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KRISLAI
Sunkioje padėtyje
Kaip koks kaulas gerklėje 
Teisinga kritika 
Teologų balsas 
Susižavėjęs . . .

A. Bimba

Prašome visus mūsų mieluo
sius skaitytojus ir rėmėjus tu
rėti kantrybės. Mes esame la
bai sunkioje padėtyje. Drau
gui Večkiui staiga susirgus, 
turime bėdos su laikraščio su
rinkimu. Net nežinome, kaip 
greitai pavyks šią krizę nu
galėti.

Ypač skaudu, kad kaip tik 
dabar reikia smarkiai ruoštis 
prie dalininkų suvažiavimo, 
kuris, kaip žinia, įvyks balan- 
džia 16 dieną. Darbo dau
giau, o jėgų mažiau. Nenusi- 
vylkite, jeigu vieno kito “Lai
svės” numerio nesulauksite.. .

Tai dar viena problema, ku
rią teks dalininkų suvažiavi
mui apsvarstyti.

Ar begalima įsivaizduoti 
antilietuviškesnę politiką už 
“veiksnių” vadų vedamą 
propagandą prieš siuntimą 
moksleivių bei studentų į gar
sųjį Vilniaus universitetą? 
Tiktai todėl, kad jis Lietuvo
je. Jeigu jis būtų kur nors 
Afrikoje, ar Azijoje, ar fašis
tinėje Ispanijoje, juk jie suši
lę agituotų už savo vaikų 
siuntimą į jį lituanistikos stu
dijoms.

Bet jis mūsų Lietuvoje!’Ot, 
ir “negalima”, ir “baisu”, ir 
tie mūsų vaikai gali “susiga
dinti”, būtent — užsikrėsti 
komunizmo idėjomis.

Kas tiems žmonėms pasida
rė? Kas juos apsėdo? Ne
jaugi tas jų antikomunizmas 
juose užgesino paskutinę Lie
tuvai meilės kibirkštėlę ?

Jie šaukia, kad “komuniz
mas yra priešingas lietuvio 
prigimčiai”. Jei taip, tai ko 
bijoti, kad tie mūsų vaikai 
juomi užsikrės?

Kovingoji Kongreso Atsto
vų Buto narė Bella Abzug 
smarkiai ir labai teisingai kri
tikuoja jo narystę. Jis nega
li atstovauti ir neatstovauja 
geriausiems šios šalies liau
dies interesams.

Iš 435 Atstovų Buto narių 
du trečdalius sudaro advoka
tai, biznieriai ir bankininkai. 
Nors moterys sudaro daugu
mą šalies gyventojų, bet At
stovų Butas turi tik 10 mote
rų. Juodųjų žmonių šalyje 
yra 22 milijonai, o Atstovų 
Bute tėra 13!

Neseniai net 33 įžymiausi 
, amerikiečiai ir europiečiai ka

talikų bažnyčios teologai iš
leido kritišką pareiškimą. Jie 
nurodo, kad katalikų bažny
čios vadovybė su popiežiumi 
priešakyje reikalinga griežtų 
reformų, ir kad kaip tik dėl 
to katalikų bažnyčia praran
da žmonėse pasitikėjimą.

Baisiai įsižeidė ir supyko 
bažnyčios galva. Popiežiaus 
organas “L’Oservatore Roma
no” šiuos teologus beveik baž
nyčios išdavikais vadina.

Tuo tarpu iš to paties Vati
kano pranešama, kad beveik 
kasdien šimtais katalikų baž
nyčios kunigai meta kunigys
tę. šimtai parapijų pasilieka 
be “dvasiškųjų tėvelių”.

Lietuvoje tapo į Lietuvių 
kalbą išversta ir labai gražiai 
išleista garsioji Puškino poe
ma “Ruslanas ir Liudmila”.

13,450 katalikų dvasiškių 
mete kunigystę; popiežius 
Paulius labai susirūpinęs

Nixono administrac. žada 
jau sulaikyti maisto kainų 

kilimą; protestai didėja
Roma. — Vatikano laik

raštis “L’Osservatore Ro
mano della Domenica” rašo, 
kad 13,450 Romos dvasiš
kių metė kunigystės stoną 
tarp 1964 ir 1969 metų. 
1970 metais visame pasau
lyje buvo 425,000 katalikų 
kunigų.

Nuo 1970 metų pasitrau
kimas iš kunigystės nuolat 
didėja. Tuo pačiu metu 
naujų kunigų skaičius pra
deda žymiai mažėti. Kai

Kai kurie chemikalai gali 
būti vėžio priežastimi

Clearwater Beach, Fla.— 
Dr. Bela Toth raportavo 
savo patyrimus Amerikos 
Vėžio Ligų Draugijos mok
slinių rašytojų seminarui. 
Raporte atžymėta, kad 
kai kurie maiste, farmose, 
vaistuose ir kitur vartoja
mi chemikalai gali būti vė
žio priežastimi.

Dr. Toth tuos chemika
lus naudojęs pelėms, kurios

Maistas pakilo 96%, 
sako Meany

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany 
uridavė Kainų komisijai sa
vo unijos anskaičiavimą, 
kuris rodo, kad 20-yje mies
tu maisto kainos pakilo 
96% nuo šių metų sausio 
5 iki kovo 15 d.

Meany kaltino Nixono 
kontroliuojamą Kainų ko
misiją ir kartu Nixono ad
ministraciją už lei d i m ą 
maisto kainas nesvietiškai 
kelti, o darbininku algas 
laikyti Įšaldytas. Pasirodo, 
kad Kainu komisija nekon
troliuoja kainų.

Baltimore, Md. — 16 me
tų vidurinės mokyklos stu
dentė mokykloje pagimdė 
mergaitę. Gimdytoja sako, 
kad ji visai nesitikėjo esan
ti nėščia.

Bostonas. — 300 jaunuo
lių piketuoja universiteto 
pastatą. Protestuoja prieš 
pašaukimą policijos malšin
ti antikarinius studentus, 
kovojančius prieš militariz- 
mą.

Net dukart perskaičiau. Tie
siog susižavėjau .. .

Į lietuvių kalbą poemą ver
tė poetas Kostas Kubilinskas, 
kurio, kaip žinia, jau nebėra 
gyvųjų tarpe.

Taip pat į lietuvių kalbą iš
versta ir gražiai išleista gru
zino poeto šoto Rustavelio po
ema “Karžygis tigro kailiu”. 
Skaitau su dideliu susidomėji
mu. Ją į lietuvių kalbą iš
vertė Jonas Graičiūnas, su ku
riuo lankydamasis Lietuvoje 
turėjau garbės asmeniškai su
sipažinti.

kur numatomas kunigų 
trukumas.

Popiežius rimtai susirū
pinęs tuo klausimu. Jis smer
kia tuos, kurie reikalauja 
pažangių reformų. Tarp 
tokių yra 33 Romos katali
kų teologai, kurie taipgi 
“žemina bažnyčios vardą”. 
Šie teologai ragina panai
kinti celibatą ir autokrati
nę jėgą, Įvesti pažangias 
reformas.

tikrai susirgo vėžio ligomis. 
Dabar tiriama, ar tie chemi
kalai nėra žmogui žalingi.

Washingtonas. — Katali
kų, protestantų ir žydų va
dų konferencija nutarė ra
ginti Kongresą paskelbti 
amnestiją Vietnamo karo 
priešams, kurie atsisakė ei
ti militarinėn tarnybon ar 
kitaip iš jos pasitraukė.

TSRS 21,000 žydy 
išvyko Izraelio

Maskva. — Vidaus reika
lų deputatas ministras Šu- 
mi linas paskelbė raportą 
spaudai, kad iš Tarybų Są
jungos išvyko į Izraelį dau
giau kaip 21,000 žydų. Vien 
tik 1971 metais išvyko apie 
10,000.

Dabar norinčių išvykti 
beliko nebe daug. Maskvo
je norinčių išvykti yra 258 
aplikacijos. Leningrade 50, 
Kijeve 119. Kai kurie išvy- 
kėliai norėtų atgal grįžti.

85 milijonai galės 
rinkimuose dalyvauti
Washingtonas. — Cenzo 

b'n i ras apskaičiuoja, kad 
prezidentiniuose rinkimuose 
lapkričio 7 d. galės daly
vauti 85 milijonai balsuoto
jų-

Prieš 4 metus 61% iš 73 
milijonų balsuotojų dalyva
vo prezidentiniuose rinki
muose. Šiuose rinkimuose 
pirmą kartą dalyvaus jau 
nuoliai nuo 18 iki 21 metų.

Dublinas, Airija. — Me
džio sandėliui užsidegus žu
vo 8 žmonės, 15 sužeista.

Saigono karius iš 
Kambodijos išvarė

Saigonas. — Pietų Viet
namo įsiveržėliai buvo pri
versti pasitraukti iš rytinės 
Kambodijos, kai ten susiti
ko didelį patriotų jėgų pa
sipriešinimą.

Amerikiečių lėktuvai 
bombardavo nuolat patrio
tu jėgų įsitvirtinimus. Du 
helikopteriai buvo numušti.

Ozone Park, N. Y. 11417

Prieš porą metų Šilalėje susikūrė pirmoji pra
monės Įmonė. Savo filialą šiame Žemaitijos 
miestelyje Įsteigė siuvimo įmonių susivienijimais 
“Šatrija”. Šilalės siuvėjos dirba gerai, ir jau 
šiemet parduos apie ketvirtį milijono siuvinių.
Nuotraukoje: Filialo vyriausia inžinierė Regi

na Grendaitė ir viena geriausių siuvėjų Elena 
Gedvilienė.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
“Linksmojo pieštuko” 

draugai
Kaunas.—“Juokas—daly

kas rimtas” —* teigia tryli
ka linksmų vyrų, dalyvau
jančių pirmoje miesto jau
nųjų karikatūristų parodo
je. Ji atidaryta “Santakos” 
kino teatre.

