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KRISLAI
•‘Vargo mokykla” merdėja 
Prastos sėklos vaisius 
McCloskey apie Nixona 
Nerodo pasigailėjimo 
Ispanų kilmės amerikiečiai

J. Gasiūnas
Lietuvių Bendruomenės vei

kėjas Masionis skelbia, kad 
lietuvių mokyklos Amerikoje 
merdėja, kad “amerikoniš
kam katilui atiduodame vis 
didesnę ir didesnę auką”. Jis 
mano, kad šie metai gali bū
ti daugeliui mokyklų paskuti
niai.

Masionis dejuoja, kad “var- 
gi ilgiausioji, vargo mokykla” 
dėl mokinių ir mokytojų sto
kos gyvena paskutines die
nas. '

Pasirodo, kad Amerikoje 
gimę dipukų vaikai visai ne
nori lankyti “vargo mokyk
los’’. Kadangi patys tėvai nie
kina Tarybų Lietuvą, žemina 
jos kultūrini gyvenimą, tai 
vaikai tuo labiau nenori su 
lietuvių kultūra ką nors ben
dro turėti. Bloga sėkla duo
da prastą vaisių.

Kai Vilniaus universiteto 
rektorius prof. J. Kubilius pa
kvietė užsienyje gyvenančius 
lietuvius siųsti savo vaikus j 
Lietuvą, tai Lietuvių Ben
druomenės vadovai tą kvieti
mą prakeikė.

Australijoje vaduotojų lai
kraščio redaktorius J. Kazo
kas* paklausė Kubiliaus ir nu
sitarė savo dukrą pasiųsti 
Lietuvon mokytis. “Vaduoto
jai” pasiuto, Kazoką baisiai 
sumušė, sužalojo ir iš redak
toriaus vietos išvijo.

Argi tokių tėvų vaikai gali 
mylėti lietuvių kalbą ir jos 
kultūrą? Lietuvybę jie tikrai 
laidoja.

Republikonas kongresmanas 
McCloskey antai pasakė, kad 
Nixonas, kalbėdamas apie ka
ro baigimą, tuo pačiu kartu 
plėsdamas karą, apgaudinėja 
Amerikos žmones.

Nixonas skaitosi išpažinto
jas kvekerių tikybos, kuri 
griežtai priešinga karui. Bet 
Nixonas daro priešingai— di
dina karą, taipgi užmušinėja 
tūkstančius bejėgių, benamių 
civilinių žmonių, teigia Mc
Closkey.

Leitenantą Galley, militarL 
nio teismo pripažintą kaltu 
už nužudymą 22 civilinių 
Vietnamiečių, Nixonas palei
do iš kalėjimo, ji dabar glo
boja ir po visos apeliacinių 
teismų procedūros, nuspręs 
Calley’o padėtį.

Tuo pačiu metu Kaliforni
jos kalėjime laukia teismo 
Angela Davis, kaltinama 
žmogžudystėje, kurios ji ne
papildo. Šiai griežtai kovoto
jai prieš karą Nixonas jokio 
pasigailėjimo nerodo.

Cenzo Biuras skelbia, kad 
Jungtinėse Valstijose gyvena 
9,230,000 ispanų kilmės žmo
nių—arti 5 milijonai meksi
kiečių, arti pusantro milijono 
puentorikiečių, 565,000 ku
biečių, daugiau kaip pusė mi
lijono kitų Centralinėje ir 
Pietų A me rikoje gimusių, 
taipgi pusantro milijono paei
nančių iš Ispanijos,

Didele jų dauguma gyvena 
gana vargingai — gauna dar-
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Izraelis ir Egiptas ruošiasi 
kariauti, o ne taikytis;

abi šalys ginkluojasi
Washingtonas. — Valsty

bės departamentas pareiškė 
didelio nepasitenkinimo dėl 
Tarybų Sąjungos padidin
tos paramos Egiptui. Tuo 
pačiu metu Jungtinės Vals
tijos tvirtina Izraelį, kad 
jis galėtų kariauti prieš 
arabus.

Valstybės departamento 
pareigūnai taipgi nepasi
tenkinę Izraelio nusistaty
mu rimtai nesitarti su Egip
tu. Jungtinių Tautų atsto
vas Jarringaš yra susirūpi

Kinija remia Pakistaną;
Indija su sukilėliais

Islamabad, Vakarų Pa-0 
kistanas. — Čia gauta žinių, 
kad Kinijos Liaudies Res
publika pareiškė, kad ji re
mia Pakistano valdžią prieš 
Rytų Pakistano sukilėlius.

Kinija taipgi įspėjo Indi
ją, kuri rodo pritarimą Ry
tu Pakistano sukilėliams. 
Kinijos premjeras Chou En- 
lai informavo Indiją, kad 
Kinija netoleruos “Indijos 
agresijos,”

“Laisvės” jubiliejaus 
minėjimai Lietuvoje

Vilniaus “Tiesa” ir kiti 
Lietuvos laikraščiai rašo 
apie įvykusius “Laisvės” ju
biliejaus minėjimus ir pub
likacijas, minint 60 metų 
“Lalisvės” sukaktį.

Vilniuje jubiliejiniai mi
nėjimai įvyko balandžio 6 
ir 8 dienomis. Programa su
sidėjo iš kalbų, koncerto, 
vaidinimo ir parodos. Mi
nėjimuose taipgi dalyvavo 
buvusi “Laisvės” redaktorė 
Sasna su s’avo vyru Gužu, 
buvęs chicagietis dr. Marge- 
ris. žurnalistai padėjo gė
les ant buvusių “Laisvės” 
bendradarbių J. Kaškaičio 
ir S. Jasilionio kapų.

Kaune taipgi buvo su
rengtas iškilmingas minėji
mas ir “Laisvės” spaudos 
paroda. Minėjimo dalyviai 
pasiuntė sveikinimo telegra 
mą “Laisvės” kolektyvui.

Tucson, Ari z. — Šimtai 
meksikiečių, negrų ir kitų 
demonstravo prieš karą.

Marksistas laimėjo
Tokijas. — Japonijos sos

tinės gubernatoriaus vietą 
laimėjo marksistas Minobe, 
rink i m u o s e sumušdamas 
stambų valdžios uoli tiki erių 
Hatano.

Ekono m i j o s profesorių 
Minobę rėmė socialistų ir 
komunistų partijos.

buose mažiausią atlyginimą, 
desėtkai tūkstančių bedarbių 
eilėse. Varginga jiems dalia. 

nęs, kad jokio progreso pa
sitarimuose nesimato.

Egipto pasiūlymą tartis 
dėl Suezo kanalo atidarymo 
Izraelis atmetė. Izraelio pa-i 
siūlymą Egiptas atmetė.

Canberra. — Australijos 
premjeras McMahon pareiš
kė parlamentui, kad austra
liečių jėgos laipsniškai iš
traukiamos iš Pietų Vietna
mo. Bet taikos kovotojai 
reikalauja, visus australie- 
čius ištraukti dabar iš Pie
tų Vietnamo. A

Madison. — Wisco n s i n o 
sostinės gyventojai nubalsa-
vo prieš karą 31,526 balsais, 
prieš 15,677. Prieš porą me
tų dauguma balsavo už ka
ro tesima, v t ■ •

10 kongresmany atvyko 
Pietų Vietnaman

Saigonas. — čia atvyko 
10 kongresmanų studijuoti 
karo eigą Indokinijoje. Mc
Closkey pareiškė, kad čia 
atvyko ypač patikrinti ne
sėkmingą invaziją į Laosą. 
J i e nepasitiki valdiškais 
pranešimais, kurie /gali būt 
tiksliai perduoti amerikie
čių nuraminimui’.

McCloskey pasakė, kad 
Pentagonas atsisakė suteik
ti jam ir kai kuriems ki
tiems kongresmanams pilnų 
informacijų apie Laoso in
vaziją ir bendrą karo eigą.

Great Falls, Mont. — J. 
Rutan pasitraukė iš drafto 
tarybos, pareikšdamas, kad 
Indokinijos karas naudin
gas tik turčiams. Jis mili- 
tarizmui daugiau nenori 
tarnauti.

Išrinko Kompartijos 
vadovybę

Maskva. — Kompartijos 
24-asis kongresas vienbal
siai išrinko partijos vadovy
bę. Į centro komitetą išrink
ta 396 nariai, į politinį biu
rą — 15.

Kongreso delegatai pa
reiškė pilną pasitikėjimą 
tais pačiais partijos vadais. 
Pamainų mažai teįvyko. 
Brežnevas ir vėl išrinktas 
partijos generaliniu sekre
torium.

Leidžia žydus Izraeliu
Maskvą. -—Daugiau kaip 

1,000 žydų gavo leidimą iš
vykti į Izraelį, kaip greit 
spės lėktuvai juos išvežti.

Prieš žydų šventes tary
binis lėktuvas atvežė Izrae
lio sostinėn 168 žydus.

Senatorius Williams užgyrė 
demonstracija^ prieš karą
Washingtonas. — Senato-! kos.

riusWilliams iš New Jer- Demonstracijas ruošia tai-

Amerikiečiai didžiausias 
bombas meto ant Vietkongo 

įsitvirtinimų
sey valstijos užgyrė balan
džio 24 d. ruošiamas prieš 
karą demonstracijas Wa
shingtone ir San Franciske. 
Jis pareiškė, kad tokios de-j 
monstracijos padaro “pozi-i 
tyvų žingsnį į taiką” ir tu
rėtų būt paremtos plačios 
publikos. Jis mano, kad dau
guma amerikiečių nori tai

TARYBŲ LIETUVOJE
Gintarinė tulpė”

Tris dienas Vilniuje vyko 
tryliktasis respublikos savi
veikliniu kino i filmu kon-

• • c . . u

kursas. Peržiūrai buvo pa
teikta 57 filmai.

Vertinimo komisija pa
grindinį prizą “Gintaro tul
pė” paskyrė Kėdainių kino 
mėgėjų studijos režisieriaus 
V. Laumakio juostai “Ran
kena be durų”. Pirmojo 
laipsnio diplomu, atminimo 
medaliu buvo įvertinti ir 
kėdainie č i ų dokumentiniai 
filmai “Ne vien gitaros” ir 
“Kėdainių kręnyka”. Vaidy
binių filmų grupėje geriau
sia pripažinta kauniečių R. 
Natkevičiaus*}r E. Baltušio 
juosta . “Jis, jos ir telefo
nai”.

