

ALVINA ir JONAS STRICH 
Kenosha, Wis.

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Žilinsko
mirusio

1968 m. balandžio 13 d.
Brangaus ir mylimo vyro ir tėvo niekad 

nepamiršime.
Žmona - HELEN ŽILINSKIENE 
Duktė - ARLENE ir jos šeima 
Sūnus - WALTER ir jo šeima

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mirė

1970 m. balandžio 13 d.
Jau suėjo keturi metai Kai mirė mano mylimas 

vyras ir vaikų tėvas. Liūdim mes jo. Ilsėkis 
ramiai , mielasis. Mes tavo kapą lankom ir 
puošiam. Tavo liūdinti žmona

JULIA GITTZUS
Vaikai ir anūkai

Irgi pabėgėlis

Kardinolas Mindszenty 
yra vengras. Karo metu jis 
bendradarbiavo su naciais. 
Karui pasibaigus ir Vengri
jai tapus socialistiniu kraš
tu, jis išsigando bausmės už 
talkavimą naciams ir “pasi
slėpė” Jungtinių Valstijų 
ambasadoje Budapešte. Ten 
buvo amerikiečių globoja
mas ir šeriamas per dau
giau kaip dvidešimt metų.

Neseniai Vatikanui pradė
jus ieškoti kokio nors susi
tarimo su Vengrijos komu
nistine valdžia, Popiežius 
Povilas VI iŠ jo atėmė teisę 
atstovauti Vengrijos katalikų 
bažnyčią. Iš savo pusės 
Vengrijos valdžia leido jam 
išvažiuoti iš Vengrijos ir 
apsigyventi Austrijos sosti
nėje Vienoje.

Nereikia nė aiškinti, kad 
šis dvasininkas yra reakci
jos laikomas “kankiniu” ir 
“šventuoju”.

MIDLAND, Mich. Dow 
chemikalų Įmonės darbinin
kai streikuoja. Kompanija 
bando streiką laužyti. Poli
cija areštavo 50 piketuotojų. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas 40%.•

KEY BISCAYNE, Florida. 
Prez. Nixonas paskelbė, kad 
jis sudarė komisiją, kuri rū
pinsis veteranų pagalbos rei
kalais. Vietnamo veteranai 
seniai reikalauja daugiau pa
galbos.
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Miami, Fla.
Mirė Elzbieta Valiukaitė 

švegždienė (Bekampienė ), 
gimusi gražioje Marijampo
lės, dabar Kapsuko, apylin
kėje, kur Šešupė banguoja. 
Mokyklos jai mažai teko lan
kyti, kaip ir daugeliui Lietu
voje anais laikais. Ji svajo
jo pamatyti pasauli.

Vos 16 mėty būdama, Elz
bieta išvyksta i Škotiją pas 
savo dėdę. Už poros metų su 
dėde atvyko į Jungtines Val
stijas ir apsistojo Worces
ter, Mass. Vėliau persikė
lė į Bostoną. Ten gyven
dama dalyvavo sueigose, 
choruose, susipažino sujau
nu vaikinu Juozu Bekampiu 
ir sukūrė šeimos židinį. Gy
venimas nebuvo rožėmis 
klotas. Augino du sūnus Gil
bertą ir Reimondą. Dirbo ji 
siuvykloje, dalyvavo organi
zacijų veikloje, dirbo pažan- 
gųjų laikraščių vajuose. Ji 
gerai įsisavino ir suprato 
darbininko dalią. Buvo pa
žangi moteris visą savo su
brendusi gyvenimą.

Kai jų sūnūs išsimoksli
no, tai gyvenimas pasidarė 
lengvesnis. Bet štai, mirš
ta jos vyras, gyvenimo drau
gas. Jai tenka pergyventi 
didžiulį liūdėsi.

Ji išvyksta aplankyti Lie
tuvą, gimtinę apylinkę, kur ji 
vaikštinėjo jaunystėje. Grį
žusi buvo patenkinta naujuo
ju Lietuvos gyvenimu.

Susipažįsta su pažangiečiu 
Alfonsu Švėgžda ir 1969me
tais susituokia. Gyvena 
linksmai, patenkintai. Abu 
pensininkai. Persikelia gy
venti j saulėtą Floridą. Čia 
įsigijo gražų apartmentą ir 
gražiai gyveno. Abu lanky
davo pažangiečių pobūvius. 
Buvo LLD 75 kp. ir L. S. 
Klubo nariais. Bet štai, ta 
nelemtoji vėžio liga nuskynė 
jos gyvybę.

Kovo 13 d. giminės, drau
gai, pažįstami susirinko į 
Orsedale šermeninę, kur il
sėjosi velionies palaikai, at
sisveikinti visiems laikams 
su mieląja pažangiete. M. 
Friberg pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Lavonas buvo 
sukremuotas.

Dideliame liūdesyje liko 
vyras Alfonsas, sūnūs, mar
čios, anūkai, anūkės. Liūdi 
ir draugai.

J. KANCERIS

Waterbury, Conn.
Moterų dienos minėjimas, 

kuris įvyko kovo 24 d., ne
blogai pavyko. Tą dieną iš 
ryto lietus lijo, tai kai kurie 
žmonės susilaikė, neatėjo.

Buvo atvykę draugų iš 
Hartford, Bridgeport, Nau
gatuck, Oakville, Stamford 
ir kitur. Iš New York buvo 
atvykę draugė K. Petrikienė 
su sūnum Arthur Petrick ir 
Eva Mizarienė.

