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— J. Gasiūnas —
Afrikos Nigeri j on nuvykęs 

nuo širdies smūgio mirė 49 
metu amžiaus įžymus Ameri
kos negrų vadas, National Ur
ban League direktorius Whit
ney M. Young. Prieš porą sa
vaičių jis rašė:

— Nedarbas tarp juodųjų 
dvigubai didesnis, negu tarp 
baltųjų. Kiekvienas trečias 
juodas jaunuolis yra bedarbis. 
Tarp jaunuolių 50 proc. (lan
giau bedarbių, kaip buvo per
eitais metais. Bedarbių vete
ranų 18 proc.—trigubai dau
giau kaip prieš metus. Dvi
gubai daugiau juodųjų vaikų 
miršta nesulaukę mokyklinio 
amžiaus, kaip baltųjų. Mir
tingumas tarp jaunų juodųjų 
vyrų padidėjo 43 proc. per 
pastaruosius 10 metų.

Whitney Young buvo linkęs 
prie artimesnio kooperavimo 
SU baltaisiais kovose už ne
gru teises. Jis nepritarė kai
riesiems militantams, kurie 
atmeta baltu iii paramą ir 
skaito visus baltuosius juodų
jų priešais.

Londono laikraščio “Finan
cial Times’’ k o respond cm tas 
Washingtone John &tWarif 
antai pastebėjo, k a d Nixono 
administracija “bombarduoja 
keturias šalis ir įsiveržė į dvi 
šalis tikslu pasitraukti iš vie
nos šalies.”

Tikrai taip yra. Kalbėda
mas apie laipsnišką mažini
mą amerikiečių jėgų Pietų 
Vietname, Nixonas suruošė 
įsiveržimą į Kambodiją ir La
osą, tęsia bombardavimą Pie
tų Vietnamo, Kambodijos, La
oso ir šiaurūs Vietnamo.

Mūsų prezidentas kalba už 
taiką, tuo pačiu' metu plečia 
karą. Taip kalbėti tegali tik 
pasižymėjęs demagogas.

Indijos balsuoto j ų dauguma 
užgyrė premjerės Gandhi va
dovavimą šaliai, suteikė jai 
daugiau galios pažangioms 
reformoms pravesti.

/.motina tai, kad kiekvienas 
aštuntas pasaulio gyventojas 
Indijoje gyvena. Kasmet In
dijoje paauga po 13 milijonų 
žmonių skaičius. Į 10 metų 
bedarbių skaičius 'Pakilo nuo 
pusketvirto milijono iki 16 
milijonų.

Gandhi pasižadėjo kovoti 
SU nedarbu, skurdu ir prie
spauda. Turčių galia bus žy
miai aprėžta. Geriausio jai 
pasisekimo kovą laimėti.

Apie 400,000 amerikiečių 
yra nusipirkę elektrines maši
nas, “Relaxacizors” varlina
mas, tikslu sumažinti kūne 
riebalus ir sutvirtinti raume
nis.

Dabar Maisto ir Vaistų ad
ministracija pripažino, kad tos 
mašinos gali išvystyti vidu
riuose opas, padidinti kojų 
kraujagysles ir nemažai kito
kios žalos žmogaus sveikatai 
gali padaryti.

Patariama visas tas mašinas 
tuoj sunaikinti. Valdžia už
draudė jas pardavinėti. Ma
šinų gamybos firma subankru
tavo. Kai kam padaryta ne
mažai nuostolių.

Izraelis turi gerą progą su-

Laoso patriotų jėgos muša 
įsiveržėlius, padaro jiems 

didžiulius nuostolius
Saigonas, Pietų Vietna

mas. — Laoso patriotų jėgų 
spaudžiamos, Saigono jėgos 
priverstos pasitraukti iš kai 
kurių strateginių vietų. Sai- 
goniečiai buvo užėmę svar
bų Sepone miestą, bet dabar 
jau buvo priversti iš ten pa
sitraukti. Taipgi traukiasi 
ir iš kitų vietų, kurias buvo 
pirmiau pasigrobę.

Laoso patriotų jėgoms 
žymiai padeda Šiaurvietna- 
miečiai. Saigono jėgoms

Revoliucija laimi Indijoje
New Delhis. — Indijos 

premjerė Indira. Gandhi, 
kalbėdama apie parlamenti
nių rinkimų rezultatus, pa
reiškė, kad Indijos žmonės 
suteikė parlamentui galią 
pravesti didžiausią revoliu
ciją, kokios Indija dar netu
rėjo.

Gandhi vadovaujama Kon
greso partija turės parla
mente 350 atstovų. Tai dau
giau kaip du trečdalius visų 
atstovi!. Dabar Gandhi ga
lės pravesti savo pažangią

Kėsinosi užmušti Čilės 
prez. Allendę

Santiago. — Čilės prezi
dentui Allendei baigus kal
bą sprogo ugninė bomba ir 
padegė salę, kurioje buvo 
daugiau kaip 6,000 žmonių. 
Allandė nuramino publiką, 
kad neįpultų į paniką.

Socialistų partijos sekre
torius sen. Altamirano pa
reiškė, kad tai “reakcinių 
elementų” su bombomis pa
sikėsinimas prieš preziden
tą Allendę.

Kovoja už autonomiją
Dacca, Rytų Pakistanas. 

—A wamio sąjungos vadas 
Šykas Rahmanas pasiskel
bė, kad jis perima visą val
džios galią Rytų Pakistane, 
kur jis turi daugumą savo 
šalininkų asamblėjoje.

Rahmanas sako, kad Ry
tų Pakistanas jau seniai ko
voja. už autonomiją Pakis
tano valstybėje. Bet Vakarų 
Pakistano valdovai nesutin
ka suteikti autonomiją 75 
milijonams Rytų Pakistano 
gyventojų. Gali kilti civi
linis^ karas.

sitarti su arabais. Bet jis at
metė Jungtinių Tautų tarpi
ninko Jarringo siūlymus, at
sisako trauktis iš užkariautų 
arabų žemių, nepaisant kas to 
reikalaus.

Ta i nauja įprovokaci  j a ka
rui Vidurio Rytuose. Indoki
nijoje karas dar nebaigtas, o 
Vidurio Rytuose gal i jis iš 
siliepsnoti. Net baisu pagal 
votį, kas darosi.

daugiausia padeda ameri
kiečių lėktuvai ir helikopte
riai, kuriu nemažas skaičius 7 V
jau sunaikintas.

Kaip dabar atrodo, tai 
amerikiečių ir saigoniečių 
pradėtas vasario 8 d. įsiver
žimas Į Laoso teritoriją ne
duoda tokių pasekmių, ko
kių tikėjosi įsiveržėliai. Jie 
Laose susitiko su gerai pa
ruošta ir puikiai apginkluo
ta jėga, kuri priešui padaro 
daug nuostolių ir priverčia 
jį trauktis atgal.

programą, kurią pirmiau 
reakcionieriai sulaikydavo.

Premjerė p a s i m o j u s i 
smarkiai apkapoti turtingų
jų teises ir suteikti daugiau 
paramos neturtingiesiems, 
ypač skurdžiai gyvenan
tiems.

Detroitas. — MacKenzie, 
Memford ir Pershing mo
kyklų studentai paskelbė 
sėdėjimo streiką prieš palei
dimą iš tų mokyklų kai ku
rių mokytojų.

Motinos kovoja prieš 
sterilizacijos bilių

Nashville, Tenn. — Legis- 
latūrai priduotas bilius ste
rilizuoti po pašalpa gyve
nančias motinas, kad* jos 
daugiau vaikų negimdytų.

Tokiam Diliui priešinas 
motinos, religinės ir kitos 
visuomeninės organizacijos. 
Nurodoma, kad tai Hitlerio 
pastangų Vokietijoje kopija 
sterilizuoti moteris.

Washingtonas. —Apdrau- 
dos Instituto vieškelių sau
gumui prezidentas Haddon 
teigia, kad šiuo metu auto
mobiliai gaminami prasčiau, 
t a i automobilių savinin
kams tenka daugiau nuosto
lių panešti.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia užgyrė nepaprastą 
įstatymą draudžiantį strei
ku o t i valdžios darbinin
kams. Šiuo metu streikuoja 
47,000 valdžios darbininkų.

Bostonas. —Fay Ordway, 
18 metų East Pepperell, 
Mass., mokyklos studente, 
patraukė tos mokyklos di
rektorius teisman, kam jie 
paleido ją iš mokyklos už 
tai, kad ji nėščia.

Paryžius. — Miesto tary
bos rinkimuose degolistai 
gavo 36.8 proc., komunistai 
ir socialistai 22.3 proc., ki
ti kairieji 11.7 proc. Dego
listai džiaugiasi išlaikę dau
gumą.

Taikos grupė kaltina Nixoną
New Yorkas. — Piliečiu 

Konferencija baigti karą 
Indokinijoje pasiuntė 171 
atstovą. Dabar jie grįžo iš 
Paryžiaus, kur jie patyrė, 
kad Jungtinių Valstijų at
sisakymas ištraukti milita- 
rines jėgas išTndokinijos ir 
Saigono režimo rėmimas 
sudaro vyriausią kliūtį ka
rui baigti Indokinijoje.

• Jie nurodo, kad Nixono

administracija neina prie 
taikos, bet dar daugiau di
dina karą. Paryžiuje susi
dariusi opinija, kad tokiu 
būdu negalima tikėtis karo 
pabaigos. Tuo klausimu jie 
turėjo susitikimus su Šiau
rės Vietnamo ir Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
delegacijomis.

Konferenciją sudaro trys 
religinės grupės, kurios no
ri dabar baigti karą.

Whitney Young palaidotas
New Yorkas. — Afrikos 

Nigerijoje miręs negrų va
das Whitney Young buvo 
čia atvežtas ir pašarvotas 
Riverside bažnyčioje. Dešim
tys tūkstančių jį aplankė. 
Trečiadienį Young buvo iš
vežtas į Lexington, Ky., ir 
palaidotas kur jis buvo gi
męs ir augęs. Prez. Nixonas 
atvyko suteikti jam pasku
tinį patarnavimą.

Whitney Young pagarsė
jo kovose už Civilines teises. 
Jis buvo National Urban

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Bendras posėdis kultūri

niams ryšiams aptarti
Vilnius. — Kovo 11 d. Lie

tuvos Draugystės ir Kultūr 
rinių Ryšių su užsienio ša
limis draugijos prezidiumas 
ir Kultūriniū Ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
prezidiumas surengė bend
rą posėdį, kuriame taip pat 
dalyvavo leidyklų, redakci
jų, kūrybinių organizacijų 
atstovai.