Pereinamaisiais ii* specia
liaisiais prizais, Lietuvos 
Kino mėgėjų draugijos dip
lomais ir medaliais buvo ap
dovanota, grupė geriausių 
filmu autorių, v V

“Laisvės” laikraščio 60-mečio minėjimo vakaras Vilniuje, 
Respublikinėje bibliotekoje.. 1) Bendras sales vaizdas. 2) 
Minėjimo prezidiumas. Kalba profesorius Vyt. Statulevičius.

K. Liubšio nuotraukos.

kos organizacijos, studentų 
organizacijos, daugelis uni
jų. Tai bus “liaudies strei
kas” prieš kara Indokinijo
je. Balandžio 24 d. šimtai 
tūkstančių prieš karą kovo
tojų demonstruos prie Bal
tųjų Namų, kad prezidentas 
matytų ir suprastų reikalą 
baigti kara. A. . A

Kaune, “Žinijos” draugi
jos centriniame lektoriume, I 
surengtame poezijos vakare 
dramos teatro aktoriai R. 
Staliliūnaitė, K. Genys ir Č. 
Stonys skaitė S. Nėries, K. 
Kubilinsko, Litinės Sute
mos, Alg. Mackaus, V. Ma
černio, J. Marcinkevičiaus Į 
ir kitų eilėraščius.

Pas’ Vilniaus universiteto į 
literatus lankęsi rašytojas 
Ju s t i n a s Marcinkevičius. 
Susitikime jis perskaitė sa
vo naująją drama “Katedrą”, 
kurią stato Akademinis dra
mos teatras.

Kauno dramos teatre pa
statyta P. Šelerio “Juodoji 
komedija”. Veikalą režisavo 
I, Bučiene. Dailininkė—F. 
Linčiū te-Vaitiekūnienė.

LTSR liaudies artistė Ga
lina Jackevičiūtė atšventė 
savo šešiasdešimtmetį. Šią 
sukaktį gražiai paminėjo 
Lietuvos teatrinė visuome
ne ir spauda.

Saigonas. — Pirmu kartu i 
Vietnamo kare amerikiečiai j 
mėto 7 ir pusės tono bom-i 
has ant Šiaurės Vietnamo' 
kaišų ir Vietkongo partiza-i 
nų pozicijų. Tos bombos 
pirmiau buvo naudojamos 
išdaužymui kalnuotų vietų 
ir paruošimui helikopte
riams nusileisti.

Vietkongo jėgos, bendrai 
su Šiaurės Vietnamo karių 
parama, iš visų pusių supa 
amerikiečių ir pietvietna- 
miečių karių tvirtovę “Fire 
Base Six.” Susidaro ameri

Indokinijos delegatai už 
gausią paramą dėkojo 

2?Maskva. — Kompartijos 
kongrese Indokinijos fra- 
ternaliniai delegatai dėkojo 
Tarybų Sąjungai ii- kitoms 
socialistinėms šalims už 
gausią paramą kovoje prieš 
imperialistinę agresiją.

Socialistinių šalių ekono
minė, militarinė ir politinė 
parama žymiai sutvirtino 
kovo j a n č i a s Indokinijos 
liaudies jėgas ir suteikė vil
tį, kad kova bus laimėta, 
agresoriai bus nugalėti.

Indokinijos moterys 
konferencijose

Vancouver, Kanada.—Še
šios Indokinijos moterys čia 
atvyko ir dalyvavo prieškari
nėje moterų konferencijoje. 
Kita tokia pat konferencija 
įvyko Toronto mieste.

Indokinijos liaudies atsto
vės aiškino karo sunkumus 
ir būtinai reikalinga pagal
bą kovoti prieš agresorius. 
Konferencijose pasižadėta 
teikti pagalbą.

Jungtinės Tautos protes
tuoja prieš Anglijos val
džios nutarimą parduoti 
Rietu Afrikos rasistu val
džiai radaru ir raketų už 
120 milijonų dolerių.

Mirė kompozitorius 
Igor Stravinsky

New Yorkas. — Mirė pa
sauliniai pagarsėjęs moder
ninės klasikinės muzikos 
kompozitorius Igor Stra
vinsky 88 metų amžiaus.

Stravinsky apleido caris- 
tinę Rusiją 1914 metais. Ap
sigyveno Jungtinėse Valsti
jose ir 1946 metais patapo 
piliečiu. 80 metų gimtadie
nio sukaktį jis minėjo, nu-! 
vykęs į Tarybų Sąjungą.

Meksikos Miestas. —Mek
sikos Komunistų partija at
sišaukė į Meksikos žmones, 
ragindama visais galimais 
būdais remti Indokinijos 
liaudį, kovojančią prieš ag
resorius.

kiečiams pavojus. Todėl ir 
nusitarta naudoti didžiau
sias bombas, kokios tik ga
lima. Bazės gynėjai piet- 
vietnamiečiai kariai labai 
daug nukentėjo—vieną die
ną buvo užmušta 172, su
žeista 292. Nepaduoda, kiek 
ten amerikiečiai turėjo nuo
stolių. Tik giriasi, kad iš
mušė labai daug komunistų.

A m e r i k i eč i u ko m a n da skel - 
*■ *

bia, kad iki gegužės 1 d. bus 
sumažintos amerikiečių jė
gos iki 284,000 karių.

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo autobusų, tralių 
ir subvių vairuotojai. Rei
kalauja didesnio atlyginimo. 
Trafikas visai suparalyžiuo
tas.

Brežnevas sveikino 
Henry Winston?

Maskva. — Kompartijos 
generalinis sekretorius 
Brežnevas ir daugelis kitų 
šalių komunistu vadu nuo
širdžiai sveikino Jungtinių 
Valstijų Kompartijos pirmi
ninką Henry Winstona su 
60 metu sukaktimi.

Winstonas dalyvavo TSRS 
Kompartijos kongrese. Jo 
gimtadienis buvo iškilmin
gai atžymėtas.

Harrisburg, Pa.—Keletas 
šimtų taikos kovotojų suda
rė demonstraciją prieš karą 
Indokinijoje, reikalavo ame
rikiečius iš ten ištraukti.

Komunistai smerkia 
rasistų rėmimą

Maskva. — 102 šalių ko
munistų ir darbininkų par- 

jtiju fraternaliniai delegatai 
TSRS Kompartijos kongre
se pasmerkė Anglijos val
džią už ginklų pardavimą 
Pietų Afrikos rasistu val
džiai ir su ja kooperavimą.

Pareiškime nurodoma, 
kad Pietų Afrikos valdžia 
jaučiasi gavusi iš Anglijos 
sustiprinimą, tai gali ir to
liau tęsti afrikiečių perse
kiojimą.

Protestuoja motery 
areštavimą

Melbourne, Australija. — 
Keletas šimtų karo priešų 
susirinko prie kalėjimo pro
testuoti moterų areštavimą.

Kiek pirmiau penkios mo
terys buvo areštuotos už 
dalinimą prieškarinių lape
lių, kuriuose kvietė “gelbė
ti mūsų sūnus”, kad jie ne
būtų siunčiami į Indokiniją,
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Naujįj politine “žvaigžde”
LABAI tvirtai Amerikos politinėje scenoje pradėjo 

reikštis palyginti dar jaunas, tik 44 metų amžiaus, kali- 
fornietis kongresmanas Paul N. McCloskey. Jis šiuo 
tarpu yra vienas iš energingiausių amerikiečių, kovojan
čių už nutraukimą Vietnamo karo ir išsikraustymą iš 
Indokinijos. Jis neseniai lankėsi Pietų Vietname ir savo 
akimis matė, kokius barbariškus darbus ten atlieka Ame
rikos ginkluotos jėgos. Antai, sako McCloskey, Quang- 
mam provincijoje iš 555 kaimelių amerikiečiai sudegino 
367, o jų dar gyvus išlikusius gyventojus suvarė į koncen
tracijos stovyklas, Ir natūralu, sako jis, kad šitie žmonės 
baisiai neapkenčia amerikiečių.

Kongresmanas McCloskey siūlo, kad Kongresas nu
baustų prezidentą Nixona už tęsimą karo. “Nemora- 
liška,” sako kongresmanas, “iš lėktuvų nakinti valstie
čius” ir “nelegališka karą tęsti be Kongreso autoriza- • • ••
C1J0S.

Kongresmanas McCloskey sako, kad jeigu 1972 me
tais neatsiras už jį populiaresnis republikonas, kuris iš
keltų savo kandidatūrą į prezidentus prieš Richard Nix
ona, tai jis pats kandidatuos.

Amerikos pažangioji visuomenė tik gali palinkėti 
šiam kovingam žmogui didžiausios sėkmės šiose pastan
gose.

Per užpakalines duris
AMERIKOS komercinėje spaudoje kupina žinių ir 

komentarų apie vėliausius įvykius santykiuose taip Jung
tinių Valstijų ir komunistinės Kinijos. Pirmiausia pre
zidentas Nixonas panaikino uždraudimą amerikiečiams 
važiuoti į Kiniją. Iš savo pusės Kinija pakvietė Ameri
kos stalo teniso sportininkų komandą apsilankyti Kini
joje. Kaip žinia, sportininkai buvo nuvykę į Pekiną ir 
ten buvo labai šiltai sutikti ir net aukštų valdininkų 
sveikinami. Įdomu, kad Kinija įsileido ne tik sportinin
kus, bet ir Amerikos reporterius amerikiečių sportinin
kų viešnagę Kinijoje aprašyti. z

Daugelis Amerikos laikraščių tai aiškina prezidento 
Nixono ir Kinijos Komunistų Partijos pirmininko Mao 
Tse-tungo ryžimusi pakeisti santykius tarp šių dviejų 
kraštų. Bet vietoje juos keisti, taisyti tiesiai ir atvirai, 
einama per užpakalines duris—per sportininkus ir repor
terius.

Pranašaujama, kad greitoje ateityje matysime iš 
abiejų pusių ir diplomatinių veiksmų. Svarbiausia kliūti
mi laikomas Formozos (Taiwano) klausimas. Ką daryti 
su Čiang Kai-šeku? Kinija negali išsižadėti Formozos, 
o prezidentas Nixonas dar nėra pasiruošęs savo globą 
nuimti nuo Chiang Kai-šeko.

