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KRISLAI
LDS reikalais 
Juozas Weiss 
Juodieji katalikai 
Visuomenei pavojus 
Dėkui už linkėjimus

J. Gasiūnas
LDS organas “Tiesa” rašo, 

kad LDS centro valdybos rin
kimai vyksta balandžio ir ge
gužes mėnesį kuopų susirinki
muose.

Gegužės mėnesį kartu ga
lės būti ir seimui delegatų 
rinkimas. O tai bus labai 
svarbus LDS nariams mėnuo.

LDS 20-asis seimas įvyks 
rugpiūčio 25-26 dienomis Chi- 
cagoje.

Naujiems nariams įrašyti 
vajus tęsis iki birželio 1 d. 
Dar yra laiko gražiai vajuje 
pasidarbuoti.

LDS centro valdybai kandi
datų yra nemaža. Nariai ga
li balsuodami pasirinkti ir bal
suoti už tuos, kurie jiems at
rodo naudingiausiais mūsų Su
sivienijimui.

Labai gaila, kad iždininko 
vietai nebekandidatuoja Juo
zas Weiss, ištarnavęs iždinin
ku daugelį metų. Juozas 
skundžiasi sveikatos susilpnė
jimu. Jau turi 86 metus am
žiaus., L

Juozas Weiss visą laiką bu
vo įžymus LDS darbuotojas. 
Jis yra įrašęs apie šimtą nau
jų narių. Iždininko h^heigas 
atlieka pagirtinai. Nors kartą 
ar du savaitėje atvyksta į cen
trą savo pareigoms, pasitari
mams ir kitiems LDS reika
lams.

Negras Romos katalikų ku
nigas R. Kennedy pasakė, 
kad juodiesiems katalikams 
reikalingas savas nacionalinis 
centras ne todėl, kad negrai 
būtų rasistai, bet kad katali
kų bažnyčia nesirūpina negrų 
reikalais.

Juodieji katalikai jaučia tarp 
kitų katalikų rasinę diskrimi
naciją. Juodieji katalikai ne
turi proporcionaliai tiek ku
nigų, kiek kitos katalikų gru
pės.

Juodųjų katalikų centras 
todėl reikalauja daugiau ne
grų kunigų ir vyskupų. Taipgi 
reikalauja, kad katalikų baž
nyčia daugiau padėtų skur
džiams.

Amerikos Medicininė Sąjun
ga pasisakė už kovą prieš 
narkotizmą ir alkoholizmą. 
Ragina medicinines mokyklas 
pakeisti mokslo programas 
taip, kad kartu būtų mokoma 
apie visai mūsų tautai narko- 
tizmo ir alkoholizmo pavojų.

Tikrai reikia susirūpinti, 
kaip tą pavojų pašalinti. Al
koholizmas nemažiau žalos 
visuomenei padaro, kaip nar- 
kotizmas.

San Francisco apylinkės vei
kėjas A. Mugianis, 'prisiminęs 
mano prieš porą metų rimtą 
susirgimą, rašo:

—Koks velnias jus buvo 
pradėjęs tampyti. Laikykis. 
Jūs labai reikalingas. Jūsų 
“krislai” man labai patinka. 
Linkiu ilgiausių metų, geros 
sveikatos.

Dėkui už linkėjimus. No
riu taipgi palinkėti mielam 
draugui A. Mugianiui geros 
sveikatos ir energijos daly
vauti visuomeninėje veikloje.

Vietnamo patriotu jėgos 
daužo Saigom o armijas, 

kurios panikoj traukiasi

Bangladešas į socializmų 
eina; nacionalizuoja 

stambiąją pramonę
Saigonas. — Pietų Viet

namo armijos, Vietkongo 
spaudžiamos, skubiai trau
kiasi atgal nuo demili tari- 
zacijos zonos. Vietnamo pa
triotai jau užėmė tuziną 
priešo bazių ir apsupo pro
vincijos sostinę Quang Tri. 
Mūšiuose 5,500 Saigono ka
rių žuvo, 1,000 nelaisvėn 
pateko.

Amerikiečių lėktuvai nuo
lat daužo patriotų jėgų Įsi

Case re i kala 11 j a sulaikyti 
Portugali j ai paramą

14,200 darbininkų žuvo 
darbavietese 1971 metais

Washingtonas. —Senato
rius Case reikalauja prez. 
Nixon o sulaikyti visokią 
Portugalijai pagalbą. Jeigu 
tai nebus padaryta, tai 
Case siūlys Senatui bilių, 
kuris reikalaus, kad Nixo- 
nas pateiktų sutartis su už
sienio šalimis Senatui už- 
girti. : yc.

Jungtinės Tautos seniai 
ragina Jungtines Valstijas 
sulaikyti visokią prekybą ir 
paramą Portugalijai, kuri

TSRS ragina uždrausti Rasistai padaro pelno 
chemikalinius ginklus 22 milijonus į metus

Geneva. — 25 valstybių 
nusiginklavimo konferenci
jai Tarybų Sąjungos dele
gacija pridavė siūlymą vi
sai uždrausti chemikalinius 
ginklus kur nors naudoti.

Jungtinių Valstijų dele
gacijos vadas paaiškino, 
kad TSRS siūlymas esąs 
per ankstyvas. Mat Jung
tinės Valstijos ir dabar 
naudoja chemikalinus gink
lus kare Indokinijoje, to
dėl nenori jų draudimo.

Draudžiacigarečių 
garsinimus

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas užgyrė 
1969 metų įstatymą, kuris 
draudžia cigarečių garsini
mą radijuje ir televizijoje.

Tabako trustas dėjo daug 
pastangų draudimą atšauk
ti, bet nepavyko. Teismas 
pripažino, kad cigarečių rū
kymas yra žalingas žmonių 
sveikatai.

Bangladešas ruošiasi 
sušaukti asamblėją
Dacca.—Bangladešo liau

dies Respublikos preziden
tas išleido įsaką dėl steigia
mosios asamblėjos. Ją su
darys Bangladešo liaudies 
atstovai, išrinkti parlamen
to rinkimuose 1970 metais.

Įsake numatoma sureng
ti papildomus rinkimus esa
moms laisvoms vietoms už
imti ir nustatomos deputa
tų teisės bei pareigos. .

tvirtinimus. 500 lėktuvu 
bombarduoja Šiaurės Viet
namą, kur numušti 8 lėktų- 
vai.

Šiaurės Vietnamo valdžia 
užginčina Amerikos vald
žios tvirtinimą, kad Š. Viet
namas pradėjo invazija į 
Pietų Vietnamą. Tokios 
invazijos visai nėra. Tai tik 
neteising a s pasiteisinimas 
padidinti karą ir trukdyti 
taikos derybas Paryžiuje.

turi pavergus kolonijas Af
rikoje ir kariauja su afri
kiečiais.

Orlando. — Militariniam 
lėktuvui nukritus ant namų 
7 lėktuve buvę užmušti ir 8 
namuose sužeisti, 4 namai 
sunaikinti.

Teheranas, Iranas — 15 
žmonių užmušta garo kati
lui sprogus, 150 žmoniii su
žeista. ./d'.-'.1'

Riverside, Calif. — .Kom
partijos vice prezidentinis 
kandidatas Jarvis Tyner 
savo kalboje pasakė, kad 
Jungtinių Valstijų rasisti
nės korporacijos daro į me
tus 22 bilijonus dolerių pel
no.

Kompanijos vartoja ra
sizmą tikslu padidinti ki- 
virčius tarp baltųjų ir juo
dųjų darbininkų. O kai tarp 
darbininkų nėra vienybės, 
korporacijos tuo pasinau
doja ir daugiau pelno pa
sidaro.

Belgradas. — Jugoslavi
joje plečiasi raupų epidemi
ja. 21 ligonis jau mirė.

Uganda paruošta karui 
prieš Izraelį

Kampala.—Ugandos pre
zidentas Idi Amin įsakė ar
mijai būti pasiruošus karui 
su Izraeliu. Prezidentas 
kartu pareikalavo Izraelio 
ambasadoriaus išsivežti vi
sus Izraelio piliečius iš 
Ugandos respublikos.

Izraelis turėjo skaitlingą 
misiją Ugandoje ir rėmė 
Sudano sukilėlius. Dabar 
sukilėliai susitarė baigti 
civilinį karą Sudane. Ugan
dos valdžia taipgi susitarė 
su Sudano valdžia bendrai 
priešintis Izraelio agresijai.

Providence, R. I. — Poli- 
cistas Martin nušovė dvie
jų vaikų motiną Jeanne 
Choinierę, važiuojančią au- 
tomobiliumi. Jis kaltinamas 
žmogžudystėje.

jasi Vakarų Europos uostuose. J užsieni jie gabena 
miško medžiagą, medvilnę, metalą, o atgal sugrįžta pa
krauti įrengimais, žaliavomis ir kitomis prekėmis. 
Sėkmingai dirba sausų krovinių motorlaivio “Kretinga” 
įgula, vadovaujama kapitono Aleksandro Liubo. Lai
vas šiemet jau aplankė Ispanijos, Belgijos, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos uostus.

Nuotraukoje: “Kretingos” kapitonas Aleksandras 
Liubas, pirmasis kapitono padėjėjas Kęstutis Adomo
nis ir trečiasis šturmanas Nikolajus Kovalis, prieš iš
plaukdami į Italiją.

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Latvių menininkų 

eksponatai
“Aušros” muziejuje, Šiau

liuose atidaryta Latvijos 
TSR Jelgavos”'miesto liau
dies menininkų darbų pa
roda. Jai apie 100 savo eks
ponatų pateikė liaudies me
nininkė B. Šmėdinė. Tai 
įvairios vazos, dekoratyvi
niai indai ir; kt.

Liaudies menininkė I. 
Madrė eksponuoja apie 150 
kilimėlių, takelių, staltiesių, 
pagalvėlių.

B. Linkevičius

Skambios dzūkų dainos
Keturių rajonų — Aly

taus, Lazdijų, Prienų, Va
rėnos ir Eišiškių bei Drus
kininkų miesto mišrūs cho
rai dalyvavo zoninėje ap
žiūroje.