K. Petrikienė pasakė kal
bą apie šių dienų moterų pa
dėtį ir Eva Mizarienė kal
bėjo apie bėgančius šių die
nų reikalus, blogus ir gerus. 
Arthur Petrick parodė fil
mus iš Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos, kurie žmonėms la
bai patiko. Ačiū Petrikam ir 
E. Mizarienei už kalbas ir 
parodymą filmų, už ką neė
mė jokio atlyginimo.

Buvo draugų, kurie nega
lėjo atsilankyti ant pietų, bet 
užsimokėjo už tikietus. J. ir 
M. Strižauskai pridavė pi
nigus už 2 tikietus. Barbute 
Kiudulienė už 2, Idos Abla- 
žienės dukrelė Mrs. J. Stu
pak už 2 ir S. Kutelis už vie
ną. Ačiū jums už jūsų gerą 
širdį. Jūs parėmėte mūsų 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Ir ačiū toms draugėms, ku
rios pagelbėjo dirbti virtu
vėje ir patarnavo prie stalų- 

L, Alice Morris Ir jos pusse
serei Mary ir Antaninai 
Mockaitienei.

A m iii ja Yuskevičienė ir 
Helen Brazauskienė labai

gražiai pasidarbavo parda- 
vinčdamos tikietukus. Ačiū, 
jums drauges, už pagalbą.

Kovo 22 dieną po ilgos li
gos Waterburio ligoninėje 
mirė Magdelcna šlogeris 
Petraitis, Moteris Frank 
Slogerio. Gyveno 131 Dra- 
her St.

Buvo gimusi Lietuvoje, 
duktė Charles ir Anna Pe- 
treičių. Atvyko i šią šalį 
jauną būdama ir gyveno šia
me mieste per daug metų.

Liūdesyje liko jos vyras 
Frank Slogeris, du sūnūs - 
Stanley ir Joseph, abudu gy
vena Waterbury; duktė Mrs. 
Robert Shaw, Waterbury; du 
broliai - Jonas ir Antanas 
Petraičiai, abudu gyvena 
Lietuvoje. Taipgi liko ketu
ri anūkai ir keli brolių ir 
seserų vaikai.

Buvo palaidota kovo 25 
dieną Lietuvių kapinėse Wa
terbury.

Velione buvo labai gero 
būdo moteris ir su visais 
gražiai sugyveno. Buvo 
“Laisvės” skaitytoja per 
daug metų.

Gili užuojauta jos vyrui, 
sūnams, dukteriai, žentui, 
anūkams, broliams Lietuvo
je ir kitiems artimiems gi
minėms jų liūdnoje valando
je, o jūs, Magdelena, ilsėkis 
ramiai Lietuvių kapinėse.

M. SVINKŪNIENĖ

St. Petersburg, Fla.
Kovo 23 d. LSC klubo po

būvis buvo visapusiškai sėk
mingas. Graži publika už
pildė erdvią klubo salę.

Mūsų naujoji šeimininkė 
P. Simėnienė pavaišino visus 
skaniais pietumis. Po pietų 
A 1„ Aleknienė pasveikino iš 
toliau atvykusius svečius ir 
kvietė atvykti i mūsų pobūvi 
ateinantį šeštadienį.

Klubo prez. V. Bunkus pa
sveikino taipgi pobūvio da
lyvius ir dėkojo už atsilan
kymą. Po to grojo'muzika, 
šokiai ir kitoki įvairumai 
tęsėsi iki vakaro.

Kovo 30 d. LSC klubo pa
rengimas tikrai buvo įspū
dingas. Publikos, kaip ir vi
suomet, į salę prisirinko 
skaitlingai.

Daug mūsų parengimų lan
kytojų jau pasiruošę grįžti į 
žiemius. Jie atvyko į salę 
pasakyti iki pasimatymo 
ateinančią žiemą. Seiminin
kė P. Simėnienė su savo pa- 
gelbininkėmis paruošė sve
čiams pietus.

Po pietų A. Aleknienė pa
sveikino svečius ir išvyks
tantiems iš Floridos linkėjo 
laimingos kelionės ir vėl 
pasimatyti ateinantį rudenį. 
Klubo prez. V. Bunkus svei
kino pobūvio dalyvius, dėkojo 
už atsilankymą ir pranešė, 
kad turime svečią iš Chica- 
gos solistą Roger Zills* R. 
Žilis sveikino St. Peters
burg© pažangius lietuvius už 
jų darbštumą. Sakė, jūsų 
salė graži, moderniškai su
tvarkyta. Dėkojo už teikia
mą paramą laikraščiui “Vil
niai”. Sakė: Aš skaitau 
visus pažangius laikraščius, 
veikiu chore ir kitose orga
nizacijoje.

Su buvusiu chicagiečiu 
Martinu Vidra jiedu padaina
vo keletą komiškų dainų ir 
dvi su visa publika. Jiems 
pianu akomponavo Walter is 
Žukas. Dainos Mylėtojų cho
ras padainavo kelias dainas. 
Vadovavo A. Pakalniškiene.

V. Bunskus dėkojo sve
čiams už gražias dainas, 
taipgi chorui ir A. Pakalniš
kienei už vadovavimą, o W. 
Žukui už akomponavimą. 
Pobūvio dalyviai už gražų 
dainavimą smarkiai plojo.

