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KRISLAI
Dar žodelis
Vardan dievo ...
Milijonai parsidavėliams 
Ir išlindo yla iš maišo 
Šiukšlių maumotojai 

ą jis atsiekė?

A. Bimba
Tai jau čia >pat ir mūsų 

i>aisvės dalininku suvažiavi
mas. Reikia, kad jis būtu 
kaitiingas. Reikia, kad visi 
t s plačios apylinkės dalinin- 
, i, kuriems Ozone Parką pa- 
ekti nesunku, jame dalyvau

tu.
“Laisvės” išlaikymas ir stip

rinimas yra mūsų visų bend
ras reikalas. Suvažiavimas 
duoda progą visiems bendrai 
pasitarti. Ja naudokimės.

Tikintieji vargšai turėtų bū
ti nustebinti ir pritrenkti pra
nešimu apie New Yorko Ka
talikų Bažnyčios archidioce- 
zijos turtus. Jie milžiniški. 
Jie siekia 643,000,000 dole
rių! Jie visokiose formose — 
fabrikuose, korporacijų Šeruo
se, bankuose, visokiuose biz
niuose.

Nixono įsakymu padidintas 
Š. Vietnamo bombardavimas; 

smerkia karo praplėtimą ;
Saigonas.—Amerikos mi- 

litarinė komanda, gavusi 
prez. Nixono įsakymą, pa
leido šimtus lėktuvu Šiau
rės Vietnamui bombarduo
ti. Tam sukoncentruotos 
svarbiausios oro jėgos tiks
lu sulaikyti mil i ta ii no para
mą Pietų Vietnamo patrio
tams r; Š. Vietnamo.

Tarybų Sąjunga, Indija 
ir Kinija pasmerkė Š. Viet
namo bombardavimą, kaip 
karo plėtimą Indokinijoje. 
JAV imperialistai, nepai
sant ką darys, vistiek pra
laimės, skelbia Kinijos ra
dijas. Padidinta parama 
bus teikiama liaudies kovo

tojams.
Liaudiečių jėgos nesulai

komai eina pirmyn trijuose 
frontuose P. Vietname. 
Mūšiai siaučia tik už 35 
mylių nuo sostinės Saigono. 
Pietų Vietnamo valdžia 
mobilizuoja visas militari-! 
nes jėgas, visus rezervus ir 
kadetus. Amerikiečių lėktu
vai visur padeda Saigono 
armijoms atmušti ir sulai
kyti liaudiečių ofensyvą.

Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu televizijoje pa
reiškė, kad dabar eina 
“sprendžiami mūšiai laimė
ti ar pralaimėti”

Klaipėdoje susikūrė etnografinis ansamblis. Jame dai
nuoja, šoka ir vaidina miesto darbininkai ir žvejai, mokyto
jai ir tarnautojai, studentai ir moksleiviai.

Saviveiklinio ansamblio programoje atsispindi lietuvnin
kų ir žemaičių gyvenimas ir buitis, žiūrovai gali pamatyti 
populiarius tautosakos herojus Raseinių Magdę ir Telšių 
Pliumpį, mitologinius jūrų valdovus Bangpūtį ir Jumpyrą. 
Scenoje atkuriami praėjusio amžiaus šokiai ir žaidimai, dai
nuojamos dainos, kurias patys saviveiklininkai užrašė pama
rio kaimuose.

Džiure negalėjo apkaltinti 
7 kaltinamųjų suokalbyje 

kidnapinti Kissingerį
Harrisburg, Pa. — Per 

59 valandas džiure svarstė 
kunigo Berrigan ir kitų 6 
antikarinių kovotojų bylą 
ir negalėjo išnešti nuos
prendžio. Teisėjas paleido 
džiurę. Dabar klausimas, 
ar valdžia bandys iš naujo 
kaltinamuosius tardyti.

Jie buvo kaltinti suokal
byje kidnapinti Kissingerį 
ii- Washingtone apšildymo 
sistemą išsprogdinti, kad 
tuo pagreitintų karo baigi
mą.

Tačiau džiure rado kal
tais kunigą Berrigan ir vie
nuolę McAlister už slaptai 
laiškų persiuntimą iš kalė

jimo ir į kalėjimą. Jie ape
liuoja ir mano kituose teis
muose laimėti.

Washingtonas. — 28,000 
Floridos ir Louisianos cuk
raus darbininku 1971 me
tais prarado po 10 c. į va
landą, kai jiems buvo ap
kapotos algos. Tuo pačiu 
metu cukraus nendrių au
gintojai gavo 500 milijonų 
dolerių federalinių subsidi
jų-

Detroitas. — General Mo
tors korporacija atšaukė 
pertaisymui 130,000 Vega 
automobiliu . «.

Senatvės pensijoms pakelti 
Kiliai laukia svarstymo

190.000 New Yorko valstij os 
mokytojų vienijasi

Jie suplaukė vis vardan to 
“vargšo dievo”. Jie yra eili
nių katalikų prakaitas. Juose 
skęsta archidiocezijos hierar
chija. Jais naudojasi, jais 
gyvena dvasininkija.

Federalinis taip vadinamas 
Teisingumo Departamentas 
reikalauja ateinantiems me
tams astuonių milijonų dole
rių papirkimui informerių, 
parsidavėlių. Iš jų penki mili
jonai dolerių teks FBI (Fede
ral Bureau of Investigation).

Daugumoje tie informeriai 
yra kriminalistai, šnipai, pro
vokatoriai. Už dolerį jie su
tinka susiriesdami meluoti, 
nkriminuoti ir išdavinėti net 

vo artimuosius.

Demokratiški pretendentai 
į prezidentinius kandidatus 
ponai Humphrey, Wallace ir 
Jackson jau nusimaskavo. Jie 
jau pritaria tiems, kurie ragi- 
la prezidentą Nixoną vėl pra
dėti masiškai bombarduoti 
šiaurės Vietnamą. Girdi, mes 
negalime palikti “dievo Va
lai” dar ten esančių šimto 
.ūkstančių Amerikos kareivių. 
Juos reikia gelbėti. Bet vie
toje juos gelbėti tuojau juos 
ištraukiant iš Pietų Vietnamo, 
šitie ponai siūlo karą dar la
biau išplėsti. Juk jeigu bom
bardavimas bus atnaujintas 
ir išplėstas, tai karas dar la
biau pažiaurės ir paaštrės vi
soje Indokinijoje.

Lietuviškų buržuazinių na
cionalistų spaudos (“Drau
go” “Naujienų”, “Tėviškės 
žiburių” ir kitų tos rūšies lei
dinių) redaktoriai ir bendra
darbiai pavirto išalkusiais 
šiukšlių maumotojais. Kiek
viena Tarybų Lietuvoje pasi
taikius šiukšlelė jiems did
žiausias skanėstas.

O kadangi tų šiukšlių Lie
tuvos gyvenime vis mažiau 
belieka, tai jie darosi alka- 
nesni ir įžūlesni. Kartais 
mums jų net gaila.

