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KRISLAI
Laisviečių suvažiavimas 
60 metų jubiliejus

Filmas iš negrų gyvenimo 
Torpedai 4 bilijonai

J. Gasiūnas

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas baigėsi pakilusiu ūpu 
ir ryžtu, kad ir 1971 metais 
galėtume savo laikraštį iš
leisti, kaip buvo leidžiamas 
pirmiau.

« Tiesa, buvo nusiskundimų 
dėl techniškų sunkumų, bet 
ir tuos sunkumus pasiryžta 
ftaip nors nugalėti, ieškoti 
spaustuvei daugiau techninės 
pagalbos. “Laisvės” persona
las ir direktoriai tuo klausi
mu dabar rūpinasi.

Šėrininkai vienbalsiai užgy- 
rė “Laisvės” politinę liniją ir 
pareiškė, kad ir toliau tokio
je pat dvasioje laikraštis bū
tų redakcijos vedamas.

Svarbiausias dabar mūsų vi
sų laisviečių darbas — gerai 
pasiruošti mūsų laikraščio 60 
metų sukakties minėjimui.

Sekamais metais “Laisvei” 
sukanka 60 metų nuo jos įsi
kūrimo. Per 60 metų “Laisvė” 
išeidinėjo be jokios pertrau
kos. Tai didžiulis mūsų visų 
laisviečių laimėjimas.

Suvažiavimas pavedė “Lais
vės” personalui ir direkto
riams sudaryti planą, kaip iš
kilmingiau minėti jubiliejų, 
ilanoma išleisti didelį albu- 
n^ą, kuriame galės tilpti svei
kinimai ir informacijos apie 
pažangiųjų veiklą visose lie
tuvių kolonijose. Kiek žino
ma, darbas bus pradėtas grei
tu laiku.
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Virš 600 jaunuolių mokosi Vilniaus M. K. Čiurlionio muzikos mokyk
loje.' čia veikia choreografijos, dailės ir muzikos specialybių skyriai.

Nuotraukoje matome auklėtines choreografijos pamokoje.
M. Baranausko nuotrauka.

Vieningai kovodami laimėjo 
streiką San Francisco mieste

San Francisco, Calif. — 
7,500 miesto tarnautojų lai
mėjo streiką. Daugelis uni
jų buvo paskelbusios, kad 
jų nariai išeina simpatijos- 
streikam Vis daugiau ir 
daugiau darbininkų metė 
darbą, atsisakė eiti per pi
keto linijas.

Kadangi transponacijos 
darbininkai streikavo, tai ir 
visa miesto transportacija 
buvo suparalyžiuota. Dau-

visi darbininkai vieningai 
laikėsi.

TS ir JAV mokslininkai 
tarsis taikos reikalu

Washingtonas. — Senato 
subkomitetas pradės tyri
nėjimą, kaip plačiai yra 
naudojamos marijuana ei-pu. 
garetės armijoje Pietų 
Vietname, ypač tarp tų, ku
rie dalyvavo My Lai sker
dynėse.

Maskva. — Kitą mėnesį 
New Yorkan atvyks Tary
binių mokslininkų, pramo
ninkų ir švietimo vadovai 
tartis su tokiais pat Ame
rikos vadovais taikos reika-

Pasitarimai prasidės ba
landžio mėnesi, v

sidarė ir miesto rotušė. 
Miesto darbo unijų taryba 
užgyrė streiką.

Miesto tarnautojai reika
lavo, kad jiems būtų pakel- 

y. - tos algos maždaug po tiek, 
( 7 yvavl- kiek pragyvenimas pakyla, visiems pridavė 1 1 J

Washingtonas. — Senatas 
paskyrė $230,000 tyrinęji- 

Napoks, Italija. — Tary-lmui Mainierių Unijos prezi- 
bų Sąjunga Viduržemio dentinių rinkimų, kurie bu- 
Jūrose jau turi apie 50 ka- vo neteisingai. pravesti ir 
rinių laivų. Prieš metus prezidentinis kandidatas 
laiko turėjo 30 laivų. Yablonskis nušautas.
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Metai 59-ieji

Amerika remia dešiniuosius 
nuversti Kambodijos valdžią

Maskva. — Kambod i j o s 
valdžios galva princas Siha
nouk čia turėjo pasitarimą 

j su TSRS prezidentu Pod- 
gorniu ir premjeru .Kosygi
nu. Ieško jis paramos, kaip 
Kambodija ir toliau išlaiky
ti neutralia ir nepriklauso
ma šalimi.

Princas nusiskundė, kad 
Kambodijos premjeras ge
nerolas Lon Nol yra susi
dėjęs su pačiais dešiniau- 
siais elementais, kurie pa
laiko ryšius su Jungtinių 
Valstijų mili tari s tai s ir 
JAV centraline žvalgyba, 
kurių tikslas yra nuversti 
neutralią Kambodijos val
džią.

Dienraštis “Izvestija” ra
šo, kad tie visi dešinieji suo
kalbininkai stengiasi pažeis
ti draugiškus Kambodijos 
santykius su socialistinėmis 
šalimis. Jie nori Kambodija

įtraukti i Amerikos šalinin
kų gretas.

Tuo sumetimu dešiniųjų 
nacionalistų sukurs t y t o s 
gaujos puolė Šiaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios ambasa
das, reikalaudami trauktis 
iš Kambodijos.

Po pasitarimo Maskvoje 
princas Sihanouk planavo 
vykti į Kinijos sostinę Peki
ną irgi pasitarti, kaip ge
riau kovoti prieš dešiniųjų 
ir Amerikos imperialistų 
pasimojimus.

Iš Saigono praneša, kad
princas Sihanouk jau paša-Imu. 
_____________________________ L

lintas iš valdžios vadovybės. 
Nacionalinės asamblėjos 
prezidentas Heng paskirtas 
Sihanouko vieton. Bet visa 
valdžios galia pavesta prem
jerui gen. Lon Nol ir minis
trui Matakui.

Gen. Lon Nol turi savo 
komandoje Kambodijos ar
miją iš 49,000 karių. Atro
do, kad Kambodija dabar 
gali būti įtraukta į karą.

Amerikos imperialistai 
jau sukūrė karą Laose, da
bar bando sukurti karą 
Kambodijoje. Kambodija 
gali būti trečiuoju Vietna-

Laoso patriotai prie 
JAV bazes veržiasi

Draugų Andruliu iš Cfticagos 
mūsų suvažiavime 
m as mums 
daugiau energijos ir ryžto nu
galėti sunkumus.

Vincas Andrulis, jau per
žengęs 80 metų slenkstį, te
bėra pilnas optimizmo ir ener
gijos darbuotis dar daugelį 
daugelį metų.

Jis mums suteikė labai 
svarbių informacijų, kaip vii-' 
niečiai prisiruošė iškilmingai 
minėti 50 metų nuo “Vilnies” 
įsisteigimo. Jie išleidžia dide
lį jubiliejinį albumą. Jis pa
tarė panašiai ir laisviečiams 
padaryti.

Dabar jie laimėjo, kuomet

* Dienraštyje “Vilnyje” S. J. 
(lokubka rašo apie užsieniuo
se gyvenančių dipukų parašy
tas ir Lietuvoje išleistas kny
gas:

“Sonė Pipiraitė-Tomarienė 
nėra pažangietė, bet jos kny
gas išleido Lietuvoje todėl, 
kad jos geros. Rašytojas Ka
tiliškis nėra pažangietis, bet 
jo knygą išleido Lietuvoje to
dėl, kad ji gera. Knygoje 
“Graži tu, mano brangi tėvy
ne” išspausdino visos eilės di
pukų poetų eilėraščius todėl, 
kad jie geri.

Žinoma, antikomunistinei 
antitarybinei propagandai du
rys į Lietuvą uždarytos. Už
darytos ir nacionalistų laik
raščiams, dergiantiems visaip 
Tarybų Lietuvą ir joje san
tvarką.

Vargu ar rasite ūkininką, 
įtūris į savo daržą leistų kiau
les knisti daržoves. Toks san

tykis yra tarp Tarybų Lietu
vos ir nacionalistų, laisvinan
čių Lietuvą.”

Amerikiečio rašytojo John 
Griffin knyga “Black Like 
Me” apie negrų gyvenimą da
bar Tarybų Sąjungoje nufil
muota. Filmo direktorius' — 
estas artistas Kask Tynis.

Svarbu pažymėti ir tai, kad 
tame filme svarbų vaidmenį 
vaidina Kauno Dramos Teat
ro artistas Antanas Gabrėnas. 
Vaidinime jis buvo nusidažęs 
juodai ir atrodė kaip tikras 
negras.

Filmas buvo suktas Vilniaus 
televizijos studijoje ir tarybi
niame kurorte Soči ant Juo
dųjų Jūrų kranto.

Tikrai norėtume tą filmą 
matyti.

Sen. Wm. Proxmire apskai
čiuoja, kad Mark-48 modelio 
submarine torpeda taksų mo
kėtojams kainuos 4 bilijonus 
dolerių, nors originaliai buvo 
susitarta su kontraktoriais pa
statyti už 680 milijonų dole
rių.

Senatorius pastebi, kad šios 
torpedos pagaminimas kai
nuos “beveik trejetą kartų 
daugiau, kiek mes išleidžia
me ant visų žemų ir vidutinių 
pajamų 
šalyje”.

^Tik 
plačioje
didžiausį butų, ligoninių 
mokyklų trūkumą. Namų sta
tyba sumažinta. Tuo pačiu 
metu už torpedos pastatymą 
sumokame apie 4 bilijonus 
dolerių. Kur sensas?

gyvennamių visoje

pagalvokime! Visoje 
šalyje pergyvename 

ir

Mainieriai streikuoja dvejose 
valstijose prieš suktybes

— Penn^nimus ir pablogina darbo 
sąlygas.

Prie užstreikuotų kasyk
lų piketai pastatyti. Mainie
riai kritikuoja unijos dis- 
triktų viršininkus, kodėl jie 
nepaiso mainierių reikalų.

Pittsburgh, Pa. 
sylvanijos ir Illinois valstijo
se tūkstančiai mainierių iš
ėjo streikan, nepaisant uni- 
j o s distriktų viršininkų 
(draudimo.

Ilgą laiką mainieriai lau
kė, kada bus išrišti seniai 
užvilkti skundai prieš ang
lies kompanijas. Kai kurios 
kompanijos suktais būdais 
sumažina mainierių atlygi-

Vientiane, Laosas. — Pa
triotinio Fronto jėgos laip
sniškai nugali valdžios jė
gas ir jau artinasi prie la
bai svarbios Amerikos ba
zės Sam Thonge. Beliko 
jiems tik 6 mylios iki ba
zės.

Patriotų Fronto jėgos 
taipgi mierija netrukus pa
siekti Laoso sostinę Vien
tiane, kuri randasi už 60 
mylių nuo fronto jėgų įsi
tvirtinimo.

Paskiausi pr a n e š i m a i 
skelbia, kad Patriotinio 
Fronto jėgos užėmė ameri
kiečių bazę. Amerikiečiai 
spėjo pasitraukti.

Rasistiniam režimui Rodezijoje 
padeda Amerikos bankininkai 
New Yorkas. — Jungti

nių Valstijų bankininkai ir 
tūli pramonininkai deda 
daug spaudinio ant Nixono 
administracijos, kad ji už- 
megstų diplomatinius ryšius 
su rasistine, Rodezijos val
džia. ■ ■ ' . : '

Rodezijoje yra įvairaus 
metalo kasyklų, kuriose me
talurgijos kompanijos ir 
bankai turi savo investmen
ts Todėl svarbu invento
riams apsaugoti savo pel
nus. Taipgi Goodyear Tire 
and Rubber, Corning 
Glass ir Coca Cola kompa-

nijos ragina Nixono admi
nistraciją užgirti Rodezi- 
jos režimą.

Pastaruoju laiku, kai Ro- 
dezija pasitraukė iš Angli
jos bendruomenės ir pasi- ' 
skelbė nepriklausoma res
publika, daugelis šalių nu- '• • 
traukė .ryšius su Rodezija. 
Tą patį padarė ir Jungtinės 
Valstijos.

Rodezijoje maža mažuma 
baltųjų palaiko fašistinę 
diktatūrą prieš afrikiečių 
daugumą. Teroras nuolat 
siautėja, pilni kalėjimai ko
vojančių afrikiečių.

Washingtonas. — Senat. 
Muskie pradėjo apklausinė
jimą - tyrinėjimą oro terši
mo klausimu.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Reikšminga operacija

Pirmą kartą Lietuvoje 
prof e s o r i a u s Algimanto 
Marcinkevičiaus vadovau
jama Vilniaus miesto klini
kinės ligoninės specialistų 
grupė atliko inksto pakeiti- 
rho operaciją. Operacijoje 
dalyvavo apie dvidešimt 
specialistų.

naudojo penai Kaune tro
leibusais. Pirmieji troleibu
sai čia pradėjo kursuoti 
1965 metų pabaigoje. Dabar 
jų maršrutų ilgis daugiau 
kaip 34 kilometrų. Kasdien 
į reisus išvažiuoja 60 maši
nų. Neseniai pradėjo veik
ti ketvirtoji troleibusų lini
ja, jungianti Žaliakalnio 
naujuosius rajonus su Pet
rašiūnais.

Lėktuve nušautas 
lakūnas

Bostonas. — Iš Newarko 
aerodromo lėktuvui skren
dant Bostono link įvyko 
persišaudymas. Lakūnas J. 
E. Hartley mirtinai per
šautas. Vyriausias lakūnas 
R. Willbur vairavo į Bos
tono aerodromą lėktuvą su 
73 žmonėmis ir laimingai 
nuleido. Šovikas J. DiVivo 
taipgi peršautas.

Hong Kong. — Du JAV 
laivo Columbian Eagle jūri
ninkai prievarta nuvarė lai
vą į Kambodijos vandenis. 
Laivas vežė ginklus ir amu
niciją į Tailandą.

Zenith Radio korporacija vėl 
mažina darbininkų skaičių

Chicago. — Zenith Radio® 
korporacija paskelbė, kad 
ji ir vėl paleis iš darbo apie 
4,000 darbininkų.

Independent Radionic 
Workers unija tuo kompa
nijos žygiu labai susirūpi
no. Unija nurodo, kad kor
poracija atidaro savo fabri
ką Taivane (Formosoje), 
kur darbininkų algos visai 
žemos ir kur diktatorius 
Čiang Kai-šekas uždraudžia 
darbininkams streikuoti.

Chicagoje tos korporaci
jos tfabrike dirbo apie 23, 
000 darbininkų. Pirmiau 
buvo iš darbo paleista 3,000 
darbininkų, o dabar mojasi 
paleisti 4,000. Unija ruošia
si streiku priešintis.

Washingtonas.— Armijos 
paskirti tyrinėtojai paskel
bė, kad dėl Pietų Vietnamo 
kaime My Lai ištikusių 
skerdynių kaltinami 14 ar
mijos oficierių, kuriems va
dovavo gen. Koster. Jie bū
sią teisiami karo teisme.

Paryžius. — Visos šalies 
municipaliuose rinkimuose 
prez. Pompidou partija lai
mėjo 206 vietas, komunis- 
tai-^-114. Komunistų balsai 
gerokai pakilo.

Belgradas. — Jugoslavi
jos anglies kasykloje įvyku
si eksplozija užmušė 51 an
gliakasį.

