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KRISLAI
Dar dėl prof, mirties 
Idijotų darbas
Iš tamsos į šviesą

— A. Bimba —

Pietų Vietnamo preziden
tas generolas Thieu ir vėl pa
liejo “barščius.” Jis pasa
kė, kad jis ruošiasi ir kaus- 
tosi su savo armija žygiuoti j 
šiaurės Vietnamą. O tai turė
jo būti laikoma didžiausioje 
si a pty be j e. Mūšų Wash i n gt o- 
nas bando puse lūpų toki pla
ną paneigti, bet neužginčija, 
kad jeigu Thieu iš tikrųjų už
simanytų i Š. Vietnamą pa
traukti, Amerikos jėgos jam 
kelią skintų ir jį lyldėtų.

Taip buvo su Kambodijos ir 
Laoso invazijomis. Pirmutinis 
paslaptį išduoti buvo tas pats 
Thieu.

Li et u v i š k i e j i re a k c i n i n k ai 
vėl visa burna savo spaudo
je prabilo apie jauno profe
soriaus J. Kazlausko nelai
mingą mirtį Lietuvoje. Nors 
specialistų komisija nesurado 
ant profesoriaus kūno jokių 
smurto žymių ir paskelbė, kad 
^profesorius bus pats sau gy
vybę atėmęs, bet šitie Lietuvos 
priešai tebesapalioja apie jo 
nužudymą.

Gaila jauno, talentingo žmo
gaus. Gaila, kad tokie žmo
nės žudosi. Ypač gaila, kad 
ir socialistinėje santvarkoje 
tokių nelaimių pasitaiko.

1 r Niekas dar nėra moksliškai 
išaiškinęs, kokia vidinė despe
racija privedė žmones prie nu
traukimo sau jau ir taip šio
je žemėje trumpo gyvenimo.

Amerikos aliejaus trustai dirba 
su Nixonu, kad karas Indokinijoj 

būtų ilginamas ir plečiamas
Washingtonas. — Galingi 

Amerikos aliejaus trustai, 
įsigalėję pietrytinėje Azijo
je, sudaro rimtą kliūtį ka
ro baigimui Indokini j oje. 
Senatas turėtų pradėti pla
tų tyrinėjimą trustų ’galios 
Indokinijoje ir Nixono ad
ministracijoje..

Devyni New Yorko kon- 
gresmanai, keli senatoriai 
ir kai kurie valdžios parei
gūnai kreipėsi į Užsienio 
santykių komiteto pirminin
ką Fulbright aliejaus trustų 
tyrinėjimo reikalu. Ragina 
jie nieko nelaukiant pradėti 
tyrinėjimą.

Amerikos publika turi 
pilnai žinoti, jie sako, kokį

Apkaltino mainierių prezidentą 
ir kitus du viršininkus

' LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) 
Kanadoje ....... ...................... .......... .
Kitur užsienyje —----- -----------
Jungtinėse Valstijose ....... .......... .....
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00
$10.00

12.00f
$9.00

PRICE 10c

Metai 60-ieji

vaidmenį šiame kare vaidi
na aliejaus trustai, kiek jie 
paveikia Nixono administ
raciją “karui prailginti In
dokinijoje.”

Aliejaus trustai yra in
vestavę bilijonus dolerių

Azijoje. Singapore įvyku
siame aliejinių biznierių su
sirinkime nusitarta į keletą 
metų dar investuoti 6 bili
jonus dolerių. Todėl jie ne- 
nop^kad Indokinijos liau
dis’ apribotų jų didžiulius 
,x.___ ’ visai nacionali
zuotų aliejinis kompanijas. 
Jie nori karą tęsti iki pilno 
laimėjimo, kad Amerika ga
lėtų palaikyti kontrolę In
dokinijoje.

Washingtonas. — Jungti
nės mainierių unijos prezi
dentas Tony Boyle ir du jo 
pagalbininkai rasti kaltais 
federalinėje grand džiurėje, 
kaip suokalbininkai, unijos 
turto eikvotojai ir nelega
liai paskyrę $49.250 iš uni
jos iždo politiniam tikslui, 
paramai kandidatų rinki
muose.

Federaliniai įstatymai 
draudžia unijoms aukoti iš

iždo kandidatų paramai rin
kimuose. Tokiu būdu mai- 
nierių unijos viršininkams 
ruošiamas teismas, kuriame 
daugiau išryškės, ar tie kal
tinimai turi pagrindą.

Washingtonas. — Federa- 
liniai savanoriai kovotojai 
prieš skurdą susirašė į savo 
uniją National Vista »Al
liance ir nori ^valdžios pri
pažinimo.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
15,000 kvadratinių 

metrų stiklo
Panevėžys.-žNauja grūdin

to stiklo gamybos technolo
ginė linija pradėjo veikti 
stiklo fabrike. Įmonės ko
lektyvas šiemet patieks var
totojams 15,000 kvadratinių 
metrų grūdinto stiklo, dau
giausia naudojamo automo-

Kompartija kviečia kovot prieš
t\t. ... * | , giausia nauaojaINixono pasimojimą algas kapot biiių pramonėje.

Jaunieji kovotojai numaskavo 
ragangaudžius ir privertė 

nutraukti tyrinėjimus

Labai anaiogiškas atsitiki
mas anais metais įvyko pas 
mus Jungtinėse Valstijose. La
bai talentingas; labai aukštai 
savo profesijoje iškilęs pasau
liniai garsaus dramaturgo Eu
gene O’Neil irgi tik 40 metų 
sūnus profesorius Eug. O’Neil 
nusižudė. Rodos, jam nieko gy
venime netrūko. Betgi. . . bet
gi... pats nukirto savo gy
vybės siūlą. Priežastis, ma
tyt, buvo vidinė desperacija, 
kuriai priešintis ir kurią nu
galėti j is buvo bejėgis.

Panašiai, matyt, atsitiko ir 
su prof. Kazlausku. Bet lie
tuviai reakcininkai jo ramy
bėje nepalieka. Jie jo trage
diją stengiasi panaudoti savo

■ šmeiži-^nešvariam bizniui -į 
m u i ir niekinimui Lietuvos.

Padėjimas bombos į šios ša
lies Kapitelių Washingtone 
buvo id i jotu darbas. Negali
ma įsivaizduoti, kad blaivaus 
proto žmonės tokiomis niek
šybėmis užsiimtų. Jokiais po
litiniais sumetimais jie šio sa
vo žygio negali pateisinti. Jie 
ne padėjo, bet pakenkė ti
kriems kovotojams prieš Viet
namo karą.

New Yorkas. — Komunis
tų Partijos nacionalinė dar
bo komisija paskelbė savo 
pareiškimą, kuriame kvie
čia visus darbininkus vie
ningai išstoti prieš prez. 
Nixono nuosprendį suspen
duoti Davis-Bacon aktą, ku
ris reikalauja mokėti uni
jines algas.

Komisijos pareiškime-at- 
sišaukime nurodoma, kad 
toks Nixono žygis turi tiks
lą sulaikyti algų kėlimą. Dar 
daugiau. Nixonas pasimo- 
jęs, kur tik jis galės, algas 
mažinti ir net unijas ardyti.

Pirmiau federal i n i u o s e 
statybos darbuose dirbo tik 
unijistai. Dabar . Nixonas 
patvarkė samdyti kontrak
torius, kurie atliks darbą su 
nelinijiniais darbininkais ir
UT-” į. ■ , ,   

Mažai motery unijose
Washingtonas.--Šiuo me

tu apie 38 proc moterų su
daro visų už algas dirban
čiųjų skaičių. Per keletą 
metų dirbančiųjų moterų 
skaičius pakilo 12 proc.

Tuo pačiu metu darbo 
unijose motei-ų skaičius te
sudaro 12.5 proc. visų orga
nizuotų darbininkų. Unijų 
vadovybėje moterys tesuda
ro tik 4.6 proc.

Pasirodo, kad unijos ma
žai kreipia dėmesio į dir
bančiųjų moterų organiza
vimą.

tokiu būdu galės sutaupyti 
milijonus dolerių karui.

Pasimojimas prieš orga
nizuotus statybos darbinin
kus yra susijęs su karo In
dokinijoje plėtimu. Tai pa
simojimas mažinti algas ir 
kitų pramonių organizuo
tiems darbininkams. O tai 
sudaro pavojų visiems dar
bininkams.

Oslo. — Norvegijos val
džia rezignavo dėl nesusita- 
rimo “bendrosios rinkos” 
klausimu. Dabar Darbo 
Partija turi. progą grįžti 
valdžion. Per 30 metų ji 
buvo valdžioje,- bet 1965 
metais prakišo rinkimus. 
Tada buvo sudaryta koali
cinė valdžia..

Montuojant ir derinant 
technologinės linijos įrengi
mus, daug gražios iniciaty
vos parodė fabriko vyriau
siojo mechaniko Bucelio va
dovaujami darbininkai.

Monografine apybraiža 
apie Čiurlionį

Vilnius. — “Pasaulis tarsi 
didelė simfonija” — taip va
dinasi mono g r a f i n ė apy
braiža apie Čiurlionį, kurią 
rusų kalba išleido visasą
jungines leidyklos “Iskust- 
vo” Leningrado skyrius.

Knygos autorius, meno ty-

rinėtojas Markas Etkindas, 
yra parašęs nemaža darbų 
apie 20 amžiaus pradžios 
dailininkus, -rinkdamas me
džiagą šiai monograf i jai. 
Jis konsultavosi su Lietuvo
je dirbančiais Čiurlionio 
kūrybos žinovais, studijavo 
ir fotografavo Kauno mu
ziejuje Čiurlionio origina
lus.

Monografija puošia arti 
šimto Čiurlionio darbu re
produkcijų.

Prizas atiteko Lietuvai I
Vilnius.—Paaiškėjo mūsų 

sostinėje surengto tradici
nio geriausiai išleisto Pa
baltijyje knygos konkurso 
rezultatai.' ,7

Estijos ministrų tarybos 
prizas “Pabalti jos ekslib
ris” paskirtas Lietuvai. Ap
dovanota didele grupė trijų 
respublikų dailininkų, leidy
klų, poligrafijos darbuotojų.

A. Vaivutskas

Gaunu nedidelio formato 
tik 95 puslapių knygutę, pa
vadintą “Žmones su abitais.” 
Autorius: B. Jaunišiks. Suži
nau, kad tai jo asmeniškų iš
gyvenimų leidinys. Jis paro- 
(Io, kaip iš tamsos jis įžengė į 
šviesą, iš 
ateistu, 
mas.

Skaitau 
L knygutėje

“Laisvės” redaktoriui A. 
Bimbai. Kai kuriais aspektais 
(pokarine šalpos pagalba) ir

Borą Grande, Fla. — Nuo 
širdies smūgio mirė 54 metų 
pagarsėjęs mili j o n i e r i u s 
Charles W. Engelhard, va
dovavęs platinamo, aukso ir 
sidabro pramonėje.

vienuolio tapdamas 
įdomus pasiskaity-

autoriaus ranka 
įrašą:

jūs prisidėjote, kad išbrisčiau 
iš tamsos, galėdamas moky
tis—siekti šviesos universitete, 
kas didele dalimi šioje kny
gutėje ir aprašyta. Nuošir
džiai, B. Jauniškis. 5

Matote, kaip gražiai ir po 
tiek daug daug metų mūsų 
pastangos padėti Lietuvai pri
sikelti iš karo griuvėsių dar ir 
šiandien tebėra gyvos Lietuvos 
žmonių atsiminimuose. .

