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KRISLAI
Jei jie turėtų progą
Calley, Davis ir Nixonas
Ir anglai susirūpinę
Netiems taikoma
Ir muzikos suklestėjimas
Dėmesio centre 1

Wisconsino valstijos 
nes Madisono žmonėms 
leista pasisakyti Vietnamo ka
ro klausimu. Dviem balsais 
prieš vieną jie pasakė: karas 
turi būti tučtuojau nutrauk
tas ir visos Amerikos karinės 
jėgos iš Indokinijos ištrauk
tos.

Labai įdomu tas, kad prieš 
trejus metus tuo pačiu klau
simu buvo tiems patiems žmo
nėms leista pasisakyti, ir jie 
geroka dauguma -balsavo už 
valdžios politiką karą tęsti. 
Koks milžiniškas pasikeiti
mas J

Nėra nė mažiausios abejo
nės, kad jeigu šiandien bū
tų leidžiama Amerikos žmo
nėms referendumu pasisakyti, 
jie tokia pat milžiniška Jau

nu* 
In-

sosti- 
buvo

guma reikalautų karą 
traukti ir išsikraustyti iš 
(lokiai jos.

Netštai leitenantas Calley. 
militarinis teismas jį pripaži
no baisiu nekaltų civilinių 
žmonių skerdiku (savo ran
komis jis nužudė 22 vietnamie
čius) ir nubaudė amžinu kalė
jimu. Jis turi teisę apeliuoti 
į aukštesnį teismą prieš tą 
bausmę. Bet nė nelaukdamas, 

* ką aukštesnis teismas pasa
kys, prezidentas Nixonas įsa
kė Calley paleisti iš kalėjimo.

Tuo tarpu štai profesorė 
Angela Davis. Jau kelintas 
mėnuo ji kalėjime. Ji nieko 
neužmušė. Tai švari, protin
ga, jauna moteriškė. Jai ruo
šiama mirties bausmė. Bet 
mūsų prezidentas nė piršto 
nepajudina, kad ji būtų iš 
kalėjimo paleista bent jau po 
užstatu!

Dalykas štai kame: Angela 
Davis yra juoda ir komunis
tė! Calley yra baltas ir sa
kosi skerdęs tuos nekaltus 
žmones, nes manęs, kad jis 
tokia savo akcija padeda mū
sų valdžiai kovoti komuniz
mą ! • .

Areštavo protestuojančius 
dvasiškius prieš skerdynes
ir žiaurumus

Washingtonas.— Katali
kų, protestantų ir žydų dva
siškius, protestavusius prieš 
skerdynes Indokinijoje, 
areštavo ir sukišo kalėji- 
man. Velykų metu jie pas
kelbė bado streiką. Areš
tuota daugiau 90 žmonių.

Taikos kovotojai pareiškė 
protestą karo brutalumui 
sėdėjimu prie Baltųjų Rū
mų, kad prez. Nixonas juos 
matytų. Jie kartu protesta
vo prieš Ni^ono pasirįžimą 
išlaisvinti leitenantą Calley,

Indokinijoje 
kuris teismo apkaltintas už 
nužudymą 22 civilinių žmo
nių Pietų Vietnamo kaime 
My Lai.

Balandžio 19 d. Vietnamo 
veteranai rengia prieškari
nę demonstraciją. Balan
džio 24 d. įvyks taikos de
monstracijos Washingtone 
ir San Franciscke.

Areštuotieji kovoto j a i 
kviečia publiką paremti de
monstracijas, prisidėti prie 
kovų už karo baigimą Indo
kinijoje.

Prezid. Nixonas teisme už 
nelegalų karą Vietname

Washingtonas. — Kon- 
gresmanai Parren Mitchell, 
Benjamin .Rosenthal ir Mi
chael Harrington Qlemok- 
ratai), kartu su reporterių 
būriu, atėjo Į federalinį 
teismabutį ir apskundė Ni- 
xono administraciją.

Prez. Nixonas, gynybos 
sekretorius Laird, Valsty
bės sekretorius Rogers, ar
mijos sekretorius Resor, 
oro jėgų sekretorius Sea
mans ir generalinis proku
roras turės stoti į teismą, 
kuris spręs, ar karas Indo
kinijoje yra legalus.

Skundėjai nurodo, kad 
karąr visada skelbia Kongre
sas, o ne prezidentas. Viet
namo karas nebuvo Kon
greso paskelbtas, todėl jis 
konstituciniai nelegalus. O 
tie, kurie neleigaliam karui

vadovauja, paneigia konsti
tuciją, tai dabar turi teis
mui pasiaiškinti.

Svarsto karo žiaurumus
Washingtonas.'— Keletas 

prieš k a r ą nusiteikusių 
Kongresmanų paskelbė, kad 
jie ruošia apklausinėjimą ir 
svarstymą amerikiečių pa
pildytų žiaurumų Indokini
joje.

Žiaurumų tyrinėjimą pa
skubino reakcionierių pas
tangos išteisinti ir net į did
vyrius iškelti civilinių žmo
nių žudiką Calley.

Apklausinėjimas prasidės 
balandžio 26 d.

Kosyginas nori laisvo 
ekonominio lenktyniavimo

pralenkti kapitalistines ša-Maskva.—Keturių valan
dų raporte apie naująjį 
penkių metų planą premje
ras kosyginas išdėstė, kad 
naujasis planas dar smar
kiau padidins , pramonę ir 
suteiks gyventojams dau
giau įvairių produktų.

Kosyginas pasisakė už 
laisvą ekonominį lenktynia
vimą su kapitalistinėmis ša
limis. TSRS tikrai galės

lis.
Karas galima išvengti, 

sakė Kosyginas. Bet JAV 
imperialistai tęsia k a r ą 
Vietname, Kambodijoje ir 
Laose, taipgi Izraelio agre
sija Vidurio Rytuose suda
ro pavoju uždegti trečiąjį 
pasaulinį karą. Todėl TSRS 
militarinės jėgos turi būt 
paruoštos apsigynimo ir 
taikos sargybai.

TARYBŲ LIETUVOJE
Vilniuje, Dailės salone, 

veikia Pabaltijo jaunųjų ar
chitektų paroda. Lietuvai 
atstovauja 16 autorių.

Kaune, Viešojoje bikliote- 
koje, paminėtos rašytojos S. 
Čiurlionienės - Kymantaitės 
85-osios gimimo metinės, O 
Žemaičių gt. iNr. 10 atida
rytas memorialinis rašyto
jos darbo kambarys.

Specialiosios v i d u r inės 
mokyklos pastaruoju metu 
įteikė diplomus 7,000 jau
nuolių. ' Šiame būryje buvo 
ir šimtas penkiasdešimttūk- 
stantinis Tarybų Lietuvos 
techinkumu absolventas. V \

• 1

Vilniaus M. 'K. Čiurlionio 
meno mokyklos kolektyvai

koncertavo Leningrade. 
Koncertuose taip pat daly
vavo V. Noreika.

__ •

“Nemuno” sporto draugi
jos tinklinio čempionai—Jo
navos rajono moterų ir vy
rų komandos — dalyvavo 
tarprespublikiniame turny
re Raidėje (Estija).

Gerai žaidusios Jonavos 
rajono tinklininkės užėmė 
pirmąją vietą, o Jonavos vy
rai turėjo tenkintis trečiąja.

Clevelandas. — Majoras 
Stokes aštriai kritikuoja 
Nixona už išleidimą iš ka
lėjimo Vietnamo civilinių 
žmonių žudiko Calley.

Atėnai. — Prieš pavasa
rio šventes Graikijos milita- 
rinė valdžia paleido iš kalė
jimų 260 politinių kalinių.

Ragina apskųsti teismui 
Nixoną už nesiskaitymą 

su konstitucija
Washingtonas. — Senato 

daugumos vadas Mansfield 
ragina Kongresą apskusti 
teismui prez. Nixona už at
sisakymą naudoti fondus 
tiems tikslams, kam jie 
skirti.

Senatorius Mansfield nu
rodo, kad Nixonas “užšal
dė” apie 12 bilijonų dolerių, 
kurie buvb Kongreso skirti 
miestų paramai, kelių tiesi
mui ir kitiems visuomeni
niams darbams. Tuos dar
bus Nixonas sulaikė.

Mansfield sako, Nixonas 
sauvališku \elgėsiu 1 a u ž o 
konstitucines\teises, todėl tą 
klausimą turėtų teismas 
spręsti. \

Detroitas.— Raštiniu dar
bininkai baigė streiką, kai 
unija išgavo algų pakėlimą 
po $9.80 į savaitę.

Chicago. — Miesto majo
ras Daley lengvai laimėjo 
majoro vietą penktam ter
minui.

3,000 demonstravo prieš 
karą, skurdą, rasizmą

Chicago. —.Daugiau kaip® 
3,000 žmonių demonstravo
gatvėmis balandžio 3 d. De
monstraciją sudarė baltieji, 
negrai, vyrai ir moterys, 
daugiausia jaunuoliai. De
monstracija įvyko pačiame
miesto centre.

Demonstrantai, pagerb
dami Martin Luther King, 
reikalavo baigti karą Indo
kinijoje, baigti skurdą, ra
sizmą, priespaudą.

Chicago. — Illinois Moky*
tojų Federacija savo kon
vencijoje priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią baigti karą 
Indokinijoje ir teikti dau
giau paramos mokykloms.

Pranešama, kad prezidentas 
Nixonas gavo iš Londono du 
laiškus. Vieną pasirašo try
lika Anglijos, parlamento na
rių, o kitą keturi lordai. Abie
juose laiškuose reiškiamas 
susirūpinimas Angela Davis 
reikalu. Laiškų autoriai ma
no, kad prieš ją yra sudary
tas sąmokslas, kad jos gyvy
bė pavojuje

Iš visų pasaulio kampų 
tos

Amerika ne truputį, bet la
bai labai daug pasitiki tie, 
kurie sako, kad to visko ne
reikia, kad Amerika bus 
ir geresnė, ir gražesnė, ir stip
resnė, jeigu ji neturės baisios 
militarizmo naštos ant savo 
pečių ir jeigu visi jos žmo
nės bus sočiai pavalgę, gerai 
apsirengę, 
pastoges.

turės žmoniškas

iš Vilniaus prane- 
dabar Tarybų Lie-

plaukia protestai prieš 
moteriškės persekiojimą.