Posėdyje buvo pasikeista 
nuomonėmis, kaip geriau 
supažindinti bendraujančius 
su mūsų respublika užsie
niečius ir svetur gyvenan
čius tautiečius su Lietuvos 
Kompartijos XVI suvažia
vimo ir įvyksiančio TSKP 
XXIV suvažiavimo doku
mentais, naujojo penkmečio 
perspektyvomis.

Lietuvos Draugystės ir 
Kultūrinių Ryšių su užsie
nio šalimis draugijos pirmi
ninkas . Petrauskas, laikraš
čio “Gimtasis Kraštas” re
daktorius Reimeris, Kultū
rinių Ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininko 
pavaduotojas Kazakevičius, 
Vilniaus universiteto dėsty
tojas Kapočius, Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri- 
j o s skyriaus viršininkas 
Burkauskas ir kiti posėdyje

TSRS nori rezultatų
Viena, Austrija. — Čia 

prasidėjus i o j e pasitarimų 
sesijoje strateginių ginklų 
1 imitacijos klausiniu Tary
bų Sąjungos delegacija pa
reiškė, kad ji nori rezulta
tų, kad šis pasitarimas pri
vestų p rie pilno su si ta rimo.

Jungtinių Valstijų dele
gacijos pirmininkas Smith 
taipgi pasakė, kad "šiuose 
pasitarimuose galitria tikė^ 
tis pilno susitarimo.

League direktorius. Jis vi
sada skelbė, kad negrai ir 
baltieji turi bendrai kovoti 
už civilines teises, prieš ra
sinę diskriminaciją ir tt.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
1970 metais kai kurios kom
panijos, laužydamos federa
tinį įstatymą, nedamokėjo 
algomis 263,488 'darbinin
kams daugiau kaip 55 mili
jonus dolerių.

kalbėję dalyviai 'pažymėjo, 
kad užsienyje labai domi
masi tarybų šalies ir mūsų 
respublikos žmonių darbais, 
įgyvendinant naujus didin
gus planus. Todėl jiems bus 
siunčiama daugiau literatū
ros, vaizdinių priemonių, 
straipsnių.

A. Vaivutskas

Rasistai padegė 4 
negrų bažnyčias

Texarkana, Texas. —Vie
ną savaitgalį siautėjant ra
sistų terorui buvo padegtos 
4 negrų bažnyčios, kurių 
dvi visai sudegė.

Sunaikinta didžiausia šia
me mieste negrų bažnyčia, 
nuostoliai siekia $200,000. 
Miesto komisionierius aiški
na, kad bažnyčias padegė 
ugninės bombos.

San Jose, Calif.—Demon
straciją prieš Standard Oil 
kompanijos teršimą van
dens policija puolė. Areš
tuota 13 demonstracijos da
lyvių.

Atėnai. — Graikijos žmo
nių surašymas rodo, kad 
dabar Graikija turi pusde- 
vinto milijono gyventojų.

Netaksuoja 300 turčių
Washingtonas. — Kon- 

gresmanas Reuss paskelbė, 
kad 301 amerikietis, kurių 
pajamos siekia nemažiau 
$200,000 į metus, legaliai iš
sisuka nuo taksų mokėjimo.

Reuss nurodo, kad ir re
formuotas taksų aktas turi 
nemaža skylių, pro kurias 
g a 1 i pralysti turtingieji. 
Šiuo metu taksų nemokan
čių turčių skaičius padvi
gubėjo.

Jungtinės Valstijos atidarė 
lauktą keliavimą į Kinijos 

Liaudies Respubliką
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdžia paskel-
bė, kad dabar jau atidaro 
amerikiečiams keliavimą į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Norintieji lankytis Ki
nijoje gaus be jokių kliūčių 
pasportus, kurie per pasta
ruosius 20 metų nebuvo iš
duodami. Jeigu kurie slap
ia Kinijon nuvykdavo, tai 
buvo grasinami bausmėmis.

Nixono administracija da
bar bando pataikauti Kini
jai, kad ji susilaikytų nuo

Kinijos pasarga Amerikai
ja gali duoti nemažai sava-Pekinas. — Kinijos dele

gacijai grįžus iš Šiaurės 
Vietnamo, Kinijos valdžia 
pareiškė: jeigu Amerika ir 
jos talkininkai toliau plės 
karą Indokinijoje, Kinija 
padarys “didžiausius nacio
nalinius pasiaukojimus”.

Tiesioginė kova prieš ag
resorius, kol kas, palikta 
pačiai lidokinijos liaudžiai. 
Bet jeigu Amerika nesusi
vaidys, toliau karą plės, tai 
manoma, kad tuo metu Kini-

Mirė kovotoja už 
moterų teises

Groton, Conn.—Mirė Mrs. 
Marv Foūlke Morrisson, ko- 
votoja uz moterų teises, iš
gyvenusi 91 metus.

Ji buvo sukūrėja Nacio
nalinės Moterų Balsuotojų 
Sąjungos ir smarki kovoto
ja už teisę moterims bal
suoti. Moterų teisių reika
lais ji apkeliavo daugelį 
miestų ir valstijų. Jos var
du pavadinta New London 
merginų kolegija ir Groton 
viena mokykla.

Paryžius. — Kairi o s i o s 
partijos parlamente aštriai 
kritikavo prez. Pompidou 
už pataikavimą kraštuti- 
niems, dešiniesiems, kurių 
sukeltose riaušėse 73 poli- 
cistai buvo sužeisti.

Maskva. — TSRS valdžia 
užprotestavo prieš Jungti
nių Valstijų planą išbandy
ti ginklus po vandeniu. 
Toks JAV žygis laužo tarp
tautinį įstatymą ir jūrų 
laisvę.

Tokijas. — 875,000 Japo
nijos piliečių pridavė petici
ją parlamentui, protestuo
jant prieš valdžios siūlomą 
bilių suvaržyti bedarbiams 
pagalbą.

Vakarų Berlyno munici
paliniuose rinkimuose social
demokratai gavo 73 vietas 
iš 138 vi etų. 1967 m e t a i s j ie 
turėjo 81 vietą.

Londonas. — 5.000 Fordo 
automobilių darbininkų ir 
toliau tęsia streiką.

didelės' pagalbos Šiaurės 
Vietnamui, ką žadėjo pada
ryti. Bet abejotina, ar to
kie manevrai paveiks Kini
jos vadovybę.

Per pastaruosius 20 mė
nesių apie 1,000 amerikiečių 
gavo specialius leidimus iš 
Vai s t y bes departamento 
lankytis Kinijoje, bet ne vi
si ten buvo įsileisti. Tai ir 
dabar galima tikėti, kad tik 

j tam tikras skaičius bus įsi
i leistas į Kiniją.

noriu, kaip ji davė Korėjos 
kare.

New Orleans. — Louisia- 
nos valstija patraukė teis
man keturias didžiausias 
automobilių kompanijas už 
oro teršimą. Reikalauja vi
sus šios valstijos piliečių 
automobilius atšaukti, kad 
jie daugiau neterštų oro.

Izraeliečiai pešasi dėl 
užkariautu žemiu

Jeruzalė. —Izraelio prem
jerė Goldą Meir paskelbė 
pareiškimą, kad valdžia su
tiktų gerą dalį užgrobtų 
arabų žemių gražinti, tik 
pasilaikytu tam tikras stra
tegines vietas.

Jos pa reiškimas sukėlė 
parlamente ir spaudoje peš
tynes. Dešinieji šaukia, kad 
visos užkariautos žemės da
bar jau Izraeliui priklauso. 
Ginčai gali privesti prie ko
alicinės valdžios pakrikimo.

Minneapolis.—Minnesotos 
valstijos senatas 43 balsais 
prieš 21 priėmė rezoliuciją 
už draudimą šios valstijos 
jaunuolius siusti į karą In
dokinijoje. Tai bus išbandy
tas konstitucinis legalumas.

Oslo, Norvegija. —Social- 
demo k ratų vadovaujama 
Darbo partiia vėl patapo 
valdiška parti ia. kai kara
lius Olavas pakvietė jos va
dą Bratellį sudaryti kabi
netą.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Dent smarkiai 
kritikavo valdiška Kasyklų 
Biurą, kuris neatlieka savo 
darba. neprižiūri tinkamai 
kasyklų ir dėlto įvyksta 
daug nelaimių.

Maiskva. —Apie 100 žydų 
susirinko į Aukščiausios Ta- 
’ybos (parlamento) pastatą, 
reikalaudami juos išleisti i 
Izraelį. Tarp jų buvo keli 
žydai iš Lietuvos. Milicija 
juos išprašė laukan.
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Ant m u s y amerikiečių sąžines
SENATORIUS Edward M. Kennedy labai konserva- 

tyviškai apskaičiuoja, kad tik vienais praeitais metais 
(1970 m.) tiktai civiliniais žmonėmis Pietų Vietnamo ka
re buvo nuostoliai: daugiau kaip 25,000 buvo užmušta ir 
daugiau kaip 100,000 sužeista. Tiktai per vienerius me
tus. ir tiktai civilinių žmonių tiek buvo paklotaj

Šalia pravedamų tokių baisių masinių skerdynių, ko
kios buvo 1968 metais įvykdyta Mylai kaime, arba civili
nių žmonių neišvengiamai žūstančių per armijų įvai
rias operacijas, apskaitoma, kad daugiausia civilinių 
žmonių šiame kare krinta nuo lėktuvų. O visi Pietų 
Vietname lėktuvai priklauso mums, amerikiečiams, 
Jungtinėms Valstijoms. Vadinasi, tie tūkstančiai ir.tūk
stančiai žuvusių civilinių žmonių Pietų Vietname yra 
amerikiečių agresijos aukos.

? Neteko girdėti, kad Šiaurės Vietnamas siųstų savo 
lėktuvus į Pietų Vietnamą ir jį iš oro bombarduotų. 
Kodėl ?

Pirmiausia, negu atsakysime į šį klausimą, turime 
žinotų kad šiame kare karinių lėktuvų (tiek bomberių, 
tiek helikopterių) vyriausias vaidmuo yra nukreiptas 
prieš civilinius žmones. Šiame kare labai didelių atvirų 
mūšių, kuriuose oro jėgos galėtų suvaidinti svarbiau
sią, nulemiamą vaidmenį, pasitaiko labai mažai, beveik 
nėra buvę. Mėtomos bombos į kaimus ir miestus, kur 
spėjama, kad yra koks nors partizanų susispietimas. 
Aukos: civiliniai žmonės!