Mūsų majoras ponas Lind
say, smarkiai prakišęs Wis
consin© valstijoje pirminiuose 
rinkimuose, pasitraukia iš pre
tendentų j prezidentinius kan
didatus gretų. Jis nebesitikės 
nei laimėti demokratų parįi-

Washingtonas. — Kongre
se laukia svarstymo kongre
smenų Mills ir Abzug bi
liai senatvės pensijoms pa
kelti. Svarbu, kad tie bi
liai būtų nedelsiant svars
tyti.

Mills siūlo pakelti 20% 
Social Security benefitus 
25 milijonams pensininkų. 
Jis nurodo, kad Social Se
curity fondas turi turto

Pakilo mirtingumas nuo 
širdies priepuolių

New Yorkas. —Ameriki
nės Sąjungos kovai su šir
dies ligomis direktorius 
Moses raportuoja, kad tarp 
jaunų vyrų nuo 25 metų 
iki 44 metų amžiaus nuo 
širdies priepuolių mirtingu
mas padidėjo 14%. Tarp 45 
ir 64 metų padidėjo 4%.

Tuo pačiu metu, dr. Mo
ses teigia, tarp moterų nuo 
širdies smūgių mirtingu
mas sumažėjo.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Universiteto stu
dentai sudarė protesto de
monstraciją prie Nacionali
nės Asamblėjos (parlamen
to) pastato. Reikalavo pa
leisti iš kalėjimų nuo 1968 
metų areštuotus studentus. 
Policija panaudojo prieš 
demonstrantus aš a r i n e s 
bombas.

jos suvažiavime, nei rinkimuo
se, jeigu ir būtų nominuotas.

Bet ar tai jau reiškia, kad 
majoras viską pralaimėjo? 
Ne. Jis gerai išsigarsino. Jis 
dar jaunas žmogus. Ketveri 
metai greitai prabėgs. Bus ki
ta proga. Jis gali jos palauk
ti.

Teisingi tie stebėtojai, ku
rie iš pat pradžių teigė, kad 
Lindsay nesitiki šiuo kartu 
laimėti. Jo tikslas yra tiktai 
išsipopuliarinti. Ta prasme 
jis neveltui prakaitavo ir New 
Hampshire, ir Floridos, ir 
Wisconsino pirminiuose rinki
muose.

perviršį, o daugumas pensi
ninkų negali iš gaunamų 
benefitų pragyventi. Abzug 
siūlo pakelti 25%.

Jie kritikuoja prez. Nix
ono siūlymą pakelti tik 
5%. Tai būtų visai menku
tis pakėlimas, kuris palik
tų daugumą pensininkų 
skurdžioje padėtyje, kuomet 
pragyvenimo kainos nesvie
tiškai kyla.

Diggs kilius sulaikytų 
paramą Pietų Afrikai
Washingtonas. — Juoda

sis kongresmanas Diggs 
siūlo bilių, kuris sulaikytų 
JAV korporacijų finansavi
mą Pietų Afrikos.

Diggs nurodo, kad JAV 
korporacijos yra investavu
sios 860 milijonų dolerių į 
Pietų Afrikos pramonę, ne
paisant kad Jungtinės Tau
tos ragina boikotuoti Pietų 
Afrikos rasistinę valdžią, 
kuri laiko pavergusi afri
kiečius.

Keene, N. H. — Šimtai 
moterų boikotuoja aukštas 
mėsos kainas 8 supermar
ketuose.

Darbo unijos prieš 
Wallace kandidatūrą
Detroitas. — Michigano 

valstijos darbo unijos ruo
šiasi pasitikti organizuotai 
nominacinius rinkimus ge
gužės 16 d.

Unijų vadai pasitarimuo
se susitarė visur numas- 
kuoti Alabamos gubernato
rių Wallace, kaip rasistą ir 
darbo žmonių priešą, kad 
jis mažiausia balsų čia gau
tų. ________

Maskva. — Tarybų-Kini- 
jos Draugystės Draugija 
masiniame susirinkime pa
gerbė Kinijos poetą Tu Fu, 
gimusį 712 m., mirusį 770 
m. Dalyvavo ir Kinijos am
basados personalas.

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kaip telšiečiai žiemą 

pa I y d e j o
Ne pirmą ' kartą žemai

čiuose rengiamos žiemos iš
leistuvės, tačiau šiais metais 
šventė Telšiuose buvo ypač 
spalvinga. Kai šaukliai pa
kvietė į stadioną, Luokės 
gatve prasidėjo karnavalinė 
eisena.

Kanapinis ir Lašininis su
sirinkusiems stadione palin
kėjo linksmybės ne tik šią 
dieną, bet ir pavasario su
laukus. Čia pat įvyko žirgų 
lenktynės, stipruoliai bandė 
jėgas, prekybininkai siūlė 
karštų pyragaičių, kvepian
čių riestainių. Kiekviena 
apylinkė savaip pasirodė. 
Šventės rengėjų vardu Ka
napinis ir Lašininis išradin
giausiais pripažino Luokės 
apylinkės atstovus. Dovanų 
jiems buvo įteiktas televi
zorius.

M. Ladyga

Kaimynai keičiasi 
parodomis

Atėję į “Šilelio” kino te
atrą pasižiūrėti f i I m o, 
anykštėnai turi progos pa
matyti ir meninės fotogra
fijos parodą. Savo darbus 
čia eksponuoja panevėžie
čiai L. Grubinskas ir P. 
Vasilis.

Unijistai už karo baigimą
New Yorkas. —Trys uni

jų vadai, grįžę iš Šiaurės 
Vietnamo, pareiškė, kad 
karas Indokinijoje neturė
tų tęstis ilgiau nei vienos 
dienos. David Livingston, 
Harold Gibbons ir Clifton 
Caldwell išbuvo Šiaurės 
Vietname 8 dienas, turėjo 
konferencijas su vietiniais 
unijistais irjkitais visuome
nininkais. -

Geriausieji Anykščių fo- 
tomėgėjų darbai tuo pačiu 
metu išsiųsti į parodą Pa
nevėžyje.

S. Vinikas

Margių tvenkiniai
Gau d ž i a ekskavatoriai 

priemiestinio Margių žuvi
ninkystes ūkio statybose. 
Darbų vykdytojo K. Bar 
čiaus žmonės jau pardavė 
naudojimui visą ganyklinį 
ir 6 karpių auginimo tven
kinius.

Šiemet melioratoriai ža
da užlieti vandeniu dar be
veik 200 hektarų. Ateityje 
Margiai bus bene stambiau
sias žuvininkystės ūkis res
publikoje.

Iz. šimelionis
‘~ """ •

Penki aukštai 
prekybininkams

Anykščių centre išaugo 
naujas penkiaaukštis na
mas prekybininkams. Pir
mame aukšte — erdvios 
klasės, kur prekystalio dar
buotojai mokysis. Kituose 
aukštuose — butai dėstyto
jams, prekybos darbuoto
jams.