Viceprezidentas Spiro Ag
new, smerkdamas tuos, kurie 
priešingi Vietnamo karui, šau
kia: “Rodykime truputį dau
giau pasitikėjimo mūsų Ame
rikai”

Ponaš viceprezidentas ir 
vėl prašovė pro šalį. Ameri
ka nepasitiki kaip tik tie, ku
rie šį karą remia ir reikalau
ja Ji tęsti toliau. Amerika 
nepasitiki tie, kurie visuose 
kapitalistinio pasaulio kam
puose turi pristeigę militari- 
nių bazių. Ir Amerika nepa
sitiki tie, kurie bilijonus do
lerių išleidžia militarizmui, o 
milijonus žmonių laiko alka
nais.

Skaitau 
Šimą, kad 
tuvos, Kompozitorių Sąjunga 
turi 59 narius. Daugumoje 
jauni žmonės. Bet gražiai te
besilaiko ir tebekuria ir mu
zikos veteranai J. Karo
sas, V. Kuprevičius, J. Dam
brauskas, A, Račiūnas, B. 
Dvarionas, E. Balsys ir J. Ju
zeliūnas. ,

Per kelias paskutines die
nas Tarybų Sąjungos Komu- 
munistų Partijos XXIV suva
žiavimas buvo pasaulinės 
spaudos dėmesio centre. Tai 
natūralu.

Suvažiavimas nustatė gai
res ateinantiems penkeriems 
metams. Pagal jas tarybinis 
kraštas pasieks naujų didelių 
laimėjimų V i so s e gyvenimo 
srityse.

Suvažiavimo nutarimai už
sieninės politikos sferoje Ta
rybų Sąjungą padare dar drū- 
tesne taikos tvirtove.

_ t

Egiptas smerkia Izraelį
Kairas.— Egipto užsienio 

reikalų ministras Riadas pa
reiškė, kad Izraelio valdžios 
atsisakymas trauktis iš už
kariautų arabų žemių į se
nuosius rubežius sudaro di- 
džiaušią taikos kliūtį ir ve
da prie karo atnaujinimo.

Izraelis taipgi atmetė 
Egipto siūlymą atidaryti 
Suezo kanalą, jeigu Izraelio 
militarinės jėgos pasitrauks 
iš Suezo kanalo pakraščio.

Skelbia taikos dieną
Washingtonas. — Studen

tų Mobilizacijos komitetas, 
Nacionalinė Studentų są
junga ir Studentų Valdiško
ji sąjunga bendrai skelbia 
taikos dieną gegužės 5 vi
sose aukštesnėse mokyklo
se.

Tos pačios studentų orga
nizacijos nutarė paremti 
Nacionalinę Taikos Veiklos 
koaliciją ir prisidėti prie su
ruošimo taikos demonstra
cijų balandžio 24 d. Wa
shingtone ir San Franciske.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Daugiau kaip 1,500 studen
tų iš trijų universitetų su
darė demonstraciją prieš 
verstiną militarinį lavinimą 
universitetuose * ir kolegijo
se. Policija puolė demon
strantus, bet ir gavo akme
nimis apmėtyti.

Boggs kaltina Hooverj Taika galima Vietname
Washingtonas. — Demok

ratų kongresmanų vadas 
Hale Boggs reikalauja, kad 
FBI direktorius Hooveris 
tuoj pasitrauktų ,iš tos vie
tos,

Boggs nurodo, kad Hoo
veris elgiasi kaip diktato
rius, jam priešingus žmo
nes šnipinėja, kai kurių 
kongresmanų ir senatorių 
telefonais pokalbius klauso
si.

Mokytojų streikai
Pittsburgh, Pa. — Moky

tojai paskelbė streikus pen
kiuose vakarų Pennsylvani- 
jos rajonuose, kur mokosi 
daugiau kaip 50,000 moki
nių.

Tik viename rajone su
streikavo daugiau kaip 1,- 
000 mokytojų. Streikas ten 
uždarė mokyklas 20,000 mo
kinių.

Moky t o j a i sustreikavo, 
negalėdami susitaikyti dėl 
algų ir sutarčių atnaujini
mo.

Paryžius. — Senatorius 
Hartke turėjo keturių va
landų pasitarimą su Viet- 
kongo delegacijos vadove 
Binh. Paaiškėjo, kad taika 
Vietname galima, tik Jung
tinės valstijos turi nustaty
ti laiką, kada bus ištrauktos 
visos amerikiečių militari
nės jėgos. Hartke pilnai su
tiko su Binh karo baigimo 
klausimu.

Sen. Hartke jau yra pa
siūlęs Kongresui bilių už iš
traukimą amerikiečių iš In
dokinijos iki šių metų pa
baigos.

Londonas.— Anglijos uni- 
jistai ruošiasi kovoms už 
didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Fordo dar
bininkai atsisakė užginti 
unijos vadų susitarimą su 
kompaniją. Geležinkelių in* 
žinieriai pradėjo sulėtinti 
darbą. Elektros jėgainių in* 
žinieriai taipgi lėtina darbą.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje taikos kovotojai ruo
šia masinius mitingus ir de
monstracijas už Europos 
saugumo konferenciją ir euž- 
gyrimą sutarčių su Lenkija 
ir Tarybų Sąjunga.

Washingtonas. — Senato
rius AdlaLStevenson ragina 
sudaryti kongresinę komisi
ją, kuri žiūrėtų, kad Jung
tinės Valstijos nesikištų į 
Pietų Vietnamo nacionali
nius rinkimus.

Badas Ryty Pakistane
New Delhis, Indija. —Ry

tų Pakistane, kur siaučia ci
vilinis karas, kartu plečiasi 
ir badas, kuris paliečia mi
lijonus žmonių.

Civilinis karas sutrukdė 
maisto pristatymą, todėl 
miestai ir miesteliai pergy
vena maisto trukumą.

Washingtonas. — 15 ame
rikiečių stalo teniso žaidėjų 
išvyko šeštadienį į Kinijos 
sostinę 10 dienų. Jie ten 
gruntais su kiniečiais teniso 
lošėjais.

Londonas. 7-16 Anglijos 
atstovų ir 4 Lordų buto na
riai pasiuntė prezidentui 
Jtfixonui laišką, reikalaujan
tį išlaisvinti Angela D)avis.

Tokijas. — Japonijos eko
nomijos planavimo agentū
ra paskelbė, kad Kinijos 
Liaudies Respublikos nacio
nalinė produkcija 1970 me
tais siekė 75 bilijonų dolerių 
vertės arba 10 proc. dau
giau, kaip pagaminta 1969 
m. Kinija dabar aštuntoje 
vietoje pasaulinių produktų 
gamyboje.

Londonas. — Tūkstančiai 
anglų, azijiečių ir afrikiečių 
sudarė protesto demonstra
ciją prieš tonų valdžios bi
lių, kuris žymiai limituotų 
azijiečių ir afrikiečių imi
graciją Anglijoje.

Salisbury.—Rodezijos ra
sistinė valdžia artimai ko
operuoja su Pietų Afrikos 
rasistine valdžia, kaip ge
riau išlaikyti afrikiečius pa
vergime.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Newark, N- J.—Šio mie

sto mokytojų streikas nesi
baigia. Pusė moksleivių ne
lanko klasių. Streikas įžen
gia į vienuoliktą savaitę. 
Streikuoja tik tie mokyto
jai, kurie priklauso moky
tojų unijai. Perspektyvų 
streikui baigtis kol kas ne
simato.

Pekinas.— Jungtinių Val
stijų stalo teniso sportinin
kų grupė tapo kiniečių, su
tikta ir priimta labai drau
giškai. Apžiūrinėja Kinijos 
sostinę. Buvo nuvykę prie 
garsiosios “Kinų siejos”. 
Amerikiečiai labai paten
kinti šia viešnagė. Mano
ma, kad prasidės platesnis 
tarp abiejų šalių taip vadi
namas “žmonių su žmonė
mis” kontaktas.

Colombo, Ceylonas.— Su
kilimas prieš valdžią tebė
ra nenumalšintas. Įvesta 
griežta kontrolė įvažiavi
mui į sostinę. Valdžia skel
bia, kad su sukilimu būsią 
greitai susidorota.

Abilene, Texas.— Beveik 
visoje valstijoje siautėja la
bai didelė sausra. Vėjo ne
šamos dulkės kankina ne 
tik žmones, bet ir gyvvu- 
lius. Nieko panašaus šioje 
valstijoje nėra buvę per pa
skutinius 15 metų. Žmonės 
susirūpinę.

Roma. — Pereitą trečia
dienį Italijoje įvyko genera
linis streikas, kuriame daly
vavo apie 11 milijonų dar
bininkų. Jie kovoja už so
cialistines ir ekonomines re
formas.

Saigonas— Pietų Viet
namo liaudiečiai tebelaiko 
apsupę “Fire Base 6” prie 
Laoso rubežiaus. Bazę gi
na 6,000 Saigono kareivių. 
Jiems maistą pristato Ame
rikos helikopteriai. Laukia
ma mūšių didelio paaštrė
jimo.

Hanoi.— Pereitą sekma
dienį šiaurės Vietname 
įvyko visuotini rinkimai. 
Išrinktas naujas parlamen
tas iš 426 narių.
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Dar vienas planas karui baigti
) ĮDOMU ir labai svarbu, kad prieškarinis judėjimas 

_ ybrplačiau ir plačiau įsiliepsnojo ir religingoje Amerikos 
visuomenėje. Vis daugiau ir daugiau jaunų dvasininkų 
jau drįsta viešai pasisakyti prieš ta baisią skerdynę. 
Pereitą sekmadienį Washingtone išvaikymas prie Bal
tųjų Rūmų jaunųjų dvasininkų ir klerikų ir suareštavi
mas apie 90 demonstrantų yra svarbus reiškinys mūsų 
kovoje už Vietnamo karo baigimą ir Amerikos milita- 

i rinių jėgų išsikraustymą iš Pietrytinės Azijos. Pabrėž
tina, kad toje protesto demonstracijoje gerai pasižymėjo 
ir katalikai.

O štai labai žymus religinės spaudos bendradarbis 
žurnalistas Don Luce rašo tiesiai iš Saigono. Jis ne tik 

• protestuoja prieš karo tęsimą, bet pasiūlo ir planą jam 
užbaigti.

