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KRISLAI
Nixono opozicija auga 
ITT pasigavo republikonus 
Suokalbiavo prieš Čilę 
Kodėl nutraukė pasitarimus 
Chaplinas grįžta Amerikon

J. Gasiūnas
Nixono Pay Boardas (Mo- 

kesties taryba) pasilieka be 
darbo unijų atstovybės. Vie
nas tymąterių unijos preziden
tas Frank E. Fitzsimmons yra 
republikonų mašinos rėmėjas, 
todėl ir pasiliko taryboje, kai 
iš jos išėjo Meany, Abel, 
Smith ir Woodcock.

Dabar taryba sumažinta 
nuo 15 iki 9 narių. Nixonas 
taip 'patvarkė. Jis nusispren- 
dęs algų įšaldymą ir toliau 
laikyti. Tuo pačiu metu pra
gyvenimo produktų kainos 
nuolat kyla, kapitalistų pel
nai didėja, infliacija plečiasi.

Sunku bus Nixonui sulaikyti 
darbininkų kovas. Unijos 
ruošiasi ofensyvai. Prezidenti
nių rinkimų metu Nixonui 
opozicija nuolat didėja ir su
daro jam pavojų.
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Šiaurės Airijoje generalis 
protestantų streikas prieš 

Anglijos valdžios planą
Belfast. —- šiaurės Airi

jos protestantai paskelbė 
generalinį streiką prieš An
glijos valdžios planą tiesio
giniai tvarkyti Šiaurės Ai
riją. Streikieriai uždarė 
fabrikus, sulaikė komunika
ciją, dalinai suparalyžavo 
visą kraštą.

Kiek žinoma, katalikai 
prie streiko neprisidėjo. Jie 
nors tiek patenkinti, kad 
Anglijos valdžia suteikia 
jiems tam tikrų koncesijų, 
kurių pirmiau iš protestan
tų valdžios negaudavo.

Protestantų valdžia re
zignavo. Parlamentas už
darytas. Anglijos valdžios 
ministras Whitelaw sudarė 
tvarkai palaikyti komitetą, 
i kurį įeina ir katalikų. 
Protestantai pareiškė, kad

jie su Anglijos valdžia vi
sai nekooperuos. Protestan
tų demonstracijoje dalyva
vo apie 20,000 žmonių. Pro
testantai jaunuoliai muša 
katalikus. Nemaža sužeis
tų, 2 užmušti.

Demonstracija už 
laisvę kaliniams

Harrisburg, Pa, — Tai
kos kovotojų organizacijos 
ruošia antikarinę demons
traciją šį šeštadienį, balan
džio 1.

Demonstracijos dalyviai 
kartu reikalaus laisvės An
gelai Davis, Harrisburge 
teisiamiems prieš karą ko
votojams, taipgi visiems po
litiniams kaliniams.

Nuotraukoje: Vietnamo Demokratinėje Respubliko
je sodinami ryžiai. Kadangi Amerikos aviacija nuolat 
bombarduoja, valstiečiai yra priversti dirbti laukuose 
apsiginklavę. TASS-o fotokronika

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

PRICE 10c

LAISVE-LIBER1DY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........ ............. ................ . $10.00
Kitur užsienyje .......................... . . 12.00
Jungtinėse Valstijose ...... .............. $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

—. ——3
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Jungtines Valstijos dabar 
turi ginkluotosiose j ėgose 
2,425,050 vyrų ir moterų
Washingtonas. — Penta

gonas raportuoja, kad šiuo 
metu Jungtinių Valstijų 
ginkluotosiose jėgose tar
nauja 2,425,051. Tai 40,014

Republikonai įsipainiojo į 
International Telegraph & 
Telephone korporacijos spąs
tus, kaip musės į voratinklį.

Minima korporacija yra vie
na galingiausių monopolijų 
pasaulyje. Ji turi savo firmas 
80-yje lalių. Ji yra savininkė 
daugelio maisto, transportaci- 
jos ir kitų kompanijų. ,

Kai republikonų vadovybei 
ITT numetė meš kerę su 
$400,000 masalu, republikonų 
žuvis prikibo ir pagauta pasi
žadėjo padėti ITT korporaci
jai teismuose kovoti prieš an- 
titrustinį įstatymą.

Dabar iškilo naujas Wash* 
ingtone skandalas. Kolumnis- 
tas Andersonas paskelbė savO 
suradimus net 700 laikraščių, 
kad ITT suokalbiavo su Nixo
no kontroliuojama Centraline 
žvalgybos agentūra suruošti 
Čilėje sukilimą įprieš marksis
tinį prezidentą Allendę.

ITT turi investmentų Čilėje. 
ITT nesigailėjo finansinės pa
ramos Čilės kontrrevoliucio
nieriams. Bandymai nuversti 
liaudies valdžią vistiek nepa
vyko, nepaisant, kad Nixono 
administracija padėjo ITT 
korporacijai.

Ir dabar Nixono administra
cija grąso Čilės valdžiai už 
nacionalizavimą amerikiečių 
monopolijų.

Vietnamo taikos derybas 
Paryžiuje nutraukė Nixonas 
neribotam laikui. Nežinia, ar 
kada nors jos atsinaujins.

Dar kortą Nixono adminis
tracija įrodė, kad ji nesitiki 
nieko laimėti taikingu susita
rimu. Dabar kito kelio Nixo
nui neliko, kaip tik padidinti 
karą Indokinijoje.

Vietnamo patriotai, pasipik
tinę taikos derybų nutrauki
mu, pareiškė, kad Nixono ad
ministracija turi imti visą at
sakomybę už taikos derybų 
ardymą ir imperialistinės ag
resijos Indokinijoje tęsimą.

Balandžio 10 d. Hollywoo- 
das pagerbs ipasaulyje gar
siausią komiką Charles Chap- 
liną. Už jo atsižymėjimą 
Chaplinui bus suteiktas spe
cialus Akademijos Awardas 
(premija).
Chaplinas ilgoką laiką gyve

no Jungtinėse valstijose. Ne
maža filmų jis pats

Senatas tiria ITT suokalbį 
nuversti Čilės valdžią

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai nutarė tyrinėti 
International Telephone & 
Telegraph korporacijos suo
kalbį su Centraline žval
gybos agentūra nuversti 
Čilės valdžią.

Senatorius Church pri
davė komitetui dokumen
tų, rodančių suokalbį nu
versti Čilės valdžią. Ko- 
lumnistas Andersonas su-

rinko pakankamai duome
nų tyrinėjimui. Dokumentai 
turi 82 puslapius, kuriuose 
atspindi Jųngt. Valstijų 
monopolijų suokalbiai Loty
nų Amerikoje.

Washingtonas— Senatas 
nutarė raginti Nixono ad
ministraciją pripažinti Ben- 
gladešo nepriklausomybę ir 
užmegsti diplomatinius bei 
prekybinius ryšius.

Nelegaliai atvykusių 
Amerikon problema
Washingtonas.— Kongre

siniame teisdarystės subko- 
miteto susirinkime kon- 
gresmanas McDonald aiš
kino, kad nelegaliai atvykę 
čia svetimšaliai padaro bi
lijonus šaliai nuostolių, ge
rą skaičių darbininkų išstu
mia iš darbų, apsiimdami 
dirbti už mažesnes algas.

McDonald reikalavo Imi
gracijos komisionieriaus 
Farrell rezignacijos, ka
dangi jis esąs nekompeten- 
tiškas sulaikyti nelegalų 
svetimšalių įvažiavimą į 
Ameriką.

Leningradas.— Tarybinis 
kalbų ekspertas Volodinas 
sudarė gramatiką Kamčat- 
koje gyvenantiems 350 itel- 
menų, kurie ikišiol rašytos 
savo kalbos neturėjo. Kele
tą metų Volodinas su itel- 
menais gyveno tikslu suda
ryti jiems gramatiką.

Senate bilius prieš 
bombardavimą

Washingtonas. — Senato
riai Gravel ir Mondale siū
lo bilių sulaikyti Amerikos 
lėktuvais bombardavimą In- 
dokinijos šalių, žudymą ne
kaltų žmonių, daugiausia 
vaikų, moterų ir senelių, 
kurie negali niekur pasis
lėpti.

Kartu šie senatoriai kvie
čia piliečius paremti tą bi
lių, kad jis būtų Senate pri
imtas su įsakymu Nixonui 
sulaikyti bombardavimą.

“Gegė”“ — rekordininkė
Beveik tris tūkstančius 

kilogramų pieno, kurio rie
bumas 4.26 procento, 
primelžė iš karvės “Gegės” 
Baisogalos eksperimentinio 
ūkio melžėja J. Ragauskie
nė. Rekordininkė “Gegė” 
kasdien duoda po 40 kilo
gramų pieno.

Mokslininkai, kuriantys 
lietuviškų juodmargių kar
vių liniją, pavadintą “Gin
taro” vardu, tikisi per arti
miausius metus suformuoti 
labai produktyvią vietinių 
juodmargių bandą. Keturi 
“Gegės” buliukai atiduoti 
geriausioms veislininkystės 
stotims, kur jie labai rū
pestingai prižiūrimi.

Darbas meistrą giria
Labai gerai specialistai 

įvertino Ukmergėje gami
namą Vologdos sviestą, 
kuris dabar laikomas eta
lonu. Įmonės meistrui R. 
Ramonui paskirtas TSRS 
liaudies ūkio laimėjimo pa
rodos aukso medalis.

V. Petkevičienė

Geriausios apybraižos
Panevėžys (ELTA).—Su

vesti Lietuvos TSR Žurna
listų sąjungos Aukštaitijos 
susivienijimo surengto kon-

kurso geriausiai apybraižai 
ir fotoreportažui rezultatai. 
Pirmoji piniginė premija už 
apybraižą “Matūzas iš Si- 
džiūnų” paskirta Panevė
žio rajono “Tėvynės” laik
raščio korespondentui A. 
Černai. Antroji atiteko Mo
lėtų rajono “Pirmyn” laik
raščio redakcijos darbiu 
jai N. Antanavičienei, 
trečiosios—biržiečiui A 
zitėnui ir ukmergiškiui 
Vykintui.

Už foto reportažą “Nau
jasis plieninių žirgų br 
pirmoji premija paskirta 
“Tėvynės” laikraščio 
buotojams L. Grubinskui ir 
S. Kriaučiūnui. Antroji ir 
trečioji atiteko fotokores- 
ponden tams A. Zib 
(Rokiškis) ir A. Krištapo- 
niui (Ukmergė).