Prie pastato yra viena 
didžiusių mieste maisto 
produktų parduotuvė, kuri 
veiks savitarnos pagrindais.

S. Vytaitis

Dabar jie organizuoja 
unijistų komitetą kovai 
prieš karą Indokinijoje.

San Salvador — Bombos 
sprogimas užmušė bombos 
dirbėją, universiteto stu
dentą Šanchezą ir du stu
dentus sužeidė. Sakoma, 
bomba buvo rengtą prezi
dentui Hernandezui, kuris 
užgniaužė suokalbininkų 
sukilimą kovo 25 d.

New Yorkas. — Jungtinė 
Mokytojų Federacija su 
85,000 narių ir New Yorko 
valstijos Mokytojų Sąjunga 
su 105,000 narių susitarė 
sudaryti vieną organizaci
ją. Galutinas susijungimas 
įvyks rugsėjo mėnesi.

Sutartis jau pasirašyta. 
Birželio menesį įvyks abie
jų organizacijų konvenci
jos,, kuriose tikimasi vieny

Moterys gali viršyti 15,000 dalyvavo prieš 
vyrus balsuotojus karą demonstracijoje

New Yorkas—Louis Har
ris poll tyrinėjimai rodo, 
kad šiais prezidentiniais 
metais moterys balsuotojos 
gali viršyti vyrus balsuoto
jus. L

Šiais metais moterų bal
suotojų skaičius siekia 51 
procentą, o 1968 prezidenti
niais metais moterys bal
suotojos sudarė 49 proc. 
skaičių. Svarbu, kiek mote
rų dalyvaus rinkimuose, o 
jos gali vyrus tikrai pra
lenkti.

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų delegacija pareiš
kė, kad dar ne laikas at
naujinti taikos derybas, 
kai Vietname padidėjo mū
šiai. Šiaurės Vietnamo ir 
Pietų Vietnamo delegacijos 
reikalauja grįžti prie tai
kos konferencijos, kurią 
prez. Nixonas nutrauko.

Japonijos darbininkai 
įsitraukė į kovas

Tokijas. — Milijonai dar
bininkų įsitraukė į streikus 
ir kitokias kovas šį pava
sarį. Geležinkeliai supara
lyžiuoti. Sustojo metalo ir 
mašinerijos gamybos fabri
kai.

Kovotojai reikalauja di
desnio atlyginimo, geresnių 
darbo sąlygų. Pasisako 
prieš Amerikos agresiją 
Indokinijoje ir Amerikos- 
Japonijos saugumo sutartį. 

bės sutartį užtvirtinti. Vie
na mokytojų organizacija 
sudarys tvirtesnę jėgą mo
kytojų ir mokyklų reika
lams ginti.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyskupai ir kiti dvasiškiai 
užgyrė Vengrijos Patrioti
nį Liaudies Frontą ir su 
jtio nori daugiau kooperuo
ti.

Harrisburg, Pa. — Ba
landžio 1 d. antikarinėje 
demonstracij oje dalyvavo 
apie 15,000 kovotojų prieš 
karą. Tai buvo didžiausia 
šiame mieste demonstracija.

Demonstrantai taipgi rei
kalavo laisvės Angelai Da
vis, Harrisburg e teisia
miems 7 kovotojams prieš 
karą ir visiems politiniams 
kaliniams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.— Šimtai Ame

rikos lėktuvų bombarduo
ja Šiaurės Vietnamą. Tuo 
tarpu liaudiečių armijos ei
na pirmyn linkui Pietų 
Vietnamo sostinės Saigono. 
Kai kuriose vietose jau tik
tai už 25 mylių nuo šio 
miesto.

Paaštrėjus mūšiams, pa
didėjo skaičius ir žuvusių 
amerikiečių. Praeitą sa
vaitę jau buvo 12 užmuštų.

Salt Lake City.— Suareš
tuotas Vietnamo karo vete
ranas Richard Floyd Mc
Coy, kaltinamas pagrobimu 
United Air Lines lėktuvo 
727 ir iškolektavimu “at
pirkimo” $500,000.

New York.—Buvusio kon- 
gresmano Adam Clayton 
Powell lavonas atsiųstas iš 
Floridos ir čia pašarvotas 
praeitą sekmadienį. Laido
tuvėse dalyvavo daugiau 
kaip 2,000 žmonių. Daugu
moje buvo juodieji žmonės.
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Dar priminimas
METINIAI mūsų Spaudos Bendroves dalininkų su

važiavimai yra labai svarbus įvykis “Laisves” gyveni
me. Juose mes apsvarstome jau nueitą kelią ir nusta
tome gaires ateičiai. Jie sustiprina mūsų ryžtą laik
raštį išlaikyti. Be to, suvažiavimai duoda laikraščiui 
ir gražios medžiaginės paramos, kuri visuomet, ypač 
šiais laikais, labai labai reikalinga.

širdingai kviečiame ir raginame dalininkus skait
lingai dalyvauti. Kuriems tik sveikata ir sąlygos lei
džia, atidekite visus kitus mažesnius reikalėlius į šalį 
ir atvykite į suvažiavimą.

Prieš tokius nežmoniškus 
įstatymus

Garsiojoje “Harrisburgo septynių” karo priešų by
loje teismas pripažino kaltais kunigą Philip F. Berri- 
gan ir vienuolę Elizabeth McAlister. Ir jie rasti kal
tais ne tame, kaip jie buvo kaltinami, kad jie dalyvavę 
sąmoksle pavogti prezidento Nixono pagalbininką Hen
ry Kissinger ir naikinti valdiškus pastatus, kad išreiš
kus savo nusistatymą prieš Vietnamo karą, bet tik ta
me, kad jie, būdami kalėjime, slaptai iš kalėjimo siun
tinėjo laiškus savo šalininkams ir gavo taip pat slaptai 
laiškus iš lauko pusės.

Bet visi žino, jog nėra tokio kalėjimo, kurio įna
mių slapti susirašinėjimai nebūtų praktikuojami, tačiau 
iki šiol mažai kas Į tai kreipė dėmesį. Mat, ėjo reika
las su šiaip kalėjimų įnamiais. Čiagi turime reikalą 
su aktyviškais karo priešais, tai yra, su politiniais ka
liniais. Jiems ruošiamasi pritaikyti pačią aukščiausią 
bausmę.

Tik dabar sužinome, jog esama tokio įstatymo, pa
gal kurį už tokį slaptą susirašinėjimą kunigas Berrigan 
gali būti nubaustas net 40 metų, o Miss McAlister 30 
metų įkalinimu! \

Tai jau baisu, tai jau nežmoniška. Toks įstatymas, 
kuris numato tokias bausmes tik už tokį nusikaltimą, 
neturėtų būti toleruojamas mūsų civilizuotame gyveni
me.