Graikija—kalėjimas
Londonas. — Keletas ko

respondentų, apsilankę Grai
kijoje, dabar rašo savo įspū
džius. Jie sako, kad visa 
Graikijos tauta yra taip su
varžyta, kaip kalėjimų gy
ventojai.

Graikijos gyvęntojai ne
turi jokios laisvėš. Tie, ku
rie reikalavo demokratiją 
grąžinti, į kalėjimus sukiš
ti. Šimtai sėdi kalėjimuose 
be teismo po keletą mėne
siu, 

u

Los Angeles, Calif. —Dr. 
Tweed pareiškė Mansono 
teisme, kad Patricia Kren- 
winkel išprotėjo nuo LSD ir 
kitokių narkotinių vaistų, 
todėl galėjo pasididžiuoda
ma girtis, kad ji nužudė dvi 
moteris ir vieną vyrą pei
lių supjaustė. Ji teisino Man- 
soną.

18 mil. dolerių Kam
bodžos militaristams
Phnom Penh, Kambodija. 

— Amerikos ambasada pri
siuntė Washingtonan ragi
nimą nieko nelaukus pri
siųsti Kambodijos militaris- 
tų režimui $18,500,000. Tokia 
suma esanti būtinai reika
linga ekonominei ir milita- 
rinei paramai, be kurios mi- 
litaristų valdžia negalėtų 
išsilaikyti.

Amerikos ambasados pra
šymas, žinoma, be jokių ke
blumų bus patenkintas, nes 
kitos išeities nėra, kaip tik 
visais galimais būdais remti 
militaristus.

Helsinkis, Suomija. — 5,'- 
000 metalo ir statybos dar
bininkų demonstravo prieš 
blogas darbo sąlygas. 1970 
metais ištiko 20,000 susižei- 
dimų įvairiuose darbuose, 
16 proc. daugiau, negu 1969 
metais.

■UI'.

Maskva. — TSRS valdžia 
sutiko išleisti 30 žydų j Iz
raelį. Jie triukšmingai rei
kalavo išleisti Izraelin.

St. Louis, Mo. 1,500 
žmonių, daugiausia studen
tų, dalyvavo masiniame mi
tinge ir reikalavo išlaisvinti 
Angela Davis..

San Domingo. — Buvęs 
Dominikos Respublikos pre
zidentas Bosch tvirtina, kad 
Jungtinės Valstijos suokal- 
biauja su reakcionieriais 
nuversti Čilės valdžią, j

Cigarečių darbininkai 
paskelbė streiką

Greensboro, N. C. — Pir
mas'streikas 210 metu isto
rijoje įvyko P. Lorilard Co. 
cigarečių 
kartą jie 
rika.

Streiką
kos Tabako Unija, negalė
jusi susitaikyti su Lorilard 
kompanija dėl naujo kon
trakto.

fabrike. Pirmą 
piketuoja tą fab-

paskelbė Ameri-

Cenzūruoja spaudą
Dacca. — Pakistano pre

zidentas Khan paskelbė de
kretą cenzūruoti spaudą, 
kuri ragina baigti militari- 
nį režimą, sušaukti parla
mentą ir atsteigti civilinę 
valdžią.

Daugiau kaip 10,000 stu
dentų demonstravo, protes
tuodami prieš nešaukimą 
parlamento, reikalą u d a m i 
demokratinių teisių.

Maskva. —Odesoje pasta
tytas laivas, kuris gali ap
valyti jūrų pakraščius, už
terštus aliejumi ar kitokiais 
teršalais.

Bonna, Vak. Vokietija.
. , Varšuvą. — Arch i t e k t ė Dvi vokietaitės apskundė 
Halina Skibniewska išrink- kėletą amerikiečių kareivių, 
ta Lenkijos parlamento pir- kurie autobuse jas išprie-
mininko pavaduotoja. vartavę.

Pittsburgh, Pa.—Subver- 
syvės Veiklos kontrolės ta
ryba čia buvo u ž v e d u s i 
tyrinėjimus Jaunųjų Dar
bininkų Išsilaisvinimo Ly
gos. Buyo tam ragangau- 
diškam d a r b u i paskirta 
pora, dienų. Bet po pus- 
a n tr o s valandos tyrnė- 
jimas buvo nutrauktas ir 
ragangaudžiai išsinešdino į 
Washingtona, iš kur buvo 
atvykę. .

Apie 100 jaunuolių pike
tavo federalinį pastatą, kur 
vyko tyrinėjimai. Viduje 
60 jaunuolių vieningai de
maskavo-FBI šnipą Jackso- 
ną, .išmestą iš Kompartijos 
kaip parsidavusį žvalgybai. 
Ragangaudžiams pasirodė

čia neprielanki atmosfera ir 
jie tuoj nutraukė tyrinėji
mus.

Cigaretės teršia kraują
Gainsville, Fla. — Rūky

mo tyrinėtojai surado, kad 
cigaretės terši a kraują, 
trukdo raudonųjų kraujo 
celių apykaitą, neperleildžia 
pakankamai d e g u o n i e s į 
raumenis.

Pas cigarečių rūkytojus 
surasta daug daugiau tam 
tikrų žalingų chemikalų 
raudonosiose kraujo celėse 
ir mažiau oksigeno raume
nyse.

Nixonas spaudos konferencijoje
Washingtonas. — Ketvir

tadienio vakare prez. Nixo
nas spaudos konferencijoje 
atsakinėjo į reporterių klau
simus. Pasirodo, kad jis 
nieko naujo nepasakė, ką 
yra pirmiau pasakęs. Visi 
klausimai buvo tik užsienio 
reikalais.

Nixonas pakartojo pir- 
mesnius pareiškimus, kad 
jis žada mažinti JAV mili- 
tarines jėgas Pietų Vietna
me. Gyrė Saigono “vietna- 
mizuotą” armiją, kuri gerai 
kariaujanti su šiaurvietna- 
miečiais. Jei Saigono armi
ja įsibraus į Šiaurės Viet
namą, tai amerikiečiai lėk
tuvų bombardavimu jiems 
padės. Amerikos militarinės 
jėgos pasiliks Indokinijoje, 
iki visi amerikiečiai belais
viai bus paleisti.

Su Kinija norėtų norma
lių ryšių, bet kartu nebus 
sulaikyta parama Čiang kai 
-Šėkui Taivane. JAV nori 
taikos Vidurio Rytuose. No
ri, kad taikos derybos pa
vyktų.

Nixonas aiškino, kad abi 
galin g o s i o s branduolinių 
ginklų jėgos kito kelio ne-

turi, kaip tik susitarti bran
duolinius ginklus limituotų 
Prie to dabai* ir einama. 
Manoma susitarti.

Vėliausios Žinios
Cairo.—Egipto preziden

tas Anwar el-Sadat praneša, 
kad Egipto valdžia atsisako 
atnaujinti paliaubas su Iz
raeliu. Kaip žinia, oficialios 
paliaubos pasibaigė pereitą 
sekmadienį, kovo 7 d. Ta
čiau mūšiai kol kas dar ne
atsinaujino. Matyt ,tiek 
Egiptas, tiek Izraelis neno
ri pasirodyti pirmutiniu 
mūšius atnaujinti.

Izraelio valdžiaJeruzalė 
paskelbė taikos sąlygas, ku
rias jinai buvo pasiūlius va
sario 26 d. per Jungtinių 
Tautų tarpininką Jarringą. 
Viena iš tų sąlygų, tai kad 
Izraelis pilnai nepasitrauks 
iš per 1967 metų karą už
grobtų arabų žemių, kad jis 
turi gauti sau naujas “sau
gias sienas”.

TSRS numažino kainas
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga numažino kainas dauge
lio prekių. Dabar galima 
pigiau pirkti skal b i a m a s 
mašinas, elektrinius skustu
vus, radijus ir daugelį kitų 
produktų.

Dienraštis “Pravda” pa
skelbė valdžios n u tari m ą 
sumažinti daugelio produk
tu kainas. L-

Washington’as. — Kapito
nas Medina skundžiasi, kad 
armijos vadovybė dar vis 
neleidžia jam atsakyti j lei
tenanto Calley liudijimą, 
kad Medina įsakęs visus 
žmones iššaudyti My Lai 
kaime.

Marietta, Ohio.—Medinio 
namo gaisre žuvo trys mo
terys. J anglies pečių piltas 
kerosinas buvo gaisro prie
žastis.’ s

Lndonas.—Baigėsi Angli
jos pašto darbininkų strei
kas, kuris tesėsi net 47 die
nas. Tai buvo ilgiausias 
streikas Anglijoje nuo 1926 
metų. \

New Yorkas. — Valstijos 
Aukščiausiojo teismo teisė
jas Russell Jones uždraudė 
mieesto Apšvietus tarybai 
dėl sutaupymo lėšų atleis- , 
Ii iš darbo apie 11.00(1 
kytojų. Uždraudimas 
laikinas.

mo-
tik

puo-Saigonas. — Baisus 
limas Amerikos lėktuvų ve
damas Kambodijoje ir La
ose. Kovo 7 diena operaci
jose dalyvavo daugiau kaip 
1.000 lėktuvu. Viena per 
klaida numesta napalmo 
bomba pataikė į Pietų Viet
namo armiją. 30 kareivių 
užmušta, o daug sužeista.

Calcutta, Indija. —Per rin
kimus West Bengal provin
cijoj 9 žmonės užmušti.
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Ir reporteriai karo aukos
ŠIAME Vietnamo kare jau žuvo ne tik tūkstančiai 

kareivių, bet jau nemažai krito ir spaudos reporterių, 
kurie buvo pasiųsti aprašyti mums karo veiksmus. Yra, 
žinoma, reporterių, kurie sukinėjasi apie armijos virši
ninkų kanceliarijas ir pasitenkina jų informacija apie 
įvairius militarinius žygius. Bet daugelis jų stengiasi 

• pasiekti mūšių vietas ir savo akimis pamatyti, kas deda
si įvairiuose frontuose. Tokie reporteriai rizikuoja savo 

' gyvybę, r
Štai tik neseniai net keturi spaudos reporteriai taip 

paaukojo savo gyvybę. Skrido jie lėktuvu Laose į mū
šių vietas, jų lėktuvas buvo nukirstas, ir visi jie ten žu
vo. Tomis vėliausiomis aukomis yra dar palyginti jauni 
šie vyrai: Larry Burrows, Henry Huet, Kent Potter ir 
Keisaburo Shimamato.

Daug reporterių yra nuoširdūs šio karo priešai ir 
• stengiasi kuo teisingiausiai pasaulį informuoti apie jo 

eigą. Jie skundžiasi, kad dažnai jie yra klaidingai mi- 
litaristų informuojami. Jie sako, kad šiame kare ameri
kiečių ir pietvietnamiečių aukos yra daug skaitlinges- 
nės, negu pranešimai iš Saigono parodo. Duoda pavyz
džių, kaip daugelis pralaimėtų mūšių yra visiškoj nuo 
visuomenės nuslepiami. Dažnai išpūsti pasigyrimai 
apie anai pusei padarytus nuostolius neturi jokio pa
grindo.

Nelengvas ir labai rizikingas yra nuoširdžių spau
dos reporterių- bei korespondentų darbas.