Reikia žinoti, kad žurnalistas Don Luąe per daugiau 
kaip dešimt n)etų gyvena ir darbuojasi Pietiniame Viet
name. Todėl jis puikiai supranta visą situaciją, gerai pa
žįsta Pietų Vietnamo žmones ir dabartinį militarinį re
žimą su Thieu priešakyje. Jis savo akimis mato, kaip 
tas režimas imasi aštriausių represijų prieš tuos viet
namiečius, kuriems atsibodo skerdynė ir kurie laukia 
karo pabaigos. X

Dpn Luce siūlo tokį planą:
I. Jungtinės Valstijos pasižada:

a) Nebombarduoti arba neįsiveržti į šiaurės
Vietnamą. j '

b) Tuojau sulaiko visus bombardavimus, ap
šaudymus iš patrankų ir nutraukia visas militarines 
operacijas.

c) Tuoj ištraukia visą Jungtinių Valstijų ar
miją ir oro jėgas iš Indokinijos.

d) Pažada tuoj sulaikyti siuntimą į Indokiniją 
visokių ginklų ir amunicijos bei militarinių įrengimų.

II) Nacionalinis Išsilaisvinimo Frontas pasižada:
a) Nepulti Jungtinių Valstijų beišsitraukiančių 

iš Indokinijos militarinių jėgų.
b) Leisti tarptautinę inspekciją į karo belaisvių 

stovyklas. v
c) Kai bus ištrauktos visos Amerikos jėgos, paleisti 

visus karo belaisvius.
III. Jungtinės Valstijos pažada suteikti ekonominę 

pagalbą per Jungtines gautas arba abiems pusėms pri
imtinas kitas tarptautines organizacijas po to, kai visi 
politiniai kaliniai bus paleisti.”

Rodosi, kad vietnamiečiai jau seniai yra pasižadėję 
nepulti besikraustančių jėgų iš Vietnamo, jeigu ameri
kiečiai nutrauks visas militarines operacijas ir nustatys 
laiką, kada visos Amerikos jėgos bus ištrauktos iš Indo
kinijos. Deja, vietoje tą padaryti, prezidentas Nixonas 
dargi karą išplėtė į Kambodiją ir Laosą. Vadinasi, už 
šios skerdynės tęsimąsi visa atsakomybė krenta ant mū
sų valdžios.

Žurnalisto Don Luce pasiūlymai turėtų susilaukti 
plačiausio atsiliepimo visuose tikinčiuosiuose ir paska
tinti juos aktyviškai ^įsitraukti į visas prieškarines ma
nifestacijas.

Balandžio 21 dienos belaukiant
ŠIUO laiku visoje Amerikoje eir^a energingas prieš

karinių jėgų pasiruošimas žygiui į Washingtona, kur 
vėl įvyks milžiniška prieškarinė demonstracija su tikslu 
priversti Nixono administraciją Vietnamo karą nu
traukti ir išsikraustyti iš Indokinijos. Šis žygis įvyks šio 
mėnesio 24 dieną. Tikimasi, kad dar kartą į šalies sosti
nę suplauks keli šimtai tūkstąnčių amerikiečių pareiški
mui savo nusistatymo.

Kita tą pačią dieną demonstracija įvyks San Fran
cisco, Calif. Joje dalyvaus tolimų vakarų žmonės, 
kuriems pasiekti Washingtona neįmanoma. ’ Tikimasi, 
kad ir tenai suplauks keli šimtai tūkstančių žmonių pa
kelti savo balsą prieš Vietnamo karo tęsimą.

Visi pranešimai rodo, kad didelė Amerikos žmonių 
dauguma nori, kad karas būtų tuoj nutrauktas. Val
džia turi būti priversta skaitytis su jų troškimais. *

Gastrolių po šalį
Į koncertinę kelionę po 

Rusijos Federacios šiaurės 
miestus išvyko “Lietuvos” 
valstybinis dainų ir šokiu 
liaudies ansamblis. Jis lan
kysis Murmanske, Archan
gelske, Petroza v o d s k e ir 
daugelyje kitų miestų, kur 
surengs daugiau kaip 20 
koncertų.

i Gastrolės truks visą mė

Kas ką rašo ir sako

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

LIETUVYBĖ IR JOS 
ATEITIS AMERIKOJE

Kanadiečių draugų “Liau
dies Balsas” (bal. 2 d.) ve
damajame “Dėl tos lietuvy
bės” dideliu beviltiškumu 
žiūri į lietuvybės likimą 
Amerikoje. Jai amžinai iš
likti perspektyvų laikraštis 
nenumato.

“Galima kalbėti visaip,” 
sakoma vedamajame, “bet 
jaunimas, čia gimęs, čiaau- 
'gęs, jug nenorės būti emi
grantais. Jis įsijungs į vie
tinį gyvenimą. /Kurie ir ne
pamirš visai lietuvių kalbos, 
kasdieniniam gyvenime lie
tuvybė jiems neturės reikš
mės.”

Nebebus kam lietuvybę 
palaikyti ir puoselėti. “Lie
tuvybė šiame kontinente 
laikėsi tiktai atvykstant 
naujų emigrantų,” tęsia 
laikraštis. “Viena eilė tų 
emigrantų jau kaip ir išmi
rusi, kita paseno ir miršta. 
Mažėja ir trečioji. Jei nau
jos bangos emigrantų ne
bus, neliks kam palaikyti 
lietuviškų laikraščių, orga
nizacijų ir net parapijų.”

LIETUVOS 
DARBININKŲ 
NUOMONĖ

Vilniaus “Spartos” fabri
ko darbininkų susirinkime 
pomeistris A. Maigys išreiš
kė Lietuvos darbininkų nuo
monę apie Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos suva
žiavimą, kai jis pasakė:

“Mane ypač žavi brolybės 
ir susitelkimo dvasia, vy
raujanti partijos suvažiavi
me. Juk jame dalyvauja 
daugiau kaip 100 pasaulio 
komunistų, nacionalinių-de- 
mokratinių ir kairiųjų socia
listų partijų delegacijų. Čia 
tarybiniai komunistai mato 
didžiulį Lenino partijas 
tarptautinį autoritetą. \Tai 
rodo didžią jos revoliucinių 
visuomenės pertv a r k y m ų 
reikšmę. Mes negailėsime 
jėgų ir energijos šiai patir
čiai turtinti, suvažiavimo 
nutarimus įgyvendinti.”

Dar apie “Laisves” jubiliejinį albumą

nesį. Po to “Lietuva” pa
suks į Maskvą, kur kartu su 
kitais geriausiais šalies me
niniais kolektyvais dalyvaus 
iškilmingame TSKP XXIV 
suvažiavimo delegatams 
skirtame koncerte.

San Juan, Puerto Rico — 
Bombos sprogo dvieju biz
nių įstaigose ir padarė dau
giau $100,000 nuostolių.

“Laisvės” skaitytojai pra
eitą savaitę jau matė, kaip 
šiltai atsiliepė apie “Lais
vės” jubiliejinį albumą Vil
niaus universiteto rekto
rius, prof. dr. Jonas Kubi
lius. Dabar tuo klausimu 
pasisako kitas Lietuvos vel
kėj as-rašytojas Vytautas 
Kazakevičius. Jo laiške 
skaitome:

“Ypač malonu, kad Albu
mo sudarytojai juo paten
kinti. Ir mums atrodo, jog 
tai vertingas savo turiniu 
leidinys—lyg paminklas
žmonėms ir darbams. Tik
ras šaltinis pažangios veik
los tyrinėtojams. Albumo 
išvaizda atitinka skonį. Na, 
o visais atžvilgiais iki 
smulkmenų vis tiek visiems 
neįtiksime. Pageidavimas 
dėl kieto viršelio neįgyven
dintas todėl, kad dar būtų 
padidėjęs knygos svoris, o, 
be to, būtų dar ir užsigaišę 
laiko. Gi skubėti reikėjo- 
Tos pačios priežastys su
laikė ir nuo indekso sudari- 
nėjimo. Būtų vien dėl to 
reikalingas dar vienas pa
pildomas darbuotojas... Pa
galiau tai neesminiai daly
kai. Nereikia ir tinginiams 
būti — galima rasti ir save, 
ir apie kitus paskaityti. Ar 

:ne?”
Visai teisinga išvada!

Jubiliejinio albumo redak

ITALAI GIRIA, O JIE 
RUOŠIMI PURVINTI

Pabėgėlių “Elta” praneša, 
kad ji gavus Italų laikraštį 
“Nuovo Sud” (š. m. vasario 
18 ir 25 num.), kuriame la
bai išgiriamas Vilniaus Uni
versitetas. Girdi, straipsnio 
autorius Fiorentino Sullo lan
kėsi Vilnioje ir “italų skai
tytojams pateikia plačią Vil
niaus universiteto apžvalgą, 
XVI šimtmečiu pradedant 
ir vėliau išdėsto studentu 
priėmimo tvarką, mokslo ei
gą, dėstytojų, pro f e s o r i ų 
‘darbą, rašo apie įvairių 
mokslo sričių kandidatus ir 
pan.”

Atrodo, kas čia tokio bai
saus. Bet, matyt, Sullo bai
siai nusidėjo “vaduotojams” 
tuo, kad jam tasai lietuvių! 
tautos mokslo ir šviesos ži
dinys labai patiko ir jis jį 
giria. “Eltos” redaktorius 
net už galvos rankas susi
dėjęs šaukia: “Pagrindine 
(Sullo) mintie — universite
tai tarybinėje santvarkoje 
turėtų būti' pavyzdžiu Itali
jai'” y -N;:

Vadinasi, Vilniaus univer
sitetas turėtų būti Italijai 
pavyzdžiu. Ar begalima įsi
vaizduoti baisesnį nusidėji
mą prieš “vaduotojus,” ku
rie nieko mūsų Lietuvoje 
žmoniško ir gero dar nėra 
suradę? Argi galima tai 
praleisti be aštriausio at
kirčio ? Negali m a, ir 
“EI t o s” r e d a k t o r i u s 
sako, kad net itąlų kalba 
netrukus “Elta” išleis bule- 
tinį, kuris “paskelbs lietu
vių atsakymą autoriui Sul-1 
lo, nusižiūrėjusiam į Mask
vą.”

Kadangi Sullo giria Vil
niaus universitetą, tai jis, 
matote, yra “Maskvos agen
tas.” Ot, jeigu jis purvin
tų tą mokslo įstaigą ir per 
ją, žinoma, lietuvių tautą, 
tai jis būtų “okey.”