Visas pasaulis baisėjasi 
ir smerkia

MŪSŲ vyriausybės atnaujintas masiškas bombar
davimas iš oro ir vandens Šiaurės Vietnamo ir padi
dintas panaudojimas oro jėgų Pietų Vietname prieš 
liaudies jėgas turėtų iš naujo pastatyti ant kojų visus 
šio karo priešus. Juk tai nepateisinamas agresijos pa- 
aštrinimas ir išplėtimas. Nuostoliai labai dideli iš vi
sų pusių.

O tik šiomis dienomis mus ir visą pasaulį preziden
tas Nixonas užtikrino, kad karo “vietnamizavimas sėk
mingai užbaigtas”, kad nuo dabar visas karas yra tik
tai vienų vietnamiečių reikalas, kad mūsų jėgos ten ne
bereikalingos ir kad mes savo tikslą pilniausiai užbai
gėme, pasiekėme! Tie, kurie jo šiuo veidmainiavimu ti
kėjo, šiandien turi jaustis skaudžiai suviltais. Pažan
giečiai juo ir jo pasigyrimais bei pažadais nė valandė
lei netikėjo. Jie buvo teisūs.

Jau kalbama ir apie amerikinių žemės jėgų pra
plėstą panaudojimą, kad pastotų kelią liaudiečių ofen- 
syvui prieš Saigono režimą. Jau nebekalbama apie tę
simą tų jėgų mažinimą.

Kas ką rašo ir sako
JIE TURI PANEIGTI, 
NES LIETUVOJE IR 
LIETUVOS

Smetonininkų organe sa
koma :

“Sovietiniai propagandi
ninkai įnyko skelbti, kad 
kolūkinis darbas pasiekė 
m echanizacijos vi r- 
šūnę... anais laikais že
mė dirbta su arkliais, da
bar kolūkis pilnas mašini- 
zacijos.”

Bet tai juk tiesa, kurios 
niekas negali užginčyti. 
Reikėtų ją pripažinti ir di
džiuotis, nes tai juk gražus 
Lietuvos žemės ūkio laimė
jimas. Tačiau su tiesa skai

tytis ryšium su Lietuva 
prieštarauja “vaduotojų” 
interesams. Kai eina reika
las apie Tarybų Lietuvą, 
tiesa, jiems turi eiti laukan- 

Taip ir čia. “Sovietiniai 
propagandininkai” neturį 
teisės girtis ir didžiuotis 
Lietuvos žemės ūkio pasie
kimais. Jie turį atsiminti, 
kad:

“Kiekvienoje valstybėje 
prieš dvidešimt penkerius 
metus žemės ūkio formos 
buvo kitos. Tas ilgokas lai
ko tarpas visur pakeitė 
žemdirbystės v a i z a ą. In
dustrializacija pakeitė ir 
Amerikos agrikultūrinį vai
zdą. ..”

LAISVE Antradienis, Balandžio (April) 11, 1972

Taip, taip, pakeitė, 
yra, mechanizacija ir 
labai aukštai iškilo, 
kaip, kokia ir kieno sąskai
ta ?

Net keli milijonai mažų 
ūkių tapo nušluoti nuo že
mės paviršiaus. Jų žemė 
užgrobta kompanijų ir kor
poracijų. Milijonai ūkinin
kų tapo bežemiai, suplaukė 
kė į miestus ir tapo su
blokšti į bedarbių gretas.

Vadinasi, Amerikoje že
mės ūkio industrializacija 
įvyko žemdirbių sąskaita ir j buvo paskirta Nobelio pre- 
kaina. Bet tai buvo neiš
vengiama. Juk nereikia di
delio galvočiaus suprasti, 
kad smulkiame 
ūkelyje panaudoti moder-j 
nišką techniką, modernišką 
mašiną, negalima, neįmano
ma.

Kaip tik tos labai teisin
gos išvados buvo prieita 
prieš dvidešimt penkerius 
metus ir Lietuvoje. Štai 
kodėl atsirado kolūkiai: Tik 
juose galima pritaikyti ir 
našingai panaudoti moder
nią produkcijos techniką 
pakėlimui.

Skirtumas tame, kad čia, 
Amerikoje, tie stambūs 
ūkiai priklauso palyginti 
saujelei pelnagrobių, o Lie
tuvoje kolūkiai patiems 
žemdirbiams. Jie patys juos 
tvarko ir jais naudojasi- 
Jeigu kuriame kolūkyje yra 
sunkumų, netikslumų, apsi
leidimo, nepaisymo, tingi
niavimo, tai jau kaltė pačių 
kolūkiečių, kad jie nesirū
pina savo ūkio reikalais.

tai 
čia 

Bet

mažame

PASIŽYMĖJĘS LIETU
VIŲ ŠEIMOS SŪNUS 

“Argentinos Lietuvių Bal
se” pranešama:

“Buenos Aires ligoninės 
Durand gydyto jas dr. An
tanas Mickevičius, sykiu su 
savo bendradarbiais gydy
tojais Cooperberg, Garra- 

istyrę 
parašė

mone ir Schcheim, 
virš 13,800 ligonių, 
126 puslapių mokslinį dar
bą apie šlapumo infekciją 
ir laimėjo 1971 metų Acce- 
sit premiją.

Dr. A. Mickevičiaus nuo
trauka tilpo dienraščiuose
La Prensa ir Clarin 13, 
72. Jis yra gimęs Buenos 
Aires mieste 1942 metais 
medicinos fakultetą baigė 
1966.”

NAUJAS JIEMS 
“DIDVYRIS”

Vietinis tėvų pranciškonų 
organas (baland. 7 d.) at
spausdino septynių skilčių 
straipsnį, kuris esąs para
šytas Tarybų Sąjungos ka
lėjime sėdinčio lietuvio 
Liudviko Simučio. Jis ten 
esąs kalinamas jau penkio
lika metų.

Bet, matyt, straipsnis bus 
iškeptas čionai Brooklyne, 
nes vienoje vietoje sakoma, 
kad kalėjime “mane badu 
marina ir visaip manimi' 
tyčiojasi”. Tai bent vyras 
tas Liudvikas: per 15 metų 
jį badu marina ir nepajė
gia numarinti. Atrodo, kad 
jis turi daugiau gyvybių ir 
už tą pasakišką ka+e!

Straipsnio autoriai išsida
vė, nepagalvodami, kad 
žmogų badu numarinti ga-Į

žmonėmis, begaliniai įsimy
lėjo į rusą rašytoją Alek
sandrą Solženiciną. Ir gi
ria jį, ir apkabinę jį bučiuo
ja.

Dalykas tame, Solženici- 
nas savo literatūrine plunk
sna gražiai pataikauja an
titarybiniams, antikomunis
tiniams propaga n di n i n - 
kamis. Ne už kokių ten li
teratūrinių šedevrų sukūri
mą, bet už tą pataikavimą 
jam net prieš porą metų

mija. Taip “aukštai iški
lęs”, geriau, žemai nupuo
lęs Solženiciną s tapo pa
saulinės reakcijos didvyriu.