Ką jis sake pirmiau, 
o ką gieda dabar

RICHARD Nixonas veikiausia įeis istorijon kaip 
prezidentas, kurio žodžiais ir pasisakymais mažiausia 
galima pasitikėti. Jis vieną dieną vienaip, o kitą ki- 

1 taip kalba ne vien tik Vietnamo karo klausimais. Na
minėje politikoje jis taip pat “pamiršta”, ką sakė ir ža
dėjo vakar. Tai visą, jis, matyt, laiko savo dideliu poli
tiniu gudrumu, labai aukšta politine išmintimi.

Į tai mūsų dėmesį atkreipia prie daugelio komerci
nių dienraščių leidžiamas priedas “Parade”. Paimki
me, leidinys sako, mūsų prezidento pasisakymus mūsų 
miestų krizes klausimais. Antai, 1970 m. sausio 22 die
ną prezidentas Nixonas pareiškė: “Ypatingai federali
nė valdžia turi pajėgti padėti statyti naujus miestus ir 
atstatyti senuosius”. B (‘t 1971. m. sausio 22 dieną tas 

į ‘ pats mūsų prezidentas sako:
“Aš atmenu tą patrionizacinį supratimą, kad val- 

i džia Washingtone yra neišvengiamai išmintingesne, tei
singesnė ir produktyvesnė negu lokalinė arba valstijos 
valdžia. . . Tas supratimas, kad biurokratinis elitas Wa
sh i agio ne geriausia žino, kas yra geriausia žmonėms 
visur ir kad negalima lokalinė valdžia pasitikėti, yra 
tik teigimas, kad negalima pasitikėti žmonių pajėgumu 
save valdyti”.

y Tai dvi griežtai priešingos sąvokos. Kas taip pa
keitė prezidento nusistatymą? Ogi tas, kad prisiėjo 
1970 metais duotus pažadus padėti subankrutavusiems 
miestams atsistoti ant kojų vykdyti gyve n i man. Mies
tai pradėjo griežtai reikalauti federalinės valdžios pa- 
ramos. Bet prezidentas bilijonus dolerių išlėidžiąs ka
ro reikalams ir miestams padėti dolerių nebelieka. T&i 
dabar jis jau šaukia, kad pačios miestų valdžios turi 
apsirūpinti savo reikalais, kad iš jo valdžios Washing
tone neprivalo tikėtis efektingos paramos, ir tiems, ku
rie atsimena j d pernykštį pažadą, jis primeta nepasiti
kėjimą žmonėmis!

ESTIETĖS GERESNĖS 
KARVIŲ MELŽĖJOS 
Už LIETUVAITES!

Lietuvos “Valstiečių laik
raštis” (vas. 25 d.) kreipia 
žemdirbių dėmesį į paruoši
mą gerų aukštai kvalifi
kuotų karvių melžėjų. Kal
ba eina apie mokėjimą kar
ves melžti aparatais.

Laikraštis daro palygini
mus tarp estiečių ir lietu
vaičių melžėjų kvalifikaci
jų. Žemės ūkio mokslų 
kandidatas M. Morkūnas 
rašo:

Kokią įtaką melžėjų kvali
fikacija turi darbo sąnau
doms, galime įsitikinti, -paly
ginę 
tini o 
riaus 
TSR 
ūkio 
fna.

Abi fermos labai panašios. 
Tipiniai pastatai. Silosas ir 
šienainis galvijams dalijamas 
mechanizuotai. Stovėjimo vie
tose karvės melžiamos į lini
ją. Melžėjų, kitų fermos dar
buotojų darbas specializuotas. 
Melžėjos melžia ir plauna in
dus, o kitus darbus nudirba 
šėrikai, valytojos, traktorinin
kai. Vidutinis metinis primel- 
žis abiejose fermose irgi be
veik vienodas — maždaug po 
3,800 kg. pieno iš karvės.

Sąlygos panašios, o darbo 
našumo rodikliai labai skirtin
gi. Jei Baisogaloje pieno 
centnerio gamybai prireikia 
0.7 darbo dienos, tai Rachin- 
gė—tik 0.4.

Mat, Rachinge skyriąus fer-

Baisiogalos eksperimen- 
ūkio Baisogalos sky- 

tpieno fermą su Estijos 
Tartu eksperimentinio 

iRachinge skyriaus fer-

Ii laužyti įstatymus, gali 
papildyti sunkiausią krimi- 
nalystę, net žmogų ar daug 
žmonių nužudyti, bet jos 
negalima liesti, negalima 
bausti, negalima atskirti 
nuo visuomenės, uždarant 
ją kalėjime. Didžiausia 
“barbarybė” būtų kaip nors 
ją bausti.

Tokia to Lietuvos priešo 
logika.

Betgi faktas -yra, kad vi
sur, visame civilizuotame 
pasaulyje, nėščios moterys 
yra už nusikaltimus teisia- 
mos, nuteisiamos ir sodina
mos į kalėjimus, štai Ame
rikoje jų tiek daug, kad net 
pradėtas judėjimas, kad 
kalėjimuose pagimdyti kū
dikiai būtų laikomi už kalė
jimo sienų tam tikruose lop
šeliuose, kur tam tikromis 
Valandomis motinos būtų 
leidžiamos su jais pabūti, 
juos, pamaitinti, kad kūdi
kiai augtų laisvoje atmos
feroje, o ne tarp kalėjimo 
sienų.

Ar minėtas smetoninis ig- 
norantas to nežino? O jei
gu žino, tai kodėl už tokių 
moterų čia baudimą nekei
kia nei Amerikos valdžios, 
nei Amerikos teismų, 

i baudžiamosios sistemos ?
nei

MŪSŲ 
“NUSISKUNDIMAS”

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 
25. d.) pirmajame puslapyje 
per tris skiltis žinia: “Ap
tarti žemdirbystės intensy
vumo klausimai.”

Pasirodo, kad tuo klausi-

KAD TOKIO SUTVĖRI
MO NEGALI BūTL. L

Įžymusis kunigų dienraš
čio vedamų j ų rašytojas J.

“Gyvename ypatingus lai
kus. Pažinti savo laiko reika
lavimus ir jiems skirti savo 
dėmesį ir jėgas — tai didysis 
visų, ypač krikščionių, einan
čių į su gyvenimu, reikalavi
mas. Pažangi socialine krikš
čionybė — 
uždavinys.

Girdėjote: “pažangi so
cialinė krikščionybė”. Tai 
haąjas “sutvėrimas”, gry- 

4 rigs didelės J. Pr. gaivios 
padaras arba atradimas. /

I Realiame gyvenime tokio 
padaro nebuvo, nėra ir ne
gali būti. Krikščionybė ir

tai mūsų dabarties

pažąnga dvi skirtingos są
vokos. I ’ažanga reiškia mo
ks!; i, susipratimą, a pš vie
tą. Krikščionybe baigiasi 
tęn, kur prasideda mokslas 
iv apšvieta. Visa krikščio
nybės istorija susideda iš 
nepertraukia m o s ko v o s 
prieš pažangą. Nėra buvę 
tokios reakcinės jėgos, ku
riai krikščionybė, kaipo to
kia, nebūtų tarnavusi. Pra
dedant carais, baigiant hit
lerinis, musoliniais, Smeto
nomis horthiemis, katalikų 
bažnyčia buvo jų sugulovė. 
Pati krikščionybės 1 prigim
tis prieštarauja bet kokiai 
socialinei pažangai.

Taigi, nesąmonė kalbėti 
apie “pažangią sodalirię 
krikščionybę”.

KAIP AIŠKINASI PATS SIMAS KUDIRKA

Iš korespondento Vyt. Minioto 
pasikalbėjimo su jūrininku

LIETUVOS ŽINIOS
Mokslas—jėga

Tarybų Lietuvoje per 
penkmetį pradėta gaminti 
daugiau kaip šimtas naujų 
sudėtingų mašinų, staklių, 
kitokių prietaisų, kurių 
daugumą sukūrė patys res
publikos mokslininkai ir in
žinieriai.

Lietuva ateinančiame 
penkmetyje dar labiau pa
augs. Šiame reikale daug 
padės mokslininkai naujais 
išradimais ir atradimais. 
Naujausi išradimai bus 
naudojami gausinti visokių

užrašųlias nuo traukas, 
knygutę.

Paimti iš “Vidžilant” lai
vo' suklydusio ir laužančio 
jūreiviškos draugystės tra
dicijas Kudirkos nuvyko 
grupė mūsiškių jūreivių, 
jų tarpe ir du Simo tau
tiečiai — E. Gružauskas ir 
A. Valavičius.

Amerikiečiai jūreiviai ir 
pats jų laivo kapitonas V. 
Ellis padėjo bėglį grąžinti į

(Pabaiga iš pereito num.)
Simas tyli, dedasi ramus, 

susikaupęs. Tik rankos, sau 
vietos nesurandančios, vis 
judančios, krutančios ran
kos, lyg laikrodžio švytuok
lė mosuojantys pirštai iš
duoda jo susijaudinimą. Tai 
suprantu ir neskubu užduo
ti mane dominančių, Simui 
nemalonių klausimų. Prisi
menu bendrus pažįstamus 
“Tarybų Lieuvoj,” “Petro 
Cvirkos” ir kituose laivuo
se. -

Į mano klausimą, kas 
akstino pabėgti, Kudirka iš 
karto neatsako, grįžta į sa
vo vaikystę, jaunystę, prisi
mena senelį. Vėl kaltina 
draugus, viršininkus.

— Kodėl, a ne, manęs ne
paėmė į “Kovų šlovę,” kai 
ji plaukė į Vakarų Vokie
tiją remontuotis?

— Bet juk pats neturi užr 
sienio jūreivio paso?

—0 kodėl, a ne, man jo 
nedavė?

— Aiškinu, kad jūreivio 
pasus gauna tie, kurių lai
vai dažnai užsuka į užsienio 
uostus, gabena ten žuvį, ima 
vandenį, maistą.

Užklausiu:
— Kas taip patį traukė į 

tuos užsienio uostus?
— Aš labai mėgstu muzi

ką, a ne, todėl norėjau Va
karų Vokietijoje nusipirkti 
“Griunding” firmos stereo- 
magnetofoną, a ne. Nau
jam butui reikia įvairių 
laidų, a ne. Norėjau gauti 
vokišką, a ne, atsuktukų, 
komplektų, a ne.

Jau labai neįtikimi argu
mentai ir tas nuolatinis jo 
“a ne.” Vokišką magneto
foną galima nusipirkti Klai
pėdoje (tai pats Simas man 
ir pasakė). Dar niekas dėl 
kaž kokių elektros laidų iš 
Lietuvos nebėgo į Ameri
ką. Atsūktukų rasi kiekvie
noje namų apyvokos daiktų 
parduotuvėje. Simas patei
kia dar vieną savo argu
mentą :

— Man, a ne, nedavė ge
rai uždirbti,

Refrižeratorių laivyno 
bazėš buhalterijoje parodė 
kelių metų Simo Uždarbį. 
Buvo reisų, kai per mėnesį 
gaudavo' į rankas 500 rub
lių. Girdi, jam reikėję bent 
tūkstantuko nusipirkti šal-

musų plaukiojančią bazę, produktų gamybą, gerinti

moje viena melžėja aptarnau- Pasirodo, kad tuo klausi- 
J 3 karvių, arba tris Imu Dotnuvoje įvyko labai 

svarbus pasitarimas. Jame 
dalyvavo aukščiausi val
džios ir partijos veikėjai — 
jų tarpe Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininkas Ma- 
niušis ir Komuųištų Partijos 
vadas Antanas Sniečkus. 
Jie kalbėjo, darė praneši
mus. ,'t ,

Labai pūiku' Tas parodo, 
kaip gražiai Lietuvos val
džios ir partijos vadai rū
pinasi Lietuvos žemdirbių 
reikalais.