Pastarųjų metų darbus 
pateikė Žemės ūkio mecha
nizacijos ir elektrifikacijos 
instituto inžinierius A. Del
tuva, muzikinio teatro pan
tomimos trupės vadovas M. 
Tenisonas, miesto kinofika- 
cijos skyriaus darbuotojas 
V. Valentinas, “Mados” siu
vimo fabriko technikas P. 
Amankevičius ir kiti. Lais
valaikio valandėles praleis
dami su “linksmuoju pieš
tuku”, jie kovoja prieš ne
geroves, kuria piešinius, iš
juokiančius tinginius, gir
tuoklius, apsileidėlius, chu
liganus — visus tuos, kas 
trukdo mūsų gyvenimui.

Ekspozicijoje — daugiau 
kaip du šimtai jaunųjų ka
rikatūristu darbu. C

Padeda lakūnai
Į laukus Pasvalio rajone 

išėjo pirmieji pavasario 
darbiininkai — trąšų sėjė
jai. Mechanizatoriams, bar
stantiems trąšas ant dau
giamečių žolių, arimų, tal
kininkauja ir žemės ūkio 
aviacijos lakūnai. Jie iki 
sėjos patręš daugiau kaip

Liudininkai -- papirkti
San Francisco, Calif. — 

Džiurimanas Callahan pa
sakė, kad Solidado brolių 
teisme visi valdžios liudi
ninkai buvo papirkti. Jiems 
buvo pažadėtos lengvatos 
išeiti greičiau iš kalėjimo.

Džiurė paskelbė nuos
prendį, kad kaliniai Drun- 
go ir Cluschette nekalti.

25 tūkstančius hektarų. Su
tartis patręšti po 1,000-2,- 
900 hektarų su aviatoriais 
sudarė Joniškėlio tarybinis 
ūkis - technikumas, eksperi
mentinis ūkis, “Pažangos”, 
“Jurgėnų”, “Atžalyno” ko
lūkiai. v

Iš lėktuvu dirvos ne tik 
tręšiamos, bet ir kalkina
mos. Jurgėnų kolūkyje jau 
pakalkinta 130 hektarų.

Elta
■ *

Tręšia kultūrines pievas
Dar neparskridus viever

siams, šiemet laukuose pra
dėjo darbuotis Telšių rajo
no Janapolės tarybinio ūkio 
Pupinių skyriaus darbinin
kai. Jie šiuo metu kalio ir 
fosforo trąšomis tręšia kul
tūrines pievas ir ganyklas.

Gerai dirba V. Janusas, 
S. Spudys ir kiti. Kasdien 
patręšia po 25-30 hektarų. 
Iš viso patręšta apie 150 
hektarų pievų ir ganyklų.

P. Jogminas

Pasirodo medikai
Ar gydytojai geri daini

ninkai? Ar medicinos sese
rys moka ir smagų liaudies 
šokį sušokti? Tai paaiškėjo 
Rokiškio rajono medicinos 
darbuotojų meno saviveik
los konkurse. Pereinamąjį 
prizą iškovojo centrinės li
goninės savivieklininkų ko
lektyvas.

J. Mažeikis

Juos kaltino prieš 26 mėne
sius užmušimu kalėjimo 
sargo John Mills.

Montevideo. — Urugva
jaus darbo unijos buvo pa
skelbusios generalinį strei
ką. Reikalauja pakelti al
gas 40%, kuomet pragyve
nimo kainos pakilo net iki 
100%.

Washingtonas. —Iždo se
kretorius Connally turėjo 
pasitarimą su stambiųjų 
maisto kompanijų atstovais. 
Jis įtikinęs maisto kompa
nijas sulaikyti kainų kilimą 
ir pradėti mažinti. Bet dar 
vis nesimato, kad kainų ki
limas būtų sulaikytas.

Nixono administracija vi
sai nesmagioje padėtyje pa

Angela Davis pasakė teis
mui esanti visai nekalta

San Jose, Calif. — An
gela Davis jausmingai kal
bėjo džiurei. Ji pareiškė, 
kad ji yra nekalta, visi val
džios kaltinimai yra netei
singi ir valdžia neturi pag
rindo ją apkaltinti.

Davis pasakė, kad ji da
lyvavo veikloje išlaisvinti 
“Soledado brolius”, kurie

Chemikalinius ginklus 
laiko sandėliuose

Pine Bluff, Ark. — Gy
nybos sekretorius Laird pa
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos sunaikino mikrobinius 
(biologinius) ginklus, bet 
naliko sandėliuose chemika
linius ginklūs, kurie ir da
bar naudojami Vietnamo 
kare.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja sunaikinti visus chemi- 
kalinuis ginklus, kad jie 
daugiau nebebūtų niekur 
naudojami.

TSRS erdvėlaivis į 
Venerą keliauja

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė erdvėlaivį 
į Venerą kovo 27 d. Pa
sieks planetą Venerą liepos 
mėnesį. Tada persiūs nuo
traukas ir informacijas 
apie šią planetą.

Kiek žinoma, Venera la
bai karšta, turi 887 laipsnių 
karščio. Atmosfera 60 kar
tų sunkesnė, kaip Žemės.

Bangladešo komunistu 
veikla plečiama

Dacca, Bangladešas.—Ko
munistų partija dabar vei
kia legaliai visoje šalyje. 
Jos skyriai kuriasi visuose 
miestuose. Komunistai ko
operuoja su valdžia šalies 
atstatyme ir tvarkos palai
kyme.

Premjeras Rahman pa
reiškė, kad jis “tiki į demo
kratiją” ir todėl leidžia vi
soms partijoms ir kitoms 
organizacijoms, kurios lai
kosi šalies įstatymų, viešai 
veikti ir visuomeninėje 
veikloje dalyvauti.

Metai 61-ieji

sijuto, kai mėsos kainos 
baisiai pakilo ir vartotojai 
p radėjo p r o tęs tuo ti, kalbėli 
apie mėsos boikotą, susilai
kyti nuo mėsos pirkimo, iki 
kainos bus numuštos.

Tuo pačiu metu darbo 
unijos planuoja skelbti ko
vą prieš aukštas maisto 
kainas. Kalbama net apie 
generalinio streiko skelbi
mą. 4- 

dabar tiesmo pripažinti ne
kaltais. Davis aktyviai da
lyvavo masiniuose susirin
kimuose ir reikalavo juos 
išlaisvinti.

Viso pasaulio liaudis ste
bi teismo eigą ir linki jai 
laimėti. 450 koresponden
tų iš daugelio šalių aprašo 
teismo eigą.

Rodezijos rasistai 
persekioja afrikiečius
Salisbury. — Rodez i j o s 

baltųjų rasistų ■ valdžia vi
sais galimais būdais perse
kioja afrikiečius, ypač ko
votojus prieš rasizmą.

Policija užpuolė Afrikos 
Nacionalinės Tarybos cent
rą ir užgrobė 66,000 narių 
sąrašą, taipgi 250,000 rėmė
jų vardus ir adresus. Da
bar juos terorizuoja.

Vėliausios
Žinios z

Albany, N. Y.— Valstijos 
kalėjimų bei protinių ligo
ninių institucijų sargai ir 
kiti tarnautojai streiką 
baigė su beveik pilnu lai
mėjimu. Taip praneša Civil 
Service Employes Associa
tion unija.

Saigonas.— Vietnamo pa
triotinių jėgų ofensyvas ei
na pirmyn. Jos jau užėmė 
pusę vienos didžiulės pro
vincijos ir nušlavė Pietų 
Vietnamo militarinių jėgų 
daugelį punktų. Amerikos 
militarinių jėgų komanda 
susirūpinusi ir žada pradė
ti vėl masinį Šiaurės Viet
namo bombardavimą. Sa
koma, ofensyve dalyvauja 
apie 15,000 gerai ginkluota 
liaudiečiu.

Washingtonas.— Gauta 
pranešimas iš Detroito, kad 
ten Imigracijos ir Natūra
lizacijos įsakymu policija 
suareštavo keletą iš Indijos 
Detroito Technologijos In
stitute besimokančių stu
dentų. Prieš tai greižtai 
protestuoja senatoriai Hart 
ir Fulbright. Jie sako, kad 
toks užsieniečių studentų 
persekiojimas yra nepatei
sinamas.
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Svarbus pareiškimas ir 
pasisakymas

PRIEŠ keletą mėnesių “infliacijai pažaboti” prezi
dentas Nixonas iškilmingai įsteigė dvi tarybas arba ko
misijas. Viena buvo pavadinta “atlyginimo” taryba 
(Pay Board), o kita “Kainų komisija” (Price Commis
sion). Buvome prezidento užtikrinti, kad tos dvi įstai
gos infliacijai užkirs kelią. Bet tuoj paaiškėjo, jog 
“iš tų pelų nebus grūdų.” Tiesa, algų ar atlyginimo 
taryba tuoj pasiskubino algų kilimui užkirsti kelią, kas, 
žinoma, labai patiko pelnagrobiams, nes kompanijų ir 
korporacijų pelnai pašoko iki debesų. Betgi Kainų 
kontrolės komisija pasiliko sau saldžiai miegoti, ir 
kainos kilti ne vienai dienai nesustojo.

Kas liečia darbininkų klasę, padėtis pasidarė ne
pakenčiama. Tuo įsitikino ir darbo unijų lyderiai, ku
rie buvo įtraukti kaip darbo žmonių atstovai į atlygi
nimo tarybą. Įsitikino, kad jie tojeHaryboje tiktai pa
tarnauja pelnagrobiams didesnius pelnus pasidaryti ir 
visą infliacijos naštą sukrauti ant darbo žmonių pečių. 
Prieš juos pradėjo sukilti eiliniai unijistai. Spaudimas 
iš narių pusės buvo toks didelis, jog George Meany ir 
jo kolegos buvo priversti iš tos tarybosA pasitraukti, 
oareiškiant, jog taryba yra tiktai monopolijų įrankis 
jų pelnams padidinti.