Gimdymo apsisaugoji
mas visiems prieinamas

Washingtonas.— Aukš
čiausiasis teismas nuspren
dė, kad nuo gimdymo apsi
saugojimo priemonės turi 
būt prieinamos visiems ly
giai, ne tik vedusiems.

Teismas pripažino Mass, 
valstijos įstatymą nekonsti- 
tuciniu, kadangi jis sutei
kia teisę tik vedusiems nau
dotis nuo gimdymo apsisau
gojimo priemonėmis.

mažiau, negu buvo 1960 m. 
gegužės mėnesį.

Armijoje tarnauja 885,- 
779; oro jėgose — 747,999; 
laivyne — 595,192; marinų 
korpuse — 196,080.

Per sekamus 15 mėnesių, 
Pentagonas teigia, dar bus 
sumažintos militarinės jė
gos 70,000. Gynybos depą r- 
tamentas planuoja paleisti 
iš darbo 300,900 civilinių 
tarnautojų.

Washingtonas. — Senato 
finansų komitetas vienbal
siai nutarė nustatyti mini
mum mokestį $200 į mėnesį 
tiems, kurie išdirbę po 30 
ar daugiau metų ir dabar 
gauna mažesnę Social Se
curity apdraudą.
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Sumanių meistrų dai
Ne vien 

garsėja Vilkaviškio bui 
aptarnavimo komb i n 
meno dirbtuvių gami 
Meistrų S. Brazaičio, J. 
trauisko, V. Černiausko
bai noriai perkami Kapsu
ko, Šakių, Kaišiadori 
kituose rajonuose.

Per metus Vilkaviškio 
meno dirbtuvės išleis pro
dukcijos už 70,000 rublių.

V. žemaitis

u ir

18,646 turčiai mokėjo tik 7%

Baltųjų džiure išteisino 
Soledado brolius negrus

San Francisco, Calif. — 
Baltųjų džiure, susidedanti 
iš 9 moterų ir 3 vyrų, pas
kelbė savo nuosprendį, kad 
Soledado broliai nekalti ir 
buvo neteisingai kaltinti už
mušimu kalėjimo s a r g o 
John Mills 1970 m. sausio 
16 dieną.

Soledado kalėjimo juodie
ji kaliniai John Clutchette, 
Flee ta I)rumgo ir George 
Jackson buvo kaltinami 
sargo užmušimu. Sargas 
Mills buvo žiaurus. Jis ar 
kitas sargas prieš tai nu
šovė tris juoduosius kali
nius. Vėliau sargai nušovė 
George Jacksoną, parašiu
sį knygą apie savo gyveni

mą ir kalėjimo padėtį.
Angela Davis irgi kalti

nama bandymu išlaisvinti 
Soledado brolių. Jos teis
mas prasidėjo kovo 27 d. 
Teismas buvo sutrukdytas, 
kai 3 kaliniai bandė pabėg
ti. Sargai vieną užmušė, du 
suėmė. '

Pittsburgh, Pa — Krau
tuvės apiplėšimo metu išti
ko apsišaudymas. Du poli- 
cistai užmušti, du žmonės 
sužeisti.

Tokijas. — Japonai liūde
sio ženkle laidojo 24 Fuji 
kalnuose viešnioje žuvusius. 
Dar šešių žmonių ieško.

Specialus narkotistų Kompartijos kandidatai 
gaudymas 33 miestuose pietinėse valstijose

Ultrareakcionieriai jį niekino, 
komunistu krikštino, trukdė 
jo kūrybinį darbą. Amerikie
čių mylimas Chaplinas tada 
išvyko užsienin ir kūrė filmus 
Anglijoje ir Šveicarijoje.

Balandžio 4 d. Chaplinas 
atvyks New Yorkan, kur bus
iškilmingai priimtas ir pagerb- 

sukūrė.tas*

Mūsų skaitytojams
Jau esame pranešę, kad 

mūsų linotipininkas dig. 
Steponas Večkys yra sun
kiai susirgęs. Tiesa, džiugu, 
kad atrodo, jog jo svei
kata po truputį taisosi, 
bet apie greitą sugrįži
mą į darbą negali būti ne 
kalbos. Be to, vienas mūsų 
Hnotipas buvo sugedęs ir 
per porą dienų negalėjome 
juo naudotis. Tuo būdu 
spaustuvėje susidarė tikra 
krizė. Galimas daiktas, kad 
vienas kitas “Laisvės” nu
meris negalės išeiti- Neži
nome.

Nuoširdžiausiai prašome 
kantrybės, kol šią krizę nu
galėsime.

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Reuss pateikė 
specialų raportą kongresi
niam komitetui. Raporte
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Washingtonas. Darbo 
unijos ruošiasi kovoms prieš 
maisto kainų kilimą.

nurodo, kad 1970 metais 
18,646 turčiai, turėję pajamų 
po $100,000 ir daugiau, te
mokėjo tik po 7 proc. fede- 
ralinių taksų, kuomet ki
tiems teko mokėti po 20 
proc. ir aukščiau.

Tuo pačiu metu 394 tur
čiai visai nemokėjo taksų. 
Jie surado skyles taksų pro
gramoje, kaip išsisukti nuo 
taksų mokėjimo arba žy
miai juos sumažinti ir nu
skriausti kitus taksų mokė
tojus.

Amman. — Jordano ka
ralius Husseinas atvyksta 
Washingtonan tartis su Ni- 
xonu dėl planuojamo sukū
rimo Palestinos valstybės.

35,000 dalyvavo vaikų 
demonstracijoje

Washingtonas.— Kovo 25 
d. apie 35,000 dalyvavo vai
kų demonstracijoje. Tūks
tančiai maršavo apie Bal
tuosius rūmus, ragindami 
Nixoną sulaikyti mokyk
loms ir vaikų įstaigoms fon
dų mažinimą.

Vėliau visi susirinko prie 
Washington© pa m i n k 1 o. 
Baltieji ir juodieji vaikai 
bendrai smerkė Nixono5; ka
rinę politiką, reikalavo 
baigti karą ir daugiau rū
pintis abelnais visuomeni
niais reikalais.

Washingtonas.— Justici
jos departamentas siunčia 
specialias federalinių agen
tų grupes į New Yorką ii' 
kitus 32 miestus.

Jie bendrai su vietiniais 
narkotistų medžiotojais im
sis didžiulio darbo sugau
dyti įvairių narkotikų par
davinėtojus ir naudotojus.

Trys JAV unijų vadai 
Šiaurės Vietname

Hanojus. Čia atvyko 
Distributive Workers of 
America lokalo 65 p r e- 
zidentas Livingston, Tym- 
sterių unijos vice preziden
tas Gibbons ir mėsos pri- 
rengėjų unijos vice prezi
dentas Caldwell.

Jie tarėsi su Šiaurės Viet
namo Darbo Unijų Federa
cijos karo klausimu, kaip 
sulaikyti JAV imperialisti
nę agresiją.

Hanojus. — Šiaurės Viet- 
namati atvyko Tarybų Są
jungos oro jėgų ekspertai..

Birmingham, Ala.-— Ko
munistų partija pareiškė, 
kad ji stengiasi įtraukti į 
rinkimų sąrašą savo kandi
datus šiose pietinėse valsti
jose : Alabama, Kentucky, 
Tennessee, North Carolina, 
Louisiana, Texas, Virginia 
ir Florida.

Svarbiausia ten gauti po 
pakankamą kiekį piliečių 
parašų O tai nelengvas 
darbas. Partija tikisi turė
ti savo kandidatus 25 ar 30 
valstijų.

Teisiami patriotai
Atėnai (Tass - Elta). — 

Atėnų nepaprastasis karo 
tribunolas pradėjo nagrinė
ti penkiolikos patriotų —- 
pogrindinės antidiktatori- 
nės organizacijos “Visos 
Graikijos išsivadavimo ju
dėjimas” (PAK) narių bylą.

Kaltinamųjų tarpe — ke
li gydytojai, teisininkai, di
misijos karininkas, kareivis 
ir jūreivis. Pastatas, kuria
me vyksta procesas, griež
tai saugomas.
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Kongresą”:
“Deja, be gražios eilės 

šviesaus jaunimo pavyz
džių, vis dėl to jau dabar 
galima įžiūrėti ir tokių "pir
mūnų”, kurie į kongresą 
vyks neturėdami ką ten pa
sakyti ar nemokėdami net 
savo minties raštu ar žodžiu

IKI šiol tiktai Chicagos menševikų dienraštis ilgiau
siais vedamaisiais (editorialais) kasdien šmeižtais bom
bardavo tą mūsų mieląją Lietuvą. Ir ko tie nelaimingi 
redaktoriai prieš ją nebeišgalvoja ir nebesuranda! Pa
siskaitę Lietuvos spaudoje kokį nors nusiskundimą prieš 
kokį nors trūkumą, ir jau ilgiausias editorialas, ir jau 
iš naujo ne tik visa tarybinė santvarka, bet ir pats ko
munizmas sumaišomas su žeme.

Kas nors, matyt, pakuždėjo į ausį Chicagos kunigų 
dienraščio redaktoriams, jog “negražu” menševikams 
nusileisti šiuo tarpu dideliu klausimu, jog toks nusilei
dimas dar gali pakenkti antikomunistiniam bizniui, nes 
jų laikraščio skaitytojai dar gali pamanyti, kad ta Ta
rybų Lietuva nėra jau toks baisus “velnias”, kaip jiems 
buvo duota suprasti, jeigu “Drauge” nesimato prieš ją 
tokių "šaunių” vedamųjų, kokiais iki pakvaišimo yra 
kaitinami "Naujienų” skaitytojai. Na tai, ot, ir 
kunigų organą tokie pat ilgi šmeižiški vedamieji 
pradeda beveik kasdien puošti. Kartais dar net kvailes
ni ir tulžingesni negu menševikų gazietoje.

Ką tai viskas parodo? Kam tas paaštrėjęs ir pa- 
žvėrėjęs tos Lietuvos šmeižimas ir niekinimas?