Redakcijos atsakymai
Sei’vit G u giri, Detroit, 

Mich.— Labai atsiprašome, 
kad jūsų sklandžiai parašy
to pranešimo apie LDS pa
rengimą balandžio 9 d. nę- 
įdė j ome Į “Laisvę”. Jis mus 
pasiekė tikt a i balandžio 7 
d. kai laikraštis jau buvo 
atspausdintas.

Krislai iš Lietuvos
I ,u

Lietuviai įvairiose tarybinėse respublikose
Per 1970 metų gyventojų surašymą Tarybų Sąjun

goje lietuviais užsirašė 2,665,000 žmonių, taigi 14.6 
procentų daugiau negu 1959 m. (2 326,000). Lietuvių 
skaičiaus didėjimas spartesnis už baltarusių, rusų ir uk
rainiečių skaičiaus didėjmo tempus.

Didžioji lietuvių dauguma (2,507,000 arba 94%) gy
vena Lietuvoje, o kiti 158 tūkstančiai — kitose tarybi
nėse respublikose. Kaip pasiskirstę už respublikos ribų 
gyvenantieji lietuviai, rodo lentelė:

Lietuvių

LIš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisvės” skiltis bevartant
Užbaigus Didelį Darbą
1948 m., sausio 6 d. Lie

tuvių Pagalbos Tiekimo 
Komitetas išduoda galutiną 
raportą:

Nuo 1943 m. bal. ir bai
giant su 1947 m. gruod. su
rinkta aukų $185,729.0”.. 
Stambiausios sumos ėjo pir
kimui vaistų ir ligoninės 
aparatūrai, t.y. $104,628.18; 
drabužiam — $43,562.56; po 
mažiau, k. t. tabakui, mui
lui, čeverykams ir t. p.

Argentinos lietuviai pri
sidėjo su apie 9,000 dolerių 
auka.

Komiteto sąstatas: pirm. 
A. Bimba, sekr. V. Čepulis, 
fin.-sekr. L. Kavaliauskaitė, 
ižd. F. Pakalniškienė; 
riai — M. Dobinienė, J. 
Thomsonas, V. Bunkus, 
Petrikienė, G. Wareson, 
Kartonas, N. Buknienė, 
Klimas.

Gimsta Trečioji Partija
Liepos 24 ii’ 25 dd. Phila- 

delphijoj įvyksta nacionali
nis trečiosios partijos suva
žiavimas. “Laisvėj” ragi
namos “mūsų organizacijos 
siųsti stebėtojus, nes bal- balsų, 
suojanti delegatai turi būti 
renkami valstijų ‘Wallace “Laisvė” sako:

na-

M.

skaičius tūkstančiais
1959 m.

175
1970 m.

158

108,6 76,7
32,4 40,6
12,1 14,2
8,9 10,7
8,4 8,1
1,6 2,6

Ukraino-

Kenston. Komitetas suruo
šimui ir įsteigimui šios mo
kyklos: W. Žukas, H. Mit
kus, V. Bovinas, Al. Merkis, 
G. Ulinskas, M. Stensler, J. 
Valentiis ir F- Mažilis. ♦

Aasiminimai
Gruodžio 18 d. laidoje M. 

Ramanauskienė rašo: “Spa
lio mėn. 1906 m. M. Drau
gelio svetainėj vaidinta M. 
Petrau s k o “Malūnininkas 
ir Kaminkretis”. L. Eremi
nas vaidino malūnininko 
rolę. Vėliau nuvyko į She
nandoah ir vietos chorą 
mokė šią operetę ir “Biru
tę”. Publika suvažiavo iš 
visos apylinkės, gi buvo 
sunku, nes nebuvo automo
bilių nei busu.” Jinai su 
grupe vyko iš “Minersville 
i Shenandoah dideliu ark
liais traukiamu vežimu, ku
ris alų išvežiodavo.”

Apie Rinkimus
Prezidentiniuose rinkimuo

se lapkričio mėn. Henry 
Wallace gavo daugiau kaip 
milijoną balsų, kuomet so
cialistu Norman Thomas 
gavo tik šimtą tūkstančių.

Gruod. 31 d. vedamajame

for President’ komitetų.”
Toliau kalbama: “Suva

žiavime,

Gyveno kitose respublikose ....
iš to skaičiaus:

Rusijos TFS Respublikoje .........
Latvijos TSR .. ...........................
Kazachijos TSR ........................
Ukrainos TSR ............................
Baltarusijos TSR ....... . ..............
Estijos TSR ...............................

Lietuvių pagausėjo Latvijoje, Kazachijoje, 
je ir Estijoje, o Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje 
sumažėjo daugiausia dėl migracijos.

Rusijos Federacijoje daugiausia lietuvių gyvena Ka
liningrado srityje (23,400). Surašymo metu daugiau 
kaip 3,000 Ųetuvių gyveno Maskvoje ir Leningrade. 
Baltarusijoje lietuvių gyvena Gardino (daugiau kaip 
4,000) ir Vitebsko (1,500) srityse. Dalis lietuvių (5,100) 
nepaskirstyti dėl to, kad kai kuriose respublikose ir sri
tyse jų labai nedaug. (Žinios iš žurnalo “Mokslas ir gy
venimais”).

Lietuvių skaičius kitose respublikose, kaip matome, 
nepastovus. Be seniau ten nuolat gyvenusių lietuvių 
tarybiniais laikais daugelis išvyksta į laikinus uždar
bius, o su laiku sugrįžta. Natūralu, kad daug lietuvių 
—- daugiau kaip 23 tūkstančiai — persikėlė į artimiau
sią Kaliningrado sritį, kur dirba pramonės įmonėse, pre
kyboje bei įvairiose įstaigose. Latvijoje buržuaziniais 
laikais gyveno apie 30 tūkstančių lietuvių.

Pas Antaną Sodeiką
Šiomis dienomis teko susitikti su Amerikos lietu

viams pažįstamuoju Antanu Sodeika, ilgus metus buvu
siu vienu žymiausių Liet, operos dainininkų. Atradau 
jį namuose su žmona ir sūnumi. Maestro jau turi 82 
metus, bet atrodo, gerai ir jaučiasi dar tvirtas, optimis
tiškos nuotaikos pilnas. Nors jau yra pensijoje, bet dar 
profesoriauja konservatorijoje, kur dėsto sceninę vai
dybą. Labai džiaugiasi tuo, kad nepaklausė hitlerinin
kų propagandos ir niekur iš Lietuvos nepasitraukė. Su 
humoru maestro pasakojo, kaip jį gąsdino įvairiomis 
baisenybėmis ir ragino bėgti, net mašiną jam atsiuntė- ir K. Stanislovaičius, ir pri- 
Tačiau jis nepaklausė ir pasiryžo pasilikti Tėvynėje, dura, kad per daugybę da
nes neturėjo jokio pagrindo tarybų valdžios bijoti.

kaip jau buvo
skelbta, kiekviena tautinė k
grupė atlaikys savo pasita
rimą, kokusą, nustatydama 

J ga i r e s pasėkmingesniam 
rinkiminės kampanijos dar
bų pravedimui gyvenimam” 

įsteigta Progresyvė Par
tija ir nominuota kandida
tai — į prezidentus Henry 
A. Wallace; į vice-preziden- 
tus Glen H. Taylor. Jos 
platforma skelbia kovą už 
taiką ir Amerikos J. V. 
liaudies interesus. Didysis 
šūkis — Taika — Laisve ir 
Gausa.