Ar begalima įsivaizduoti 
didesnį “vaduotojų” įdūki- 
mą ant Lietuvos ir jos pa
čių šauniausių įstaigų ?

cinė komisija pataria vi
siems “Laisvės” skaityto
jams bei draugams, užsisa
kyti po vieną ar po kelis Į 
Albumo egzempliorius ir iš
siųsti savo giminėms bei 
pažįstamiems į Lietuvą. Jie 
tikrai džiaugsis gavę tokią 
dovaną, ypatingai, l^ai pa
matys savo artimųjų “bio
grafijas” bei nuotraukas 
Albume! Albumus įsigyti 
galima tik “Laisvėje”, ki
tur niekur negausite. Pa
tartina su užsakymais pa
siskubinti, nes pardavoji- 
mui jų bus ribotas skaičius. 
Taigi nelaukite, kad nerei
kėtų graudintis.

“Laisvės” Jubiliejinio 
Albumo Redakcinė 
Komisija

Belfast, Šiaurės Airija — 
Anglijos kareiviai ir polici
ja visur ieškojo Airių re- 
publikonų armijos paslėptų 
ginklų, bet jokio ginklo ne
rado.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas rado kaltu Jungti
nių Valstijų pilietį Geo. Ip- 
serį už propagandą prieš 
socialistinę santvarką. Nu
skyrė 2 metų kalėjimo.

Colombo---- Cfeilono mili
tarines jėgos pasiųstos kau
tis su sukilėliais.

KOVŲ ŽAIZDRE
Minint K. Giedrio gimimo 80-ąsias metines

Karolis Požėla^ Juozas 
Greifenbergeris, Kazys Gie
drys, Rapolas Čarnas... 
Šie vardai bus amžinai gy
vi Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo istorijoje.

Ne per seniausiai minėjo
me Karolio Požėlos 75-ąsias 
gimimo metines, neseniai 
sukako 80 metų, kai gimė 
Kazys Giedrys, revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje veikė- 
kėjas, vienas iš LKP orga
nizatorių.

Gimė jis Rokiškio apskri
ties Salų miestelyje, netur
tingoje šeimoje. Restora
no tarnautojas Peterburge, 
stalius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose — tokia K.' 
Giedrio darbininkiškos bio
grafijos pradžia.

Po 1917 m. Vasario re
voliucijos' Rusijoje K. Gie
drys su V. Kapsuku, ir ki
tais politiniais emigrantais 
iš Amerikos sugrįžta į Pe
trogradą, įstoja į bolševikų 
partiją ir aktyviai įsitrau
kia į revoliucinį darbą.

Lietuvoje įsikuria Tarw> 
bų valdžia. K. Giedrys par
tijos nutarimu Maskvoje 
tvarko Lietuvos reikalų ko
misariato ir lietuvių komu
nistų sekcijų darbus. Jis 
taip pat atstovauja Tarybų 
Lietuvos vyriausybei prie 
Tarybų Rusijos vyriausy
bės.

K. Giedrys 1919 m. rug
sėjį pabaigoje lenkų oku
puotame Vilniuje dirba Lie
tuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partijos Vilniaus 
srities biure.

1920 m. vasarą K. Gie
drį išduoda! provokatorius, 
ir jis suimamas. Gresia 
mirties baifeijSe. Bet bal- 
talenkiai nesuspėja — Rau
donoji Armija veja Pįįsuds- 
kio kariauną. Kalėjimas ir 
kitos lenkų įstaigos evakuo
jamos į Lenkijos gilumą. K. 
Giedys atsiduria Dembio 
stovykloje prie Krokuvos. 
1921 m. pavasarį, Lenkijai 
ir Tarybų Sąjungai pasikei
tus politiniais kaliniais, iš
eina į laisvę.

Vėl partinis darbas Mask- 
liove; Baltarusijoje, Mogi
liove. 1923 m. spalio 31 d. 
K. Giedrys nelegaliai at
vyksta į Lietuvą. Kaune 
vadovauja agitaciniam ir 
propag audiniam darbui. 
Netrukus žvalgyba jį suima. 
1925 m. balandžio 4 d. už 
komunistine veiklą nutei
siamas . 4 metus kalėti. 
Skelbiama 1965 metų liepos 
mėn. amnestija, iš kalėjimo
K. Giedrys išleidžiamas. pešte.

Iš laiškų
M. Kavaliauskaitei (Cowl) 
Brangioji drauge 
Margareta.

Širdingai sveikiname Jus 
su tarybinės liaudies apdo
vanojimu ir dėkojame už 
Jūsų nuoširdžias mintis, pa
reikštas spaudoje, ypač už 
globą Andželės Davis ir vi
sus kitus’ visuome n i n i u s, 
darbus pažangos ir taikos 
pasauliui.

Mums didelė garbė, kad 
teko su Jumis pabendrauti 
praėjusiais mietais garbin- 

■ go jubiliejaus proga. Kaip 
malonu, kai randi Jūsų min
tis raštuose, kad, rodos, 
regime Jus mūsų tarpe to
kią susikaupusią, rimtą, 
linkinčią pa sau Iii o darbo 
žmonėms gero gyvenimo ir 
taikos.

Dažnai dažnai prisimena
me Jus. Jūsų viešnagė pa
liko gražius ir turiningus 
įspūdžius. Mes tikime, kad 
dar sulauksime Jūsų Lietu
voje viešnagės. Taip!

Gavome šiomis dienomis 
“Laisvės” albumą, kurį var- 

Karčios K. Giedriui buvo tydamos tarsi kalbame su
“laisves” dienos. Kaip ko- Jumis, mieli draugai. Vėl ir 
munisto, jo nepriima į dar- vel imame į rankas ir džiau- 
bą, jis neretai b a d a u j a.! giamės Jūsų visų pasiauko- 
Partija paveda dirbti Lie
tuvos Raudonosios pagal
bos (politiniams kaliniams 
ir jų šeimoms šelpti orga- 
niz&ja) centro komitete. 
Šitame darbe jį užklumpa 
fašistinis perversmas. 1926 
m. gruodžio 17 d. K. Gie
drys suimamas.

Po dešimties ■ dienų pa
saulis sužinojo apie fašistų 
piktadarybę — nuo jų kul
kų krito keturi komunis-

jamu darbu pažangos ir tai
kos labui.

Kurį laiką negavome nei 
“Laisvės,” nei “Vilnies,” ku
riuos mums užrašė draugai. 
Bet pabaigoje kovo mėnesio 
gavome visą pundą, todėl 
turime gražaus ir įdomaus 
pasiskaitymo.

Diena po dienos laukiame 
pavasario, vasaros ir bran
gių svečių. Gegužės ir bir
želio mėnesiais turėsi m e 

tai: K. Požėla, J. Greifen- 
bergeris, K. Giedrys ir R. 
Čarnas.

Paskutiniame savo laiške, 
parašytame kovos drau
gams, K. Giedrys rašė:

“Šiandien tariu jums, bran
gūs draugaj, paskutinį žo
di: aš kovos kelia už tiesa 
ir vargšų reikalus užbai
giau, — mane karo lauko 
teismas, įvykęs 1926.XII.24 
d., nuteisė sušaudyti, ir 
šiandien tai įvyks. Mirsiu 
pilnas vilties, kad toji ko
va nesustos, kol bus laimė
ta... Aš žengiu po šautu
vu drąsiai ir tvirtai. Bū
kite ir jūs, draugai tvirti 
ir drąsūs.”

L. Ž. Į

Millstone, N. J.

svečių iš Udmurtijos, ten, 
kur Didžiojo Tėvynės karo 

Į metais gyvenome su mūsų 
vaikais* Žada atvykti gru
pelė mokytojų ir kolūkie
čių. Taip, kad bus įdomu su
sitikti.

Laukiame viešnių iš Ka- >
lifornijos ir Niujorko. Vėl 
stengsimės mielus svetelius 
priimti ir kaip sugebame 
pasitarnauti.
k Miela drauge Margareta, 
įprašome priimti nuo mūsų 
1 geriausius sveik i n i m u s ir 
linkėjimus Jums, Jūsų sesu
tėms ir draugams, kurie mus 
prisimena. Jus prašė pasvei
kinti ir perduoti labų dienų 
draugė Onutė Putelytė.

Karštai draugiškai 
bučiuojame

Eidukaitytes
Vilnius, 1971.III.28

Nelaimė arba kitokie ne
geistini dalykai kartais at
sitinka visai netikėtai. An
tai, balandžio 3 dieną vėlai 
vakare K. Radušienė išėjo 
laukan įleisti šuniuką į 
stubą ir kaip tai atsitiko, 
kad koja užkliuvo ir par
puolė, ir puldama dešinę 
ranką per riešelį nulaužė, 

i Tą pa t naktį nuvežėm ją į 
Sumerset ligoninę, Somer
ville, N. J.

Ranka jai tapo sugipsuo
ta ir dabar ji randasi po 
gydytojo priežiūra. Kaip il
gai negalės rankos naudoti, 
dar nežinia.

S. R.

Philadelphia, Pa. — Reli
ginė kvekerių draugija pa
smerkė Nixono karinę pro
gramą, kuri neveda prie ka
ro pabaigos, bet dar jį ple
čia.

Susitikimas su 
literatūros klasikais 
Vilniaus pedagogai ir vy

resnių klasių mokiniai Mo
kytojų namuose susitiko su 
Akademinio dramos teatro 
aktoriumi Tomu Vaisieta. 
Giliai įsijausdamas į kūri
nio vaizdus ir reiškiamas 
emocijas, aktorius paskaitė 
lietuvių literatūros klasi
ku atskiras kūriniu ištrau
kas. Su dideliu dėmesiu su
sitikimo dalyviai išklausė 
Kristijono Donelaičio “Pa
vasario linksmybės”, Juozo 
Tumo - Vaižganto ištrauką 
iš “Pragiedrulių”, Vinco 
Krėvės - Mickevičiaus pa
davimą “Milžinkapis.” 
Klausytojus stipriai pavei
kė Juozo Baltušio ištrauka 
iš “Parduotų vasarų” pie
menuko — paties autoriaus 
tragiškas likimas. O besi
klausant Petro C v i rk o s 
“Franko Kruko” komiškų 
situacijų Amerikoje, salė 
ūžė nuo juoko.