Naujas laivas
Baltijos žvejybos laivyno 

bazė gavo naują mažąjį žve
jybos tralerį refrižeratorių 
“Merkys”, pastatytą Bulga
rijoje. Šis laivas pritaikytas 
žūklei Baltijos ir Šiaurės 
jūrose. Jo kapitonas — V. 
Mačiukynas.

40 milijonų žmonių
į 40 milijonų žmonių pasi-

Bitininkų ir sodininkų 
mokykla

Belvederyje (Jurbarko 
raj.), žemės ūkio techniku
mo rūmuose, steigiama 
vienmetė bitininkystės ir 
sodininkystės mokykla, ku
rioje mokysis po 90 žmonių. 
Baigusiems bus suteikti pir
mos ir antros klasės meis
trų vardai.

Laiškanešiai streikuoja
New Yorko apylinkės laiškanešiai paskelbė streiką 

kovo 18 d. Nors federaliniai teismai išdavė indžionkšiną 
(drausmę) streikuoti ir laiškanešių unijos prezidentas 
Johnson ragino streikuojančius laiškanešius grįžti dar
ban, streikas plečiasi. Kovo 19 d. sustreikavo New Jer
sey ir Connecticut laiškanešiai.

Paštas visai suparalyžiuotas.' Daugelis ir ne laiška
nešių pašto darbininkų neateina į dar 
vietų joki siuntiniai nesiunčiami.

Nežinia, kaip ilgai streikas tęsis. Laiškanešiai kovo 
21 d. balsuos, grįžti darban ar tęsti streiką, kuris yra 
pirmas JAV pašto istorijoje. Jie reikalauja didesnio 
atlyginimo.

Dėl streiko “Laisvės” išvežimas ir išsiuntinėjimas

Atidėjo Browno teisiną
Bei Air, Md.—Pantherių 

vado Browno advokatas lai
mėjo teismo atidėjimą iki 
kovo 24 d.

Po to, kai bombai spro
gus automobilyje du pan- 
theriai buvo užmušti, taip
gi bomba sprogo teismabu- 
tyje, atmosfera teismui pa
sidarė neprielanki. Teisėjas sutrukdytas ir dabar nežinia, kada šioji “Laisvės” laida 
Dyer sutiko atidėti teismą, pasieks skaitytojus.

Iš užstreikuotų
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REZOLIUCIJA
Priimta Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės 

dalininkų suvažiavime 1970 metų kovo 15 d., 
Ozone Park, N. Y.

Mes, Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės da
lininkai, išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Ad
ministracijos ir Redakcijos pranešimus, darome seka
mus tarimus:

1. Mes užginame “Laisvės” politinę liniją tiek ame
rikiniais, tiek pasauliniais klausimais. Norime, kad jos 
būtų laikomasi ir ateityje.

2. Mes džiaugiamės, kad nepaisant pasunkėjusių są
lygų, mūsų vajus gan gerai pavyko. Nuoširdžiausiai 
dėkojame vajininkams, aukotojams ir visiems laisvie- 
čiams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie vajaus pa
sisekimo.

3. Mes sveikiname gražius, šiltus “Laisvės” santy
kius su pažangiųjų lietuvių didžiosiomis organizacijo
mis. Jie visapusiškai naudingi. Ypač Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopos ir nariai aktyviškai padeda 
“Laisvei” ir visai pažangiajai spaudai išsilaikyti. Mes 
raginame visas organizacijas dar plačiau panaudoti 
“Laisvės” skiltis savo veiklos populiarinimui.

4. Mes įpareigojame “Laisvės” Administraciją, Di
rektorių Tarybą ir Redakciją tuojau paruošti ir pa
skelbti konkrečius planus dėl atžymėjimo mūsų laikraš
čio 60-ųjų metinių.- 1971 metaia bus “Laisvės” jubilieji
niai metai. Jiems turime geriausiai pasiruošti. Kviečia
mo visus laisvieč us, visus pažangiuosius spaudos rėmė
jus, aktyviškai prisidėti prie šio istorinio įvykio kuo 
plačiausio atžymėjimo.

5. Mes įpareigojame Direktorių Tarybą ir šių me
tų rudeniniame vajuje siekti sukelti penkiolikos tūkstan
čių fondą “Laisvei” išlaikyti.

6. Mes širdingai dėkojame mūsų Spaudos Bendro
vės direktoriams, Administracijai, Redakcijai ir spaus
tuvės darbininkams už puikų rūpinimąsi laikraščio rei-

• kalais. * •
7. Mes nuoširdžiausiai dėkojame visiems “Laisyės” 

korespondentams ir bendradarbiams tiek šioj šalyje, tiek 
Lietuvoje. Tik jūsų talkos ir pasiaukojimo dėka “Lais
vė” gali didžiuotis savo populiarumu ir autoritetu Ame
rikos lietuviuose. Nuoširdžiai prašome jus padėti “Lais
vei” savo korespondencijomis ir raštais ir šiais metais.

8. Praeitais metais mirtis iš gyvųjų tarpo išbraukė 
ne vieną taurų laisvietį. Prieš juos mes nulenkiame gal
vą ir reiškiame giliausią užuojautą jų artimiems. Taip 
pat mes žinome, kad šiandien daug puikių laisviečių dėl 
senatvės ir ligų nebegali aktyviškai dalyvauti su mu
mis. Visiems jums, mieli draugai ir draugės, siunčiame 
nuoširdžiausius linkėjimus sustiprėti.

9. Mes ir vėl kviečiame ir raginame visus laisviečius 
dar kiečiau suglausti savo gretas apie “Laisvę” ir vi
somis jėgomis padėti jai išsilaikyti ir skleisti pažangias 
idėjas tarp Amerikos lietuvių, nenuleisti rankų kovoje 
už taiką pasaulyje, už lygybę ir brolybę tarp visų žmo
nių, neskirstant jų į spalvas, tautas bei rases. Iš savo 
pusės mes, čia susirinkusieji dalininkai, pasižadame dar 
didesniu ryžtu stengtis, kad mūsų pastangos “Laisvę” 
išlaikyti ne tik nesilpnėtų, bet dar stiprėtų.

Rezoliucijų komisija:
V. Bunkiene
N. Buknienė
Ievą Mizariene

KĄ DARYTI SU TA
RYBŲ LIETUVOS 
PELKĖMIS?

Tokį klausimą Vilniaus 
“Tiesoje” (kovo 13 d.) iš
kelia E. Šimkūnaitė, A. Sei- 
butis ir V. Paulauskas 
straipsnyje “Pelkės: kurias 
ir kam palikti”. Jie rašo:

Kultūrinant žemes, beato
dairiškas sunaikinimas la
biausiai gresia pelkėms, ir jų 
tolesnį egzistavimą labai sun
ku apginti, nes daugelis pel
kes vertina tik kaip klampias 
liumpynes ir uodų peryklas.

Ar pelkės — natūraliausia 
landšaftų sudėtinė dalis—nai- 
kintinos, ar paliktinos? Jei 
paliktinos, tai kokią jų dalį 
būtina išsaugoti? Visi žinom, 
kad melioruoti žemes reika
linga, kad tai yra krašto ge
rovės, derlingumo pagrindas. 
Bet atsargumas taip pat rei
kalingas, kad, siekdami nau
dos, nepatirtume didelės ža
los. Tikslų atsakymą į šiuos 
klausimus tegali duoti tik spe
cialūs tyrimai. Deja, gamtos 
apsaugos .problemų mokslinis 
tyrimas apleistas, o atsaky
mo reikia jau šiandien.

Priminę, kad “pelkės ir 
apaugę vandens telkiniai — 
pagrindinis medžiojamųjų 
paukščių perėjimo bei gyve
nimo vietos”, straipsnio au
toriai sako:

Pelkės yra svarbios vaista
žolių tiekėjos. Natūralių pel
kių hektaras, naudojant vais
tažolių paruošoms, duoda ne 
taip jau menkas pajamas. 
Daugelis pelkių vaistažolių tu
ri didelę paklausą užsienio 
rinkoje, o vaistažolių ruoši
mas eksportui pastaruoju me
tu apleistaš. Prieš antrąjį pa
saulinį karą Švenčionių vais
tažolių fabrikas buvo pasau
linio garso eksporteriS, para
duodavęs savo produkcija 32 
užsienio valstybėms. Pokario 
metais šios pozicijos buvo už
leistos tokioms pat Lenkijos, 
Vengrijos, Bulgarijos įmo
nėms.

Ir toliau:
Viename straipsnyje neįma

noma visapusiškai aptarti pel
kių reikšmės, čia beveik ne
paliesta priešerozinė, landšaf
tinė, mokslinė bei mokomoji 
jų svarba ir visai neužsiminta 
apie pagrindinį pelkių turtą— 
durpes. Viena aišku, kad, 
prieš sausinant kiekvieną pel
kę, reikia ją įvertinti ūkiniu, 
ekonominiu, moksliniu ir ki
tais požiūriais ir parinkti ra
cionaliausią jų naudojimo bū
dą.

ARGI Iš TIKRŲJŲ JAU 
TOKIA LYGYBĖ YRA?

Smetonininkų “Dirvos” 
(kovo 13 d.) orakulas Vy
tautas Meškauskas susiža
vėjo reakcinio “Chicago 
Tribune” pasisakymu apie 
negrus. Tas laikraštis pa
sakęs :

“Dabar, kai negrai turi 
visas teises pagal įstaty
mus ir vienodas galimybes 
išsimokslinime ir darbo ga
vime, jų ateitis priklauso 
jiems. Ar jų pažanga bus 
tokia pat kaip ir kitų ma
žumų šiame krašte, pri
klauso nuo jų pačių pastan
gų. Laikas jiems sustoti 
kalbėjus apie ‘black pow
er,’ užmiršti apie rasę, 
jiems reikia jaustis ameri
kiečiais, gauti galimai ge
riausią apsišvietimą ir pa
daryti viską, kad pilnai iš: 
naudojus susidariusias gali
mybes”.

Betgi čia tik pusė tiesos. 
Ar tiesa, kad juodieji žmo
nės turi lygias teises ir ly
gias galimybes? Toli gražu 
nuo to. Jie daugumoje sun
kiausiuose ir . mažiausiai 
apmokamuose darbuose. Jų 
algos, palyginus su baltųjų 
darbininkų algomis, daug 
mažesnės. Tarpe jų bedar
bių procentas aukštesnis. 
Daugumoje jie gyvena lūš
nynuose didžiausiame susi
kimšime. Tai kur čia lygios 
galimybės?

Paimkime juodą vaiką. 
Jis ateina į mokyklą nepa- 
valgęs kaip reikia, neapsi
rengęs kaip reikia, ateina 
iš šeimos, kurioje trys ar 
keturi vaikai turi tik vieną 
kambarį.

O štai baltas vaikas. Jis 
ateina gerai pasivalgęs, 
gražiai apsirengęs, . ateina 
iš šeimos, kuri gyvena pui
kiausiame bute, kur jis tu
ri atskirą kambarį ir 1.1.

Argi čia šis juodas vai
kas turi tokias pat galimy
bes šviestis, kultūrėti, pro
gresuoti? Sakyti, kad “tu
ri” tiktai Meškauskas ir 
“Tribūno” redaktorius, ku
rie nenori arba nepajėgia 
suprasti, ką reiškia lygios 
teisės ir galimybės mūsų 
šalyje.

Svarbu dar ir praeitis, 
kalbant apie progresavimą. 
Žmogus, kuris per. amžius 
buvo paniekintas, neprileis
tas. prie apšvietos, kultūros, 
diskriminuotas, nepaisant

“sulyginimo prieš įstaty
mus”, neturi lygios galimy
bės progresuoti apšvietoje, 
kultūroje, moksle, mene ir 
kitose gyvenimo srityse. 
Jam reikia daugiau pagal
bos ir paramos.

Iš LAIŠKŲ
Gerbiamoji Redakcija,

Aš, Povilas Pilypas, gy
venantis LTSR Kupiškio 
rajone, Subačiuje, M. Mel- 
nikaitės g. 14, noriu surasti 
savo vienintelį dėdę, kuris 
išvyko į JAV 1928 metais. 
Pilypėnas Antanas, gimęs 
1896 metais Kupiškio ra
jone, Byčių km.

Už pagalbą redakcijai ta
riame nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Pilypas P.
1970 III 4

Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija!

Štai jau greitai bus me
tai (nuo kovo 30 d.), kai dė
ka Jūsų tarpininkavimo 
gaunu “Laisvę.” Pripratau, 
pamilau Ją. Savo laiku Lili
ja Kavaliauskaitė pranešė, 
kad laikraštį man užrašė 
gerbiamoji tautietė A. La- 
banskienė iš Grand Rapids, 
Mich. Labai esu Jai dėkin
gas. Savo padėką išreiškiau 
ir laiškais, o taip pat pa
siųsdamas kuklias atmini
mo dovanėles.

Norėčiau “Laisvę” gauti 
ir toliau. Jeigu atsirastų 
geradaris, kuris man ją už
rašytų, būčiau labai dėkin
gas. Aš galėčiau atsilyginti 
užsaky damas pageidauja
mus leidinius iš Lietuvos.

Su pagarba
Juozas Gudukas 

Ignalina, 1970 III 10
Adresas:
Lithuania, USSR ( 
Ignalina
M. Melnikaitės 29, b. 4

Culebra, Puerto Rico. — 
Šimtai studentų, reikalau
jančių nepriklausomybės, 
demonstratyviai protestavo 
prieš Amerikos ir Kanados 
militarinių laivų manevrus 
šioje apylinkėje.

Tokijas, Japonija.— Gais
rui išsiplėtus name, kur gy
veno amerikietis biznierius 
D. Coleman iš E. Hampton, 
N. Y., sudegė trys jo vaikai.

j aun
Kinai pradėjo emigruoti į 

Jungtines Amerikos Valsti
jas anksčiau, negu lietuviai. 
Pirmasis miestas, kurin jie 
atplaukė, buvo San Fran
cisco, Kalifornijos valstijo
je. Iš ten jie pasiekė New 
Yorką, Chicagą, Pittsbur- 
ghą ir kitus stambiosios 
pramonės centrus. Net ir 
šiuo metu jų daugiausia gy
vena San Francisko. Jų gy
venamasis rajonas (segregaci
jos posekmė), vad i n a m a s 
Chinatown (Čainataun), 
yra skaitlingiausia ir ištai
giausia Amerikos kinų ben
druomenė. Jos ekonominį 
bei poiumį gyvenimą diri
guoja šešių kompanijų kor
poracija: ji valdo žemę, na
mus, pramonę, prekybą, so
cialinį bei kultūrinį jų vei
kimą ir t. t.

Senais laikais, net 20- 
tojo amžiaus pradžioje, 
kinai Amerikoje buvo 
neapkenčiami — labjau už 
negrus žeminami. Jie nega
lėjo būti liudininkais teis
me, gauti Amerikos piliety
bę, jais nepasitikėjo, nega
lėjo gauti darbo, apsigyve
nimui buto, jie buvo segre- 
guojami ir diskriminuoja
mi. jie dirbo pastumdėliais- 
tarnais, steigė skalbyklas, 
valgyklas, valė praeiviams 
batus, taisė rūbus, prekia
vo iš Kinijos atsivežtais 
daiktais etc.