Nugalėtojais tapo Drus
kininku “Mediko” klubo 
dainininkai (dirigentas A. 
Šturmą, chormeisteris V. 
Zajančkauskas), Varėnos 
rajoninių kultūros namų 
atstovai (di r i g e n tas A. 
Bernatavičius, chormeiste- 
rė R. Vainaitė) ir šio rajo
no Nedingės kaimo kultūros 
namų choras (dirigentė V. 
Mackevičienė).

Jie ir atstovaus Dzūkijai 
respublikinėje apž i ū r o j e 
Vilniuje.

G. Petraitis

“Halkos” premjera
S. Moniuškos operos

ITT nemoka federalių taksų
Milwaukee, Wis. — Čia 

kalbėdamas demokratų pre
zidentinis kandidatas Mc
Govern pareiškė, kad Inter
national Telephone & Te
legraph korporacija nemo
kėjo per pastaruosius pen
ketą metų federalinių paja
mų taksų, kaip ir daugelis 
kitų turčių nemoka tdksų.

Senatorius George taipgi

“Halka” premjera įvyko 
Vilniaus Akademiniame 
operos ir baleto teatre, 
įžymiojo lenkų kompoz 
riaus operą, parašytą Vil
niuje ir pirmą kartą čia 
liktą 1848 metais,

ifco-

at- 
teatras 

pastatė ryšium su artėjan
čiomis S. Moniuškos mirties 
100-osiomis metinėmis. Jos 
bus pažymimos šių metų 
birželio pradžioje.

“Halka” jau šeštą kartą 
statoma Vilniuje. Dirigen
tas J. Aleksa, režisierius 
Grivickas. Dekoracijas 
kostiumus sukūrė J. J 
kus> o šokius pastatė Lo
dzės Didžiojo teatro balet
meisteris V. Barkovskis.

ir 
an-

de-

ap- 
ba. 
jus

kio

Beveik 7,000 paskaitų
“Žinijos” draugijos Kau- 

no rajono organizacijos 
legatai ataskaitinėje rinki
minėje konferencijoje 
žvelgė savo atliktą dar 
Rajono lektoriai per dve 
metus perskaitė 6,900 pas
kaitų.

Delegatai — žemės ū 
akademijos dėstytojas 
Kukenis, Lietuvos Mi$kų 
ūkio mokslinio tyrimo ins
tituto darbuotojas, mokslų 
daktaras M. Jankauskas 
rajono liaudies teismo pir
mininkas V. Gumuliauskas, 
gydytoja J. Marcinkienėį ir 
kiti kalbėjo, kaip pagerinti 
lektorių darbą.

A. Sadauskas

priminė, kad ši korporacija 
davė republikonų konvenci
jai $400,000 rinkimų reika
lams ir niekas jos nepa
traukė teisman. Tuo pačiu 
metu Jungtinės Mainierių 
Unijos prezidentas Boyle 
apkaltintas už davimą uni
jos pinigų rinkimų reika
lams. Atrodo. ITT turilams. Atrodo, ITT t 
apsaugą valdžioje.

Chittagongas. — Bangia-1 
dešo premjeras Rahman, i 
kalbėdamas masiniame su
sirinkime didžiausiame ša
lies uoste ir pramoniniame 
centre, išdėstė valdžios pro
gramą, kurioje nusakyta, 
kad Bangladešas laipsniš
kai eina į socializmą.

Pravedama banku ir 
stambiosios pramonės na
cionalizacija sudaro socia
lizmui pagrindą. Tarybų 
Sąjunga ir kitos Europos

Washingtonas. — A F L- 
CIO skelbia, kad 1971 me
tais įvairiuose darbuose bu
vo užmušta ar mirtinai su
žeista 14,200 darbininku. 
Tuo pačiu metu buvo sužei
sta 2 milijonai 2 šimtai 
tūkstančių darbininkų.

Kaltinamas darbavietėse 
nepakankamas saugumas, 
darbuose skubumas, taipgi 
viršlaikinis darbas, kai dar
bininkai esti, jau pavargę. 
Kasyklose nemažai ištinka

40,000 vizitorių ‘ 
pasiliko Kanadoje

Ottawa. 14- Beveik 40,000 
asmenų, kurie praėjusiais 
metais buvo atvykę į Kana
dą su vizito rių vizomis, ga
vo teisę apsigyventi Kana
doje. Veik pusę jų sudaro 
amerikiečiai.

Be amerikiečių, teisę ap
sigyventi Kanadoie gavo 2,- 
285 vizitoriai iš Indijos, 1,- 
919 iš Anglijos, 1,754 iš 
Portugalijos, 1,731 iš Grai
kijos, 1,590 iš Jamaikos, V 
377 iš Italijos, 1,005 išHong 
Kongo ir t. t.

Viso Kanadoj praėjusiais 
metais apsigyveno 125,000 
svetimšalių. Šion skaitlinėn 
įeina ir tie, kurie buvo at
vykę kaip vizitoriai.

“Liaudies Balsas”

Milwaukee. — Wisconsi- 
no valstijos nominacijų rin
kimuose McGovern laimėjo 
30% visų balsuotojų ir pa
siliko tvirčiausias demokra
tų kandidatas. Lindsay, 
mažai laimėjęs, pasitraukė 
iš kandidatūros.

Plieno trustui pelnai, 
darbininkams-taksai
Washingtonas.—Kongres- 

manas Vanik paskelbė, kad 
1971 m. U. S. Steel korpo
racija padarė 154 milijonas 
oelno ir federalinių taksų 
visai nemokėjo. Plieno trus
tas bendrai padarė apie 5 
bilijonus dolerių pelno.

Tais pačiais metais plie
no darbininkai sumokėjo 
taksais apie trečdalį savo 
atlyginimo.

socialistinės šalys žymiai 
padeda Bangladešu! eiti so
cializmo link.

Jau daugiau kaip 60 val
stybių užmezgė diplomati
nius ir prekybinius ryšius 
su Bangladešu, šiomis die
nomis ir Jungtinės Valsti
jos tai padarė.

Dacca, Bangia d e š a s. — 
Siautėjęs viesulas užmušė 
35 žmones, sužeidė 96, daug 
nuostolių padarė.

sprogimų ir kitokių nelai
miu, kur nemažai mainie- 
riu žūsta. €.

Washingtonas. — Kainų 
komisija leido didžiajam 
bizniui pasidaryti 750 mili
jonų dolerių pelno šiais me
tais.

Dimmitt, Texas. —Dviem 
automobiliam susidūrus už
mušta 10 jaunuolių, kurie 
automobiliais važiavo.

Užmuštas parvykęs iš 
Vietnamo karo

Binghamton, N. Y. — Ka
reivis Thomas G. Burford 
parvyko iš Vietnamo Vely
kas praleisti. Jis džiaugė
si pasiekęs savo namus ir 
pareiškė pageidavimą, kad 
būtų gerai, jei nebereikėtų 
grįžti Vietnaman.

Tikrai, jam neberekės ka
riauti Vietname. Automo
bilio avarijoje jis ii' trys 
kiti jaunuoliai žuvo netoli 
namu.

Santiago. — Čilės policija 
ieško daugiau suokalbinin
kų nuversti liaudies valdžią. 
Jau keletą areštavo.

400,000 berlyniečių su 
giminėmis susitiko

Berlynas. — Pirmą kartą 
per 20 metų per Velykas 
daugiau kaip 400,000 V a k a - 
ru Berlyno gyventoju per
ėjo Rytų Berlynan ir ten 
susitiko su savo giminėmis.

Jie kartu praleido keletą 
dienų. Džiaugiasi, kad Ta
rybų Sąjungą jiems padėjo 
susitikti su savo giminėmis. 
Po viešnagės visi grįžo, iš 
kur buvo atėję.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—21 darbininkas žuvo alie
jaus valymo firmos eksplo
zijoje ir ugnyje, 48 sužeis
ti, smarkiai apdeginti.

Buenos Aires, Argentina. 
—Policija suėmė 7 fabri
kanto Sallustro kidnape- 
rius, kurie vadinasi “revo
liucinės armijos” nariais.
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Karo “suvietnavizavimo” esme...
PREZIDENTAS Nixonas su pasididžiavimu prane

šė, kad Vietnamo karo suvietnamizavimas jau baigtas 
su didžiausiu pasisekimu. Girdi,ten mūsų karinės jėgos 
neberuošia militarinių žygių ir aktyviškai nebedalyvau- 
ja mūšiuose su “priešu”. Mūsų ten belikę tik apie 
šimtą tūkstančių 
šio, pagal planą, 
Dabar Vietnamo 
miečių karas.

Vadinasi vietnamiečiai ten vieni kitus “sėkmingai” 
skerdžia! O jų juk mums negaila!

Šiuo mūsų prezidento džiūgavimu jau piktinasi ir 
kai kurie komerciniai laikraščiai. Jie klausia: Į ką tai 
panašu? Kur gi mūsų žmoniškumas? Pagal mūsų pre
zidento logiką ir samprotą, tai vietnamiečiai yra ne 
žmonės.

Be to, gryniausia netiesa, kad to barbariško karo 
vieksmuose mes nebedalyvaujame. O ką veikia mūsų 
oro jėgos? Visi stebėtojai pripažįsta, kad be Amerikos 
oro jėgų pagalbos Saigono militarinės klikos kariuome
nė nė dienos neatslaikytų prieš patriotines Pietų Viet
namo jėgas.

“priešu”.
kareivių, o su pabaiga gegužės mėne-
ten beliksią tik apie 70 tūkstančių.

i karas jau esąs grynai pačių vietna-

ap- 
ko- 
ko-

tome Kėdainių rajono “Ry
tų aušros” kolūkio agrono
mo įdomią korespondenciją. 
Joje tarp kitko, sakoma:

“Daug įskaudžių pamokų 
turėjome praėjusiais me
tais. Išvažiuojančios į lau
kus technikos kaip reikiant 
nepatikrinome. Nesąžiniš- 
kesni mechanizatoriai tuo 
ir pasinaudojo: grūdus sėjo 
tinkamai nesureguliuotomis 
sėjomosiomis. Sėklą įterpė 
nevienodu gilimu. Kaip ty
čia užklupo sausros. Javai 
sudygo nevienodai- Pasėliai 
smarkiai nukentėjo.