Jau palieka Floridą mūsų 
geri bičiuliai, nuolatiniai 
mūsų pobūvių lankytojai chi- 
cagiečiai Frank su žmona 
Prusiai, Binghamton, N. Y. 
Ona ir Juozas Kireiliai, new 
yorkietis Walter Misiūnas ir

kiti. Jie čia praleido žie
mos sezoną. Sakė, jiems pa
tikusi Florida ir mūsų drau
giškumas. Pasižadėjo su
grįžti sekamą žiemą, o kai 
kurie mano visai čia apsi
gyventi. Mielai laukiame 
visų.

Šiame pobūvyje Dainos 
Mylėtojų chorui Įteikė gra
žios paramos čikagietis Ro
ger Žilis $20; po $10 kana
dietė Valerija Masiene, new- 
yorkietis Walter is Misūnas, 
vietiniai W. Zilaitis ir J. 
Ragauskas; po $5 Tvask, O. 
Lenigienė, U. Daunorienė, 
N. Sireika, D. Mikalajūnienė, 
O Stakėnienė, W. Stakėnas 
$7. Choro vardu širdingas 
ačiū visiems.

PRANEŠIMAS

Balandžio 20 d. LLD 45 
kuopos parengimas.

Balandžio 27 d. Klubo pa
rengimas. Pietūs 12 vai., po 
pietų muzika ir šokiai.

Vieta klubo salėje, 314 - 
15 Ave. So. Prašome visus 
įsitėmyti.

KLAIDOS PATAISYMAS

Kovo 29 d. laidoje mano 
korespondencijoje, kur yra 
aprašomas kovo 8 d. minėji
mas, praleisti du vardai. 
Turėjo būti: po Aldonos 
Aleknienės kalbos kalbėjo 
angliškai Adelė Pakalniškie
nė, o Tillė Lukienė paskaitė 
poemą “Aš moteris” (I am 
Woman).

V. B-NE

Miami, Fla.
MŪSŲ RENGINIAI 
SĖKMINGAI VYKSTA

Jau praėjo 3 šių metų mė
nesiai - jie buvo vaisingi. 
Lietuvių Socialio Klubo ren
giniai kas sekmadienis pri
pildo salę. Dėka Marytės ir 
Juozo Paukštaičių didelio 
darbo, vietiniai" ir svečiai 
būna gerai aprūpinami ska-

i  ̂V- >. J M.

Alytaus rajone Įvyko tradicinės lietuviu literatūros 
dienos. Grupė rašytojų is Vilniaus lankosi rajonoūkiuose. 
įmonėse, skaitė savo kūrybą Alytaus kultūros namuose. 
Vykdami i Alytų, rašytojai pagerbė Rojaus Mizaros atmi
nimą* Pri° 1° paminklo padėjo gėlių puokštes, aplankė Vin
co Krėvės-Mickevičiaus memorialini muziejų Subartonyse.

NUOTRAUKOJE: Lietuvos rašytojai prie V. Krėves gim
tojo namo. ė R. SAVICKO nuotrauka

Prieš keletą metu koncer
tus ruošė LSK ir LLD kuopa. 
Meno talentus tada į Miami 
kvietėme iš New Yorko. 
Worcestcrio, Chicagos, Si. 
Petersburg©. Mūsų saloje 
skambėjo LMS Festivalio 
dainos, gražius prisimini
mus mūsų publikai paliko 
Tarybų Lietuvos operos so
listes Kaukaites koncertas. 
Taip ir dabar yra sąlygos 
mūsų mono veiklai. Ypač 
žieminio sezono laikotarpiu 
bent vieną ar du gerus kon
certus, manau, būtų galima 
duoti mūsų svečiam turis
tams. Tai šias problemas 
mes diskusuojame savose 
sueigose. Manau, kad vie
ningai veikdami pasieksime 
gražiu rezultatu. < I

BRANDUS LLD 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

į LSK bei Aido choro

ir kiti šių metu ren- t t
sėkmingai vyksta.

zniais pietumis. Po pietų, 
žinoma, estradoje pasirodo 
gyvas orkestras ir salėje 
ima suktis ir kojas kilnoti ne 
tik jauni, bet ir mūsų senu
kai. Svečių turime iš įvai
rių miestų ir valstijų. Ka
nadiečiai Pempes, bostonie- 
nė H. Zekonienė, Julius 
Krasnickas ir kiti net prisi
jungia 
veiklą.

Taip 
giniai
LLD 75 kuopos bazaras buvo 
sėkmingesnis, negu praeitų 
metų. Aido choro koncer
tas, rengtas šiokiadienį, irgi 
turėjo geras pasėkas. Tarp
tautinės Moters Dienos mi
nėjimas kovo 20 dieną - davė 
vaisingų rezultatų. Paren
gimas buvo skirtas paramai 
laikraščio “Daily World”. 
Gauta ir auku dienraščiui -< 
draugas Švėgžda savo miru
sios žmonos pagarbai auko
jo $50. Aukomis prisidėjo 
ir kiti.

Moters garbei ir jos kovai 
už lygiateisiškumą buvo tin
kama tikslui’i/ programa. 
Aido choras, jo vyrų grupė,

BROCKTON, MASS.

Mirus

Annai Chestnienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos artimie

siems, vyrui Petrui, sesers vaikams Rudolf Va
lent, George Tenika ir Mrs. Mary Coffey ir jos 
vyrui Denis; taipgi užuojauta ir kitiems giminėms 
ir draugams.