J. A. V. Kongresas 1882 
metų Aktu uždraudė jiems 
į šią šalį imigruoti. Jei kas 
ir atvyko, tai nelegaliai, jį 
galėpo deportuoti. Ypatin
gai buvo sunku čia atvykti 
moterims (buvo skleidžia
ma’ legęrida, būk kinietės 
gimdą po 7 vaikus). Rake- 
tieriai - aferistai, už gerą 
užmokestį, kartais prista
tydavo vieną kitą kiną slap
tai. 1884 m. San Francisko 
Chinatowne buvo tik apie 
32,000 kinų, daugiausia vy
rų, ir prostitučių būrys. 
Šeimų buvo tik 1,400, vaikų 
nedadg. Antrosios genera
cijos, naujo prieauglio, — 
iki 1920-1930 metų laikotar
pio kaip ir nebuvo. 1920 
m. San Francisko kinų bu
vo likę tik apie septyni 
tūkstančiai, 1930 metais 
apie 18,000. Daugelis grįžo

Aš — žEMe

Lygieji keliai — tartum rankšluosčiai motinų,
{Išbalinti saulės, lietaus išskalbti, ■—
Aš — žemė! Kiekvieną gyvenimu sotinu,
Ir ti^ kas gyvena, juo būna tvirti.

/ Aš sočiąją duoną ir vandenį duodu,
' Ir žaliąjį vyną, kur noksta many —

Ir skamba tyla virš pirmųjų aruodų
Tais vaisiais, kuriais tu kasdien gyveni.

Aš veidą nuplaunu šaltinių skaistybe —
Tiek amžių išleidusi, nepavargau.
Ir groja pušynai, gurgučiais apkibę.
Simfoniją tau, geraširdis žmogau!

Kostas Fedaravičius

SAPNAS
Girdžiu šnarant Šventosios bangas.
Regiu karklai skalauja šakas.
Čia pašlaitėje pievų žiedai,
Prasiskleidę man šypsos linksmai;

Peteliškės plasdena tarp jų, 
Baltą žiedą aš saujoj nešu.
Nardo kregždės ore virš krantų.
Čia taip gera, smagu ir džiugu,

Tik pabeldžia kažkas į duris,
Dingsta sapnas ir jo reginys.
Kaunas, 1970 į is K. žakąvįčiene

monės įmonių Tarybų Lietuvoje. Jau šiais metais kombinato kolektyvas 
pagamino du milijonus 290 tūkstančių metrų audinių, kurie turi didelę 
paklausą. Kombinato produkcija pasižymi aukšta kokybe. Audiniams 
‘‘Aida”, “Tuja’’ ir “Gegužis” suteiktas valstybinis kokybės ženklas. Kom
binatas šiemet išaus devyniolika milijonų metrų audinių.

M. Baranausko nuotraukoje —kombinato naujas audimo cechas.

BALADĖ APIE URĖDĄ
Viename JAV mieste teko su
tikti išprotėjusi urėdą nuo Ra
seinių, kuris nešioja ant krūti
nės plakatą, šmeižianti Tarybų 
Lietuvą.

(Iš turisto pasakojimų) 

Koks ten svetimas gausmas! 
Koks nemielas dangus! 
Tartum didelis skausmas 
Stovi gatvėj žmogus. 
Akyse jo palauk^ 
Ir sustingę miiškai.
Rodos, medžiai jam šaukia:
— Kam tu mus palikai ?
Limuzinai nurieda,
Ten baisu, nejauku.
Stovi liūdnas urėdas
Iš Raseinių miškų.
Jam, kad niekina brangų 
Vardą žemės šventos, 
Kąsnį išmaldos sprangų 
Ten kaip Judai paduos. . . 
Kas, sakykite, kaltas ?
Išprotėjo jisai?
Dega karštas asfaltas.
Širdys šaltos visai.

J. Nekrošius

Pirmaisiais gyvenimo me
tais JAV miršta 80 tūkstan
čių vaikų. Pagal vaikų mir
tingumą JAV pralenkia 
daugelį Vakarų Europos 
kraštų.

imas * 
į savo tėvynę, pas šeimas. 
Ypatingai po 1912 metų, Kai 
Kinijos liaudis nuvertė 
mandžių dinastiją ir Sun 
Yat Seno vadovaujami, 
įsteigė respubliką, nemaža 
kinų repatriavosi.

Antrojo pasaulinio karo 
metu kinus varžantis imi
gracijos įstatymas buvo at
šauktas ir, imigrantams nu
statytos kvotos ribose, kinai 
galėjo viešai į Ameriką at
vykti su šeimomis. 1962 m. 
imigracijos įstatymas dar 
buvo pagerintas jų naudai. 
Tad sekamais metais atvy
ko (daugiausia iš Hong 
Kongo ir Formosos—Taiva- 
no) apie 50,000 vyrų ir 5,- 
000 kiniečių “nuotakų.” 
Po metų, Chinatowną užlie
jo nepaprasta naujagimių 
banga. Kinams suteiktos ir 
pilnos pilietinės teisės. >

Kinai, kaip ir senesniosios-^ 
kartos lietuviai, vyko 4 
Ameriką ne apsigyventi, 
bet tik pinigų užsidirbti. 
Jie gyveno skurdžiai, kiek
vieną atliekantį centą tau
pė, kad galėtų parsivežti į 
tėvynę kiek pinigo ir grį
žę — nusipirkti sklypelį že
mės. O Kinijoje žmonių bu
vo perdaug, žemės neišteko. 
Didžiausi žemės plotai buvo 
rankose turtingų dvarinin
kų, kurie bežemius samdi
nius baisiai išnaudojo, laikė 
gyvulių vietoje.

Kinta ir kinų jaunimas
Kinai imigrantai buvo la

bai ramūs žmonės, policijai 
su jais vargo nebuvo. Šei
mos ryšiai buvo labai sti
prūs. Gyveno jie susikim- 
šę po kelis žmones viename 
kambaryje: vaikai, tėvai ir 
tėvukai. Senelis buvo 
kras šeimos patriarchas, j*) 
žodis buvo — įstatymas. 
Visi sunkiai dirbo ir šven
tai pildė visus aštuonis jų 
pranašo Konfucijaus įsaky
mus.

Tačiau šiais laikais ir ki
nų jaunimas kitoks, tėvų 
neklauso. Jie nori būti sa
varankūs. Konfucijaus įsa- 
įsakymų nebegerbia. Dalis 
jų turi savo kovinius bū
rius, chuliganauja, maištau
ja, pešasi, išdykauja. Čiagi- 
miai jaunuoliai niekina at
eivius, anglų kalbos nemo
kančius savo tautiečius, 
pravardžiuoja juos “cin
kais” ir kt. Yra ir tokių, 
kurie užpuldinėja praeivius, 
plėšia namus, krautuves, va
giliauja, nesilaiko tvarkos mo
kyklose, mokyklų nebaigia, 
“kariauja” su policija ii> 
niekina esamąją bendrutę 
menės tvarką. Seniau jie neA 
grūs neigė, su jais pešda- 
vosi, vadino juos “Juodai
siais velniais.” Dabar, bent 
mokyklose studentai, jau 
susikalba: vieni šaukia 
“Black power,” kiti—“Yel- 
power,” ar stačiai — “Yel
low peril” (Geltonasis pa
vojus). Universiteto stu
dentų kovose kinų jaunimas 
neatsilieka nuo baltųjų ar 
juodųjų savo kolegų.

Su baltaisiais kinai nesi- 
bara, net mišrių qeimų su
kuriama. Mat, Chinatowno 
namų savininkai nėra “bal
tieji išnaudotojai,” bet jų 
pačių tautiečiai. Gi bizniai 
irgi baltųjų rankose, kaip 
kad New Yorke Harlemo* 
rajone. Tuomet nėra nė u4 
ką pyktis! Chinatowne vis
ką valdo kinų buržuazija, o' 
ji gana stipri*, sumani ir pi
niginga.
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Iš Redakcijos pranešimo Spaudos Bendroves 
dalininkų suvažiavimui kovo 15 dieną

KĄ ŽMONES GALVOJA?

{domi diskusija karo ir 
bažnyčios klausimaisv Drauges ir draugai!

štai ir vėl mes susirenkame tartis mūsų laikraščio 
“Laisvės” reikalais. Nei nepajutome, kaip prabėgo iš
tisi metai nuo pereito suvažiavimo. Ir bėda tame, kad 
juo ilgiau gyvename, tuo trumpesnis darosi laikas. At
rodo, kad tik vakar buvome suvažiavę, o čia jau ištisi 
metai praėjo. Daugelis mūsų taurių laisviečių ir ge
riausių draugų šiandien nėra su mumis. Vienų jau ne
bėra gyvųjų gretose, o kiti dėl nesveikatos negali daly
vauti. Jie tik dvasioje ir troškimuose su mumis.

Šis Redakcijos pranešimas bus trumpas. Norime, 
kad kuo daugiausia laiko liktų jums, draugai, pasisakyti, 
taip sakant, išsikalbėti. Mes rašome ir kalbame į jus 
per laikraščio skiltis ištisus metus. Dabar jums proga 
kalbėti mums. O mes tikime, kad kiekvienas jūsų no
rite ir turite ką nors mums Redakcijai pasakyti.

Mes stengiamės padaryti laikraštį kuo įvairiausiu, 
patraukliausiu, naudingiausiu. Bet, viena, mūsų jėgos yra 
ribotos, antra — kartais ir geriausiais" norais nepajė
giame pastebėti tai, ką galite jūs, žiūrėdami iš lauko 
pusės, skaitydami laikraštį. Prašome nesigailėti savo 
pastabų.

Paprastai yra priimta tokiuose pranešimuose kaip 
galima plačiau pažvelgti į pasaulį, kad būtų aiškiau, kaip 
ir kodėl “Laisvė” laikosi tokio ir tokio nusistatymo įvai-

* riais klausimais, kodėl ji užima ir gina tam tikras po- 
ziciįas. Bet šį kartą kuo mažiausiai apie tai. Jūs skaito-

. te “Laisvę” ir žinote jos nusistatymą. Todėl daug apie 
tai kalbėti nėra reikalo.

Ką tuo reikalu galima trumpiausiai pasakyti? Ga
lima pradėti su tuo, ką sakėme pereitame dalininkų 
suvažiavime prieš metus, pradėdami pranešimus. O per
nai sakėme:

“Negerai ir nereikia būti pesimistais, bet kai šian
dien žmogus pažiūri į šį pasaulį objektyviškai, tai pa
matai, kad praeitais metais jis nedaug tepažengė pir
myn. Iš tikri)jų, iš visų gilių ir sunkių problemų, kurios 
jam į akis žiūrėjo prieš metus, nė viena nebuvo išspręsta. 
Tos pačios bėdos ir konvulsijos tebedaužo tautas, šalis ir 
valstybes...”

Ar ne tas pats buvo pereitais metais?
Paimkime skubiausiąjį’ svarbiausią Vietnamo karo 

klausimą. Ar jam jau matosi galas? Nesimato. Dar gi 
yra didžiausias pavojus sukurti naują Pietų Vietnamą 
Laose. Jau ten mūsų kareiviai patys krinta ir guldo 
nieko nekaltus Laoso žmones, jau ir ten mūsų milžiniški 
lėktuvai sėja mirtį ir sunaikinimą ant tos šalies- miestų 
ir kaimu, v

Arba pažvelkime į Vidurio Rytus. Ar per praeitus 
metus nors žingsniu pažengta pirmyn link taikos tarp 
Izraelio ir arabu? Nė mažiausio žingsnio pirmyn. Pa- 

* dėtis ten dargi yra labai, labai pablogėjusi.
Ar šaltojo karo audra nors kiek pereitais metais 

sumažėjo? Nesimato. Tarp Rytų ir Vakarų, tarp ka
pitalistinio pasaulio ir socialistinio pasaulio santykių 
įtampa tebėra labai didelė. Tiesa, priėmimą ir pasirašy
mą sutarties prieš branduolinių ginklų plėtimą į tuos 
kraštus, kurie jų neturi, reikia laikyti labai svarbiu 
reiškiniu, bet iš to dar negalima daryti išvados, jog 
branduolinio ginklavimosi lenktynės jau baigiasi, jog 
jau turime didelį žingsnį pirmyn linkui pilno ir visuo
tinio nusiginklavimo. Mūsų vyriausybės nutarimas pra
dėti statyti taip vadinamą antibalistinę apsigynimo sis
temą (ABM) atidaro duris į naujas ginklavimosi lenkty
nes. Taip vadinama Ženevos Nusiginklavimo Konfe
rencija nesijudina iš vietos.

Taip pat negalima džiaugtis kokiu nors pakrypimu į 
gerąją pusę čionai namie, mūsų Amerikoje. Visos prob
lemos ne tik tebėra su mumis, bet dar gi labai pasun
kėjusios, paaštrėjusios. Rasiniai santykiai dar labiau 
įtempti, auga infliacija, kyla kainos, didėja nedarbas, 
auga kriminalystės, narkotikų vartojimas tampa baisiai 
pavojinga liga, miestuose žmogui pavojinga išeiti į gatvę 
ne tik naktį, bet jau ir dieną.

į Nereikia jums nė sakyti, nes jūs patys matote 
, “Laisvės” skiltyse, kad mūsų laikraštis veda griežčiau- 

f šią kovą prieš visus tuos blogus, pavojingus reiškinius. 
Mes neslepiame savo nusistatymo. Mes niekam nepa
taikaujame, prieš nieką nenusilenkiame, giname savo įsi
tikinimus, nes jie yra teisingi. '

Reikia žodį kitą tarti ir mūsų lietuviškais reikalais. 
Na, ir pradėkime nuo savęs. Džiugu, kad, nepaisant visų 
sunkumų, mes pajėgėme iki šiol išleisti “Laisvę” visų 
šešių puslapių po du kartus į savaitę. Tai reikia laikyti 
dideliu mūsų judėjimo laimėjimu. Tiesa, per vaju pasi- 
brėžto tikslo nepasiekėme visu šimtu procentų, bet ben
drai vajų galima laikyti gerai pavykusiu.

Mūsų santykiai su draugais chicagiečiais yra geri, 
draugiški. Mes laisviečiai padedame “Vilniai,” o vilnie
čiai padeda “Laisveo.” Taip ir reikia. Mes taip pat labai 
puikiai sugyvename su draugais kanadiečiais. Mes ne
pamirštame jų “Liaudies balso,” p jie laikas nuo laiko pri- 
čiai padeda “Laisvei.” Taip ir reikia. Mes taip pat labai 
santykius su Lotynų Amerikos lietuvių pažangiąja spau
da—Urugvajaus “Darbu’ ir Argentinos “Vaga.”

Apie puikius “Laisvės” santykius su mūsų pažan- 
4 giosiomis lietuvių organizacijomis nereikia daug kalbėti.

* Mes jais tikrai didžiuojamės. “Laisvės” skiltys visada 
plačiausiai atidarytos visoms organizacijoms garsinti

* savo veiklą. Tegu tik jomis naudojasi. Ypač “Laisvės,” 
kaip ir visos pažangiosios spaudos, reikalai, siejasi su 
mūsų didžiosios Lietuvių Literatūros Draugijos veikla.

Argi “Laisvė” ar “Vilnis” išsilaikytų taip, kaip išsilaiko, 
jeigu ne LLD kuopos? Mes joms esame giliausiai dė
kingi.

Mūsų santykiai su gimtuoju kraštu, su Tarybų Lie
tuva, jums labaigerai žinomi. Mes didžiuojamės Lietu
vos laimėjimais ir pasiekimais visose gyvenimo srityse. 
Mes stengiamės, kad- tie lietuvių tautos laimėjimai kuo 
pilniausiai atspindėtų “Laisvės” skiltyse, ir, mums atro
do, jie gan gerai atspindi. “Laisvę” skaito šimtai Lie
tuvos žmonių. Jų būtų daug, daug daugiau, jeigu jie 
galėtų tiesiai mūsų laikraštį užsiprenumeruoti. Gaila, 
kad tas kol kas negalima.