Po XXIV suvažiavimo
TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų Partijos XXIV 

suvažiavimas įeis istorijon kaip vienas svarbiausių šios 
partijos suvažiavimų. Penki tūkstančiai delegatų posė
džiavo per dešimt dienų. Jame buvo daugiau kaip šim
tas broliškų delegacijų. O tai reiškia, kad su suvažiavi
mo nutarimais ir pasisakymais bus plačiai supažindintos 
milijoninės masės visuose pasaulio kampuose. Antai, pra
nešama, kad iš suvažiavimo sugrįžus Amerikos Komunis
tų Partijos delegacija su pirmininku Winstonu ir sekre
toriumi Hali priešakyje pasistengs gyvu žodžiu apie su
važiavimą raportuoti masiniuose susi rinkimuose, kurie 
bus ruošiami Amerikos didmiesčiuose. Panašiai padarys 
kitų broliškų partijų delegacijos savo kraštuose.

Iš visų iki šiol matytu pranešimų apie šį suvažiavi
mą, susidaro išvada, kad .jame buvo daugiausia dėmesio 
kreipiama į tolesnį liaudies būkles gerinimą, gaminant 
daugiau ir geresnių masinio naudojimo prekių ir tobuli
nant aptarnavimą namie, ir į tęsimą nenuilstančios kovos 
už išlaikymą ir sustiprinimą pasaulinės taikos. Visais 
su šiais siekimais susijusiais klausimais suvažiavimas pa
sisakė vieningai.

Ir bendrai, matyt, suvažiavime viešpatavo didžiausias 
vieningumas. Partijos ir vyriausybės vadovybėje nesi
mato jokių pagrindinių pakeitimų. Savo senose vietose 
pasilieka tie patys veikėjai: Partijos pirmojo sekreto
riaus vietoje Leonidas I. Brežnevas, Tarybų Sąjungos 
prezidento -— Nikolajus Podgornas, premjero — Aleksė- 

• jus Kosyginas ir užsienio reikalų ministro Andrejus 
Gromyko.

Suvažiavimas išrinko Politinį Biurą iš 13 narių, o 
Centro Komitetą net iš 396 narių.

Saigonas. — 1970 m. kare Oslo —Norvegijos valdžia 
žuvo 23,346 Pietų Vietnamo reikalauja Vakarų Vokieti- 
kariai. Tai pusantro tūks-jos sulaikyti vandenų terši- 
tančio daugiau, kaip 1969mą pramoninėmis išmato- 
metais. ' mis.

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
SU APGAVYSTĖMIS druomenės pirmininkas 

TOLI NEVAŽIUOSI
Tokios išvados priėjo 

“The New York Times” 
(bal. 13 d.) savo vedamaja
me “Crisis of Confidence.” 
Bloga, kad žmonės nepasi
tiki savo valdžia, sako laik- 
ratis. Tuo, girdi, skundėsi 
ir prezidentas savo paskuti
nėje kalboje apie Vietna
mo karą.

Bet kas kaltas? Kalta mū
sų šalies vadovybė su pre
zidentu Nixonu priešakyje. 
Ji per akis mus apgaudinė
ja. “The Times” sako:

“Pasitraukimai skelbiami 
pergalėmis, kaip parodo 
vėliausi patyrimai Laose. 
Neapgalv o t a s užpuolimas 
tuščios karo belaisvių sto
vyklos vadinamas logišku 
triumfu. Militarinio teismo 
nuteisimas Įeit. Calley tuoj 
palaikomas politiniu, vietoje 
moraliniu ir legaliu klausi
mu. Darbo Statistikų Biuras 
staiga atsisako paaiškinti: 
savo pateiktas statisti- • 
kas, kuomet tokia analyze 
Amerikos žmonėms primin
tų, kad ne viskas tvarkoje su 
mūsų ekonomika. Šios ir 
daug kitų apgavysčių — kai 
kurios mažos, o k a i j 
kurios milžiniškos—parodo, lotojų sudraudimą jie vadi- 
kaip mūsų vadovybė vertina na vergija, žmonėms lais- 
Amerikos žmonių charakte
rį ir patvarumą.”

Kada šitaip vyriausybė 
apgaudinėja žmones, argi 
galima norėti ir reikalauti, 
kad tie žmonės ja pasitikė
tų? Jokiu būdu negalima.

ponas Barzdukas nenori 
pasiduoti. Kas su juo be- 
siskaitytų, jeigu jis savo 
“armiją” pavestų Bobeliui?

Bobelis ir naujieniečiai 
smarkiai klysta, jeigu mano, 
kad Barzdukas už juos 
kvailesnis, mažesnis garbė
troška. •

JUK TAI PUIKU, 
JUK TAI ŠVENTA!

Šiandien jau ir pas mus 
Amerikoje plačiai kalbama 
apie pavojų mūsų gamtai. 
Vedama propaganda, už jos 
gerbimą ir saugojimą. Žmo
nės kvįęčiami ir raginami' 
kovoti prieš gamtos teršė
jus ir naikintojus. Kiekvie
nas protingas amerikietis 
tam karštai pritaria.

Mums taip pat labai 
džiugu, kai mes girdime, 
kad ir Lietuvoje gamtos 
apsauga labai rūpestingai 
rūpinamasi. Mums norisi 
karščiausiai pasveikinti vi
sus padarytus ir daromus 
žygius Lietuvos gamtai ir 
jos turtams apsaugoti.

Bet visai kitaip į tai žiūri 
mūsų klerikalai iš Chica- 
gos kunigų “Draugo.” Bet 
'kokį Lietuvoje gamtos ža-

‘ PREZIDENTAS 
TRAUKIAMAS 
TEISMAN!

Dienraščio “Daily World” 
pranešimu, prezidentas R. 
Nixonas yra patrauktas į 
federalinį teismą. Prieš jį 
bylą užvedė trys kon- 
gresmanai: Parren Mitch
ell iš Marylando, Benja
min Mitchell Harrington iš 
Massachusetts ir Benjamin 
Rosenthal iš New Yorko. 
Visi jie demokratai.

Prezidentas kaltinamas 
tęsimu nelegalaus karo. Pa
gal šalies konstituciją, tik
tai Kon g r e s a s turi teisę 
skelbti karus, na, o Vietna
mo karo Kongresas nėra 
paskelbęs. Tuo būdu pre
zidentas paneigia ir laužo 
Konstituciją.

“Daily World” šią 
laiko istoriniu įvykiu 
sų šalies gyvenime.

bylą 
mu-

Chi

NORI IŠVARYTI 
Iš BIZNIO

Iš visko matosi, kad 
cagos menševikų “Naujie
nos” sušilusios siekia taip 
vadinamą “Amerikos Lietu
vių Bendruomenę” išmušti 
iš biznio, ją sunaikinti. Ir 
vis dėl to prakeikto dolerio, 
kurio bendruomenini n k a i 
nenori išsižadėti.

. Bendru o m e n ė s išvary
mui iš biznio pasirinkta 
naujovišką forma. Reika
laujama, kad ji įstotų į 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
(ALTą), kuri griežtai sa
vinas! visas vasario 16 minė
jimų proga surinktas aukas 
ir kurioje, matyt, naujie
niečiai dar kol kas pajėgia 
už nosies vedžioti kitus 
ALTo narius, l^enševikai 
tikrai gali didžiutrti^rNsad 
jie šiai propozicijai laimėjo 
ALTo naująjį eyfą Kazi
mierą Bobelį. Šis vyras ne 
juokais reikalauja, kad vi
si doleriai būtų kemšami į 
vieną ALTo maišą.

Ginčas labai įtemptas. Ben-
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Laiškai redakcijai
Mielas Drauge!

Rašau ką tik grįžęs iš 
Vinco Kapsuko vardo uni
versiteto, kurio Kolonų sa-Į 
Įėję įvyko ‘'‘Laisvės” 60-me-

užėmė buržuazinės - fašisti
nės diktatūros viešpatavi
mo Lietuvoje laikais, už 
nuoširdų palaikymą naujo
sios, socialistinės Tarybų

Detroit, Mick *
Detroito lietuvių veikla
Per praeitus metus kele- > 

tą mėnesių pastebėjau, kad 
“Laisvėje”^trūksta žinučių 

 

apie Detroifd^sĮietuvių veik- 
ažomis žilą,todėl nors sučio sukaktuvėms skirtoji krūvos, už paramos orga-

J mzavimą kovai pries fašiz- nutemis nonų pi įsidėti — 
mą karo metu bei pokarinio pažymėti, kad_ Detroito lie- 
atstatymo reikalams, už ne
nuilstamą kovą dėl taikos ir 
demokratijos.

Labai malonu buvo matyti 
mūsų tarpe ilgametę “Lais
vės” darbuotoją S. Sasną 
o taip pat rašytoją A. Mar- 
gėrį ir J. Gužą, dalyvavu
sius sukaktuvių vakare.

Nuoširdžiai skambėjo kal
bėtojų ir dalyvių reikšti lin
kėjimai laisviečiams sėkmės 
tolimesniame darbe, sveika
tos ir r; ’"*rmės bei energi
jos dar daugeliui metų, tę
siant prieš 60 metų pradėtą 
kilnų ir garbingą darbą.

Gražus ir jausmingas 
žygis buvo kai būrys Lietu
vos žurnalistų, kultūros dar
buotojų ir reemigrantų ap
lankė buvusių “Laisvės” 
bendradarbių J. Kaškaičio 
ir poeto S. Jasilionio kapus 
ir papuošė juos gėlėmis. 
Žurinalistų delegacija nuvy
ko ir į Savilionis, kuri ilsisi 
neužmirštamojo Rojaus Mi- 
zaros palaikai.

Drauge su Jumis, mieli 
draugai 1 a i s v i e č i a i, ir 
aš pergyvenu sukaktuvių 
džiaugsmą, nes jau 30 metų 
pagal išgales bendradar
biauju “Laisvėje,” ir laikau 
tai širdies darbu. L

Iš visos širdies linkiu 
Jums, mielas Antanai, ir vi
siems “Laisvės” bendradar
biams, darbuotojams, talki
ninkams, platintojams ir 
skaitytojams gerovės ir pa
sisekimo žengiant į naujus 
dešimtmečius.