Tėra vienas pagrindinis atsakymas, būtent, kad 
menševikai ir klerikalai yra desperacijoje dėl Tarybų 
Lietuvoje daromo didžiulio progreso visose gyvenimo 
srityse. Jie nebepasitiki savo skaitytojais. Jie mato, 
kad nepaisant, kaip jie nuodija savo skaitytojus antita
rybine, antikomunistine propaganda, juose vis garsiau 
ir dažniau pasigirsta balsų, kad "mums jau atsibodo tie 
šmeižtai ir niekinimai”, kad žmonės, kurie buvo nuvykę 
į Lietuvą, sugrįžę kalba visiškai kitaip, negu “Draugas” 
ir "Naujienos” jiems per metus pasakojo.

išreikšti, jeigu jie kokią 
mintį ir turi. O greta tokio 
dažnu atveju sėdės su aka
deminiu išsilavinimu švie
sios galvos "bebalsis”... Tai 
jau rinkimų išvada, kur bu
vo draugiškai balsuojama 
tik už savo kasdieninius bi
čiulius, tik už norinčius nu
važiuoti į Chicagą, bet ne už 
galvos svori ir lietuvišką 
širdį”.

Dar viena kiauri intriga
ŠIOMIS dienomis iškilo aikštėp dar viena Amerikos 

imperialistų intryga, kišimasis į kitų šalių vidinius rei
kalus. Reikalas liečia Čilės respubliką. Sužinota, kad 
kai ten rinkimus laimėjo Liaudies Frontas, kuriam va
dovavo socialistai ir komunistai, mūsų kapitalistai ir 
valdžia baisiai išsigando ir susirūpino. O kai naujasis 
parlamentas prezidentu išrinko Allandę, mūsų Valsty
bės Departamentas ir ČIA (Central Intelligence Agency) 
planavo neleisti jam prezidento vietą užimti.

Tačiau tą biaurų sąmokslą jėga įvykdyti, 
buvo pabijota-—pabijota Čilės liaudies rūstybės ir pa
saulinės opinijos. Buvo pakeista taktika. Buvo pradėtas 
įtemptas Čilėj kurstymas žmonių prieš naują valdžią. 
Atsimename, kaip mūsų komercinėje spaudoje buvo pra
našaujama, kad Liaudies valdžią nuvers Čilės moterys, 
kurios "masiniai”- su puodais rankose demonstruoja 
Santiago gatvėse. Bet, kol kas, matyt, ir šis būdas mū
sų imperialistams neišdegė. Atrodo, kad Čilės valdžia 
gerai tebeatsilaiko prieš reakcininkus ir užsieninius in
trigantus.

Ar tai reiškia, kad mūsų imperialistai jau visiškai 
atsisakys savo intrigų su Čilės valdžia susidoroti? La
bai abejotina. Jeigu Čilės Liaudies valdžia rimtai vyk
dys savo pasibrėžtus tikslus, tiek naminė reakcija, tiek 
imperialistai nesiliaus prieš ją intrigavę ir siekę ją 
nuversti

NUMATO NAUJĄ 
PAVOJŲ

Šiomis dienomis Ameri
koje lankėsi Turkijos val
džios pasiuntiniai ir, matyt, 
prašė šios šalies militari- 
nės pagalbos. Turkijos ka
rinės jėgos esančios atsili
kusios. Jas reikia panau
jinti ir perorganizuoti, taip t 
pat, žinoma, naujai apgink
luoti. Mūsų prezidentas Ni- 
xonas tokią pagalbą tur
kams pažadėjęs. O tas 
mums veikiausia atsieis ke
letas šimtų milijonų dole
rių. Kaip žinia, Turkija 
yra NATO militarinio blo
ko narė.

"The New York Times” 
(kovo 28 d.) Nixono šią 
politiką kritikuoja. Tur
kijai pirmiausia reikia 
persiorganizuoti ir susitvar
kyti ekonominiai, nes jos 
ekonomika esanti baisiai 
atsilikusi. Militarinis at
sinaujinimas šios proble- 
m o s neišspręs. Turkijos 
militarinis sustiprėjimas, 
sako dienraštis, dargi gali 
neigiamai paliesti ir NATO

Mat, iš naujo iškilo Cyp
rus salos klausimas. Jau 
seniai eina aštrus susikirti
mas tarp Turkijos ir Grai
kijos, kuri taipgi yra NA
TO narė,

tų karas

dėlei šios salos.
Cyprus salos kil-

Graikijos, tai įvyktų skili
mas tarp NATO jėgų. O 
minitarinis Turkijos tvirti
nimas kaip tik ją drąsina 
nenusileisti Graikijai Cyp
rus klausimu.

Hels i n k i o universiteto 
profesoriaus G. Te iro nuo
mone, suomiška pirtis sau
na yra daugelio ligų prie
žastis. Suomijoje širdies 
susirgimų skaičius yra di
džiausias Europoje, suo
miai plaučių vėžiu serga du 
kartus dažniau, negu šve- 

. „ _ , . ,. Idai, ir penkis-šešis kartussvono . Bet, girdi, nuste- dažniau už norvegus nors 
bau, kai tikrinimas praėjo !ir ngra dide)i rūkoriaL Ty.

Kas ką rašo ir sako
BE JOKIO REIKALO 
MERGINA BAUGINOSI

Kanadietė Rožė Mainely- n2”nali5 . kai.p ir. k,i,ekvie' 
tė pernai lankėsi Lietuvoje, 
bet tiktai dabar "N. L.” 
(kovo 29 d.) pradėjo spaus-

name užsienio krašte”.
Iš aerodromo ji bu su nu

vežta į "Inturist” viešbutį, 
drūrSaUįspūd“žiūsr Matyt, visai naują prieš metus pa- 
Rožė buvo prisiklausiusi statytą Viešbutis puikus, 
arba prisiskaičiusi visokių 
gandų apie Tarybų Sąjun
gą. Todėl, sako, "mano 
mintyse vis pynėsi: kas gi 
manęs laukia šioje kelionė
je, kaip seksis Maskvoje? 
Kilo savotiška baimė, nes 
keliavau visiškai viena, be 
jokios ekskursijos”.

Na, ir po kokių 11-os va
landų lėktuvas pasiekia tą 
Maskvą. Na, ir "kyla susi
jaudinimas” sako Rožė Mai
nelytė, "galvoju, kaip sek
sis muitinėje”. Baimė ją 
kankinus dar ir todėl, kad 
jos "lagaminas svėrė 40 
svarų daugiau leidžiamo

Rožė sako: "Tai modernus 
viešbutis, 20 aukštų, radijo 
prii m t u v a s kiekviename 
kambaryje. Gyvos gėlės, 
minkšti foteliai, rašomas 
staliukas yra kiekvieno 
aukšto vestibiulyje...”

Ir dar: "Žmonės, su ku
riais viešbutyje tvarkiausi 
visus formalumus, buvo 
mandagūs malonūs. Mano 
įtampa atslūgo”.

rinėtojai mano, kad viso to 
priežastis - • sauna.

Profesorius Teiras atliko 
bandymus su pelėmis. Sau
nos režimas joms sukėlė 
piktybinius plaučių navikus.

Valandėlė su jžy mil 10 j u Lietuvos 
aktoriumi Donatu Banioniu

Tarybų šalies kino žiūro- rindinis —mokslininko Kul
vai pažįsta Donatą Banionį vino vaidmuo, 
iš daugelio filmų. Jų atmin
tyje dar gyvi lietuvio kino 
aktoriaus sukurti persona
žai kino filmuose "Ne sezo
no metas,” /'Raudonoji pa
lapinė,” “Adomas nori būti 
žmogumi” ir kituose. Už 
vaidmenį lietuviškoje kino 
juostoje “Niekas nenorėjo 
mirti” 1967 metais Banio- 
niui buvo paskirta TSRS 
Valstybinė premija.

Per palyginti trumpą lai
ką D. Banionis vaidino Id
oje kino ir televizijos filmų, 
o kur dar vaidmenys Pa
nevėžio dramos teatro sce
noje? Aktoriaus teigimu, 
čia jis sukūręs apie 80 įvai
rių personažų. Dirbdamas 
nuo pat teatro įsikūrimo 
dienų, jis vaidino ir pačiuo
se pirmuosiuose pastaty
muose — K. Binkio "Atža
lyne”, A. Vienuolio “Prie
blandoje”, ir vėlesniuose — 
A. Šolochovo “Pakeltoj ve
lėnoj,” F. Diurenmato “Fi
zikuose”, R.Borcherto “Lau
ke, už durų.” 
Panevėžio dramos teatre 
jam ir buvo suteiktas Lie
tuvos TSR nusipelniusio 
artisto vardas.

Neseniai D. Banionis grį
žo iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos. Ta pro
ga, mano paprašytas, akto
rius maloniai sutiko atsa
kyti į keletą klausimų.

Draugas Banioni, kokie 
reikalai Jus pakvietė i

VDR?
— Erfurte turėjo įvykti 

“Lenfilmo” ir "Defos” kino 
studi j ų pastatymo pla - 
čiaformačio dviejų dalių 
kino filmo "Goja” premje
ra. Štai mane, kaip pagrin
dinio vaidmens atlikėją, 
draugai vokiečiai ir pakvie
tė joje dalyvauti. Kiek anks
čiau dalyvavau šio filmo 
premjerose Berlyne, Mask
voje ir Leningrade.

Džiugu, jog naująjį fil
mą, taip pat mano sukur
tą įžymaus ispanų dailinin
ko Gojos 
sutiko ir 
žiūrovai, 
paskirta 
mija, o neseniai Maskvoje 
įvykusiame Tarptautiniame 
kino festivalyje filmas ga
vo prizą.

Tikriausiai, tai buvo ne 
vienintelis Jūsų vaidmuo ki

ne praėjusiais metais?
— O, ne. Televizijos žiū

rovai pernai matė naują te- 
lefilmą “Raudonasis diplo
matas”, kuriame ir aš vai
dinau. Be to, filmavausi ir 
“Mosfilmo” kino studijos 
paviljonuose. Čia pagal ži
nomo lenkų rašytojo fon- 
tasto Stanislavo Lemo ro
maną “Soliaris” režisierius 
Andriejus Tarkovskis stato 
to paties pavadinimo kino 
filmą. Jame man teko pag-

Filmavimo 
darbai baigti, ir artimiau
siu metu šią kino juostą iš
vysime ekranuose.

Ir dar vienas, sakyčiau, 
tradicinis klausimas: kokie 
planai ateičiai, kokius Jū
sų sukurtus vaidmenis žiū
rovai pamatys kine ar te
atro scenoje?

— Kviečia mane filmuo
tis Maskvos, Leningrad j, 
Kijevo, Talino ir kitos ki
no studijos, tačiau dabarti
niu metu įtemptai dirbu 
teatre, todėl galutinio suti
kimo dar niekam nedaviau. . ........................ .. . .r.kiTikriausiai, lukterėsiu ii 
teatrinio sezono pabaigos

Neseniai mūsų teati 
scenoje panevėžiečiai išvy
do premjerą — H. Ibseno 4 
veiksmų dramą "Heda Gab
ler” Naujajame pastaty
me man teko vienas pag
rindinių — Tesmano—vaid
muo.