Šias klaidas neseniai 
tarėme visuotiniame 
lūkiečių susirinkime. Iš
lūkio specialistų, o taip pat 
partinės ir profsąjunginės 
organizacijos atstovų suda
rėme komisiją. Ji dabar 
dar karta patikrina techni
ką...”

Ir toliau: “Už sėjos dar
bų kokybę šiais metais dar 
labiau kovosime. Susirinki
me mechanizatoriams pra
nešėme: labai gerai pasėsi- 
te vasarojų, atlyginimą pa
didinsime 20 proc. Dirbsite 
nerūpestingai, atlyginimą 
tiek pat sumažinsime”.

Žinoma, labai gerai, taip 
namo jėgas. Ne praeina tokia diena, kad šios šalies i1’ reikia. Bet kaip su kolū- 
spaudoje neskambėtų pranešimai iš Saigono, jog mūsų kio pareigūnais, 
lėktuvai bombarduoja arba liaudiečių pozicijas Pietų patim kolūkio 
Vietname, arba atlieka puolimus prieš “strategines mi- Kur jie buvo
Ii tarines pozicijas” šiaurės Vietname.

Šie žodžiai rašomi pirmadienį. Per radiją prane
šama, kad kadangi liaudiečiai pliekia Pietų Vietnamo 
valdžios jėgas ir užima įsidrūtinimo punktus vieną po 
kitam, Amerikos militarinė komanda turi paruošus 
prieš Šiaurės Vietnamą šimtus lėktuvų. Tik blogas 
oras neleidžiąs jiems pakilti ir masiniai pulti Šiaurės 
Vietnamą.

Teigdamas, kad šio karo vietnavizavimas baigtas, 
kad mūsų jėgos neberuošia militarinių žygių ir akty
viškai nedalyvauja mūšiuose, prezidentas Nixonas tik 
užsiima nešvankia propaganda įsu tikslu nukreipti Ame
rikos žmonių ąkis nuo karo.

O kas sake, kad jie rengiasi 
bėgti iš Lietuvos?
VIENAS lietuviškų reakcininkų laikraštis paskel

bė savo didelį suradimą, būtent — jis tikrai sužinojęs, 
kad “Lietuviai tikrai nesirengia bėgti iš Lietuvos.”

Bet kas gi per daugiau kaip dvidešimt pastarųjų 
metų visą pasaulį įtikinėjo, kad Lietuvos žmonės iki 
vienam, jei tik juos tarybinė valdžia išleistų, galvatruk- 
čiomis išbėgtų iš Lietuvos? Girdi, jiems komunizmas 
ir visa tarybinė santvarka jau tiek įsipyko ir dasiėdę, 
jog jie nebegali pakęsti. Juk mūsų pažangioji spauda 
griežtai paneigė tą melą ir prasimanymą. Mes sakėme, 
kad tarybinė santvarka yra jų pačių santvarka, tai ko
dėl jie norėtų bėgti iš Lietuvos?

Šį biaurų melą prieš Lietuvos žmones sugalvojo ir 
sušilę propagavo klerikalinė, smetoninė ir menševistinė 
spauda.. Metai iš metų ji juo maitino savo nelaimin
gus skaitytojus.

Kas ką rašo ir sako
DIDŽIUOJASI TOKIA 
PARTIJA IR JOS VADAIS

Jarviis Tyner, Jaunųjų 
Darbiniu k ų Išsilaisvinimo 
Lygos nacionalinis pirmi
ninkas, yra Amerikos Ko
munistų Partijos kandida
tas į viceprezidentus. Aną 
dieną kalbėdamas Los An
geles kolegijoje jis su pasi
didžiavimu papasakojo, ko
dėl jis yra tos partijos na
rys ir veikėjas. Dalyvauda
mas darbininkų kovoje jis 
įsitikino, kad tai vienintelė 
partija, kuri atstovauja vi
siems Amerikos darbo žmo
nėms. Jis priėjo išvados, 
kad taip vadinamas negrų 
klausimais yra organiškai 
susijęs su kapitalizmo su
dėtimi, kad juodųjų žmo
nių, kaip ir visų kitų dar
bo žmonių, išsilaisvinimas 
tegalimas su kapitalizmo 
pakeitimu socializmu. Tik
tai Komunistų Partija nuo
širdžiai ir pastoviai kovoja

kaip su 
agronomu ? 

kad nematė 
nepatikrinta, 
neteisingai ? 
kad kolūkie-

jog technika 
kad sėjama 
Mums atrodo, 
čių susirinkimas juos irgi 
kokiu nors būdu turėjo nu
bausti, nors jau bent viešai 
smarkiai pabarti. Vado ne
sąžiningumas, apsileidimas 
bei nepaisymas juk ne ma
žiau žalingas už paprasto 
mechanizatoriaus nesąži
ningumą bei apsileidimą.

APIE MŪSŲ NELAIMĘ .
Savo kolumnoje “Vilnyje” 

(kovo 31 d.) redaktorius S. 
J. Jokubka rašo:

“Mūsų draugus laisvie- 
čius ištiko baisi nelaimė. 
Sunkiai susirgo laikraščio 
spaustuvės pagrindinis dar
bininkas Steponas Večkys. 
Paralyžiaus smūgis supara- 
lyžavo dešiniąją ranką, at
ėmė kalbą.

Giliausiai linkiu “Laisvės” 
darbuotojams ir Steponui 
pernešti šią baisią nelaimę, 
nenustoti vilties ir tikėti, 
kad Steponas atsistotų ant

Steponas Večkys plačiai 
žinomas ir mums vilnie
čiams. Savo laiku jis dirbo 
“Vilnies” spaustuvėje ir uo
liai veikė mūsų organizaci
jose-”

Krislai iš
Iš Lietuvos Komjaunimo 

suvažiavimoT
Kovo 15 d. Vilniuje įvy

kusiame Lietuvos Lenino 
Komunistinio Jaunimo Są
jungos XVII suvažiavime 
paskelbta, kad šiuo metu 
Lie tuvoje komjaunuolių 
skaičius pasiekė 295 tūks
tančių, o visoje Tarybų Są
jungoje yra 28 milijonai 
komjaunuolių. Suvažiavi
me dalyvavo 729 delegatai, 
kurių tarpe 563 lietuviai, 
106 rusai, 53 lenkai. Vilniu
je yra 62,315 komjaunuo
lių, Kaune—42,515, Klaipė
doje —17,864, Šiauliuose — 
12,602, Panevėžyje — 9,417 
komjaunuolių. Da u g u m ą 
komjaunuolių sudaro mok
sleiviai ir studentai, bet 
apie 100 tūkstančių kom
jaunuolių yra darbininkai 
ir valstiečiai.

“Populiariausias lietuvis” 
—D. Banionis!

Labai įdomią kalbą Lie- 
vos Komjaunimo suvažiavi
me pasakė Panevėžio teat
ro aktorius ir žinomasis ki
no artistas Donatas Banio
nis. Jaunimas sutiko jį 
gausiais plojimais, nes tai 
plačiai pagarsėjęs ir myli
mas n€ tik Lietuvos, bet ir 
visos Tarybų Sąjungos ma
stu. Banionį vadina popu
liariausiu lietuviu, nes kai
po kino artistą, vaidinusį ei
lėje įžymių tarybinių filmų, 
jį pažįsta šimtai milijonų 
žiūrovų ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir visame pa
saulyje.

Savo kalboje D. Banionis 
pabrėžė, kad Panevėžio te
atras, kaip ir dauguma Ta
rybų Lietuvos teatrų, išau
go tik dėka tarybinės sant
varkos. Jos dėka ir jis, bu
vęs amatų mokyklos moki
nys, galėjo išeiti į artisto 
kelią ir būti tarybinės kino 
artistu šeimos nariu, u- ,

Komjaunuoliams D. Ba
nionis kalbėjo apie jaunimo 
estetinį auklėjimą, kuriame 
teatro lankymas ir įsigilini
mas į vaidinimų veikalų tu
rinį turi labai didelę reikš
mę.

Įžymiausias sportininkas 
—Modestas Paulauskas
Taip pat didelio pritari

mo susilaukė išėjęs kalbėti 
komjaunimo su važiav i m e 
geriausias Lietuvos krepši
nio meistras, Tarybų Są
jungos krepšinio (basket- 
bolo) komandos kapitonas 
Modestas Paulauskas. Jis

Lietuvos
papasakojo apie d:
pasiekimus sporto s

Knyga apie pasaulio religijas
delius Lietuvos knygynuose pa- . 

. rityje, sirodė P. Pečiūros ateisti-
kuriais džiaugiasi Tarybų ln^ knyga “Šventi ir užkeik- : 

ti akmenys”. Tai keturio- : 
liktas šio autoriaus mokslo- ; 
populiarizacijos rinkinys. : 
Skaitytojai susidomėję skai
tė P. Pečiūros knygas “Die
vai palieka žmones”, “Di
džioji magija”, “Laikai ir . 
papročiai” ir kt. Naujoji 
knyga susideda iš trijų 
skyrių. Pirmajame, kaip ir 
kituose skyriuose, populia
ria forma, gana išsamiai P. 
Pečiūra aprašo pirmųjų pa
čių didžiausių religijų atsi
radimą, jų išsivystymą,^ 
Čia mes randame aprašy
mus apie dievus su ragais, 

1 kryžių atsiradimo istorijas 
ir jų paskirtį tikyboje, dan
gaus vaizdinių susikūrimą, ( 
nes senovėje žmonės “Sau
lę, perkūną, planetas” vaiz
davosi “galingomis dvasio
mis arba dievais”.