Justas Paleckis
Vilnius, 1971.IV.8

mokslinė konferencija. Ją 
suruošė Universiteto ir Kul
tūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetas. Nedėsty
siu čia konferencijos eigos, 
nes apie ją būsite gavę ži
nias telegrafu; Noriu tik 
pasidalinti įspūdžiais ir iš 
tos konferencijos ir iš už
vakar įvykusio Respubliki
nės bibliotekos salėje vaka
ro, skirto toms pačioms su
kaktuvėms.

Kalbėjusieji ir sukaktuvių 
vakare ir mokslinėje konfe
rencijoje visapusiškai api
būdino “Laisvės” veiklą 
per visą tą ilgąjį laikotarpį, 
turtingą tokiais dideliais 
įvykiais pasaulyje ir Lietu
voje. Kaipo seniausias lietu
viu pažangios minties laik
raštis, “Laisvė” ištikimai 
tarnavo darbo liaudies rei
kalui, kovojo ir už Ameri
kos ir už Lietuvos darbo 
žmonių interesus, aukštai 
nešė socializmo ir proleta
rinio internacionalizmo vė
liavą, nugalėdama didžiau
sius sunkumus. Tas mintis 
pabrėžė kalbėtojai, apžvelg
dami “Laisvės” kelią įvai
riais atžvilgiais.

Aukštai įvertino kalbėto
jai nepaprastą “Laisvės” 
darbuotojų — tiek redakto- 

_ rių ir bendradarbių, tiek ad- 
^lAd ndnistracijos darbuotojų ir 

^naudotųsi lėtintojų^~ pasiryžimą ir 
ištvermę išlaikant savo laik-

tuvių veikla nėra taip pras
ta, kaip atrodo iš korespon-

vės atėmimu. Giria Ame
rikos sistemą, kur, girdi, 
ant “medžiotojų neu^deda- 
ma jokių įsipareigojiinu.”

Lietuvoje protingas e- 
džiojinio ir žvejojimo tvar
kymas, reikalavimas, 
jie išmintingai ___ _
gamtos turtais, davė puikiu! ,d rašti. ’“Laisve” buvo api

būdinta l^aip tikras liaudies 
laikraštis, nusipelnęs darbo 
žmonių pasitikėjimą ir be
silaikęs jų parama.

Didelio įvertinimo “Lais
ve” susilaukė už nuoseklią 
antifašistinę liniją, kurią ji

rezultatu.
Bet klerikalų “Draugas” 

(bal. 10 d.) su pasibaisėji
mu cituoja iš Lietuvos žur
nalo “Mūsų gamta” (1970 
Nr. XI) sekamą.

“. . .šiandien kiekvienas 
medžiotojas ir žvejys pui
kiai supranta-, kad draugi
jos nario bilietas duoda ne 
tik teisę naudotis gamtos 
turtais, bet jis visų pirma 
krauna kiekvienam ant pe
čių didelės ir atsakingos 
pareigos naštą... Dabar 
nerasime nė vieno miško ar 
didesnio gojelio, kur nepa- 
matytume ėdžių ar daržinė
lių žvėrims, kur nebūtų 
įrengta pašarinių aikšte
lių. Šio darbo baruose kiek
vienas medžiotojų būrelis 
turėtų išvaryti dar platesnęJ \ ~ 
pradalgę...' Į žvejų mėgėjų Pno paliko giliame liude- 
rankas atiduotas didelis liau- sYie sa.V(^. vyrą Jo
dies turtas, ir jų pareiga Valinčiu, podukrą ir po- 
protingai šį turtą naudoti, šunį, taipgi giminių ir daug 
o svarbiasia — nuolat gau
sinti. Veisti vertingų rū
šių • žuvis, rengti dirbtines 
nerštavietes, dirbti ežerų 
melioravimo darbus, kovoti 
su žuvų dusimu...' Mums 
negali nekelti nerimo ne
laimingi atsitikimai me
džioklėse ir dar kai kur daž
noki mėgėjiškos žūklės tai
syklių pažeidimai. Medžio
tojas ir žvejys gyvena ar
čiau gamtos. Jie pirmieji 
turi sulaikyti kiekvieną pik
tą ranką, pakilusią prieš 
mūsų žaliuosius namus. Ne
gali būti vietos medžiotojų 
ar žvejų draugijoje tiems, tuvius, o ypatingai pažan- 
kune patys savanaudiškai giuosius > Ji veikė pažan- 
kėsinasi į gamtos grožį ir giame judėjime. Buvo LLD

Anna, Maria, Fla.
Netekom nuoširdžios 

tautietės
Kovo 31 d. besi triūsdama 

prie namų ruošos, Ona Va- 
linčienė sudejavo ir krito 
vietoje. Vyrui atbėgus pa
galbon, dar pasakė kelis žo
džius ir neteko sąmonės. 
Buvo nuvešta ligoninėn ir 
po kelių valandų sustojo 
Iplakus jos širdis.

draugų.
Ona KundrotaitėValin- 

čienė gimė Lietuvoje 1898 
m. vasario 18 d.

Į Ameriką atvyko 1925 
metais ir apsigyveno 
Maine valstijoje, Auburn 
mieste.

Buvo ištekėjusi už^Prano 
Apšiegos. Mirus jos vyrui, 
ji atvyko į Floridą. Čia su
sipažino su Jonu Valinčiu 
ir susituokė. Apsivedę išgy
veno 10 metų.

Ona buvo užaugus Latvi
joje. Tačiau būdama lietu
vė, visa širdžia mylėjo lie-

giuosius ■ Ji veikė pažan-
turtus .. ” 45 kuopos narė. Taipgi ji 

rašį į pažangią spaudą. Šių 
žodžių rašytojai teko daž
nai su ja pasikalbėti apie 
pažangią veiklą, laikraštį 
“Laisvę”.

Willow Run, Mich. — Ku 
Klux klanai pasigavo mo
kyklos vedėją dr. Wiley 
Brownlee, apdaužė, išsma- 
lavo ir plunksnomis apibar- Ypatingai ji dažnai pil
stė už tai, kad jis kovoja simindavo Antaną Bimbą, 
prieš visokią rasinę diskri
minaciją, už baltųjų vienybę sitarnavo gilios pagarbos, 
su negrais. Į josios laidotuves atvv-

Už jos nuoširdumą ii už-•. ... . v ..

Į josios laidotuves atvy-

ko skaitlingas būrys St. Pe
te r sburgiečių.

Vargonai liūdnai grojo, 
Adelė Pakalniškienė padai
navo momentui pritaiko
mas dvi dainas.

Jonas Mileris pasakė la
bai jautrią 'atsisveikinimo 
kalbą, plačiai apibūdino ve
lionės nueitą gyvenimo ke
lią, ji gyveno ne vien tik 
savo asmeniniu gyvenimu.' 
Jai rūpėjo, kad visi žmonės 
pasaulyje gyventų gražiai 
ir taikingai.

J. Mileris baigdamas kal
bą priminė, kad velionės pa
laikai bus sudeginti.

Paprašė laidotuvių daly
vius praeiti pro karstą ir 
paskutinį kartą pažvelgti 
į amžinai miegančią mūsų 
buvusią draugę. Taipgi pri
minė, kad velionės šeima 
užkvietė laidotuvių daly
vius pietums į P. Reynard 
Yacht klubą.

V- B-nė

St. Petersburg, Fla.
Vieša padėka

Noriu širdingai pasvei
kinti ir padėkoti visiems 
LLD 45 kuopos nariams ir 
“Laisvės” rėmėjams, kurie 
prisidėjote su gausia para
ma man dirbant “Laisvės” 
vajuje, ypatingai šiemet 
švenčiąnt “Laisvės” 60 me
tų jubiliejų.

Tariu širdingą ačiū Jonui 
Lazauskui ir Jonui Gry
bui už pasveikinimą manęs 
per “Laisvę” kaip laimėto
jo pirmos vietos “Laisvės” 
vajuje.

LLD 45 kp. vajininkas
P. Alekna

Pažvelgus į 19 7 0 metų 
LDS veiklą ir įvykusį LDS 
Seimą, man atrodo, kad 
LDS 21 kuopos jaunesnio
sios kartos narių komisija 
atliko labai pagirtiną dar
bą. Veik ta pati komisija 
paėmė darbą įvykdyti LDS 
Seimo nutarimą surengti 
Detroite šiemet Nacionalini 
LDS Bowling Tournamentą 
Turime suprasti, kad tas 
reikalauja daug energijos 
susirasi n ė j i m u i su LDS 
kuopomis, suradimui vietos 
ne tik sportininkams bolę 
ritinėti, bet ir sportinin
kams suvažiuoti, juos nak- * 
vynėmis aprūpinti ir t. t. 
Nors iš paviršiaus atrodo 
paprastas dalykas, bet su
rengti* visą dalyką reikalin
ga daug pastangų ir išlai- 
,du.I

LDS 21 kuopos susirinki
me balandžio 4 d. komisi
jos nariai pateikė platų ra-, 
portą, kad Bowling Tourna- 
mentas jau visapusiai yr^i) 
rengiamas — ir vieta vieš
butyje, ir Tournamentui ” 
vieta jau paimtos, vedamas ’ 
platus su LDS kuopomis 
susirašinėjimas ir t. t.

Nacionalinis LDS Bowl
ing Tournamentas įvyks ge
gužės 21, 22, 23 dd. Detro
ite, 7630 Schaefer Highway, 
Dearborn, Mich. Apart bo- 
lininkų sporto, bus suruošti 
pietūs, vakarienės ir me
ninė programa. Bowling 
Tournament© sueiga tęsis 
tris dienas, tai bus‘šauni**: 
sueiga ir suvažiavimas.

Bolininkai jau praktikuo
ja. Gali įstoti kas tik mėgs
ta šį sportą — jauni ir se- 
nesio amžiaus žmonės, vy
rai ir moterys. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės 
pas Servit Gugas (sekr.), 
80 4 9 Whitcomb Ave., De
troit, tel. 584-6919.