Kaip žinia, pernai kine 
debiutavo Jūsų sūnus Rai
mondas. Ką galite pasaky-

Už kūrybą apįe pirmuosįus j0 vaįįj
menis ?

— Raimondui dar tik ke
turiolika, mokosi jis aštun
toje vidurinės mokyklos 
klasėje. Pernai jis debiuta
vo Baltarusijos kino stu
dijoje sukurtoje juostoje 
“Penketas narsuolių”. Šie
met ekranuose pasirodys 
Maskvos Gorkio kino

APIE SAVO "JAUNIMO 
KONGRESĄ”
Bostono "Keleivis” 

(kovo 21 d.) šitaip išsireiš-
kia apie taip vadinamą “Pa-

So.

PO LIETAUS

vaidmenį šiltai 
meno kritikai, ir 
Už jį man buvo 

speciali VDR pre-

Taip šiltai nulijo —
Lyg banga gyvybės nuvilnijo 
per eglyną, 
per pušaičių jaunuolyno 
metūgius, 
per didžiulį skruzdėlyną, 
per smėlynuos ! 
išbarstytus kadugius.
Ir sužvilgo, 
sidabru sužvilgo eglių skėčiai 
ir išsiskleidė, atrodo, dar plačiau... 
Nuo žalumo 
ir sodrumo 
svaigstant paukštį pamačiau.

d i j os filmas "Suteikti Did-j tentai. 348 iš jų — mokslų 
vyrio vardą,” kuriame taip daktai^ai ir kandidataL 
pat vaidina mano Raimon
das.

Kokio meninio lygio jo

Studentų mokslinė drau
gija turi daugiau kaip 1,900 
narių.

KPI leidžia moksli n i u 6 
pirmieji vaidmenys, kol kas ' Lietuvos TSR -aukštųjų mo- 
sunku spręsti. Viena džiu- jkyklų darbus 
gu — sūnus traukia mano | architektūra,” 
pėdomis... "Vibrotechnika,”

Suprantama, daug laiko ir che m ’n g technologija.
.Jus sugaištate kūrybiniam i . ., ., 
darbui. Ir vis tik, kaip pra- G\ , ■ , . , r’ 1 Daupgiau kaip trečdalis

respublikos autorinių liudi
jimų priklauso KPI išradė
jams. Vien tik 1970 metais 
patvirtinti 162 jų išradimai.

KPI mokslininkų sukurti 
įrengimai ir prietaisai bu
vo demonstruojami tarptau
tinėse parodose ir TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų pa
rodoje Maskvoje, apdovano
ti premijomis, medaliais ir 
diplomais.

KPI katedros plačiai ben
dradarbiauja su Maskvos, 
Kijevo, Leningrado, Tartu, 
Lvovo, Kuibyševo, Talino, 
Rygos ir kitų broliškų res
publikų aukštosiomis mo
kyklomis.

Daugiau kaip 70 procentų 
studentų gauna valstybines 
stipendijas. Buržua z i j o s 
valdymo metais stipendijas 
gaudavo tik 3-4 procentai 
technikos fakulteto studen
tų.

Tik per paskutiniuosius 
kelerius metus pastatyti 7 
dideli bendra bučiai, ku
riuose gyvena 3,200 stu
dentų. Toliau statomas stu
dentų miestelis, kurio plo
tas bus 65 hektarai. Trys 
mokymo korpusai, įrengti 
pagal paskutinį technikos 
žodį, jau pastatyti.

90 procentų studentų yra 
komjaunuoliai. 2,000 stu
dentų kas vasarą dirba dar
bo ir poilsio stovy k 1 o s e . 
Įvairiose Lietuvos vietose 
jie pastatė daugiau kaip 

j 140 pastatų, jų tarpe 5 ne
dideles hidroelektrines,

leidžiate laisvalaiki?
—Jei smalstaujate, atsklei

siu ir savo "silpnybę.” Labai 
mėgstu keliauti, naujas pa
žintis. Neskaitant dauge
lio mūsų šalies vietų, aš pa
buvojau Bulgarijoje, Jugo
slavijoje, VDR, Mongolijo
je. Prieš porą metų lan
kiausi JAV. Dar ir šian
dien gy venu įspūdžiais iš 
susitikimu su Amerikos lie
tuviais. Daugeliui jų aš 
nuoširdžiai dėkingas už su
teiktą galimybę pakeliauti 
po šalį, susipažinti su New 
Yorko, Chicagos, San Fran
cisco, Los Angeles įžymy
bėmis. su kaikuriais nau
jais bičiuliais jau turėjau 
progos sutikti ir Lietuvoje, 
jų viešnagės tėviškėje me
tu.

Daugiau k a i p valandą 
šnekučiavomės su aktoriu
mi Donatu Banioniu. Po to, 
aš padėkojau už pokalbį ir 
atsisveikinau. Jis išskubę- 

eilinę repeticiją dra- 
teatre.

jo į 
mos

Ambraškasta

Nuotraukoje: Aktorius D. Banionis 
K. Liubšįo nuotrauka

Apie šauniąją Tarybų Lietuvos 
mokslininką gamyklą

20,000-asis inžinierius šiais 
metais gaus Kauno Poli
technikos instituto diplomą. 
Štai keletas įdomių faktų 
apie šią stambiausią Kauno 
aukštąją mokyklą.

KPI šiuo metu mokosi 
14,000 studentų, 7,000 iš jų 
studijuoja neatsitraukdami 
nuo gamybos.

Kaune yra devyni KPI 
fakultetai: automatikos, in
žinerinės ekonomikos, leng
vosios pramonės, statybos 
ir santechnikos, cheminės

tu raibasis čiulbonėli, 
jei galėčiau —
aš kiekvieną žalią šaką išbučiuočiau, 
skriaust audroms ir vėjams jų 
ir tave su lizdeliu [neduočiau
į saulę pakylėčiau.
Kad čiulbėtum, 
išulbėtum 
ankstų rytą, vakarėlį vėlų 
mano meilę — 
Mano džiaugsmą, 
mano skausmą, 
mano gilą gėlą.

Pranas Raščius

"Statyba ir 
Mechanika,’’ 

Chemija

"Automatika ir skaičiavimo

dideles hidroelektrines, 10 
kultūros namų, daug ūkinių 
pastatų, o taip pat padėjo 
kolūkiečiams nuimti derliu.

KPI liaudies dainų ir šo
kių ansamblis "Nemunas” 
ir akademinis choras "Jau
nystė,” vyrų choras, pavyz
dinis dūdų orkestras ir kiti 
meno saviveiklos kolektyvai 
sėkmingai gastroliavo Mask
voje, Leningrade, Kijeve, 
Lenkijoje, VDR, Čekoslova
kijoje, Jugoslavijoje, Kana
doje ir kitur.

Daug KPI sporti ninku 
yra respublikos rinktinių 
nariai, TSRS sporto meis-

• elektrotech-^rab “Politechnikos’’ krepši- 
’ninkės žaidžia Šalies aukš
čiausioje lygoje.

“Jaunimo gretos’’

technologijos ii 
nikos. Klaipė d o j e , Šiau
liuose ir Panevėžyj e 
veikia vakariniai K P I 
fakukltetai, o buvęs institu
to Vilniaus filialas išaugo, 
tapo savarankišku Vilniaus 
inžinerinės statybos insti
tutu (VISI). Populiariau
sios specialybės — visuome
ninio maitinimo technologi
ja bei organizacija ir triko
tažas.

Per dvidešimt savo gyva
vimo metų KPI liaudies 
ūkiui parengė daugiau kaip 
aštu o n i o Ii k a tūkstančių 
įvairių specialybių inžinie
rių — šešiasdešimt kartų dau
giau, negu jų buvo pareng
ta buržuazijos valdymo me
tais. Šiam penkmečiui insti
tutas yra numatęs išmokyti 
10,000 specialistų.

KPI yra 66 katedros, apie 
100 katedrų laboratorijų, 5 
dirbtuvės, mokslo tyrimo 
sektorius, 17 šakinių ir 4 
probleminės laboratorijos.

KPI katedros per metus 
atlieka ūkiskaitinių darbų 
už penkis milijonus rublių.

KPI dirba 993 profesoriai, 
docentai, dėstytojai ir asis- ketvėrių metų”.

Įvairenybes
Londono sensacija pas

kelbtos lordo Rotšildo, mi
rusio 1937 metais, kolekci
jos varžytinės. Kolekciją 
sudaro 380 tūkstančių alko
holyje konservuotų įvairių 
rūšių blusu. L

Viena amerikiečiu kino 
aktorė, neseniai grįžusi iš 
povestuvinės kelionės, Los 
Angeles reporteriui pareiš
kė: "Aš ištekėjau už italo. 
Jis nuostabus. Manau, atei
tyje tekėsiu tik už italų.”

Salvadoras Dalis, Vakarų 
Vokietijos televizijos re
porterio paklaustas, ar tiki 
dievą, gerokai pagalvojęs, 
atsakė: "Nesu pakankamai 
pasiruošęs, kad galėčiau at
sakyti į šį klausimą. Man 
reikia gerai pagalvoti. Pra
šau kreiptis po kokių trejų
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Nepramanyta istorija Bronius Jauniškis dvasia ar revoliucija. jie būtinai pasiklausytų di- Knyga “Tėviške”

KUO MAN TIKĖTI
(Tąsa iš pereito num.)
Ir štai pasklido gandas, 

o vėliau ir pats klebonas 
prasitarė, kad į parapijos 
bažnyčią pakviestas sutiko 
atvažiuoti garsiausias pran
ciškonų ordino pamoksli
ninkas tėvas Augustinas. 
Misijų dieną mes ir pama
tėme tą vienuolį, nuskustu 
viršugalviu, plačia barzda, 
su nudribusiu už pečių ka
pišonu; abitą buvo susijuo
sęs balta virve su trimis 
mazgais. Už tos virvės — 
didžiausias rožančius kada- 
lavo. Kojos basos, tik po 
padais plonytis puspadis, 
pritvi r t i n t a s virvutėmis. 
Rankas sunėręs į plačias 
abito rankoves, žingsniavo 
jis metriniais žingsniais ir 
su niekuo nesikalbėjo. Var
goninkas papasakojo, kad 
tėvas Augustinas, pašventęs 
visą savo gyvenimą asketiz
mui, savęs išsižadėjimui, 
vienatvei. Ir, žiūrint į jo pus- 
bases kojas, pamėlusį, liesą, 
barzda apžėlusį veidą, keis
tus drabužius, kažkaip no
rėjosi ant abiejų kelių 
klauptis Prieš jį ir melstis, 
kaip prieš viešpaties išrink
tąjį. A .