Įdomiai šiame skyriuje 
P. Pečiūra apibudina ma
giją, kuri atsirado pirmyk
štėje visuomenėje žmonėms bažnyčiai esmės, 
kovojant su gamtos padari
niais. Kad vyrai būtų stip
rūs, prieš juos įšventinant,1

Lietuvos sportininkai. Kęs
tutis šapka pernai tapo 
Europos čempionu, pasau
lio^ čempionų aukso (meda
liais pernai buvo apdovano
tos krepšininkės A. Jankū- 
naite ir L. Vinčaitė, pasau
lio čempiono titulą pasauli
nėje olimpiadoje Meksikoje 
laimėjo boksininkas Danas 
Pozniakas, Tarybų Sąjun
gos tautų V spartakiados 
čempionu tapo irkluotojas 
V. česonis.

Apie 20 Lietuvos sporti
ninkų yra kandidatais į 
olimpinės Tarybų Sąjungos 
komandą, kuri dalyvąus šių 
metų Olimpijadoje Miun
chene. Pasidžiaugęs laimė
jimais ir didele spor 
žanga tarybiniais laikais, 
M. Paulauskas pakri 
ir esamus trūkume 
kurių paskutiniais 
Lietuvos sportininkai 
rė nesėkmių.

Lietuvos pionierių 
organizacija

Apie Lietuvos Pionierių 
organizacijos veiklą 
vos Komjaunimo XVII su
važiavime pranešimą 
rė tos organizacijos 
publikinės • tarybos 
ninkė Vanda Klikųnienė. 
Šiuo metu Lietuvos pionie
rių organizacijoje yra 202 
tūkstančiai narių, j hunų jų 
leniniečių.

Apie pionierių organiza
cijos svarbiausius uždavi
nius buvo pasakyta: “Mūsų 
pareiga — ugdyti besifor- 
m u o j a n č i o s asmenybės 
smalsumą, meilę knygai, 
mokyti vaikus teisingai pa
skirstyti laiką, mokyti vai
kus mokytis, siekti mokyk
loje gilių ir tvirtų žinių”.

Respublikos vyriausybė 
pritarė pasiūlymui dėl nau
jų respublikinių pionierių 
ir moksleivių rūmų projek
tavimo ir jų statybos. Jau 
sekančiais metais bus pra
dėta statyti centrinė! jaunų
jų technikų stotis. 1973 me
tų gruodžio 20 dieną Lietu
vos pionieriai švęs savo or
ganizacijos įkūrimo 50-sias 
metines.
Kiek moksleivių ir studentų

to pa-

tikavo 
s, del 
metais 

paty-

Lietu-

pada- 
Res- 

pirmi-

Lie tuvoje?

Lietuvos knygynuose pa- fanatikams tikintiesi e m s. 
Kokia iš tiesų yra ta velnio 
ir angelo išgarsintoji “ka
ralystė.” Iš kur kilo ra- 
ganos ir kaip organi- 
zuo j ami raganų laužai 
Lietuvoje, dėl kurių 
paneigimo, kaip žinome, 
Vatikanas tiek daug sielo
josi. Dar ir dabar pasigirs
ta Romos Grigaliaus uni
versiteto prof. P. Rabikaus
ko įrodinėjimai, kad esą 
Lietuvoje raganų laužų ne
buvę. P. Pečiūra neginči
jamais faktais įrodo, kad 
parapijų klebonams sank
cionuojant, buvo deginami 
bažnyčiai nepageidaujami 
vyrai ir moterys.

Raganų laužus kaip tik 
įkvėpė ir laimino “neklai
dingieji” popiežiai. Galimas 
daiktas, kad Lietuvoje lau
žų organizavimas buvo ne
pakankamai gerai teisiškai 
apiformintas, kaip reikala
vo katalikų bažnyčia, daug 
kur buvo stichiškumo, bet 
tai nepakeičia kaltinimo

Šiame skyriuje 
ra nagrinėja dar

P. Pečiu- 
vieną la-

įuo. Ji ico uvo d vcuuuani,. i i i • i •’ 1 - A i V • „ yibai svarbu klausima: kaip ištepami taukais ir nuda- 1
žomi, kandžiojamos jiems 
galvos, kočiojami ant de
gančių žarijų, o per įšven
tinimą šokami šokiai ir dai
nuojamos ritualinės dainos. 
Taip paruošti vyrai pajė
gūs kovoti su gamta. Pa
liesdamas vardadienio ir 
gimtadienio problemą, au
torius supažindina su var
dų kilme, jų ryšį su religija 
ir vėliau krikščionybe. Tei
singai formuoja pažiūrą į 
vardadienio ir gimtadienio 
šventimą.

Antrajame skyriuje ap
rašoma dievų ir pusdievių 
vaidmuo tikėjimų išpažini
me. Kokias išdaigas iškre
čia šventieji ir prakeiktieji

atsirado tikėjimas į vieną 
dievą, kokiu būdu pasiskirs
tė dievai, vieni pranyko, 
kiti iškilo vainikuodami sa
ve vyriausiais dievais. Čia 
dominuoja juodaizmo reli
gijos istoriškumas, iš ku
rios ir kilo viena didžiausių 
religijų — krikščionybė.

Trečiajame skyriuje skai
tome apie pagrindines pa
saulyje dominuojančias re
ligijas. Susipažįstame su 
egiptiečių ir romėnų tikėji
mu, kinų ir japonų žvėrių 
ir augalų garbinimu. Ne 
visiems gerai žinomas in
duizmas, budizmas, kas tie 
musulmonai — Mohameto 
pasekėjai, kuo senovėje 
lietuviai tikėjo. Čia au
torius supažindina su kiek
vienos religijos ypatu- 

kuo viena ar ki-
yra Lietuvos studentų ir 
moksleivių besimokančių ki- mais, 
tų . tarybinių respublikiį’ta skiriasi, kodėl ir kaip ji 
universitetuose, institutuose atsirado ir kaip kitėjo is- 
bei specialiose mokyklose, tori jos bėgyje.
O dar daug žmonių mokosi Rašydamas apie krikščio-

už tokį pakeitimą.
Nors Tyner tebėra paly

ginamai jaunas vyras, bet, 
jis matyt, yra gerai susipa
žinęs su Amerikos Komu
nistų Partijos istorija. Jis 
priminė, kad nuo pat šios 
partijos susikūrimo jinai 
kovojo prieš rasizmą ir už 
juodųjų žmonių geriausius 
interesus.

Su giliausiu pasididžiavi
mu Jarvis Tyner kalbėjo 
apie negrus kaip Komunis
tų Partijos vadus. Jis pa
minėjo William Patersoną,; 
įžymų Civilinių Teisių Kon-| 
greso vadą, dabartinį Ko-; 
munistų Partijos pirminiu-' 
ką Henry Winstoną, buvusį! 
New Yorko miesto tarybos! 
narį Benjamin Davis ir is
toriką W.E.B. DuBois.

O KAIP SU ATSAKIN
GIAUSIAIS DARBUO
TOJAIS.

Lietuvos “Valstiečių laik-

Balandžio 11 d. Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininkui dimisijos generolui majorui 

Vladui Karveliui sukanka 70 metų.
K. Liubšio nuotr.

Iš viso Lietuvoje bendro
jo lavinimosi mokykloje 
mokosi 543,600 (jų tarpe 
pradinėse mokyklose — 44,- 
400 moksleivių, aštuonme
tėse— 122,800, vidurinėse — 
370,700, pagalbinėse — 5,- 
700, vakarinėse ir neaki
vaizdinėse — 36,900' moks
leivių).

Profesinėse technikos mo
kyklose mokosi j 18,127 
moksleiviai (jų tarpe iš 
miesto jaunimo — 4,134, 
kaimo jaunimo — 13,993 
moksleiviai).

Specialiosiose vidurinėse 
mokyklose mokosi 65,900 
moks! e i v i ų. Aukotosiose 
mokyklose mokosi 58,200 
studentų.

Taigi bendrai įvairiose 
mokyklose Lietuvoje moko
si 685,827 žmonės. Ir tai 
dar nepilnas skaičius, nes

ir papildo savo žinias įvai
riuose kursuose. žodžiu, 
mokslas Lietuvoje dabar 
nepaprastai paplitęs.

Įdomios ir žinios 
mokyklas baigusius, 
metais aštuonmetes mokyk
las baigė 45,828 žmonės, vi
durines — 17,014, vakari] 
nes ir neakivaizdines—4,516 
žmonių. Aukštąsias mokyk
las tais metais baigė 7,012, 
o specialiąsias vidurines 
mokyklas — 13,345 žmonės.

Buržuazijos laikais Lie J 
tuvoje vidurinių mokyklų 
(gimnazijų ir progimnazi
jų) mokinių skaičius tesie
kė 27,000 moksleivių, o jas Qirl) 
baigdavo per metus vos 
apie 1,000 ligi 1,300 žmonių, 
gi studentų per metus baig
davo vos apie 200. Ir tai, 
buržuaziniai “švi e t ė j a i”
skųsdavosi dėl “inteligenti
jos pertekliaus” ir rėkdavo, 
kad inteligentų bedarbių 
skaičius didėja. *•

J. Pąliukonis 
Vilnius, 
1972. III. 20.

nybę, P. Pečiūra nekartoja 
kas buvo rašoma kitose 
ateistinėse knygose, bet pa
liečia probleminius klausi- 

apie i mus. Gerai išryškinami pa-
saulėžiūriniai momentai, is
torinės raidos priežastys, 
tai papildo tą spragą, kuri 
atsirado po II Vatikano su
sirinkimo ge i'o k ai p e r s i- 
tvarkius ir prisitaikius baž
nyčiai 
šaulio.

prie šiolaikinio pa-

Bronius Jauniškis

Latsvės” redakcija,
Jūsų leidžiamame laikraš

tyje norime širdingai padė
koti savo mylimam gimi
naičiui, Jusli bendradarbiui, 
Juozui Staneliui, kurio dė
ka gauname ir skaitome Jū
sų laikraščius: “Laisvę” ir 
“Vilnį”.

Lietuvos TSR, 
Vilkaviškio ra j., 

Keturvalakiai,
Standių šeima.

raštyje” (kovo 28 d.) skai-

PALIEKANT AZOVO JŪRĄ
Lik sveika, Azovo, jūra! — 
Moja Baltijos sūnus.
Tavo dangiško žydrumo 
Nepamiršiu niekąęlos.