Labai teisingai sako Komunistų Partijos pirmasis 
sekretorius ir tos partijos kandidatas į prezidentus Gus 
Hali, kad iš “pat pradžios ta atlyginimo taryba buvo 
stambiojo biznio įrankis”, kad joje “darbo unijų vadai 
neturėjo dalyvauti” ir kad “jų rezignacija reiškia gana 
vėlų pripažinimą, jog Nixono algų užšaldymas yra nie
kas daugiau kaip tik didžiųjų monopolijų puolimas prieš 
darbininkų klasę.” i

Kas toliau?
Komunistų vadas sako,.kad unijų vadų pasitrauki

mas iš šios tarybos “nesulaikys Nixono nuo užsimojimo 
prieš darbininkus.” “Ko dabar reikia,” jis sako, tai 
“darbininkų vienybės, ko dabar reikia, tai aštuonių de
šimtų milijonų organizuotų ir neorganizuotų darbinin- 
bininkų masinio ofensyvo ir išstojimo.” •

Reikia šaukti masines konferencijas, bei masinius 
žygius ir šaukti masinius mitingus. “Ko dabar grei
čiausia reikia”, Gus Hali pabrėžia, tai naujo nepriklau
somo politinio judėjimo, ko dabar reikia, tai darbinin
kų, farmerių, vidurinės klasės studentų ir smulkiųjų 
biznierių, juodųjų amerikiečių, meksikiečių, puertori- 
kiecių, azijiečių ir indėnų koalicijos.”

Savo pareiškimą Hali baigia:
“Nixono algų įšaldymas niekados nebuvo taiko

mas prieš infliaciją. Tai yra piktas sąmokslas laikyti 
algas įšaldytas, kuomet stambusis biznis savo pelnus 
didina iš infliacijos ir paskubos produkcijoje. Dabar 
tas darosi aišku milijonams amerikiečių. Mes neturime 
leisti, kad monopolistinio kapitalo—Nixono ataka prieš 
darbininkų klasę pavyktų.”

Kas ką rašo ir sako
PRIEŠ FAŠISTINĮ 
TERORĄ

“Daily World” (kovo 25 
d.) atspausdino korespon
denciją iš Birmingham, Al
abama. Joje kalbama apie 
tai, kaip buvo policijos ir 
FBI agentų terorizuojami 
rinkikai parašų už Komu
nistų Partijos prezidenti
nius Kandidatus Gus Hali 
ir Jarvis Tyner. Jie buvo 
bauginami visokiomis pasė
komis, jeigu nesiliaus kal
binę piliečius pasirašyti ant 
peticijos-

Nežiūrint to, korespon
dencijoje sakoma, buvo 
sėkmingai surinkta net 6,- 
393 parašai — gerokai dau
giau, negu įsatymai reika
lauja. Normališkoje padė
tyje, tai reikštų užtikrini
mą, kad Alabama valstijoje 
Komunistų Partijos kandi
datai tikrai pasirodys ofi
cialiame sąraše kandidatų į 
prezidentus šalia repūbli- 
konų, demokratų ir kitų 
partijų kandidatų. Bet ra
sistų valdomoje Alabamo- 
je padėtis nėra normali. 
Korespondencijoje sakoma,

Canada, Lat. Amer,, per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

kad valstijos sekretorius 
atsisako parašus priimti, 
pripažinti legališkais. Ko
munistų Partija žada sek
retorių traukti į teitsmą ir 
priversti parašus priimti. 
Ar teisme pavyks laimėti, 
tai kitas dalykas.

Šis fašistinis teroras Ala- 
bamoje turėtų būti atmuš
tas. Juk jeigu šiemet ko
munistų kandidatams nebus 
leista pasirodyti oficialiame 
balote, tai kur užtikrini
mas, kad kitą kartą to pa
ties likimo nesusilauks ki
tos kurios partijos kandida
tai?

TARYBŲ SĄJUNGOS 
DARBO UNIJOS PRO
TESTAS IR 
REIKALAVIMAS

Vilniaus “Tiesoje” kovo 
22 d. kalbama apie Tarybų 
Sąjungos darbo unijų (pro
fesinių sąjungų) suvažiavi
mo protestą prieš Amerikos 
karą Indokinijoje. Suvažia
vimo priimtoje rezoliucijoje 
tarp kitko, sakoma:

“93 milijonų tarybinių 
profsąjungų narių vadų 

suvažiavimas griežtai smer
kia tebevykstančių Jungti
nių Amerikos Valstijų im
perialistų agresiją Indoki
nijoje ir pareiškia, kad jis 
visiškai remia teisingą 
Vietnamo, Laoso ir Kambo
džos (autų kovą už laisvę 
ir nepriklausomybę, už tei
sę pačioms spręsti savo vi
daus reikalus.
Tarybinių profsąjungų XV 

suvažiavimo delegatai rei
kalauja:

—nedelsiant nutraukti A- 
merikos aviacijos antskry
džius ir visas kitas karines 
akcijas prieš suverenią so
cialistinę, valstybę — Viet
namo Demokratinę Respu
bliką;

—nutraukti visokius ag
resijos aktus, išvesti visą 
JAV ir jų sąjungininkų ka
riuomenę iš Pietų Vietna
mo, Laoso, Kambodijos. Už
tikrinti Indokinijos tautoms 
pačioms spręsti savo vidaus 
reikalus.”

Pirmoji elektrinė Lietu
vos teritorijoje buvo paleis
ta 1892 m. Rietave. Ji ap- 

■ švietė kunigaikščio Ogins
kio dvarą ir Rietavo mies
telį. Ši elektrinė dirbo iki 
pirmojo pasaulinio karo.

1893 metais davė srovę 
rpirmoji elektrinė Kauno 
į mieste, Griunvaldo gatvėje, 
!“Broliu Tilmansu ir Co” u . c
i metalo apdirbimo fabrike. 
11899 metais miesto savival
dybė pasirašė sutartį su 
belgų inžinierium R. F. 
Šmacernu, kad jis pastaty
tų elektrinę ir 40 metų ap
rūpintų Kauno miestą elek
tra.

Vėliau, pratęsiant inž. 
R. F. Šmacerno veiklą Lie
tuvoje, buvo sukurta “Lie
tuvių - belgų • akcinė bend
rovė Kauno miestui ap
šviesti.” kurios valdytoju 
paskiriamas belgas Lange, 
o lietuviškąsias akcijas įsi
gijo Juozas Tūbelis, Marty
nas Yčas ir kiti “tautos va
dai.” Bendrovė gavo konce
siją iki 1950 metų.

Jiems terūpėjo pelnas
Belgu kapitalistai nebu

vo suinteresuoti statyti 
stambią elektrinę, kadangi, 
pasibaigus koncesijos laikui, 
tektų neatlyginamai ją per
duoti. miesto savivaldybei.

Kauno miestas garsėjo 
visoje Europoje elektros 
energijos brangumu. Daug 
kas tikėjosi, kad 1930 m. 
pabaigoje pastačius Petra
šiūnų elektrinę, elektros 
energia atpigs. Tačiau to 
neivyko. Petrašiūnų elek
trinė visa pagamintą elek- 
ros energiją po 10 centu už 
kilovatvalande parduodavo 
“Lietuviu - belgų akcinei 
bendrovei Kauno miestu i 
apšviesti,” o ši tą pačią ki
lovatvalandę gyventojams 
pardavinėjo po 1 litą 35 
centus. Neveltui bendrovės 
centras Briuselyje rašė, 
kad iš kapitalo, įdėto už
sienyje, didžiausią pelną 
duoda kapitalas įdėtas Lie
tuvoje.

Pirmoji elektrinė Klaipė
doje pradėjo veikti 1900 
metais, o dabartinė Vil
niaus elektrinė Eidukevi
čiaus gatvėje paleista 1903 
metais. Po poros metų bu
vo paleistas pirmasis 1800 
kilovatų turbogeneratorius, 
kuris dirba ir šiuo metu. 
Galutinis 11,000 kilovatų 
elektrinės galingumas pa
siektas 1938 metais.

Hitlerininkai ir tas 
sunaikino

Kaip matyti iš pateiktų 
pavyzdžių, elektrif ikacij os 
tempai Lietuvoje buvo dau
giau negu kuklūs. Buržua
zinė Lietuva buvo viena iš 
mažiau šiai elektrifikuotų 
šalių Europoje. Paskutiniai
siais buržuazijos valdymo 
metais ji gamino apie 20 
kilovatvalandžių vienam gy
ventojui per metus. Tuo 
tarpu Latvija — 100, Esti-

LDS “TIESA”
NAUJO FORMATO

Jau pasirodė LDS orga
nas “Tiesa” už balandžio 
mėnesį. Tai naujo, mažo 
(tabloidinio) formato laik
raštis- Aštuonių puslapių, 
įspūdis geras. Technika ge
ra, patraukli. Ir atspaus
dintas labai gerai.

Šiame numeryje narių dė
mesys kreipiamas į šią va
sarą Chicago j e įvyksiantį 
seimą ir į Centro valdybos 
rinkimus. Kandidatais yra 
apsiėmę šie nariai:

Prezidento vietai
Richard Janulis
Servit Gugas
Adolf Gilman

Vice prezidento vietai
Elena Jeskevičiūtė-Esker.

Antro Vice Prezidento 
vietai

Elizabeth Galore
Charles G. Neumann

Sekretoriaus Vietai
John Siurba
Anne Yakstis

Iždininko Vietai
Alfons J. Rye
John Gasiūnas

Daktaro kvotėjo vietai .
Dr. Peter Gustaitis, Jr.
Iždo Globėjų Vietai
Amelia Yuskovic
John Grybas
Ruth Bell
William Malin

Pasirinkimas įdomus, ge
ras.

Elena Gedvilaitė- 
Rapkauskienė

S U T E M O S
Jau prigirdė 
mano širdį 
sutemų sula, 
ir ant veido 
nusileido 
mėlyna migla.

Jau prikaustė 
jautrią klausą 
lapų šiugždesys, 
ir paliejo 
lyg aliejų 
kvepiantį pietys.

Ir sužvilgo 
neužilgo 
danguje slapčia, 
lyg nukaltus, 
pasikeitus 
mėnesio delčia.

Nusileido 
nakties aidui 
išdidi diena, 
kai atėjo 
jo skelbėja —- 
sutemų tyla.