Bet štai mūsą “nusiskun
dimas”: Kodėl nė žodelio 
apie pasitarimo išvadas ar
ba nutarimus? O kad ko
kios nors išvados buvo pa
darytos, fries neabejojame. 
Su jomis būtų svarbu susi
pažinti ir mumSy Amerikos 
lietuviams. Deja, iš minė
tos žinios nieko hesūžiiiOme.

«ui==i:r-7--,i !■■■ / ta dytuvą, baldą, kitą apyvo-

ja po 113
kartus daugiau, negtr Baisoga
loje.
aukšto meistriškumo dėka su
geba dirbti net penkiais apa
ratais. Tuo tarpu baisogalie- 
tės tesugeba dirbti dviem apa
ratais.

Lietuviai žemdirbiai turė
tų iš estų pasimokyti.

Šioje fermoje moterys

TOKIA LOGIKA
Clevelando smetonininkų 

“Dirvoje” (vas. 19 d.) koks 
ten M. Sargenis labai pik
tai puola Lietuvos teismą, 
kad Simokaičio trijų mėne
sių nėščią žm'Oiią Už daly
vavimą lėktųvo užgrobime 
nubaudė kalėjimu. “Tai,” 
girdi, “‘didžiausia barbary
bė, kokia tik gali būti da
bartiniame pasaulyje.”

Išeina: nėščia moteris ga-

“Vidžilant” kapitonas liepė 
valtį ir mūsiškius nupluk
dyti į “Tarybų Lietuvą.”

Simas buvo atvežtas į 
Klaipėdą, nristatytas į Vil
nių. Jam užvesta byla.

— Supranti, kad už mė
ginimą pabėgti į užsienį bū
si teisiamas?

— Žinoma.
Simas Kudirka 

tau j a, kad žengė 
galvotą, liūdnai 
žingsnį, ir supranta, kad 
teks už jį atsakyti.

Papasakojau Simui apie 
tą triukšmą, kurį dėl jo su
kėlė reakcingoji Amerikos 
lietuvių spauda, pasakiau, 
akd jį įau palaidojo. Ku
dirka nustebo ir labai ne
patenkintas, kad reakcin
goji lietuvių emi gracija 
Jungtinėse Valstijose pa
naudojo jį kovai prieš gim
tąją Tarybų Lietuvą.

Po kelių dienų gavau Si
mo Kudirkos ranka prira
šytą popieriaus lakštą. Jo 
laiške yra ir tokios eilutės:

“Šiame atsitikime už vis
ką atsakomybę nešu aš vie
nas. Mano šeima, gyvenan
ti Klaipėdoje, nepersekioja
ma. Dabartiniu metu esu 
sveikas.”

Simas Kudirka ne tik 
sveikas, bet ir turi laiko ap
galvoti savo nusikaltimą ir 
padaryti išvadas, prisipa
žinti sau, kad smarkiai/Kly
dęs, ieškodamas svetur to, 
ko nepametė. /

Vytautas Miniotas

apgailės
ią neap- 
lemtingą

jų kokybę.
Jau dabar Lietuva garsė

ja mokslininkais, kurių čia 
yra 32,000. 200 tarpe jų 
yra aukščiausjos kategori- 
jos-mokslų daktarai, aka
demikai, profesoriai. Kiti 
3000 yra mokslų kandidatai, 
kurie dirba respublikos au
kštosiose mokyklose ir Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
institutuose. Mokslininkų 
gretos augs toliau. Augs 
jų įnašas į ateitį.
Stebės oro švarą

Oras, vanduo ir žemė vis 
labiau užteršiami. Pasauly
je steigiama daugiau dešim
ties oro švaros stebėjimo 
stočių. Jos bus išsidėstę vi
same Žemės rutulyje ir nu
tolę nuo labiausiai orą ter
šiančių pramonės centrų. 
Tarybų Sąjungoje bus 
įsteigtos trys tokių stebėji
mų stotys. Viena jų bus 
Lietuvoje.
Lanko muziejus.

Pernai Tarybų 
muziejus aplankė 
nai 23 tūkstančiai
nės. Tai beveik puse milijo
no daūgiau, negu 1969 me
tais. Daugiausiai buvo lan
komas Dailės muziejus, 
Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejus, Lietuvos isto
rijos-etnografijos ir kiti. 
Muziejuose lankytojai rado 
įdomių parodų, dalyvavo 
juose rengiamuose vaka- < 
ruošė, susitiko su įdomiais 
žmonėmis.

P. Saulius

Lietuvos
3 milijo-
937 žmo-
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BETHOVENO 200 METŲ GIMIMO SUKAKČIAI
Garsų pasauly ’jis gyveno, 
Iš jų jis sėmė dvasiai peno 
Ir griaudėjo melodijom.
Pasaulis gaudė jam, skardeno 
Akordais, aidinčiom dainom, 
Liūdnom tt triumfuojančiom.

Ir kai tyla jį ėmė gaubti, 
Kurtumo rykšte plakti, siaubti, 
Išplėšti, kas užvis brangiau, 
Simfonijom pradėjo šaukti 
Jis dar skambiau ir galingiau, 
Ir jos aidėjo džiaugsmingiau.

Ir kai prieš sutemas pro langą 
Kažkur toli, tarsi padangėj, 
Melodiją aš išgirstu, • 
Man rodos, ja pasaulis skamba, - •
Ir prisijungęs lyg šaukiu'
Ir aš visu širdies balsu: < < ,

“Ir visos tautos tarps brolybėj, 
Gyvens taikingoje vienybėj, 
Štdramdę kruvinus kaptrs į

_ Jos kilK į pažangą beribę.
Stipri silpnesnei ramsfis bus, 
Bendraudamas kttrs stebuklus

Lyg himnu šitie žudžiai tapo, 
Jais pranašystę jis išsakė^ 
Liepsnojo genijaus dvasia.:.
If kai vaizduotėj lankom kapą, 
Mes jaUčiame jiš mumyse!
Mm lėrikias žmonija yiša! .,

L Šimonis

kos daiktų. Tokiems no
rams niekas neprieštarauja 
ir šiemet jie būtų Simui iš
sipildę, nes per porą reisų 
uždirbtų žymiai daugiau, 
negu geistąjį tūkstantį.

Taip ir negaunu kiek išsa
mesnio atsakymo, kas pri
vertė jūreivį išduoti Tė
vynę, ieškoti prieglobsčio 
svetur. Paprašiau paties 
Kudirkos smulkiau papasa
koti, kas paskatino jį iš
duoti Tėvynę, ieškoti prie
globsčio svetur.

• Praėjusių metų lapkričio 
23 dieną Amerikos teritori
niuose vandenyse susitiko 
Lietuvos gamybinės žuvies 
pramonės valdybos plaukio
jančio ji baze “Tarybų Lie
tuva” ir JAV pakrančių 
s a r g y b o s laivas “Vidži
lant.” Į mūsų laivą plieni
niu tinklu pakilo ahierikie^ 
čių delegacija. Buvo kariš
kių. Pokalby dalyvavo ir ją 
žvejybinių organizacijų at
stovai. Derybas vedė ir Si
mas Kudirka. Tik slaptai 
nuo mūsą jūreivių. Jis pas
kui peršoko j amerikiečių 
laivą,1, padavė vienam ją ke*

Gerbiamas redaktoriau, 
Mieli laikraščio bičiuliai,

Nors iki “Laisves” jubilie
jaus liko dar ganėtinai 
daug laiko — apie pusantro 
mėnesio, skubu kuo nuošir
džiausiai pasveikinti Jus su 
ateinančia garbinga data. 
Linkiu kuo geriausios klo
ties tolimesnėje laikraščio

MOKSLO ĮVAIRENYBĖS 
Ar pasieks Marsą?

Dienraštis “The New 
York Times” rašė, jog 1970 
metai buvo tarybinių per
galių kosmose metai. Dien
raštis pabrėžė, jog 1970 m. 
Tarybų Sąjunga paleido 74 
kosminius laivus, o Jungti
nės Valstijos — 27, iš ku

leidyboje, o kiekvienam sky- sugedimus.
' I ’ • f\ zx I rvPi 1 ' 1 It zx r**Tai “Apolonas—13” ir kos
minis teleskopas, kurio į or- ? 
bitą nepavyko išvesti.

Praėjusių metų birželio

rium —■ tvirtos sveikatos ir 
pasisekimo gyvenime, žvit
rios plunksnos ir kibirkš
čiuotų eilučių. . _ (

Džiaugiuosi, bent truputį menesį kosminis laivas So- 
-galėdamas prisidėti prie lie
tuviško žodžio pagarsinimo 
pažangią tautiečių tarpe, ir 
— kiek leis .spėkos — atei
tyje stengsiuosi Jūsų nepa
miršti.

Beje, būtų labai džiugu, 
jei galėtumėte prisiųsti 
vieną egzempliorių jubilie
jinio “Laisvės” kalendo
riaus. Žinoma, jei liktų at
liekama ir mano daliai. 
(Apie “Laisvės” bei “Švie
sos” prenumeratą, manau, 
galiu tik svajoti, nes Ame
rikoje giminių, kurie galė
tų padaryti tokią malonę, 
deja, neturiu, todėl pažan
gią užsienio lietuvių spau- į 
dą — išskyrus “Šviesą”, ku
rią gauna Kauno viešoji bi
blioteka — kartas nuo kar
to vykstu Vilniun, respubli- 
kinėn bibliotekon).

I

juz-9” su trimis kosmonau
tais 18 dienų skriejo apie 
Žemę. Mėnulyje tebedirba 
lapkričio mėnesį paleistas 
ir nusodintas kosminis apa
ratas “Mėnuleigis-I”. Ame
rikiečių ekspertų nuomone. 
Tarybų Sąjunga 1971 mo
tais gali padaryti staigme
ną — gali nutupdyti Marse 
aparatą ir parsigabenti 
grunto iš šios planetos.

. Taigi d;ir sykį su “Lais
vės šešiesdešimtmečiu.

Sėkmės!
Augustas Tamaliūnas

Kaunas. 1971.11.20.
N uo Redakcijos; “Lais

vė” ir “šviesa” bus siunti
nėjamos jums kaipo bend
radarbiui. širdingai ačiū už 
rašinėjimą. "
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Ar kolonizuos Menulį?
4 Amerika dėjo dideles pa

stangas, kad iškeltų žmogų 
į Mėnulį pirmiau už Tary
bų Sąjungą. Iškėlė, bet ka- 
dangių erdvių užkariavimo 
klausimas^jau liko netoks 
svarbus, kaip jis buvo prieš 
keletą metų, tai ir žmogaus 
iškėlimas į Mėnulį neturi 
tokios politinės vertės, ko
kią jis turėjo pirmiau.

Yra tikrinama, kad su
manymas iškelti žmogų į 
Mėnulį buvo ne mokslinis, o 
politinis pasibrėžimas. Tai 
lenktynės tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos už pres
tižą, už norėjimą įtikinti 
pasaulį, kad, va, aš galiu ge
riau už jį, už ją...