Nominacijos dienoje daly
vauja ir lietuvių stebėtoju. 
R. Mizara dalyvauja kaipo 
oficialus “Laisvės” reporte
ris ir smulkmeningai apra
šo visą konvencijos eigą. Jis 
mini jog tenai suėjęs seka
mus lietuvius: prof. B. F. 
Kubilių, Amelią Burbą, He
len Zablackienę, Helen Jes- 
kevičiutę, Povilą Ventą, 
Helen Bručą, S. Petkienę, 
Al. Merkį, M. Stensler, Dr.

“1948 metai ženklyvi tuo, 
kad 1) įvyko prezidentiniai 
rinkimai ii’ 2) pakilo baisi 
reakcinio raudonbaubizmo

, neturėjusi sau ly
gios Amerikos istorijoje. 

Rinkimai buvo tuo Ame
rikos žmonėms reikšmingi, 
kad juose dalyvavo naujoji 
partija, liaudiškoji Progre
syvių Partija su savo kan
didatais. Tiesa, ši partija 
negavo daug balsų — tam 
kelią pastojo visa eilė kliū
čių, —įąčiau jau tik tas vie
nas ’ faktas, kad ši partija 
susiorganizavo ir rinkimuo
se dalyvavo turi milžiniš
kos Amerikos žmonėms 
reikšmės.”

Dingęs angliškas skyrius 
iš dienraščio, nors dar vis 
randame daug M. Stensler 
anglų kalba straipsnių Me
no skyriuje.

Elena N. Jeskevičiute,
Jub. Kom. Narė

įvairumai
(Iš Nr. 3 1972 “Švyturio)

Vienas Kalifornijos biti
ninkas pareikalavo, kad že
mės ūkio ministerija jam 
apmokėtų nuostolius, 
ministerijos ekspertams 
do daryti bandymus su 
vo bitėmis — maitinti
žaliai nudažytu cukrumi. 
Dabar jo sandėlyje stovi 
trys tonos žalio medaus, 
kurio niekas nenori pirkti.

lyvių negalėjo visų lietuvių 
—Kai Kauną užėmė Raudonoji Armija, išvijusi hit- sutikti.

Šios partijos platforma 
pasisako prieš Taft- Hart
ley priešunijinį įstatymą; 
prieš Mundt’o - Nixono po
licinės valstybės bilių ir 
prieš panašius reakcinius 
sumanymus kongrese.

Tačiau kilusi reąkcija vi
sa tai nušlavė, Amerikos 
darbo liaudis pabūgo ir pa
sitraukė nuo visuomeninės 
progresyvės veiktos.

Atrodo, kad kartojasi is
torija pas mus dabar—-kaip 
smarkiai buvo pradėjęs 
veikti, ypač jaunimas ir 
studentija už progresyves 

į idėjas, prieš Vietnamo karą 
1968-69-70 metais, gi da
bar visa tai kaip tai atslū
go. Provokatoriai sudemo- 
ralizavo jaunimo — ypač 
studentų veiklą.
Pirma Atostogų Mokykla
Liet. Meno Sąjungos Tre

čia Apsk. įsteigia vasaros 
atostogų mokyklą Olympia 
Parke, Worcester, Mass. 
Lavinimąsi muzikos, dra
mos, ir lietuvių kalbos. Mo
kytojai: J. Valentis, R. Ba- 
ranikas, Al. Merkis ir J.

lerininkus, pasakoja A. SODEIKA,— galvojome, kas bus 
toliau. Kai kas šnabždėjo, kad tuoj visus piaus ar iš
veš, kaip skelbė hitlerininkų sėbrai. O kai sušaukė vi
sų artistų ir teatro darbuotojų susirinkimą kaipo tary
bų valdžios atstovas į mus prabilo... Augustinas Gricius, 
senas mūsų pažįstamas rašytojas. Jis ragino nieko ne
delsiant imtis darbo ir atkurti operą iš pasilikusių- jėgų. 
Jau netrukus prasidėjo normalus darbas ir galėjome 
pradėti sezoną operos spektakliais- Žinoma, gaila, kad 
gerų operos pajėgų netekome dėl hitlerininkų sukeltos 
panikos, kuri priminė žinomąją pasaką “dangus griūva, 
bėkim, bėkim”.

Gyvai A. SODEIKA prisimena savo jaunystę, kuri 
praėjo Amerikoje nuo 1907 ligi 1920 metų, kada jis grį
žo į Lietuvą. Palinkėsime daug nusipelniusiam Lietu
vos TSR Liaudies artistui ANTANUI SODEIKAI geros 
sveikatos ir gerovės dar daugeliui metų.

Lietuviai Tarybinių rašytojų sąjungos vadovybėje 
I

- -- ------------ ! Daugiatautėje Tarybų Sąjungoje tiek valstybinių,
Įima į keliolika trumpų die-Į tiek ir visuomeninių organizacijų vadovybėje atstovau

damos visos sąjunginės ’respublikos ir daugelis tautų. 
Ir Tarybinių rašytojų sąjungos vadovybėje nuolat daly
vauja Lietuvos rašytojų atstovai- Vadovaujančiame Są
jungos prezidiume šiuo metu nariu yra Lietuvos Rašy
tojų sąjungos pirmininkas A. BIELIAUSKAS. TSRS 
Literatūros fondo valdyboje mūsų atstovu yra J. MAC
KEVIČIUS, Taryboje ryšiams su užsieniu Lietuvai at
stovauja JUSTINAS MARCINKEVIČIUS.

J. PAULIUKONIS

nelių.
Įdomu, kad tas pats neva 

Simučio straipsnis So. Bos
tono menševikų savaitraš
tyje (bal. 4 d.) tiktai nepil
nų dviejų skilčių, o klerika
lų gazietoje net septynių!

BE GALO IR BE RIBŲ
Mūsų lietuviškieji reakci

ninkai, kurie rusus nelaiko
Vilnius, 
1972.III.3L

Jis 
lei- 
sa- 
jas

Prancūzas Pjeras de Fur- 
nelis buvo tėvas trijų vai
kų, kuriuos jo žmonos pa
gimdė skirtingais šimtme
čiais. Pirmas sūnus gimė 
1699 metais, antras — 1738, 
trečias — 1801 metais. Tre
čią kartą jis vedė 120 metų. 
Mirė 129 metu.