1970.XI.12

Kaip buvo elektrifikuota Lietuva
Dideli užmojai ir

lybių Ukrainoje, Azerbai
džane ir kitur, dabar mo
ko vengrus, kubiečius. Ne
sugriaunama tautų drau
gystė, jų vaisingas bendra
darbiavimas yra mūsų per
galių laidas.

A. Stumbras
Lietuvos TSR nusipelnęs 

inžinierius

pasiekimai
1959 metais paleidus pir

mąjį Kauno hidroelektrinės 
agregatą, žymiai pagerėjo 
Lietuvos pagrindinių mies
tų aprūpinimas elektros 
'energija. 1960 m. buvo 
įjungta 110 kilovoltų elek
tros perdavimo linija So- 
vetskas( Tilžė) —Klaipėda 
ir tuo pačiu baigta formuo
ti Lietuvos energetinė sis
tema. Tais pačiais metais 
pradėta statyti Lietuvos V. 
Lenino Valstybinė rajoninė 
elektrinė.

Kartu buvo kuriama vie
ninga TSRS Šiaurės-Va- 
karų energetinė sistema, 
kuri turėjo užtikrinti rit
mingą ir ekonomišką elek
trinių darbą, gerą liaudies 
ūkio aprūpinimą elektros 
energija. 1962 metų pabai
goje atiduota naudoti pir
moji Lietuvoje 330 kilovol
tų įtampos elektros perda
vimo linija Jelgava- Šiau
liai, leidusi Lietuvai isi- 
jungti į Vieningą energeti
nę sistemą.

Beveik prieš dešimt me
tų, 1962 metų gruodžio 30 
d. buvo paleistas pirmas V. 
Lenino elektrinės energeti
nis blokas. Šios milžiniš
kos elektrinės paleidimas ir 
tolimesnis jos plėtimas (da
bar ji jau pasiekė 1.5 mili
jono kilovatų galingumą) 
sudarė stiprią energetinę 
bazę tolimesniam Lietuvos 
elektrifikavimui.

1962 m. visi respublikos 
rajonų centrai jau buvo ap
rūpinami elektra centrali
zuotai, o 1964 m. Biržų ra
jono J. Biliūno kolūkis pa
skutinysis iš kolūkių Tary
bų Lietuvoje buvo prijung
tas prie energetinės siste
mos tinklų. 1970 metais elek
tros energijos gamyba Lie
tuvoje palyginti su buržua
zinės santvarkos laikais 
padidėjo maždaug 100 kar
tų ir pasiekė 2,340 kilovat
valandžių vienam gyvento
jui (Latvijoje pagaminama 
1,135, Estijoje — 8,482).
Kitų tautų talka ir pagalba

Be broliškų tarybinių tau
tų pagalbos Lietuva niekad 
nebūtų galėjusi viso to pa
siekti. Pavyzdžiui, vien Lie
tuvos V. Lenino elektrinės 
statyboje dalyvauja visos 
broliškos respublikos, siųs
damos savo gamyklose pa
gamintus įrengimus bei me
džiagas. Devyniolikos tau
tybių žmonės gyvena jau- 
niausiame respublikos Elek
trėnų mieste. Tarybų Lie
tuvos pasiuntiniai, išmokę 
įvairių energetikos specia

ja — 120.
Išbėgdami, h i tlerininkai 

sugriovė ir tas nedideles 
Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos elektrines. Smarkiai 
apgadinti buvo ir elektros 
tinklai. Teko pradėti vis
ką vėl beveik iš naujo. 
Pirmomis pokario dienomis 
du energotraukiniai ap
švietė Vilnių, o kiti du — 
Kauną. Kartu buvo atsta
tomos elektrinės. Pasinau
dojus broliškų respublikų 
pagalba, jau 1950 metais 
Lietuvoje buvo pasiektas 
prieškarinis elektrinių ga- 
lingūmąs.

Nuotraukoje: scena iš etnografinio ansamblio vaidinimo.
Raseinių ■ Magdė vaišina Telšių Pliumpį.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Įvairenybes
NYKSTA BEŽDŽIONĖS
Visose šalyse, kur vykdo

mi eksperimentinės medici
nos darbai arba tyrinėja
mas naujų vaistų poveikis, 
eksperimentatoriams labai 
trūksta beždžionių. Pasta
raisiais metais labai suma
žėjo beždžionių ir tose ša
lyse, k'”’ jos gyvena. Moks
lininkai kaltina pakitusias 
gamtines sąlygas, tačiau jie 
nemato ar nenori matyti ti
krosios beždžionių skaičiaus 
mažėjimo priežasties. Jų la
bai daug išgaudoma. Vien 
tik JAV laboratoriniams 
tyrimams kasmet suvarto
jama po 100,000 beždžionių.

Iš laiškų
Valei Sutkienei, San Fran

cisco, Calif., rašo giminaitė 
Marijona iš Šiaulių:
“Brangioji Tetul y t e,... 

gavome albumą “Laisvės” 
ir negalime atsidžiaugti, 
koks jis įdomus. Jau kelis 
kartus perskaitėme...

Dėkojame už atnaujini
mą “Laisvės”. As labai my
liu ją skaityti. Visą per
skaitau iš eilės, o svarbiau
sia tai žiūriu, kur yra pa
rašyta iš San Francisco, 
Calif. Na, ir skaitau po ke
lis kartus. Man labai sma
gu, kad Tetulytė visur da
ly vauj ate ir kad Tamsta 
negailite jėgų, kad tik vi- 

jsame pasaulyje būtų taika, 
kad nebepasikartotų tas 
baisus karo siaubas, kurį 
teko iškentėti mums čia 
Lietuvoje. Taip pat ir mes 
kovojame už taiką visame 
pasaulyje. Mes visi pasira
šėme, kad paleistų Angela 
Davis iš kalėjimo... ”

NEREIKĖS GRĘŽIMO 
MAŠINŲ?

Po 10-20 metų, gydant 
dantis, nereikės gręžimo 
mašinų. Per elektroninį 
mikroskopą galima iš anks
to pastebėti nežymius paki
timus, nuo kurių prasideda 
kariesas. Taip anksti nu
stačius susirgimą, kol dar 
mik r o o r ga n izmai n .©suardė 
dantų emalės, ligą galima 
gydyti antibiotikais ir ki
tais preparatais.

Belgijos draugija “Sau
gumas keliuose” pradėjo 
savotišką kampaniją. Jos 
nariai visuose gimdymo na
muose busimosioms moti
noms aiškina kelių ženklus 
bei saugaus eismo taisykles. 
“Naujagimis ai ei na i pa
saulį, jau turėdamas įgim
tą polinkį taisyklių”,—tvir
tina draugijos pirmininkas.

PER JŪROS DUGNĄ
JAV pastatytas mokslinis 

tyrimo laivas, kuris ieškos 
nuskendusių senovės laivų. 
Mokslininkai apskaičia vo, 
kad nuo seniausių civilizaci
jų vien tik Viduržemio jū
roje nuskendo 15,000 laivų. 
Tikimasi, kad jų liekanas 
aptiks šešių kilometrų ly
nas, kurio gale įrengta te
levizijos kamera, garso fik
savimo aparatūra ir pro
žektorius. Specialiomis prie 
lyno pritvirtintomis žnyplė
mis laivas bus iškeliamas į 
paviršių.

Brangus Žmogau, Bičiuli, 
mielas ir geras Drauge 

JONAI JUŠKA!
Be galo džiaugiuosi, ga

lėdamas pasveikinti Jus, vi
siems mums mielą ir bran
gų Žmogų, sulaukusį gar
bingos dvigubos sukakties: 
gimimo 85 ir kūrybinio 
darbo 60 metines.

Iki šiol prisimenu, kaip 
giliai buvau sujaudintas, 
kai gavau žinią, kad tai 

[Jūs, pats pirmasis Ameri
koje ir vienas pačių pirmų
jų apskritai, pasta tėte 1949 
metu balandžio 10 diena 
mano dramą “Gieda gaide
liai”. Tai buvo man didelė 
šventė, kuri lieka širdyje 
iki karsto lentos.

Nuolatos sekdamas pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
spaudą, jų kultūrinio bei 
visuomeninio gyvenimo 
reiškinius, nuolat matau, 
kaip sėkmingai ir nepails
tamai darbuojatės Jūs, 
brangus mūsų Jubiliate. 
Esate dosniai gamtos apdo
vanotas ne tiktai poeto ta
lentu, bet ir nuostabiai tau- 
r i a širdim, nepailstamu 
troškimu nešti žmonėms 
šviesą, laimę, žmogiškąjį 
orumą. Už visa tai tūks
tančiai lietuvių Amerikoje 
ir čia, Lietuvoje, giliai dė
kingi Jums, mini Jus su 
pagarba ir džiaugsmu.

Dėkoju Jums, brangus 
Jubiliate, už gražų Jūsų 
gyvenimo pavyzdį, už kil
nią darbuotę mano ir Jūsų 
tautiečių tarpe, už viską, 
ką gero ir gražaus nuvei
kėte gyvenime. O nuvei
kėte Jūs labai daug, savo 
darbais įrašydami savo 
vardą į visą lietuvių kultū
ros istoriją.

IŠ visos širdies linkiu 
IJums laimės, geros sveika- 
jtos, ilgų saulėtu metu ir 
didelės sėkmės Jūsų kūry
biniame darbe, visuomeni
nėje veikloje, visame gy- 

Įvenime.
Su gilia pagarba.

Jūsų—
Juozas Baltušis

Vilnius,
1972 metu kovas.v

IR MARLĖ PADEDA
Kachovkos medvilnės 

kombinatais pradėjo gamin
ti naują, labai gerai krau
ją stabdančią hemostatinę 
marlę. Tyrimai parodė, kad 
tokia marlė penkis kartus 
paspartina kraujo krešėji
mą ir pagreitina chirurgi
nes operacijas.
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Nepramanyta istorija Bronins Jauniškis

KUO MAN TIKĖTI
jos veiklą pagalvoti. O gal 
jau apsisprendęs? Pareiški-

(Pabaiga iš pereito num.)
Tėvas Augustinas ūmai 

sustiprino balsą. Pagriebė 
šalia styrojusį nemažą kry
žių su misinginiu krucifik
su ir jį išdidžiai iškėlė virš 
savo apskustos, lyg mėnesė
lis švytinčios galvos.