Visi tikintieji ir žinantie
ji ilgą istoriją su j 
Grigėnu ir, juo labiau, pa-1 
žįstantieji Berankį, dabar 
buvome giliai įsitikinę, kad 
kanauninkas Bačkis nu
galės ir vieną, ir antrą, ir 
labai širdį gėlė noras pama
tyti, kada jiedu suklups ant 
abiejų kelių, nulenks gal
vas ir, gal būt, ateis atsi
prašyti kanauninko. Tai bus 
didžiausias pasididžiavimas 
motinos bažnyčios pergale.

Pamokslui sakyti sakykla 
buvo pastatyta šventoriuje, 
netoli tos vietos, kur stovė
davo per pamaldas vyrai. 
Ji buvo papuošta ąžuolo la
pų papurusiu vainiku. O 
žmonių prig užėjo — nei 
bažnyčioje, nei šventoriuje 
netilpo.. O kiek elgetų, o 
kiek krom ei n i n k ų ! Nei 
praeiti už šventoriaus mies
telyje, nei prasistumti šia
pus šventoriaus, einant į 
bažnyčią.

Pasibaigus iškilmingoms 
mišioms, kurias laikė irgi 
atvykę dvasininkai, pa
mokslo sakyti išėjo tėvas 
Augustinas. Nudelbęs 
žvilgsnį į savo basas kojas, 
susimąstęs, susisielojęs, re
gis, jis žingsniavo per tyr
laukius, o ne per besisprau- 
džiančią jo pasižiūrėti žmo- 
nių minią.

Perskaitęs tai šventei 
skirtą evangeliją, atsiklau
pęs minutėlę pasi meldė. 
Staiga pakilo ir, lyg įkvėp
tas šventosios dvasios, iš
skėtė rankas, tarsi būtų ore 
nukryžiuotas, ir sušuko:

— Mano broliai ir sese
rys Kristuje, ateikite prie 
manęs, ir aš jums duosiu iš
ganymą. Ateikite, sakau aš 
jums!..

Ir staiga griežtu mostu 
abi rankas nuleido žemyn

ir stipriai įsitvėrė į saky
klos briauną, įtemptu žvilgs
niu apžvelgdamas lyg jūrą 
banguojantį pilnutėlį šven
torių žmonių. Kiti stovėjo 
net už šventoriaus gatvėje, 
sustoję ant vežimų, ar įsi
korė į plačiašakes liepas.

O as tuo metu su kanau
ninku Bačkiu rinkome au
kas. Tiesą sakant, aš tik 
sekiau klebonui iš paskos ir 
nešiojau maišą su Šubertais 
pinigais. Kanauninkas pir
masis spraudėsi pro sausa
kimšai stovinčių žmonių gre
tas ir, išalkusiu žvilgsniu 
sekdamas bet kokį krustelė
jimą, greitai kaišiojo lėkš
telę, kur tik pamatydavo! 
keliamą ranką su gelsvais 
centais ar baltais sidabri
niais litais.

Kanauninkas skubėjo. Iš 
savo darbo praktikos, ma
tyt, jis neblogai žinojo, kad 
panašiomis “dvasinio susi
telkimo” minutėmis tikin
tieji dangaus dausomis pa
sidaro kur kas dosnesni, ne
gu pap rastą sekmadienį. 
Kaip man atrodė, klebonas 
Bačkis buvo netgi pamir
šęs savo šios dienos pagrin
dinę misiją nes nepastebė
jau, jog apsižvalgytų ar

mokytoju t dirstelėtų į šalį, ieškodamas
savo priešininkų stovinčių 
vyrų būryj e. N etgi manęs 
neklausinėjo apie mokytoją 
Grigėną ir apie Berankį— 
Deinį. Lašiniukais uždribu
sios jo akys tik rijo krin
tančius pinigaičius.

O tėvas Augustinas, nu- 
šluostydamas permirkusia 
nosim' išrasojusią kaktą, 
toliau tebeaudrino kelių pa
rapijų tikinčiuosius.

Remdamasis šventaisiais 
rastis, enciklikomis surašy
tomis šventųjų tėvų, vie
nuolių pergyvenimais, sten
gėsi įtikinamai įrodyti, kad 
ir žymiausi pasaulio atskalū
nai, naujųjų tikybų kūrėjai, 
nepata i s o m i nusidėjėliai, 
atsivertė, metė savo “pra
gaištingą darbą” ir, par
puolę ant žemės, pagarbino 
visagalį, vienintelį visame, 
pasaulyje ir danguje, mūsų 
valdovą viešpatį dievą, o 
kai kurie paklydėliai taip 
pamilo katalikų tikėjimą, 
kad savo šventais darbais 
Kristaus sukurtajai bažny
čiai tiek nusipelnė, jog vė
liau net šventaisiais tapo. 
Dabar juos visas pasaulis 
garbina ir prašo užtarimo 
danguje prie viešpaties ko

štais laikais visa žmo
nija tiki Kristaus mokslu; 
dabar yra labai gera proga

Pasis t i e p i a u ant galų džiai išmintingo atsiskyrėlio 
pirštų, pakėliau galvą, bet tėvo Augustino pavyzdžių 
niekur, o niekur nei vieno, ir išvedžiojimų. Jau man, 
nei antro priešininko tarp 
vyrų veidų nepastebėjau.

“Gal jie nujautė kanau
ninko pinkles! O gal kas 
pranešė apie jų atsiver
tima, ir jie nei vienas, 
nei antras neatėjo pa
mokslo p a s i k 1 a u syti ?” 
Galvojau susirūpinęs ir šir- 
dau ant klebono, kodėl jis 
taip įnirtingai užsiėmęs sa
vo rinkliava. Kodėl jam 
brangesni pinigai, o ne 
klystančių žmonių išgany
mas. Juk didieji pamoksli
ninkai ne taip dažnai atva
žiuoja atvertinėti žmonių. 
Gal reikėjo mokytoją Gri
gėną, Berankį-Deinį ir jų 
pasekėjus netgi pakivesti į 
pamokslą, paprašyti, kad

paaugliui, ir tai buvo aišku, 
kad abu vyrai klydo, kad že
mė pati susiformavo ir gy
vybė joje pati išsivystė. O 
Deinys ne kartą išdrįso prie 
visų išsireikšti, kad dievo 
nėra. O kanauninkas Bač- 
kys mus nuo pirmojo sky
riaus mokė, kad ne tik kad 
dievas vienais, bet jis sukū
ręs žemę, žvaigždes, dangų 
ir vėliau sutvėręs žmogų. 
Kaip gi šitaip! Kažkokia 
lietuvių dvasia! Žemė 
pati susitvėrusi! Kažkokia 
evoliucija! Kokias baisias 
klaidas šie vyrai daro...

Ir dabar jų nei vieno, nei 
kito niekur nematyti...

(Pabaiga sekamam num.)

Neseniai gauta knyga 
“Tėviškė”, tai arti trijų 
šimtų puslapių ir o t, visa 
nuklota įdomiausiomis ir 
kažkaip artimomis, vaizdin
gomis ir gražiomis fotonuo
traukomis. Iš tikrųjų, ta 
mūsų Lietuvos gamta ir su 
jos žmonėmis ir su visais 
jos mielaisiais žavingais 
vaizdais žmogų puikiai nu
teikia.

Knyga bei leidinys yra 
Vytauto Ylevičiaus, o kny
gos jautriai parašyta įžan
ga Česlovo Kudabos.

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

San Francisco, Cal
Atžymejimas Tarptautinės 

Moters Dienos
Be abejo, kiekvienos dar

bininkės moters širdyje pa
kyla malonus džiaugsmas 
sulaukus Tarptautinės Mo
ters dienos šventės. Kovo 19 ■ 
d. Berkeley, Cal.,Suomių sa
lėje įvyko Oaklando ir San 
Francisco kuopų surengtas 
šios garbingos šventės at- 
žymėjimas. Svečių atsilankė 
gerokai ir visą mielą gra
žiosios dienos popietė pras
linko su puikia nuotaika.

Po skoningų vaišių, ku
rias visada rūpestingai pa
ruošia mūsų nenuilstančios 
moterys, popietės pirminim 
kės pareigas atliko Violeta 
Taraškienė. Pirmininkė pri
statė kalbėti Ksaverą Ka- 
rosienę. Ji pasveikinus pra
mogos dalyvius su Moters 
dienos proga, kalbėjo apie 
Tarptautinės Moters dienos 
pradžią bei istoriją.

Kalbėtoja sakė, kad Kovo 
aštuntoji oficialiai buvo pa
skelbta Tarptautine Moters 
Diena 1910 m. Kopenhago
je, Danijoj, bet amerikietės 
gali didžiuotis, kad pradžią 
ši moterų šventė gavo Ame
rikos Jungtinėse Valstijose 
1908 metais. Tuo metu mo
terims sunkiai teko kovoti 
už pripažinimą moterims 
lygių teisių su vyrais visuo
meniniame gyvenime.

Antroji ryžtinga kalbėto
ja buvo Vivian Raineri. Vi
vian žymi už taiką kovoto
ja, kuri su Taikos misija 
yra apkeliavus nemažą pa
saulio dalį. Vivian neper
seniai grįžusi iš Prancūzi
jos ir Japonijos kur buvo 

Įnuvykus Taikos reikalais.
peržiūrėti savo sąžinę ir iš’gį moteris jautriai atpasa- 
klystkelių pasukti į viešpa- kojo savo kelionių bei su- 
ties palaimintąjį vynuogy- važiavimų ir tenaitinių žmo-
na.

Mudu su BaČkiu artino- 
mės prie ošiančių, medumi 
kvepiančių liepų, po kurio
mis sekmadieniais mėgdavo 
buriuotis vyrai. Nerimau
damas, susi j a u d i n ę s vis 
žvalgiausi, ar nepamatysiu 
tų, kurie griauna bažnyčią, 
atitraukia žmones nuo tikė
jimo kažkokia lietuviška

WATERBURY, CONN.
Mirus

Klementinai Yenkeliūnienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos artimiesiems, 

vyrui, seserims ir sūnums. Su giliausiu skausmu 
širdyje —

Louise Butkevičiene
Hartford, Conn.

nių rūpesčius bei kovojimai 
už taikos palaikymą.