Menine veikla
Plačiai yra kalbama ir 

stengiamasi atgaivinti bu
vusį čia Aido Chorą iš jau
nų ir senesių žmonių, iš vy
rų ir moterų. Vadovybę 
paima gera muzikantė ir 
choro m o k y t o j a Stella 
Smith, 8495 Littlefield, De
troit, Mich., tel. LU 4-5003- 
Yra kviečiami jauni ir se
nesni, vyrai ir moterys. Ar
timoje ateityje įvyks pamo
kos. * y

LDS 21 kuopa po įvyku
sio LDS Seimo labai pagy
vėjo, visa veikli valdyba 
labai susi r ū p i n u s gauti 
naujų narių. Jau gauti du 
jauni ir v e/k 1 ū s nariai į 
LDS ir vienas persikelia iš 
kitos kuopos narys. Tas 
rodo, kad nors kuopa auga 
pamažu, bet auga.

Darbą aukštai pakėlė 
1970 metų laikraščių vaji- 
ninkės Adela Wardo ir Ve
ra Smalstienė. Jei abi va- 
jininkės būtų dirbusios iš
vien, Detroitas būtų užė
męs pirmą vietą 
vajuje.

Taigi, Detoito 
čių veikla užima 
vietą.

laikraščių

pažangie- 
garbingą

Alvinas

Maskva. — Anna Taskina 
79 metų amžiaus pripažin- { 
ta geriausia TSRS medžio
toja.
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Kodėl Žemėje yra gyvybė? j karna temperatūra, ’ atmos- 
.. . . ,v . . . , . Sferos slėgis, traukos jėga,
biuo metu gerai ir is ar- sieina joks gyvas padaras. j£ur ngra sąlygų, ten nė- 

ti pažįstame du kosminius Labai sudėtingi junginiai pa jp gyvybės. Antai, Mėnu- 
kūnus: Žemę ir Mėnulį. Že-j negali susidaryti kietoje ps yra per mažas> kad ga- 
mėje klesti įvairiausia gy. žemėje ai ba palaidame ore, lėtų apie save išlaikyti at
vykę_ pradedant smulkiau- <ur atomal molekulės, mosferą. Todėl per ilgas

neturi progos tinkamai su- Mėnulio dienas, trunkančias Iznnin Irti Tiz-il-i Činvvi _ . ... .musų dvi savaites, jo pavir
šius labai įkaista ir, jei ja
me atsirastų vandens, jis 
netrūktų išdžiūti, o van
dens garai išsisklaidytų 
tarpplanetinėse erdvėse. Ve
neroje labai karšta, todėl 
visas jos vanduo išgaravęs. 
Marse, priešingai, labai šal
ta, todėl ten nėra atvirų jū
rų bei vandenynų. Ten ga
li būti tik amžinas pašalas, 
netinkamas gyvybei susida-

S1ais organizmais, mato- gidurti kontaktuoti> 
mais tik pro tukstancius i reikalui riausiai 

dešimtis tūkstančių'sk čiai s
Siam 

tin kai 
, ypač nuostabiau

sias skysčių, tarpe — van
duo. Vandenyje geriausiai 
vyksta ir medžiagos apy
kaita: gyvas padaras gali 
su vandeniu paimti kas jam 
reikalinga, ir į vandenį pa
šalinti tai, kas atliekama. 
Todėl mokslininkai mano, 
kad gyvybė atsirado ir 
vystėsi kaip tik vandenyje 
ir žymiai vėliau įsigalėjo 
ir sausumoje.

Vanduo suvaidino gyvy
bės istorijoje ir kitą dar 
vaidmenį. Saulė spinduliuo
ja nd tik šviesos ir šilumos 
spindulius, bet dar ir trum- 
pabąngius didelės energijos 
ultravioletinius bei Rent
geno spindulius. Šie spindu
liai skaldo molekules, todėl 
žudo organizmus. Vanduo 
sugeria tuos gyvybei kenks
mingus spindulius ir tokiu 
būdu apsaugo ją nuo pra
žūties.

Šiuo metu žemės atmos-

ir 
kartų didinančius mi
kroskopus, ir baigiant di
džiuliais šimtamečiais 
ąžuolais bei kitais medžiais, 
laukiniais ir naminiais gy
vuliais, pagaliau ir pačiu 
žmogumi. Tuo tarpu Mėnu
lyje tuščia ir nyku — jo
kio augalėlio ar gyvūnėlio, 
jokio nors ir smulkiausio 
gyvo padarėlio.

Pasiųsti nuo Žemės kos
miniai aparatai lankėsi taip 
pat Veneroje ir Marso pla
netos rajone. Pagal gautus 
duomenis apie tų planetų 
prigimtį, taip pat galima 
spręsti, jog bent Veneroje 
negali būti jokios gyvybės. 
Labai didelė abejonė, ar 
galėjo atsirasti gyvybė ir 
Marse. Greičiausia, kad 
visoje Saulės sistemoje vien 
tik mūsų planetoje Žemėje 
užsimezgė ir išsivystė gy
vybė. Kodėl teko ta išimtis 
mūsų planetai ?

Gyva medžiaga nuo ne-Įferos (oro) sudėtis yra to
kia, kad ji jau sugeria gy
vybei pavojingus spindu
lius. Tą vaidmenį dabar at
lieka iš trijų deguonies ato
mų sudarytos ozono mole
kulės. Tačiau pirmykštėje 
Žemės atmosferoje ozono 
nebuvo, nebuvo ar beveik 
nebuvo ir iš viso laisvo de
guonies, nes jis godžiai jun
giasi su kitais elementais, 
jų tarpe su anglimi, suda
rydamas anglies dioksidą. 
Veneros ir Marso atmosfe
ros ir dabar tebėra dau
giausia sudarytos iš šių du
jų. Anglies dioksidą Sau
lės šviesoje skaido augalai. 
Jie pasiima savo augimui 
reikalingą anglį ir išlaisvi
na deguonį. Tą procesą va
diname fotosinteze. Vene
roje ir Marse, matyt, nėra 
augalų, kad ten nesimato 
fotosintezės padarinių.

Kad būtų planetoje skysto 
vandens, būtinos tam tikros

gyvos skiriasi. visų pirma 
savo sudėtingumu. Smul
kiausios medžiagos dalelės- 
molekulės yra labai įvairios. 
Negyvos medžiagos dalelės 
dažniausiai gana paprastos, 
sudarytos iš kelių ar kelio
likos tam tikra tvarka su
dėstytų atomų. Pavyzdžiui, 
vandens molekulę sudaro 
trys atomai, išsidėstę ly
giašonio trikampio viršūnė- 

• se: iš jų du vandenilio ir 
vienas deguonies atomai. 
Valgomosios druskos mole
kulė susideda iš natrio ir 

r ^chloro atomų, susidedančių 
pakaitomis į kubą. Tuo 
tarpu gyvų organizmų 
molekules sudaro šimtai 
ir net tūkstančiai atomų, 
kartais sudarančių labai 
painias figų ras. Tos mole
kulės telkiasi ne bet kaip į 
sudėti ng e s n i u s .jungi run s, 
pvz. baltymus, a mino rūgš
tis ir kitus, be kurių neap-

ANNA MARIA, FLA. 
M i r u ,s

Anna K. Walitis-Valinčienei
Reiškiame gilią užuojautą gyvenimo .draugui 

Jonui, netekus mylimos žmonos, dviem dukroms, 
sūnui, artimiesiems giminėms, draugams.

Kitose labai tolimose pla
netose aplamai šalta, o apie 
sąlygas jų paviršiuje iš vi
so mažai ką težinome. Ta
čiau neatrodo, kad ten lai
kytųsi skystas vanduo, o 
oro sudėtis kitoniška, negy- 
vibinga. Taigi, labai gali
mas dalykas, kad visoje 
Saulės sistemoje gyvybė 
klesti tik vienoje planeto
je — Žemėje. '

Vadinasi, į klausimą, ko
dėl gyvybė klesti f 
trumpai galima atsakyti 
taip:

Žemė yra geresniame at
stume nuo Saulės, negu ki
tos planetos, todėl ji gauna 
iš jos pakankamai, bet ir 
neperdaug šilumos ir švie
sos.

Žeme yra vidutiniško di
dumo planeta, galinti išlai
kyti vidutiniško skersmens 
bei tankumo atmosferą, ku
ri reikalinga augalų mity
bai ir vandens apytakai.

Žemė, susidarydama ar
čiau Saulės, sukaupė įvai
resnius elementus, ne tik 
lengviausią j į vandenilį, ku
rio Visatoje daugiausia, bet 
ir daug sunkesnius — anglį, 
azotą, deguonį ir daugelį 
kitų, iš kurių ir galėjo su
sidaryti gyviems padarams 
reikalingi junginiai.

Žemė turi gausiai skysto 
vandens, susitelkusio dau
giausia vandenynuose ir jū
rose, su ištirpusiais jame 
įvairiais kitais elementais 
bei junginiais. Vandenynai 
bei jūros yra Žemės gyvy
bės lopšys.

Kadangi panašių į Saulės 
sistemą yra daugybė ir ki
ltų labai tolimų sistemų, tai 
į mūsų Žemę panašių žemių 
lyra daugybė ir jose taip pat 
įgali klestėti gyvybė.

A. Juška 
astronomas

nuo klubų ir pavienių de
legačių ir vięšnių.

South Bostonas sveikino 
konferenciją su $15. R. 
Račkauskienė su $5, Brock- 
tono Moterų Apsįvietos Klu
bas $5, B. Keršienė $4, A. 
Yalauskienė $3. | Po $2: H. 
Tamošauskienė, i H. Žeko
nienė, K. Kalvelięnė, A. Ko
dienė, E. Repšienė, L. Plu
tienė, A. Morkevičienė. Po 
$1: B. Chuberkięnė, A. Pen- 
kauskienė, S. Šukienė, K. 
Čereškienė, M. Trakimavi- 
čienė. Su pasveikinimais 
ir duoklėmis gauta $60. Nuo 
pereitų metų moterų stalo, 
kurį turėjo Haverhillio pik-, 
nike, E. Repšienė pridavė 
$107.50.

Iždininkė pranešė, kad 
kasoje yra virš $300. Kon
ferencija nutarė paau
koti sekamai: $75 “Dai
ly World,” $50i “Laisvei,” 
$25 Moterims, $25 “Vilniai,” 
$25 Apsigynimui, $20 LLD, 
$15 “Liaudies Balsui,” $15 
Urugvajaus laikraščiui. Dar 
Sąryšyje liko virš $100.