— Štai šventasis kryžius!
— Sugriaudėjo jis. — Prieš 
šitą ženklą lenkiasi visas 
pasaulis! Tai ant jo štai 
Jėzus Kristus kentėjo di
džias kančias. O Jėzus Kris
tus — dievo vienintelis sū
nus, dievas. Klaupkitės 
prieš jį, visi nusidėjėliai, 
ir prašykite viešpatį Jėzų 
Kristų nuodėmių atleidimo!

Ir kai sulinko visas šven
torius, ir mudu su kanau
ninku Bačkiu atsiklaupėme 
ant abiejų kelių, virš minios 
lyg kokie sfinksai iškilo 
mokytojas Grigėnas, Beran
kis - Deinys ir jų draugai. 
Ir visi žmonės sužiuro į 
juos: vieni pilnais' neapy
kantos žvilgsniais varstė 
vyrus ir, atrodė, smerkė 
amžina prapultimi, kiti — 
deja, gėrėjosi jų drąsa ir 
iškilmingu išdidumu. O aš
— pasimečiau. Su virpančia 
širdimi žvelgiau čia į didin
gai stovintį ir, regis, drąsa 
besišypsantį mano tėvo bi
čiulį Deinį, čia į mano mo
kytoją Grigėną, žvilgsnį nu- 
dūrusį į liepų šakas, lyg by
lotų, kad po jomis mūsų 
prosenoliai šventąsias ug
nis kūreno ir lietuvių tau
tos dvasios garbino, čia į 
sutrikusį mažytėmis akutė
mis mirksintį kanauninką, 
čia į susirūpinusį, įniršio 
pilnu veidu vienuolį tėvą 
Augustiną, ir vienas sau 
pamaniau: “Viešpatie; kas 
dabar bus! Kas gi bus, jei
gu tavęs nepagarbins šitie 
nusidėjėliai...”

Bet pamokslininkas, ma
tyt, ryžosi nugalėti. Ūmai 
kryžių kilstelėjo dar aukš
čiau ir pats suklupo saky
kloje. Nužemintu, švelniu 
iki ašarų, prašančiu, mal
daujančiu balsu ėmė garsiai 
melstis:

“Viešpatie, dangaus ir že
mės sutvėrėjau, viešpatie 
Jėzau Kristau, paimkite ma
no gyvenimą, bet sugrąžin
kite klystančius. Kankin
kite mane, kaip kankino jū
sų sūnų žydai Galgotos kal
ne, bet apšvieskite šitų at

skalūnų protą ir širdis. Aš 
meldžiu, aš einu pas jus!..,”

— Pamokslininkas mirš
ta! — minioje sukliko mo
terėlė.

— Bedieviai, jūs numarin
site šventąjį tėvą vienuolį! 
—Atsiliepė kelios ir pravir
ko skausmingais balsais.

Bet akmenskaldžių bičiu
lis Deinys ir kiek toliau 
nuo jo mokytojas Grigėnas 
tebestovėjo išdidžiai, visai 
nekreipdami jokio dėmesio, 
kas vyksta apie juos.

Pagaliau pamokslininkas 
tėvas Augustinas nurimusiu 
balsu tarė:

—• Amen,—ir pamažu nu
lipo iš sakyklos.

O aš išplėčiau akis ir, susi
rietęs į kuprą, apsižvalgiau, 
ar pagaliau netrenks perkū
nas iš karšto saulėto dan
gaus.

Ne, perkūnas netrenkė, ir 
pamokslinin k as nenumirė. 
Ir tada man dingtelėjo paiki 
mintelė: “Kas, ar ne šitie 
vyrai stipresni už Kristų?’’ 
Ir aš giliai susimąsčiau. O 
po to vis ieškojau progų 
susitikti su mokytoju Gri- 
gėnu ir pasiklausyti, ką jis 
kalbės: gal bus jau atsisa
kęs lietuvių tautos dva
sios?

Sužinojęs, kad mokytojas 
vėl žmones kviečia į paskai
tą, pirmasis nuskubėjau. O 
jis dar tvirčiau rėžė: sakė, 
kad mūsų kunigai k š č i a i 
Kęstutis, Gediminas, Algir
das, net Vytautas garbinę 
šventąją ugnį ir lietuviškus 
dievus. Gana mums svetimų 
dievų, lenkų karaliaus Jo
gailos, atvežtų iš tolimiausios 
Romos. Krikščionybė tai 
esą kilusi iš judaizmo — žy
dų religijos Palestinoje. Ir 
pats Kristus — žydas. O 
žydų, žinojau, katalikai ir 
šiaip kaimiečiai žmonės ne
mėgsta. Aš čia ir sumišau: 
kuo dabar tikėti?

O paskaitos pab a i g o j e 
mokytojas Grigėnas papra
šė mane pasilikti. Kai visi 
išėjo, jis, nužvelgęs mane, 
lyg įvertindama^, šyptelėjo 
ir truputį oriai tarė:

— Matau, domiesi mano 
paskaitomis — tikras lietu
vis esi. Manau, pasiryžęs ei
ti k a r t u su visa lietuvių 
tauta. Žinai, tur būt, tautos 
atgimimui yra ' susiorgani
zavusi jaunalietuvių orga
nizacija. Pravartu tau apie

— Einam!
Mes nubėgom į beržyną, 

ir jis man parodė vienin
telę guobą, už visus me
džius aukščiausią. Jos vir-

Ne neatsisveikinęs išbė
gau iš mokyklos: norėjau 
pasitarti su klebonu, o, be šūnėje plevėsavo raudona 
to, iš jaunalietuvių kaime vėliava lyg kokia liepsna 
dažnai pasijuokdavo, juos;menulio šviesoje. Až krūp

telėjau:
— Mirė Juozas? — neti

kėtai man išsprūdo.
— Suėmė! Po misijų 

Vaješiškyje, kelyje, civiliai. 
Sako, Zarasų daboklėje. Gal 
veš į Kauno fortus...

— Tai jis tikras bolševi
kas, bedievis, — atsitokėjęs 
paklausiau. — Einam iš čia, 
dar žvalgybininkai sučiups.

O nuėjus kiek toliau, vėl 
paklausiau vaikino:

— Jeigu Juozas bolševikas, 
tai kodėl jis man liepė mo
kytis?

— Jis — tikras bolševi
kas, — didžiuodamasis pa
sakė skeldiškis.

Šis susitikimas mane dar 
labiau supainiojo: ko paga
liau klausyti.

pravardžių o d a m į “žaliai
siais vilkais.” Žinoma, kle
bonas mane sudraudė, gąs
dindamas, jog, prisiplakęs 
prie stabmeldybės atgaivin
tojų, galįs prarasti dievo 
malonę ir jau tada po mir
ties neišvengiamai patek
siąs į pragarą. O dabar, pa- 
tarnau d a m a. s bažnyčioje, 
turįs šventąją malonę pas 
dievą. Tai ar verta rizikuo
ti amžinu gyvenimu.

Aš aprimau, netgi, klebo
no patari amas, nustojau 
lankęsis mokytojo paskai
tose. Tačiau man rūpėjo 
palaikyti ryšius su akmen
skaldžių draugu Deiniu. Ir 
visa nelaimė, kad praėjus 
misijų dienoms, niekur aš 
jo negalėjau susitikti. Net
gi tėvo pasiklausiau:

— Ar Skeldų Juozas ne
žadėjo ką nors atnešti siū
ti? Seniai jau pas mus 
buvo...

— Ar nori su juo susi-, 
tikti?—tėvas, nusiėmęs aki
nius, įsižiūrėjo į mane, kiek 
stebėdamasis. Jis žinojo, 
kad aš sukuos bažnyčioje 
apie altorius taip, Kaip ma-

Detroit, Mich.
Detroito LDS bolininkų 

banketas įvyks ba' 
9-tą, 2:30 po pietų I) 
Lietuvių Klube, įžanga $2.- 
50. Malonėkite iš ank 
sisakyti vietas pas 
vit 
584-6919, arba Alfon 
telefonas 526-9510, nes svar
bu žinoti kiek maisto rei
kės supirkti.

Po banketo turėsim pro
fesionalus mokytojus ... . 
parodys mums kaip šokti 
“Square Dance”.

Detroite kas trečią 
dienį jau nuo spalio 
šio susirenka 56 bol: 
į Mercury Lanes. Mūs jau
niausia bolininkė yi. 
ne t te Garelis, tik 14 
o vyriausias tai Jurgis Ja
nonis 83 metų, 
bolininkų valdyba sdsidaro 
iš Serve Gugas—president; 
Stewart Riddell—Viqe Pre
sident; Ruth Gugas 
retary-Treasurer, ir 
Turzak — Sargeaht-At - 
Arms.

Po bowling susirenkam į

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

andžio 
etroito

sto už- 
Ser- 

t elef onas
s Rye,

kurie

šešta- 
mėne- 
ninkai

a Na
rnėtų,

etroito

- Sec- 
Louie

Millstone, N. J
Šių metų kovo mėnesį idėl užkandžių ir kiek 

gavau liūdną laišką iš Lie- Pelno lieka mes de 
tuvos nuo švogerio M. Bal- Pasar™yt
trušaičio. Pranešė, kad va
sario 6 dieną staiga mirė 
jo žmona, mano sesutėj 
Stefanija ’ 
“Laisvės” skaitytoja* Liko nuo

dam į 
busą Į 
ament, 
je ge- 
Busas 

te, kad 
banketo liks

LDS Bowling Tourn 
kuris įvyks Chicago, 

; gūžės 19, 20, ir 21.
Baltrušaitienė kalnuos $590. Manom 

šio
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ma. O jis vietoj bažnyčios liūdesyje duktė Vida Viii-i1*?1?10 ^a11 keliones
užsukdavo į alinę ir nekvar- mienė , jos vyras Kazys 
šindavo sau galvos nei die- ir anūkas 
vo namais, nei kitomis or
ganizacijomis. Gal savotiškas 
ryšininkas buvo Deiniui. 
Atneštus jo lapelius vis kaž
kur išgabendavo niekam

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)

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

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

CABINETMAKERS & FINISHERS 
on Custom Made Furniture. Apply: 
30-28 Starr Ave., L. I. City. N. Y. 
3rd Floor 212 ST.. 4-5400.