Netenka nė sakyti, jog mes nuoširdžiausiai remiame 
besiplėtojantį kultūrinį bendradarbiavimą tarp Amerikos 
lietuvių ir Tarybų Lietuvos. Džiugu, kad nepaisant 
tiesiog desperatiškų pastangų iš visokio plauko “va
duotojų” ir “veiksnių” pusės užstoti kelią tam bendra
darbiavimui, jis kasmet auga. Mes sveikiname Lietuvos 
menininkus, mokslininkus, žurnalistus bei eilinius tau
tiečius, kurie mus aplanko. Mes sakome: Juo daugiau 
svečių iš Lietuvos, tuo sveikiau ir geriau!

Mums atrodo, kad nedaro klaidos tie Amerikos lietu
viai, kurie nuvyksta į Tarybų Lietuvą savo akimis pa
matyti jos nūdienį gyvenimą. Ten nuvykęs tiktai są
moningas gimtojo krašto priešas nematys milžiniško 
progreso, jau padaryto ir daromo pramonėje, žemės 
ūkyje, kultūroje, moksle. Ypač svarbu, kad kuo dau
giausia jau čia Amerikoje gimusių ir augusių lietuvių 
pamatytų savo tėvų kraštą.

Šie metai yra kaip visoje Tarybų Sąjungoje, taip 
Tarybų Lietuvoje Lenino 100-osioms gimimoMjaetinėms mi
nėti metai. Bus didžiulė dainų švente. Suplauks daug 
svečių.

Draugės ir draugai, ateinančių metų balandžio mė
nesį “Laisvei” sukaks 60 metų. Kaip ir kuo mes tą isto
rinį įvykį atžymėsime? Kaip mes tą įvykį panaudosime 
sustiprinimui “Laisvės” ir viso pažangaus judėjimo?

Kaip matosi, tai labai sėkmingai ir gražiai savo 50 
metų gyvavimo sukakties atžymėjimą praveda chica- 
giečių “Vilnis.”' Gal kai ko turėsime pasimokyti iš chica- 
cagiečių. Tikimės, kad jie nepašykštės mums savo pa
tyrimų.

Su šiuo suvažiavimu turi prasidėti ruošimasis jubi
liejiniams metams. Šių metų rudeninis vajus jau turės 
būti jubiliejinis vajus. Ką dar galime sugalvoti? Čia 
proga sumanymams ir pasiūlymams. Antai, mūsų se
nas veikėjas ir taurus laisvietis pittsburghietis J. K. 
Mažukna siūlo išleisti jubiliejinį albumą, “kur,” anot 
jo, “galėtų tilpti raštai iš įvairių prisiminimi,!, sveikinimai 
ir pasigarsinimai.” Puiku sumanymas. Juk šia proga 
kiekvienas laisvietis norės tokiame albume įsiamžinti. 
Be to, gražu būtų tokiame albume giminėms ir drau
gams prisiminti tuos laisviečius bei šiaip artimuosius, 
kurių nebėra gyvųjų tarpe. Galimybės didelės.

Raginame kuo plačiausiai šį reikalą išdiskusuoti ir 
įpareigoti Direktorių Tarybą ir visą kolektyvą po su
važiavimo tuojau imtis darbo.

Paskutinis žodis: Nuoširdžiausia padėka visiems 
“Laisvės” bendradarbiams ir korespondentams čionai 
Amerikoje ir Lietuvoje. Mes jų turime nemažai. Nori
me turėti dar daugiau. Kiekvienu ir visais mes labai, 
labai didžiuojamės. Tikimės, kad jūs, mielieji draugai ir 
draugės, mums padėsite, mums bendradarbiausite ir at
eityje. Kiekvienam ir visiems linkime geros sveikatos 
ir daug saulės gyvenime.

Taip pat jums, čia susirinkusiems, draugės ir drau
gai, iš gilumos širdies linkime laimės visuose jūsų žy
giuose. Pasižadėkime visi būti sveikais, kad galėtume vėl 
susirinkti 1971 metų kovo mėnesį jubiliejiniame “Lais
vės” suvažiavime.

Lietuvos LKJS XVI suvažiavime dalyvavo TSRS lakūnas 
kosmonautas Valerijus Kubasovas, kurį matome suvažiavimo 
delegatų tarpe pasirašinėjantį autografus. (K. Liubšio nuotr.)

Dizeliniu traukiniu iš Vil
niaus į Kauną ankstyvą ry
ta kasdien, keli šimtai tai’-4.
nautojų vyksta įvairiais 
tarnybos reikalais. Kelionė 
trunka truputį ilgiau kaip 
valandą. Paprastai visi sė
di susimąstę, dar nespėję 
išsiblaivyti iš nakties mie
go.

Diskusija čia retas daly
kas. Važiuoja daugiausia 
nepažįstami žmonės, ir kiek
vienas užsiėmęs savo min
timis.

Bet vieną rytą pasitaikė 
keli asmenys prie vieno sta
lelio, ir, ratams monotoniš
kai stuksint, užsimezgė po
kalbis. Pašnekovai vienas 
kitą matė bene pirmą kartą, 
nesisakė, kas esą,—visiems 
terūpėjo išsakyti savo po
žiūri.

Temą davė paskutiniai 
politiniai įvykiai: ar huma
niška jaunas merginas šauk
ti į kafo tarnybą ir paskui 
siųsti jas į frontą?

— Dirbdamas su paaug
liais moksleiviais interna
te, —dėstė savo mintis vy
ras su ūsais, matyt, kokio 
internato darbuotojas, — ir 
susidurdamas su auklėjimo 
sunkumais, manau, kad ka
rinė tarnyba priverčia jau
ną žmogų rimčiau pagalvo
ti apie savo vietą visuome
nėje. Tik arčiau susipaži
nęs su kariniais dalykais, 
jis gali akivaizdžiau su
prasti karo tikrovę, įsijaus
ti, ką pergyveno tie, kurie 
jam iškovojo dabartinį ger
būvį. Išsiugdyti tvirtą cha
rakterį, įsisąmoninti, kas 
yra atsakomybė, reikalinga 
ne tik berniukui, bet ir mer
gaitei.

— Moterys nė kiek ne 
prasčiau atrodo žygiuojan
čios kariniuose paraduose, 
kurie rodomi dokumenti
niuose filmuose apie naują
sias Afrikos valstybes, — 
pastebėjo keleivis, neturįs 
jokių. išskirtinių žymių.

Del Lenkijos dvasininkų 
triukšmo

Ir čia tema pakrypo įdo
mesne linkme.

—O kokį triukšmą kelia 
Lenkijos dvasininkai, kad 
jiems irgi tenka atlikinėti 
karinę prievolę lygiai su 
kitais piliečiais, — tarė aki
niuotas keleivis.

— Aišku, per tai tenka 
kandidatams į dvasininkus 
pilnai pajusti, ką reiškia 
posakis: “Kas ciesoriaus — 
ciesoriui,” — palaikė tą te
mą internato darbuotojas.— 
Kada jaunam seminaristui 
tenka durtuvu smeigti į pa
kabintą maišą, jis norom 
nenorom turi įsivaizduoti, 
kaip jaučiasi žmogus, 
smeigdamas durtuvu kauty
nėse į pilvą kitam krikščio
niui.

— Taip, — tarė keleivis 
be ypatingų žymių, — baž
nyčia, būdama privilegijuo
toje padėtyje visą laiką 
šventino karus, karines vė
liavas, ginklus, laimino ka
reivius į mirtį. Sunku įsi
vaizduot, kaip karo kapelio
nai, klausydami išpažinčių 
priešinguose apkasuose, ra
mia sąžine siuntė juos žu
dytis vieni kitų. Ir vienoje 
pusėje buvo krikščionys, ir 
kitoje. Ir vieni atidavinėjo 
“kas ciesoriaus— ciesoriui”, 
ir kiti. Ir abu “ciesoriai” 
buvo dažnai — ir yieni ir 
kiti — katalikai. Tik susi
kirtę kolonijiniai interesai 

reikalavo patrankų mėsos. 
Ir bažnyčia, užuot griežtai 
stojusi ir vienoje, ir kitoje 
pusėje prieš šį nereikalingą 
“sielų siuntimą į dangų,” 
įtaikavo valdovams, ir karo 
kapelionai klusniai drąsino 
vieną krikščionį eiti žudyti 
kito krikščionio. Tad dvasi
ninkai, būdami priversti iš 
arti susipažinti su karo bai
sumais ii* patys žengti į 
ataką su užmautais durtu
vais, kažin ar būtų taip 
lengva ranka talkininkavę 
žudynėms.

Bažnyčios vadovų 
suklupimas

Juk bažnyčios vadovai sa
vo autoritetu ir įtakingu 
žodžiu galėjo kreipti istori
jos eigą, — įrodinėjo inter
nato darbuotojas. — Bet jie 
bevelijo1 palikti tą eigą lem
ti paprastiems žmonėms sa
vo krauju. Ir baisu pagalvo
ti, kiek milijonų nekaltų 
gyvybių prireikė, kad žmo
niją pasibaisėtų tarpusavio 
skerdynėmis. Ir, be abejo? 
karinės prievolės atlikimas, 
šaudymas į žmonių iškam
šas būtų išėjęs į naudą ne 
vienam vyskupui ar kardi
nolui. Todėl be reikalo tie 
Lenki j os klierikai taip 
purkštauja, bijodami nors 
iš tolo, pačiupinėję šautuvą 
per pratybas, susidurti su 
karo tikrove.

“Dievas su mumis”
— Na, o kaip traktuoti 

užrašą ant vokiečių karei
vių diržų “Gott mit uns!”? 
— mečiau klausimą.

— Tai akiplėšiškiausias 
dievo savinimasis, — prita
rė keleivis su akiniais. — 
Užrašas “Dievas su mu
mis!” ant kareivio pilvo! 
Atrodo, turėjo pasipiktinti 
visas krikščioniškasis pa
saulis šitokia dievo idėjos 
profanacija. Bet kur tau! 
Mano tėvas pasakojo, kaip 
buvusioje Lietuvos kariuo
menėje irgi juosėjęs tokį 
trofėjinį vokišką diržą. Jam 
koktu darydavęsi, pagalvo
jus, kiek kartų tas diržas 
buvo nusegamas nuo lavonų 
ir išduodamas naujiems ka
reiviams.

— Ir kokie bukapročiai 
turėjo būti žmonės! — pik
tinosi ūsočius. — Tam, į ku
rį šauni, dievas nepadeda, 
jis padeda tik man, nes aš 
mokėjau įsimeilinti tam die
vui. Dievas — tik mūsų ! 
Jis — tik mūsų nuosavybė. 
Nors šventajame rašte pil
na posakių apie nuosavybę, 
kuria dalintis negalima. 
Dievas — tarsi šventas tau
tos grobis. Dievas tik su 
mumis! Jis ne su jais, ki
tais krikščionimis!

Teologams tas nesvarbu
— Įdomu, kaip teologai 

tai suderindavo- — paklau
siau vėl.

— Teologai viską suderi
na, — tarė į tai dar jaunas 
disusijos dalyvis. — Kada 
norima įtikti “ciesoriui,” 
viskas pateisinama. O jei 
koks “ciesorius” priešta
raudavo bažnyčios intere
sams, tada būdavo skelbia
mas šventasis kryžiaus ka
ras prieš tą “ciesorių.“

— Leiskite ir man prie 
jūsų prisidėti, — pasiprašė 
kiek tolėliau nuo mūsų sė
dintis keleivis. Iš pažiūros 
jis galėjo būti kokios mo
kyklos dėstytojas.

— Visiškai suprantamas

bažnyčios priešinimasis 
naujai taikos ideologijai, — 
ėmė kalbėti jis. — Kaip jūs 
teisingai pastebėjote, “Gott 
mit uns!” išreiškia egoisti
nį dievo savinimosi principą.
Nors teologai ir teigia, kad 
mistinis Kristus simboli
zuoja visą žmoniją, ir in
dividas, tarnaudamas Kris
tui, tarnaująs tuo pačiu vi
sai žmonijai, bet tai buvo 
sausa abstrakcija, ir tikin
tieji vadovavosi malonumų 
ieškojimo principu. Pomir
tinis gyvenimas buvo vaiz
duojamas kaip malonumų 
kompensacija tiems, kurie 
tų malonumų neturėjo že
mėje. Maldose laimės pra
šymas yra ne kas kita, kaip 
meldimas sau egoistinių ma- 
]onumų.

Naujoji taikos ideologija
— O kaip jūs suprantate 

tą naująją taikos ideologi
ją, — paklausė jį internato 
darbuotojas.

— Istorinis materializmas 
atskleidė, kad visuomenė yra 
pavaldi pažangos dėsniams, 
kurie slypi kiekvieno žmo
gaus psichikoje, išsivysčiu
sioje per ilgą evoliucijos pe
riodą. Naujoji filosofija iš
mokė pažinti būtinumą, kad 
žmogus privalo paklusti 
tiems dėsniams ir tarnauti 
žmonijos pažangai. Naujo
ji taikos idelogija žmogaus 
paskirtį mato tarnavime 
kaip tik tai žmonijos pažan
gai, o ne individualių malo
numų vaikymesi. Tarnau
damas pažangai, žmogus, 
nagai tuos pačius psichikos 
dėsnius, patiria savyje 
aukščiausią jam įmanomą 
pasiekti vidinę harmoniją. 
Štai kodėl “ciesoriai,” atsto
vaujantieji šiai pažangos ir 
taikos ideologijai, yra taip 
nemėgstami karingųjų 
“Gott mit uns!” šalininkų.

Td'i maždaug ir visos įdo
mesnės mintys, atrinktos ir 
sutrauktos iš to pašnekesio. 
Ir aš. klausydamasis tų 
faktiškai padrikų šnekų, 
stebėjau, kaip progresuoja 
žmonių pažiūros. Juk var
gu ar tie keleiviai taip gal
vojo prieš 20-30 metų. “Gott 
mit uns!” užrašas ilga laiką 
daug kam neatrodė toks 
absurdiškas ir nekėlė tokio 
sarkastiško pasipiktinimo, 
kaip šiems atsitiktinai tą 
temą pali e t u s i e m s kelei
viams.

žmonės visur pabunda
Įdomu, ar tai būdinga tik 

tarybiniams žmonėms? 
Sprendžiant iš gausių de
monstracijų, pasipiktinimas 
karu apima platesnius 
siu o k s n i u s ir Amerikoje. 
Spauda praneša, kad dauge
lis dvasininkų, nepaisydami 
neseniai mirusio kardinolo 
Spelmano pasisakymų ir 
važinėjimų į Vietnamą ka- 
pelionauti, išeina į demons
tracijas prieš karą, pasisa
ko per spaudą, radiją ir te
leviziją prieš nekaltų žmo
nių žudymą.

Dizeliniam traukiniui su
stojus Kauno stotyje, jau 
buvo išaušę. Nuo skaidraus 
.sniego plieskė atsimušusi 
saulės šviesa. Buvo džiugu 
jausti, kad žmonių protuo
se vyksta fermentacija ir 
blaivi tiesa, nepaisant di
džiulės karinės propagan
dos, vis labiau paliečia žmo
nių sąmonę ir kapitalisti
niuose Vakaruose.