Tiesa, mokslas pasiekė to
kį aukštą laipsnį, kad jam 
vien Žemės jau nebeužten
ka, jau reikia kilti į dau
sas, “į dangaus skliautą,” 
ten ieškoti paslapčių, kokių 
iki šiol žmogus dar nėra

i matęs. O Mėnulis yra pir-“*«**¥«• *,*v,**v»«« J“* \

rnas ir artimiausias Žemės tl

nijoje. Per visą savaitę, ka
da buvo kalbama apie ast
ronautus ir jų kelionę į Mė
nulį, uždarė visas žinias iš 
Vietnamo, ir tuo pasinaudo
dami, visa jėga pasiruošė 
pulti mažą valstybėlę Lao
są, kuri turi tik truputį 
daugiau kaip 2,000,000 gy
ventojų. Sutraukė vietna
miečių 20,000 ir amerikie
čių 9,000 kariuomenę ir puo- 
lė ją.

Koks pasiteisinimas? Tik 
toks, kad Laose yra komu
nistų, reįkia juos išmušti, 
šalį išdeginti. O yra komu
nistų Kinijoje, Tarybų Są
jungoje, Indijoje, Afrikoje, 
Europoje ir kituose konti
nentuose. Ar tai Amerika 
privalo tuo rūpintis?

Ot, gal už tai, kad Ame
rikos pilkasermegis pilietis 
susirūpinęs savo pavojinga 
buitimi, jo tokie dalykai 
kaip Apollo 14-as i s ir jo 
mokslinė vertė jo.nejaudi-

New Kensington, Pa
Ir vėl supiltąjį naujas kapas

Vasario 11 d. mirė Petras 
Povilaitis, sulaukęs 80 me
tų. Tai mūsų LDS 10 kp. 
per daug metų pirminin
kas, taipgi pirmiau buvęs 
LLD 74 kuopos sekretorius. 
Nuoširdus, geras draugas. 
BūVęs' ilgametis “Laisvės” 
skaitytoj as. Paaukodavo pa
žangiai spaudai pagal savo

Neturiu smulkių žinių 
apie velionį, tik žinau, kad 
Lietuvoje paėjo iš Tąura-

BOSTON, MASS.
I z

Apie kai ką
Vasario 10-ą buvo pro

testo diena Bostone. Iš 
skirtingų miesto dalių į 
Boston Common parką su- 
demonstravo virš 5,000 j aur 
nuolių. Kadangi oras buvo 
šaltas, tai prakalbos, kurias 
sake nežinomi asmeny s,. La
oso užpuolimą pasmerkda
mi ir susirinkusius raginda
mi ruoštis dideliems prieš 
karą pasisakymams balan
džio mėnesį rengiamose de
monstracijose, tęsėsi tik pu
sę valandos.

Po prakalbų jaunuoliai 
būriais pasileido miesto 
gatvėmis. Kur buvo eisena 
prie policijos pastato, buvo 
susirėmimų. Sakoma, kad 
muštynėse 7 policistai ir ke
li demonstrantai buvo, su
žeisti, keturiolika areštuo
ta.

palydovas, reikia su juo pir- 
■ miausia susipažinti.

Ši ii metų sausio 31 dieną 
Apollo 14-as su trimis ast
ronautais iškilo j erdves ir 
leidosi į 250,000 mylių ke
lionę pasiekti Mėnulį, Pa
siekė. Du lakūnai atsiskyrė 
nuo Apollo 14-ojo su savo 
taip vadinama Antarės-klėt- 
ka ir nusileido į Mėnuli. Iš
lipo, vaikščiojo ir savo 
“griešnomis” kojomis min
džiojo dangaus cinikes, ak
menėlius, darė nuotraukas 
ir siuntė žinias, kalbėjosi su 
žmonėmis-mokslininkais Že
mėje. Jųjų balsas iš “dan-

Dzūkelis

veikė tada “dangaus gyven
tojai, a n i uola i ? Nėra žino
ma.

Mūsų astronautai pernak
vojo Mėnulyje vieną naktį, 
sekamą rytą suvalgė pusry
čius, dar rinko akmenėlius 
ir grumtelius, kad parga
bentų juosius į Žemę dėl ty
rinėjimo. Viską atlikę, sė
do į savo Antarę, iššovė 
tam tikslui paruoštą rake
tą, kurios jėga jie pakilo 
nuo Mėnulio, ir grįžo atgal 
į dausas (erdves) prie lau- 

-Com-

St. Petersburg, Fla.
Iš Miami atvyks 

Aido Choras
Artėjant pavasariui atgy

ja ir Floridoje gamta, visa 
augmenija pasipuošus nau
ju rūbu teikia žmonijai di
dį malonumą. O dar malo
niau bus, kai atvyks iš Mia- 
mio Aido choras su solis
tais, duetais duoti dainų 
programą šeštadienį, kovo 
27-tą dieną. «

Vietinis Dainos mylėtojų 
choras taip pat neatsiliks, 
subendrinę spėkas įvykdys 
gražų, žavėjantį koncertą. 
Specialiai pakviesta Biruta 
Ramoškaitė - Mann dainuoti 
solo.

Šioj kolonijoj pramogose, 
koncertuose pas lietuvius 
madoje duoti pietus, tas 
pats bus ir tą dieną. Iš to
liau atvykę ir vietos daly
viai galės ant vietos pasi
vaišinti ir linksmų dainelių 
pasiklausyti, ypač pasigro
žėti Aido choro čia pirmu 
kartu, kaip gyvuoja, pasiro
dymu.

Pasivaišinimas bus lygiai 
12 vai. Po to seks meninė 
programa.

Tas viskas įvyks Laiška
nešių salėje, 314 15th Ave- 
South, šalia 4th St. ' 
masi, kad apylinkes meno i

kiančio savo “laivo”
mand Ship, kur jųjų laukė 
sugrįžtant trečiasis astro
nautas. Susijungė su juo ir 
leidos i 250,000 kelionę j Že
mę.

Tai didelis mokslinis žy
gis, didelis žmogaus pasie
kimas, yra kuo ir pasidi-mylėtojai čia pribus, 
džiuoti. O tai žada ateičiai 
dar didesnius mokslinius lai
mėjimus erdvėse. Iki šiol;St.. Anthony ligoninę patai- 
Amerikai Mėnulio pasieki
mas kaštavo $40,000,000,000, 
dar kaštuos $29,000,000,000

4 ^baigti šią seriją Apollo, ku
ri yra paruošta, o tai pa
baigus, bus pertrauka.

Bus pertrauka, bet ne už
baiga, darbas dar nebaig
tas...

Nežiūrint, kad tai dideli 
pasiekimai, tačiau, kiek iš 
to bus naudos žmonijai? 
Daugelis sako, kad toks 
eikvojimasis yra bereika
lingas, geriau būtų tuos bi
lijonus skirti šalies būklei 
taisyti.

Yra kalbų, kur sakoma, 
“kas užvaldys Mėnulį, tas 
valdys pasaulį.” O tai vis už 
didesnį valdymą, vis už di
desnę jėgą, kąnofs valdyti, 
žinoma, savo naudai.

Tačiau paprastas pilietis 
tuo nesužavėtas, nekreipia į 
tai dėmesio. Gal jis numa
to, kad kas nors, kur nors 
turi blogus visame tame

Y tikslus.
' ; Jis mato it tai, kad tame 

patriotiniame Žygyje yra 
tikslas paslėpti karą Indoki-

M. Lideikienė pasidavė į

syti sveikatą, o A n ta ne ta 
Kelly kitoje ligoninėje gy
dosi. Neužilgo juodvi vei
kiausiai grįš į namus. Lin
kėtina ligą greitai nugalėti.

Vikutis

vyko 1912 metais, į anglia
kasių miestelį. Vėliau per
sikėlė gyventi į New Ken
sington, Pa., ir čia .išgyve
no apie 50 metų. Buvo ve
dęs Dellą Raudonytę. Iš
auklėjo du sūnus ir vieną 
dukterį. Žmona mirė 1962 
metais.

Velionis Petras jau nesi
jautė gerai per porą metų. 
Buvo pergyvenęs sunkią 
operaciją. Dar vaikštinė
jo, bet už kelių mėnesių vėl 
buvo nuvežtas į ligoninę ki- 
taPoperacijai. Parėjęs na
mo jau mažai tegalėjo iš
eiti iš namų, ir nuvežtas į įmanį> negrų padaugėjo 66

Per dešimties metų lai
kotarpį Bostone negrų skai
čius padidėjo net 42,000. 
Tuo pačiu laiku baltųjų 
skaičius 104,000 miesto cen
tų kainas. Department of

metus 
įsimy- 
dukra

ligoninę trečią khrtą, nebe
išlaikė. Silpna širdis susto
jo plakus ant visados.

Buvo pašarvotas Rusie- 
wicz šermeninėje tarp gra
žių gėlių nuo šeimos, gimi
nių, draugų ir LDS 10 kp. 
Laidotuvių dieną pasitaikė 
labai blogas oras, tai nedi
delis būrelis tesusirinko pa
lydėti į kapines. Palaidotas 
Greenwood Memorial Park 
kapinėse šalia savo žmone-

Laidotuvių vedėjas šei
mos vardu pakvietė palydo
vus, į. velionio namus pie
tums. Jie buvo gražiai pa
vaišinti.

Paliko du sūnus William 
ir Richard su šeimomis ir 
dukterį Ruth su šeima gi
liame liūdesyje, taipgi gi
minių ir idėjos draugų.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
drauge, o jo vaikams, anū
kams, giminėms, didelė nuo
širdi mūsų visų užuojauta.

Vasario 23 d. mirė An
tanas Petraitis, 78 metų, 
mūsų LDS 10 kuopos narys, 
draugiškas žmogus. Buvo 
religinių įsitikinimų, bet su 

J visais gražiai sugyveno. 
■Sirgo apie, thetuš laiko. įs
igyveno New Kensingtone 
46 metus. Buvo pašarvo
tas Rusiewicz šermeninėje. 
Palaidotas Union Cemetery 
kapinėse. Liko liūdesyje 
žmona Barth ir ligotas sū
nus Tony.

Oro pasikeitimo įtaka
Vengrų profesorius Hor- 

vatas ištyrė 3,559 sveikus 
vyrus nuo 20 iki 25 metų 
amžiaus ir nustatė, kad 
jiems per keturias valandas 
prieš ir po oro pasikeitimo 
vidutiniškai 20% krenta 
darbo našumas. Palygini
mui buvo paimti 3,559 nelai
mingi gatvių atsitikimai. 
Statistika aiškiai rodo, kad 
nelaimingi atsitikimai daž
nėja per keturias valandas 
prieš ir po oro pasikeitimo. 
Iš to galima padaryti išva
dą, jog ir mašinų vairuoto
jai turi kreipti daugiau dė
mesio į oro pasikeitimus.

Vasario 17 d. mirė An
tanas Ramanauskas, 75 me
tų amžiaus. Nepriklausė 
jokioms lietuviškoms orga
nizacijoms. Jo žmona mi
rė 1953 m. Liko liūdesyje 
trys dukterys su šeimomis.

Gili užuojauta šeimoms ir 
giminėms, o mirusioms am
žina ramybė. ■

P. česitikienė

Pasaulio vaikai .
R

Pasaulyje dabar yra be
veik pusantro bilijono vai
kų, kuriems mažiau negu 
15 mėtų, tačiau pradžios 
mokyklas baigia tik ketvir
tadalis to kiekio. Vidurinę 
mokyklą baigia, tik vienas 
vaikas iš dvidešimties.