Helsinkis, Suomija. —Pa
saulinė Taikos Taryba nusi
tarė sušaukti taikos asamb
lėją gegužės 13-16 dienomis 
Vengrijos sostinėje Buda-

B. Jauniškis
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Neįprastas gamtos išdaigas
Visokių pokštų gamta iš- Dėl tokio šilto lietaus kovo 

krečia pasaulyje, bet Lietu- 20 dieną su žaibais ir per- 
voje tai nepasitaiko nei įkūnija, seni žmonės prana- 
ypatingų liūčių, nei žemės'šauja šaltą ir lietingą vasa- 
drebėjimų, nei ugniakalnių'rą. O kokia bus, pagyvensim 
išsiveržimų. I įsitikinsim ir Jums Ameri-

Nors žaibas ir perkūnijaIkoje painformuosiu vasaros 
yra įprastas gamtos reiški- pabaigoje.
nys Lietuvoje, bet kadangi Dar turiu priminti, kad 
šiemet pirmas jo pasirody- nuo 1964 metų, čia Zanavy- 
mas buvo kovo 20 dienos kijoje buvo per visus 6-7 
naktį apie 21 vai. ir truko,'metus iš eilės labai šiltos ir 
daugiau valanda laiko pla^ sausos vasaros ir ilgi gra- 
čiai apšviesdamas padangę 
savo galingais prožektoriais 
ir ilgai trunkančiais griaus
mais, tai jau kas kita. Nors 
nuostolių ir nepadaryta K.i 
Naumiesčio apylinkėje, bet 
žmones labai stebino toks 
įvykis.

žūs be didelių kritulių ru
denys. Kas žemdirbiams da
vė galimybės be nuostolių 
sudoroti praeito penkmečio 
gausius laukų derlius.

Nors dabartiniais laikais 
prie daugumoje šlapesnių 

Nes kitose mūsų laukų nudrinavimo, nebaisu 
Lietuvos vietose apie Igną- ir didesni lietūs dėl sėjos 
liną vyko krosas slidėmis, pra vedimo bei derliaus nu- 
kur sniego danga siekė apie 
15 centimetrų, o pro K. 
Naumiestį, Jurbarką praėjo 
toks gražus lietaus debesis 
kaip vasaros laike.

Šiemet žiema Lietuvoje 
labai šilta, retai atmena
ma, nes apie K. Naumiestį 
ii’ jo apylinkes sniego be
veik nebuvo ir šaltesnių orų 
iki 10-15° suskaitoma ne 
daugiau kaip 10-12 dienų.Išakių rajonas

ėmimo, bet žemdirbiai, žino
ma, senesnieji, nuogastauja 
dėl galimų šlapių metų. 
Žiemkenčiai ir daugymetės 
žolės pašarui iš po žiemos 
mūsų apylinkėje atrodo la
bai gerai. Žemdirbiai lau
kia gausesnių derlių už pra
eitus metus.

Z. Kairys
K. Naumiestis - Kubilieliai,

Apie pabėgėlius ir bėglius
Man teko skaityti viena

me klerikalų laikraštyje 
apie S. Kudirkos pasimoji- 
mą pabėgti nuo tarybinio 
laivo. Beveik pusė laikraš
čio prirašyta. Ir tokiais ne
draugiškais žodžiais kalti
nama Tarybų Sąjunga ir 
amerikonai už nedraugišką 
apsėjimą su Kudirka!

O kokia čia naujiena, 
kad bandė pabėgti. Mes 
visi arba daliguma mūsų 
bėgo me iš Lietuvos. Aš pats 
bėgau ir man pavyko pa
bėgti. O mano sesutė bėgo, 
bet jai nepavyko. Buvo po
licijos sugauta ir parvary
ta į Panevėžį ir padėta į 
kalėjimą. Tai mūsų tėvelis 
turėjo važiuoti ir ją’ išva
duoti- Daug tokių atsitiki
mų buvo ir bus daugiau.

Antras dalykas: Dėlko jis 
bėgo, ar jis buvo nepaval- 
gęs arba uždarytas į kalė
jimą? Nebuvo.

Tai dėl ko tie mūsų ^va
duotojai” taip labai verkia 
ir plūsta rusus ir ameriko
nus?

Bet Kudirkos apgynėjai 
nė žodžiu nepaminėjo mū
sų pačių nekaltų vaikų ar
ba anūkų, išvežtų į Vietna
mą už daug mylių nuo 
Amerikos, kurie ten tūks
tančiais žūsta arba sugrįž

ta be kojų arba be rankų. 
Koks jiems bus gyvenimas? 
Visą amžių turės vargti. 
Bet jie nėra nė vienu geru 
žodžiu paminėti. Nesako
ma, kad tasai karas visiš
kai nereikalingas. Tai ma
tote, broliai lietuviai “va
duotojai”.

Taip pat girdime per ra
diją prašant aukų dėl “va
davimo” Lietuvos. Tai aš 
norėčiau žinoti, kokios Lie
tuvos jie nori. Ar jie nori 
smetoninės Lietuvos? Aš 
buvau parvažiavęs ' Lietu
von 1931 metais, kada mano 
du broliai turėjo po 10 de- 
sincinų žemės ir negalėjo 
gyvenimą pasidaryti, tai 
eidavo griovius kasti, kur 
mokėdavo po vieną litą į 
dieną. Tai buvo smetoninė 
Lietuva.

Aš patarčiau mūsų “va
duotojams” parvažiuoti į 
Lietuvą ir pažiūrėti, kaip 
ten Lietuvoje dabar žmo
nės gyvena, kaip jie Lie
tuvą, prikėlė iš griuvėsių. 
Aš manau, kad daug mūsų 
“vaduotojų” užsidarytų 
burnas, nebeplūstų mūsų 
tėvynės.

Taip pat su Latvija ir 
Estija. Dabar tos Pabalti
jo šalys Tarybų Sąjungoje 
gyvena spakainai, joms ne-

LAISVE 3 puslapis

reikia bijotis kokių nors 
užpuolikų.

Tik pamislikime, kas da
bar dedasi su Afrikos ma
žomis šalimis. Mušasi tarp 
savęs ir žudosi.

Mes visi padėkime Lietu
vai žengti pirmyn. Nereikia 
žeminti arba plūsti savo tė
vynę.

T. L. iš Philadelphįjos

Dorchester, Mass.
Ištiko nelaimė

4 Mūsų “Liasvės” ir “Vil- 
nies” skaitytoją Gasper 
Kvetkas, kuris gyvena 73 
Harbor View St., ištiko ne
laimė. Gavo “šok”: Supara- 
lyžavo3 kairę pusę ir atėmė 
kalbą, bet atrodo, kad eina 
geryn, pradeda atgauti kal
bą ir pamažu pavaikščioti.

Linkime jam greitai su
stiprėti ir vėl dalyvauti su 
progresyviais.

St. ir Julia Rainardai

Baltimore, Md.
Nors ir retkarčiais, 

visgi reikia pabrėžti,
bet 
jog 

mūsų miesto LLD nariai bei 
narės nepasidavė letargo 
miegui. Veikia kiek sąlygos 
leidžia.

Balandžio 3 dienos susi
rinkime tas viskas buvo pa
žymėta. -
* Smagu pranešti, kad mū
sų kuopos nariai visi jau už
simokėjo už 1971 metus me
tines duokles.

Vietinio knygyno vedė
jas drg. Robert Lee buvo 
rimtai susirgęs. Buvimas 
ligoninėse ir vaistai daug 
kainavo. Mūsų kuopos na
riai ir pavieniai suteikė fi
nansinę ir moralinę pagalbą 
draugui, kuris pilnai to už
sipelnęs.

Skaityti du padėkos laiš
kai. Nepamiršta drąsi ko
votoja Angela Davis. Jos 
gynimo fondan suaukota

So. Boston, Mass.
LLD 7-tos apskrities me

tinis suvažiavimas įvyko ba
landžio 4 d. 318 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Suvažiavimą atidarė ap
skrities pirmininkas A. 
Kandraška,, paskirdamas J. 
Petrukevičių ir E. Repšienę 
peržiūrėti delegatų manda
tus. Raportavo, kad daly
vauja 6 kuopos su 20 dele
gatų. Suvažiavimo pirmi
ninku išrinktas A. Kandraš
ka, o sekretoriumi J. Jas- 
kevičius.

Perskaitytas protokolas iš 
pereitų metų suvažiavimo. 
Priimtas kaip skaitytas.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad buvo surengta 
keturi vasariniai piknikai. 
Apskrities piknikas įvyko 
Haverhillio Gedimino par
ke. Buvo pasekmingas, da
vė gražaus pelno dėl spau
dos. Montello raportavo, 
kad piknikas po stogu buvo 
pasekmingas. Worcester! o

ves” pikniką rengti Haver
hillio Gedimino parke. Data 
nepaskirta, palikta tuo rū
pintis haverhilliečiams ir 
lawrencieciams.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad ižde yra $200. 
Nutarta pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą su $50, 
“Daily World” su $50, Wom
en Strike for Peace su $50 ir 
dėl Angela Davis išlaisvini
mo paaukota $25.

Suvažiavimą sveikimo So. 
Bostono kuopa su $15.

Sekantiems metams apskri
ties komitetas vienbalsiai 
užgirtas dabartinis.

Pirm. A. Kandraška 
Seki*. J. Jaskevičius

HELP WANTED-MALE-FEMALE
BODY SHOP MANAGER

Completely experienced. 
Independent Shop.

Good pay and benefits.
Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.

201-381-5790
(27-31)

MECHANIC—Industrial, 
automatic welders, install 
breakdown. Salaried, full 
Send resume to P. O. 
Woodbridge, N. J. 07095 
201-634-6000, Mr. Bey.

Metal 
and 

benefits. 
Box 458, 

or call

(26-29)

Tai veikla tų draugų ir 
draugių, kuriems dar lemta 
gyventi ir spręsti dienos oiympia^Parke ““Laisvas” 
problemas. Bet tuos, kurie.pjjyjįkas jr rudeninis pikni- 

tai ta pi įsiminti nois kaitą jjįįjjgį _ davė gražios
gegužės mėnesio laikraščio 
leidinyje.

Kad laikraštis ‘Laisvė” 
dar ilgiau galėtų gyvuoti, iš 

sidėjus susirinkimui, įstojo mūsų miesto susilauks .pa- 
į kuopą vienas naujas narys galbos vertes $24. Tai tike- 

~ ‘ Skaitytas ^ų auka dėl balandžio 24 d.
praėjusio susirinkimo pro-,Jubiliejinio banketo. Drau- 
tokolas ir priimtas. Iš val-įgm J- J- Staniai aukojo $12

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kp. veiklos
Balandžio 4 d. vėl įvyko 

puikus kuopiečių susirinki
mas pažangių ukrainiečių 
klubo patalpose. Vos pra-

Waterbury, Conn.
Dar noriu prisiminti apie 

kovo 21 d., kada buvo pa
minėta Tarptautinė Moters 
diena.