Konferencija užsi baigė 
skubotai. Paliko nenutar
ta nei kur. kitą konferenci- 

_  ją laikys, nei kada. Valdy- 
Žemėjejbą užtvirtino tą pačią.

Dar reikia priminti, kad 
bostonietės pagamino labai 
gerus pietus delegatams ir 
svečiams. Dirbo P. Žukaus
kienė, L. Plutienė, N. Gri
galiūnienė, K. Kazlauskienė, 
E. Belekevičienė ir E. Frei- 
montienė.

E. Repšienė

Pittsburgh, Pa.
Omsko menininkai

Kovo 29 d. Omsko meni- 
ninKai — šokėjai ir daini
ninkai — 1 a ik ė koncertą 
Pittsburgh o erdvioje sve
tainėje Syria Mosque Hall. 
Jie turi sutartį su JAV 
menine organizacija pasi
keisti koncertais per abi 
šalis. ė c

Į koncertą suėjo 3,000 
klausytojų. Dainų dalį at
liko labiau suaugę jauni 
dainininkai, šokėjai buvo 
visi jaunuoliai.

Susirinkusieji į koncertą 
gėrėjosi šokiais ir daino
mis; Šokėjus ir dainininkus 
sveikino rankų plojimu ir 
atsistojimu.

“Pittsburgh Press” kovo 
31 d. patalpino gražų apra
šymą su šokėjos nuotrau
ka apie įvykusį koncertą; 
straipsnis buvo parašytas 
to laikraščio muzikos re
daktoriaus Carl Apone.

Koncerte buvo atėjusių ir 
lietuvių. Visi gėrėjosi kon
certo turtingumu... Bet 
keletas atsirado tokių su
tvėrimų ,kurie už svetainės 
durų cypė... Tais sutvėri
mais buvo penkiolika lietu
viškų vyčių, didžiumoje vai
kai, žydų grupė susidėjo iš 
apie šimto nesuaugusių vai
kų, kurie išdarinėjo viso
kias komedijas ant gatvės, 
vieni kitus stumdydamiesi...

M.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
SHORT ORDER COOK. Must be 

experienced. Salary 
person. PEDICINI 
& TAVERN, 527 
Summit, N. J.

open. Apply in 
RESTAURANT 
Morris Avenue, 

(30-31)

OPTICIAN. All around optician. 
Ideal working conditions. Liberal 
salary, pension plan. No night work. 
Call or write: George Brammer Op
ticians, 221 E, State St., Trenton, 
N. J. 08608. Tel. 1-609-393-4979.

(30-33)

OPTICAL BENCHMAN. All ar
ound Benchman. Ideal working con
ditions, liberal salary, pension plan. 
No night work. Call or write George 
Brammer Opticians 221 E. State St., 
Trenton, N J. 08608, Tel. 1-609-393- 
4979. (30-33)

MAINTENANCE. General main
tenance and grounds care work, 
year round permanent position for 
leading bank in Union. Excellent 
work conditions and benefits. Call 
Personnel for appointment.

201-686-4800. (30-31)

MECHANIC. Experienced on mo
tor trucks, established new truck 
dealership. Will earn $240. per week.

201-MA 2-2908. %
(30-33)

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected^full and part time) 
openings for ^bne of our fine in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup- 
plięd. Applications please call 201- 
524-2468 between 1:30 PM.— 4:30 
PM. The Macke Co.

(30-32)

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)

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. (28-311

AUTO BODY MAN
Must be experienced. All 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.

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 track leasing company.

Good company benefits, good pay 
and working conditions.

518-463-6603.
(28-31)

Miami, Fla.
Balandžio 21 Miames Ai

do Choras rengia Koncer
tą. Pietūs bus kaip 1-ma v. 
Bus rodomas filmas iš Lie
tuvos DAINŲ ŠVENTĖS. 
Po tam dainuos choras, so
listė Mae Gabrėnienė ir ki
ti solistai ir duetai.

Į choro rėmėjų gretas šie
met .stojo: Antanas Bube- 
lis su $50, Petras Gesparas 
— $15. Saintpeterburgietis 
Antanas Rusec'kas $10. Po 
$5: Mr. ir Mrs. Aimontai, 
Paul Zumeris, Marie Ma- 
sienė ir Josephine Augutię- 
nė. Choras taria jiems šir
dingą ačiū.

BUSINESS OPPORTUNITY

OWNER RETIRING. Modern res
taurant, bar, 3 banquet halls. Ex
cel. location on 2’Z* acres in N.J. 
nr. Bt. 22, brick construction open 
5%days. Excel, terms avail. $450,- 
000. FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-889-5415.

(30-32)

REAL ESTATE

ebki

CHICAGO, ILL.
Mirus

Edwin Shermikui
Reiškiame gilią užuojautą nuliūdusiems, mo

tinai Isabelle, dviem sūnums — Randy ir Ronnie, 
podukrai Nana su šeima, giminėms ir visiems 
draugams.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

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)

SOUTH JERSEY FARM. 5 acre.
6 rooms ranch home. 100 ft. long 
chicken coop. Barn with hay loft, 2 
car garage. Ideally located. $16,900. 
THOMAS P. BROWN, Realtor, 800 
High St., Milville, N.J.

609-825-2687. . (30-33)

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- 
4726. Yankee Motor Co., Schenect
ady, N. Y. (28-34)

SOUTH JERSEY FARM, 59 acre 
Produce farm, 2 house, 1 fairly 
new rancher, the other a large 2 
story family home. Ideal for ren
tal income, plus out buildings, barn, 
shed, packing house, greenhouse. 
3-car garage, irrigation system, 
good condition. Asking $55,000. THO
MAS P. BROWN, realtor, 808 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

(30-32)

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)

FOR.LEASE

A. A. Jociai 
J. P. Stančikai 
Jonas Stančikas 
G. G. Gendrėnai 
D. Mikalajūnienė 
D. Lesnick 
Walter Dubendris 
Niek Sireika 
A. Fercik 
W. K. Kelley 
M. Gružinskienė
J. A. Stattman 
Alma Bruwer 
Robert Bruwer
K. Pakšienė 
J. S. Vinikaičiai 
R. Zaluba
J. P. Blaškiai 
Ona Klimas 
Leo Valančius 
Fr. Mockapetris 
X X White
K. A. Siurvilai 
Jonas Ragauskas

/ J. O. Rubai
Mary Warariecki 
Helen Sholunas 
Rožė Samulionienė 
Feliksas Skleris

J. A. Puishiai 
Helen Žilinskienė 
A. Antanavičia 
Natalie Lenigan - 
M. Purvėnienė 
Mike Vitkus 
Bents Salaveicikas 
Ch. T. Sholunai 
Povilas Pučkorius 
J. Stanelis 
Nelė Petronienė 
V. M. Repeckai 
D. Kairienė 
Adelė Pakalniškienė 
P. F. Steponaitis 
A. M. Raškauskai 
J. M. Milleriai 
Ch. Anuškis 
Wm. Stakėnas 
Ona Stakėnas 
J. A. Stukai 
V. V. Bunkai 
P. A. Aleknai 
A. P. Lukai
Wm. M. Vii kausimi 
J. O. Greblikai 
V. E. Valley 
J. P. Brass 
F. O. Bunkai

So. Boston, Mass.
Iš Lietuvių Moterų Sąryšio 

konferencijos
Balandžio 4 d. įv^ko LMS 

konferencija. H. Žekonienė 
išrinkta konferencijos pir
mininke. Mandatus sutvar
kė sekretorė K. Čereškienė. 
Perskaityti pereitų metų 
raportai ir protokolai ir 
vienbalsiai priimti.

Delegatės buvo atsiųstos . 
nuo 5 kuopų: So. Bostono 
LLD 2 kp., Montello Ap- 
švietos Klubo ir LLD kuo
pos, Norwoodo Apšvietos 
kp., iš Lawrencaus dalyva
vo A. Kodienė, S. Penkaus- 
kienė ir Shupetrienė, iš Ha
ve rhillio R. Račkauškienė, 
M. Šimaitienė. Iš Brockto- 
no Šimaitis atstovavo LLD 
6 kp. Visi užsimokėjo po 
dolerį duoklių į Sąryšį. Vi
so delegačių buvo 20.

Po valdybos raportų ir 
raportų iš kuopų, sekė | 
sveikinimai konferen c i j o s,

ANNA MARIA, FLA.
Mirus

Anna K. Walins-Valincienei
Reiškiame gilią užuojautą gyvenimo draugui 

Jonui, netekus mylimos žmonos, dviem dukroms, 
sūnui, giminėms ir draugams.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Petrukaitis
Mirė balandžio- 18 d., 1967 m. 

Stoughton, Mass.
Jau ketvirti metai kai mirė mano mylimas 

draugas. Sunku man jį pamiršti.

Agnes J. Petrukaitis, žmona 
A. Jordan, dukra

New London, Conn.

Philadelphia, Pa. (
Svarbus minėjimas

Poeto ir beletristo Seno 
Vinco 91-asis gimtadienis 
įvyks gegužės 3 dieną, o 
nuo jo mirties (jis mirė 
1961 m. kovo 6 d.) sukaks 
dešimt metų. Tą sukaktį mi
nėsime gegužės 2 dieną. 
Užpra š o m e atvykti dar 
prieš 12 valandą į 6024 
Wayne Ave. Baltimoriečiai, 
readingiečiai, česteriečiai, 
niujorkiečiai ir niudžerzie- 
čiai yra mūsų mieli svečiai, 
visados laukiami.

Svarbu įsitėmyti kelrodį. 
Iš visų miesto dalių nesun
ku davažiuoti iki Broad St. 
Broad strytu. galima va
žiuoti busais arba požemi
niu traukiniu. Davažiavę 
Erie Ave. persėskite į gat- 
vekarį 53, einantį į West 
uusę. Kuomet davažiuosite 
Walnut La., tai tik skersai 
gatvę ir bus namas 6024 
Wayne Avenue. Bušai J 
ir K atveža iki Chelton ir 
Wayne. Ten išlipus reikės 
porą blokų paeiti į North 
pusę.

Iki pasimatymo, 
I Južintiškis

High Volume Arco Station for 
lease. Troy, Colonie, Albany areas. 
Financial assistance provided. Paid 

j training. Excellent location. For 
further information call: Day 518- 
489-2585, or Eves. 518-371-4305.