Ada White

K. Barčienė J. Gutauskas
P. Žukauskienė E. Krulienė *
F. Cheraska Albina Miknis
Kaz. Cheraska B. Tamulevich
K. Butkienė R. Wallen
A. Ustapienė L. Smith
So Rainard A. Vaitekūnienė
M. Gutauskienė A. Vilemaitienė
P. Orontienė A. Cužas
Ch. Ustapas S. Rudis
F. Markevičius E. Zelesky
A. Markevičienė A. Daivis
Jos. Skirmontienė V. Cerkas
Al. Skirmont Ant. Dinzmanas
B. Ambros Ao Klimienė
Sofia Grose jį Lapinskienė

Turas i Lietuva į
MASKVA - VILNIUS - MINSKAS - LENINGRADAS

Liepos 17 iki rugpiūčio 4-19 dienų

Kaina: $1,025 - viskas pilnai apmokama

du į kambarį viešbučiuose 
(kambarys vienam brangiau)

Visas maistas - pirmos klasės viešbučiai - važi
nėjimai po miestus - Lietuviškas teatras - bale
tas - laiveliu ekskursijos - susitikimai su tarybi
niais piliečiais Draugystės namuose.

Dėlei daugiau informacijos skambinkite bei ra
šykite: .

Anniversary Tours
suite 1428 - 250 West 57th St.
New York, N. Y. 10019 
(212) 245-7501

buvo pirmieji programoje. 
Chorui vadovavo F. Man- 
kauskas, mokytojos pava
duotojas. Mildred Friberg- 
Savukaitė pasakė Kovo 8-tos 
minėjimui pagrindinę kalbą. 
Ji priminė Moters Tarptau
tinės istoriją ir moterų ko
vas už taiką ir žmonijos lai
mingesnį gyvenimą. Taip ir 
ukrainietis Billy pasakė kal
ba moters šventei.

Dainos srityje E. Man- 
kauskienė atliko porą gražių 
dainelių solo. Po jos į es
tradą įžengė įgudęs dainos 
solistas Julius Krasnickas. 
šiuo atveju Julius patenkino 
ne tik lietuvius, bet ir mūsų 
nuolatinius svečius ukrai
niečius, pridėdamas porą 
liaudies dainų rusų kalba. 
Jo stiprus ir skambus bal
sas yra malonus klausytojo 
ausiai. Naujovė buvo, kai 
M. Nevinskienė pasirodė es
tradoje su savo iš Lietuvos 
parvežta armonika (koncer- 
tino ). Ji gražiai grojo ke
letą kūrinių. Taip pat buvo 
netikėta profesionali ukrai
nietė solistė - Mrs. Dmytry- 
shy ir Aido choras atliko 
finalinį programos numerį. 
Mūsų publika dėkojo progra
mos atlikėjams gausiais ap
lodismentais.
MŪSŲ MENINĖ VEIKLA

Gražu ir vertinga, kai jau 
pagyvenę vyrai ir moterys 
susigrupuoja meninei ar ki
tai veiklai. Kalbame apie 
vietinį Aido chorą Miamyje. 
Žinoma, vokalinis, dainos 
meno talentai, galima sakyti, 
kaip ir neegzistuoja. Tokia 
jau ta dainos meno profesi
ja - ji kyla ir auga ne pati 
savaime, bet visuomenėje.

Miamyje ir apylinkėje tu
rime daugiau dainos talento, 
negu kad matome ir girdime 
mūsų koncertuose. šiame 
sezone mes dėkingi svečiui 
Juliui Krasnickui, kuris taip 
gražiai dalyvauja mūsų kon
certinėse sueigose. O kur 
tie kiti, kodėl jų nėra? Juk 
čia gyvena muzikos mokyto
ja, operiška solistė B. Ra
moškaitė, taip pat solistės 
Mae Garbėnienė, Onutė Stel- 
mokaitė. Sakoma, kad grei
tai turėsime solistą lešman- «
tą, o choristė ir armonistė 
M. Nevinsienė jau dalyvauja 
mūsų koncertuose.

Vadinasi, dainos talento 
yra. Tik reikia iniciatyvos 
tuos talentus suburti į meni
ne veikla. Kai kurie iš m inė- < <
tų yra dainavę, vaidinę ope
retėse. Tad ir Miamyje jie 
galėtų duoti ką nors gražes
nio ir didesnio dainos meno 
srityje. Žinoma, čia reikia 
sumanumo ir organizuotu
mo. Pavyzdžiui, LLD 75 
kuopa gana kilniai atlieka 
savo visuomenines pareigas. 
Jos veikla apima mūsų laik
raščių išlaikymo vajus, kovą 
už taiką. I kuopos programą 
įeina minėtinos sukaktinės 
šventės, kaip Kovo 8-ta, Ge
gužes Pirmoji ir kitos su
kaktinės. Gi meno srytis, 
rodos, priklauso chorui. •

Kiekvieno mėnesio ket
virtą trečiadieni vyksta LLD 
75 kuopos pietūs, susirinki
mas ir vienokia ar kitokia 
kultūrinė programa. Tačiau 
kovo 27 d. kuopos sueiga buvo 
skirtinga. Pietūs ir progra
ma buvo dedikuota pagarbai 
mirusios draugės Švegždie- 
nės. Velionės vyras, visa
da rūpinosi, kad jo žmonos 
idealai ir prisiminimai būtų 
gyvi visuomenėje. Jis auko
jo pinigines sumas pažangos 
laikraščiams, kurie kovoja 
už taiką pasaulyje ir gražes
nį žmonijos gyvenimą. 
Draugas Švėgžda padengė ir 
šių pietų materialines są
skaitas. Tad ir programa 
buvo skirta šiam momentui.