S. J.

Londonas.— Keletas šim
tų demonstrantų susirinko 
prie Amerikos ambasados 
ir protestavo prieš Juodųjų 
pantherių persekiojimą 
Amerikoje.
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Japono darbininko atsiminimai 
apie V. Leniną

Jungtinėse Valstijose gyvenęs ir veikęs japonas dar
bininkas Undzo Taguti parašė atsiminimų knygą “Per 
Raudonąją aikštę.” Joje jis pasakoja ir apie susitikimą 
su Leninu, kai jis 1919 metais buvo nuvykęs delegatu 
į pasaulio komunistų suvažiavimą, kuriame buvo įkurtas 
Komunistų Internacionalas (Kominternas). čia paduo
dame dalį to įdomaus pasakojimo.

Vieną vakarą “Liuks” 
viešbutyje susipažinau su 
draugu Rutgersu. Jis ką 
tik grįžo inspektavęs Kuz- 
baso kasyklas. Rutgersas 
ne tik revoliucionierius. Jis 
puikus inžinierius... Kele
tą kartų aplankęs Japoniją, 
Rutgersas puikiai orienta
vosi jos reikaluose.

Atsisveikindamas su Rut
gersu, paprašiau jį prista
tyti mane Leninui, kad ga
lėčiau perduoti Seno Kata- 
jamos laišką. Rutgersas pa
sakė, kad iki kongreso Le
ninas bus labai užsiėmęs, ir 
pažadėjo supažindinti; p ra-

Leninas!..
Jau beveik trys mėnesiai

dienos, kad paprastų žmo
nių pokalbiuose negirdė
čiau su meile tariamų žo
džių “draugas Leninas.” Su
sitiko dviese kur nors vieš

tame koridoriuje, mane pa
sivijo Rutgersas.

Sulaikęs mane, Rutgersas 
tarė: “Šiandien kaip tik 
patogi proga pristatyti jus 
draugui Leninui”. Aš tie
siog pašokau iš džiaugs
mo ...

Drauge su Rutgersu ilgai 
ėjome begaliniais salių ir 
koridorių labirintais, kol 
galų gale ties vienu kamba
riu sustojome. Į mūsų bel
dimą pasigirdo tylus, bet 
ryškus rusiškas balsas: 
“Prašom įeiti!”

Didelis tvirtas stalas. Ant 
jo — atversta knyga, pri
spausta knygoms pjaustyti 
peiliu. Leninas pakyla prie
šais.

Akys! Susiaurėję iki plo-| 
no siūlelio, jos maloniai šyp
sosi mums iš p o antakių. 
Rusva barzdelė, tankūs 
ūsai, platūs pečiai... Da
bar prieš mane buvo visai

įvairių kraštų, turinčių di
deles, galingas partijas ir 
dešimtis, šimtus tūkstančiij 
proletariato. Todėl tik aš 
galėjau kaip reikiant pajus
ti to pripažinimo džiaugs
mą.

Kai Rutgersas pakilo ir 
atsisveikino su Leninu, Le
ninas man tarė: “Artimiau
siu laiku Maskvoj e bus įkur
tas universitetas Rytų dar
bo žmonėms apmokyti. Siųs
kite ir jūs iš Japonijos pa
tikimus draugus, kovoto
jus.”

Stipriai paspaudęs man 
ranką, Leninas tęsė su kaž
kokia milžiniška vidine jė
ga: “Rusija pagaliau at
sikratė pasaulinio ir pi
lietinio karo, nūs 1 o p i n t i 
kontrrevoliu c i j o s maištai, 
sukurtas pamatas proleta
riato valdžiai stiprinti. Tuo 
atžvilgiu III kongresą gali
ma vadinti pirmuoju Kom- 
interno kongresu taikos są
lygomis. Jums teks dar 
daug ir narsiai padirbėti, 
drauge!”

butyje, gatvėje, tiamvaju- pįįas žmogus, palyginus su 
je, teatie, bet kokiamejcurį ma£įau įįį Inter- 

macionalo kongreso tribūno
je.

Maskvos kampelyje ir būti
nai išgirsi žodžius “draugas | 
Leninas.” Tarytum apie ar
timą bičiulį tarybiniai žmo
nės kalba apie Leniną, ta
ria jo vardą. “Jums teko 
susitikti su Leninu?” Į to
kį klausimą 
didžiuodami 
aš pažįstu 
nas — mūsų 
dauguma jų Leniną mate 
tik iš tolo. O aš mačiau Le
niną, kbi buvo atidarytas 
kominte^no kongresas.' Ge
rai mačiau, savo akimis, 
girdėjau jo stiprų balsą!

Leninas pasirodė kongre
so posėdyje, kai įsiliepsnojo visos širdies, 
ginčai dėl italų klausimo. < _ .

“Visų šalių proletarai, 
vienykitės!”

Kai tik Rutgersas mane 
pristatė, Leninas staigiai 
pasisuko į mane ir ištiesė 
ranką: “Sveiki atvykę!” 
Aš nesitikėjau tokios stai
gios reakcijos ir sumišau, 
lyg kaimo bernas!

“Girdėjau, kad jūsų kraš
te daug gerų komunistų. 
Dabar jie veiks su dar di
desne energija. Daugelis į 
jūsų judėjimą deda dideles 
viltis. Ir aš džiaugiuosi iš ....... »

...Atvykęs į Rusiją su 
Skvarbus, iš akių gilumos Japonų socialistų lygos JAV 
spinduliuojantis žvilgsnis,'mandatu, aš jaučiausi nela- 
apvalus veidas, perpus ap-jbai jaukiai tarp delegatų iš 
augęs rusva barzdele, — aš 
mačiau Leniną! Tą dieną 
jis paliko man stulbinantį 
įspūdį. Kai Serrati grupė 
pasiūlė savo pataisas dėl 21 
sąlygos įstoti į Kominterną, 
Leninas rūstus užbėgo į tri
būną. “Serrati grupė—tikri 
oportunistai. Mes dėkingi 
jai už pritarimą Rusijai po 
revoliucijos, tačiau mes pri- 
valome sutriuškinti j o s 
oportunistines tendencijas 
Italijoje.”

Žodis—tiksliai į taikinį
Lenino kalba aštri, kiek

vienas žodis — tiksliai į tai
kinį. Leninas negaili savo 
oponentų, nekalba užuomi
nomis. Jis nepripažįsta kom
promisų ir abejonių. Jo ju
desiuose — lankstumas ir 
jėga. Neatsižvelgdamas ais
tringai jis sukritikuoja prie
šų argumentus. Jis juos su
triuškina kaip skustuvas 
aštria ir šalta ironija.

Serrati-Laccari grupė rei
kalavo pataisos vienai pri
ėmimo į kominterną sąly
gai. Iš tos pataisos sektų, kad 
j Kominterną iš vienos vals
tybės galima priimti ne dau
giau kaip vieną partiją. Le
nino atsakas į šį reikalavi
mą buvo rūstus: Leninas 
kalbėjo apie Italijoje stiprė
jantį fašizmo pavojų ir įro
dinėjo, kad būtina atsiribo
ti nuo oportunistų. K 
.Diskusijos italų klausimu 

baigėsi apie trečią valandą. 
Prie išėjimo iš posėdžių sa
lės, raudonu kilimu išklo-

daugelis p.asi- 
atsako: “Taip, 
Leniną. Leni- 
tėvas!” Tačiau

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” No. 18 numery

je buvo patalpinta Fonde 
aukos-tvieton Frances Trai- 
nis (mirusio vyro Frano pa
gerbimui), $100, Trenton, 
N. J., turėjo būti miestas 
Paterson, N. J.

Tame pačiame numery
je tilpo aukos iš Haver
hill-Lawrence, Mass. Buvo 
praleista M. Kazlauskiene, 
aukojo $2. Atsiprašome.

Administracija

Badavimu streikuoją
New Yorkas.—Apie 1,500 

kalinių paskelbė bado strei
ką. Jie reikalauja daugiau 
laiko suteikti už gerą užsi
laikymą kalėjime, kad grei
čiau galėtų bausmę baigti.

Kalėjimų komisionierius 
McGrath teigia, kad apie 
70 procentų iš 2,200 kalinių 
badaudami iškelia taikingą 
protestą.

V'

■

Šį malonaus žvilgsnio, elegantiškos išvaizdos vyriškį pa
žįsta beveik visa Lietuva.

Tai Juozas Lingys, žinomas lietuvių choreografas, sukū
ręs, atkūręs, sugrąžinęs į gyvenimą apie 200 lietuviškų liau
dies šokių sceninių kompozicijų.

Dvidešimt penktus metus jis vadovauja plačiai žinomo 
“Lietuvos” ansamblio šokėjams, yra visų respublikinių dainų 
švenčių vyriausiasis baletmeisteris. Gausūs jo talento gerbė
jai nuoširdžiai džiaugiasi, kad Juozui Lingiui suteiktas pats 
garbingiausias mūsų šalyje — TSRS liaudies artisto — var
das. “Tai aukštas įvertinimas lietuvių liaudies meno, kuriuo 
mes iš tikro turime pagrindo didžiuotis”,— sako šia proga 
artistas. — T. jGy

K
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New Kensington, Pa.
Truputis apie mūsų 

koloniją
Iš tiesų ^neturime kuo 

džiaugtis, kja d pasiūdy
tume savo veikla. Ka
daise čia buvo gana di
delė lietuvių kolonija. Vi
si buvome jauni, pil
ni energijos. Kiek čia turė
jome visokių parengimų — 
prakalbų, pasilinksminimo 
vakarėlių, sceninių vaidini
mu. Gausi buvo LDS kuo
pa nariais, taipgi ir LLD 74 
kuopa.

Bet laikui bėgant vieni iš
važinėjo į kitus miestus, la
bai daug jau amžinai ilsisi 
kapuose. Jaunų neįstengė
me įtraukti į mūsų kuopas. 
Tai kurie dar palikome, mė
giname atlikti savo užduo
tis. Jau nei susirinkimų ne
galima įvykdyti kas mėnesį. 
Jei susirenkame 3-4 kartus 
į metus, tai labai gerai.

Nors mūsų senąją kartą 
kankina visokios ligos, bet 
nepamirštame savo spau
dos. Skaitome beveik visi 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Auko
jame pagal išgales. Dar tu
rime LDS 10 kuopą ir LLD 
74 kuopą. Draugai paau
koja kiek kas išgali parem
ti mūsų progresyviską 
spaudą ir kitiems reika
lams.

Dar noriu priminti, kad 
drg. Kastantas Stašinskas 
dabar užima velionio Stul
gio vietą, nes jisai yra se
niausias lietuvis mūsų mies
te — 86 metų. Jis yra lai
mingas, kad turi geras 
akis, gali skaityti ir viską 
sekti, kas dedasi pasaulyje. 
Prenumeruoja “Laisvę” ir 
“Vilnį,” taipgi gauna “Švie
są.” Stašinskų šeima bu
vo labai veikli. Abu su žmo
na Maryte nebuvo to susi
rinkimo, kad jie nedalyvau
tų, nei vieno parengimo, 
kad jie nebūtų komitetuose. 
Kur tik reikėdavo, patar
naudavo, supirkdavo, su- 
veždavo, ir šiaip daug dirb
davo organizacijose.

Bet dabar^jų sveikata su
silpnėjus, Jį kankina ta 
nelemta angliakasių asth
ma, o Marytę daug metų 
kankina reumatas. Gaila 
mūsų širdingų draugų.

Kitas geras mūsų spau
dos rėmėjas pradėjo silpnė
ti ant akių. Skaitant turi 
vartoti

Philadelphia, Pa.
Kovo 14 d. įvyko LLD 10 

kuopos susirinkimas. Nors 
ir į šį susirinkimą susibūrė 
narių ne daugiausia, bet pa
darėme naudingų nutarimų. 
Vienbalsiai nutarta aukoti 
pažangiai spaudai du buvu
sio “L.” kultūrinio namo Še
rus, vertės $50 — vieną 
“Laisvei”, kitą “Vilniai”. 
Taipgi nutarta paaukoti iš 
kuopos iždo $25 pasveikini
mui “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą kovo 15 d. Ši 
auka įduota svečiui V. An
druliui, kuris su žmona Ju
lija, vykdamas iš Chicagos 
į New Yorką dalyvauti 
“Laisvės” Bendrovės dali
ninkų suvažiavime, pakely
je buvo sustojęs ir Phila
delphijoje ir dalyvavo LLD 
10 kuopos susirinkime. Ma
lonu buvo susitikti ir pasi
kalbėti su svečiais iš toli
mos Chicagos.

Kuopa negalėjo pasiųsti 
delegatą į suvažiavimą, nes 
sunku surasti norintį va
žiuoti į New Yorką. Prieš 
kiek metų tai daug atsiras
davo savanorių važiuoti į 
tokius kultūrinius sambū
rius, bet tie laikai jau pra
ėjo ir nesugrįš...

Dar kartą pasitarta ir 
apie busimąją draugišką 
sueigą balandžio 12 d. salė
je 6024 Wayne Ave..

Užkandžiai prasidės 12:30 
vai. Prašoma svečių nesivė- 
luoti, nes bus ir programa. 
Rengėjai iš anksto stengia
si patenkinti svečius.

Komercinė spauda rašo, 
kad Philadelphijoje pernai 
buvo net 2,800 nėščių gim
nazisčių merginų. Dabar 
miesto mokyklų Švietimo 
Taryba kviečia visas “pra- 
siradusias” merginas grįžti 
atgal į. mokyklas ir baigti 
vidurinę mokyklą.

“L.” Reporteris

Lytinė veikmė ir 
žmogaus amžius

. Prieš kelias savaites Bri
tanijos gydytojas teigė, kad 
moterys, imdamos piles nuo 
nėštumo ir pasiliuosuoda- 
mos nuo rūpesčio susilaukti 
nereikalingų vaikų, gali pa
reikalauti iš savo vyrų daž
nesnės lytinės akcijos, kas 
gali, girdi, virsti vyrų žu
dymu. Jis nurodo, kad tar
pe vedusių porų nuo 50 iki 
65 metų amžiaus patankin- 
tas lytinis aktas gali pakel
ti vyrams širdies atakos 
pavojų.

Dr. Wendy Greengross 
knygutėje “Sex in Middle 
Years,” išleistoje pereitais 
metais Great Britain’s Na
tional Marriage Guidance 
Councilio, sako: “Ne, ga
rantuotai ne!” Žinoma, kny
gutė aiškina, kad po 40 me
tų amžiaus daugiau žmonių 
turi silpną širdį ir aukštą 
kraujo spaudimą, negu 
prieš 40 metų, ir daugelis 
šiandien pasiekia kapus dėl 
šių priežasčių, bet ne dėl ly
tinio akto.

Jungtinių Valstijų dakta
rai su tuo sutinka. Sako 
dr. Martin Skirman, vice
prezidentas Los Angeles 
County Heart Association: 
“Lytinė akcija yra sudėtinė 
fiziško darbo dalis. Ir jei
gu jis eina normališkai, nė
ra jokio įtempimo tame ak
te ir nėra reikalo rūpintis 
apie vyro sveikatai pavojų.”

pi-

Fitoaleksinai
Mokslininkai past e b ė j o, * 

kad kai kurie augalai, kovo
dami su ligomis, išskiria 
tam tikras medžiagas — fL> 
toaleksinus panašiai, kaip 
gyvūnai — antikūnius. Au
galai, apsikrėtę grybeliais, 
jau po kelių valandų pra
deda kovą su infekcija.

Pirmąjį fitoaleksiną
žoliną aptiko vienos austra
lų laboratorijos mokslinin
kai žirniuose. Vėliau pupo
se buvo aptiktas fazeolinas. 
Neseniai japonų mokslinin
kai bulvėse surado fitoalek
siną, kurį pavadino risitinu. 
Atrandami vis nauji šios 
grupės junginiai.