Vivian plačiai kalbėjo apie 
Japonijos žmonių rūpesčius 
bei Hiroshimo atominius 
bombų širdį verenčius bai
sius prisiminimus. Ji pa
demonstravo Horoshimo fo
tonuotraukas tuo metu bai
sia i sužalotų žmonių, kurie 
kažkokiu būdu išliko gyvi. 
Bet žvelgdamas į tas nuo
traukas pagalvoji, kiek tie 
likę gyvieji žmonės pergy
veno skausmų, sielvartų ir 
neapsakomų sunkumų tuo 
baisiu metu.

Reiškiu bendrą širdingą 
padėką kalbėtojom ir vi
siems, dirbusiems šios gar
bingos d i ('uos popietėje. O 
didžiausia padėka t e n ka 
Valei Butkienei, kuri paden
gė visas išlaidas šios dienos 
programos ir pietų. Ji tai

darė prisiminimui jos vyro 
velionio Benedikto, kuris 
kovo mėnesyje gimęs. Be
nediktas mirė prieš ketve
rius metus.

Beje, radosi šioje pramo
goje ir 
tų, kaip tai Ray Machulis 
kuris yra Oaklando LDS 
kp. pirmininkas ir dažnas 
mūsų pramogų lankytojas 
(Ray yraLirano ir Dorothy 
Machiulių šaunus sūnus) ir 
Ignas Kamarauskas. Abu 
selebrantai gavo daug šiltų 
linkėjimų nuo savo bičiulių.

Bet va tenka prisiminti, 
kad minimos pramogos da
lyviams teko ir nusivylimo, 
nes buvb: paskleista žinia, 
kad iš New Yorko šioje 
garbingoje pramogoje da
lyvaus malonių ir žymių 
svečių, būtent gerbiami 
Apolinaras it Zinaida Sin
kevičiai ir didelio draugiš
kumo Walteris ir Bronelė 
Keršuliai, bet jų gyvenimo 
sąlygoms pakrypus į kitą 
pusę, jie negalėjo pribūti.
Vasario menesio pramogėle

Į Vasario mėn. pramogėlę, 
kurią suruošė San Francis
co LLD 153 kuopa, atsilan
kę svečiai ir skoningai pa
sivaišinę, dar gavo progą 
.pasigerėti gražių vaizdingų 
filmų apie Latviją ir josios 
žymųjį miestą Rygą. Filmą 
pademonstravo musų uolus 
Al. Taraška.

Nuoširdi padėka Al. už 
gražią filmą.

Sakoma, kad kažkaip va
sario mėnuo esąs skaitlin
gas gimtadieniais. Tad ir 
šioje pramogoje šiltai teko 
pasveikinti, palinkėti ilgiau
sių metų ir geros sveikatos 
Juozui Karosui ir Pranui 
Balčiūnui.

Kviečiami j sueigą
Mūsų šaunieji ir mieli bi

čiuliai Petras ir Mildutė 
Williams įsikėlė gyventi iš 
Mill Valley į Petaluma, 
Calif. Williamams gyve
nant jaukioje Mill Valley, 
dažnokai jų gražioje sody
boje turėjome progą pikni- 
kauti. Petalumos miestelis 
randasi j šiaurę nuo San 
Francisco ir apie 45 mylias 
atstume.

Na, ir va, šie nuoširdūs 
žmonės užkviečia visus pas 
juos į sueigą bei pietus, 
balandžio 9-os dienos.

P. ir M. Williams dabar
tinis adresas toks: 36 Jess 
St., Petaluma, Calif.

Patartina skaitlingai at
silankyti ir palinkėti šiems 
šilto draugiškumo žmonėms 
viso geriausio jų naujoje 
gyvenvietėje.

Įvairumai
Tarybų Sąjungos moksli

ninkai parengė projektą, 
pagal kurį dalis šiaurės 
upių vandens bus nukreip
ta į. pietus. Tas vanduo ge
rokai papildys Volgą, Vidu
rinės Azijos upes Syr Dar- 
ją ir Amu Dar ją, taip pat 
Kaspijos ir Azovo jūras. 
Projektas apima didžiu
les vakarų Sibiro, Altajaus, 
Rytų Uralo sritis, beveik

ir gimtadienių selebran-11 visą Kazachstanu ir Vidu- 
;aip tai Ray Machulis, „nes Azijos respublikas.

Sibiro upių vanduo drėkins 
keturis milijonus hektarų 
derlingos žemės Syr Dar- 
jos ir Amu Dar jos žemupy
je, du milionus hektarų 
Turkmėnijos pietvakariuo
se, naujas ganyklas Kazach
stane. Nusities kanalai per 
turtingus rudos, naftos ir 
dujų telkinius, ant jų kran
tų iškils stambios pramo
nės įmonės. Be to, pagerės 
laivyba Volga, Donu, Oka 
ir kitomis upėmis.

Atitinkamos minis te rijos 
jau įpareigotos pradėti ty
rinėjimo bei žvalgymo dar
bus. Visas šis milžiniškas 
projektas bus įgyvendina
mas trimis-ke tūriais eta
pais. Tai pareikalaus kelių 
dešimtmečių.

Netoli Elbės žiočių (VFR) 
Šiaurės jūroje yra nedidelė 
Noiverko salelė, į kurią jau 
daug metų paštas vežamas 
jūros dugnu dviem arkliais. 
Kelionių tvarkraštį regu
liuoja pati jūra. Salelėje 
gyvena 40 žmonių. Norint 
pas juos patekti, reikia 
laukti jūros atoslūgio ir .. 
gerai žinoti jūros dugno 
reljefą. Svarbiausia — paš
tininkas turi spėti grįžti į 
žemyną iki potvynio pra
džios. Jau 90 metų salelės 
paštininko pareigas atlieka 
ta pati šeima.

Milano rūbų parduotuvė
je “apsilankė” vagis. Kai 
jis ištuštino kasą ir ren
gėsi išsinešdinti, savininko 
žmona pradėjo maldai 
kad paliktų pinigų auto 
sui. Šis išdidžiai A-A--- 
1,000 lirų.

iti, 
bu- 

atskaitė

WATCH MAKER
Expei’ienced in pin lever work.
Call 914-356-6800 or 914-356-7860

or write P. O. Box 415
Spring Valley, N. Y. 

10977
(21-25)

MEN
Vinyl Wall Covering Plant 

Experienced Only
Front and back windups. Good pay, 
hospitalization as well as other 
fringe benefits. Kindly call 

201-933-7373 
or apply in person.

50 Amor Ave., Carlstadt, N. J.
(23-29)

k V DAIRYMEN
needed for general farm work at 
once on 75-cow dairy in Canjohari, 
N. Y. Must have complete know
ledge of every phase of dairy farm
ing. Must have excellent references. 
Beautiful home, all utilities, excel
lent pay. Only top men need apply. 
Phone collect (607) 432-0698.

(19-25)

SHEET METAL, precision, fab
ricators, assemblers, job shop exper
ience, All benefits.

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

OPERATORS
Singer, Blind stitch, Button and 
Button hole. Permanent work.

V & K KNITTING CORP.
70 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. 456-7108
(21-25)

NURSES
R.N.-LPN by exam. Full time. 3-11 
& 11-7, in modem convalescent cen
ter. Pleasant working conditions 
and benefits.

CARNELL HALL 
CONVALESCENT CENTER 

234 Chestnut St., Union, N. J. 
201-687-7800

(19-25)

NURSES
Dream opportunity to start from 
scratch and grow with a beautiful 
new facility. Openings R'N’ 7 to 
3:30 & L. P. N. 11 to 7.

, Call 201-697-7800
(19-25)

COOK—HOUSEKEEPER
Permanent

2 adults. Five day week.
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area.

201-531-2901
(20-26)

BUSINESS OPPORTUNITY

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service station 
fully equipped for extensive repairs. 
Prominent location, approximately 
50,000 gallons monthly. $115,000.

K. H. WANKOW REAL ESTATE
Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J. 
782-1787, eve’s, 722-0018, 722-8425 

(23-29)

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 2 d. 
antrą valandą po pietų, toj 
pačioj salėj. Dar kartą pa
sitarsime apie būsiantį pa
rengimą balandžio 23 dieną.

Parinksime kandidatus 
LLD Centro valdybai, taip
gi ir kitus draugijos reika
lus aptarsime.

Šis susirinkimas labai 
svarbus, todėl visi nariai 
privalo atsilankyti.

Valdyba
(24-25)

-":W;

WANTED
FOR NEW PLANT 

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS
EXPERIENCED ONLY 

(201) 427-3182, Mr. Immermaxi 
Paterson, N. J,

(19-25)

MACHINIST, experienced, qualifica
tions: engine lathe, verticle miller, 
horizontal miller, lite fabricating. 
Full benefits. Apply in person, 

PATERSON M A CHIN E CO.
130 Furler St., Totowa, N. J.

(19-25)

MASON SUB-CONTRACTORS
Long term jobs in Hightstown, N. J. 

Brick Block, & Footing Crews.
Immediate availability.

Top Pay.
Call

(609)-448-7789
(22-28)

MACHINIST Experienced in work
ing small tight toleranced electronic 
parts. Must be capable of setting 
up and running mills and lathes. 
Be self starting. Salary commensur
ate with experience and ability. Call 
Mr. Robert Maggio, Tek Wave, Inc. 
Box 994, Old Camplain Rd., Somer
ville, N. J. 526-1150.

(23-28)

San Francisco, Calif.
Kovo 2-5 dienomis čionai 

lankėsi Tarybų Sąjungos 
Balalaikų orkestras ir Bol- 
šoi Operos baletas su 75 šo
kėjais, dainininkais ir mu
zikantais. Jų pasirodymas 
įvyko Masonic Auditoriume.

Kovo 5 d. ir man teko 
proga parengime dalyvauti. 
Programą 7 vai. vakare ati
darė Balalaikų orkestras, 
vadovaujant Vladimir Fe- 
doseyev. Salė buvo užpildy
ta žmonėmis. Publika sve
čius pasitiko karštais aplo
dismentais. J?

Be orkestro muzikantų ir 
Baleto šokėjų, programos 
išpildyme dalyvavo daini
ninkai Ludmila Zykina ir 
nusipelnęs Kijevo Operos 
solistas Yuri Gulayev.