Pamojuok žaliom skarelėm, 
Aš tau moju kepure, 
Atminimui akmenėlį — 
Savo perlą man išmesk.

Savo putom sidabrinėm
Margą laišką parašyk,
Sesei — jūrai gintarinei
Savo godas išsakyk.

Aš sugrįžęs išbučiuosiu
Josios garbanas žilais.
Ji nuąlsus savo perlą, — 
Gintarėlį, man išmes.

V. Žaromskis
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Žvilgsnis į jaunąją Lietuvą
Iš įdomaus laiško Šie du pavyzdžiai sųmo- 

nigam lietuviui labai daug 
pasako. Jų ten Lietuvoje 
trys milijonai. O mes, išei
viai, esame tik trupiniai, iš
sibarstę po visų pasaulį.

S. Zavis

giminaitė, man rašo:
“ Mes ruošiamės Naujų

jų Metų sutikimui. Mokyk
loje bus naujametinė eglu
tė, atvyks senelis Šaltis. Jis 
kiekvienam išdalins po mai
šiuką saldainių. Taipgi bus 
karnivalas. Visos klasės 
ruošia kaukes (maskas). 
Taip pat kiekviena klasė 
paruoš ir naujametinį sta
lą, prie kurio vakarieniau
sime ir perduosim draugam 
linkėjimus ir dovanėles. Po 
to visi šoksim, ir bus labai 
linksma.

Aš labai laukiu Naujųjų 
Metų. Tik nežinau kaip 
šiemet bus, kai nėra sniego. 
Visada pas mus šiuo laiku 
būna daug sniego, o šiemet 
tuščia. Tikriausia senelis . j- * - • 

šaltis turės atvažiuoti ne §iau padirbėti, 
rogėmis, o vežimu.

Man labai patinka žiema, 
tai tur būt geriausias me
tų laikas- Laukai padengti 
baltutėliu sniegu, girių ir 
sodų medžiai pasipuošę bal
tu šerkšnu ir sniegurėmis, 
ore skraidančios sniegurės 
žibčioja balzganos saulės 
spindulių fone tūkstančiais 
deimantinių spalvų atspin
džiais. Visa gamta baltutė
liai švari ir graži.

Pas jus Floridoje tik
riausiai negalėčiau ilgai gy
venti, nes būtų nuobodu be 
sniego ir gaivinančio šal
čio.... .”

Ne tik jos, bet ir kitų 
jaunuolių laiškuose spindi 
draugiškumas, meilė, 
džiaugsmas. Nėra ten tau
tinės, rasistinės bei tikybi
nės neapykantos. . Visi ten 
broliai ir draugai, visi ly
gūs. Visi su noru ir pakilu
siu ūpu veržiasi į saviveik
lininkų būrelius, chorus, 
muzikinius ansamblius bei 
įvairias sporto rikiuotes. 
Viskame stengiasi pagal 
savo išgalę lenktyniauti — 
laimėti.

Lietuvos gamta
Tiesa, kad Lietuvoje nė

ra grandi j ožiškų panoramų. 
Nėra ten aukštų kalnų su 
prarajomis, didelių audriu- įr įg Penn. plačios apylin- 
gų ežerų, ūpų su galingais! 
—šiurpulingais vandenpuo- 
liais — kriokliais ir daug 
—daug ko kito. Lietuvai 
yra rami, kalneliais nusag
styta banguojanti lyguma, Į 
skruodžiama daugelio srau
nių upių ir upelių ir daugy
bės mėlinakių ežerų ir eže
rėlių.

Žiemą Lietuva yra baltu
tėliai balta, vasarą, įvairia
spalviai žalia. Tas viskas 
lietuvio širdžiai yra malo
nu ir miela, ir toji meilė 
gamtos ir žmonių yra įžie
biama jaunajai kartai. Jau
noji karta Lietuvą myli, 
jai dirba ir laja gyvena. 
Tame ir yra Lietuvos ir lie
tuvių ateitis ir laimė.

Antras Pavyzdys.
Neseniai buvo užsukęs į 

Miamio Liet. Socialį Klubą 
svečias iš Lietuvos: jaunas 
genetikos daktaras Raimun
das Lekavičius. Jis yra ro
dos, devynių mėnesių ko
mandiruotėje Amer i k o j e 
mokslo reikalais. Svečias 
broliškai sveikindamas su
sirinkusius lietuvius pražy
dusios Lietuvos vardu, pa
stebėjo palyginimą. Sako: 
“Daugelis mane klausia, 
kaip man atrodo ir patinka 
Amerika? Amerika yra di
delė, įdomi, graži ir turtin
ga, bet man mūsų Lietuva 
daug gražesne ir meilesnė.”

Philadelphia, Pa.
Laukiame balandžio 23 d.
Literatūros Draug. 10 kp. 

laikė susirinkimų balandžio 
2 dienų. Mirus drg. A. Gri- 
ciūnienei, gauta du nauji 
nariai. Dėkui drg. J. Šas- 
kui ii- P. Walant.

Gaila, mūsų raštininkas 
ir korespondentas drg. J. 
Kazlauskas sunkiai susirgo. 
O kaip jis reikalingas dėl 
būsimo parengimo, nes jis 
turintis daug praktikos. 
Sveikesni pasižadėjo dau-

Juozas pasveiks.
Ilgas rudens ir žiemos 

laikas padarė mums išsiilg
ti sueigų. Balandžio 23 jau 
čia pat. Rengkimės, kalbin
kime savo pažįstamus, kad 
atvyktų, o jie atvykę bus 
patenkinti. Turėsime toli
mų svečių, skanaus maisto 
ir meno programėlę.

Kelrodis: Vietiniai, kurie 
be mašinų, geriausia atva
žiuoja, važiuodami Broad 
St.. iki Erie Av. Ten per
sėda į gatvekarį Nr. 53, ku
ris priveža prie 6024 Wayne

Waterbury, Conn.
L.L.D. 28 kuopa laikė sa

vo susirinkimų kovo 23 die
nų. Narių atsilankė neper- 
daugiausia.

Buvo apkalbėti kuopos 
reikalai ir nominuoti nariai 
į L.L.D. Centro valdybų at

eivėj iems me-

Svečiams ir poilsiauto jams*

TAKAS VEDA Į SAULĘ
HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

einantiems 
tams.

Išrinkta 
sekretorė 
Kiti valdybos nariai 
šie:
Vaitonis, iždininkas Wil
liam Yokubonis, protokolų 
sekretorius W. Dūda,.

Tarptautinės Moters die
nos ap vaikščiojimo paren
gimo, kuris įvyko kovo 12 
d. komisija išdavė rapor
tą. Pranešė, kad parengi
mas buvo pasekmingas. 

{Žmonių atsilankė nemažai. 
Programa buvo graži. Kal
bėjo Amilija Yuškevičienė 
iš Stamfordo apie moterų 
padėtį. Hartfordo Laisvės 
choras gražiai padainavo. 
Solo dainavo Helena Bra
zauskienė, choro vadovė 
Wilma Hollis ir Irena Ja- 
nulienė iš Worcester. Eiles 
padeklamavo Ona Šilkienė 
ir kalbėjo Richard Janulis, 
L. D. Susivienijimo pirmi
ninkas.

Komisija taria visiems 
ačiū-

Prie parengimo su mais
tu prisidėjo M. Svinkunie- 
nė ir M. Ulozienė.

Finansiniai parengimą

nauja finansų
M- Svinkūnienė.

yra
organizatorius Juozais

Yra sena taisyklė: kelias 
ilgaamžiniškumų veda pė

sčiomis. Iš tikrųjų dauge
liui savo pacientų gydytojai 
vaikščiojimų “prirašo” kaip 
patį veiksmingiausių vais
tų.

Tam tikslui skirtų pėsčių
jų maršrutų Druskininkų 
kurortas turėjo jau kelioli
ka metų. Bėda buvo, tik ta, 
kad jis vedė pro miesto par
kų, kur visada gausu žmo
nių, daugiau linkusių links
mintis, negu gydytis.

Žinomiems kurorto medi
kams K. Dineikai ir

i
jį paryškino. Jis tapo, vie
nu iš daugelioi kurortinio 
miesto sveikatingumo įren
ginių ir jo puošmena.

PASAKŲ NAMELIS
... Ėjo, ėjo mergaitė per 

tamsią girią — o jos nei 
galo, nei krašto. Tik stai
ga mato: pačioje tankynė
je istovi namelis ant vištos 
kojelės...

Kam teko laimė klausytis 
vaikystėje senelės pasakų, 
tas, be abejo, prisimena ši
tą arba bent panašią į ją. 

kams K. Dineikai ir A.|^ro.^?> kad iš tokios pasa- 
Rimdeikai pasiūlius, tokį ^os į Druskininkus ir bus 
sveikatingumo taką — te- atkeliavęs sis originalus pa-

statas, kuriame miškų ūkio 
darbuotojai baigia įrengti

Ave. Išlipti reikia ant Wal- parėmė Juozas Pakutka — 
'D,-.™; “T v • , <<TZ ” n,r' aa a tai -n- mnAAnu t La. Bušai “J.” ir “K. 

atveža iki Chelton Avė. ir 
Wayne Ave. Tai reikia pa
eiti pora blokų į North.

Kurie važiuoja Roosevelt 
Bulvaru nuo New Yorko, 
prašome laikytis būtinai 
kraštinių vėžių po dešinės, 
bent jau nuo 5-tos gatvės. 
Kitaip įvažiuos į iškeltų ex
press kelių. O sugrįžti sun
koka. O šalinėmis vėžėmis 
pervažiuosite skersai Broad 
St. Privažiuosite 18 St. 0 
po dešinei pusei bus Cla
rissa St. Tai gatvė su gat- 
vekario bėgiais.. Sekite gat- 
vekario bėgius, privažiuosi
te prie 6024 Wayne Ave.