Ir štai kur Amerikos prezidentas ir militariniai va
dai turi didžiausią pirmenybę. Jie kloja ne savo, bet 
tolimos, svetimos šalies žmones. Argi jiems jų gaila? 
Argi Mylai nekaltų žmonių masinis žudymas neparodė, 
kaip mūsų karininkai žiūri į vietnamiečius? Kas kita, 
jeigu tos aukos būtų amerikiečiai. Jau čia daugeliui ge
nerolų ir žemesnių karininkų ši rd is sudrebėtų, sąžine su
kiltų prieš baisų, žvėrišką žudymą moterų, vaikų, senelių.

Aišku, kodėl kitaip į lėktuvų panaudojimą žiuri 
Šiaurės Vietnamo valdžia. Pietų Vietnamo liaudis yra 
tos pačios tautos liaudis, jų broliai ir seserys. Šiaurūs 
Vietnamo generolams paleisti lėktuvus ant Pietų Viet
namo kaimų ir miestų, žinant, > jog jų aukos bus civili
niai žmonės, .jau sąžinė neleidžia. Tai štai kodėl nesigir
di, kad Šiaurės Vietnamo būrys lėktuvų laikas nuo lai
ko pasirodytų ant kurio nors miesto Pietų Vietname ir 
jį nušluotų nuo žemės paviršiaus.

Tai supranta ir senatorius Kennedy, štai kodėl šio 
karo oponentai visur už minėtas baisias civilines Pietų 
Vietnamo karo aukas a t sako minga laiko Amerikos va
dovybę su prezidentu Nixonu priešakyje.

Kalbant apie civilines šiame kare aukas tie minėti 
dvidešimt penki tūkstančiai užmuštų i r šimtas tūkstan
čių sužeistų dar toli gražu neparodo visos istorijos. ;

To paties senatoriaus vadovaujamas sena tin is Pa
bėgėlių Reikalais Komitetas apskaito, kad tik per pas
taruosius dvejus metus Indokinijoje nuo karo pabėgė
lių skaičius paaugo mažiausia puse milijono žmonių. Jie 
neteko namų, jie neteko duonos. Jw be pasigailėjime)’ 
skina alkis ir ligos.

Komitetas pabrėžia, kad tokių pabėgėlių skaičius 
smarkiai paaugo su p ra vedimu m i Iitarinių operacijų 
Kambodijoje ir Laose. Kaip žinia, sako komitetas, tos 
operacijos pravedamos tirščiausiai apgyventose srityse. 
Šimtai tūkstančių kam bodice i ų ir laosiečių bėga iš tų 
vietovių viską palikę. Džiaugiasi nors laikinai išgelbėję 
savo gyvybę. Bet jie yra karo aukos. Ir už jų likimą 
visą atsakomybę turi pasiimti mūsų Amerika!

KULTŪROS KRYPTIS IR 
ATEITIS LIETUVOJE

Savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas” (vas. 27 d.) skai
tome Lietuvos kultūros mi
nistro Liongino Šepečio- įdo
mų straipsnį: “Kultūra: da
bartis ir ateitis”.

Plačiai apibūdinęs dabar
tinę kultūros būklę Lietu
voje, straipsnio autorius 
meta žvilgsnį į kultūros 
kryptį ateityje. Savo pasta
bas jis baigia:

Kokie bus nauji formos po
slinkiai sunku pasakyti. Tik
ro, didelio meno formos vys
tosi, bręstant ir vystantis pa
tiems kūrėjams. Matyt, visa, 
kas dabar yra susiję su mada, 
laikinu ’ susižavėjimu, — kai 
kurių kūrinių formos abstrak
tumas, simboliškumas, viena- 
pusiškumas — -praras aktua
lumą, gal ir užmarštin nueis. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad me
no minčiai, turiniui jau nebe
bus naujų kliūčių ar išbandy
mų. Meninės kalbos nuoširdu
mas — ši nuolatinė visų dide
lių realistinių menų išraiškos 
savybė, būdinga visų tautų 
liaudies menui, — tikriausiai! 
bus ir ateinančių kūrinių svar
bus bruožas.

Pastebėta ir įvairiais duo
menimis pagrįsta, kad dabar
tinis žmogus yra imliausias 
vaizdinei informacijai. Vadi
nasi, ir toliau plėsis vaizduo
jamųjų menų reikšmė ir gali
mybės. Matyt, būtent per arti
miausius metus bus pralaužtas 
barjeras, vis dar skiriantis 
profesionaliąją dailę nuo žmo
gaus asmeninės ir net visuo
meninės buities, nedideli pa
veikslai ateis į mūsų butus, 
o didesnės drobės, gobelenai, 
skulptūros, vitražai — į vi
suomeninius pastatus. Vėlgi 
būtina pabrėžti, kad, spren
džiant šį klausimą, reikalin
gos visų, ypač dailininkų ir 
aręhitektų, sutelktos pastan
gos.

Tegu man atleidžia skaity
tojas, kad, įsiklausydamas į 
tarybinės lietuvių kultūros, li
teratūros ir meno tvirtų žing
snių aidą, bandžiau žvilgtelėti 
į ateitį ir įsivaizduoti vieną 
kitą būdingesnį jų bruožą. 
Kurlink eina mūsų meninė 
kultūra, visiškai aišku. Jos is
torinis kelrodis yra meno liau
diškumas, partiškumas, ryšys 
su gyvenimu, tvirta tarybinių 
nacionalinių kultūrų draugys
tė. šie generaliniai marksis
tinės estetikos principai, suly
dyti su kiekvieno kūrėjo as
menybe, užtikrina kiekvienos 
nacionalinės kultūros, o tuo 
pačiu ir visos tarybinės kultū
ros klestėjimą, atveria nau
jus kūrybos horizontus. To
kias pau j as kūrybines perspek
tyvas atvers mums ir . greit 
prasidendantis Lietuvos Ko
munistų partijos 'XVI suvažia
vimas.

mokslus baigusių bedarbių ei- Mielas Drauge! 
lėse.

Išrodo, kad tuo tarpu, kai 
kitur gyvenimas kyla, tai JAV 
puola. Dešimtys milijonų gy
veną skurdžiai.' Tas skaičius 
nemažėja, o didėja.

AČIŲ Už PRIMINIMĄ 
IR PARAGINIMĄ

Dienraščio “Vilnies” re
daktorius S. J. Jokubka sa
vo kolumnoje “Kasdien” ko
vo 9 d.) sako:

JAV pažangieji lietuviai 
taip pat turėsime didelę šven
tę. Balandžio mėnesį laikraš
čiui “Laisvė” sukaks 60 metų. 
Minėjimas bus pažymėtas ir 
Lietuvoje.

Laisviečiai ryšium su savo 
jubiliejumi išleidžia didžiulį, 
daugiau kaip 300 puslapių, 
jubiliejinį albumą, įamžinimui 
šio minėjimo.

Gražu būtų, kurie “Laisvės” 
nepasveikinome per albumą, 
kad pradėtumėm galvoti pa
sveikinti dabar, palinkėti laik
raščio darbuotojaips geriau
sios s ė<k m ė s ir laikrašičiui 
“Laisvė” ilgiausių metų.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
jums, drauge, už mūsų jubi
liejaus prisiminimą ir para
ginimą vilniečių dalyvauti 
jo atžymėjime. Balandžio 
23 dieną išleisime žymiai 
padidintą “Laisvės” numerį. 
Jame bus sudėti jubilieji
niai sveikinimai. Tikime, 
kad daugelis vilniečių norės 
mūsų laikraštį pasveikinti 
ir palinkėti jam dar daug 
laimingų metų.

Vėl rašau iš užsienio. Šį 
kartą iš Austrijos sostinės 
Vienos, kur patekau gana 
netikėtai. Matai, esu Ta
rybų Sąjungos - Austrijos! 
draugijos vice - pirmininkas 
(pirmininku yra žinomasis 
kompozitorius D. šostako- 
vičius). Tad draugijos val
dyba prašė mane atlikti vie
ną uždavinį. Būtent, Drau
gijos vardu pasirašyti su

stovai prof. Martinaitis 
(Kauno Politechnikos insti
tuto rektorius) ir F. Stru
milas. Pasitarime pirminin
kavo nuolatinis Austrijos - 
Tarybų Sąjungos Draugi
jos pirmininkas prof. Dr. 
Hugo Glazer, vienas tos 
draugijos steigėjų 1945 
metais, kuris šiemet spalio 
13 d. susilauks 90 metų am
žiaus.

Po posėdžio teko paeiliui
broliška Austrijos-Tar. Są- at.likti kelet% vįzit>*- Pir‘

jo delegatu nuo Šilalės par
tinės organizacijos.

Jei pasiseks, dar parašy
siu kokį laiškutį iš kelionės 
po Austriją. Bet t vi n a i pa
žadėti negaliu, nes laikas 
labai užimtas. Gal tik 
traukinyje galėsiu išnaudoti 
laiką, kaip dažnai tenka 
daryti.

Siunčiu Jums ir visiems 
laisviečiams labas dienas ir 
geriausius linkėjimus. *

Justas Paleckis 
Viena, Austrija 
1971.III.6

Sukas už lango snaigės,
Šalta lauke, nejauku,
Kažkur kalvos Lazdynų baigias 
Tarp sniego, namų išdidžių.

Sako, kad bus šičia miestas, 
Didesnis, g raže sn i s už tą, 
Kur gatves senove užskleistos, 
Kur slypi didybė šventa. »

Aplink dar laukai išvagoti 
Pernykščių arimų, daržų, 
Bet greitai dainas ims dainuoti 
Jaunystė prie savo langų.

Vilnius, 1970
O. Gaudešiene

*• < K

JAU MŪSŲ AMERIKINIO 
“ROJAUS” SUTEMOS

Kanadiečių ^Liaudies Bal
sas” (kovo 12 d.) teisingai 
nurodo, kajd prie mūsų 
Jungtinių Valstijų iškilimo 
daug prisidėjo didieji pa
sauliniai kardi. Tačiau da
lykai smarkiai k e i č i a s i. 
Laikraštis sako:

Bet ir amerikinis “rojus” 
pradeda trauktis. Ki(ų šalių 
augimas jau/ pradeda konku
ruot i s su am er i k iečių. Prie š 
praėjusį katą šiaurus Ameri
koje beveik nebuvo matyti už
sienio automobilių. Dabar jau 
pilnos gatves, keliai europie
čių, japonų automoblių. Pir
miau JAV filmai domiųąvo vi
same pasaulyje, .dabar jąų to 
nėra.

Šjųę» tįąrpų, JAV priskaiti - 
ma apie 4,500,000 įiedąrbių, 
Jau esą apie 45,000 mokslinin
kų, inžinierių ir kitų aukštus

DABARTINeJE 
LENKIJOJE

Conrad Komorowski, len
kų imigrantų tėvų sūnus, 
puikus žurnalistas, vienas iš 
“Daily World” redaktorių, 
buvo nuvykęs į Lenkiją po 
pakaitų partijos ir valdžios 
vadovybėje.