Todėl didelis ačiū mūsų 
dainos artistams, kurie, 
nors ir be akompanimento, 
atliko gražią dainų progra
mą. A. P. Gabrėnas pateikė 
juostelėje užrekorduotą Mae 
Gabrėnienės solo: “Tykiau 
tykiai Nemunėlis teka”. 
Paskiau Mildred Friberg 
gražioje kalboje apibūdino 
velionės švegždienės gyve
nimą ir visuomeninę jos 
veiklą. Po kalbos solistas 
Julius Krasnickas įspūdin
gai atliko “Karvelėli mėly
nasis”. Taip pat solistai, 
Mae Gabrėnienė ir svečias 
D. Janušas, puikiai pasižy
mėjo kaip duetas su muzikos 
kūriniais: “Saulutė raudo
na” ir “Leiskite į tėvynę”. 
Klausytojai šiltai dėkojo vi
siems programos daly
viams.

Menino programa buvo 
pravesta tik baigus pietus 
prieš LLD kuopos mitingą. 
Taip būna patenkinti svečiai, 
kurie dalyvauja sueigoje pie 
tų ir programos tikslais.

LLD 75 kuopos susirinki 
m as irgi buvo sklandus ir 
vaisingas tarimais. Išklau 
syta finansų raštininko J. 
Paukštaičio ir iždininkės M. 
Kancerienos finansiniai pra - 
nešimai, taip pat ir kitų ko
misijų raportai. Išreikšta 
padėka draugei Kancerienei 
ir jos talkininkėms už ska 
nius pietus. Kuopos narių ir 
visų dalyvių vardu nutarta 
išreikšti per “Laisvę” ir 
“Vilnį” užuojautą veliones 
vyrui A. Švėgždai ir visiems 
jos giminėms. Tuo reikalu 
rūpinasi J. Kanceris. Kuopa 
nutarė “Laisvės“ ir “Vil
nies“ dalininku suvažiavi
mus pasveikinti, skiriant 
jiem po šimtinę. Priimta 
rekomendacija ruošti pro
graminę sueigą paminėjimui 
tradicinės šventės - Gegu
žės Pirmosios.

Tačiau nemalonu minėti 
kad draugų Sliekų sveikata 
dar pablogėjo. Šiuo metu ne 
tik Juozas, bet ir E.Sliekie- 
nė pateko į ligoninę. Daž
niausiai juos aplanko J. ir 
M. Kochiai. Bet ilgokai sir
gusi draugė H. Hinman, kuri 
pergyveno “stroką“ - gra
žiai sveiksta. Linkime vi
siems geriausios sveikatos.

V. BOVINAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

MASKVA. Tarybų Sąjun
goje pastatoma naujų apart - 
mentinių namų 11 milijonų 
gyventojų į metus. Pastato 
daugiau naujų namų negu 
Jungtinėse Valstijose, Ang
lijoje ir Prancūzijoje bend
rai skaičiuojant.

HONG KONGAS. Čia gauta 
žinių apie vykstančius ne
ramumus Kinijos Wuhano 
provincijoje, taipgi ir kai 
kuriuose kituose miestuose. 
O Kinijos premjeras Cou 
en lajus už viską kaltina Ta
rybų Sąjungą ir Ameriką, 
kurios varžosi už “pasauli
nę vadovybę”.

MASKVA. Tarybiniai geo
logai surado naujus natūra
laus gazo šaltinius Kaukaze.

BROCKTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

1965 m. balandžio 12 d. 
mirė

Antanas Orintas
Lėtai ir liūdnai praslinko devyneri metai nuo 

mano mylimo vyro ir dukters tėvo Antano OTinto 
mirties. Žinome, kad jokios dejonės ir ašaros 
mums jo nesugrąžins, bet, kuomet ateina toji 
skaudžioji diena, tai širdįveriantyspergyvenimai 
naujai užgauna mūsų širdis ir paliktą neužgydomą 
žaizda. <

Lankysime jo ir jo anūko Kennie kapą, ruošime 
gyvomis gėlėmis, o širdyse ir mintyse minėsime 
jo kilnų atminimą.

PETRONĖLĖ ORINTIENE, žmona 
OTYLIA, duktė
CHARLES ANDRUTIS, žentas 
WAYNE ir K A RL, anūkai

NEW YORK CITY

Mirus

Margaret Cowl-Kavaliauskaitei
Šioje liūdesio ir širdgėlos valandoje reiškiame 

gilią ir nuoširdžią užuojautą jos sesutei Agnes Ju
revičienei ir jos dukrai Olgai, taipgi sesutei Helen 
Kudirkienei ir jos šeimai ir visiems giminėms bei 
draugams.

Liūdime ir mes, kuopos nariai.
L. L. D. 75 Kuopa 

Miami, Fla.

I
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Waterbury, Conn.

Kovo 25 dieną po trumpos 
ligos Waterburio ligoninėje 
mirė John Kvaraciejus. Gy
veno 126 Congress Ave. Vy
ras Anna (Mikulevičiutė ) 
Kvaraciejus.

Buvo gimęs Lietuvoje, sū
nus Jono ir Onos Kvaraciejų. 
Atvyko į šią šalt jaunas bū
damas ir gyveno šiame 
mieste per suvirs 50 metu.