Širdingai prašome niu
jorkiečius ir tos apylinkės 
lietuvius atvažiuoti. Taipgi

kės. Visi puikiai pasitiksi
me ateinančia vasara.

Lauksime svečių.
Južintiškis

$5.00, Anna Phillipse $2.00, 
Ona Zuraitienė $1.00, Ona 
Petrauskienė $1.00, Barba
ra Kiudulienė ir S. Kutelis 
nedalyvavo parengime, bet 
užsimokėjo už tikietus. Ko
misijos raportas priimtas ir 
nutarta pasveikinti Lietu
vių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės dalininkų (suva
žiavimų su $50 ir Aido Cho
ro, Brooklyn, N. Y., 60 me
tų jubiliejų su $25-
LLD 28 kuopos sergantys 

nariai: Juozas Pakutka ne
seniai sugrįžo iš ligoninės, 
kur turėjo didelę operacija 
ant vidurių. Dar sveikata 
ne per geriausia.

V. Daunis neseniai su
grįžo iš ligoninės, kur bu
vo operuotas ant galvos. 
Sako, buvo labai skaudi 
operacija.

Charles Lusas buvo Wa- 
terburio ligoninėje. Dabar 
grįžo į savo namus, bet ne
sijaučia gerai, tebėra ligo
nis.

Ona Petrauskienė jau 
dveji metai kaip vos tik 
vaikščioja po s tūbą, niekur

Karačis, Pakistanas. —3,- 
000 žemės ūkio darbininkų 
mušėsi su 2,000 žemės sa
vininkų. Persišaudyme ke-j 
lėtas užmušta, nemaža su-'negali išeiti. Sako, galvą 
žeistų. Policija areštavo 5. skauda ir svaigsta. Ona

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)

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

Brick Block, & Footing Crews.
Immediate availability.

Top Pay.
Call

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

SHEET METAL, precision, fab
ricators, assemblers, job shop exper- 

All benefits.
METAL CRAFT, INC.

516—741—5200
(23-29)

ience,

renkurą prieš porą metų 
buvo nutarta įsirengti nuo- _v. . .
šalesnėje vietoje — skaid- tSav_°J;Įską muziejų, 
raus, greito Ratnytėlės'upe- ;. . i .
lio slėnyje- O kadangi Rat- liaudiška jo ^architek- 
nytėlė teka pro Druskinin 
kų miškų ūkio valdas, tako 
įrengimas ir buvo patikė
tas miškininkas.

Naujasis te r e n k u r a s, 
šiandien plačiai žinomas 
Saulės tako vardu, pasižy
mi ne tik puikiu kraštovai
zdžiu, ramybe bei tyru, oru, 
bet ir niekur ligi tol nema
tyta architektūra. Suoliu
kai, lieptai, pavėsinės poil
sio aikštelės čia pastatyti iš 
vadinamųjų “kreivuolių”, 
prie kurių meistro kirvis 
prisidėjo tiktai tiek, kiek 
buvo būtina, kad jie kuo ge
riau atliktų savo naująsias, 
pritaikomąsias funkcijas. 
Visi šie įstatiniai nuostabiai 
derinasi su kraštovaizdžiu, 
tapo neatskiriama jo dali
mi.

Daug triūso, kūrybinės 
minties įdėjo miškininkai ir 
visų pirma Druskininkų gi
rininkijos miško technikais 
Vytas Urnevičius, kol šis 
unikalus kūrinys tapo da
bartiniu Saulės taku.

Saulės takas — tai vienas 
iš tų laimingų atvejų, kai 
žmogaus intervencija ne 
tik nesugadino natūralaus 
gamtos grožio, o dar labiau

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)

BUSINESS OPPORTUNITY
Būdinga pastato komstruk-

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)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)

tūra, senus laikus prime
nantys drožybiniai orna
mentai maloniai stebina 
kiekviena, kas čia apsilan
ko. Ir visus domina plau
simas: kas šį dalykų suma
nė?

Tai, be abejo, ne vieno 
žmogaus triūsas. Tačiau 
pradininku ir darbo vadovu 
pelnytai laikomas Druski
ninkų miškų ūkio vyriau
siasis miškininkas Algis 
Valavičius- Tai plačių už
mojų, energingas jaunas 
vyras, turintis, be to, žemės 
ūkio mokslų kandidato laip
snį ir išradėjo patentų.

Nors muziejaus ekspozi
cija dar ne visiškai įreng
ta, pabandykime įeiti į jo 
vidų. Pirmajame “pasakų 
namelio” aukšte — gana 
erdvi menė, kur bus ekspo
nuojami senoviški Lietuvos 
valstiečių padargai, namų 
apyvokos daiktai. Juos iš 
aplinkinių Dzūkijos kaimų 
rinko vietinis girininkas 
Ksaveras Stankevičius. An
trajame aukšte įrengtos ke
turios nedidelės seklyčios— 
pušies, ųžuolo, eglės, beržo. 
Pavadinimai ne atsitikti
niai,—■ šių seklyčių sienos, 
durys, baldai pagaminti iš 
natūralaus atitinkamos rū
šies medžio. Seklyčiose jau 
dabar gausu eksponatų — 
Lietuvos laukų bei miškų 
paukščių ir žvėrelių iškam
šų, aplinkiniuose miškuose 
surastų ar sumedžiotų brie
džio ragų, šerno ilčių...

Miško muziejus žada tap
ti dar viena iš daugelio įžy
maus Lietuvos kurorto įdo
mybių. Jį mielai lankys 
vaikai ir suaugusieji, vieti
niai gyventojai ir svečiai iš 
tolimiausių kraštų.

J. Radzevičius

-

REAL ESTATE

ELECTRONIC TROUBLE 
y :v. 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)

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.

T896-838 (81S) SWl 
(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.

(26-28)

Jesulevičienė irgi nesijau
čia gerai. Turi šaltį gal
voje.

Ona Zuraitienė vaikščioja 
po istubą lazdele pasiremda
ma. Sako, “aš jau negaliu 
dalyvauti 
mano sveikata nedaleidžia.” 
Bet ji ketina paremti mūsų 
parengimus finansiniai.

Aš linkiu visiems ligo
niams, kad jie pagytų ir ga
lėtų gėrėtis savo gyvenimu.

M. Svinkūnienė

parengimuose, _ _ — „

Dailininkas Kazys Šimonis. 1968 m. Romualdo Rakausko nuotrauka, 
išspausdinta aplankę “Švelnumas,” Fotomenininko darbų parodos, įvyku
sios Vilniuje, proga jį išleido Lietuvos TSR fotografijos meno draugija.

Miami, Fla.
Kada liūdesio valandos 

paliečia mūsų širdžių jaiit-
riausius jausmus, ir kada 
vieno iš mūs draugų būrio 
gyvenimo styga nutrūksta, 
mes liūdim ir sakom, kad 

Iper greit apleido jis mus,
Miamės Lietuvių Sociąlio 

Klubo žymus narys James 
V. Novak išsiskyrė iš lįnūs
gyvųjų tarpo gruodžio 4 d., 
1971 ir liko palaidotas am
žinam atsilsiui Chicagoję.

Lietuvių Socįalįs Klubas 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą jo likusiai mylimai ž: 
nai Emmai Novak kant 
pergyventi gyvenimo s 
kiaušį laikotarpį.

no
riai 
un-

nuiPakalbinkite savo kaimj 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais' 

Jie jums bus dėkingi

Įvairumai
Kasmet tuo pačiu laiku į 

rytinio Malaizijos krauto 
smėlynus atšliaužia ‘ tūks
tančiai vėžlių. Jie čia pa
deda savo kiaušinius. Pa
sirodo, šie vėžliai yra di
džiausi pasaulyje. 1951 in. 
sugautas toks vėžlys svėrė 
kone 1.5 tonos.

Malaizijos krokodilai yra 
irgi patys ilgiausi. Vienas 
sugautas net 10 metrų.

Stambiausias pasaul y j e 
pitonas 1949 m. sugautas 
taip pat Malaizijoje. 1963 
m. jis jau buvo 8.6 metrų 
ilgio ir svėrė daugiau kaip 
150 kilogramų.

Vienintelis pasaulyje dru
gelių draustinis įrengtas 
miške netoli Krokuvos. 
Praėjusių vasarų jų ten gy
veno daugiau kaip 400 rū
šių.

19 metų argentinietė Ma
rija Elena Teljo užmigo le
targo miegu 1963 metais ir 
miega iki šiol.

Skelbimas JAV laikraš
tyje: “Reikalingas sveikos 
išvaizdos vyriškis, kuris su
tiktų gydytojo laukiamaja
me apsimesti pagydytu pa
cientu”.

Kaip palengvinti parašiu
tininkų mokymų? Lenkų 
konst rukt o riai sukūrė ke
turvietį parašiutų. Mokinys 
is lėktuvo šoka drauge su 
instruktoriumi.

Dūmai... statyboms
Leningrado specialistai 

portlandcemento gamyboje 
pasiūlė panaudoti kietąsias 
dūmų daleles kaip aktyvių 
mineralinę priemaišų. Šių 
pigių žaliavų tieks šilumi
nės elektrinės, kur ja su
rinks specialūs elektrofilt- 
rai.

Vienas Paryžiaus laik
raštis išspausdino tokį skel
bimų : “Keičiu palapinę, 
tik viena kartų naudota, į 
vaikiška vežimėlį.”

Waterbury, Conn.
LDS 5-sios apskrities 

konferencija įvyks balan
džio 30 d. 10 vai. ryto. Vie
ta: 103 Green St.

Visos LDS kuopos pri- 
siųskite delegatus. Bus pri
imti ir svečiai.

Užbaigus LDS konferen
cijų, turėsime pasitarimų ir 
apie LLD stovį ir kaip ge
riau veikti ateityje. Aps
krities valdyba kviečia ap- 
švietos draugus dalyvauti.

O balandžio 23 diena su
sitiksime Laisvės Choro 
svetainėje 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Būkite 
1 vai. po pietų. Nesivėlinki- 
te.