Drezdeno zoologijos sode 
yra kazuarų. Tai Australi
jos ir Naujosios Gvinėjos 
paukščiai. Jų sparnai išsi
vystę silpnai, plunksnos pa
našios į keistus plaukus. 
Jie ir patys tikri keistuoliai. * 
Patelė padeda keturis kiau
šinius, kuriuos paskui pasi
ima patinas. Jis pats vienas ' 
išperi jauniklius. Tiek kiau
šinius, tiek išsiritusius vai
kus patinas uoliai gina nuo 
patelės, neleidžia jai net 
prisiartinti.
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Miami Fla
Sueigos, mitingai, ligoniai

Kovas — pradžia pavasa
rio, o pas mus jau vasara. 
Kai kurie mūsų svečiai jau 
skrenda vėsesnio oro ieško
ti. Kovo 22 dieną LLD 75 
kuopos susirinkimas buvo 
gal netiek skaitlingas, bet 
brandus tarimais ir veikla. 
Pietų ruoša rūpinosi Jure
vičienė, Šimkienė ir jų tal
kininkės. Susirinkimo eigą 
gerai pravedė draugas Zut- 
ra.

Kuopos nariai patenkin
ti S. Jokubkos nauja kny
ga “Tėvų žemė”. Ilgame
tis kuopos finansų raštinin
kas J. Paukštaitis pranešė, 
kad kuopa yra gerame fi
nansiniam stovyje — nariai 
duokles už šiuos metus jau 
baigia sumokėti.

LLD 75 kuopos bibliote
kėlė šiais metais vėl pra
turtėjo gautomis knygomis 
iš Lietuvos. Jono Smalens- 
ko priežiūroje knygos, žur
nalai, laikraščiai tvarkomi 
taip, kad jais gali naudotis 
visi, kurie lankosi LSK sa
lėje. Džiugiai galime mi
nėti, kad mūsų knygyne 
jau yra mažoji Lietuviška 
enciklopedija — 3 tomai. 
Tai gausus žinių ir infor
macijų šaltinis apie Lietu
vą ir jos veikliuosius žmo
nes. Kuopos nariai reiškia 
didelį ačiū Lietuvos Kultū
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetui ir jo vei
kėjams — V. Kazakevičiui, 
VI. Karveliui ir kitiems, ku
rie apdovanoja mūsų kuopą 
knygomis.

Kuopa nepamiršta spau
dos reikalų. “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas jau 
netoli — kiek vėliau seks 
“Vilnies”. Vieton siųsti dele
gacijas į suvažiavimus, kuo
pa tas lėšas panaudoja 
spaudos paramai. Tad ir 
šiame susirinkime nutarta 
pasveikinti laisviečių suva
žiavimą su 100 dolerių. Tuo
pačiu — šimtinė paskirta nių aktas, 
kovai už Angela Davis lais- draugystę ir taiką pasauly- 
vę, kurios teismas vyksta 
šiuo metu. Malonu žymė
ti, kad mūsų ligoniai sveik
sta. Ignas Urbonas, pagu
lėjęs ligoninėje, aplankęs 
kelis gydytojus — jau ge
rokai sustiprėjo, vėl lanko 
sueigas. A. Milerienė, per
gyvenus sunkią galvos ope
raciją, šiuo metu jau na
muose stiprina sveikatą. 
Socialio Klubo darbuotoja 
Babra Zavienė irgi grįžo į

namus po sėkmingos opera
cijos. Apgailėtina, kad lė
tai sveiksta draugo J. Zut- 
ros žmona. Draugui J. Slie
kui taip pat sveikata truk
do aktyvumą veikloje. Vi
siems linkime geriausios 
sveikatos.

Mokslinis tarybų laivas 
Miamyje

Bent mums netikėtai ko
vo 26 dieną į Miamio van
denyno portą įplaukė Tary
bų Sąjungos laivas “Akade
mikas KurČanovas” 4 dienų 
vizitui. Kasgi tas laivas, 
kokie jo tikslai?

Žinoma, tarybinis laivas 
neatplaukė į Miamio prie
plauką žuvauti. Jis plaukio
ja okeano vandenyne moks
lo tikslais. Jis, kaip ir kitų 
šalių tokie laivai, tyrinėja 
vandenynų gelmes, atmos
ferą, geografiją, gyvūniją 
ir visa tai, kas mokslui rei
kalinga.

“Akademiko Kurčanovo” 
vizitą į Miamį paruošė to
kio pat mokslo amerikinė 
organizacija, žinoma kaip 
“National Oceanic and At
mospheric Administration”, 
kuriai vadovauja Miamyje 
gyvenantis Dr. Harris B. 
Stewart. Vizito tikslas — 
tarybinių ir amerikiečių 
mokslininkų susiti k i m a s, 
pasikeitimas to mokslo ži
niomis ir praktika. Tai pa
daryta su JAV ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybių žinia 
ir užgyrimu.

Taip sėkmingas vizitas ir 
įvyko — tarybinio laivo 
mokslininkas Dr. Vladimi
ras Kort susitiko, pasikeitė 
mintimis su to mokslo ame
rikiečiais kolegomis. Praė
jus ketu riii dienu vizito 
laikotarpiui, apžiūrėję Mia
mio mokslines ir kultūrines 
vietas —■ tarybiniai moksli
ninkai išplaukė toliau savo 
darbo reikalais.

Tai aktualus ir reikšmin
gas dviejų šalių ir jų žmo- 

kuris veda į

je. Bet Miamyje yra ir to
kių dvikojų žmonių, kurie 
jokios draugystės be žmo
gaus išnaudojimo nepripa
žįsta. Čia yra centras “va
duotojų”, kurie atbėgo iš 
Kubos, yra keletas dvasinių 
neregių, kurie dar serga ir 
Lietuvos “vadavimo” liga. 
Tai tie elementai vietines 
spaudos puslapiuose sukėlė 
didelį “šturmą” prieš moks
linio tarybinio laivo vizitą

ST. PETERSBURG, FLA.
IN MEMORY OF MY DEAR HUSBAND

John Žilinskas
Who departed from us April 13, 1968 

We miss you ever so much.
Helen Žilinskiene, wife 
Daughter, son and their 

families

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

JONAS GITTZUS
Mirė balandžio 13 d., 1970 m.

Jau antri metai kai mano mylimą vyrą ir vaikų 
tėvą negailestingoji mirtis užmigdė jį amžinai 
Tavęs, mielasis, mes liūdim, ilsėkis ramiai. Mes 
tavo kapą lankom ir puošiame gėlėmis.

Julia, žmona
sūnūs, dukros ir

anūkai
Bedford, Mass

St. Petersburg, Flair jo žmones. Jie grąsino 
bombomis, plūdo plakatuo
se, mėtė kiaušinius, kuriuos 
jie pirko už mūsų šalies 
žmonių taksais sudėtus pi
nigus. Ta jų “demonstra
cija”, kaip sakėme, buvo 
reikšminga, spindėjo fašis
tiniu teroru, bet nebuvo 
skaitlinga. Jie tik suteršė 
savųjų tautų vardą.