Washingtonas. Kinijos 
Liaudies Respublika paleido 
erdvėn antrąjį satelitą skrie
ti aplink Žemę.

Newark, N, J. — Teisėjas 
nuteisė įkali n t i 6 mene
siams Mokytojų Unijos pre
zidentą Graves ir kitus 3 
streiko vadus. Užstačius po 
$1,000 jie buvo paleisti.

procentais, o baltųjų 16.5% 
sumažėjo.

Bostone yra 641,000 gy
ventojų, iš jų 16.3%; negrai, 
o 1960 metais jų buvo tik 
9.1%. Dabar turime 105,- 
000 juodaodžių žmonių Bos
tone. /

Vasąrio 11-ą dieną “Bos
ton Globė” laikraštyje rašo
ma, kad' vaistinės bus pri
verstos suteikti publikai 100 
daugiausia vartojamų vais
tų kainas. Department of 
Health and Hospitals rei
kalauja, kad būtų duoda
mos kvitos vaistų pirkė
jams. Tam įstatymui vais
tininkai priešinasi.

už atsisakymą eiti į karo 
tarnybą buvo areštuotas, 
du filipiniečiai iš Amerikos 
išdeportuoti, nes federali
nis teismas atsisakė Grego
rio ir jo žmonai leisti pa
stoviai apsigyventi šioj ša
ly, į kurią jie buvo atvykę 
pasisvečiuoti. Ilga svečiavi- 
mosi istorija, nes svečiuo
se būdami ., dasigyveno du 
sūnus, vieną dviejų, kitą 
vienerių metų.

Prieš ketverius 
Apolinario Gregorio 
įėjo į turtingų tėvų
ir su ja susituokė, o pats, 
kilęs iš biedniokų, pabūgo 
Pūti nubaustas, su žmona 
atbėgo į neva visiems lais
vę ir prieglaudą suteikian
čią šalį, vadinamą Ameri
ką. Tačiau visos jų pa
stangos pastoviai apsigy
venti vadinamoje laimės ša
lyje nuėjo veltui. Vasario 
11-ą, pusė po 1-os, Gregorio 
su žmona, atsisveikinę su 
vaikučiais, turėjo išvykti į 
savo gimtąjį kraštą, kur 
jiems gresia bausmė... Pa
likdama du mažus sūnelius, 
motina pasakė: “Jie turės 
geresnę ateitį šioj šaly.” 
Matyt, galvojo, kad suaugę 
vaikai galės tėvus į šią ša
lį atgal pasikviesti.

Detroit, Mich.
Klubo pavasarinis banketas

Kovo (March) 20 dieną, 
Detroito Lietuvių klubas 
rengia pavasarinį banketą 
savo patalpose, 4114 West 
Vernor Highway, 6:30 vai 
vakaro. Tą vakarą ne tik 
jau lauksime pavasario, bet 
pagerbsime du gerus klu- 
biečius su jų gimtadieniais: 
Jim Umarą ir Ben Wardo. 
Abu seniai priklauso prie 
klubo ir kitose organizaci
jose ir dalyvauja visuose 
parengimuose.

Vakarienę prirengs nuo- 
lątinęs klubo šeimininkės, ir 
girdėjau, kad vakarienė bus 
nepaprasta. Po vakarienės 
bus šokiai prie gero orkes
tro. Orkestras irgi bus ne
paprastas ir įspūdingas.

Įėjimas į klubą visiems 
veltui, bet kurie vakarie
niaus, tiems kainuos $2.00 
asmeniui.

Windsorieciai ir detroi- 
tiečiai renkitės į šį banke
tą. Nesigailėsite.

Stefanija

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANIC

Experienced on friction cranes 
and construction equipment.

Good pay and benefits. Contact 
Mr. Al Rucbnnski.

215-825-1950
(16-19) c

MEN
School painters, interior, exterior. 

Year round/ work. Scaffold exper
ience necessary. Apply Plant oper
ations office, 22 Vallay Rd., Mont
clair, N. J. 783-4000 ,ext. 255. Mont
clair Board of Education (16-22)

COO/K, experienced; 2 PM to 
11 PM; good salary, benefits, apply 

KING’S COURT RESTAURANT
Route 22, Springfield, N. J.

201-379-5382.

Week-ends, in Nursing Home, 
Prhnceton, N. J. Call Syd.

Collect — 609-924-9345
(19-21)

Marifa, Japonija. — Užsi
barikadavę studentai ir far- 
meriai tęsia protesto piketą 
prieš statymą antrojo tarp
tautinio aerodromo, kuris 
bus naudojamas ir militari- 

iniams lėktuvams, taipg už- 
Prieš porą .savaičių apart- terš visą apylinkę, sudarys 

men tų statyboje įvyko ūki daug triukšmo.
šiol negirdėta nelaimė, še
šiolikos aukštų . nebaigto 
pastato dalis sugriuvo. Iš 

užgriūtų darbininkų šia naują kelią kiek toliaukeli
cfar trys tebėra neatrasti,! 
nes, bijant, kad daugiau 
negriūtų, ieškojimas eina 
labai atsargiai ir lėtai.

Per radiją, televiziją ir 
spaudoje daugiausia j 
damos blogos naujienos. 
Kodėl gerų žinių mažai te
girdėti? Man atrodo, kad 
blogos nustelbia gerąsias, 
už tai mažai apie tai kalba
ma. Planuojama ir žada
ma daug gero ateičiai, bet 
mažai daroma pagerinimų 
srityje. Čia turiu mintyje 
mokslo sritį. Dabartinių 
metu penkiose aukštesnio 
mokslo mokyklose Bostone, 
kuriose nemažai yra negrų 
mokinių, eina boikotavimas. 
Kova verda už geresnes 
sąlygas, už didesnio skai
čiaus negrų mokytojų sam
dymą, ir t. t.

Sakykite, gerai, kad ko-1 
voja. Bet tuo pačiu truk
do mokslą. Mokyklų tvar- 

čios duris ir įleido tris fe-‘kytojai, jei vartotų protą, 
deralinius ir vieną vietinį Įgalėtų trukdymo išvengti: 
policininką. Keturi vyrai' 
padėkojo kunigui už ati
darymą durų, o Paul, pa
žvelgęs į didelį būrį savo 
“draugų,” pasakė: “Good 
morning.”

Šį sykį jaunam amerikie
čiui nebuvo, sveikinimo nuo 
Dėdės Šamo. Vyresn y s i s 
maršalas, stovėdamas arti 
altoriaus, perskaitė arešto 
proklamaciją. Kuomet be 
jokio pasipriešinimo Paul 
Couming su keturiais poli- 
cistais ėjo į gatvę, jo prieš 
karą nusistatymui pritarė
jai lydėjo rankų plojimu.

Pusė po devintos distrik- 
to teismabuty teisėjas C. 
Wyzanski nustatė $10,000 
kauciją ir paskyrė Robert 
Johnson jam advokatu, 
nors Couming sakė norįs 
pats savo- bylą ginti. Wy- 
zanskiui užklausus, kaip 
greit nori teismo, jaunuolis 
atsakė, kad visiškai neno
rėtų būti teisiamas.

Tą pačią dieną, vasario 
11-ą, kuomet Paul Couming

Kai amerikietis sulaukia 
18 metų amžiaus, jis lau
kia, kada Uncle Sam atsiųs 
jam sveikinimą (greetings). 
Sveikina jaunuolį šaukdami 
stoti į karinę tarnybą. Ki
taip sveikino prieš karą 
Vietname nusistačiusį 22 
metų vaikiną Paul Coumin-

Dorchesterio gyventojas 
buvo pasislėpęs Paulist Cha
pel, Park St., Bostone, nes 
priešinosi karinei tarnybai. 
Jis ten pasislėpė vasario 8, 
o 11-os ankstų rytą kunigas 
Mike Hunt atidarė koply- 
Xian /Itiwici i v* ilzvi/ln fvio •Pn '

Vientiane, Laosas.—šiau
rės Vietnamo inžinieriai tę-

nuo Ho Chi Minh kelio, ku- 
rį Saigono kariai perkirto ir 
sulaikė militarinę transpor- 
taciją.

paduo- Grand Rapids, Mich 
ijienosJ Trimetinė sukaktis

Vasario 23 d., sukako 
trys metai (jis mirė 1968 
metais) kai mirė geras 
draugas Jurgis Džiugis. Pa
laidotas Laisvose kapinėse. 
Būtų gražu, kad jo draugai 
ir pažįstami aplankytų jo

J. Senkus

AUTO MECHANIC
Foreign cars,, Derien, Conn 

Good pay. 1
Partnership opportunity.

203-655-1454
(19-24)

COUPLE

Maintenance Man, full time, live 
in, semi-retired, married, knowledge 
of household repairs in 1g garden 
apt. Must be a neat mature couple, 
sober, energetic and pleasant, own 
cat. Salary, free 3% rm. apt. plus 
util. 201-6256. Bet. 9 AM—4PM.

(18-22)

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N^J. 201-349- 

9600. (18-22)

HOUSEWORK—GENERAL

$85-$95. Refs, and exp. required, 
sleep in, 2 adults in family. Call 
677-7567. Bet. 9—4:30. (19-20)

NURSES. RNs, LPNs; 3 to 11 
PM. Full or part time. Call 
Nursing Supervisor, 8 AM to 4 PM.

PEARL RIVER
GENERAL HOSPITAL 

914-735-4060
(19-21)

NEW JERSEY BELL

Needs Telephone Opera tors 

In Clifton, N. J.
Call 201-473-9928 for more information.

(19-21

laiku pakeisti netinkamas 
sąlygas, bepročių nustaty-Į 
tas.

Vienoje tų penkių mokyk
lų sąlygos gerėja: Vieto
ję duoti 20 minučių pietums, 
nustatya pusė valandos ir 
draudimas mokytojams iš 
mokyklos išeiti per tą per
trauką panaikintas. Iki šiol 
buvo draudžiama, nors ir 
labai vaikas norėtų iš kla
ses kambario išeiti, o dabar 
jau tas kvailas įstatymas 
pakeistas. Taipgi žada sam
dyti negrus mokytojus ir 
vieną negrą patarėją.

Skaičiau laikrašty, kad 
pereitais metais net 80 mo
kytojų gavo mušt nuo mo
kinių. Tas yra labai bloga. 
Tačiau yra sakoma: “Nie
kas neįvyksta be priežas
ties.” Sutinku, kad tas pa
sakymas ne visur pritaiko
mas. Daugiau sutinku su 
tuo, kad blogiems įvykiams 
priežastys yra labai retai 
ieškomos.

Nuo redakcijos: Labai at-

PHILADELPHIA, PA.

CHESTNUT HILL COLLEGE — MOUNT ST. JOSEPH 
ACADEMY — NORWOOD ACADEMY —

CeCILIAN ACADEMY

McSHERRYSTOWN, PA.
ST. JOSEPH’S ACADAMY

BAYONNE, N. J.
HOLY FAMILY ACADEMY

WINSTON-SALEM, N. C.
bishop McGuinness memorial high school

Fully Accredited

Conducted by the:

SISTERS OF SAINT JOSEPH 
Chestnut Hill, Philadelphia 

Pennsylvania, 19118
(18-19)

atsiprašome draugą A. K-ą. 
Nors korespondencija rašy
ta vas. 14 d., bet ji Redak
ciją pasiekė tik kovo 4 d. 
Už tai gerokai suvėluota.