(26-28)

MAINTENANCE ENGINEER
2-4 years experience for direct 

supervision of maintenance and 
project engineering. Send resume or 
call for appt. Personnel Dept., 201- 
852-1100.

Cooke Color & Chemicals, Inc.
Reichhold Chemicals

P. O. Box 31 .Hackettstown, N. J. 
07840.

Equal opportunity employer
(26-32)

COOK—HOUSEKEEPER
Permanent

2 adults. Five day week.
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area. 

201-531-2901
(20-26)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male’* 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

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

Brick Block, & Footing Crews.
Immediate availability.

Top Pay.
Call

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

JOIN THE LIST OF OUR THOUSANDS 
OF SATISFIED CLIENTS

The most speedy, economical and simplest way to send gifts 
to your relatives or friends in USSR is to purchase for them
SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE GIFTS-CERTIFICATES
They are:
Valid in the special foreign currency stores in many large 
cities of the Soviet Union
The quality of the merchendise is high, the prices are low
Time-Validity unlimited
No charge to Recipient
Delivery and Satisfaction guaranteed .
Exchangeable for local Rouble Currencies, if desired
Amounts unlimited

RECOMMENDED FOR FAST RESULTS—
Request Information on Cars and Apartments

For your own safety send your orders to our affiliated firms:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022
Tel. 212-758-1150-51
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to the sole representative of
V/O VNESHPOSYLTORG in USA

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.)

New York, N. Y. lOtfol Tel: (212) 6Š5-4527

kitam nepatikėdamas.
—- Nagi, išdykėli, nueik 

sekmadienį ant Berniuka- 
kalnio prie Šventosios ge- 
gužinėn ir susitiksi, ir nuo 
manęs geras dienas per
duok. j

Sekmadienį grįžęs iš Va- 
jesiškio bažnyčios dviračiu 
nuvažiavau prie Šventosios. 
Upės krantuose ošė beryž- 
nėliai o kiek tolėliau jos 
tėkmė įsiliejo į Asavo eže
rą. Mėlynuojančiuose van
denyse lyg didžiuliai kups
tai tyvuliavo salynai, kai 
kurie vienas su kitu susi
jungę nendrynais ir mel
dais. Krykštavo šaudydamos 
žuvėdros. O čia pat ant 
skardžiaus piliakalnis su pa
plokščia viršukalne. Šokių 
aikštelė apkamšyta šviežiai 
nukirstais berželiais, iš tų 
pačių baltliemenių sukalti 
ilgi suolai ir muzikantai cen
tro gale čirpina smuikais, 
virkdo armoniką, bumbteli 
būgnu — derina stygas. Iš 
visų kraštų renkasi jauni
mas, ir polkutė išbandymui 
užtraukiama. Trenkia mu
zika, net piliakalnis suvir
pa, ir poros trinkteli pa
dais į dirvoną.

Ir merginų, ir vaikinų 
prieina, privažiuoja, net ar
kliais lineikose pri darda 
sausakimšai. Saulutė įsiku
ria į beržynus už ežero, ir 
auksinis takas nusitiesia per 
visus Asavo vandenis: spin
duliuoja, mirga, žėri — net 
atsigrožėti negali.

Skeldų jaunimas seniai 
sugužėjo, o Juozo niekur ne
matau. Ir saulė jau nulin
do už ežero, ir sutemos su- 
tirštėjo. Gegužinės kam
puose žibintus pakorė.

Atsibodo laukti: prisigre
tinęs prie skeldiškio šiek 
tiėk .pažįstamo vaikino, pa
klausiau:

— Ar gegužiriėn neateis 
Berankis?

Jis kažkaip keistai pažiū
rėjo' į mane, atpažino ir pa
tempė už rankovės:

Vaidutis, taip 
pat sūnus Donatas, jo žmo
na Regina, anūkas Edigijus 
Baltrušaičiai. Taipgi dvi 
seserys Lietuvoj d —Elžbie
ta Gudinienė ir Antanina
Miliauskienė. Čia Ameriko
je liūdi sesuo Uršulė Sinke
vičienė ir Dobinių šeima, 
švogeris M. Klimas, Stasys 
Radusis ir šeima.
Reiškiame gilią užuojautą 
velionės giminėms ir drau
gams.

S. Radusis

visiems bolininkams.
Visi LDS 21 kn. nariai 

atsilankvkite i susir 
balandžio 9-tą, 11 va

Detroito LDS bolininkų
■ Valdyba

BUSINESS OPPORTUNITY
nkima 
. ryto.

Detroit, Mich

SOMERSET COUNTY
Vei*y 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)

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)

Chester, Pa.
Mūsų miestas dabar kei

čiasi. Prie Delaware upės 
labai daug namų griauna
ma, net ir didelės dirbtu
vės verčiamos, nes per eilę 
metų jos buvo tuščios. Jau 
baigia versti didelę audiny- 
čią, kur per daugelį metų 
išdirbau ir aš.

Sako, miestas gražėja iš 
atbulos pusės. Vietoje na
mų, lieka pliki laukai, bet 
manoma, kad bus statoma 
modernios dirbtuvės. Jau 
tiltas per Delaware upę 
statomas ir bus baigtas 
1974 metais.

Aplankiau Albertą Gri
gą, kuris atšventė 84 niėtus 
ir jaučiasi neblogai, išski
riant tai, kad ant vienos 
akies jau nemato, o antra 
mato tik kaip per miglą. 
Taigi nuo namų toliau ne
gali išeiti. Lirikiu Albėrtūi 
dar daug metų laimingai 
pagyventi.

Praėjusiam Klubo susi
rinkime sutikau Paul Šla
jų, kuris klausė ar mačiau, 
kad philadelphiečiai drau
gai rengia šaunų pokylį 
pas A. Merkį, 6024 Wayne 
Ave., balandžio 23 d. Ra- 
gina visus važiuoti. Ten 
bus malonu sutikti mielus 
kaimynus. 

■! . ....... .... ..........

Gavau keletą laiškų su 
sveikiniūiais susveikti. Taip
gi daug kas sveikino per 
telefoną.

Širdingai dėkoju visiems.
AL Lipčitts

Iš LLD 52 kuopos 
susirinkimo

Vasario mėnesį 52 kuopos 
susirinkimą praleidom pa-

Norį neži- 
žasčių 

atsi
lanko 
rūpi-

girtinai gerai, 
nau, dėl kokių prie 
neskaitlingai nariai 
lankė, bet tie, kurie 
susirinkimus, rimtai 
naši LLD reikalais.

Po apkalbėjimo visų svar
besnių kuopos reikal 
sumanymas, kad neturime 
pamiršti ir tarptautinių 
svarbių reikalų. Nutarta 
paaukoti Angela Davis gy
nimui iš kuopos, o dar pri- 

nariai, 
:?ius.

nimui iš 
sidė j o ir pavieniai 
tad sukėlėme 76 dole

REAL ESTATE

ELECTRONIC TROUBLE
! SHOOTER

TECHNICIAN. Capable of Trouble 
shooting. Repairing, solid-state con
sumer Electronic equipment mini
mum 1 year experience. Own trans
portation. Call Mr. Baker for Appt. 
516-543-8932.

(26-29)

, kilo

Kalbėta apie prisidėjimą 
prie “Vilnies” baza 
“Laisvės” suvažiavirr 
šie svarbūs klausimai 
likti ant toliau, nes 
reikalais rūpinasi Detroito 
Moterų Pažangos Klubo 
narės per Adelę Ward

Svarbus susirinkime
Svarbu visiems nariams 

dalyvauti balandžio 
LLD 52 kuopos sus 
me, kuris įvyks D- L 
bo patalpose, 1 vai. p

n ir
o, bet 

pa
štais

o, 
as

19 d. 
irinki- 
. Klu- 
o pie-

Be kitų kuopos reikalų, 
yra atsiųstos LLD C 
Komiteto nominacijų 
kos. Turime pagalve 
nominuoti tinkamiausius 
narius į Centro Kom

Taipgi Centro sek 
Ievutė Mizarienė i 
kuopas rengtis prie LLD 60 
metų gyvavimo jubiliejaus, 
kuris įvyks 1975 metais.

entro 
blan- 
ti ir

tetą. 
getorė 
ragina

NEW YORK STATE
1,000 acre mid Hudson dairy farm 
all houses and farm buildings in ex
cellent condition. 20 thousand per 
month income, miles road frontage, 
great land growth investment with 
income. Ghent Realty, Ghent, N.Y.

■f«96-8S8 (81S) 51021
(26-27)

PRESS BRAKE OPERATOR—EX
PERIENCED in developing sheet 
metal parts, operate and set up ma
chine-hydraulic and mechanical. 
Call Mrs. Alimonte, 607-729-2218.

J (26-28)

troito Moterų Pažangos 
Klubui ir Detroito Lietuvių 
Klubui, ikad susirinkimuose 
nepamiršta sergančių na
rių. Tas rodo, kad organi
zacijos žino kaip atjausti 
savo narius, sergančius ir 
nelaimėn patekusius-

Man labai patinka Detro
ito Lietuvių Klubo pirmi
ninkės Stefanijos Masytės 
raportai ir pranešimai apie 
narius, ligonius ir mirusius.

Mes neturime pamiršti 
aplankyti nesveikus drau
gus. Atrodo, kad šiek tiek 
pamirštame aplankyti drg. 
Petronę Sturonienę, kuri 
gyvena 4466 Toledo St., ir 
Agnis Urbonienę, kuri gy
vena 16808 Lincoln St., E- 
Detroit.