Buvo narys Lietuviu Pilie
čių Politinio Klubo ir dirbo 
klube kaipo bartenderys ir 
svetainės prižiūrėtojas. Su
tikau ji antradieni. Jis skun
dėsi, kad nesijaučia gerai. 
Trečiadieni buvo nuvežtas 
i ligoninę ir už keturių dienu 
mirė.

Jaunas būdamas velionis 
dirbo Waterbury Buckle Co. 
Buvo išėjęs į pensiją keli 
metai atgal.

Liūdesyje liko jo moteris, 
trys posūniai. Stanely Bui- 
nauskas gyvena Oakville, 
Conn., William ir Joseph 
Buinauskas gyvena Water
bury. Podukra Mrs. Mary 
Modana gyvena Bayside, 
N. Y.

Taipgi liko ir kitų giminių.
Palaidotas kovo 27 dieną 

Lietuvių laisvose kapinėse 
Waterbury. Laidotuvių di
rektorius buvo John Stokes iš 
Stokes Funeral Home.

Ilsėkis ramiai, Jonai, šios 
šalies žemelėje.

J. S.

Mainieriai už ener
gijai konferenciją

Nicosia, Kipras. Mainie- 
rių Darbo Unijos Internacio
nalo delegatai, atstovaują 
pusseptinto milijono mainie- 
rių, pasisakė už generalinę 
mainierių mobilizaciją pa
saulinei konferencijai ener
gijos klausimu..

Atsišaukime pasakyta, kad 
“kapitalistinis pasaulis gy
vena krizę, kuri darbinin
kams miestuose ir visur ki
tur sudaro sunkią padėti”. 
Todėl konferencijoje reikia 
visą krizės padėti apsvar
styti.

NEW YORK, N. Y.

Mirus

Margaret Cowl-Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausią užuojautą jos seserims

Agnes Jurevičienei ir Helen Kudirkienei ir vi-
siems kitiems artimiesiems bei draugams.

Margaret Cvirka Aw Bečicnė
E. Finenco E. Jackims
M. Navickas A. Aimant
E. Stankus M. Krupp
C. Aimant V. J. Zutrai
J. Krupp F. Mankauskas
Eva Vitartienė Pauline Urbon
H. Mankauskas A. Marozas
Jonas Smalenskas Miami, Fla.
J. Finenco

Kai kurios mūsų veikėjos Tarptautines Moters Dienos 
minėjime kovo 10 d. Laisvės salėje. Iš kairės i dešinę: 
aidietė Adelė Lupševičienc. Motoru Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienč, Klubo korespondentė Helena Feiferienė, 
Aido Choro mokytoja Mildred Stcnslerienč, akompanistė 
Bronė Šalinaitč ir Amelija Yuskovic ant estrados sako 
kalba. <

Ona Keraminienė
Vasario mėnesio laikraš- 

čiukyje, kuris leidžiamas 
vienos Įstaigos savo (Caril
lon House) darbininkams, 
kur dirba Ona Keraminienė, 
Anne C. White aprašo jos 
pasisakymą apie jos ir jos 
vyro Jono vizitą praėjusiais 
metais jų gimtinėje Lietuvo
je. Čia perduodame tą taip 
malonų ir nostalgišką pasa
kojimą.

Ona ir Jonas Keraminai 
aplankė savo gimtine, Lietu
vą, nelabai seniai. Jie at
rodė, kaip vaikai iš didelio 
miesto, kalbėdamiesi su 
savo draugais ir giminėmis. 
Jie r nematė jokių stebuklų, 
bet tokie Įvykiai pasitaiko 
tik syki gyvenime.

Tai buvo labai šalta diena 
Vilniuje, Lietuvos sostinė
je. . . Jie manė, kad niekad 
nebus progos vėl pamatyti 
savo gimines ir gimtąjį 
kraštą. Tai tikrai atrodė 
kaip stebuklas. Tiek metų 
prabėgus, šis pasimatymas 
kaip sapnas. . .

Antrojo Karo audros iš
trėmė Oną Į Vokietiją bejos 
sutikimo ir padarė ja kaline, 
vos sulaukusia 14 metu. Ji < < 
nespėjo pamatyti kiek nors 
daugiau gyvenimo bei dides
nio miesto, nes dar buvo tik 
jauna mergaitė.

Jonas Keraminas buvo
šiek tiek vyresnis. Jono vy
resni broliai pagelbėjo jam 
(nors jiems buvo labai sun
ku ) gauti šiek tiek mokslo, 
tad jis jautėsi skolingas šei
mai. . . Bet Jonas irgi buvo 
išvežtas iš savo namu ir te-< 
vyne,s.

Tokiu būdu abu Keraminai 
tapo išvietintais. Ona buvo 
tik 15 su puse metų amžiaus, 
kai ištekėjo už Jono. Jonas 
ir Ona veik buvo pradėję ap
miršti Lietuva, bet kai susi
tiko su draugais ir giminė
mis, jautėsi vėl kaip namie.

Sugrįžę Lietuvon Ona ir 
Jonas lankėsi visur - apke
liavo visa Lietuva. Jonas 4 (
džiaugėsi sutikęs savo gimi
naiti , kuris yra žymus akto
rius Lietuvos teatre. Kiti 
giminaičiai irgi gerai išsi
mokslinę ir ten gyvenimo ap
linkybės daug geresnės negu 
buvo manyta. 0 .

Ona ir Jonas pateko i 
Ameriką keistu supuolimu. 
Ona per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių gavo paltą, kuris buvo 
padovanotas Amerikoje gy
venančios moters. Ona rado 
laiškeli palto kišenėje su 
adresu, kuriame parašyta, 
kad Mrs. Miller gali pagel
bėti jai atvykti i Ameriką. 
Ona atsakė i laiškeli, ir taip 
atvyko i šią sali .