Vorkuta — tarybihisun- 
glies kasyklų rajone mies
tas tolimoje šiaurėje gra
žiai išaugo, čia apsigyveno 
10,000 šeimų per pastaruo
sius 5 metus.
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Amerikos kareivių pasakojimai 
apie baisius darbus Vietname

Amerikietis advokatas Mark Lane išleido knygą 
“Pasikalbėjimas su amerikiečiais”, kurioje jis pavaizduoja 
amerikiečių panaudojamus prieš vietnamiečius visokius 
kankinimo būdus. Taipgi Vakarų Vokietijos žurnalas 
“Špigel” išspausdino visą eilę amerikiečių kareivių pa
sakojimų apie atliekamus baisius žiaurumus Vietname, 
čia seka keletas tokių pasakojimų.

(Pabaiga)
— Ar daug kankinimų 

jūs žinote su malūnspar
niais? i

— Mus mokė patyrę spe
cialistai. Mes įsisavinome 
pakankamai daug būdų, 
kaip kankinti su malūn
sparniais. Pavyzdžiui, prie 
malūnsparnių p r įrišama 
virvė, kuri automatiškai ky
la ir leidžiasi. Jos paskir
tis — “išmaudyti” belaisvį 
vandenyje. Mums rodė, kaip 
pritvirtinti belaisvį, priri
šant. jį ir kita virve, plones
ne, iuž kaklo “apsidrau- 
dimui.” Pasekmė — baigus 
kankinti—pakarti. Kai ka
da belaisviai pririšami prie 
malūnsparnio ir skrendama 
sulig medžių viršūnių. Ga
lų gale iš jų nieko nelieka.

— Kiek laiko jus mokė 
kvosti ir kankinti?

—- Daugiau kaip šešis me
nesius, po penkias valandas 
per savaite.

“ŽUDYTI, ŽUDYTI, 
ŽUDYTI”

Ed T re ra t ola iš New Yo r ko
— Koks buvo jūsų spec, 

paruošimas?
n - - . L -i .1  ............TS.

There Is No Laughter 
in Our Schools

Sometime ago after the 
tragedy at Kent State Uni
versity I wrote::

And many days after 
There will be no laughter 
In colleges, schools 
Where' people
Refuse to be fools.
Now I read in the papers 

that our college magazines 
are very short of humor 
and humor magazines are 
closing altogether. The is
sues of the day seem too 
deen fbr lau^h terftoo sens
itive for lighthenrtedn e s s, 
too divisive for ridicule.

Tt’s ha rd to write any kind 
of humor when people are 
copiously aware of dangers 
like those after the Kent 
State tragedy. If that kind 
of atmosphere would con
tinue for several years, it 
C’ould put all humor maga
zines out of business.

About the- Yale Uni versi- 
tv humor in the magazine 
“The Record” its editor 
says: “We’ve been thinking 
how ironic it would be to go 
out of business in our 99th 
year. Sometimes it seems 
the campus has lost its 
sense of humor.”

Michigan University ma
gazine Gargoyle closed in 
1969 after 60 years. Massa
chusetts Institute of Tech
nology humor m a g a z i n e 
Voodoo vanished two years 
ago also. And all the other 
college humor mag azines 
are in jeopardy.

’ When will the laughter 
come back to our schools 
and colleges?

Use

PLASE TAKE NOTE:
The 'address of the Amer

ican Committee for Protec
tion of Foreign Born has 
changed from 49 East 21 
St, New York, N. Y. 10010

799 Broadway, Room 233 
New York, N.Y.10003

—• Mus vertė be galo dai
nuoti dainas apie tai, kaip 
reikia žudyti vietkongiečius 
(Pietų Vietnamo liaudiečius, 
—Red.) Kai mus vesdavo į 
valgyklą, prieš susėsdami 
už stalo, turėdavome iš vi
sų jėgų tris kartus šūkte
lėti: “Kill, kili, kili!” (“Žu
dyti, žudyti, žudyti!”)

— Kokią dainą liepdavo 
dainuoti?

—1 Tai buvo paprasta dai
na. Mes bėgiodavome ir 
šūkaudav ome: “Vietkon- 
gas, Vietkongas! žudyti, 
žudyti!” Aš turiu žudyti, 
aš turiu žudyti todėl, kad 
tai smagu, todėl, kad tai 
smagu!”

— Todėl, kad tai smagu?
— Taip, mums įsakė taip 

kalbėti.
Richard Dow 

Iš Idaho valstijos
— Ar jūs dalyvavote ope

racijose, kai buvo žudomi 
nekalti ?

— Taip. Be kita ko, vie
name kaime į šiaurę nuo 
mūsų pozicijų. Mums bu
vo pranešta, kad ten pasiro
dė V i e t k o n g o kareiviai. 
Mums pavedė išžvalgyti. 
Nuvykome į kaimą ir ap
klausėme seniūną. Jis pri
jautė vietkong i e c i a m s ir 
pasiūlė mums išeiti iš kai
mo. Išėjome. Bet po kiek 
laiko grįžome su pastipri
nimu i r kaimą sulyginome 
su žeme.

— Kaip?
— Napalmas, apšaudy

mas iš minosvaidžių ir sun
kiųjų pabūklų, tankai—žo
džiu, totalinis mažo kaime
lio užpuolimas.

— Kiek kaimelyje buvo 
gyventojų iki užpuolimo?

— Maždaug keturi šim
tai.

— Kiek liko gyvų?
— Vienas.
— Ką žudėt pirmiausia?
—Visus. Moteris, vaikus, 

buivolus, vištas, ožkas — 
viską...

— Tai buvo kažkokia ne
paprasta operacija?

— Ne. Prieš tai jau tu
rėjome panašių akc i j ų. 
Mums būdavo patariama vi
siškai sudeginti kaimą, bet 
žudyti buvo galinta ne vi
sus. Tačiau daugeliu atvejų 
mes žudėme ir žmones.

— Kur buvo šis kaimas?
—Maždaug 240 kilometrų 

į šiaurę nuo Saigono.
— Ar jūs kada nors ga

vote įsakymą neimti belais
vių?

— Taip.
— Kartą ar dažniau?
— Mes dažnai gaudavo

me tokius įsakymus.
— Ir...
— Ir mes nieko neėmėme 

į nelaisvę.
— Ką tai reiškia?
— Mes žudėme kiekvieną 

pasitaikiusį.
M— O sužeistieji?

. — Ir sužeistuosius.
— Kaip juos žudėte?

— Šaudėm iš pistol etų, 
šautuvų, kulkosvaidžių. Ar
ba — durtuvais.

— Sužeistuosius, gulin
čius antžemės?

— Taip, tuos, kurie nepa
jėgė gintis. Jie buvo visiš
kai bejėgiai.

— Jūs visa tai matėte 
pats?

—Aš ten dalyvavau.
— Kodėl?
— Ilgainiui sužvėrėji...
— kiek sužeistųjų ar be

laisvių jūs nužudėte? Gal 
pasakytumei skaičių?

— Tur būt, daugiau kaip 
du šimtus penkiasdešimt.

— Jūs pats?
— Taip.
— Jūs matėte, kaip žudė 

sužeistuosius?
— O, taif). Sužeistuosius 

ir šiaip vietinius gyvento
jus. Jie buvo šaudomi be 
jokios priežasties. Vyrus, 
moteris ir vaikus — visus.

— Ar jūs dalyvavote tar
dymuose?

— Taip, 25 ar 35 tardy
muose. Iš esmės tai buvo 
tie belaisviai, kuriuos aš 
pats atvedžiau.

— Ar galėtumėte apibū
dinti kai kuriuos iš jų?

— Kartą pagavau vaiki
ną. Jam buvo apie 17 metų. 
Aš jį sužeidžiau j koją. Jis 
griuvo, bet buvo ginkluotas. 
Nuginklavau, suteikiau pir
mąją pagalbą, iškviečiau 
malūnsparnį ir pristačiau į 
mūsų kuopos vadavietę. Jo 
žaizdą aptvarstė, o paskui 
tardė.

— Jūs pats dalyvavote 
tardyme ?

— Taip, pradėjo mūsų 
vietnamietis, tardymų spe
cialistas. Vaikino buvo su
žeista šlaunis. Žaizdą už
siuvo ir užklijavo. Tardy
mo metu mačiau, kaip viet
namietis nuplėšė nuo vai
kino kojos tvarstį, patrau
kė per koją durtuvu, ir 
žaizda vėl pradėjo kraujuo
ti. Jaunuolis neteko daug 
kraujo. Jam buvo pasaky
ta, kad koją aptvarstys tik 
tada, kai jis prabils. Jis ty
lėjo. Tada vietnamietis dar 
kartą sudavė per žaizdą. 
Bet ir tada nepadėjo. Tuo
met jį nužudė.

— Kaip?
— Nukankino
— Kaip kankino?
— Pirmiausia iš eilės nu- 

piovė pirštus, paskui ėmė 
badyti peiliu. Baigė tuo, 
kad' tardantvsis išsitraukė 
pistoletą ir iššovė vaikinui 
į galva.

— Kiek laiko tęsėsi kan
kinimai?

— Apie tris valandas.
— Ar jūs gavote kokius 

apdovanojimus ar ordinus 
už tarnybą Vietname?

— Bronzos žvaigždę, pa
sižymėjimo ženklą. Pietų 
Vietnamo vyriauvbės meda
lį. Aš taip pat buvau pre
zidento garbės sąraše, kuris 
buvo perskaitvtas prieš mū
sų dalies rikiuotę. Dar bu
vau apdovanotas keliomis 
Pietų Vietnamo garbės sag
timis.
“MITCHELL ATNEŠDA

VO GALVAS”
Jimmy Robertson 
iš Washingtono

— Mitchellis buvo žaliū
kas, geras kareivis, bet, at
rodo, gerokai trenktas ir vi
sada nešiojosi su savimi iš
galąstą kaip skustuvas kir
vį. Jis prisėlindavo prie 
aukos ir smogdavo. Viet- 
kongiečių jis neėmė į ne
laisvę, bet nukirsdavo jiems 
galvas ir nešiojo šiuos tro
fėjus savo kuprinėje. Mitch- 
elis tarnavo 1-oje divizijoje. 
Už tam tikrą užmuštųjų 
priešų skaičių ten suteikda
vo trijų dienų atostogas, 
bet reikėjo pristatyti jų au
sis. Mitchellis atnešdavo 
galvas.
’ — Jūs iš tikrųjų ma
tėte šias galvas?

— Kartą sėdėjau palapi-

Įvairenybės
Grupė psichiatrų Miego ir 

sapnų laboratorijoje Bosto
ne (JAV) atliko tyrimus su 
400 asmenų (vyrų nuo 20 
iki 40 metų), miegančių per 
parą mažiau kaip 6 valan
das ir daugiau kaip 9 va
landas. Rezultatai rodo, 
kad miegantieji ilgiau yra 
uždaresni, pasyvesni, daž
niau kenčia dėl chroniškos 
depresijos. Tie, kurie mie
ga trumpiau, pasirodo;, ak
tyvesni, patvaresni darbe, 
linkę siekti tikslo.