Viskas nepaprastai gerai, 
gražiai pavyko. Daininin
kams ir šoke j ams buvo 
įteikti raudonų rožių bukie
tai. O publika sustojus plo
jo per kokias dešimt minu
čių, i/-k k..;

Ignas Kamarauskas

Texase (JAV) pardavi
nėjami... dirbtiniai reiduliai 
laukams. Prie kiekvieno 
pritvirtinta lentelė: “Šioje 
vietoje 1776 m. vasario 29 d. 
visiškai nieko neatsitiko.”

Kauno P. Ziberto šijlko kombinate seni įrengimai keičiami naujais, čia dirba 400 
i, gautų iš Čekoslovakijos, taip pat naujos automalabai našių pneumatinių staklių

tines dirbtinio kailio apcailos ir marginimo linijos.
Nuotraukoje: Apdailos cechas. Pirmame plane — pameistris Vytautas Narbutas, 

apdailos meistras Benjaminas Juškevičius ir mašinistas Gerardas Kondratas.
M. Ogajaus nuotrauka

i*
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Levo Tolstojaus gimtinėje
Į Jasnąją Polianą
(Skiriu žuvusių kovos 
draugų A. Klevinsko ir
B. šarkos atminimui

Gražią rugpiūčio naktį, 
po dviejų parų kelionės, 
Lietuviškos divizijos kari
nis traukinys staiga sustojo 
nedidelėje miško geležinke
lio stotyje.

Nors tamsoje, bet greitai 
suradome stoties pavadini
mą “Jasnaja Poliana.” y

Tuojau prisiminiau, kad 
tai yra didžiojo rašytojo 
Levo Tolsojaus gimtinė.

Su dideliu įdomumu žvel
giu i istorinę aplinką, į ke
lius ir takelius, kuriais se
niau vaikščiojo didysis min
ty to jas.

Saulutei, tekant, lakštinga
loms žavingai čiulbant žy
giavome tiesia beržų alėja, 
vedančia į dvarą.

Ėjome ir džiaugėmės, kad 
nors ir sunkiose karo sąly
gose, mums teko laimė pa
buvoti tokioje įžymioje is
torinėje vietovėje, kur 1828 
m. gimė ir apie 60 metų 
gyveno žymusis rašytojas 
Levas Tolstojus, čia sukūrė 
garsiuosius veikalus: “Ka
ras ir taika,” “Ana Kare
nina,” “Tamsos galybės,” 
“Švietimo vaisiai,” “Gyva
sis lavonas” ir kitus, žy
giuodami grožėjomės pui
kia aplinkos gamta, pasa
kišku paukščių čiulbėjimu 
ir aromatišku beržų kvepė
jimu.

Hitlerininkų niekšybes
Tačiau visi greitai nusi- 

minėm, nes išvydom hitleri
ninkų barbariškai sudegin
tą vidurinę mokyklą, kurią 
1859 m. įsteigė Levas Tols
tojus, išplėštą ir baisiai su
naikintą jo memorialinį mu
ziejų, sunaikintą 23,000 to
mų biblioteką bei sudegin
tas kitas istorines vertybes.

Kariai saugojo istorines 
vertybes. Visi su didžiau
siu atsidėjimu ir pagarba 
rinkome kiekvieną knygą, 
gaidų lapus bei kitas kultu- 
tūrines vertybes ir nešėm į 
buvusį muziejų.

Nešdami baisėjomės ir 
piktinomės hitlerinių oku
pantų barbariškumu, kad 
visa tai, ką pasaulinio mas
to rašytojas Levas Tolsto
jus kūrė ištisus dešimtme
čius, tai sužvėrėję niekšai 
sunaikino per keletą mėne
sių. ■
Prie didžiojo rašytojo kapo

Vaikščiodami Levo Tols
tojaus pramintais takais 
suradome parke labai kuk
lų, be kryžiaus ir papuoša
lų, jo garbingą kapą. Pa
gal Levo Tolstojaus prieš
mirtinį testamentą, 1910 m. 
lapkričio mėnesio 9 d. apie 
15 vąl. čia jis buvo palaido
tas be religinių apeigų, be 
dvasiškių, bet dalyvaujant 
dešimtims tūkstančių vals
tiečių, darbininkų, studen
tų ir daugybei įvairaus jau
nimo.

Lietuviškos divizijos ka
rininkai padėjo gėles ant 
Levo Tolstojaus kapo ir 
kariškai jį pagerbė.

Šimtai lietuvių karių že
mai nulenkė galvas prie di
džiojo rašytojo kapo.

Pagerbdami Levą Tolsto
jų visi kariai prisiekė at
keršyti hitlerininkams ne 
tik už Jasnaja Palianos is
torinių vertybių sunaikini
mą, bet ir už visas jų niek
šybes.

Pas Levo Tolstojaus 
kaimynus

Vėliau mes stovėjome 
prie pa f Jasnaja Polianos 
dvaro, gražiame Krivcovo 
kaime ir su kovos draugu 
leitenantu Adolfu Klevins- 
ku gyvenome pas malonų 
80 metų senelį Aleksiejų 
Ivanovičių Tokaničių, kurio 
vyresnysis brolis buvęs Le
vo Tolstojaus mokinys. Švie
sios atminties Ale k s i e j u s 
Ivanovičius gerai pažinojo 
Levą Tolstojų, daug apie jį 
ir jo kultūrinį darbą mums 
papasakojo:

“1903 m. ankstyvą pava
sari, ant skiedryno basas 
sukiau vyteles, staiga paju
tau rankos kepštelėjimą į 
mano petį: ‘Sveikas Alek
siejau Ivanov i čia u, kaip 
gyvuoji, ar gerai sukasi 
vytelės?’ Atsisėdo grafas 

I Levas Tolstojus ant kaladės 
ir pasakojo apie tai, kaip 
valstiečiai vargo ir kentėjo 
baudžiavos laikais, kaip po
nai žmones mainydavo ant 
šunų, o už menkiausią ne
įtikimą ponui plakdavo lo
viuose ir kitaip kankinda
vo.” . ;

Papasakojęs apie tas bai
sybes jis pabrėžė, kad dau
giau tokių žiaurybių nebe
bus, kad ateis laikas kai 
žemę valdys tik tie, kurie 
ją dirbą, kad ateityje . ne
bebus žmonių išnaudojimo.
Levo Tolstojaus mokykla
Su dideliu atsidėjimu mie

lasis senelis pasakojo apie 
tai, kaip Levas Tolstojus 
1859 m. J a s n a j a Poliano j e 
atidaręs mokyklą ir iki 
1862 m. vasaros joje mokęs 
valstiečių vaikus. Jis pa
samdęs vienuolika dėstyto- 
ių-studentų, pašalintų iš 
universitetų už revoliucinį 
judėjimą. Mokykloje buvę 
mokoma skaityti, rašyti, 
gamtos mokslai, istorija, fi
zika, matematika ir tikyba.

Čia buvę diskutuojama 
įvairūs istoriniai įvykiai, 
rašoma apysakos iš valstie
čių ir darbininkų gyvenimo.

Levas Tolstojus leidęs pe
dagoginį žurnalą “Jasnaja 
Poliana” su 12 mėnesinių 
skaitymų knygelių priedu.

Caro vadžios antpuolis
Caro valdžia skaiči u s i, 

kad nors Levas Tolstojus 
esąs grafas ir garsus rašy
tojas, bet jis esąs žalingos 
nakraipos, nes labai uoliai 
skleidžiąs mokslą ir raštin
gumą valstiečių tarpe, savo 
dvare įsteigęs mokyklą ir 
baisiausia, kad t mokytojais 
pasamdęs vienuoliką revo
liuciniai nusiteikusių stu
dentų.

1962 m. liepos 6 d. Levui 
Tolstojui nesant namuose, į 
Jasnąją Polianą atžvangė
ję keletas triknikių vežimų, 
girtų žandarų. Jie dvi die
nas darę žiaurias kratas: 
visur viską išrausę, išvertę, 
su laužtuvais išplėšę grin
dis ir lubas. Iš parko tvenki
nių tinklais buvę traukiama 
draudžiama spaudos maši
na, o jos vietoje buvę iš
traukiami karosai ir vėžiai.

Levo Tolstojaus mokykla 
buvusi apversta aukštyn 
kojom.

Studentai - mokytojai su
imti ir uždaryti viename 
dvaro name.

“Rusijos revoliucijos 
veidrodis”

Aleksiejus Ivanovičius pa
žvelgė į ‘Jasnaja Polianos 
dvarą ii- tarė:

“Levas Tolstojus buvo di
dis mintytojas, kaip jis se
niau sakė, taip dabai' gyve
nime daug kas vyksta.”

Musu V. I. Leninas sakė, 
kad “Tolstojus su milžiniš
ka jėga ir nuoširdumu pla
kė viešpataujančiąsias kla
ses su dideliu vaizdingumu 
demaskavo vidini melą visų 
tų institutų, su kurių pa
galba laikosi šiuolaikinė vi
suomenė: bažnyčią, teismą, 
militarizmą, “teisėtą” san
tvarką, buržuazinį moks- 
lą...

Levas Tolstojus buvo 
“Rusijos revoliucijos veid
rodis.”
Jį gerbia visa pažangioji 

žmonija
Pas Levą Tolstojų atvyk

davę mokslininkai, visuo
menininkai, valstiečiai, dar
bininkai ir studentai.

Dar gyvą jį aplankę: A. 
Fet, I. Turgenevas, N. Les
kovas, B. Garsinas, A. Če
chovas, B. Korolenko, M. 
Gorkis, I. Kramskojus, L 
Repinas, M. Nesterevas, N. 
Ge, S. Pasternakas, I. Meč- 
nikovas, V. Stasovas, C. Ta- 
neevas, A. Arenskis, A. 
Goldenveizeris, Vanda Lan- 
dovska ir daug, daug kitų.

Mieste pasidairius
Miesto tarybos preziden

tas Garelik pareiškė, kad 
senelių namai yra apgailė
tinoje padėtyje ir gėdą 
mums daro. Jiems reika
lingos reformos.

Federaliniai agentai kon
fiskavo pradėtus rod y t i 
Olympia teatre Kubos fil
mus, taikytus Kubos filmų 
festivaliui. Filmas “Lucia” 
vaizduoja moterų vaidmenį 
Kubos revoliucijoje.

1971 metais sanitacijos 

Didelis liaudies 
pasipiktinimas

Kai Levas Tolstojus par- 
važiavęs į namus ir pama
tęs girtų žandrų baisiai iš
verstą bei sunaikintą mo
kyklą, biblioteką ir kitą 
kultūrinį turtą, tai labai su
sijaudinęs, pasipiktinęs ir 
net norėjęs emigruoti už
sienin. Po kratos mokykla 
jau nebegalėjo veikti.