J. Kunca

Brockion, Mass.
LLD 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks baland
žio 9 d-, Liet. Tautiškame 
Name, 8 Vine St., 2 vai. po 
pietų. Nariai prašomi daly
vauti. Yra labai svarbių 
reikalų, kaip tai — gautos 
nominacijų blankos į LLD 
Centro Komitetų. Taipgi 
pasikalbėsime, ar negalė
tumėm surengti kokį nors 
pavasarinį parengimą ar 
pikniką po stogu. Naujieji 
namo savininkai yra geri, 
sukalbami žmonės. Mes čia 
galime laikyti savo susirin
kimus ir parengimus kaip 
ir pirmiau.

Geo. Shimaitis

Kurie įsigijote bilietukus 
laike “L.” vajaus, pereitų 
žiemų, tai prašome įsitėmy- 
ti, kad .traukimas įvyks 
balandžio 16 d., tų pačių 
dienų kai įvyks “L.” spau
dos suvažiavimas.

Pavardes paskelbsime 
spaudoje.

Wantagh, N. Y. — Mies
to policistas Desmont areš
tuotas ir kaltinamas 45 me
tų moters išprievartavimu 
ir apiplėšimu jos namuose.



'-tas Puslapis LAISVE Penktadienis, Balandžio (April) 7, 1972
......:.... —......... ........ ...........................~------------------------- ---------------~

Balandžio 16 dieną, sekmadienį, Laisves dalininkų suvažiavimas, Apie Aido Chorą Mieste pasidairius Pramogy Kalendorius102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimų suvažiavimui.

Tuoj po suvažiavimo, 2 vai. vieši pietūs. Įžanga tiktai S3 
Tikimės skaitlingos publikos

Dr. Antanas Petriką |

“Blyškiosios Pabaisos 
Atradęj a s •

1906 metais Vokietijoje 
mirė vos 35 metus išgyve
nęs Francas šaudinis, tos 
šalies mokslo didvyris. Ji
sai buvo vienintelis žmo
gus, pasiekęs tokį mokslo 
laipsnį, tokiame amžiuje. 
Jis buvo gimęs Prūsijoje, 
lankęs Berlyno universitetą 
ir įsitraukęs į tos šalies 
mokslo didvyrius.

Netiesa, kad šaudinio 
šeima būtų atsikėlusi iš 
kasžin kur, iš labai tolimos 
vietos. Ji gyveno apie Dar
kiemį, apie 20 kilometrų 
nuo Tolminkiemio, kur gy
veno Kristijonas Donelai
tis, ir kur gimė nemirtin
goji poema “Metai”. Plie
kus Šaudinis buvo tos vie
tos žmogus. Būdamas 46 
metų jisai vedė kitą, žy
miai jaunesnę už save vo
kiečio dukrą — Daratą Elzę 
Cimermanaitę. Jis mirė 18- 
91 m. kai sūnus Francas 
buvo vos tik 20 metų, duk
tė 15 metų, o sūnus gimė 
tik trys dienos po tėvo mir
ties. Mirus jų tėvui, našlė 
persikėlė gyventi į Berly
ną, kad būtų sūnui arčiau 
mokyklos.

“Vokiečių literatūroje F.

Fighting Bella Abzug
I was watching Repre

sentative Bella Abzug on 
TV the other day and it 
certainly was a pleasure 
to see her and listen to 
what she had to say. And 
she always has something 
to say, something up to 
date and meaningful. She 
talked mostly about wo
men’s rights and pointed 
out how ridiculous it is 
that in the House of Re
presentatives out of about 
400 only 11 are women.

The district from which 
Bella Abzug was elected 
has been wiped off the new 
map. Why did this happen? 
Rep. Abzug in her recent 
statement said: “Why did 
this gang-up take place. 
The message is clear. I 
have been singled out for 
defeat because of who I am 
and what I stand for... I 
represent a new kind of 
activist politics that goes 
beyond the familiar ‘re
form’ Democratic po
litics. It encom passes 
the demands for a 
working people; Blacks, Pu
erto Ricans and other mi
norities, especially women”.

Rep. Abzug went on to 
point out that these groups 
must be organized into “an 
effective national move
ment” and that the only 
way to defeat Nixon is bv 
“building this new majori
ty.” She emphasized not 
only her voting record but, 
more important, that she 
is “a new kind of activist 
Representative who mobi
lizes the strength of people, 
groups and communities to 
fight for the programs 
they need.”

• Use

Šaudinio tautybė arba nu
tylima, arba pabrėžiama, 
kad tai buvo ‘tikras vokie
tis’. Mes matėme, kad F. 
Šaudinis yra lietuvių kil
mės. Tai pabrėžia pats 
tarybinis medicinos isto
rikas V. Grickevičius ir len
ku V. Šaumovskis— vadin
dami jį lietuviu. Dar dau
giau: yra rimto pagrindo 
manyti, kad pats moksli
ninkas, nežiūrint tuo laiku 
vykusios stiprios germani
zacijos, laikė save lietuviu”.

Aštuonerių metų Fricas 
Šaudi n i s apgyvendinamas 
pas tetą Įsrutyje, kur ima 
lankyti gimnazijos paren
giamąją klasę. Jautrus ber
niukas sunkiai pergyveno 
atsiskyrimą nuo įprastos 
vaikystės aplinkos Rėžinin- 
kuose, nuo tėvų ir savo še
šiais metais jaunesnės ir la
bai mylimos seselės”.
Sifilio priežasties tyrimas

Žmonija sutiko X-IX am
žių, nežinodama vienos bai
siausių ir klastingiausių li
gų — sifilio priežasties. “Ši 
skaudi žmonių rykštė išti
sus amžius kasmet suluo
šindavo, padarydavo bepro
čiais ar nuvarydavo į kapus 
šimtus tūkstančių vyrų, 
moterų ir vaikų. Ji slaps
tėsi vyskupų ir bankininkų 
kūnuose ir vienodai ener
gingai ardė bei kankino 
turtuolius ir vargšus”.

Taigi ligos sukėlėjų prie
žastis sergančiuose orga
nuose vis dar buvo neįrody
ta. Nors 1905 m. kovo 3 d. 
buvo parodvta, kad liga su
kelia tam tikros bakterijos, 
bet dar nebuvo irodyta, ko
kios vra tos bakterijos, kad 
sukelia tiktai blyškiosios 
spirochetes vaizdą — Spi- 
rocheta p al i d a. Vienas 
iš tyrinėtoju, F. Noi- 
feldas rašo 1905 metais: 
“Mano nuomone, priežasti
nis rvšys tarp spirochetų 
iŠ sifilio yra įrodytų, nes 
šių, savitos rūšies sniroche- 
tu. niekur kitur, išskyrus 
sifili, nebuvo rasta”.

Iš trijų F. Šaudinio vai
kų (Elzbietos, Hanso ir He
inricho), nė vienas kuo 
nors ypatingu nepasižymė
jo: į

“Nuoširdžiais ir gilaus 
skausmo padiktuotais nek
rologais medicinos spaudo
je atsisveikino su F. šau- 
diniu jo ištikimi draugai. 
Jo palaikai buvo pervežti i 
Berlyną ir čia palaidoti 
Vestendo kapinėse. Įtemp
tai dirbęs mokslui, apie 12 
metų, davęs žmonijai neį
kainuojamos vertės atradi
mus, F. Šaudinis mirė, pa
likes. kaip kadaise jo tėvas, 
visiškai neaprūpintą šeima 
—motina ir žmoną su tri
mis mažamečiais vaikais”.

Tai tain kalba apie velio
nį šaudinį jo buvę senieji 
draugai ir giminės.

Geriausiai apie F. R. 
šaudinįparašė XLelis kny
gutėje “Blyškiosios pabai
sos atradėjas.”

Kuo daugiausia parengimą 
“Laisves” paramai.

Pasaulio gyventojai 
1970 metais

Jungtinių Tautų statisti
kos biuras paskelbė 1970 m. 
demografinį metraštį. Ja
me nurodytos dvi pastebi
mos pasaulio gyventojų 
skaičiaus didėjimo tenden
cijos. Tai nuolatinis gyven
tojų prieuglis (2.5 karto 
daugiau gimimų, negu mi
rimų) ir žmonių migravi
mas iš kaimų į miestus.

Pagal paskelbtus duome
nis, mūsų planetoje 1970 m. 
liepos mėn. gyveno 3,632 
milijonai žmonių. Tame 
tarpe atskiruose kontinen
tuose buvo: Azijoje—2,056 
milijonai (56.6%), Europo
je — 462 milijonai (12.7%), 
Afrikoje — 344 milijonai 
(9.5%) ir Š. Amerikoje — 
321 miljionas (8.8%).

Per pastaruosius 20 metų 
gyventoju pasaulyje padau
gėjo 1 bilijonu. Jeigu prie
augio vidurkis pasiliks 
tas pats (per metus 2%), 
tai po 30 metų pasaulyje 
bus dvigubai daugiau žmo
nių.

Štai 20 stambiausių pa
saulio valstybių:

1. Kini jos LR 759,619 tūkst.
2. Indija 550,376
3. TSRS 242,768
4. JAV 205,395
5. Indonezija 121,198
6. Pakistanas 114,189
7. Japonija 103,540
8. Brazilija 95,305
9. VFR 59,554

Pakvietimas ir mano 
atsakymas

Kruopštus LLD 45 kuo
pos korespondentas ir žinių 
rašytojas draugas Pilėnas 
per “Vilnies” (Nr.52 i r 55) 
kviečia mane į tos kuopos 
jubiliejiniame 25 metų su
kakties pobūvyje dalyvau
ti. Kiek aš pamenu tai mu
du su žmonele Elzbieta St. 
Peterburge, Fla. apsigyve
nome rudenį 1946 metais, o 
pradžioje 1947 metų su 
pažangiaisiais draugais ir 
draugėmis suorganizavome 
LLD kuopą iš daugiau kaip 
dešimties narių, kurių pa
vardes ir dabar dar pamenu 
tai buvo—-Natalija Lenigan, 
Šimėnai, Zablackai, Pakal
niškiai, Tašalai, Pociai ir 
Stankai, iš kūnų geras 
skaičius jau išmirė. Pra
nešta LLD Centro sekreto
riui D. M. šolomskui, kad 
paskirtų mūsų kuopai nu
meri, kuris ir davė numerį 
45. Man buvo garbė, kad 
mane kuopos nariai išrinko 
už pirmininką.