Komorowski^ labai džiau
giasi turėjęs progą Lenki
joje apsilankyti. Šią savo 
kelionę ir viešnagę laiko be
ne pačiu svarbiausiu savo 
visuomeninėje veikloje įvy
kiu.

Po pasikeitimo vadovybė
je Lenkija gražiai susitvar
kė. Naujajai vadovybei pa
vyko išspręsti įvykusius ne
susipratimus tarp Jungti
nės Darbininkų (Komunis-

jungos Draugija planą dėl 
abiejų draugijų bendra
darbiavimo plano 1971 me
tams. Tas planas jau pa
ruoštas abiejų Draugijų su
sitarimo rezultate ir liko jį 
galutinai suderinti ir pasi
rašyti.

Atvykome į Vieną drau
ge su mūsiškės Draugijos 
sekretoriumi V. I. Lukuti- 
nu traukiniu, pervažiavę 
Lenkiją ir Čekoslovakiją, po 
pusantros paros kelionės. 
Sutiko mus Tarybų Sąjun
gos pasiuntinys Austrijai, 
mano geras pažįstamas B. 
F. Podcęrobas, Austrijos - 
Tarybų Sąjungos Draugijos 
generalinis sekretorius M. 
Griunhergas bei keli valdy
bos nariai. Sustojome “Eu
ropos” viešbutyje.

Jau tą pačią atvykimo 
dieną teko gana daug at
likti. Pirmiausiai T. S. - 
Austrijos Draugijos būsti
nėje bendrame pasitarime 
suderinome galutiną plano 
tekstą, įnešėme kai kuriuos 
papildymus. Plane tarp 
kitko numatyti ir reikalai, 
susiję su prasidėjusiu Tary
bų Lietuvos ryšių užmezgi
mu su Zalcburgo sritimi. 
Tuo reikalu pernai buvo į 
Zalcburgą nuvykusi delega
cija, kurią sudarė mūsų at

tų) Partijos ir nepasitenki
nusių kai kuriuose mies
tuose darbininkų. Dabar 
partija ir darbininkai ben
dromis pastangomis kuria 
šviesią, gražią Lenkijos at-

Komorowskis griežtai pa
neigia Amerikoje reakcinių 
lenkų leidžiamus gandus, 
kad socialistinėje Lenkijoje 
viešpatauja didžausias skur
das. Jis nematė jokio skur
do.

miausiai pas Vienos vice- 
burmistrę G. Frolich-Sand- 
ner, kuri eina ober-burgb- 
mistro pareigas, nes pats 
ober - burgomistras Slavek 
išivažiavęs į JAV. Antras 
vizitas buvo pas.Mokslo ir 
mokslingą tyrimų ministrę 
Dr. Herthą Firnherg, kuri 
man pažįstama iš jos atsi
lankymo Maskvoje, kur te
ko ją priimti kaipo Tauty
bių Tarybos tuometiniam 
pirmininkui. Ir dar vienas 
vizitas — pas Užsienio rei
kalų ministerijos kultūrinių 
ryšių su užsieniu skyriaus 
vedėją pasiuntinį Dr. Hart- 
lį. Visų tų vizitų metu 
svarbiausia pasikalbę j i m ų 
tema, žinoma, buvo mūsų 
šalių savitarpių ryšių plėti
mas ir stiprinimas.

Kitos dienos jau buvo 
lengvesnės, galėjau kiek pa
sidairyti po Vieną, kurią 
pažįstu jau nuo 1939 metų, 
kada buvau su Lietuvos žur
nalistų delegacija. O 1967 
m. čia buvau vadovauda
mas T. S. - Austrijos Drau
gijos delegacijai ryšium su 
Spalio Socialistinės Revo
liucijos 50-mečio minėjimu.

Vakar teko dalyvauti ma
loniame draugystės vakare, 
kuri suruošė Bulgari j o s 
Liaudies Respublikos pa
siuntinys ryšium su 1878 m. 
kovo 3 d. sudarytos San- 
Stefano sutarties sudarymu 
ir 1948 m. kovo 18 d. TSRS- 
Bulgarijos draugystės ir 
tarpusavės pagalbos sutar
ties pasirašymo metinėmis. 
Po Bulgarijos L. R. pasiun
tinio Popovo kalbos teko ir 
man pakalbėti apie mūsų 
šalių tradicinę draugystę.

Šiandien kaip tik mūsų 
misijos centrinė diena — su 
prof. Dr. Hugo Glazeriu 
pasirašėme mūsų draugi
jų bendradarbiavimo planą. 
Tai įvyko iškilmingoje ap-

Drauge Redaktoriau!
Rašau jums truputį pyk

telėjęs ir ^smarkiai nusivy
lęs. Nusivylęs ne jumis, ne 
“Laisve,” bet Tarybų Lie
tuvos literatais.

Aš visą laiką įsivaizda
vau, kad viena iš visų jų 
svarbiausių misijų, geriau, 
užduočių yra liaudį šviesti, 
rauti iš jų galvų religinius 
prietarus, mokslo pagalba 
įrodant, kad nėra nei dievų, 
nei velnių, nei pragaro, nei 
dangaus — tų visų baubų, 
kuriais dvasiški ja per am
žius gąsdina liaudį, kad ji 
būtų jos pavergėjams pak
lusni ir ištikima. Taip įsi
vaizdavau...

Bet štai vartau Lietuvoje 
leidžiamo žurnalo “Pergalė” 
1970 metų 11-tą numerį ir 
jame skaitau Alg. Bučio 
straipsnį “Vidinis romano 
gyvenimas”. Ir ką gi aš ja
me randu? O gi štai ką:

“Gink dieve! — juk šian
dieninis romanas taip ne
panašus į pokarinius dau
giaplanius kūrinius” ir t. t.

Ir vėl:
“Šiandien, 

išties galim 
abstraktokai 
mom panoraminės ar psicho
loginės prozos srovėm” ir

dėkui dievui, 
džiaugtis ne 
įsivaizduoja-

Nėra dievo, o šaukiasi jo 
pagalbos? Nėra dievo, o jam 
dėkoja! Kur logika, kur 
blaivus protas!

Atleiskite už jūsų sutruk
dymą.

Senas Ateistas

Nepaprastai džiuginanti žinia
Norime pasidąlyti su “Laisvės” draugais bei patrio

tais labai linksma naujiena: — gavome pirmuosius eg
zempliorius “Laisvės” jubiliejinio albumo! Tuoj jį gaus 
visi, kurie tik jame įsiamžino, kurie išspausdino jame 
sveikinimus. \ :

Albumas tikrai gražus! Tai didoka, didelio formato, 
311 puslapių knyga,, atspausta gražiame popietyje, su
rinkta stamboku šriftu. Jį galės be vargo skaityti ir 
senesnio jo amžiaus mūsų bičiuliai. Albume gana daug 
nuotraukų asmenų, grupių, organizacijų. Nuotraukos 
atsispaųęlę labai labai gepai, nors kai kurios buvo ir ga
na senos, nublukę, reikalingos rętuso, “atnaujinimo”.

Kai kurie “Laisvės” bičiuliai užęisake. po du ar tris 
puslapius. Išėjo labai tvarkingai, be jokių sumaišymų 
ar “paklydimų”. Visas Albumas labai tvarkingai sude
rintas, nesukimštas, skoningai atspaustas.

Mes Albumu tikrai džiaugiamės! Manome, jog tu
rės pagrindo džiaugtis ir tie, kurie nepasigailėjo kelių 
dolerių “Laisvę” pasveikinti jos istorinio jubiliejaus 
proga.

Užsisakiusieji Albume vietos, gaus jį nemokamai. 
Kiti galės nusipirkti. 6 įsigyti jį turėtų kiekvienas, nes 
ten, be sveikinimų, yra ir įdomių straipsnių, rašytų^Ame
rikos ir Lietuvos rašytojų. Albumas pasklis ne tik čia 
Amerikoje, bet Lietuvoje bei visoje Tarybų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Pietų Amerikoje ir kitose šalyse bei kontinentuose, kur 
tik yra lietuvių. Albumas, įai istorinės vertės kūrinys!

Su užsakymais -patartina pasiskubinti, nes knygų 
|)us nedaug- Kaįpą trys doleriai už egzempliorį. Organi
zacijos turėtų užsisakyti didesnį knygų skaičių platini
mui tarp draugų bei pažįstamų.

“Laisves” Jubiliejinio Albumo Redakcinė Komisija.

ĮVAIRENYBĖS
Kai kurie rėži skriaus 

Maikio Vinerio filmo epizo
dai buvo filmuojami olim
piniame Romos stadione, 

iinkoje' po Austrijos •• Ta-1 Reikėjo pasamdyti dešim- 
rvbu Saiungos Drau-fis tūkstančių statistų. 

“Milžiniškos išlaidos! — pa
reiškė kino kompanijos di
rektorius. — Juk tai kai
nuos milijonus lyrų die
nai!” Ką daryti? Vyriau
siajam režisieriui toptelėjo 
išganinga mintis. Jis užsa
kė kelis tūkstančius plast
masinių lėlių — vyrų ir mo
terų. Miniai “pagyvinti” 
pasamdė 1,000 statistų, ku
riuos pasodino tarp lėlių. 
Pasibaigus filmavimui, iš
kilo klausimas, ką daryti 
su lėlėmis? Municipalite
tas uždraudė deginti lėles— 
būtų buvę labai daug dū
mų ir nemalonus kvapas. 
Reikėjo “statistus” išvežti 
kuo toliau iš Romos, į šiukš
lynus. Atsikratymas plast
masine minia gobšiems vers
lininkams kainavo tiek pat, 
kiek ir kelių tūkstančių 
žmonių samdymas.

gijos išplėstinio valdybos 
posėdžio, kuriame buvo ap
svarstyti abiejų draugijų 
bendradarbi avimo klausi
mai. Mudu su prof. Dr. H. 
Glazeriu pasikeitėme kalbo
mis, pažymėdami abipusį 
pasiryžimą plėsti bendra
darbiavimą ir apžvelgdami 
nueitą kelią bei artimiau
sius uždavinius.

Tuo aktu mūsų uždavi
niai Vienoje baigėsi. Ryt 
važiuosime į Burgenland o 
srities centrą Eizenštatą, 
kur turėsime susitikimus su 
Austrijos-Tarybų Sąjungos 
Draugijos skyriaus vadovy
bėj Pirmadienį, kovo 8 d., 
važiuojame į Zalcburgą, 
paskui i Bregencą ir Ins- 
bruką, kur turėsime tokius 
pat susitikimus ir pasitari- 
mus. Paskui grįšime į Vie
ną, o kovo 13 d. išvyksime 
atgal į namus.