(26-30)

Bridgeport, Conn.
Balandžio 5 d. įvyko LDS 

74 kuopos susiri n k i m a s.. 
Narių atsilankė ne per dau
giausia. Pagal kuopos na
rių skaičių, turėjo būti 
daug daugiau. Pasirodo, 
kad daugelis narių nesigili
na į organizacijos reikalus. 
Taip negerai. Ypatingai 
jaunesni drangai tu retų lan
kyti susirinkimus ir pava
duoti senuosius, nes šie jau 
pradeda pavargti.

Šiame susirinkime išrink
ti delegatai į LDS Penkto
sios Apskrities konferenci
ją, kuri įvyks balandžio 25 
d. 103 Green St., Waterbu- 
ryje. Pradžia 10 vai. ry
to. Visi delegatai prašomi 
būti laiku. Taipgi įsitėmy- 
kite, kad tada laikas jau bus 
vieną valandą pirm i’a u. 
Reikės anksčiau keltis.

Taipgi prašomi ir svečiai 
atsilankyti, nes pas mus 
svečiai priimami ir pagei
daujami. Būkite, kas tik

X Strižauskas

a
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R.. ŠARMAITIS

Tarybų Lietuva 1970 metais
(Pabaiga iš pereito num.)

Elektrifikacija
Įgyvendinta ilgametė lie

tuvių tautos svajonė'— už
tvenktas Nemunas ir pasta
tyta Kauno hidroelektrinė. 
Dar didesnę reikšmę liau
dies ūkiui turi Elektrėnų 
šiluminė elektrinė, kurios 
pajėgumas pr a ė j u s i ame 
penkmetyje pasiekė 1.2 mi
ll jono kilovatų. Elektrė
nų energetikos milžinas da
bar tiekia daugiau kaip 80 
procentų Lietuvoje sunau
dojamos elektros energijos. 
Elektros šviesa dabar nau
dojasi ne tik visi miestai ir 
miesteliai. Trys ketvirtada
liai Lietuvos valstiečių kie
mų taip pat elektrifikuoti.

Per praėjusį penkmetį 
gamtines ir suskystintas 
dujas gavo 229,500 butų, iš 
jų 68,600 butų kaime. Iki 
1971 metų pradžios dujofi
kuota 371,400 butų arba 43 
procentai viso Lietuvos gy
venamojo ploto, jo tarpe 
16.8 procento butų kaimuo
se.

Toliau buvo plečiama gy
venamųjų namų statyba. 
Per praėjusį penkmetį pa
statyta 7.5 milijono kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to, arba 1.6 karto daugiau 
negu ankstesniame penk
metyje. Apie 750,000 Lietu
vos gyventojų per penkmetį 
persikėlė j naujus butus ar
ba pagerino savo buitines 
gyvenimo sąlygas senuo
siuose namuose.

1940 metais Lietuvoje tebu
vo 1,971 visų specialybių gy
dytojas, o lovų ligoninėse 
(be lovų karo ligoninėse) 
buvo 8,900. Praėjus 30-čiai 
metų, nepaisant karo metų 
nuostolių, 1970 metais Lie
tuvoje buvo jau 8,800 visų 
specialybių gydytojų, o lovų 
skaičius ligoninėse pasiekė 
32,400. Nereikia užmiršti, 
kad gydymas visoje Tarybų 
šalyje yra nemokamas. Da
bar 10 tūkstančių gyventojų 
Lietuvoje tenka 28 visų spe
cialybių gydytojai, o lovų 
ligoninėse — 102. Pagal li
goninių lovį] skaičių, ten
kantį 10 tūkstančių gyven
tojų, dabar Lietuva pralen
kia Belgiją, Italiją, Prancū
ziją, Jungtines A m ė r i k o s 
Valstijas.

Toliau plėtėsi mokslo įstai
gų darbas. 1970 metais Ta
rybų Lietuvoje veikė 87 
mokslinio tyrimo įstaigos. 
Per penkmetį už įžymius 
mokslo ir technikos darbus 
buvo paskirtos 36 respubli
kinės premijos 133 žmo
nėms. Tarybų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų moksli
ninkams išr a d ė j a m s per 
penkmetį įteikti 4 24 auto
rystės liudijimai, o akade
mijos institutų mokslinin
kams — 137 autorystės liu
dijimai. Tarybų Lietuvos 
mokslininkai baigė parengti 
svarbų lituanistikos žinių 
leidinį — Mažąją lietuviš
kąją tarybinę enciklopediją. 
Dar 1971 metais išeis trečia
sis, paskutinis jos tomas.

išplaukia iš Tarybų Sąjun
gos perspektyvinio liaudies 
ūkio ir kultūros kėlimo pla
no, kuris yra išdėstytas Ta
rybų Sąjungos XXIV suva
žiavimo direktyvose dėl 
1971-1975 metų Tarybų Są
jungos liaudies ūkio vysty
mo penkmečio plano.
1971.III.8

Apšvietus, sveikatos 
reikalai

Komunistų partija ir ta
rybinė vyriausybė toliau 
gerino mokyklų darbo sąly
gas, plėtė ligoninių tinklą. 
Per praėjusį penkmetį bu
vo pastatyta naujų mokyk
lų ir priestatų prie senų 
mokyklų su 118 tūkstančių 
vietų. Tuo pat metu pa
statyta vaikų darželių ir 
lopšelių su 46,600 vietų, 
nauių ligoninių su 4.330 
vietų. Iš viso per penkme
tį buvo pastatyta 171 bend
ro lavinimo mokvkTa, 28 
bendrabučiai moksleiviams, 
55 p-vvenamien namai mo
kytojams. Nenjaža mokyk
lų ir ligoninių iš nepritai- 
k v tu jiems patalpų buvo 
perkelta i patogesnes naujai 
pastatytas arba įrengtas pa
mainas.

Vykdydama Lietuvos Ko
munistų partijos XV suva
žiavimo n u tarimus, respub
likos vyriausybė toliau plėtė 
aukšto i o mokslo įstaigas. 
Per penkmeti paruošta dau
giau kaip 29,000 specialistų 
su aukštuoju mokslų ir 57,- 
000 su specialiuoju viduri
niu mokslu.

Mokslas Tai’vbų šalyje yra 
nemokamas. Valstybė dar 
padeda besimokantiems. Per 
penkmetį vien L i e t u v o s 
aukštųjų mokyklų studen
tams išmokėta 36 milijonai 
rubliu stipendijų. Tai bu
vo didelė parama besimo
kančiam jaunimui. Šiuo me
tu Lietuvos aukštosiose mo
kyklose mokosi apie 57.000 
studentų. Dešimčiai tūks
tančių Lietuvos gyventojų 
1940-1941 mokslo metais te
ko tik 20 studentų, o 1970- 
1971 mokslo metais jau 181 
aukštųjų mokyklų studen
tas. Šiuo atžvilgiu Lietuva 
dabar pralenkia Angliją, 
Prancūziją, Švediją, Kana
dą.

Sveikatos apsauga
Žymiai išsiplėtė sveikatos 

apsaugos įstaigų tinklas.

Aukštas pripažinimas
Geriausi Tarybų Lietuvos 

rašytojų, architektų, akto
rių kūriniai taip pat buvo 
pažymėti Tarybų Sąjungos 
valstybinėmis ir respubliki
nėmis premijomis. Už kino 
filmą “Niekas nenorėjo 
mirti” 1967 metais TSRS 
Valstybinė premija buvo su
teikta jo kūrėjams režisie
riui V. žalakevičiui, opera
toriui J. Griciui, aktoriui D. 
Banioniui. Už Vilniaus Žir
mūnų gyvenamojo rajono 
architektūrą ir statybą 1968 
metais valstybinė premija 
buvo paskirta architektams 
B. Kasper a v i č i e n e i ir B. 
Krūminiu!, inžinieriams V. 
Zubrui ir Š. Liubeckiui.

Už koncertinę programą 
tokios pat premijos 1970 
metais buvo paskirtos vals
tybinio ansamblio “Lietu
va” meno vadovui V. Bartu
sevičiui ir vyriausiajam ba
letmeisteriui J. Lingiui.

Tarybų Lietuvos respubli
kines premijas per penkme
tį gavo 41 literatūros ir 
meno darbuotojas, tarp jų 
rašytojai Justinas Marcin
kevičius, Juozas Macevičius, 
Juozas Paukštelis, Vytautas 
Pet k e v i č i u s, Algimantas 
Baltakis, Mykolas; Sluckis, 
dailininkas Vytautas Mac
kevičius, Albina Makūnaitė, 
Augustinas Savickis, solis
tas Virgilijus Noreika ir 
daugelis kitų.

Gyvenimo sąlygos 
gerinamos

Svarbiausias Tarybų ša
lies liaudies ūkio ir kultū
ros kėlimo, Komunistų par
tijos veiklos tikslas yra no
ras pagerinti darbo žmonių 
gyvenimo sąlygas. Kylant 
šalies ekonomikai, didėjo ir 
kiekvieno dirbančiojo rea
liosios pajamos.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XXIII suva
žiavimo, įvykusio 1966 me
tais, direktyvose buvo nu
matyta darbininkų ir tar-

nautojų darbo užmokestį 
padidinti per penkmetį 20- 
čia procentų. Iš tikrųjų gi 
vidutinis darbo užmokestis 
per penkmetį visoje Tarybų 
šalyje išaugo 26 procen
tais — nuo 96.5 rublio 1965 
metais iki 122 rublių 1970 
metais.

Be to/ išmokos ir leng
vatos gyventojams iš visuo
meninių vartojimo fondų 
per penkmetį išaugo pus
antro karto. Vidutiniškai 
kiekvienas gyventojas 1970 
m. iš visuomeninių fondų 
nemokamo gydymo, ne
mokamo mokymo ir įvai
rių kultūrinių patarnavi
mų pavidalu gavo dar 162 
rublius. Darbininkams ir 
tarnautojams įvesta penkių 
dienų darbo savaitė su dviem 
poilsio dienom.