Žmonės, kurie' atsilankė į 
tą parengimą, buvo paten
kinti programa ir užkan
džiais, ir parengimas pavy
ko labai gerai. Kai ku-

Experienced Job Shop Polishers 
(2). Full or part time* Hard 
Chrome Plater (1). Specialist.

G. H. METAL FINISHERS 
282 Dakota St., Paterson, N. J.

(28-29)

Washing Machine and refrigerator 
serviceman. Experienced. Driver’s 
license. Fringe benefits. In Sullivan 
County, New York. Salary open. 
Call collect. If you are the right 
man you might be surprised.

914-794-8700. (28-31)

Antanas Fergis.

dybos pranešimą pateikė 
J. Kazlauskas, kad valdyba 
pakeitė ruošiamo pobūvio 
dieną ir pasamdė salę kuo
pos mitingams laikyti pir
mą sekmadienį kiekvieną 
mėn., 2 vai. po pietų Vieta: 
715 N. 6th St.

Skaitytas laiškas' nuo 
“Laisvės” administraci j o s, 
kviečiantis į jubiliejinį ban
ketą balandžio 24 d. Kai ku
rie nariai pasižadėjo vykti 
į pokylį.

Plačiai vėl pasitarta apie 
ruošiamąją draugišką suei
gą gegužės 2 d. svetainėje 
6024 Wayne Ave. Vaišės 
prasidės 1 vai. Tai pirmas 
parengimas su šio pavasa
rio gamtos grožio atgimimu.

Taipgi mūsų .sena veikėja 
E. Lietuvaitė nustebino su
sirinkimą savo nauju ir įdo
miu sumanymu, kad jinai 
suruoš išleistuvių . pobūvį 
mūsų ilgametei veikėjai ir 
parengimams valgių ga
mintojai draugei Paliepie-, 
nei, kuri šį pavasarį žada Į 
apleisti Phil a d e 1 p h i j ą ir į 
vykti į kitą valstiją pasto
viam apsigyvenimui. LLD 
10 kuopa apgailauja, kad 
neteks geros veikėjos.

Baigiantis susirinkimui, 
buvo kalbėta ir apie šių die
nų kunkuliuojančia Phila
delphijos majoro nominaci
jų politiką. Republikonai 
turi tik vieną majoro vie
tai kandidatą, o demokratai 
labai pasidalinę ir turi net 4 
kand i d a t u s. Senoji City 
Hali demokratų mašina kiek 
išgalėdama remia buvusį 
policijos komisionierių re
akcingą birchistą Frank 
Rizzo. Jį remia ir buržuazi
ja. O susipratusi liaudis re
mia buvusį miesto tarybos 
narį David Cohen. Tai už
kietėjęs Nixono karinės po
litikos priešas ir šiaip sau 
pažangaus judėjimo rėmė
jas.

Pakeltas klausimas ir apie 
prieškarinį judėjimą. Tai
kos tikslams kuopa paauko
jo $5. Lietuvaitė pridėjo $10, 
o kiti d raugai sumoto po $1. 
Viso pasidarė $20.

6<L” Reporteris

ramiai ilsisi kapinyne, nu-'^a įr pįetūs buvo pasek- nos m°terys au ko jo del pa- 
-----  fi- rengimo pinigais ir maistu.

nansinės naramos“Laisvei ” Anne PhilliPsie aukojo $10,
Liaudies Bal-o/Pabara Kiduliene $2.

Maisto aukojo M. Svinku- 
nienė, Klem Yenkeliūnienė,

(2 tikėtai), drg. J. S. Del
tuva tikėtą — $6, o LLD 25 
kuopa taipgi aukojo tikėto 
vertę. Gaila, kad asmeniš
kai niekas nedalyvaus. Bet 
paramos visgi bus.

Nutarta surengti pobūvį 
pas drg. P. Kuprį gegužės 
16 diena. Tai bus Motinos 
Dienos paminėjimui.

Tikiu, Philadelphijos ir 
apylinkės draugai ir drau
gės atkreips į tą savo dėme
sį, pasirengdami dalyvauti 
su mumis.

Apie sekančio susirinkimo 
laiką ir vietą bus pranešta 
vėliau per spaudą. Nariai 
bandykite į tai atkreipti dė
mesį. .

Kp. korespondentė

“Vilniai” ir “ 
sui.”
Rapoitai iš kuopų veiklos uiozienė ir Kunigunda 

Vaitonienė. Komisija taria 
ačiū toms moterims, kurios 
prisidėjo su aukomis prie 
moterų dienos.

Prie tos dienos parengi
mo ir maisto gaminimo 
daug darbo įdėjo M. Svin- 
kūnienė. Jai pagelbėjo Wal
ter Duda su savo žmona, 
John ir M. Ulozai, J. Vai
tonis, Klein Yenkeliūnienė 
ir Wililiam Yokubonis.

Komisija buvo susirinku
si balandžio 1 dieną pas 

■ draugus Ulozus, kad pada
rytų atskaitą to parengimo. 
Taipgi apsvarstė draugijos 
bėgančius reikalus ir nutarė 
surengti pikniką spaudos 
naudai pas J. ir K. Vai to
mus birželio 27 dieną.

Po pasikalbėjimo draugai 
Ulozai visus pavaišino. Ačiū 
jiems už vaišes ir dfaugiš- 

' kurna.

Ottawa. — Kanados val
džia paskelbė, kad Šiaurės 
Korėją perka iš Kanados 
kviečių už 7 milijonus dole
riu.

Gerai pravesti “Laisvės” 
60 metų sukakties atžymė- 
jimai. 7-os apskrities kuo- 

!pos sukėlė arti dviejų tūks
tančių dolerių dėl Jubilieji
nio albumo, sveikihant 
“Laisvę” su jos 60 metų erš
kėčiais nuklotu keliu. Ap
skrities komiteto ir kuopų 
raportai priimti su pasiryži
mu dar daugiau veikti už 
progresą ir pasaulinę taiką.

Nauji sumanymai
Apkalbėti vasariniai pa- 

rengimai-piknikai. Apskri
ties piknikas paliktas mon- 
telliečiams surengti jų ribo
se. Tradicinis “Laisvės” pik
nikas, prie kurio visos pa
žangios spaudos rėmėjai 
prisideda — buvo pageidau
jama, kad jis įvyktų Olym
pia parke, Worcest e r y j e. 
Bet pasirodo, kad Olympia 
parkas yra ant pardavimo. 
Numatoma, kad tuojau bus 
parduotas kitataučiams. Tai 
dar nežinoma, kokios bus 
pasekmės.

Apkalbėta ir nutarta “Laik-

ST. PETERSBURG, FLA.

Jonas Žilinskas
Mirė balandžio 13, 1968 m.

Jau treji metai kai mirtis atskyrė tave nuo- 
mūsų vis. Mes tavęs nepamiršime.

Helen Žilinskienė, žmona
Arlene dukra ir žentas 
Walter, sūnus ir marti, 

anūkai, anūkėlės.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
Mirė balandžio 13, 1970 m.

Negailestingoji mirtis išjdėšė iš gyvųjų tarpo 
mano mylimą vyrą ir vaikų tėvą. Jau vieneri me
tai, kai likome dideliame liūdesyje. Mielasis, ilsė
kis ramiai, tavo Ikapą lankysiu visados, kol gy
vensiu.

i

Bedford, Mass.

Julia Gittzus, žmona
Sūnūs ir marčios 
dukros ir žentai 
ir anūkai

AUTO BODY MAN

Must be experienced. AH benefits, 
top wages.

HACKENSACK AUTO BODY
201-342-4311

(28-31)

SALESLADY. We will train. Hours 
from 2 to 9:30 PM.

No Sundays or holidays. Call for 
appointment.

MAJESTIC BAKERY
201-353-5970.

(26-31)

MERROW SINGER OPERATORS. 
High earnings on piece work, year 
round employment, all benefits, 
pleasant surroundings. Apply in 
person. HOWARD MARTIN, Knitt
ing Mills, 395 Broad Ave., Ridge
field, N. J. (28-34)

MECHANIC. To repair trucks 
for truck leasing company.

Good company benefits, good pay 
and working conditions.

518-463-6603.
(28-31)•

Major Oil Co. needs top sales 
people who want to get into mgmt, 
field. We need people who are am
bitious and determined to succeed 
and wish to earn in excess of 
$20,000 year commission. For in
terview call Mr. Martinsen.

212-UL-6-0698.
(28-30)

Kovo 12 dieną mire John
Kavolis, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Gyveno 141 Dre
her St. . __  ______

Buvo gimęs Lietuvoje 18904726. Yankee Motor Co./ Schenect- 
metų rugpjūčio 15 d. Į šiąady’ N- Y- (28-34)

šalį, į Waterbury, atvyko 
apie prieš 60 metų ir vi- 

! są laiką gyveno šiame 
mieste. Dirbo Anaconda

Opportunity—Experienced Want
ed-At-Once TOOL MAKER for jig 
and fixture (work plus Simple die 
making in expanding manufacturing 
plant. Call Henry Feay, 518-372-

FOR LEASE

metus ir buvo išėjęs į pen
siją prieš apie 13 metų.

Liūdesyje liko jo žmona 
Isabella (Unaitis) Kavolis, 
duktė Mrs. Bernice Green, 
sesuo Beatrice (gyvena 
Lietuvoje), 2 anūkai ir vie
nas proanūkis ir kiti gimi
nės.

Palaidotas Calvary kapi
nėse. ■

Buvo labai gero būdo 
žmogus ir su visais gražiai 
sugyveno. Skaitė laikraštį 
“Laisvę” per daugelį metų.

Gili užuojauta jo žmonai, 
dukteriai ir žentui, seseriai 
Lietuvoje, anūkams ir ki
tiems artimiems jų liūdno
je valandoje. O tau, Petrai, 
lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

Kovo 23 dieną, po trum
pos ligos Waterburio ligo
ninėje, mirė Adomas Var
ka] as. Gyveno 840 High
land Ave.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje. Atvyko į šią šalį 
prieš daugelį metų. Per 
paskutinius 55 metus gyve
no Waterbury ir buvo sa-

High Volume Arco Station for 
lease. Troy, Colonie, Albany areas. 
Financial assistance provided. Paid 
training. Excellent location. For 
further information call: Day 518- 
489-2585, or Eves. 518-371-4305.