Dabar Ona ir Jonas gyve
na Commack, Long Islande. 
Ona dirba kaip pagalbininkė 
Carillon House, o Jonas va
žiuoja i miestą i savo dar
bovietę.

Jie neturi jokių giminių 
Amerikoje, bet spėjo Įsigyti 
daug draugų. Jų kaimynai 
suruošė jiems 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
pobūvi. . .

Buvo smagu pasikalbėti su 
Ona apie jos pergyventus 
nuotykius per paskutinius 30 
metų Amerikoje.

IEVA MIZARIENĖ

Demokratės sudarė 
savo veiklai planą

Washingtonas. 1,450 De
mokratų partijos moterų 
veikėjų dalyvavo konferenci
joje. Priėmė naują savo 
veiklai programą, nustatė 
gaires ateičiai.

Konferencija nusitarė mo
bilizuoti moteris nacionali
niams ir lokaliniams rinki
mams, kad daugiau moterų 
būtu išrinkta i įvairias vie-< f <

tas.

WMF WKKO 
NAUJIENOS
Miesto subviu ir autobusu< • 

37,000 darbininkų laimėjo 
algų pakėlimą, kuris per 
porą metų kainuos apie $135 
milijonų. Dabar ir kitos 
municipalių darbininkų uni
jos reikalauja pakelti pana
šiai algas, kiek gavo trans- 
portacijos darbininkai.•

Apeliacijų teismas nusita
rė Manhattane ir B>onxe Įs
teigti raštines, kurios padės 
skurdžiams legaliuose klau
simuose nemokamai.

Kiniečių rajone 50 polięis- 
tų padarė kratas kiniečių 
fraternaliuose klubuose, kur 
buvo palaikomas gembleria- 
vimas ir narkotikų pardavi
nėjimas. Areštavo 9 gemb- 
lerius, rado nemažai ginklų 
ir $48,000 pinigų.

Aido Choro koncertas
Šiemet Aido Choro pavasarinis koncertas Įvyks Laisvės 

saloje, kur galėsime ilgiau pabuvoti, pasiklausyti gražiu 
lietuviškų dainų ir pasivaišinti. Svečiams bus laiko i r pa 
bendrauti, nereikės, kaip kitais metais, skubiai apleisti 
salę nustatytu laiku.

Kaip žinome, lietuviai myli dainą. Jau gilioje senovėje 
lietuviai reiškė per dainą savo džiaugsmus ir vargus. Gru
pinis dainavimas glūdi lietuviuose jau nuo senų laikų, ar tai 
būtų kaimo jaunimas talkose, vestuvėse ir kitose pramo
gose. Mokyklų chorai ir profesionaliniai chorai, ypatingai 
šiandien Tarybų Lietuvoje žymiai pasireiškia. Teigiama, 
kad Lietuva yra aukštos chorinės kultūros šalis, otų pačiu 
tradicijų laikosi ir užsienio lietuviai. Lietuviška daina 
skamba Šiaurūs ir Pietų A merikoje bei daugelyje kitų šalių, 
kur tik yra daugiau susibūrusių lietuvių. Kaip žinome, yra 
ir pažangiųjų lietuvių chorai, vienas iš jų - New Yorko Aido 
Choras, kuris gyvuoja jau 62 metai.

šio metinio Aido Choro koncerto, kuris Įvyks gegužės 5 
dieną (sekmadieni), programa susidarys iš liaudies dainų. 
Apart paties Choro, išstos aidiečiai solistai ir svečiai dai - 
nininkai iš kitu mietu, apie kuriuos pranešime vėliau. 
Šiuo kartu primename, kad Aido Choro prieteliai rezer- 
vuotųsi gegužės penktąją iš anksto ir atsilankytų i koncer
tą.

Bilieto kaina tik $4. Lauksime atsilankant.
H. F.

Dani Rose nuteistas nuo 5 
iki 15 metu kalėti už užmu- <
Šimą jūreivio apiplėšimo 
metu. Pas užmuštą jūreivi 
rado tik 30 centu.•

Pulitzerio premijos lai
mėtojas, pasižymėjęs Asso
ciated Press korespondentas 
ir kolumnistas Hal Boyle 
mirė 63 metu amžiaus nuo <
širdies atakos. Jis buvo 
korespondentas trijuose ka
ruose, apkeliavo 70 šalių, 
šešis kontinentus.•

Kovo 17 d. iškilmingai 
buvo minėta “Daily World” 
nuoširdžios rėmėjos Fanny 
Hechtman 81 metų gimtadie
nio sukaktis. Sueigoje su
kelta laikraščiui $400.

Laikraščių spaustuvių 
darbininkų unija pasiruošė 
streikui, jei nebus laiku at
naujintos sutartys. Tęsiasi 
unijos atstovų pasitarimai 
su darbdaviais.•

Balandžio 1 d. šimtai elek
tros vartotojų demonstravo 
prie miesto rotušės. Reika
lavo sulaikyti Con. Edison 
elektros kainų kėlimą.

Kovo 30 d. Queens Consu
mer Action taryba turėjo pi
ketus ir mitingus kovai prieš 
aukštas maisto kainas. Rei
kalavo kainas numažinti 50%. 
Paskleista daug atsišaukimų 
ir gauta ant peticijų nemaža 
parašų.

RE P.