Kartu su visos' Tarybų 
Sąjungos darbo žmonių gy
venimo sąlygų gerėjimu ki
lo ir Lietuvos gyventojų 
materialinė gerovė. Darbi
ninkų ir tarnautojų mėne
sinis darbo užmokestis pi
nigais per 1966-1970 metų 
penkmetį išaugo 33 procen
tais ir yra maždaug visos 
šalies lygio. Daugiau už
dirbdami, Lietuvos gyvento
jai gali vis daugiau įvai
rių prekių įsigyti valstybi
nės ir kooperatinės preky
bos parduotuvėse. Jau 1969 
metais jie įsigijo 59 procen
tais prekių daugi a negu 
1965 metais. Darbo žmonės 
reikalauja, kad parduotuvė
se būtų vis įvairesnių ir ge
resnes kokybės prekių.

Tolesni Lietuvos liaudies 
ūkio ir kultūros kėlimo už
daviniai yra nubrėžti Lie
tuvos Komunistų partijos 
XVI suvažiavimo, įvykusio 
1971 m. kovo 3-5 dienomis, 
nutarimuose. Tie uždaviniai tų Afrikos rasistų valdžia.

Žinios
Oklahoma City, Okla. — 

Moteris laimėjo majoro vie
tą. Mrs. P. Latting gavo 
10,000 balsų daugiau už vy
rą kandidatą Bill Bishop.

Neg-

5 Įvairenybes
Pietų Ukrainoje, Chersono 

rajone, nukirpus vieną avį, 
gauta. 30.8 kilogramo vilnų 
(pasaulio rekordas!). Iš jų 
bus galima pasiūti 10 kos
tiumu. 4.

Mieste pasidairius
Jamaicoje sūnus peršovė 

motiną Swanson ir patėvį, 
kuomet šeimoje kilo aštrių 
ginčų. Sūnus pabėgo, o per
šautieji nuvežti Jamaica li
goninėn.

Parengimu Kalendorius
Balandžio 18-ta dieną

Įvyks LDS 3-os Apskrities 
konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.
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East St. Louis, Ill
ras advokatas Williams lai
mėjo rinkimuose majoro 
vieta. r

Santiago. — Čile užmezgė 
diplomatinius ryšius su Vo-

Japonai paskelbė įdomių 
bandymų duomenis, 
dančius, kad vaisius jau 
motinos įsčiose įpranta prie 
aplinkos triukšmo. Štai nėš
čios motinos, gyvenusios 
netoli Osakos aerodromo, 
nepastebi, kad jų naujagi
miai nubustų nuo lėktuvų 
gausmo. O vaikai gimę ki
toje vietoje, skrendant lėk
tuvui, darosi neramūs.

Harleme kunigas Demp- 
įro- sey savo namuose apsigynė 

nuo plėšikų, bet buvo su
žeista kakta. Jie reikalavo 
pinigų, bet negavo.

Dempsey yra kovotojas 
prieš kriminalizmą ir nar- 
kotizma.

Pagal anketas, kurias pa
teikė Austrijos švietimo mi
nisterija, 52 procentai ša
lies gyventojų per 1969 me-

kietijos Demokratine Res- įUS perskaitė tik po vieną
publika. knygą, o 42 — jau dveji 

metai neima knygų į ran
kas. Į klausimą: “Kiek 

pirkote praėjusiais
Londonas. —Anglijos Na

cionalinė Studentų Sąjunga knygų 
išrinko prezidentu Kompar- meta.is?”‘ 65 procentai ap-
tijos veikėją Digby Jacks.

New Yorkas. —^Tarp 1969 
ir 1970 metų keleivinių ir 
prekybinių laivų jūreivių 
skaičius sumažėjo 8,300, bet 
susižeidimų skaičius padidė-i 
jo- :

Berlynas. — Pietų Korė
jos diplomatas Yoo su savo 
šeima perėjo i Rytų Berly
ną tarnauti Šiaurės Korė
jai, kuri palaiko ambasadą 
Rytų Vokietijoje.

Detroitas. — General Mo
tors korporacijos šėrininkai 
ragina direktorius nutrauk
ti prekybinius ryčius su Pie-

žiemužė dabar patik mus
Su šalto sidabro sparneliais
Prie manojo lango skraidei.
Balta ir linksma kaip drugelis
Palangėj tu vėl priglūdai

“Nejau nematai kaip nuliūdus 
Į tavąjį rūbą žvelgiu” ? r 
Gamta truputėlį prabudus 
Tuoj prašo švelnesnių spalvų.

Ji nori papuošt palaukę
Žilvyčiais, ramunėm, rugiais;
Paskui rudenėlio sulaukę
Mums duoną raikys gabalais.

Tik vėl, kai gamta išsisėmus — 
Apnuoginta žvelgs, negraži: 
Apklosi tu ją patalėliu, I 
Ilsėsis jinai kaip visi.

O. Gaudešiene

Keturios Speciales Turistinės Grupės

Į LIETUVA 1971 METAIS
Kaip ir praeityje, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
kad , ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui j Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPES VYKS SEKAMAI:

Birželio 18 d. - grįš liepos 3 d.
Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d.
Liepos 30 d. - grįš rugpiučio 14 d. 
Rugpjūčio 13 d. - grįš rugpiučio 28 d.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas
Mr. Robert EHyn sekamu adresu:

UNION TOURS
1 East 36th Street

New York City, N. Y. 10016
Telefonas: 212-OR 9-7878
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klaustųjų atsakė: “Nė vie
nos”.

Kai kur Malajos federa
cijoje iki šių laikų išliko 
matriarchatas, šių genčių 
vyrai su tėvais gyvena at
skirai, žmonas aplanko tik 
pagal kvietimą.

Danijos sostinėje Kopen
hagoje yra gana originali 
biblioteka: jos fondai pilni 
įvairiausių žaislų. Šios bib
liotekos “skaitytojai”, ketu- 
rių-dvylikos metų vaikai, 
žaislą gauna savaitei į na
mus. Vaikams, kurie žais
lus saugo, biblioteka dova
noja mėgstamiausią žaislą. 
O tiems, kurie sutepa, su
gadina, biblioteka trumpą 
laiką neleidžia naudotis ki
tais.

John’s x universiteto 4,000 
katalikų studentų pasisakė 
prieš karą Indokinijoje. Su
sirinkime-kalbėjo trys kon- 
gresmanai ir profesorius 
Thompson.

Japonai žuvų fermas ke
tina statyti jūroje. Po van
deniu bus įrengti automa
tiniai maitinimo įrenginiai. 
Žuvis tikimasi privilioti 
garso signalais, o maži elek
tros šokai jas nukreips į 
maitinimo vietas. Povande
ninės fermos tūris—70.000 
kvadratiniu kilometrų van
dens. Joie nlanuoiama išau
ginti 78,000 tonu žuvu per 
metus-

Gvdvtojai ir statistikai 
nastebeio. kad daugiausia 
vaiku, gimsta auštant, 4-7 
valandą ryto.

Gvatemaloje gatve ski
riančioje juostoje statomi 
mot,aliniai dvyliai. Jeigu ne
silaikoma dešinės, mašina 
užvažiuoja ant jų ir pradu
ria padangas.
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Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

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

Aido chorui
Šį penktadienį, balandžio 

16 d., pamokas turime pra
dėti 7:30 vakare, nes yra 

I labai svarbiu reikalu, dėl ^.7

Žydų kultūrinių klubų ir i kurių keletas choristų turi 
draugijų vadovybė užgyrė!dalyvauti kitame susirinki-
prieškarinę demonstra c i j ą 
balandžio 24 d. Washingto
ne. Pasižadėjo mobilizuoti 
važiavimą į demonstraciją.

me. Į
Kviečia Aido choro-

Pirmininkas

Balandžio 30 ir gegužės 1 
dienomis įvyks marksistų iri 
krikščionių konfer e n c i j a. 
Tai bus jau ketvirtoji eilinė 
konferencija.

New Yorkas.—Keturi re
liginiai žurnalai pasisakė už 
ikaro baigimą Indokinijoje.

Motery Klubo Narėms
Trečiadienį, balandžio 21 

d., įvyks Niujorko Lietuvių ’ K . "V X 1 1 • • N •
David Poindexter, areš

tuotas su Angela Davis, bu
vo džiurės j
teisme laimėjo ’ir dabar jau 2 vai. po pietų, Laisvės sa- 
laisvas. * Įėję, 102-02 Liberty Avė.,

—:— j Ozone Parke.
Po susirinkimo mus pa

vaišins kavute ir pyragu 
Nastė Buknienė ir Adelė 
Rainienė.

Visos dalyvaukime.
Pirmininke (30-31)

išteisintas. Jis Moterų Klubo susirinkimas
• *• *11 • _ . _ v t 1 va IMANTI I H TART/tCl m «■»

Komunistai paskleidė tūks
tančius lapelių, kuriuose nu- 
maskuoja rabiną Kahane ir 
jo vadovaujamus teroristus. 
Nurodoma, kad Kahane pir
miau kooperavo su fašisti
niu neamerikinės veiklos ko
mitetu, kuris persekiojo ko
munistus, progresyvius ir 
net liberalus. Kahane yra 
didelis karo rėmėjas.

Harlemo Angela Davis 
Taikos brigada užsisakė au
tobusą vykti į demonstraci
ją balandžio 24 d. Washing
tone.

Bronxo gyventojas T. Gib
bons gavo 25 metus kalėji
mo už apiplėšimus ir mote
rų prievartavimą.

6 Bronxo gyventojai areš
tuoti. Kaltina juos “suokal
byje bombą padėti” karių 
rekrutavimo raštinėje.

Rep.

Bostonas. — Mass, valsti
jos alkoholinių gėrimų ko
misija atėmė leidimus 84 
Elks ir Moose klubams, ku
rie neįsileidžia negrų, palai
ko rasinę diskriminaciją.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisve®” paramai.

Nakvynių registravimas
Mes tikimės turėti sve

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

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.

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

JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laikraščio “Laisves” 60 metų Sukaktį

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lietuvių Piliečių Klubo salėje

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

Iš ryto, 10 vai. įvyks Liet. Koop. Spaudos B-ves dalininkų suvažiavimas, 
po to seks banketas. Programoje dalyvaus vietinis AIDO CHORAS ir 
jo solistai. Bankete tikimės turėti svečių iš arti ir toli.
DĖMESIO. PROGRAMA BUS 2:30 VAL., O BANKETAS 4-tą VAL.

Banketo 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
T T
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