Šie atradimai yra svar
būs, tyrnėjant fitoaleksinų 
savybes. Daugelio augalų 
ligos sukelia didžiulius nuo
stolius. Augalų rūdijimą, 
puvinį ir daugelį kitų ligų 
sukelia įvairūs grybeliai. 
Augalų infekcijos greitai 
plinta ir todėl saugyklose 
būna didžiulių nuostolių. * 
Mokslininkai tikisi, kad, ge
rai ištyrus fitoaleksinus* 
pasiseks sukurti ligoms at
sparias augalų veisles. Ga
limas dalykas, kad pavyks 
susintetinti filoalek sinus. 
Tada bus galima nupurkšti 
jais augalinių epidemijų ap
imtus lakus, arba apsaugo
ti žemės ūkio produktų at
sargas saugyklose. Fitoa
leksinų tyrimai gali nuro
dyti kelius, kaip sukurti 
naujus, efektyvesnius gry
belius naikinančius fungici
dus.

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje
Waterbury, Conn.
Kovo 15 d. rytas buvo 

gražus, saulėtas, kožną be- 
vieną žavėjo ir, rodosi, 
stumte stūmė iš namų. Tad 
keletas draugų iš Bridge- 
porto, žinodami, kad Wa- 
terburyje yra parengimas 
ir kad waterburieciai sve
čius visada gražiai priima, 
nutarėm nuvažiuoti. Na,' 
ir neapsirikome: buvome 
gražiai priimti ir pavaišin

padidinamąjį stik-Lį, įr viską tiktai $1.50.

10 kuopos pirminin- 
Povilaitis pergyveno 
operaciją, dar ma

ržai iš namų tegali išeiti. Tai

LDS 
kas P. 
įsunkia v

musų geras, nuoširdus 
draugas.

Linkime, kad visi susti
prėtų ir vėl stotų į darbą, 
nes ir taip mažai teturime 
gerų draugų.

Turime vieną gana darbš
čią jr energingą draugę — 
tai Kostancija Thomas, ku
ri yra jauniausia iš mūsų 
visų. Jis sugabiai eina fi
nansų sekretorės pareigas, 
padedą sutvarkyti kitus 
dalykus ir yra didelė darbi
ninkiškos spaudos rėmėja. 
Daug jums, Kostele, geros 
sveikatos < ir toliau tokiai 
būti.

Tai tiek naujienų iš šios 
nykstančios mūsų ateivių 
lietuvių kolonijos.

P. česnikienė
i

Tai tikrai darbini n k i š k a 
kaina. Davė gerus pietus. 
Programa taipgi buvo pu
sėtinai gerai sutvarkyta. 
Visaks tęsėsi keletą valan
dų iki sutemų. Aš noriu 
pasakyti, kad programa gal 
buvo ir perilga, nes mes iš 
Bridgeporto nesula ūkėme 
pabaigos, važiavome namo, 
kad dienos šviesoje galėtu
mėm sugrįžti, nes dabarti
niais laikais ir tame amžiu
je geriau laikytis patvarky
mo—tamsoje būti namuose.

Labai gerą kalbą apie Mo
terų Tarptautinės šventės 
reikšmę ir jų kovas pasakė 
Amilija Juškevičienė. Taip
gi ji kalbėjo apie Lietuvą. 
Matėsi, kad jos kalba buvo 
visi patenkinti. Buvo ir 
klausimų, į kuriuos kalbėto
ja rimtai atsakė.

Draugė M. Svinkūnienė, 
kaip natūraliste, kalbėjo 
apie valgius ir sveikatą, 
Nurodė ką valgyti, o ko ne
valgyti, jei nori būti svei
kas ...

J. Strižauskas

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERAI APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerą apdraudą. Jei 

kas jau turi kokią nors apdraudą kitur, nepadarys 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:
“Ilso? $3oo,’$5oo,"$1,0007 $2,0007 $3\oo6"iF$5;o6o

Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap- 
draudos arba .ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

‘‘Laisvės” nr. 21 korespon-' 
dentės parašas išspausdin
tas klaidingai. Turėjo būti: 
P. česjiikienė. Atsiprašome..

Tokijas. — Žemės drebė
jimas supurtė Japonijos sa
lą Honšu.

Dėl platesnių informacijų kręipkitės į LDS kuopą 

 

savo mieste arba į LDS centyį sekamu adresu:

Association of Lithuanian Workers 
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas) 

101-07 102nd Street, Ozone Parjk, N. Y. Į1417

t
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Sveikinimai Liet. Koop. Spaudos 
Bendroves suvažiavimui

(Tąsa) ■
Sveikina su Lietuvių Namo B-vės Šerais: '

4 Sveikinu LKS B-vės suvažiavimą. Linkiu kad gerai 
pasisektų ir gerus tarimus pravestumėt. Čia randate 
mano Namo B-vės certifikatą, vertės $50. Draugiškai,; 
John Purtikas, Pittsburgh, Pa.

.. 10.00
.. 10.00
.. 10.00
. 10.00

. 10.00

Sveikinu suvažiavimą, linkiu kad būtų sėkmingas 
gerais tarimais, aukomis, ir kad galėtų kovoti prieš vi
sokius “vaduotojus.” Čia randate mano certifikatą su
moje $25. J. K. Rinkevičius, Rochester, N. Y.

Gerbiamieji: Čia randate mano mirusio vyru Ni
kodemo certifikatą (Liet. Namo B-vės). Aukoju LKS 
B-vės suvažiavimui, sumoje $25. Frances Pakalniškienė, 
Chicago, Ill. . • j

Prisiunčiu jūsų suvažiavimui mano Namo B-vės cer
tifikatą, sumoje $25. Viso gero, Joana Klastauskienė, 
Huntington, Sta., N. Y. ;

Negalėdami dalyvauti dalininkų suvažiavime, dva
sioje ir jausmuose dalyvausime kartu su Jumis, kad pa
daryti laikraštį “Laisvę” dar geresniu ir šviesesniu lie
tuviams darbo žmonėms kelrodžiu. Čia randate $15.

A. Mureikienė ...................................................  $10.00.
r J, J. Mockaičiai .....................  ... 5.00

Draugiškai, J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.

LLD 2 Apskr., New York ir N. J. apyl. .. 
M. Stakoff, Richmond Hill, N. Y............
K. Bender, Brooklyn, N. Y........................
A. Bičiulis, Brooklyn, N. Y. ... ...............
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y..............
Julia Meškienė, atminčiai mirusio vyro

Antano, Ozone Park, N. Y.............. •
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y........
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y........
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y. . •............
M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y............
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y...............
A. Rainienė, Brooklyn, N. Y.....................
Anna Laukaitienė, Brooklyn, N. Y..........
Katie ir John Vaicekauskai,

Binghamton, N. Y...............................
P. N. Ventai, Jamaica, N. Y................... •
M. B. Lukšienė, Woodhaven, N. Y:.......
J. A. Kauliniai, Huntington, Sta., N. Y. ,
I. K. Levanai, Brooklyn, N. Y................
Marytė Tamelienė, Flushing, N. Y..........
F. Klastauskas, Huntington Sta., N. Y. . 
LDS 46 kuopa, Brooklyn, N. Y................
LLD 24 kp., Brooklyn, N. Y.....................
K. K., Brooklyn, N. Y................................
P. N. Bukniai, Brooklyn, N. Y.............
Mary Adams, Great Neck, N. Y..............
D. F. Mažiliai, Brooklyn, N. Y.........•...
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y.........
Po $1: J. V. Grigai, Hudson, Mass., ir J. Andruš- 

kevičius. Brooklyn, N. Y.
(bus daugiau)

HELP WANTED-HALE-FEMALE

MACHINE LOADERS

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

WAREHOUSEMEN

Sveikiname dalininkų suvažiavimą. Linkime, kad jis- 
būtų sėkmingas gerais tarimais, draugiškas be nereika
lingų ginčių, ir laikraštis “Laisvė” būtų vedamas už tai
ką pasaulyje ir už darbininkų reikalus. Laikraščio “Lais
vės” palaikymui aukojame $200. Draugiškai, Petras ir 
Katrina Kupriai, Laurel (Baltimore apyl.), Md.

Mieli draugai! Sveikiname Liet. Koop. Spaudos; 
B-vės suvažiavimą, linkėdami daug gražios sėkmės su
rasti reikšmingų minčių, ryžtingai apsvarstyti mūsų laik-' 
raščio “Laisvės” reikalus ir paruošti naujus svarbius 
planus jos ateities veiklai. Priimkite nors menką do
vanėlę “Laisvės” reikalams:

Mariutė Lynn ......... •.........
Antanas ir Helen Pagiegalai
Anastazija Yudikaitienė ..
Ona Wellus ......... •..............
Po $2: Stanley Vaineikis; Izidorius ir Helen Vėžiai.
Prisiunčiu money-orderį sumoje $24.

Ona Wellus, Binghamton, N. Y.

$5.00
5.00
5.00
5.00

Draugiškai,

Bostono apylinkes* laisviečiai sveikina LKS B-vės 
dalininkų suvažiavimą, linkime kad suvažiavimas būtų 
Sėkmingas ir kad “Laisvė” ilgai, ilgai gyvuotų.

LLD 2 Kuopa ........................ •....................
A. K. Barčiai......... . ......................................
G. V. Kvetkai ........................•....................
S. J. Rainardai ..............................................
Elz. Freimontienė .........................................
P. Žukauskienė ........................•.............. • - •
Elz. Repšienė ..................................................
K. Kazlauskienė............................................
Alex Kandraška ..............•.............................
S. Einingis ....................................................
S. Šukienė .......................................................
Po $2: Ch. Leikis, J. Valancausky, Elenora Beleke-

$10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

1 1970. m. censą bus 
įtraukti visi JAV 

žmonės
Pagal Censo Biurą, JAV- 

jų Komercijos Departamen
to agentūrą, kiekvienas as
muo, gyvenęs JAV-ose, ne-; 
žiūrint jo pilietybės, bus 
įtrauktas į 1970 metų cen- 
są.

JAV-jų Konstitucija rei
kalauja, kad Censas būtų 
pravestas kas dešimt metų. 
Jis yra vykdomas jau nuo 
1790 metų. Censas anks
čiau nustatydavo kiekvie
nos valstybės reprezentaci
ją Kongrese ir vietinių apy
linkių reprezentaciją vals
tijų legislatūroje. Pagal jį 
kasmet į federalinius fon
dus buvo paskirstyti keli 
bilijonai dolerių mokyk
loms, darbo galimybių pa
gerinimui, nepasitur i n č i ų 
pagalbai ir sveikatos tarny
boms. Censas parodo, kiek 
kiekvienos etniškos grupės 
žmonių gyvena JA V-jose, 
kiekvienoje valstijojė ir did
miesčiuose.

Prieš balandžio 1 dieną 
kiekviena šeima paštu gaus 
censo anketą ir šeimos gal-yich. B. Chuberkienė, H. Tamašauskienė, Anna Jalaus- va turgs užpildyti ją ir at. 
'sakyti į klausimus, liečian
čius kiekvieną šeimos narį, 
namą ar butą, kuriame ji 
gyvena. Daugumas klausi
mų gali būti atsakyti pieš
tuku (Censo Biuras prašo 
kiekvieną vartoti pieštuką, 
o ne plunksną) pažymint: 
tašku reikiamame ir nuro
dytame apskritike. Šis taš
kas bus užrekorduotas elek
tronine mašina, kurios pa
galba galima greičiau tabu- 
liuoti skaitmenis.

Gauta censo informacija 
yra labai vertinga, ir yra 
be galo svarbu, kad ji būtų 
pilna ir tiksli.

kienė.
Po $1: L. Plutienė ir N. Grigaliūnienė. Iš viso .čia 

randate $79. Su geriausiais linkėjimais visiems dalinin
kams. S. Rainard, Dorchester, Mas.

Nuoširdžiai sveikinu laisviečių-šėrininkų suvažiavi
mą. Linkiu daug sėkmės. Lai gyvuoja taika pasaulyje!: 
Čia randate $20. Draugiškai, Suzanna Kazokyte-Jones, 
Frackville, Pa.

Nuo kitų gauta sekamai:
V. Rudaitis (prieš mirtį, jis padavė

V. Andruliui pinigus ir liepė įteikti 
“Laisvei”), Chicago, Ill.................... .

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y........ .
LLD 10 kuopa, Philadelphia, Pa. ‘...........
Senas Juozas, Brooklyn, N. Y.......... .
N. Y. Liet. Moterų Klubas,

Ozone Park, N. Y. .......................... .
Aido Choras, Ozone Park, N. Y..............
Wm. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. ...
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. .. 
Albina Mikalaus, Ozone Park, N. Y. . 
A. I. Bimbai, Richmond Hill, N. Y. ....
W. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y. ..........
J. K. Rušinskai, Brooklyn, N. Y............
S. V—k—s, Woodhaven, N. Y. ...........
P. H. Siauriai, Woodhaven, N. Y. ..... 
George Wareson, Brooklyn, N. Y.........
S. Sasna, Brooklyn, N. Y.........................
Iz. ir Veronika Pranaičiai, Whitstone, N. Y. .. 10.00
O. Kazlauskienė, Carle Place, N. Y

* Motiejus Klimas, Ramsey, N. ¥. . 
V. V. Venckūnai, Brooklyn, N. Y. 
N. Dudonis, Chester, Pa.........
A. Liipčius, Chester, Pa..................
F. E. Vaitkai, Jamaica, N. Y. ..

$100.00
50.00
25.00
25.00

25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
20.00
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

Mechanically inclined, should be 
able to read micrometers. We will 
train for machine set-up. All bene
fits. Modern air-conditioned plant. 
Guaranteed top wages. Steady over
time. Move up in your career. Come 
by for interview.

EXCEL
PRODUCTS CO.

700 Joyce Kilmer Ave.
New Brunswick, N. J.

249-6600
(22-24)

CLEANING WOMEN. Pleasant 
work. For main line Catholic Col
lege for girls. Hours 8 AM to 12. 
5 days a week. Call Mr. Graham. 
527-0200. (22-28)

WOMAN. Donut Finisher. Hours 
4 AM to 12. Good hourly rate and 
othĄ- benefits. Must have 
tran 
CedeMjrook Mall, Wyncote, Pa.

(22-24)

benefits. Must have own 
lortation. Donuts Galore Shop,

Experienced men needed for new modem facility. Year round 
employment. Good benefit program.

See or Call Mr. Babbino
CRAGSTAN 

INDUSTRIES, INC.
53 Hook Road, Bayonne, -N. J.

.436-2070

WAREHOUSEMEN

(19-23)

Experienced men needed for new modern facility. Year round 
employment. Good benefit program. See or call Mr. Babbino.

CRAGSTAN INDUSTRIES, INC.

83 Hook Road, Bayonne, N. J. 436-2070.
(20-24)

COIL WINDERS

New Yorkas. — Taikos 
organizacijų sure n g tame 
masiniame susirinkime Ma
dison Square Garden daly
vavo 20,000 žmonių. Prog
ramą pildė žymūs Holly- 
wopdo artistai.

Helsinkis.—Suomijos rin
kiniuose nesocialistinės par
tijos laimėjo 112 vietų, so
cialistinės —-i 88

Lima.— P,ęru prezidentas 
Alvarado tūrėjo ilgokus pa- 
si tarinius sų Jungtinių Val
stijų valstybės1 sekretoriaus 
pavaduotoju* Meyer.