Džiaugiamės, kad išėjo iš 
ligoninės, nors dar ir nevi
sai pasveikę, Jurgis Nau
sėda, Anna Lavinienė ir 
Katriutė Lakomskienė. Jie 
dar vis po daktaro priežiū
ra. Linkime jiems greit su- 
s veikti,

Alvinas

I {vairios Žinios
Maskva.— Čia atvyko Ai

rijos Studentų Sąjungos de
legacija ir lankėsi TSRS 
Darbo Unijų Kongreso se- 
sisijbse, kur buvo priimta 
rezoliucija prieš anglų tero
rą Šiaurės Airijoje.

Pretorio, Pietų Afrika.— 
Dviem mažiem lėktuvam 
susidūrus 8 žmonės užmuš- 
ti.l

Miami, Fla. — Žydai te
roristai grąso Tarybų Są
jungos laivui Dodge prie
plaukoje. Policija laivą sau
go.

Valley Cottage, N. Y. — 
Autobusas, kufį traukinys 
sudaužė, 3 užmušė ir 44 mo
kinius sužeidė, nešūstojęs 
bandė pervažiuoti geležin
kelį, kai traukinys artiiiosi.

kuris įvyks 1975 r 
Manoma išleisti almanachą, 
kuriame bus galima plačiai 
nušviesti kuopų ir visos or
ganizacijos veiklą.

Todėl visi dalyvauki
Apie mūsų draugus ir 

ligonius
Aš labai dėkingas 

kuopos nariams,' taipgi De-

Unye, Turkija. — Parti
zanai pagrobė tris anglus 
radaro technikus, kai]) už
status už tris n u teistus 
mirtimi partizanus.

me,

LLD

Tokijas, Japonija. — Ke
leiviniam traukiniui susidū
rus su kitu traukiniu su
žeista daugiau kaip 300 
žmonių.

Trenton. — New Jersey 
valstijoje ir kitur kovo 26 
d gaisruose žuvo 13 žmo
nių.

Nicosia. —Kinro 6ft6dok- 
sii vvskupai vėl ragina af- 
kivyskūpą Makarios pasi
traukti iš premiėro vieto's. 
Makarios riesitraūkia. Jis 
turi gerą kairiųjų paramą, 
taingi Tarybų Sąjungos pa
galbą/

Londonas. — Vyno var
tojimas Anglijoje pakilo 26 
procentų.-



<4zs Puslapis A n tra d ieni s, Bala ndžio (April) 4, 1972

Pirmieji “L.“ Suvažiavimui

Kaip jau žinoma, “L.” Spaudos B-vės suvažiavimas 
įvyks balandžio 16 d., “Laisvės” salėje, Ozone Parke, 
N. Y. Labai gražų sveikinimą prisiuntė LLD 45 kp., iš 
St. Petersburg, Fla. Prašome pasiskaityti:

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, prisi
dėdami su $300. Linkime, kad šis suvažiavimas atliktų 
daug konstruktyvių nutarimų dėl laikraščio “L.” gero
vės, kad “Laisvė” galėtų gyvuoti ir skleisti geras ir tei
singas žinias. Sveikiname ir visą “Laisvės” kolektyvą, 
linkime geros sveikatos ir ištvermės dar ilgai darbuotis, 
kad išlaikyti tą mums taip brangų laikraštį “Laisvę”.

Draugiškai, LLD 45 kp. finan. rast., Julius J.
.' Greblikas. 7

Nuo kitų gauta:
S. Radusis, Somervlle-Millstone, N. J. ... 
Antanas Orlen, Webster, N. Y...................
Mary Stašienė, Pocasset, Mass. .................
John Strich, Kenosha, Wis. ........___
Ignas Kamarauskas (gimtadienio proga), 

Oakland, Calif. ..... y....... 
John Buzak, Daytona Beach, Fla. ...........
J. J. Daujotas, Bend, Ill........ . . . . . .........
A. P. V. Gasper,Grand Rapids, Mich. . 
Mary Truikis, Scranton, Pa. ...;.. ...... 
Rėmėjai iš Floridos............... .....................

. $20.00

.. 16.00

.. 10.00

.. 10.00

... 8.00 
.. 6.00 

... 6.00 
.. 3.00 
.. 3.00 

... 2.00
Po $1: Kate Sanders, Glen Ellyn, Ill.; F. Netsel, 

Gardner, Mass.; Ant. Jankus, Dorchester, Mass.; P. 
Gizauskas, Philadephia, Pa.

Prašome įsitėmyti, kad suvažiavimas prasidės 10

L.D.S. Centro Valdybos 
rinkinių klausiniu

tina rinkti iždininką iš taip 
toli nuo centro. Netgi ir iš
laidų susidarytų labai daug, 
dažnam važinėjimui iš De
troito New Yorkan.

Į prezidento vietą kas ki
ta — jo pareigos plačios 
ir dideliai atsakomingos. 
Tačiau jos nereikalauja ar
timo nuolatinio darbo pa
čiame centro ofise. Patarti
na balsuoti už Servit Gugą, 
21 kuopos narį.

Į sekretorius turime du 
gerus 
datus 
Anne 
ba.

Į kitas vietas galima pa
sirinkti. Visi kandidatai 
tinkami. Svarbu tik turėti 
mintyje, kad New Yorko 
valstija (kurioje mes įsi- 
korporavę ir kuri mus kon
troliuoja) reikalauja, kad 
bent penki Centro Valdybos 
nariai būtų New Yorko 
Valstijos gyventojai. Tai 
šios valstijos įstatymas ir 
mes negalime jo apeiti.

Elena N. Jeskevičiūtė

LKS Be

Ačiū viršminėtiems už jų dovanas-sveikinimus.
Administracija

Iš Kapsuko padangės
“Akį tas pavasaris,
Viešpatie, kas per gra

žumas
(V. Mykolaitis-Putinas).

Pas mus jau pavasaris 
pilna to žodžio prasme, ank
styvas, bet labai malonus. 
Saulutėje su žieminiu ar
ba demisezoniniu paltu jau 
nelabai gali iškentėti. Dan
gus žydras, saulelė šypsosi. 
Kartais dar papūčia Šiau
rys arba rytys vėjai, kurie 
duoda suprasti, kad vyksta 
dar atkakli kova tarp žie
mos ir pavasario.

Pavasarį pagyvėjo ir kul
tūrinis gyvenimas Kapsu
ke. Berods, jau minėjau 
praėjusiame laiške, kad ne
seniai koncertavo mūsų po
puliarusis kamerinis orkes
tras, vadovaujamas LTSR 
nūs. art. S. Sondeckio, dai
navo LTSR 1. artistas V. 
Daunoras, visus sužavėjęs 
savo balsu.

Italija, vis dėlto, daini
ninkui išėjo į sveikatą.

Kovo 10 d. gastroliavo 
LTSR nusip. kolektyvas ir 
tarptautinių konkursų lau
reatas mūsų styginis kvar
tetas, visus sužavėjęs Haid
no, Mocarto, Bethoveno kū
rinių atlikimu. Koncerte 
dalyvavo ir žinomas klar
netistas A. Budrys, kuris 
stažavosi Prancūzijoje. O. 
Budrio klarneto tonas ak
sominis, dainingas, gera 
technika, kūrinių stilių pa
jautimas.

Kovo 20 d laukiame at
važiuojant Lietuvos aklųjų 
draugijos kamerinio choro.

Neseniai ivyko ir meno 
saviveiklos kolektyvų per
žiūra, prieš išvyka į Vilnių, 
į respublikinę apžiūrą. Pa
lyginti neblogai pasirodė ir 
mūsų kolektyvai, kurių lau
kia atkaklios varžybos su 
mūsų tradiciniu varžovu 
Klaipėdos pedagogine mo
kykla.

Teko pabuvoti ir kiek to
liau už Kapsuko ribų — 
Kupiškyje ir Alytuje.

Nors Kupiškis yra vienas 
mažiausiu Lietuvos rajonų, 
apie 27,000 gyventojų, bet 
tvarkosi gražiai. Pats mies
telis (5000 gyv.) švarus, 
tvarkingas.

rininkų delegaciją priėmė 
labai vaišingai,

Kupiškėnai labai gerbia 
savo istorinę praeitį, 
nas, savo tarmę, kuri yra 
kietoka, bet maloniai skam
banti.

Vakare Šimonių apylin
kės etnografinis ansamblis 
suruošė įdomią vakarienę 
“Viešės”.

Tuo būdu su kupiškėnų 
kraštotyrininkais kontaktai 
buvo užmegsti.

Alytuje lankiau mūsų 
mokines, atliekančias prak
tiką vaikų darželiuose.

Šauniai statosi Dzūkijos 
sostinė. Koks puikus nau
jas Putinų mikrorajonas. 
Namai pritaikyti prie relje
fo. gražiai atrodo.

Bendrai Alytus yra mies
tas su didele perspekty
va.
“Snaigė” gamykla, medvil
nės kombinatas. Jau įpu
sėjusi didžiausio Pabaltyji- 
ie mėsos kombinato staty
ba. Jo sąmatinė vertė 16 
milijonų rublių. Tai jau ne
mažai pasako.

Tokios tad pas mus nau
jienos.

Na. ši syki baigsiu, nes 
jau vėlus metas, o rytoj 
laukia sunkus darbas mo
kykloje.

“Laisvės” ir “Šviesos” 
nradedu pasiilgti.

Širdingiausius linkėjimus 
iš Kapsuko siunčia

Jūsų
V. Gulmanas

Einant rinkimams į LDS 
Centro Valdybą sekantiems 
dvejiems metams, noriu ir 
aš tarti žodį.

Žymiausia pakaita įvyks
ta iždininko vietoje, nes d. 
Weiss nesijaučia galįs il
giau tarnauti. Iždininko 
pareigos labai artimai su
rištos su centro raštinės 
darbais. Tenka dažnai, kar
tais ko ne pradieniui būti 
raštinėje ir atlikti eilę tech
niškų darbų. Dėl to ypač 
svarbu, kad būtų .išrinktas 
narys, kuris bile kada ir 
dažnai gali užeiti į raštinę 
atlikimui esamų reikalų.

Geriausia tinka tai vietai 
mums visiems labai gerai 
žinomas buvęs LDS prezi
dentas ir patikimas d. Jo
nas Gašlūnas. Už jį pata
riu balsuoti.