(26-30)

vininkas Highland Tavern 
per daugelį metų.

Liūdesyje liko jo žmona 
Theresa (Laudinskas) Var- 
kalas, keturios seserys —- 
Mrs. Anna Žilinskas gyve
na Bridgeporte, o trys gy
vena Lietuvoje, ir keli bro
lio ir seserų Vaikai.

Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Politinio Klubo ir 
Lietuvių Neprigulmingo Po
litinio Klubo.

Palaidotas Calvary kapi
nėse. M. Svinkūniene

Klaidos atitaisymas
HARTFORD, CONN.

Balandžio 2-ros dienos 
L aisvėje” buvo pranešta 

apie mirtį Charles August. 
Ten buvo pasakyta, kad jis 
mirė kovo 27 d., o turėjo 
būti kovo 20 d.

u
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R. ŠARMAITIS

Tarybų Lietuva 1970 metais
Praėjo penkeri metai nuo 

paskutinio Tarybų Lietuvos 
komunistų forumo — XV 
suvažiavimo, įvykusio 1966 
metų kovo mėnesį ir nubrė
žusio svarbius gimtojo kraš
to ekonomikos ir kultūros 
kėlimo uždavinius. Tai bu
vo pasiaukojamo ir atkak
laus darbo metai visiems 
Lietuvos darbininkams, kol
ūkiečiams, inteligen tams, 
mokslo ir kultūros d;wbuo- 
tojams. Visų darbo žmo
nių rūpestingam triūsui va
dovavo, jų kūrybinę veiklą 
va i ravo Ko m u nistų pa rti j a. 
Kokie yra šių pastangų vai
siai?

Partijos gretų augimas
Per praėjusį penkmetį 

Lietuvos Komunistų parti
jos gretos išaugo daugiau 
kaip 28 tūkstančiais komu
nistų. 1971 m. pradžioje jos 
gretose buvo 122,469 na
riai ir kandidatai į narius, 
iš jų beveik 29 procentus 
sudaro moterys. Didžioji 
dauguma partijos narių yra 
darbininkai ir kolūkiečiai— 
tiesioginiai materialinių gė
rybių gamintojai. Komu
nistų partijos gretose tel
kiasi Lietuvos visuomenės 
žiedai — aktyviausi ir kū
rybingiausi jos nariai. Dau
giau 'kaip 18 procentų Lie
tuvos komunistų yra baigę 
aukštąjį mokslą, o 53 pro
centai turi vidurinį arba 
aukštąjį išsilavinimą.

Pramoniniai laimėjimai
Tarybų -Lietuvos darbo 

žmonės sėkmingai įvykdė 
aštuntojo arba 1966 -1970 
metų liaudies ūkio išvysty
mo penkmečio plano užduo
tis. P r amo n ė s produk
cijos gamyba per šį penk
metį išaugo 74 procentais. 
Ypač sparčiais tempais kilo 
elektros energijos, įvairių 
mašinų, chemijos produkci
jos gamyba. Į rikiuotę sto
jo 50 naujų įmonių ir stam
bių cechų jau veikiančiose 
įmonėse.

Per šį penkmetį ėmė veik
ti Alytaus medvilnės kom
binatas, Utenos trikotažo 
fabrikas, Šiaulių televizorių 
gamykla, Panevėžio pieno 
kombinatas ir “Ekrano” 
gamykla, Kauno konditeri
jos gaminių fabrikas, Klai
pėdos mėsos kombinatas, 
Mažeikių kompresorių ga
mykla, PI u n g ė s dirbtuvės 
minkštos odos gamykla, 
Kėdainių cukraus . fabri
kas, karbamido cechas 
Jonavos azotinių trąšų ga
mykloje ir daug kitų įmo
nių. Toliau plėtėsi gamyba 
tradicinėse Lietuvai lengvo
sios ir maisto pramonės 
įmonėse. Darbo našumas 
pramonėje pakilo perpenk? 
mėtį 33 procentais. Apie 59 
procentai pramonės pro
dukcijos padidėjimo yra 
gauta iš darbo našumo pa
kėlimo.

Bendradarbiavimas
Tarybų Lietuvos pramo

nės įmonės palaiko glau
džius ryšius su visos Tary
bų šalies, įvairių respubli
kų pramonės į m o n ė m i s, 
vykdo savitarpius tiekimus 
ir užsakymus. Šis drau
giškas bendravimas ir ko- 
operavimas užtikrina spar
tesnį respublikos pramonės 
augimą, prisideda prie vi
sos Tarybų šalies pramoni
nio pajėgumo kėlimo, jos 
eksporto didinimo. 74-iems 
Lietuvos pramonės gami
niams suteiktas kokybės 
ženklas, i

centneriai mėsos gyvo svo
rio ir 539 centneriai pieno, 
o 1970 metais — 157 cent
neriai mėsos gyvo svorio ir 
714 centnerių pieno.

Padidėjus žemės ūkio pro
duktų gamybai. Tarybų 
Lietuva galėjo žymiai dau
giau jų parduoti valstybei, 
kuri aprūpina miestų gy
ventojus maisto produktais. 
Per pastarąjį penkmetį 
valstybei parduota 96 pro
centais daugiau grūdų, pa
lyginti su 1961-1965 metų 
penkmečiu, 71 procentu 
daugiau gyvulių (gyvu svo
riu), 57 procentais daugiau 
pieno ir 112 proceųtų dau
giau kiaušinių. {

kad jie prilygsta pasauli
niam standartui. Tarybų 
Lietuvos pramonės gami
ngai dabar eksportuojami 
daugiau kaip į 70 pasaulio 
valstybių.

Vykdydama Lietuvos Ko
munistų partijos XV suva
žiavimo nutarimą dėl toli
mesnio gimtojo krašto liau
dies ūkio išvystymo. Tary
bų . Lietuvos vyriausybė pa
siekė, kad į Lietuvos liaudies 
ūkį per praėjusį penkmetį 
butų investuota 4 milijar
dai 45 milijonai rublių ka
pitalinių įdėjimų. Tai bu- Sustiprėjusi kolūkių ir ta
vo 1.7 karto daugiau negu 
per 1961-1965 metų penk
metį.

Mūsų žemės ūkis
Žymi investicijų dalis bu

vo skirta Lietuvos žemės 
ūkidi. Per 1966-1970 metus 
valstybė ir kolūkiai į žemės 
ūkį investavo 1,580 milijonų 
rubliu arba 2.4 karto dau-! 
giati negu ankstesniame Pasikeitė ir krašto veidas

rybinių ūkių ekonomika lei
do padidinti kolūkiečių ir 
tarybinių ūkių darbininkų 
darbo užmokestį. { Kolūky
je dirbančio žmogaus darbo 
dienos vidutinis užmokestis 
pakilo 1970 metais 63 pro
centais, o tarybinio ūkio 
darbininko uždarbis išaugo 
37 procentais.

penkmetyje. Iš tos sumos Tarybų Lietuvos darbo 
400 milijonų rublių buvo žmonės iš pagrindų pakeitė 
skirta traktoriams, kombai- gimtojo krašto veidą. Bur-

Tarybų Lietuvos darbo

ryšiai) dabar duoda 55.5 
procento visų krašto nacio
nalinių pajamų, o žemės 
ūkis — 34.1 procento. 1970 
metų gyventojų surašymo 
duomenimis, daugiau kaip 
pusė Lietuvos gyventojų 
(50.2 procento) gyveno jau 
miestuose.

(Pabaiga sekamam num.)

nams ir įvairiai kitai žemės 
ūkio technikai įsigyti.

Rūpindamasi žemės ūkio 
reikalais, Lietuvos Komu
nistų partija visada daug 
dėmesio skyrė dirvų melio
racijai ir drenavimui. Per 
praėjusį penkmetį buvo nu
sausinta 627 tūkstančiai 
hektarų šlapių žemių. Tuo 
pat metu valstybė kasmet 
išskiria žemės ūkiui vis 
didesnius kiekius minerali
nių trąšų. Įvedus garan
tuotą darbo užmokestį vi
siems kolūkiečiams, padidė
jo jų materialinis suintere
suotumas gamybos rezulta
tais. Kolūkiečių ir tarybi
nių ūkių darbininkų darbo 
našumas per prąėjusį penk
metį išaugo 54.6 procento.

Visos-šios priemonės lei
do žymiai padidinti žemės 
ūkio produkciją. Žemės 
ūkio bendrosios 4 produkci
jos metinis vidurkis per 
1966-1970 metų penkmetį 
išaugo 36 procentais paly
ginti su 1961-1965 metų vi
durkiu. Grūdinių kultūrų 
gamyba padidėjo 69 pro
centais. Mėsos gamybos 
metinis vidurkis per penk
metį išaugo 54 procentais, 
pieno gamybos—31 procen
tu, kiaušinių—34 procentais.

Lietuvos Komunistų par
tijos XV suvažiavimas sa
vo nutarime konstatavo, 
kad 1965 metais respubli
koje grūdinių kultūrų der
lius iš hektaro pasiekė 16.2 
centnerio, pieno iš vienos 
karvės tais pat metais bu
vo primelžta 2,528 kilogra
mai. Suvažiavimas iškėlė 
uždavinį toliau didinti že
mės ūkio produkciją. Cen
trinė statistikos valdyba 
neseniai pranešė, kad 1970 
metais grūdinių kultūrų 
derlius iš hektaro pasiekė 
24.5 centnerio, iš vienos 
karvės visų kategorijų 
ūkiuose primelžta 2,932 ki
logramai pieno, o vien kol
ūkiuose, tarybiniuose ir ki
tuose valstybiniuose ūkiuo
se — 3,053 kilogramai pie
no.

Jubiliejaus specialaus 
numerio reikalu

Dar daugiau sveikinimų 
ir dovanų, prašome pasi
skaityti:

Juozas S. Deltuva, Balti
more, Md., $60 sveikinimas 
ir $88 gimtadienio progos 
dovana, viso $148.

Masių šeima, Detroit, 
Mich., po du doleriu už 
“Laisvės” išyventuš 60 me
tus, $120.
ter, Pa., ir Am. Lietuvių

Po $100: LLD 10 kp., per 
F. Walant, Philadelphia', 
Pa., ir LLD 75 kuopa, per 
M. Kancerienę, Miami, Fla. 
. Po $60: Alise Jonikienė 
Chicago; Ill.; Vera Smals- 
tienė, Mary Witkus, Kear
ny, N. J.