Jungtinių Valstijų 
žmonių suskaitymas

1970 metų censas parodys, 
kiek žmonių yrajdekvienoje 

tautinėje grupėje JAV-se
1970 metų censas duos 

svarbią ir naudingą infor
maciją apie milijonus ame
rikiečių, kilusių iš kitų 
kraštų, ir apie Amerikos 
žmonių rasines ir etnines 
kilmės. Taip paskelbė J. V.- 
jų Komercijos Departamen
to Censo Biuras.

Censas bus pradėtas 1970 
m. balandžio 1 d. Kiekvie
nas asmuo bus klaustas, ko
kios jis yra rasės ir spal
vos. Tam tikra populiaci
jos dalis bus klausta, iš ku
rio krašto ji yra kilusi ir 
kur gimė jų tėvai, bei, kokia 
kalba yra vartojama namie. 

s Prieš pat balandžio 1 d. 
kiekviena šeima gaus paštu 
censo anketą kurią ji bus 
paprašyta išpildyti. Pagal 
instrukcijas išpildyta anke
ta turės būti arba paštu pa
siųsta arba atiduota Censo 
Biuro atstovui, kuris at
vyks jos pasiimti. Visa cen
so gauta informacija bus 
laikoma paslaptyje. Infor
macija bus naudojama tik
tai statistikai ir bus priei
nama tik Censo Biuro val
dininkams. Ji niekad nebus 
naudojama pakenkti asme
niui ar jo šeimai. Kiekvie
nas Censo Biuro valdinin
kas turi prisiekti, kad nie
kad neišduos informacijos 
apie asmenį ar jo šeimą.

1960 m. censas parodė, 
kad daugiau negu 33 mili
jonai JAV-jų gyventojų bu
vo užsienietiškos kilmės. Į 
tą skaičių įėjo 9 milijonai 
gimusių užsienyje ir 24 mi
lijonai, turinčių vieną ar 
abu tėvus užsienyje. Nauji 
1970 m. censo skaičiai pa
rodys, kiek yra asmenų 
kiekvienoje tautybėje, kiek
vienoje JAV-jų valstijoje ir 
didmiestyje.

Grečko smerkė JAV
. Minskas. — Baig i a n t i s 

militariniams manevr a m s 
gynybos ministras Grečko 
savo kalboje smarkiai pes- 
merkė Jungtinių Valstijų, 
Izraelio ir Vakarų Vokieti
jos militarizmą, kuris suda
ro naujam pasauliniam ka
rui pavojų.

Grečko taipgi atžymėjo, 
kad TSRS stato komunisti
nę visuomenę sunkiose są
lygose ir įtemptoje atmos
feroje.

Areštavo 46 mokytojus
Buffalo, N. Y. — Valsti

jos universiteto mokytoj ai- 
43 vyrai ir 3 moterys—areš
tuoti už simpatijas kovo
jantiems studentams.

Šie fakulteto nariai atsi
sakė išeiti iš administraci
jos salės ir kartu su stu
dentais demonstravo prieš 
universiteto prezidentą P. 
F. Regan.

Hilo. — Hawaii sala nuo 
1960 metų dėl vulkano Mt. 
Kilauea įsiveržimų^ padidėjo 
penketu šimtų akrų, o nuo 
1969 metų įsiveržimo—pora 
akrų.

Londonas. — Prieplaukų 
darbininkai, reikalaudami 
nacionalizuoti prieplaukas, 
paskelbė 24 valandų streiką.

New Haven, Conn.
Kovo 17 d. padaryta Mar- 

garetai Valinčienei operaci
ją ant akių. Ji randasi St. 
Raphael’s Hospital, 1450 
Chapel Street, New Haven, 
Conn.

Linkime mūsų nenuilstan- 
č i a i draugei Margaretai 
pergyventi operaciją lai
mingai ir greit susveikti.

J. Kunca

Las Vegas. — Gemblerių 
klubų tarnautojai, trumpai 
streikavę, laimėjo algų pa
kėlimą ir darbo sąlygų pa
gerinimą.

Rawalpindis. — Pakista
no premjeras pasižadėję ir 
toliau' remti Arabų išsilais
vinimo kovas.

Tokijas. —- Japonija sta
tosi pirmąją povandeninę 
submarininę laboratoriją. Ji 
bus' baigta statyti 1971 m.

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugystė sek
madienį, balandžio 5 rengia 
pietus. Pradžia 1 vai. Visi 
draugystės nariai ir visi 
lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ir paremti 
Gedimiiio Draugystę. Pie
tūs bus kalakutienos. Paval
gius bus svarbus susirinki
mas. Negaminkite valgių 
ųamuose, nes visų. jūsų 
lauksime.

Kviečia rengėjai

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES 
I

67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.
(20-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s 

recreation 
Floaters.

fastest growing and most progressive chain of health and 
centers. Good starting wages. Experienced only. No

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-77878

(22-31)

We now have available interesting position in our regional office.

• Must be able to handle an equal amount of form work and typing 
plus filing.

• Will be groomed for a promotion within this office.
Company paid benefits plus good 
working conditions. Salary com
mensurate with experience.

Call Mr. Armitt: 594-0400, ext. 227. Or apply Mezzanine fl. ent.

GREYHOUND LINES— S

525 11th Ave., (40th St.) N. Y. C.
An Equal Opportunity Employer

WOMAN. To use electric dish
washing machine. 3 to 7 PM shift. 
Own transportation. For informa
tion call Brother Thomas Swisdak. 
Phoenixville, Pa. 660-0556, 10 AM 
to 2 PM. (18-24)

WANTED MARRIED COUPLE 
over 50, woman as housekeeper, man 
care for church and handyman. 2 
rooms and board, high pay. , Call 
609-467-0037, Swedesboro, N. J.

(18-22)

SECRETARY. Irvington Center.

Opportunity in new Air-conditioned 
offices Jto handle light steno., typing 
Work with Sales Managers. Re
quires good telephone personality. 
Position available March 31st • or 
sooner. Just married Secretary leav
ing, will break in. Call MR. SCHEI- 
NER, Irvington, N. J.

(22-24)

MASSEUSE, Immediate opening 
for permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
and most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floater^. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

STERN’S TV Service Dept. Top 
salaries. Immediate openings, 
perienced TV Antenna Men, 
Men, Shop Men. Located in Lodi,
N. J. Call for appointment. 201-773- 
1181. Eves. 212-981-5599.

(20-22)

Ex
Rod

MECHANIC’S HELPER. On Steam 
Presser. Large N. Philadelphia Men’s 
Clothing Manufacturer in need of 
Presser Mechanic’s helper. Must 
have a minimum of 1 year in main
tenance of steam presser used in 
this industry. Near all transporta
tion facilities. All Co. benefits. Call 
Mr. McFall. DA 9-8900, ext. 253.

(20-22)

MACHINISTS. Part time. Vert
ical Mill, Milling Machine, Turret 
Lathe, Drill Press. Qualified men 
interested in part time work on 
Tues., Wed., & Thurs. from 6 PM 
to 10 PM. Top hourly rates, plus 
shift differential. Location in North
east Philadelphia. Call NE 2-2800. 
9 AM to 5 PM. (20-26)

AUTO MECHANIC. For used car 
dept, with N. J.’s finest New Car 
Dealer. Must know all cars. All 
benefits, excellent working condi
tions. Profit-sharing plan. Apply to: 
MR. OTTO SGOBBO, 8 AM to 5 
PM. MAXON PONTIAC, Route 22, 
Union N. J. 964-16Q0. (20-26)
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Spaudos Bendroves suvažiavimas 
buvo gražus ir sėkmingas

Kovo 15 d. buvo Lietuvių 
Kooperatyvinės Spaudos 
Bendrovės (“Laisvės”) da
lininkų diena New Yorke— 
d a Ii n i n k ų suvažiavimas. 
Kaip per eiles metų, “Lais
vės” dalininkų suvažiavimai 
visada būdavo populiarūs, 
taip ii’ šį sykį atvyko gero
kas skaičius dalininkų su 
geru ūpu, gerais norais ir 
entuziastiški. Šį sykį dau
giausia dalininkų buvo vie
tiniai, niujorkiečiai, vienok 
buvo keli ir iš toli, pay.iš 
Chester, Pa. Dalininkai1 su
sirinko nužymėtu laiku, tai 
ir suvažiavimas prasidėjo 
laiku.

Šį “Laisvės” dalininkų su
važiavimą , galime tikrai 
skaityti pačių suvažiavusių 
dalininku suvažiavimu. Pra
eities “Laisvės” suvažiavi
muose daugiau atsižymėju
sieji žmonės užimdavo daug 
laiko kalbomis. Šį sykį buvo 
kaip tik kitaip — šį sykį 
daugiausia kalbėjo eiliniai 
dalininkai. Jie patys rišo di
delius ir mažus “Laisvės” 
klausimus...

tė pereito suvažiavimo pro
tokolą.

Paskui drg. Večkys pla
čiai aiškino spaustuvėje 
padėtį. Jis skundėsi, kad 
dabar didžiausia bėda Ame
rikos spaustuvėje yra ta, 
k a d neįmanomai sunku 
gauti jai naujus, jaunesnius 
kvalifikuotus darbininkus. 
Jo raportas buvo net pate
tiškas, jaudinantis. Jis pats 
ir* keli kiti “Laisvės” spaus
tuvės darbininkai taip la
bai nori arba sumažinti sau 
darbą, arba palengvinti jį, 
arba visai pasitraukti nuo 
jo. Jie yra taip ilgai —apie 
50 metų — nuolatos išdirbę 
prie tai]) techniškai įtempto

Diržuvaitis, P. Venta, G. 
Wareson, V. Keršulis, J. 
Rušinskas, S. Večkys, J. La
zauskas, W. Baltrušaitis, 
V. Venckūnas ir N. Buk- 
nienė. Alternatais: P. Šo- 
lomskas, A. Gilmanas ir W. 
Malin.

Bronė Keršulienė regis
travo dalininkus ir paskui 
raportavo, kiek suvažiavi
me dalyvauja dalininkų.

Suvažiavimas gavo daug 
sveikinimų su gausia para
ma “Laisvei”.

Pirmininkas V. Bunkus 
suvažiavimą uždarė 5-tą 
vai. vakare.

Po dalininkų suvažiavimo 
buvo gražus banketas. Ban
keto metu irgi buvo kalbų. 
Ypatingai Vincas Andrulis 
vėl pasakė savo įgudusiu 
būdu labai interesingą kal
bą apie šių dienų politinius 
nuotykius, ypatingai apie 
Chicagos 7-niu teismą.

Buvo ir staigmenėlė: at
silankė jaunas, inteligentiš
kas svečias iš Tarybų Lie
tuvos Osvaldas Aleksa. Jis 
mus nuoširdžiai pasveikino.

Nelė Ventienė ir Nastė 
Buknięnė išnešiojo maistą į 
stalus: Geo. Wareson ir Po-

ALMUS ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

neatsitiktų, kad tik kuris 
neprarastų darbingumo. Jų 
akys vis silpnėja, tai 
ir jų darbas nebe taip pro
duktyvus. ..

Administratorė L i 11 i a n 
Kavaliauskaitė išdavė ra
portą iš Lietuvių Koopera
tyvinės spaudos Bendrovės 
biznio stovio

M. Stakovas ir V. Keršu- vilas Venta joms pagelbėjo. 
Kaip Albertas LanpJnčiu- lis buvo Direktorių Tary-

Vilniaus žurnalistas, bos paskirti Administraci- 
susitikime su jos knygas peržiūrėti, ir su- 

■ važiavimui išdavė raportą. 
; Knygos vedamos kuo pui- 
i kiaušiai. Jiedu pagyrė ad
ministratorę už tokį kruop- 

. štų darbą.
A. Bimba išdavė “Lais

vės” redakcijos raportą, ku
rį rasite šiame “Laisvės” 
numeryje.

Visi raportai entuziastiš
kai priimti.

Tada buvo iškviesti suva
žiavime dalyvaujantieji va- 
jininkai išsireikšti apie sa
vo patyrimus. Kalbėjo šie 
vajininkai: V. Bunkus, J. 
Weiss, K. 
Klaston, A 
Stasiukaitis.

Pirmininkas Bunkus pa
prašė suvažiavimo dalyvius 
atsistojimu pagerbti nuo 
pereito suvažiavimo miru
sius laisviečius.

Paskui ėjo plačios disku
sijos “Laisvės” reikalais. 
Kalbėjo šie: Ig. Bečys, Jo
nas Grybas, P. Buknys, V 
Bunkienė, F. Klaston, M. 
Klimas, Jonas Juška, Geor
ge Wareson, Ieva Mizarie
nė, S. Večkys, J. Gasiūnas. 
P. Venta, Petras Šolomskas 
A. Gilman ir kiti. Visi dau
giausia dėmesio kreipė į pa
lengvinimą spaustuvės dar
bininkams darbo, ypač į pa
stangas gauti linotipininką, 
kad dabartiniams būtų 
lengviau.

Suvažiavime dal y v a v o 
“Vilnies” redaktorius Vin
cas Andrulis su žmona Ju
lia. Vincas pasakė labai tur
tingą ir entuziastišką kal
bą suvažiavimui. Iš jo kal
bos klausytojai gavo daug 
įdomių informacijų. Jis sa
kė, kad dabar Amerikoje 
eina didelis žmonių atbudi
mas. Tas atbudimas pla
čiausiai reiškiasi Amerikos 
jaunuose žmonėse. Platus 
atbudimas, jis sakė, eina ir 
naujuosiuose liet u v i u o s e 
imigrantuose (“dipukuose”) 
Amerikoje.

Ieva Mizarienė už rezo
liucijų komisiją perskaitė 
plačią rezoliuciją, kurią su
važiavimas vienbalsiai priė
mė ir kuri yra atspausdinta 
šiame “Laisvės” numeryje.

V. Bunkienė už komisiją 
suvažiavimui pateikė sąra
šą kandidatų į direktorius 
ir altematus. Direktoriais 
išrinkti šie dalininkai: M.; 
Stakovas, V. Bunkienė, G. i

kas, 
išsi reiškė 
Henriku Zimanu New Yor
ke aną sykį, kad Amerikos 
žmonės jau daug daugiau 
išgudrėję, palyginus juos su 
netolima praeitimi, tai tą 
patį galime pasakyti ir apie 
šio “Laisvės” dalininkų su
važiavimo dalininkus: atro
do, kad ir jie taip daug 
daugiau išgudrėję, palygi
nus juos su praeitimi. Taip 
daug jų kalbėjo — taip lo
giškai ir rimtai...

Šis “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas atkreipė ,įdo
mų dalyką šių žodžių rašy
tojui. Esu vienas LDS kuo
pos sekretorium apie pen
kiolika metų. Užimdamas 
tą vietą, radau 310 narių. 
Dabar tik apie 200—išmirė; 
tai bus tik du trečdaliai. 
Tai ir šiame “Laisvės” da
lininkų suvažiavime dali
ninkų buvo mažiau kaip du 
trečdaliai, negu jų būdavo 
prieš penkiolika metų.

“Laisvės” direktorių pir
mininkas Povilas Venta 
atidarė suvažiavimą dvylik
tą vai. dieną. Direktorių 
vardu jis širdingai pasveiki
no dalininkus ir dėkojo 
jiems už atvykimą.

Venta sakė, kad direkto
riai laiko posėdžius regulia
riai sykį į mėnesį. Visi di
rektoriai atvyksta į posė
džius ir 
“Laisvės” reikalais, 
turi gerą kolektyvą.