Taigi, vis dar turiu įvai
rių visuomeniškų uždavi
nių. Del šios k e 1 i o n ė s į 
Austriją man neteko daly
vauti kaip tik šiuo metu vy
kusiame Lietuvos Komunis
tų partijos 16-me suvažia
vime, nors buvau išrinktas

Garsusis dainininkas En
rico Caruso buvo aštuo
nioliktas tėvų vaikas; iš vi
so šeimoje gimė 20 sūnų ir 
1 duktė. Dainininkas mo
kėjo daugiau kaip 100 ope
rų partijų įvairiausiomis 
kalbomis.
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Philadelphia, Pa.
Puikus LLD 10 kuopos 

susirinkimas
Kovo 13 d. įvyko skaitlin

gas ir puikus 10 kp. susi rin
kimas, privačiam N. G. na
me. Po .pasimokėjimo kai 
k u riti narių metinių duok
lių, skaitytas protokolas ir 
priimtas. Skaitytas laiškas 
nuo 6-os apskrities kasie- 
riaus A. Lipčiaus, kuris 
prašė 10 kuopos narių tal
kos surengimui kokios nors 
pramogos šį pavasarį ap
skrities vardu. Laiškas pri
imtas. Bet kuopiečiai, kol 
kas, negali 6-am apskr. tai
kanti, nes 10 kuopa yra nu
tarusi savo pobūvį suruošti 
gegužės 9 dieną.
’ Kuopos valdybos raporte 
J. Kazlauskas pranešė, kad 
jis jau kalbėjosi su pažan
gaus ukrainiečių klubo pa
reigūnais, dėl gavimo salės 
mūsų kuopos mitingams, 
įgalioti R. Merkis ir J. Kaz
lauskas pasamdyti salę ir 
paskirti dieną susirinki
mams. Komisija savo pa
reigas greit atliko: Susi rin
kimai įvyks kiekvieno mėn. 
pirmąjį sekmadienį, 2 vai. 
popiety, 715 N.' 6th St.

Kuopos valdyba pasirašė 
ant vieno lakšto “L.” Namo 
Bendrovės Šerų, vertės 100 
dol., kurie bus pasiųsti 
“Laisvės” administracijai.

Nutarta pasiųsti paguo
dos kortą, ilgame tei kuopos į 
narei ir pažangaus judėjimo j 
rėmėjai Rainienei, kuri jau 
tūlas laikas negaluoja, ir 
yra senatvės slegiama. Kuo
pa linki drg. Rainienei su
tvirtėti.

Taipogi mus pasiekė ne
maloni žinutė, kad mūsų 
kuopos ilgametė narė K. 
Valantienė iš Egg Harbor, 
N. J. irgi su palaužta svei
kata. Nutartą ir ją pasvei- 
kinti ir palinkėti sveikatos.

i Baigiant susirinkimą, visi 
nariai vėl buvo pavaišinti 
—kava, vynu ir skaniais py
ragais. Vieną pyragą auko
jo Valantienė, kitą Palie- 
pienė. Didelis stalas buvo 
permažas dėl 15 narių.

Susirinkimas buvo geroj 
ir linksmoj nuotaikoj, kad 
nariai nenoromis skirstėsi. 
Ačiū draugei N. G. už su
teikimą vi e t o s susirinki
mams, ir už kavutę, taipgi 
Paliepienei ir Valantienei 
už pyragus.

Tokie mitingai labai su
artina narius ir sucemen
tuoja jų draugiškumą.

“L.” Reporteris

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai

Brockton City ligoninėje 
guli Mike Budrikis, LDS 67 
kp. narys. Buvo sunkiai su
sirgęs. Dabar jo sveikata 
taisosi. Neužilgo bus namie.

Marcelė Duoba buvo la
bai sunkiai susirgus. Bet 
dabar jos sveikata yra pa 
gėrėjus, gal neužilgo ji bus 
namie.

Šiemet netikėtai mirė trys 
vyrai: John Blujus, Charles 
Grigas ir Anthony Navic
kas.

Charlį Grigą, 84 metų am
žiaus, rado kovo 4 d. iš 
nakties negyvą. Priklausė 
prie St. Kazimierinės baž
nyčios, Franklin Klubo, Lie
tuvių Piliečių Klubo ir Ka
zimierinės draugystės. Pa
laidotas Kalvarijos kapinė
se. Paliko liūdinčius dukterį 
Julią, kelis seserėnus ii\bro-

Anthony Navickas, neti
kėtai mirė darbe kovo 6 d., 
South Shore Plaza, Brain
tree, Mass. Palaidotas Kal
varijos kapinėse. Paliko liū
dinčius žmoną Rožę, dukte
rį Pearl ir jos vyrą Ches
ter Smith ir 4 anūkus

Geras parengimas
Tarptautinės Moters Die

nos minėjimas įvyko kovo 
7. d. Liet. Tautiškame Na
me. Surengė Moterų Ap
švietus Klubo komitetas. 
Oras buvo labai lietingas. 
Nežiūrint to, mūsų brangios 
progresyvės publikos turė
jome apie pusę šimto.

A. Markevičienės vadovy
bėje su kitų draugių pagal
ba buvo surengti pietūs. 
Baigiant valgyti Markevi
čienė pasakė, kiek pietūs 
kainuoja. Visi gražiai pasi- 
mokėjo. Paskui ji pasakė 
naujieną, kad čionai randa
si J. ir S. Rainardai, kurie 
pirmiau gyveno Dorchester, 
Mass. Dabar jie jau pasto
viai yra apsigyvenę Montel
lo j e. Šiandien jų priėmimas. 
Visi rankomis paplojo. Ta
čiau viena bostonietė užpro
testavo. Sako, mes neteko
me gerų progresyvių veikė
jų. Paskui jiems buvo įteik
tos priėmimo dovanos, už

LIETUVOS ŽINIOS
Pagerbtas revliucionieriaus 

atminimas
Sukako' 75 metai, kai gi

mė įžymus Lietuvos Komu
nistų partijos veikėjas, vie
nas jos organizatorių Karo
lis Požėla. Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės iškilmingai 
paminėjo šią sukaktį..

Kaune, toje vietoje, kur 
1926 metų gruodyje buvo 
sušaudyti keturi bebaimiai 
kovotojai K. Požėla, J. Grei- 
fenbergeris, K. Giedrys ir 
R. Čarnas, taip pat prie ke
turių komunistų sienos 
Valstybinio istorijos muzie
jaus sodelyje buvo padėti 
vainikai, gėlės. Dramos te
atre įvyko iškilmingas K. 
Požėlos gimimo 75-ųjų me
tinių minėjimas.

Kauno moksleiviai susiti
ko su K. Požėlos seserimi 
K. Poželaite ir jo sūnumi 
akademiku Juru Požėla.

Įžymioj o r e v o 1 i u cionie- 
riaus jubiliejus taip pat iš
kilmingai paminėtas Lietu-] 
vos TSR Revoliucijos isto
rijos muziejuje, K. Požėlos 
gimtajame Pakruojo rajo
ne, daugelyje Lietuvos mies
tų ir kaimų.

Pedagogines dienos 
Ukmergėje

Daugiau kaip šeši tūks
tančiai tėvų ir mokytojų 
dalyvavo pedagoginėse die- 

Malonėkite atitaisyti ma- nose, kurios vyko Ukmer- 
no klaidą^ kurią aš pada- ges rajono pradinėse,

kurias jie labai nuoširdžiai 
padėkavojo.

Paskui pirmininkė pers
tatė šios dienos kalbėtoją 
Elzbietą Repšienę, kuri kal
bėjo temoje “Moterų kova 
už lygias teises su vyrais”. 
Ji trumpai papasakojo apie 
Amerikos moterų kovas. 
Nuo to neatsiliko ir lietuvės 
progresyvės moterys. Gar
bė joms.

Geo. Shimaitis

PRANEŠIMAS
Moterų Sąryšio pavasari

nė konferencija įvyks sykiu 
su LLD 7 apskr. balandžio 
4 dieną, 11 vai., 318 W. 
Broadway, So Boston, Mass. 
Visos apskričio kuopos ma
lonėkite prisiųsti delegatus, 
nes yra daug reikalų ap
tarti.

Sąryšio apskričio 
sekretorė K. Cheraska

LLD 6-osios kuopos pir
ma whist party įvyks šeš
tadienį, kovo 20 d., 2 vai. po 
pietų, Tautiško Namo kam
bariuose, 8 Vine St.

1 Kviečiame visus, kas myli 
linksmai laiką praleisti. Po 
lošimo bus kavutės su už
kandžiais.

Rengimo Komisija

Rochester, N- Y.
Kovo 7 dieną įvyko Gedi

mino Draugystės pietūs, 
kurie labai gerai pavyko. 
Nors oras buvo prastas, 
daug snigo ir vietomis snie
go buvo iki 5 pėdų, bet ge- 

. ri Gedimino nariai ir drau
gai skaitlingai atsilankė ir 
gražiai Draugystę parėmė.

■ Kurie nariai serga, tai jų 
šeimos į namus jiems pie- 

. tus nuvežė. Ačiū joms, kad 
nepamiršta ligonių.

Virėjos buvo šios drau
gės: K. Saverinienė, K. An
derson, K. Žemaitienė, M. 
Vinikiene, L. Bekešienė. 
Prie stalų patarnavo A. 
Usavičienė, M. Vinikiene. 
Darbavosi ir vyrai—P. Ma
linauskas ir P. Anderson.

Visiems dirbusiems ir at
silankiusiems didelis, nuo
širdus ačiū.

Šie draugai ir draugės 
dar vis serga: R. Baraus
kas labai sirgo, dabar jau
čiasi geriau, jau gali vaikš
čioti po truputį. \ Ona Ba- 
čiūtienė turėjo operaciją 
ant akies, jaučiasi geriau. 
J. Kontenienė sirgo, dabar 
jaučiasi geriau; taipgi sirgo

HELP WANTED-MALE-FEMALfc
MAINTENANCE MAN

Experienced only.
Live in.

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

BOILER. $160 per wk. to start. 
Operating Engineer with Phila. class 
“A” license to operate boilers, com
pressors and refrigeration equipment. 