Apylinkės gyventojai, o 
ypač mokiniai labai pasi
piktinę tokiu žandarų žiau
rumu.

Levo Tolstojaus mokyk
los mokiniai, nusiminę dar 
dažnai susirinkdavę prie 
mokyklos, bet deja jau ne- 
bematydavę nei vieno savo 
mokytojo-studento, nes jie 
visi buvę ištremti.

Levas Tolstojus mylėjo 
valstiečių vaikus

Visus buvusius vienuoli
ka mokytojų-stūdentų tada 
atstodavęs vienas Levas į 
Tolstojus, kuris nors ir ne-1 
begalėjęs mokykloje dirbti, 
bet vistiek dažnai susitik
davęs su buvusiais savo mo
kiniais bei kitais jaunuo
liais, darydavęs pasikalbė
jimus, ekskursijas, į miš
kus ir tuo šviesdavęs juos.

Mūsų gerasis senelis su 
pasididžiavimu minėjo, kad 
jo vyresnysis brolis lankęs 
Levo Tolstojaus mokyklą ir 
ten jis gerai išmokęs ne tik 
rašto, bet vėliau sėkmingai 
gindavęs teismuose vargin
guosius valstiečius ir dar
bininkus.
Sumanymas išdalyti savo 

dvarų žemę
Levas Tolstojus senatvėje 

norėjęs atsižadėti savo dva
rų, o žemę išdalyti valstie
čiams veltui.

Tačiau prieš jo tokį kul
tūringą sumanymą griežtai 
pasipriešino jo žmona Sofi
ja ir veik visa šeima. Jis 
buvo puolamas ir niekina
mas. Levas Tolstojus la
bai užjausdavo vargšus, 
dažnai eidavęs per kaimus 
ir kur tik rasdavo našlai
čius vaikus, bei našles, tai 
jis patsai išveždavęs mėšlą, 
suardavęs jų žemę ir šiaip 
padėdavęs.

departamentas nuvežė 82,-į ty, N. J. Tikisi turėti 3,000 
300 gatvėse paliktų auto- delegatų.
mobilių, kurių savininkai 
visai neatsišaukė. Nuo šių 
metų sausio 1 d- tokių pa
liktų automobilių jau nu
vežta 16,600.

17 dienu klerkų streikas 
Aqueduct arklių lenktynių 
įstaigoje baigtas, kai buvo 
sutikta iš darbo paleistieji 
priimti atgal. New Yorko 
valstija vien taksais turė
jo 5 milijonus dolerių nuo
stolių.

Puerto rikiečių koalicija 
balandžio 6 d. pradėis boiko
tą kai kurių krautuvių, ku
rios samdydamos tarnauto
jus diskriminuoja puertori- 
kiečiuis.

Socialinės Tarnybos de
partamentas planuoja ištir
ti neteisingai išmokamas 
pašalpas daugeliui žmonių 
Dabar pašalpą (welfare) 
ėmėjų skaičius mieste sie
kia milijoną 3 šimtus tūks
tančių.

• '""""1

Federalinė finansinė pa
rama 8 džiovos klinikoms 
nutraukta. Tai sudaro pa
vojų džiovininkams gydyti 
ir prižiūrėti.

Kompartijos generalinis 
sekretorius ir prezidentinis 
kandidatas Gus Hali su 
žmona išvyko 10 dienų į 
Kubą pasižvalgyti .ir susi
pažinti su šalies padėtimi-

Rep.

LDS 1 KUOPOS
NARIAMS

Pirmosios kuopos susi
rinkimas neįvyks balandžio 
mėnesį.

Sekantis pirmosios kuo
pos susirinkimas bus gegu
žės 2 d., 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Sekr. A. Gilman

Dabar Jasnają Polianą 
kasmet aplanko dešimtys 
tūkstančių ekskursantų.
Atsisveikinimas su Jasnaja

Poliana
Lapkričio pabaigoje mū

sų dalinys persikėlė arčiau 
fronto.

Prieš išvažiuojant iš Jas
naja Poliana ir Krivcovo 
susirinko į atsisveikinimą 
daug karių, jų tarpe ir ma
no kovos draugai Adolfas 
Klevinskas, Brunonas Šar
ka, Stasys Švėgžda ir daug, 
daug kitų, o kai užtraukėm 
lietuviškai: Sudiev Jasnaja 
Poliana ir kitas dainas, tai 
susirinko veik visi gyvento
jai, mokykla atvedė visus 
mokinius. Tai buvo tikrai 
jaudinantis atsisveikinimas, 
nes dauguma gyventojų 
verkdami bučiavo mus kaip 
savo tikrus sūnus ir bro
lius, visiems širdingai lin
kėjo greit nugalėti priešą ir 
laimingai sugrįžti į savo 
gimtinę Lietuvą.

[vairios Žinios
-

Tokijas.— Japonijon at
vyko Šiaurės Vietnamo eko
nominė delegacija tartis dėl 
prekybos tarp abiejų šalių 
padidinimo.

Detroitas— Chrysler kor
poracija planuoja Dodge 
fabrike dirbti po 9 valandas 
į dieną, bet naujų darbinin
kų nepriimti, kuomet De
troite yra 200,000 bedarbių.

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
turės konvenciją balandžio 
23-28 dienomis Atlantic Ci-

Tokijas. —Japonija ir Ki
nijos Liaudies Respublika 
pasirašė nepuolimo sutartį.

Dacca. —Bangladešo val
džia nacionalizuoja cukraus, 
tekstilės ir kitą stambiąją 
pramonę, Bankai ir kitos 
finansinės įstaigos jau na
cionalizuotos.

Londonas.—Škotijos Dar
bo Unijų Kongresas pas
merkė Jungtinių Valstijų 
agresiją Indokinijoje ir rei
kalauja tuoj pasitraukti iš 
Indokinijos ir baigti karą.

Richmond, Va.— Federa
linis apeliacijų teismas pa
naikino žemesnio teismo 
kaltinimą 267 taikos kovo
tojams už demonstravimą 
prie Pentagono centro 1969 
ir 1970 metais.

Roma. — Italijos Kom
partija 1971 m. gavo 71,000 
naujų narių.

S ER G A
Penktadienį, kovo 24 d., 

brooklynietė M. Riskevičie- 
nė pasidavė į New York 
Eyeand Ear Hospital, Sec
ond Ave. ir 13 St., New 
York City, kur jai pirma
dienį, kovo 27 d. buvo pa
daryta operacija ant akies.

Linkime mūsų Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rei greit sus veikti.

Šią žinią telefonu prane
šė I. Levanienė.

I. M-nė

1970 metu balandžio 1 dieną sukanka 
dvylika metų kai mirė

Izabele Sutkiene

Nors jau suėjo dvylika metų nuo jos mirtiese, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o pies tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Maspeth, N. Y.

Nuoširdi padėka
Visų pirma dėkoju Aido 

chorui už surengimą ban
keto atžymėjimui mano 85- 
jo gimtadienio ir 60 metų 
meninės veiklos pažangiųjų 
lietuvių judėjime. Ir taipgi 
dėkoju mūsų choro moky
tojai Mildredai Stenslerie- 
nei, kuri sutaisė labai gra
žią meninę programą ban
ketui, ir artistams, kurie 
pildė ją. Nes, mat, progra
moje dalyvavo pats Aido 
choras, Aido Moterų Cho
ras, Viktoras BekeHs, Nelė 
Ventienė, ir visi dainavo 
mano parašytas dainas iš 
operetės “Sudrumsta šir
dis”. Ir taipgi pianu skam
bino Eva ir Bonie Stupury- 
tės.

Nuoširdžiausiai dėk o j u 
visiems, kurie šio mano 
gimtadienio proga mane 
pasveikino laiškais, laikraš
tyje bei žodžiu parengime

Dėkdju visiems ir visoms 
už dovanėles. Taipgi ačiū 
“Laisvei” už išpopuliarini
mo šio padengimo bei gim
tadienio, Solomė jai Narke- 
liūnaitei už padarymą ban
kete nuotraukų. Našlutei 
Buknienei už pirmininkavi
mą ir mano eilėraščių skai
tymą ir Ievai Mizarienei už 
skaitymą sveikinimų.

Aš lieku pilnai patenkin
tas šiuo parengimu ir turiu 
pasakyti, kad jis man su
teikė daug energijos toliau 
darbuotis dėl liaudies labo.

Jonas Juška

Draugui S. Večkiui 
susirgus

Lietuvių Kooperatyves 
Spaudos Bendroves Direk
torių Tarybos nariai išreiš
kia užuojautą Tarybos sek
retoriui š. VeČkiui dėl jo 
staigaus susirgimo. Mes lin
kime jam sustiprėti sveika
toje ir vėl kartu bendradar
biauti. su mumis. Jo labai, 
labai pasigendame.

Povilas Venta,. 
LK SB pirm.

Pramogų Kalendorius
Balandžio 16 d.

Lie tu v ių Kooperatyves 
Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas h* banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne Ave. 
Prašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 7 d.
Aido (‘boi'o 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuviu, Pi- c- r 
liečiu klube, 6961 G ra n d 
Avė., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Konferencija Gegužės 
Pirmosios minėjimui

Pirmosios minėnjim
New Yorke susidarė dar

bo unijų veikėjų platus ko- 
mitetas Gegužės Pirmosios 
minėjimui. Gegužinės de
monstracijos suorganizavi
mui komitetas šaukia pla
čią konferenciją balandžio 
8 d. Įvyks Academy Hali, 
Room 18C, 853 Broadway, 
Manhattane.

Konferencijos š a u kime 
unijistų komitetas sako, 
kad šiemet New Yorko dar
bo žmo n ė s demonstruos 
prieš N i x o n o politiką 
griauti darbo unijas, prieš 
visokią rasinę diskriminaci
ją, už lygias teises mote
rims, už išlaisvinimą Ange
la Davis ir visų politinių 
kali n i ų, už nutraukimą 
Vietnamo karo ir ištrauki
mą Amerikos militarinių 
jėgų iš Indokinijos ir tt.

Pasitikima, kad šiemet 
geguži n ė s demonstracija 
bus labai skaitlinga ir ko
vinga.

t

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas bus 
šeštadienį, balandžio 8, Lais
vės salėjo. Pradžia 3 vai. po
piet. Prašome visus dalyvau
ti. > Valdyba

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

-—Administracija
Rašykite : “ La i 8 vė”

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