Venta pabrėžė, jog 1971 
metai bus jubiliejiniai me
tai. Šiemet laisviečiams ke- 
liariopai daugiau darbo ir 
užduočių, negu kada jų bū
davo praeityje. 1971 metais 
sukanka “Laisvei” 60 metų, 
o broli škam dienraščiui 
“Vilniai” yra 50 metų šie
met. Pasaulio ideologinio 
darbininkų vado Lenino 
100-sios gimimo metinės. 
Klaipėdos išvadavimui iš 
hitlerininkų—25 metai. Nuo 
Tarybų valdžios Lietuvoje 
įsisteigimo — 30 metų.

Atžymėjimui tų jubiliejų 
reikia sudaryti planų,

Valys Bunkus ir Ignas 
Beeis išrinkti vesti suvažia
vimą.

Ieva Mizarienė, Nastė 
Buknięnė ir Vera Bunkie- 
nė išrinktos į rezoliucijų 
komisiją.

Direktorių tarybos sekre
torius St. Večkys perskai-

gerai rūpinasi
Sakė,

Paciunas

Kaziūnė Čeikauskienė ir 
Julja Lazauskienė prirengė 
valgius banketui.

A. Gilman

Tel Avivas.— Izraelio ko
mandos buvo įsiveržę į Si
rijos teritoriją, ten sunai
kino tiltą ir militarinius 
įsitvirtinimus.

Parengimų Kalendorius
Balandžio 5 dieną *

LDS 13 kuopos kultūrinė 
popietė Laisvės salėje, 102^ 
02 Liberty Avė., Ozone / 
Park, N. Y. Pradžia 2 vAl. 
popiet.

ezijos knyga pasirodysianti. 
Lietuvoj — rašoma iš ten. 
Smalsuolis klausia: “Jonai, 
kada gi važiuosi, jei jau Ta
vo poeziją leidžia, Semeniš- 
kių Lietuvos lankyti?” Jo
nas mįslingai šypsosi... 
“Važiuosiu, važiuosiu kai 
tik pabaigsiu pakuotis... 
Važiuosiu filmuoti Lietu
vos, metų laiku.” Mekas 
New Yorko dangoraižių dū
muos pasiilgo Lietuvos... 
ir Semeniškių. Kaip kitaip. 
Ar skaitėt jo “Semeniškių 
Idiles”?

Niujorko policija pažino 
jį kaip vieną iš “beat” ge
neracijos vadų (kartą areš
tuojamas jis filmavo j Į 
areštu o j a n č i u s policinin
kus) ... Netrukus jis pa
garsėjo kaip amerikoniško 
“naujojo filmo” iniciato
rius.

Nėr savaitės, kad Jonas 
Mekas nebūtų kviečiamas 
su paskaitomis į kurį nors 
Amerikos Universitetą.

Bet vis kartas nuo karto 
Jonas išsiveržia iš aplinkos 
lietuvišku eilėraščių rinki
niu, jautriai r e a g u o j a į 
kiekvieną lietuvišką reika
lą. Pakviestas diskutuoti 
būtinybę išeiviams rasti ke
lią tėvynėn, žiūrėk, po sa
vaitės, ir prisiunčia tiesiog 
klasišką poemą “Apie Lie
tuvą ir laisvę”! Padejavus, 
kartą dar 1963 metais pa
jūry, apie p r aside j u šią 
Vietnamo amerikonišką 
tragediją, rytą iš Jono Me
ko laiškas: “Ne spausdini
mui — tik iš draugystės”! 

Mekas aptaria- Ir jums, iš draugystės, šį jo 
eilėraštį cituosiu...

Aš taiką jums 
nešu 
su bombomis 
virš 
debesų. 
Aš 
duodu 
atvira 
ranka 
Jums

Jono Meko premjeros 
New Yorke

Kanados Universiteto li
teratūros profesorė Ilona 
Gražytė Joną Meką, praė
jusiame Chicagos jaunųjų 
lietuvių mokslininkų ir kul
tūrininkų kongrese, aptarė 
kaip vieną svarbiausių šian
dieninės lietuvių literatūros 
rašytojų. “Draugo” kultū
riniame priede apie jį taip 
atpasakota... “Jonas Me
kas pasku t i n i u o s e rinki
niuose pasuko minimalinės 
poezijos keliu. Jo kalba pa
prasta, tiesi, lyriška. J. Me
ko eilėraščiai yra nuotru
pos jo vidinio pasaulio, į 
kurį jis skaitytojo užsispy
ręs nekviečia. Mekas pas 
mus dar egzotiškas paukš
tis. Jis daugiau reikalauja 
iš skaitytojo.. Jonas Mekas, 
kaip ir Algimantas Mackus 
(jaunas poetas neseniai žu
vęs Chicagos auto avari
joj — davęs naują poezi
jos kryptį “žemininkus”), 
tiki į apnuoginto žodžio 
prasmę.” 
mas kaip “originalus, nepa
sikartojantis, santūrus.”

Mekas dar pabėgėlių sto
vyklose buvo įtarinėjamas 
“komunizmu,” 
kritikas, prieš 
triai kritikavo 
višką “Vilką”...

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”Antanas Krapavickas
Išvargęs ligoninėj savai

tę, po sunkios ligos, kovo 16 
dieną apie 4 vai. po pietų 
mirė draugas A. Krapavic
kas.

Laidotuvėmis rūpinasi jojp^ n." y? Pradžia FvaL

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone

o “Tiesos” 
dekadą, aš- 
už jo naujo-

duktė ir žentas. Pašarvo
tas pas Aromiskį ant Me
tropolitan Avė., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, kovo 20 d. apie 2 vai. 
po pietų. Bus palaidotas 
Cypress Hills kapinėse

Liūdesyje liko duktė, žen
tas Soroko, anūkė, anūkas 
ir sesuo Mrs. Price, De
troite. Taipgi būrys drau
gų, kurie ilgai prisiminsime 
mes Tave, Antanai.

Ilsėkis, drauge, ramiai.
J. M—la

popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

■ v.-—""... . . *
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MIESTE PASIDAIRIUS
Pereitą sekmadienį Bron- 

xe policija pravedė kratas 
viename apartamente ir su
areštavo 34 žmones. Beveik 
visi jie jaunuoliai — tarp 12 
ir 17 metu amžiaus. Rasta 
bute ne tik narkotikų, bet 
ir plati aparatūra jų nau
dojimui.

Chicagoje prasidėjo nau
ja politinė byla. Teisiama 
vienuolika jaunų moterų, 
kurios buvo suareštuotos 
1969 m. spalio mėnesį. Jų 
tarpe yra dvi aktyvistės iš 
New Yorko — Miss Cath- 
lyn P. Wilkerson, 25 metų, 
ir Miss Kathy Boudin, 26 
metų amžiaus. Jos abi pri
klauso Students for a De
mocratic Society ekstremis
tų grupei, kuri skelbia, kad 
laikas panaudoti jėgą pasie
kimui savo tikslų.

Pereitą pirmadienį Geo. 
Washington High Schoolėj 
kilo riaušės ir net septyni 
gaisrai. Pribuvus policijai, 
įvyko susikirtimas tarp po
licijos ir moksleivių. Mo
kykla tapo tą dieną uždary
ta.

Moksleiviai sukilo prieš 
mokyklos vedėją Carl Cher- 
kis. Miesto Apšvietos tary
ba paskyrė kitą vedėją. Gal 
moksleiviai nusiramins.

Kaip žinia, žemutinėje 
Manhattano dalyje yra sta
tomas milžiniškas World 
Trade Center. Pirmadienį 
įvyko 4 sprogimai. Spėja
ma, kad juos pagimdė du
jos, nors, sakoma, prieš tai 
telefonu buvo pranešta, kad 
yra padėta bomba ir visi 
darbininkai turi darbą mes
ti ir saugotis. Darbas lai
kinai sulaikytas. Paliesta 
apie 2,000 darbininkų.

Prieš septynias savaites 
sustreikavo New Yorko 
uosto “tugboat” darbinin
kai. Derybos neveda prie su
sitarimo. Vėliausią laivų

savininkų pasiūlymą darbi
ninkai atmetė. Jiems va
dovauja National Maritime 
unija.

Siuvėjų unijos Amalga
mated Clothing Workers of 
America prezidentas Jacob 
Potofsky pareiškė, kad gal 
bus skelbiamas visuotinis 
streikas. Unija protestuo
ja prieš impp^tąvimą iš už
sienio audeklų ir drabužių. 
Užsienyje esą viskas paga
minama pigiau. Unijos na
riai skundžiasi, kad jie pri
versti dirbti tik keturias 
dienas į savaitę.

Unija reikalauja, kad val
džia uždraustų importavi
mą iš užsienio audeklų ir 
drabužių.

su taika.
Niujorko Filmų Festivalių 

rengėjams
Praėjus dešimtmečiui Se- 

meniškių Jono įtaka New 
Yorko kultūriniame gyve
nime stipriai reiškės. Ne 
be Jono Meko Linkolno Cen
tre prasidėjo Filmų Festi
valis. Ne be Jono neseniai 
praėjo ir “Septynių su pu
se” Filmų Festivalis, kurį 
plačiai pirmajame puslapy
je aprašė žymiausi kriti
kai magazinų ir The New 
York Times. Praėjusiais me
tais čia vizitavę, Lietuvos 
kultūrininkai, kurie tuo do
mėjosi, buvo pristatyti pa
čiai pirmai Jono Meko fil
mo “Dienoraščių” peržval
gai. Jonas tėvynainiams irConsolidated Edison ko^d^na 

nno -nnycni’CrcTi mwerntHr. ... c ... . .panija persergsti miesto gy
ventojus, kad ateinančią 
vasarą parinktuose rajo
nuose prisieis per tam ti
krą laiką apsieiti be elek
tros. Kompanija nepajėg
sianti visus gyventojus 
elektra aprūpinti. Mat, va
sarą elektros pareikalavi
mas labai padidėja.

Ką darys valdžia? Kokių 
žingsnių imsis komanijos 
suvaldymui?

Susiorganizavo indėnai 
(indijonai) ir ruošiasi už
grobti Ellis Island. Sako, 
kad sala jiems priklauso. 
Jie joje norėtų įsteigti sa
vo kultūrinį centrą. Val
džia susirūpinus. Sala po
licijos saugoma dieną ir 
naktį.

Majoras Lindsay sudarė 
komisiją, kuriai pavesta sa
vo patarimais sutaikinti 
laikraščių leidėjus ir jų dar
bininkus. Norima išvengti 
dienraščių streiko. Ar ko
misijai pavyks to pasiekti?

Kiamesha Lake, N. Y. — 
Sustreikavo Concord vieš
bučio tarnautojai.

šie “Dienoraščiai” neseniai 
buvo rodomi New Yorke. 
Kritikai priėmė su. respek- 
tu, atsargiai.

Įsteigė New Yorko 
Filmų muziejų-akademiją

Paskutinė Jono Meko 
premjera—New Yorko Fil
mų Muzie jus-Akad e m i j a, 
kaip jis patikslino šiam ko
respondentui. O koks rei
kalas steigti muziejų, kada 
turtingame Modernaus Me
no Muziejuje didžiulis sky
rius tam reikalui paskir
tas? Jonas paaiškino, jog 
anie renką viską — kuo se
nesnis, dulkinesnis, pras
tesnis, juo geriau. Naujai 
įsteigtasis Muziejus-Akade- 
mija vadovausis griežtu 
standartu, kriterijum, nes 
jis, mūsų Jonas, būsiąs di
rektorium. Muziejaus-Aka
demijos adresas—o jūs esa
te vieni pirmųjų, kurie su
žinote: “New York Film 
Museum, 425 Lafayette St 
New York, N. Y.” (prie 1 
gatvės).

Jono Meko knyga 
leidžiama Lietuvoj

Netrukus Jono Meko

Parduoda iš varžytinių
Ieškodama lėšų savo ag

resyviai politikai tęsti, Izra- 
e 1 i o vyriausybė sparčiai 
parduoda nacionalines įmo
nes užsienio monopolijoms.

Kaip pranešama iš Tel 
Avivo, neseniai Meir vy
riausybė pardavė 50 pro
centų Izraelio nacionalinės 
garlaivių kompanijos“CIM” 
akcijų kompanijai “Hevrat 
Izrael”, kuri buvo sukurta 
savo laiku nuskambėjusios 
Jeruzalės milijonierių kon
ferencijos nutarimu. Konfe
rencijoje dalyvavo finansų 
šulai iš JAV, Anglijos, Va
karų Vokietijos ir eilės ki
tų Vakarų šalių. Kompani
joje “Hevrat Izrael” iš es
mės atstovaujamas Ameri
kos kapitalas. Pardavus 
kontrolinį akcijų paketą, 
vyriausybės žinioje liko tik 
30 procentų CIM akcijų.

Nuo šiol vadovaujantis 
vaidmuo šioje kompanijoje, 
kuri turi daugiau kaip 80 
bendros maždaug vieno mi
lijono registrinių bruto to
nų vandens talpos laivų,pri
klausys Amerikos kapitalui.

Tass-Elta

Ruošiasi kelionei 
į Mėnulį

Cottonwood, Ariz. — As
tronautai Lowell ir Haise 
kasdien d a r o praktikas, 
kaip jie galės vaikščioti ant 
Mėnulio paviršiaus.

Jie ruošiasi balandžio mė
nesį kelionėn į Mėnulį.

•>

po-

Kandidatuoja nužudyto 
kovotojo žmona

Los Angeles, Calif.—Mrs. 
M. Evers, nužudyto civili
nių teisių kovotojo žmona, 
kandidatuoja kongresmano 
vietai.

Jos vyras Evers buvo nu
žudytas 1963 metais Missis
sippi valstijoje, kovojant už 
negrams teises laisvai užsi
registruoti balsavimams.

LDS kultūrinė popietė
LDS 13 kuopa rengia kul

tūrinę popietę sekmadienį, 
balandžio 5 d., “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet.

Programa bus graži. Ami- 
lija Young Jeskevičiutė pa
dainuos keletą dainelių, Al
dona Anderson pianu pas
kambins, Nelė Ventienė ir 
J. Grybas duetą padainuos, 
Jonas Mikaila parodys fil
mus iš Amerikos gyvenimo, 
priedu bus poezijos skaity
mas.

Parengimą užbai g s i m e 
skaniais užkandžiais, kava 
ir tortu. Įžanga, kaip dova
na, tik $1.50. Šią kultūrinę 
popietę ruošia kuopos val
dyba ir tikisi gražios nariif’ > 
ir svečių kooperacijos, kati 
parengimas būtų sėkmin
gas.

Valdyba

Aido Choro 
garbės nariai

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavime kovo 15 d. George 
Stasiukaitis iš Fairview, N. 
J. įstojo į garbės narius su 
$10. .Tiek pat mokėjo ir 
Albina Mikalaus, Ozone par- 
kietė.

Adelė Petraitienė iš Brook
lyn, N. Y., įstojo su $5. ir 
Juozas Dainius, “Laisvės” 
presmanas, su $5. Brookly- 
netė Marijona Kreivėnienė 
ir maspethietė Ona Černe- 
vičienė pasimokėjo po $5.

Širdingai jiems ačiū.
J. Grybas w

Bonna. — Vengrijos pre
kybos ministras Biro at
vyko tartis su kancleriu W. 
Brandtu.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televisorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų^ 
prašome skambinti: 647> 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St.,* 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(18-25)