Greenland!ja kasmet prie 
Amerikos prisiartina per 
30 metrų. 1

Anglijoje išrasta mašina, 
kuri išrenka pirkėjui la
biausiai prinokusius obuo
lius. Jautrus fotoelementas 
neklysdamas duoda ko
mandą mechanizmui, kuris 
parodo žalią obuolį. Atro
do, artėja galas pardavėjų 
priežodžiui: “Neapgausi— 
negyvensi.” Bet ne, sodi
ninkai surado priemonę. Į 
vaismedžių kamieną terei
kia. įleisti tam tikrų chemi
kalų, ir gudragalvė mašina 
suklysta. '

Prancūzijoje išeina vie
nintelis pasaulyje žurnalas, 
kurį redaguoja patys vai
kai. Tik vyriausias redak
torius yra suaugęs žmogus. 
Žurnalas leidžiamas 80,000 
egzempliorių tiražu. Jo re
daktorių ir publicistų am
žiaus vidurkis — 6 metai. 
Raidės didelės, kaligrafiškos. 
Į žurnalą dedama daug pa
veiksliukų ir išplėšiamų at
virukų, kurie labai patinka 
mažiesiems skaitytojams.

S ERGĄ
Mūsų šeriam veikėjui ir 

linotipininkui Petrui šo- 
lomskui vienoje ausyje išsi
vystė skaudėjimas ir atsi
darė žaizda. Gydytojo pata
riamas pasidavė operacijai. 
Gydytojo kabinete buvo 
operuotas pirmadienį. Tiki
me, jog operacija tik leng
vo pobūdžio ir mūsų Petras 
už dienos kitos sugrįš į dar
bą. Visi mes linkime jam 
greito pasveikimo.

Woodland, Wash.—Broad- 
more Industries darbininkai 
išstreikavo jau 7 mėnesius. 
Kompanija turi 28 fabrikus 
13 valstijų.

Montevideo, Urugvajus.— 
Partizanai kidnaperiai, iš
likę 7 mėnesius amerikietį 
Claude L. Fly, dabar palei
do be jokio atlyginimo. Jis 
turėjo širdies ataką, dabar 
gydosi ligoninėje.

nėję, ir staiga įėjo Mitchel
lis. Jis visada kažkaip keis
tai juokdavosi ir kalbėjo 
maždaug taip: “Įsigijau dar 
porą žvairaakių.” Jis prisė
do ant mano lovos ir atse
gė kuprinę: ant lovos iškrito 
trys galvos. Aš riktelėjau, 
bet jis tik pasijuokė iš ma
nęs. . < .

— Ar jums teko kada nors 
matyti, kaip -sudeginamas 
kaimas?

— Taip. Kai kada, ypač 
tais atvejais, kada kas nors 
iš mūsų vaikinų būdavo su
žeidžiamas arba nukauna
mas, puskarininkis sakyda
vo: “Vadovybei nusispiau- 
ti į tai, kaip jūs atkeršysi
te. Mūsų tai neliečia. Ga
lite prievartauti moteris ir 
daryti visa, ką tik įsigeisi- 
te.”

Mieste pasidairius
Jaunuolių grupė sukėlė 

muštynes Bronx High 
School of Science kafeteri- 
joje. Trys studentai buvo 
sužeisti ir nuvežti ligoninėn.

Pereitą savaitę kilus vie
noje mokykloje White Pla
ins rasinėms riaušėms, mo
kyklų superintendentas An
ton uždarė visas mokyklas. 
Muštynėse sužeista 12 stu
dentų ir mokytojų.

Brooklyne keturių aukštų 
name kilus gaisrui žuvo 4 
vaikai, kai motina juos na
mie palikusi nuėjo parsineš
ti skalbinius.

Švietimo Taryba paleido 
iš darbo 11,000 mokytojų 
pavaduotojų ir pranešė 7,- 
000 mokytojų, kad jie bus 
už poros savaičių paleisti iš 
darbo, sulaikė mokyklų re- 
montavimą ir statymą, su
laikė 77,000 vaikų perveži
mą autobusais.

Taryba bando sutaupyti 
40 milijonų dolerių, kad fi
nansinį trukumą sumažintų.

Nassau pavieto Demokra
tų partija paskyrė 12 jau
nuolių į valstijinį komitetą, 
kuris darbuosis tarp naujai 
užsiregistravusių nuo 18 
metų balsuotojų.

Kontrolierius Beame pra
nešė, kad miesto ligoninių 
deficitas siekia daugiau 10 
milijonų dolerių.

'Bomba sprogo Greenwich 
Village naujoje socialinio 
tyrinėjimo mokykloje. Spro
gimas buvo toks tvirtas, kad 
nirmo aukšto grindis išlau
žė ir apylinkės namų lan
gai išdužo.

Miesto teršimo tyrinėto
jai skelbia, kad 1970 metais 
mieste oro teršimas smar
kiai pakilo, net iki 20 proc., 
nalvginus su 1969 metų oro 
teršimu.

Gaisragesių sąjunga pa
gerbė ir apdovanojo tris 
“N. Y. Times” korespon
dentus, k u r i e geriausiai 
1970 metais aprašė gaisrų 
nelaimes. Jiems paskirta po 
Jungtinių Valstijų taupymo 
boną.

Rep.

Aido Chorui
Šią savaitę, penktadienį, 

kovo 12 d. 8-tą vai. vakare, 
Laisvės salėje įvyks choro 
pamokos; būkime visi ir vi
sos. Taipgi, kviečiame ir 
dainininkus ateiti. Reika
linga pasiruošti gražiam 
dainavimui dėl “Laisvės” 60 
m. jubiliejaus ir Aido choro 
pavasariniam koncertam.

J. G.

MIRĖ
Pirmadienį, apie 4 valan

dą ryto, mirė Ralph Lamai- 
tis, ilgą laiką tarnavęs N.Y. 
policijoje — keletą metų ir 
Maspetho precinkte. Liūde
syje liko motina Izabelė ir 
sūnus Pranukas 15-metis.

Seniau jie gyveno, East 
New York, Montouk St.

Gili užuojauta motinai 
Zabelei ir suhtii Pranukui.

J. J. Lazauskai

L’Aquila, Italija. — Per 
tris dienas siautėjusiose 
riaušėse 85 policistai sužeis
ti, civilinių sužeistų daug 
daugiau.

Aukos ‘laisvei” 
vajaus užbaigtuvese 
Pereitą sekmadienį, vasa

rio 28 d., įvyko “Laisvės” 
vajaus oficialus užbaigimas. 
Į fondą gerieji newyorkie- 
čiai ir iš apylinkės aukojo 
sekamai: (aukas rinko Ieva 
Mizarienė ir L. Kavaliaus
kaitė)—

Povilas Beeis .... $50.00 
Ilse ir Antanas

Bimbai .........  50.00
Senas Juozas ....... 25.00
Walteris ir Amelia

Yuskovic .... 20.00 
V. V. Venckūnai .. 20.00 
Wm. Baltrušaitis .. 20.00
J. K. Rušinskai ... 20.00
Jonas Siurba ____   20.00
Motiejus Klimas ... 20.00 
Franas Varaška . . 15.00 
Walter Misiūnas .. 15.00
K. Bender . ...........  15.00
Ieva Mizarieiįė .... 10.00 
Petras Šolomskas 10.00 
Marytė Tamelienė 10.00 
Ona Kazlauskienė 10.00
H. M. Hacinkevičiai 10.00 
V. Lisajienė ....... 10.00
S. Večkys ........ 10.00
M. Stakovas ........ 10.00
Adelė Petraitienė .. 10.00 
M. Simon ...___ 10.00
Anna Cibulsky .... 10.00 
M. E. Liepai......... 10.00
George Wareson .. 10.00 
Albina Mikalaus .. 10.00 
K. Paciūnas ....... 10.00 
Alex Mitchell....... 10.00
Jurgis Bernotą .... 10.00 
A. Bičiulis ......... 10.00 
Vytautas Didysis .. 10.00 
Jonas Juška......... 10.00
V. Paulauskas .... 10.00
I. K. Levanai....... 10.00
K. V. Milenkevičiai 10.00 
Ignas Sutkus .......  10.00
Petras Bieliauskas 10.00
K. Petrikienė .... 10.00
Carol B are tela .... 16.00 
Anne Yakstis....... 10.00
W. A. Malin....... 5.00

'■ F. Mažilienė......... 5.00
T. S. Simas ....... 5.00
Mary Kreivėnienė 5.00 
O. Dobilienė .......... 5.00

> B. N. Skubliskai ... 5.00 
V. Urbonienė ...... 5.00 
Julia Šimkienė .... 5.00 
O. Walmusiene . . 5.00 
Adelė Rainienė ... 5.00 
Ona Laukaitienė ... 5.00
J. Gasiūnas ....... 5.00
Jonas Grybas......... 5.00
Marv Krunglienė .. 5.00
M. Kavaliūnienė ... 5.00 
Jonas Mikaila ..... 5.00 
Gus Diržuvaitis .... 5.00
N. P. Ventai ......... 5.00
L. Kavaliauskaitė .. 5.00 
Mary Adams,

Great Neck ... 5.00
O. V. Čepuliai .... 5.00
P. N. Bukniai ..... 5.00 
Mot. Venzlauskas .. 3.00

] Anna Quater ______   2.00
A. Gilman .. ............  1.00

Irene ir Richard Janu
lis, Worcester, Mass., pri
žadėjo prisiųsti $25. Viso 

gauta: $686.

Sveikina Motery Klubą
Drauge Pirmininke Ieva 
ir Mielos Klubietės!

Tarptatinės Moters Die
nos—Kovo Aštuntosios-pro- 
ga linkiu Jums sveikatos, 
džiaugsmo ir geriausių sėk
mių Moters Dienos minėji
mo parengime.

Oras gražus, šiltas. Aš 
daug maudausi ir poilsiau
ju. ’

Su meile Jums,
Julija Lazauskienė

Miami, Florida

Maskva.-—Kai kurie1’ ame
rikiečiai korės p o n d e n t a i 
skundžiasi, kad juos Mask
voje persėki ją.

Parengimų Kalendorius
Kovo 21 d.

LLD 28 kuopos parengi
mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė.

y) Balandžio 4-tą
Tarybų Lietuvos filmų 

rodymas Frank B r u č o 
White Horse Tavern salėje, 
8-16 Jamaica Ave., Wood- 
havene.X Pradžia 3 vai. po 
pietų. Filmus rodys Jonas 
Grybas. 1?

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

- Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

“Vilnies’’ kalendorius 
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug Įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saikų sistemos lentelės. . . 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės; Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00. 
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės į LAISVĘ
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

IEŠKOMI
Ieškomi sekami asmenys: Carrie 

Yankus , gyvenanti Astoria, N. Y. 
Taipgi gyvenantis Kanadoje — Kos- 
tantas Lekavičius, s. Kazio. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Prašau ra
šyti: D. Mankofsky, Crown Point 
Trading Post, Crown Point, N. Y.

(17-19)

Women’s Day 
Celebration

International Women's 
Day celebration on Sunday, 
March 21 will include gree
tings to Angela Davis from 
women’s groups all over the 
world. These greetings will* 
be personally delivered to 
Angela Davis in prison.

The annual event, spons
ored by the National Wo
men’s Commission of the 
Communist Party and the 
Communist Party of New 
York State, this year will 
be a salute to Angela Da
vis and to all women fight
ing against war, racism and 
repression.

Following the program 
there will be discotheque 
dancing until 12 midnight, 
also refreshments.

The affair will be held 
at the Marc Ballroom, 27 
Union Square and will be
gin at six p m. Suggested 
contribution: $2.00.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija baigė išvesti 156 my
lių autobahn vieškelį tarp 
Berlyno ir Rostocko uosto.