Detroite 21 kuopos veikla 
žymiai atgijo po praėjusio 
mūsų seimo ir smagu ma
tyti amerikiečius tenai vei
kiant. Iš Detroito turime 
du kandidatus- Dėl virš 
minėtų priežasčių nepatar-

Oakville, Conn.
Kovo 4 dieną po trumpos 

ligos savo namuose i 
Paulina Samoškienė( Batvi-' 

" dai-jn^ut®) Jono Samoškos žmo-
na sulaukus 85 metus. Gy
veno 145 Sylvan Lake Road 
Buvo palaidota kovo 7 die
ną Calvary Cemetary, Wa
terbury.

Liūdesyje paliko jos vy
ras Jonas Samoška. Keturi 
sūnūs—Joseph gyvena Wa
terbury, William Thomas- 
tone, Thomas ir Albert — 
Oakville. Taipgi liko 16 
anūkų ir 13 proanūkių.

Buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje, ir jauna būdama 
atvyko į šią šalį prieš 65 
metus į Naugatuck, Conn. 
Nuo 1924 
Oakvillyje.

Draugai 
“Laisvės”

Garsėja šaldytuvų

4,300 pervažiavimai 
be apsaugos

Albany. — New Yorko 
valstijoje 4,300 geležinkelių 
pervažiavimų neturi jokios 
apsaugos, nei šviesų, nei ki
tokių įspėjimų. Autobusų, 
sunkvežimių ir automobilių 
vairuotojai dažnai visai ne
sustoję pervažiuoja geležin-

Atrodo, taip padarė ir 
studentų autobuso vairuo
tojas. Trys studentai buvo 
ant vietos užmušti, vienas 
sužeistas vėliau mirė, 
žeistų buvo 44.

Su-

Balandžio

< liovės Daliu ink ii 
važiavimas
16 <1., 10 vai. ryto

Pramogų Kalendorius

kvalifikuotus kandi- 
ir galima pasirinkti

Visokios Žinios
Praga. — Daug vakarų

mirė kapitalistų moterų atvyks
ta į Čekoslovakijos sdstinę 
veidui gražinti, raukšles 
panaikinti. Grįžta namo 
daug jaunesnės.

Santiago. — Čilės policija 
areštavo dar du ultradeši- 
niuosius, kaip suokalbinin
kus nuversti liaudies fron
to valdžią.

New Yorkas. — Izraelio 
delegacija atmetė Jungti
nių Tautų rezoliuciją, rei
kalaujančią sulaikyti terorą 
prieš arabus okupuotose 
arabų žemėse.

metų gyveno

Samoškai yra 
skaitytojai ir 

jos rėmėjai per daugelį 
metų. Kada buvo jaunesni, 
visada atsilankydavo į 
mūsų parengimus ir juos 
paremdavo.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą jos vyrui Jonui, sū 
narns, clukterei, anūkams ir 
kitiems artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje.

M. Svinkūnienė

Roma. — Trys Italijos 
ne.ofašistų vadai kaltina
mi užmušimu 16 žmonių ir 
sužeidimu 100, kai jų padė
tos bombos sprogo 1969 m. 
Romoje ir Milane.

Saigonas. — Pietų Viet
namo Studentų Sąjunga 
protestuoja prieš areštavi
mą Sąjungos vado Huyn 
Tan Mam ir kai kurių kitų 
studentu.

Addis Ababa. — Sudano 
valdžia pasirašė sutartį su 
sudaniečiais sukilėliais baig
ti 16 metų civilinį karą. Su
kilėliai gavo savivaldybos 
teises savo teritorijoje.

Dacca.—Bangladeše 
giau kaip 400 žmonių 

Mus, Kapsuko karštotyr-nuo raupų.

dau- 
mirė

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lai» 
vę.” Jie jums bus dėkingi

Ukrainos TSR Zaporožės mieste gaminamos automašinos 
“Zaporožiečiai”. (TASS’o fotonuotrauka)

■. 7'

PO SUVAŽIAVIMO VEIKS BUFETAS. Už VALGĮ $3. 
“LAISVĖS” SALĖJE

Avė., Ozone Park, N. Y.
apie 2 vai., duosime užkandžių ir 

vietinius ir iš kitų artimų

102-02 Liberty
Po suvažiavimo, 

kitų priedų. Kviečiame 
miestų dalyvauti.

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperaty vės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Tokijas. —Japonijos dak
tarai, tyrinėję rūkymą, su
rado, kad cigarečių rūky
mas prisideda prie vėžio li
gų atsiradimo.

Quebec City, Kanada. — 
Provincijos tarnautojai pa
skelbė 24 valandų sįtreiką. 

aukštesnių 
sutarties atnauji-

Jie reikalauja 
algų ir 
nimo.

rsitetoBostonas — Unive 
studentai priešinosi milita- 
riniam rekrutavimui. 
ei j a buvo pašaukta, 
muštynės. 33 stud e n t a i 
areštuoti.

Poli-
Įvyko

OSISVEIKATA TAIS
Džiugu pranešti, kad mū

sų draugo Stepono Večkio
sveikata gražiai
Svarbiausia, jau 
noi’mališkai

taisosi, 
beveik

gali kalbėti.
Tik dešiniosios rankos dar 

Betat- 
gyvybė”

!vis negali pajudinti, 
rodo, kad ir į ją “ 
pradės sugrįsti-

Mieste pasidairius
50 namų morgičių agen

tų patraukti atsakomybėn 
už neteisingu būdu išdavi
mą federalinių paskolų ir 

pasipinigavimą, 
padaryta iki 200 
doleriu.

Nuostolių 
milijonų.

tarybos narysMiesto
Troy ragina maisto varto
tojus paskelbti boikotą mė
sai ir kitiems maisto pro
duktams, k u r i ų kainos 
smarkiai rinkoje iškilo. Lai
kinai galima apsieiti ir su 
pigesniais maisto produk
tais.

Sveikatos Apdraudos Pla
no viršininkai kreipiasi į 
valstijos Apdraudos depar
tamentą gauti užgy rimą 
pakelti mokestis 36.1%. Su 
liepos 1 diena pakėį 
limas paliestų 740,000 ap
draudos nariu.

PATAISYMAS
Velionės Izabelės Butkie

nės Prisiminimo skelbime 
buvo pažymėta — 1970 m. į 
balandžio 1 d., sukanka 
dvylika metų — turėjo bū
ti — 1972 m. balandžio 1 d., 
sukanka dvylika metų —- 
Atsiprašome už technišką 
klaida.

Kontrolierius Beame kal
tina miesto sveikatos ir li
goninių korporaciją netei
singu k n y gi i suvedimu, ku
ris rodo 172 milijonus dole
rių trukumą.

Šimtas policistų ir gais- 
ragesių n a ši i ų piketavo 
miesto rotušę. Jos reikala
vo didesnių pensijų. .

PRANEŠIMAS
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks balandžių 11 d 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty 
Ozone Park,
nariai dalyvauti- Šia^rie su
sirinkime turėsime 
nuotj. narius į Centrfj Val
dybą. Valdyba

•>

Avė.,
Prašomi visi

nomi

Amerikinė Sąjunga kovai 
su fašizmu ir rasizmu ragi
na majorą Lindsay sudraus
ti rabino Kahanės sekėjus 
žydus teroristus.

Trys unijų vadai grįžo 
iš Šiaurės Vietnamo ir da
bar įsitraukė darban baigti 
karą Indokinijoje. Jie žada 
sudaryti unijistų komitetą 
kovai prieš karą.

Rep.

AUTOMOBILIŲ dėl giminių gyvenantiems USSR 
naujausi ir populiariausi modeliai

MOSKVITCH 412 1ZH -Raina .............
(pakeitimas kainoje)

Mes taipgi turimb greitam . pardavimui

MOSKVITCH 412
MOSKVITCH 408 
ZAPOROZHETZ

$3,155

sekamu : . v
12H — Kaina .................

1E — Kaina ...........
ZAZ 968 — Kaina . . .

Pirmutiniems atėjusiems, pirmutinis patarnavimas

. $3,033
. $2,026,

Greitai siųskite UŽsa tymus Autorizuotiems Vneshposyl 
torg atstovams J. A. Valstijose.

arba į —
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Te|l. (212) 925-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadwa

Tel.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison A

y, New York, N. Y. 10019 
. (212) 581-7729

e., New York, N. Y. 10022 
Tel.| (212) 758-1150

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. ( 

New York, N. Y. 1OOO1
Between 28th and 27th Sts.)

Tel.: (212) 685-4537

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. 
įrašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus—koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Parengimas gynimui 
Angela Davis pavyko
Episkopalų bažnyči o j e, 

New Yorke, sekmadienį, 
į kovo 26 (L) įvyko masinis 
susirinkimas. Svetainė, ne 
labai didelė, buvd užpildyta 
ir pasieniais pilna buvo sto
vinčiųjų. Keli desėtkai, ku
rie norėjo dalyvauti susirin
kime, turėjo grįžti namo.

Episkopalų bažnyčios ku
nigas pirmiausia pasveikino 
taip skaitlingai susirinku
sią publiką ir apgailestavo, 
kad vieta mažoka.

Nors kiekvienas įeida
mas į susirinkimą pasimo
kė jo po $1, bet per praves
tą. rinkliavą aukomis sudė
ta virš $600.

Šiam susirinkimui Jonas 
Grybas rodė labai sėkmin
gą filmą užvardintą “Ange
la Davis”. Gaila, kad lietu
viu dalyvavo vos keturi.

J. G.

Santiago. — Čilės pramo
nės gamyba 1971 metais pa
kilo 10.9%.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13kp.su si ri nk i m a s b u s 

šeštadienį, balandžio 8, Lais
tės salėje. Pradžia 3 vai. pb- 
pi<‘t. Prašome visus dalyvau
ti. Valdyba

“LAISVĖS” 60-MEčIO

! Jubiliejinis
i Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle- 

• liūs. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administraci  j a
Rašykite: “Laisvė”

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

13kp.su