Must be ready to do other plant 
mech. work as needed. Night shift, 
min. 5—6 yrs. exp. Merit raises, 
shift diff. SA 4-8700 JU-GRADE 
FOOD PROD. CORP. 8400 Execu
tive Ave., Phila., Pa. (22-24)

COO;K. Female — Hours 7 AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern caeteria. 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salaiy plus 
many generous benefits plus free 
meals. Apply to Manager or phone: 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 North St, Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (22-24)

SEWING 
MACHINE OPERATORS

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila. ,Pa-

(22-28)

Elzbieta Shopiene, bet da-lSEWING MACHINE

Klaidos atitaisymas

riau aprašydamas K. Re- 
dzevich laidotuves. Mano

aš
tuonmetėse ir vidurinėse 
mokyklose ir buvo skirtos

buvo pažymėta, kad jis pa- suaugusių švietimui.
laidotas Stoughtono miesto 
kapinėse, o turėjo būti, kad 
palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse Stoughton, Mass.

Labai ačiū. S. Rainard

Canberra, Austrai i j a. — 
Premjerui Gortonui pasi
traukus dėl Vietnamo karo 
priešų protestų, nauju 
premjeru paskirtas Libera
lų partijos vadas Wm. Mc
Mahon.

Ft. Benning, Ga.
tonas Medina užginčino jam 
primetimą, kad jis įsakęs 
My Lai kaime užmušti vi
sus, kas gyvas. Jis net ban
dęs sulaikyti skerdynes.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
• ■■ ■’ ' ' ' ' \ ;

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)

COOK, experienced; 2 PM to 
11 PM; good salary, benefits, apply 

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

201-379-5382.
(19-22)

AUTO MECHANIC
Foreign cars,, Derien, Conn 

Good pay.
Partnership opportunity.

203-655-1454
(19-24)

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts. 

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
& CHEMICAL CO.

94 Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

bar jaučiasi geriau. Serga 
Ona Vilimaitienė, pergyve
no sunkią operaciją. Dabar 
įjau sugrįžo iš ligoninės na
mo, bet už trijų savaičių 
vėl turės eiti į ligoninę —- 
reikės pasiduoti kitai ope
racijai, ant vidurių. Labai 
gaila draugės Vilimaitienės, 
kad tiek daug turi kentėti.

Linkime ligoniams grei
tai pasveikti.

L. Bekešiene

Experienced on High Speed Safety 
Stitch Machine.

DRESSCRAFTERS
3915 Powelton Ave., 2nd fl.

Phila., Pa.
(22-28)

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 
car. Salary, free 3 ¥2 rm. apt. plus 
util. 201-6256. Bet. 9 AM—4PM.

(18-22)

Brockton, Mass.
Kovo 9 dieną čia buvo už- 

Xdaryta 21 vaistinė (“drug
stores”}. Tai buvo protestas 
prieš Welfare Departamen
tą už tai, kad jis neatmo
ka bilų, išduotų dėl pašalp- 
gavių gauti vaistus. Sako, 
Welfare Departamentas yra 
įsiskolinęs ant ketvirtadalio 
milijono dolerių.

Vaistininkai turėjo susi
rinkimą. Nutarė reikalauti, 
kad pašalpgaviams išduoti 
receptai būtų atmokėti už 
30 dienų. Girdėtis, kad ir 
pašalpgaviai nesilaiko tvar
kos: prisiperka tiek aspiri
nų ir anacinų, kad paskui 
pardavinėja kitiems.

PRANEŠIMAS
LLD kuopa rengia whist 

party šeštadienį, kovo 20 d., 
2 vai. Liet. Taut, name, 8 
Vine St. Sako, bus kavutės 
ir užkandžių.

George Shimaitis

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. 201-349- 
9602 (20-24)

AUTO BODY COMBINATION MAN

5 day week, all benefits.
Start getting pay equal to your 

ability. See Jim Bonwick at
NORMAN BUICK, INC.

39 Kinderkamack Rd.
' Westwood, N. J.

. 201.064-7704
(22-23)

Apie šeimą, vaikų auklė
jimą kalbėjo pedagogai, lek
toriai, Vilniaus Pedagogi
nio instituto dėstytojai, švie
timo ministerijos, Mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto 
paskaitininkai.,

šventė Kupiškyje
Visoje Lietuvoje pagarsėju

sio etnografinio vaidinimo 
“Senovinės kupiškėnų ves
tuvės” dalyviai “atšoko” 
200-ąjį spektaklį. Tai išties 

;gražios “vestuvės,” kurių

nei deimantinėmis. Juo la
biau, kad ir patiems jaunie
siems, piršliui, svočiai, pa
mergėms ir pabroliams jau 
daugiau kaip po 70 metų.

Įspūdingoje kupiškėnų 
šventėje, suprantama, ne 
visi norėjusieji galėjo da-, x x
lyvauti. Jiems į pagalbą dešinę.
atėjo Lietuvos televizija,! Taipgi noriu pažymėti, 
kuri tą vakarą parodė nu- kad Waterburio šauniosios 
filmuotas “Kupiškėnų ves- šeimininkės bus pagaminu- 
tuves.”

Miestų draugystė
Lietuvos uo s t a m i e s t i s 

Klaipėda ir Vengrijos De
brecenas — susibroliavę 
miestai. Jie keičiasi delega
cijomis, plečia kultūrinius 
ryšius.

Neseniai iš Debreceno su
grįžo Klaipėdos S. Šimkaus 
muzikos mokyklos dėstyto
jų grupė, kuri susipažino 
su Vengrijos vaikų muziki
niu auklėjimu.

Vasario mėnesį Debrece
ne vyko tartautinė kulinarų 
ir virėjų darbų paroda, ku
rioje taip pat dalyvavo 
Klaipėdos visuomeninio 
maitinimo darbuotojų dele
gacija. Klaipėdiečiai paro
dai pateikė keletą lietuviš
kų patiekalų iš žuvies, mė
sos, tortus. Reikli vertini
mo komisija apdovanojo 
juos medaliais ir diplomais.

V. Petkevičienė

— Kapi- nepavadinsi nei auksinėmis

t_____________________

Bridgeport, Conn.
Teko spaudoje pastebėti, 

kad waterburieciai ruošiasi 
paminėti Tarptautinę Mo
ters Dieną sekmadienį, ko
vo 21 dieną su gražia pro
grama. Sakoma, kad 
programą išpildyti yra pa
žadėjusios draugės moterys 
brooldynietės. O tomis drau
gėmis galima pasitikėti, kad 
jos taip ir padarys.

Taigi mes iš Bridgeport© 
ruošiamės dalyvauti toje 
puikioje sueigoje. Taipgi bū
tų malonu girdėti, kad ir 
kitų kolonijų draugai pana
šiai padarytų. Būtų malonu 
'su jais susitikti ir paspausti

PHARMACIST

Registered. Full ok part time.
Cal Mr. Schulman

Middletown Pharmacy
201-671-2121

(22-24)
------- ,-----------------
BUSINESS OPPORTUNITY

room 
'1/3

6 units, Din. 
$48,000.- 
Marina,

Call

MOTEL

(Marina Optional).
and deck service.

down, with 40 boat 
total, cost $58,000.

914-477-8027. Or write
Greenwood Lake. N .Y

(22-26)

Box 648

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment. 
GREEN ACRES 
COUNTRY CLUB 

609-896-0259
(22-28)

BODY SHOP MANAGER
Competely experienced. 

Independed Shop. 
Good pay and benefits.

Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.
201-381-5790

(22-26)

REAL ESTATE
448 ACRE FARM 

w71g house. 80 cow barn, pond.
$200,000.

607-829-5794 or 829-5790.
(22-25)

Pavasarinis Koncertas 
IR PIETŪS 

Šeštadienį, Kovo 27, 1971 m. 
LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE 

15th Ave., So. St. Petersburg, Fla. 
to seks Programa

314
Pavaiišinimas 12 vai.

AIDO CHORAS, iš Miamės
Pirmu kartu iš Miamės. miesto atvyks AIDO 

CHORAS, vadovaujamas artistės Birutės Ramoš- 
kaitės-Mann duoti žavė j ančių dainelių. Daly avus 
ir vietinis DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS, vad. 
Adelės Pakalniškienės.

. BIRŪTA RAMOŠKAITĖ dainuos solo. Bus ir 
kitų margumynų.

Rengėjai—LLD 45 kuopa — Visus kviečia Komisią.

Londonas. -- Teismas kal
tina elektros inžinierių N.A. 
Pragerį, kaip šnipą kitos 
valstybės naudai. Jis dirba 
Anglijos kompanijos plieno 
Statyboje Čekoslovakijoje.

IEŠKOJIMAI : » ■
Ieškau Jono Bartkaus, f v . . n fT -- . f

gyveno Scranton, Pa. Kilęs į V A 1 K U M Al

sios gerus pietus. O kas 
svarbiausia, kad už prieina
mą kainą visi būsime pilnai 
pasotinti. Taigi visi būkime 
šiame parengime.

Kaip jau sakyta, paren
gimas įvyks kovo 21 d. sve
tainėje 103 Green Ave., Wa
terbury j e. Programos pra
džia 2 vai., o užkandžiai 
3:30 vai. po pietų.

J. Strižauskas

iš Lietuvos, Gaurės parapi
jos. Pradėjome susirašinėti 
su Pranu Bartkų, gyvenan
čiu Lietuvoje. Būtų gerai, 
kad giminaitis Jonas Bart
kus atsilieptų, ar jo vaikai, 
ar kaimynai kur jis dabar 
randasi. Iš anksto ačiū. Ra
šykite : Nikodemas Bartkus, 
111 So. 4th Str., Bend, Ill, 
62009. .

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

Las Vegas, Nev. — Bra
si de j u si o j e krusados eiseno
je pirmose dienose daly va-, 
vo apie 1,200 beturčių. EL 
sena tęsis, per visą šalį, iki 
pasieks Washingtoną gegu-. 
žės 1 o# '

CARLE PLACE, N. Y

Mirus

A. Graikui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai, motinai, 

dukroms, jų šeimoms ir artimiesiems.

Gloucesteryje (Anglija) 
buvo sulaikytas valkata Ri
čardas Beitas. Jį sučiupo 
penktadienį girtą ir uždarė 
daboklėje. Teisėjas priteisė 
jam 1 svaro baudą arba 7 
paras arešto. Beitas nepa
noro skirtis su savo skur
džiomis lėšomis ir nuspren
dė atsėdėti bausmę. Kalėji
me kratant Beito kišenėse 
buvo rastas 1 svaras ir 
penki šilingai. Beitas buvo 
paleistas, o pinigai p e rves ti 
į valstybės iždą. Sunku ap
rašyti valkatos nustebimą, 
kai išeinant jam įteikė ke
turis svarus ir dešimt ši
lingų, nes pagal įstatymą 
žmogui be nuolatinės gyve
namosios vietos, išleidžia
mam iš kalėjimo šeštadienį, 
reikia išmokėtiminėtą su
mą, kad galėtų sumokėti už 
pastogę /ik pragyventi iki 
pirmadienio. Anglų teisėjai 
bijosi, kad penktadienio iš
gėrimai netaptų masiniu 
įpročiu.