Mes su žmonele Elzbieta 
linkime tai garbingai kuo
pai gyvuoti antrus 25 me
tus ir darbuotis darbo kla
sės reikalais, ir stambiomis 
aukomis paremti “Laisvę” 
“Vilnį”, “Liaudies Balsą”.

Mums būtų labai malonu 
dalyvauti St. Petersburge 
LLD 45 kuopos jubiliejinia
me pobūvyje balandžio 22 
dieną. Bet mano ta senatvė 
(88 metų amžius) nepata
ria ten dalyvauti.

V. J. Stankus
Miami Springs, Florida

Jau artinasi “Aido]’ cho
ro 60 metų Jubiliejine Šven
tė, kuri įvyks gegužės 7-tą 
dieną, Lietuvių Piliečių 
Klube, Maispeth, N- Y.

Aidas dėkoja visiehis už 
prisiųstus Jubiliejinei Pro-

10. D. Britanija 55,711
11. Nigerija 55,074
12. Italija 53,667
13. Prancūzija 50,775
14. Meksika 50,670
15. Filipinai 38,493
16. Tailandas 35,814
17. Turkija 35,232
18. Egipto AR .33,329
19. Ispanija 33,290
20. Lenkijos LR 32,805
Didžiausias natūralūs 

prieaugis pastebimas besi
vystančiose šalyse (Daho- 
mėjoje, Madagaskare, Pa
kistane, Saudo Arabijoje ir 
kt.). Čia 100 gyventojų ten
ka 50 žmonių prieaugis.

Iš visur ir apie viską
Montrealas. — Daugiau 

kaip 200,000 Quebeko dar
bininkų dalyvavo 24 valan
dų streike. Reikalauja 8.7% 
algas pakelti.

Detroitas. — Amerikinės 
saužudysčių sąjungos kon
vencijoje raportuota, kad 
saužudystės tarp jaunuolių 
didėja. Į metus jaunuolių 
nusižudo daugiau kaip 25,- 
000.

Dacca. —Bangladešo pre
zidentas Rahman pasisakė 
už solidarumą su arabų ša
limis, kovojančiomis prieš 
Izraelio ir imperialistų ag
resiją.

Karačis, Pakistanas. — 
Daugiau kaip 200,000 dar
bininkų dalyvauja streike. 
Protestuoja prieš paleidimą 
iš darbo 2,000 darbininkų.

Nicosia. — Kipro darbi
ninkų organizacijos pasisa
kė, kad jos remia premje
ro Makarios valdžią prieš 
fašistinės Graikijos reika
lavimą perorganizuoti val
džią, kad ji tarnautų impe
rialistams.

gramai sveikinimus. Po su
kakties paminėjimo, knygos 
egzemplioriai bus išsiunti
nėti kiekvienam sveikinto
jui. '

Aidietis Jonas Juška savo 
85-to gimtadienio proga pa
aukojo Aido chorui 100 dol., 
ir apdovanojo visus aidie- 
čius fotografijomis iš minė
to parengimo. Džiugu, kad 
mūsų Jonas pilnai pasiten
kinęs Choro surengtu jam 
pagerbimu, į kurį suėjo pil
nutėlė salė svečiu. Aidas 
ir aidinčiai dėkoja už nuo
traukas ir už tokią stambią 
dovana, fc-

—mii m ■», ■ n i m ■ |

Choras pradėjo laikyti 
pamokas šeštadieniais po 
pietų, kad būtų parankiau 
ir saugiau aidiečiams važi
nėti. Na, o po pamokų, kai 
kada, aidietės pavaišina 
gardumynais.

Aido choro garbės nariai: 
Geo. Stasiu kaiti s iš Fair
view, N. J. — 10 dol.; B. 
Ostapuk iš Newark, N. J. 
— 5 dol.; o brooklynietės L. 
Sungailienė ir O. Malkūnie- 
nė po 5 dol. Aidas širdin
gai dėkoja.

H. F.

Tikimės turėti svečią 
iš Chicagos

Gavome malonų laišką iš 
Chicagos nuo mūsų judėji
mo veterano “Vilnies” re
daktoriaus Vinco Andrulio. 
Jis rašo, kad jeigu tiktai 
jam sveikata leis, jis daly
vaus Laisvės dalininkų su
važiavime balandžio 16 die
ną.

Vincas visada yra mūsų 
laukiamas svečias. Tikimės, 
kad jis tikrai galės daly
vauti.

O kaip su dalininkais iš 
kitų tolimesnių kolonijų? 
Draugas Andrulis turėtų 
būti geru pavyzdžiu ir vi
siems. Ką sakote?

______ Rep.
Prašome Literatūros Drau

gijos ir kitą organizaciją na
rius prisiminti ‘Laisves” rei- f : 
kalus savo susirinkimuose.

BERNIUKAS AR 
MERGAITĖ?

Stockholmo gydytoju gru
pė, vadovaujama prof.Turb- 
jerno Kaspersono, sukūrė 
metodą, kaip trečią nėštu
mo mėnesį visai tiksliai nu
statyti busimojo kūdikio ly
tį ir ai' turės kūdikis nepa
geidaujamų paveldimų sa
vybių. Šis metodas — tai 
žmogaus visų ląstelių 46 
chrom o s o m ų “išskyrimo” 
(nuspalvinimo) būdas.

Lyties nustatymui ima
mas gemalo skystis ir į ji 
įdedamos fluorescen tinęs 
medžiagos. Žiūrint oro mi
kroskopą, vyriškai lyčiai bū
dingos y-chromosomos atro
do šviesesnės. Visas tyri
mas užtrunka ne ilgiau kaip 
valanda ir yra gana nesu
dėtingas.

VAISTU BRANDUMO 
NUSTATYMAS

Vengru tyrinėto i ai L. La- 
katošas ir E. Barams su
konstravo prietaisa. kuriuo 
salima n u s t a t v t i vaisiu 
hraųduma ir momenta, ka
da palankiausia iuos krau
ti i saugvklas. Priot a i s a s 
gavo aukso medąli Tarp
tautinėje Briuselio parodo- 
ie.

Varšuva. —Uenldtos par
lamentas išrinko preziden
tu profesorių Henryką Jab
lonskį. ■

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 H., 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. 10001 Tel.: (212) 685-4537

Nuo sausio 1 d. iki ba
landžio 1 d. miesto inspek
toriai surado 504 valgyklas 
nešvarioje padėtyje i r jas 
paskelbė televizijoje, taipgi 
uždėjo pabaudas.

Miesto tarybos narys Po
stel atsišaukė į visus, kurie 
turi neregistruotus ginklus 
savanoriai priduoti juos po
licijai. Tada jie galės išsi
sukti nuo bausmės. Polici
ja konfiskavo 940 įvairių 
ginklų.

Į 24 valandas mieste buvo 
papildytos 27 kriminalys- 
tės. Tuo pačiu metu areš
tuota 266 žmonės.

Narkotistų gaudyt o j a s 
detektyvas Joseph Nunziat- 
ta rastas savo automobily
je persišovęs. Manoma, jis 
papildė savižudystę.

Queense dvi invalidų vai
kų mokytos užsidarė dėl 
stokos fondų. Jose buvo 
136 invalidai vaikai.

____ *

Balandžio 2 d. “N. Y. Ti- 
mese” buvo visas puslapis 
užpirktas Liaudies Koalici
jos taikai ir teisingumui. 
Informuoja, kad su balan
džio 1 d. prasideda pavasa
rinės demonstracijos prieš 
karą: bal. 1— Harrisburg, 
Pa. , bal. 15—demonstraci
jos prieš taksų mokėjimą, 
bal. 22 — demonstracijos 
New Yorke ir Los Angeles.

r •

Bal. 8 d. Academy Hali, 
853 Broadway, Manhattane 
įvyksta konferencija, kaip 
geriau pasiruošti Gegužės 
Pirmosios minėjimui. Pra
džia 11 vai. ryto.

Balandžio 3 d. garsusis 
.komikas Charlie Chaplin 
atvyko čia. Iškilmingai bu
vo pasitiktas ir pagerbtas. 
Vyks į Hollywoodą, kur 
bus apdovanotas premija.

Rep.

AUKŠČIAUSIAS 
PASAULYJE

Nadeždino nikelio gamy
kloje, kuri taps Norilsko 
kalnų metalurgijos kombi
nato dalimi, bus pastatytas 
600 metrų aukščio ištrau
kiamasis kaminas. Tai bus 
aukščiausias pasaulyje sta
tinys. ' - .

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperaty vės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certu 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.
iphiladelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne Aw 
Prašome jsitėmyti datą 
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.

Šį šeštadienį Laisvės 
salėje nepaprasta 

popietė
Kai]) z i na, šį šeštadienį 

įvyks Aido Choro repetici
jos. Prasidės 2 valandą. O 
trečią valandą po pietų 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 13 kuopa laikys 
savo susirinkimą. O po tam 
viskam, apie 4 valandą, 
įvyks kas nors tikrai nepa
prasto dietos lietuvių tarpe. 
Įžymus amerikietis estas 
John Karjam turi susukęs 
ir mums parodys filmą iš 
Estijos sostinėje Taline dai
nų festivalio. Kurie matė, 
sako, kad filmas labai įspū
dingas.

Kviečiama ir pašalinė 
publika filmą pamatyti. 
Nieko nekainuos.

Rep.

Atlantic City, N. J.—Nak
tiniame klube apsišaudė dvi 
gengsterių grupės. 4 žmo
nės užmušti, 26 sužeisti. 
Mušasi dėl narkotikų rin 
kos.

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas bu 
šeštadienį, balandžio 8, Lais
ves salėje. Pradžia 3 vai. po
piet. Prašome visus dalyvau
ti? "

I “LAISVES” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

j Kaina $3 už vieną Albu- 
j m,b

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

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