Po $25: P. Šlajus, Ches
ter, Pa., ir Am. Lietuvių 
Moterų Kultūros Draugi
ja, per J. Marazienę, Chi
cago, Ill.

Po $20: John ir Anna 
Wallins, Anna Maria, Fla. ; 
O. Visockienė, Kensington, 
Conn.

J. V. Kazlau, Wethers
field Conn., $15.

Po $10: Agnes J. Petru- 
kaitis, New London, Conn.; 
Laisvės Choras, Hartford, 
Conn.; J. Shaskas, Phila
delphia, Pa.; A. Vaitkevi
čius, Norfolk, Mass.; LLD 
9 kp., per M. Uždavinį, 
Norwood, Mass.

Po $5: M. Kreivėnienė, 
Brooklyn, N. Y.; Juozas 
Simel, Colts Neck, N. J. M. 
A. Pūkis, Yucaipa, Calif.; 
L. Žemaitienė, L. Butkevi
čienė, M. Barnett, J. V. 
Vasil, Hartford, Conn.; A. 
Žilinskienė, G. O.- Šilkai, 
Rocky Point, Conn.; J. 
Skirka, Bridgeport, Conn.; 
R. Merkis, Philadelphia, 
Pa.

F. Roman, Wethersfield, 
Conn. $2.

Gražiai plaukia sveikini
mai. Dėkojame viršminė-

žuazinėje Lietuvoje apie 75 
procentus gyventojų vertė
si žemės ūkiu, gyveno kai
muose. Per trisdešimt Ta
rybų valdžios metų, nepai
sant hitlerinės okupacijos 
ir karo atneštų sugriovimų, 
Lietuva virto išvy s t y t o s 
pramonės ir intensyvaus 
žemės ūkio šalimi.

Nuo 1946 iki 1970 metų 
iš valstybiniams kapitali
niams įdėjimams skirtų lė
šų (apie 8.3 miliardo rub
lių) Lietuvoje-buvo pasta
tytos 202 didelės pramonės 
įmonės ir 87 nauji cechai 
veikiančiose įmonėse. Jei
gu Lietuvos pramonės ben
drąją produkciją 1913 me
tais, prieš pirmąjį pasau
linį karą, laikysime viene
tu, tai per buržuazijos Vieš
patavimo laikotarpį, iki 
1940 metų jos pramonės 
nrodukcija išaugo tik 2.6 
karto, o 1969 metais padi
dėjo net 72 kartus. 1970 
metais Tarybų Lietuvos 
pramonė gamino 31 kartą 
daugiau produkcijos negu 
1940 metais.

Nacionalinės pajamos 
1970 metais Lietuvoje bu
vo 6 kartus didesnės negu 
1939 metais. Industrinės 
liaudies ūkio šakos (pramo- eis daugiau, 
nė, statyba, transportas, Administracija

There Is No Right Way 
to Fight Wrong War

A political crisis is sweep
ing this country. The crisis 
stems from the continua
tion of the war in Viet
nam. The conviction of 
Lt. William C a 11 e y has 
brought home to. the Amer
ican people the barbaric 
character of that war. Mil
lions of Americans are 
convinced that a junior 
grade officer was selected 
to bear the guilt for those 
who have actually shaped 
U. S. military policy- One 
point is especially clear — 
the nightmare of Mylai 
was the direct product of 
our involvement in Viet
nam. There is no right 
way to fight a wrong war. 
The only guarantee that 
there will be no more My- 
lais is for the U. S. to get 
out of Indochina and to get 
out now!

The opposition to the war 
is intensified by the grow
ing realization of the enor
mous toll the war is ta
king at home. Funds des
perately needed for homes, 
schools, hospitals and other 
social needs are drained 
away. Rising unemploy- 
men t, runaway inflation 
and high taxes strike hard
est at the nation’s poor.

Nationwide demonstra
tions d e m a n d i n g “Out 
Now ! ’ ’ from Indochina 
will be held in Washington 
and San Fracisco on April 
24. See to it that your or
ganizations are represented 
at this important event.

Use

Mieste pasidairius
Flatbush apartmente po

licija rado narkotikų 2 mi
lijonų dolerių vertės. Areš
tavo 7 žmones.

Miestui kainavo milijonas 
dolerių miestį universiteto 
kanclerio ir 10 kolegijų 
prezidentų namų nupirki
mas ir jiems baldų įrengi
mas.

Broadway artistas Danny 
Kaye pridavė Jungtinių 
Tautų vaikų fondui arti 8 
milijonų dolerių, kurie buvo 
įvairiais būdais tam tikslui 
sukelti.

Policijos departamentas 
skelbia, kad kai kurie poli- 
cistai yra susirišę su narko
tikų pardavinėtojais. Tyri
nėjimas tęsiamas.
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Parengimų Kalendorius
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^ 
liečiu Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Atlantic & Pacific pasta
te, 420 Lexington Ave., apie 
40 negini demonstrantų pa
skelbė sėdėjimo streiką. Jie 
protestuoja prieš rasinę dis
kriminaciją, kad per maža 
negrų skaičių kompanija 
samdo.

Pranešimas
LLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 13 d. 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje 102 
-02 Liberty Avė., Ozone Pk.

Prašomi visi ateiti į susi
rinkimą. Tu rėsim e d a u g 
svarbių reikalų.

Turėsime užkandžiu ir 
kavutės.

Valdyba M
T

Transit Authority skelbia, 
kad daugelis subvių trauki
nių vairuotojų su viršlai
kiais uždirba į metus po 
$25,000, autobusų vairuoto
jai po $20,000.

Huntington High School 
300 studentų buvo paskel-

New Yorkas. — David R. 
Poindexterio teismas prasi
dėjo. Jį kaltina slėpimu An
gela Davis ir bandymu jos 
išvežti i Kanada. 4.

Stockholmas, Švedija. —• 
Jugoslavijos ambasadorius 
ir sekretorius sunkiai su
žeisti keliais šūviais. Mano
ma, kroatai suokalbininkai 
tai padarė.

Kairas. — Izraelio oku-bę sėdėjimo streiką dėl ra- “ ifiaeuu ūku-
sistinės netvarkos mokyklo- Įjotame Sinai pusiasalyje
je.

Puikūs rezultatai
Pakilus grūdinių ir pa

šarinių kultūrų derliams iš 
hektaro, atsirado galimybė 
padidinti mėsos ir pieno 
gamybą. Centrinės statis
tikos valdybos duomenimis, 
šimtui hektarų žemės ūkio, 
naudmenų Lietuvoje visų 
kategorijų ūkiuose 1965'
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t. y. pripažinta, metais buvo pagaminta 99 !|

Apie Tt)0,000 aborcijų 
mieste ligoninėse buvo pa
daryta per 8 mėnesius nuo 
liberalinio aborcijų Įstaty
mo įvedimo. Daugiau kaip 
pusė moterų buvo atvyku
sios iš kitų valstijų čia abor- 
cijas atlikti. *

badas ir ligos plečiasi, ra
portuoja Sinai gubernato
rius Abdel M. EI-Aramam.

kuris

Nakvynių registravimas
Mes tikimės turėti sve

čių ir iš toliau, atvykstant 
į “Laisvės” 60 m. Jubilieji
nį banketą (ir i suvažiavi
mą), tad draugai, kurie ga
lės priimti svečių pernak- 
vojimui, prašome pranešti į 
“Laisvės” raštinę. Kaip ži
note, banketas įvvks balan
džio 24 d. Tel. MI 1-6887.

*

Newyorkiete Marina M. 
Wiener buvo Kalifornijoje 
areštuota už marijuana ci
garečių platinimą. Kalėjime 
ji ten buvo sužeista ir ten 
mirė. Paaiškėjo, kad ji pali
ko šešių metų sūnui milijo
ną dolerių.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko balandžio 7 d. Iš pa
rengimo, įvykusio kovo 28 
d., raportas rodo, kad pa
rengimas gerai pavyko, liko 
daugiau kaip $80

Paskirta $25 LDS bow
lingo turnamentui,
įvyks geg. mėn. Detroite.

Skaitytas LDS Centro 
kvietimas dalyvauti naujų 
narių įrašymo vajuje. Kai 
kas pasižadėjo pasidarbuo
ti. Dr. P. Gustaitis jau ga-

’ Bill Malin išrinktas dele
gatu į LDS 3 apskrities kon
ferenciją balandžio 18 d.

1 Po susirinkimo Ilse Bim- 
bienė pavaišino visus daly
vius šampanu, tortu ir kava 
ta proga, kad ji baigė išmo
kėti 20 metų policy ir gavo 
iš LDS Centro atlyginimą.

Sekamas kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gegužės

įlieti. UtslxUJ ctlIlU V II olilllitz“ e e #
tiems. Tikimės, kad dar at-ivo vjeną. jauną^narį.

Keturios Speciales Turistinės Grupės

Į LIETUVA 1971 METAIS
Kaip ir praeity ję, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
l£ad ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui į Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPeS VYKS SEKAMAI:

Birželio 18 d. - grįš liepos 3d. 
Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d. 
Liepos 30 d. - grįš rugpjūčio 14 d. 
Rugpiūčio 13 d. - grįš rugpiūčio 28 d

Dėl platesnių informacijų kreipkite^ pas
Mr. Robert Ellyn sekamu adresu:

UNION TOURS
1 East 36th Street

New York City, N. Y. 10016
Telefonas : 212-OR 9-7878

Rep.
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New Yorkas. — Chry slė
nio automobilių korporacija 
paskelbė, kad per pirmų šių 
metų ketvirtį padarė 10 mi
lijonų dolerių pelno. Pajamų 
per tris mėnesius turėjo bi
lijoną 8 milijonus dolerių.

5, Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

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

Del daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.Jonas
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JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laikraščio “Laisves” 60 metų Sukaktį

<♦>

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lie^uviųJPiliečių Klubo salėje

MASPETH, N. Y.69-61 ir 63 GRAND AVE.,

oop. Spaudos B-vės dalininkų suvažiavimas, 
Bankete tikimės turėti svečių

Iš ryto, 10 vai. įvyks Liet.
po to seks banketas.

iš arti ir toli.
Banketo pradžia 4-tą vai. — Bilietas $6 asmeniui

Tai bus istorinis įvykis balandžio 24 dieną. Prašome šėrininkus būti 
laiku, 10 vai. ryto Kvieskite ir savo draugus dalyvauti šiame pokylyje.

Mielai laukiame visų! Rengimo Komitetas
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