Albert ir Anelė Žukai
Anna Jasųnas
Uršule Zakarevičius

C. Didzerekis
A. S. Kazilonis
— Cleveland, Ohio

Iš Tarybų Sąjungos lei
džiamų žurnalų populia
riausias “Rabotnica.” šio 
leidinio tiražas viršija 10 
milijonų egzempliorių.
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Leonas Stepanauskas “Laisvei” iš Berlyno

JVaujainetines nuotaikos
Nuo pat Kalėdų švenčių 

Berlynas apsivilkęs baltu 
sniego rūbu. Sninga taip 
pat ir dabar, ant’ Naujų
jų — 1971—metų slenksčio. 
Galėčiau išbėgti oran (tai 
yra iš penkto aukšto nusi
leisti žemyn greitu liftu) ir 
sniege užrašyti štai tokius 
žodžius:

Mieliesiems laisvieliams— 
redaktoriams ir laikraščio 
skaitytojams—Laimingų ir 
sveikų naujųjų 1971 metų!

Betgi aš patogiai sėdžiu 
prie savo rašomojo stalo, 
spaudau mašinėlės klavišus, 
kloju raides (tik retkarčiais 
galvą pakeldamas į papuoš
tą eglelę), todėl galiu šiek 
tiek jau ir daugiau sura-

Iš susitikimo su TarvIiĮi Lietuvos 
mokslininku V. Statulevičiumi

darbu, darboviete, savo de
mokratine vokiečių respub
lika...

Bet taip jau paprastai ir 
aiškiai viskas., nesiklosto. 
Štai artimi giminės iš ki
tos — vakarinės miesto da
lies — net ir Kalėdų -» Nau
jųjų metų proga aplankyti 
jų negali. Padalintos Vo
kietijos sostinės ir . visus ša
lies žaizdos neužgijo...

K a masto ir ką galvoja 
Berlynas ant 1971 

metų ribos? !
Sakysime, jei norėčiau 

pasakyti, ką galvoja mano 
kaimynai vokiečiai, labai 
jau reikėtų susimąstyti. Vie
na šeima su kita vos pažįs
tamos, nors ilgai gyvena 
tamee pačiame name.

Vokiečiai labai santūrūs 
žmonės ir savo minčių pa
sikabinę ant krūtinės nesi
nešioja. Kartais ima ir iš
trykšta šitos mintys. Štai 
jauna kaimynė, su kuria il
giausiais mėnesiais vos vie
nu kitu žodžiu persimesda- 
vau (nors mūsų du rys vie
nos šalia kitų), netikėtai 
paskambino, a t s i p r a š ė ir 
kreipėsi su tikrai nelauktu 
prašymu: ar, girdi, aš ne
sutikčiau “Kalėdų seneliu” 
pabūti?! Mat, ši jauna šei
ma turi bene še šeriu metų 
dukrvtę. Ji bijosi, kad “se
nį” - tėvelį merga i t ė j a u 
atpažins! Reikia “Kalėdų 
senio” (darbas pusvalan
džiui), kurio balsas “negir
dėtas.”

tą: štai ir bus Vokietija ant 
Naujųjų - 1971 metų slenks
čio !

štai kas jam ant 
širdies guli

Dar daug ką vokiečiams 
tenka pakelti ant šitos ri
bos. Sakyčiau, gerokai su
kandus dantis. Įsimena toks 
atsitikimas, važinėjant po 
Demokratinę Vokiečių Res
publiką. Buvau E r f u r t o 
apygardos pakraštyje. Prie 
pat Vakarų , Vokietijos sie
nos. Yra toksai kaimelis, 
kurį siena perkirto lygiai 
pusiau.

Kalbėjom su žmonėmis. 
Jie su lietuviu mielai pakal
ba: kiekvienas čia žino, kad 
Erfurto miestas draugauja 
su Vilniumi, o visa šita apy
garda — su Tarybų Lietu
va. Bene trisdešimties me
tų valstietis, lygiai toks pat, 
kokį ir Lietuvoj galėtum 
sutikti, tai yra, vėjų ir dar
ganų surambintu veidu, pa
pasakojo, kas jam ant šir-

Aname kaimo, gatvės ga
le — jau Vakarų Vokieti
joj — mirė jo tėvas. Gavo 
telegramą. Žinojo valandą 
ir minutę, kada tėvuką lai
dos. Nustatytu laiku kita
me gatves gale (vakarinėj 
kaimo dalv pasilikusioj baž
nyčioj) ėmė bampsėti var
pas. Tėvą laidoja! O žmo
gus šičia stovi ir tik iš to
lo mato, kaip ten virš me-

Taip mes jau ilgiau pasi- džiu debesiai plaukia. 
Ubam. Moteris pasakoja r),-. :§ tiesu nenorrkalbam.

apie metų pabaigos proga 
darbovietėje gautą premiją. 
Vyras irgi gavo. Materia
liai jie tikrai apsirūpinę. 
Matyt, kad didžiuojasi savo

Van Gogh at Brooklyn 
Museum

Artist May Baranik wrote 
to me: “You and Anthony 
should see the Van Gogh 
exhibition at the B rooklyn 
Museum. It’s very beauti
ful.”

So have some other people 
reminded me oft h a t. It 
must be worth seeing.

They say this extraordi
nary exhibition of paintings 
and drawings by Vincent 
Van Gogh is an experience 
that will not be repeated 
in America. To see these 
paintings after April 4 you 
will have to go to Amster
dam where they will be per
manently installed in a mu
seum specially built to hold 
them.

So me of the drawings and 
paintings a re shown for the 
first time.

The paintings on exhibi
tion are the works of an 
artist who sa w the working 
people around him in their 
modesty, their labor, the 
quintessence of what art 
should be about. Human
ity.

As I mentioned, this exhibi
tion will be at the Brooklyn 
museum till April 4. Don’t 
miss it.

Dėl iš tiesų nenormalios 
padėties, dėl nesunormali- 
zuotų santykių tarp abiejų 
Vokietijų šitas valstietis į 
tėvo laidotuves, aišku, nu
važiuoti negalėjo, šitokia 
padėtis.

Užtat galite įsivaizduoti, 
kad žmonės šičia daug karš
čiau ir aistringiau skaito 
laikraščius, žinias apie po
litinius pasitarimus. Berly
ne vykęs Varšuvos sutarties 
šalių politinio konsultacinio 
komiteto pasitarimas pa
traukė visų ypatingą dėme
sį. Nėra abejonės, kad pa
sitarimo išvados apie tai, 
kad siūloma derinti valsty
bių santykius tiktai taikiu 
būdu, tame tarpe sunorma- 
lizuoti visiško lygiateisišku
mo pagrindu abiejų Vokieti
jų santykius, irgi susilau
kė visų šitos šalies žmonių 
pritarimo. Daug tikimasi 
taip pat ir iš socialistinių 
saliu siūlomo pasitarimo vi
sos Europos saugumo ir 
bendradarbi a vi m o klausi
mais. Juo greičiau, tuo 
riau! — sako ne vienas 
kietis.

(Daugiau bus)

Gaila, kad retai Amerikos 
lietuviai gauna progą pasi
klausyti kalbos jaunų ir įžy
mių Lietuvos mokslininkų, 
kurie čia ne taip dažnai at
vyksta. N Priežastis yra ta, 
kad atvykstančių Lietuvos 
mokslininkų arba kitų įžy
mių žmonių laikas aprube- 
žiuotas tų Amerikos įstai
gų, kurios juos čia kviečia. 
Todėl tokie žmonės nežino, 
kada ir ar iš viso turės 
kiek laiko pasimatyti su 
Amerikos lietuviais. Jie ne
gali užtikrinti, kad jie juos 
matys, bus pas juos tada ir 
tada. Taip įvyko ir dabar.

Dabar tik ką buvo Ame
rikos - mokslo įstaigų atsi
kviestas jaunas įžymus Lie
tuvos mokslininkas Vytau
tas Statulevičius, Lietuvos 
Mokslų Akademijos Fizikos 
ir Matematikos Instituto di
rektorius. Jis yra brangus 
ir New Yorko lietuviams. 
Daugelis jų, suprantama, 
norėjo tokį savo tautietį iš
girsti kalbant, su juo susi
pažinti, jį pasveikinti. Bet 
apie jo grižimą į Lietuvą 
per New Yorką buvo suži
nota tiktai prieš keletą die
nų. “Laisvėje” paskelbti, 
kad įvyks susitikimas su 
svečiu, buvo neįmanoma. 
Todėl tik nedidelį būreli šio 
didmiesčio laisviečių buvo 
galima asmenišku kontaktu 
bei telefonais sukviesti į 
Laisvės salę kovo 14 -d. Bet 
tie, kurie dalyvavo susiti
kime, buvo labai patenkinti.

Pasivalgius gerus pietus, 
buvo eita prie pasikalbėji
mo. Pirmiausia sueigos pir
mininkas A. Bimba pakvie
tė žurnalistą A. Sinkevičių 
mus supažindinti su mie
luoju svečiu iš Lietuvos, 
kuri daugeliui musu teko 
nirmą kartą pamatyti. Su
žinojome; kad V. Statulevi
čius jaunas būdamas pra- 
dėio veržtis į mokslą. Jam, 
aišku, sekėsi. Sužinojau ir 
tai. kad jis pradžioje užsi- 
imdinėjo ir poezija. Bet 
greitai pamilo bene pačia 
sunkiausia mokslo šaka, tai 
matematika. Ir štai šian
dien jis yra vienas garsiau
sių pasaulio matematikų. 
Jo pasiekimais didžiuoja
mės visi lietuviai.

Paskui buvo pristatytas 
svečias mums pakalbėti. Nė 
nepradėsiu plačiau apibū
dinti jo kalbą. Ji buvo

simų, į kuriuos jis gražiai 
atsakė. (

išoje sueigoje turėjome 
ir malonią staigmeną. Su 
mumis dalyvavo ne tik žur
nalistas Sinkevičius su žmo
na, bet ir Jungtinių Tautų 
darbuotojas Gabrielius Ci
bulskis su žmona Galija ir 
dukrytėmis Svetlana, 13 
metų, ir Larisa, tik 5 metų. 
Pasirodė, kad Svetlana jau 
yra puiki pianistė, na, o vi
sų nuostabai, penkiametė 
Larisa grakšti šokėja. Sa
vo sesutei akompanuojant, 
ji mums ir pašoko, ir pa
dainavo. Aš tikrai tikiu, 
kad iš Larisos mes susilauk
sime puikios balerinos. Jų 
pasirodymas dalyviams la
bai, labai patiko.