CHICAGO. Namo gaisre 
žuvo Whittingtonu šeimos 
keturi nariai.

Union Tours kelionės į 
VILNIŲ

15 dienų ........ $998.00 asmeniui
5 naktys VILNIUJE
5 naktys VIENOJE (Austrija)
5 dienos kelionei su sustojimais 

MASKVOJE ir LENINGRADE

Į kainą Įeina pirmos klasės viešbučiai; ke
lionė Į ten ir atgal paremta nupiginta eks
kursine kelione; valgis tris kartus Į dieną 
Vilniuje; pusryčiai ir pietūs Vienoje ir val
gis Maskvoje ir Leningrade; persikėlimai ir 
pavežinėjimas po miestus ir lagamino tvar
kymas, kuriame priskaitoma du čemodanai.

Kelionės išvyksta: Birželio 6, birželio 25, 
liepos 22 ir rugpiūčio 28.

Dėlei platesnės informacijos susisiekite su:

Union Tours, Iric.
6 East 36th Street
New York, N. Y. 10016

Telefonas; (212) ORegon 9-7878
MRS. PATRICIA KELTNER, manadžierius 

Rytinės Europos Kelionių Skyriaus.

Dabar atsilygin
kime vilniečiams

Chicagos draugai vilnie- 
čiai9 Jono Mažeikos vado
vaujami, labai gražiai pa
sveikino “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą su puikia fi
nansine parama laikraščiui. 
Dabar ateina mūsų New Yor
ko laisviečių eilė jiems už 
tai atsilyginti tuo patimi, tai 
yra - pasiųsti pasveikinimų 
“Vilnies” dalininku šuva- 
žiavimui, kuris Įvyks gegu
žės 5 dieną.

Tie vieni kitu sveikinimai c
yra sena graži tradicija. 
Chicagiečiai jos nepamiršo, 
nepamirškime ir mes. Svei
kinimas apsiėmė priimti ir 
pasiųsti vilniečių suvažiavi
mui “Laisvės*-* adm. Ieva 
Mizarienė. Bet, žinoma, 
galima juos siųsti ir tiesiai i 
Chicagą/ kaip kam paran
kiau, taip ir padarykime.

LAISVIETIS

Ragina sulaikyti pa
ramą Čilės fašistam

Chicago. Čilės Solidaru
mo grupių delegatai iš 20 
valstijų konferencijoje nuta
rė išvystyti plačią veiklą už 
paramą Čilės liaudies kovo
tojams.

Konferencija pasiuntė ra
ginimą Kongresui sulaikyti 
bet kokią paramą Čilės mi- 
litarinei valdžiai. Reikalau
ja paleisti politinius kali
nius.

Konferencijoje dalyvavo 
nemažai Įvairių unijų atsto
vu, r

Mirė
Praeitos savaitės pabai

goje mirė senas laisvictis 
Kancionas Levanas. Palai
dotas praėjusi antradieni, 
balandžio 9 dieną. Velionio 
palaikai buvo sukremuoti 
(sudeginti). Paskutinio at
sisveikinimo kalbą pasakė 
“Laisvės” administratorė 
Ieva Mizarienė.

Draugas Levanas buvo 
eilinis susipratęs darbinin
kas. Priklausė prie mūsų 
pažangiųjų organizacijų ir 
dalyvaudavo visuose paren
gimuose. Su jo mirtimi ne
tekome gero, nuoširdaus 
draugo, “Laisvės” skaityto
jo ir rėmėjo.

RE P.

People love to sing

Singers from a Baltic country

Baltic countries Estonia, 
Latvia and Lithuania - are 
singing nations. No other 
place in the world has such 
beautiful song and dance fes
tivals as they do. Estonia 
celebrated its 100th festival 
in 1969. Latvia and Lithua
nia, I believe, have had those 
100th festivals also.

Lithuanians love to sing 
away from their homeland 
too. We have Aido Chorus in 
New York, also choruses in 
Hartford, Chicago, Miami 
and St. Petersburg.

Because Lithuania is the 
biggest of the Baltic coun
tries, more of her people 
have come to the United 
States and their choruses 
here have been bigger and

Pramogą Kalendorius

HARTFORD. CONN.

Laisvos Choro koncertas 
ir pietūs balandžio 28 d. 
Pradžia J vai. Vieta: 157 
Hungerford Si. Pietūs bus 
punktualiai duodami. Pro
gramą išpildys pats choras 
ir svečiai iš New Yorko.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti.

GEGUŽES 5 D.
Aido Choro koncertas ir 

pietus. Pradžia 2 vai. Įėji
mo auka $4. Laisves saloje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽES 19 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metų, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą i 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadieni, balandžio 17 
d., 1:30 vai. po pietų Įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kviečiame visas nares da
lyvauti.

VALDYBA

VARŠUVA, Lenkija. Apie 
70,000 suaugusių grižo i mo
kyklas pasiekti aukštesni 
prasilavinimą.

longer lasting than Estonian 
and Latvian choruses.

Love of singing is univer
sal. I noticed in the papers 
that five hundred young sing
ers from 12 university cho
ruses will participate in the 
fourth Lincoln Center Inter
national Choral Festival be
ginning April 18.

Eleven foreign choruses, 
■from 11 countries, will tour 
100 colleges in 23 states be
fore joining a special United 
States chorus for concerts 
in New York and Washington.

Participating choruses 
are coming from Austria, 
Brazil, Hungary, Japan, Po
land, Sweded and other coun
tries.
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