Šios sueigos pietums mais
tą paruošė V. Venckūnienė, 
Bronė Keršulienė, Ona Če
pulienė, Nastė Buknienė ir 
Ilsė Bimbienė. Didelis joms 
ačiū.

Šios jaukios popietės ilgai 
nepamiršime.

A. Gilmanas

LDS 13 kp. ruošia sma
gią popietę kovo 28 d. Lais
vės svetainėje.

Turėsime įvairią progra
mą: B. Bready rodys skaid
res (slides) iš jo kelionės 
Korėjoje ir Japonijoje; 
Amelia Jeskevičiūtė-Young 
dainuos iš Lietuvos parsi
vežtas dainas, jai akompa
nuos Aldona Anderson ir 
Aldona paskambins piano 
solo; Anne Yakstis ir Ka
ren Baretela duos poezijos 
recitaci j as Bus ir kitų įvai
rumų.

Po programos 
pasikalbėjimai su 
Ateikite pas mus 
na.

vaišės ir 
bičiuliais, 
svečiuos-

ENJ

Visokios Žinios
Montevideo, Urugvajus — 

Kairieji Tupamaro partiza
nai kidnapino generalinį 
prokurorą Guido Berro Ori- 
be. Jie pareiškė nori “su 
juo oficialiai pasikalbėti”.

vo-

DĖMESIO! DĖMESIO!
šiuomi pranešame, kad ga

lite iš anksto įsigyti bilietus 
į “Laisves” jubiliejinį ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., Maspetho Piliečių 
Klube. Užeikite į “Laisvės” 
raštinę arba skambinkite 
telefonu MI 1-6887. Bilieto 
kaina $6 asmeniui.

Administracija

Mieste pasidairius
Mirė pasauliniai pagarsė

jęs artistas-piešėjas Rock
well Kent, išgyvenęs 88 me
tus.

Gerą gyvenimo ’dalį jis 
yra praleidęs New Yorke. 
Kent dirbo N. Y. Metropo7 
litan muziejui, taipgi kai 
kuriems kitiems muziejams. 
Buvo apdovanotas Lenino 
Taikos premija su $28,000, 
kurių $10.000 aukojo Viet
namo partizanų našlaičiams.

Kent buvo Amerikos -Ta
rybų Sąjungos Draugišku- 

o s pirmininkas ir 
Dailės Akademijos 
narys

Tarp Lietuviu

TSRS 
garbės

Yorke požeminiais 
autobusais

New 
traukiniais ir 
keliaujančių skaičius per 
pastaruosius metus sumažė
jo, kai buvo pakelta važinė
jimo kaina nuo 20 iki 30 c.

Dabar žymiai mažėja ir 
taksių keliautojų skaičius, 
nes kainos smarkiai iškel
tos, tai daugelis mano galės 
apsieiti ir be taksių.

žurnalo “Harper” 
redaktoriai
rezignacija. Ginčai tarn jų 
eina Indokinijos karo klau
simu. Kita priežastis — sun
ki finansinė padėtis.

Aido choras smarkiai ren
giasi trims programoms. 
Pirma, tai “Laisvės” 60-me- 
čio jubiliejus balandžio 24 
d. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, Maspethe. Pradžia 
4 vai.

Antras, tai paties Aido 
choro pavasarinis koncer
tas gegužės 16 d. Trečias, 
tai Laisvės choro pavasari
nis banketas ir koncertas, 
Hartforde, Choro salėje, 
gegužės 23 d.

Kaip matome, mums rei
kia labai rimtai rūpintis, 
kad visuose išstojimuose 
gražiai pasirodytumėm. Ku
rie tik galime, visi ir visos 
būkime kiekvienoje pamo
koje. Šios savaitės pamo
kos įvyks šeštadienį, kovo 
20 d., 3 vai. po\piętų, Lais
vės salėje. Būkime laiku!

' ' i't
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.NAUJI TAR. LIETUVOS. 
FILMAI

Pirmas — tai filmas iš 
klasiko Jono MiČiulio-Mai- 
ronio gyvenimo. Per visą

net 6 filmą banguoja žavėjanti 
buvo pridavę muzika — “Lietuva bran-

Antras filmas — “Tary
bų Lietuva,” spalvotas, ne
paprastai gražus ir angliš
kai kalbantis.

Šis rodymas įvyks balan
džio 4 d., Prano Bručo

Parengimy 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. Laisvės sa
lėj. Pradžia 2 vai. popiet.

Balandžio 4-a

LLD 185 k p. Tarybų Lie
tuvos filmų rodymas Frank 
Bručo White Horse Tavern 
salėje, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y." Pradžia 
3 valandą po pietų. Įėjimas 
kaip auka—$1. Naujus fil
mus rodys Jonas Grybas.

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

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

Lai d o j a n t motociklistu 
o-enges draugą, užmuštą 
Clevelande kilusiose tarp jWhite Hor.se Tavern salė- 
dvieju gengių riaušėse, 8 je, 86-16 Jamaica Avenue, 
ęengsteriai pasigavo 17 me- Woodhavene. Pradžia 3 v. 
tų mergaitę ir visi iš eilės po pietų. Įėjimas kaip au- 
ią prievartavo. Policija vi- ko—$1.
sus juos suėmė. . Filmus rodys J. Grybas.

Balandžio 2 ir 4 dienomis 
Nyks masinės demonstraci- 
ioc New Yorke ir kituose 
miestuose, kur bus minėta 
triiu metu sukaktis nuo už
mušimo Martino Lutherio 
Kingo. Čia kai kurios ūm
ios nrisidėio prie minėjimo, 
kuriame bus reikalauta 
baigti kara Indokinijoje ir 
padidinti kovą prieš rasiz
mą, skurdą. 
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Kompartijos moterų ko
mitetas ruošia Tarptautinės 
Moters Dienos minėjimą 
pekmadieni. kovo 21. Mare 
Ballroom. 27 Union Square. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
gera programa, bus pasisa
kyta už išlaisvinimą Ange-
jla Davis ir kitų politinių ka- 

Damaskas. — Gen. Assa--]iniu< 
' • **1*1 1 • A C.

DĖMESIO ! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius—spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Tdisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įs ta tome 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.

das prisaigdintas kaip 14-a- 
sis Sirijos prezidentas po 4 
mėnesių nuo perversmo. Si-

Rep.

griežtai mokslinė su visais į rija laimėjo nepriklausomy
mums eiliniams žmonėms 
sunkiai įkandamais termi
nais ir dėsniais. Mums džiu
gu buvo išgirsti, kad šian
dien mūsų senojoje tėvynėje 
aukštąjį mokslą siekiančių 
ir pasiekusių žmonių jau 
yra labai daug. Gana gra
žus mokslininkų būrys dar
buojasi Fizikos ir Matema-

bę 1943 m. nuo Prancūzijos.

Taipei, Taivanas. —Čiang 
Kai-šeko valdžia pripažįsta, 
kad įžymus jos diplomatas 
Sun Chi-chou iš Šveicarijos 
pasitraukė į Kinijos Liau
dies Respubliką.

tikos Institute. Taip pat ki- Naujas lietuviškas baletas
tuose Mokslų Akademijos 
institutuose. Svečias nu
rodė, kad dabar Lietuvos 
mokslininkai jau yra 
susilaukę aukšto pripa
žinimo pasaulio mokslinin
kų gretose. Jau daugelis ir 
kitų kraštų mokslo įstaigų 
domisi Lietuvos mokslinin
kų darbais ir pasiekimais. 
Antai, čia Amerikoje, tokie 
uniye r s i t e t a i, kaip New 
York o ir Columbijos jau 
verčia Lietuvos mokslinin
kų darbus į anglų kalbą ir 
leidžia. Tai yra kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti.

Nuoširdžiai mes aplodis
mentais priėmėme svečio 
įdomią kalbą. Dargi pas
kui buvo jam keletas klau-

Valstybiniame akademi
niame operos baleto teat
re įvyko kompozitoriaus A. 
Rekašiaus naujo baleto “Ais
tros” premjera. Libretą pa
rašė kompozitorius kartu su 
lietuviško' baleto veteranu 
H. (Kunavičiumi.

Spektaklyje vaizduojama 
amžina kova tarp gėrio ir 
blogio, kuri mūsų laikmečiu 
tapo kova prieš tamsiąsias 
reakcijos ir fašizmo jėgas, 
prieš karo aistras.

Naująjį baletą pastatė jau
nas režisierius E. Bukaitis, 
dekoracijas sukūrė respub
likos liaudies dailininkas 
J. Jankus. Dirigentas — 
Lietuvos TSR liaudies ar
tistas R. Geniušas.

Vyksta į Watebury
šį sekmadienį, kovo 21 

d,. Anne Yakstis, “Tiesos” 
angliško skyriaus redaktore 
ir Ieva Mizariene, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Cen
tro sekretorė vyksta į wa- 
terbu riečių Moters Dienos 
minėjimo parengimą, kuris 
ivyks 2 vai. po pietų, 1031 
Green Street svetainėje.

Jos prisidės prie išpildy
mo programos.

Rep.

Pranas Jakštys (Yakstis), 
richmondhillietis, šia proga 
nori padėkoti visiems tiems 
kurie lankė jį ligoninėje, 
sveikino kortelėms, telefonu 
ir asmeniškai. Jis dabar 
randasi namuose ir po biskį 
sveiksta. Sako, džiugu, kad 
turi tiek gerų draugų, ku
rie jį nepamiršo jo sirgimo 
laikotarpiu.

Berkeley. Calif. —Kairių
jų koalicija iškėlė 4 kandi
datus miesto tarybos rinki
mams.

Balandžio 24 d.t
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 ido- 
informacijų apie 

gyventojus,
ir šalių valiutas; pa- 
kaip būti sveikiems, 
šeimininkėms, matų 
sistemos lentelės. . .

mių raštų 
pasaulio , šalis, 
miestus 
tarimai 
receptai 
ir saikų
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 r, r-.f,
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00. 
Persiuntimas 15 c.

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

Kuo daugiausia parengimų 
‘‘Laisvės’’ paramai.

ROUBLE CERTIFICATES
redeemed for

merchandise

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL
which can be 
first - quality
in the special Vneshposyltorg
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.

SPECIAL NOTICE
We have just received an allotment of latest

model autos “ZAPORO.ZHETZ”
SUPPLY is LIMITED — Rush your Order

For the new catalogue 
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 <
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 _
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y, 10019
Tel. 212-581-7729

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC. -
220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003

Tel. (212) 228-9547 ~~
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their brandies, which are official representatives of Podarogifts, 
Inc.
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