Fašistinis elementas nie
ko nelaimėjo, tarybinio lai
vo žmonės pasiekė savo tik
slą. Ta fašistinė demons
tracija tačiau paliko gėdą 
Miamio miesto žmonėms ir 
JAV vyriausybei. Kaipgi 
amerikiečiai mokslininką L . x „ 
už tai galės atsiskaityti ki- ilgesių metų . 
tų šalių prieplaukose! Ži- Baigiantpietauti, _Aldo-
noma, mūsų mieste protek-j{1.a Aleknienėj pakvietė sve- 
cija buvo gera. Keletas kar
štagalvių “vaduotojų” buvo 
sudrausti policijos lazdo
mis. Apgailėtina, kad žydų 
ir lietuvių vardas skambė
jo tame šurmulyje.

Didžioji Miamio spauda, 
visuomet ieškanti sensacijų, 
plačiai publikavo tą kubiš- 
kų “kiaulių” sukilimą, bet 
editorialuose jam neprita
rė, daugiau smerkė. “Mia
mi News” (kovo 28) rašė: 
“Mes tikime, kad rusai ir 
jų vyriausybė supras, kad 
tos demonstracijos neišreiš
kia visų miamiečių nuomo
nę”. Kolumnistas J. Roberts 
tiesiai pareiškė, kad Kubos 
pabėgėliai neturėjo teisės 
kištis į šį reikalą — moks
linius ir kultūrinius santy
kius tarp dviejų šalių.

Šis incidentas, žinoma, 
turi šaknis mūsų šalies po
litikoje. Patikėkime prezi
dentui Nixonui, kad jis, 
kaip ir visa mūsų šalis, no
ri taikos, o ne karo pasau
lyje. Jis sakė, jog taikos 
tikslais vyko į Pekiną, o 
dabar vyks į Maskvą. Tai 
kaip jo vyriausybė gali to
leruoti tokį incidentą, ku
ris įvyko Miamyje?

Taikos norus reikia pa
remti darbais, pirmiausia 
savoje šalyje.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
mokytoja Adelė Pakalniš
kienė jau pradėjo priruoš
ti choristus. Mes tikime, 
kad choras gražiai pasiro
dys šiame bankete. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Pirmininkas pagyrė mo
teris, kurios tarptauti
nę Moters Dieną, gražiai ir 
ir kultūringai išpildė pro
gramą. Mes tikime, kad 
mūsų moterys ir toliau gra
žiai organizuotai veiks.

Finansų sekr. J- Grebli- 
kas pažymėjo kuopos finan
sų bei narių stovį. Taipgi 
priminė, kad į kuopą persi
kėlė draugijos narys Kazys 
Milevičius iš Montrealo, 
Kanados.

Iždininkas Jonas Rūbas 
sutiko su pateiktu raportu.

Parengimų komisija pra
nešė, kad kovo mėnesio pa
rengimai buvo pasekmingi 
ir nuo jų draugijai liko pa
ramos. Iš komisijos atsisa
kė M. Milerienė. Jos vie
ton sutiko dirbti Petronė 
Simėnienė.

Chicagos “Vilnies” admi
nistracija prisiuntė kuopai 
laišką. Pranešė, kad gegu
žės 7 d. įvyks laikraščio 
“Vilnies” suvažiavimas. 
Prašo mūsų kuopą prisi
minti suvažiavimą-

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Vilnies” suvažia
vimą su $500.

Buvo iškeltas sumany
mas,kad kuopa pasiųstų pa
ramos j LLD-jos knygų lei
dimo fondą. Susirinkimas 
nutarė pasiusti paramos 
$300.

“Laisvės” administracija 
prisiuntė kuopai padėkos 
laišką už pasveikinimą su
važiavimo.

Kadangi kuopos susirinki
mas supuolė kartu su pava
sariniu parengimu, tai mū
sų rūpestingos šeimininkės 
pavaišino svečius tikrai pa
vasariškai, pateikė skanius 
pietus ir visiems padalino 
no margutį. O Dainos My
lėtojų choras padainavo ke- 

“Man.malonu pas jumis pa- lėtą pavasariui pritaikintu 
dainelių. Toliau popietė 
prabėgo prie muzikos ir ki
tokių pamarginimų.

. Kuopos ligoniai
Kaip jau buvo spaudoje 

minėta, mūsų mielus cho
ristus Charlet ir Rojų Ru
kus ištiko nelaimė, Charle- 
tui įlaužtas rankos riešas, 
o Rojui širdis susilpnėjo. 
Malonu buvo girdėti, kad 
jų sveikata eina gerojon pu
sėn.

Linkiu mūsų choristams 
greit susveikti ir vėl grįžti

Kovo 25 d., mūsų įprasto
je salėje LLD 45 kuopos 
parengimas buvo pasek
mingas., Svečių prisirinko 
pilna salė.

Kuopos pirmininkas J. 
Mileris pranešė, kad šian
dien, prieš pradedant pie
tauti, turėsime surpryzą — 
mums visiems gerai žmo
ni ui pažangos veikėjui 
Juozui Staneliui šiandien 
sukako 85 metai amžiaus ir 
ta proga. Juozas mus pa
vaišins. Visi išgersime po 
taurelę ir padainuosim jam

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.

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)

50

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

METAL CRAFT, INC.
516—741—5200

(23-29)

Baigiant pietauti, Aldo-

čius pasirodyti.
Šiuo laiku St. Petersbur- 

ge atostogauja iš Toronto, 
Kanados, pažangi veikė
ja Bronė Janauskienė, 
“Liaudies Balso” redakto
riaus žmona, ir Marytė 
Paužienė, Toronto Moterų 
Klubo pirmininkė.

B. Janauskienė iškviesta 
pakalbėti- Ji perdavė vi
siems geriausius linkėjimus 
nuo “Liaudies Balso” leidė
jų, taipgi sveikino nuo To
ronto pažangių organizaci
jų. Ji sakė : Man labai ma
lonu su jumis susipažinti, 
dalyvauti jūsų gražioje 
puotoje. Patinka man jūsų 
draugiškumas ir graži or
ganizacine veikla.

Dėkojo “Liaudies Balso” 
leidėjų vardu 45 kuopai už 
teikiamą paramą laikraš
čiui. v

“Mano draugėM. Paužie
nė ir aš esame patenkintos 
viešnagė pas jumis. Linki
me jums 
sveikatos 
energijos 
veikloje ir asmeniniame gy
venime”, sakė Janauskienė.

Iš Miami,Fla., į mūsų po
būvį buvo atvykę inž. An
tanas Gabrėnas ir jo bičiu-

CABINETMAKERS & FINISHERS 
on Custom Made Furniture. Apply: 
30-28 Starr Ave., L. L 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)

visiems1 geros 
ir jaunatviškos 

organizacinėje

Juk tikslas 
kalbamo incidento buvo ne 
tarybinis laivas, bet puoli
mas prieš Kubą. Jo inicia
toriai ir vykintojai yra tie 
patys pabėgėliai, kurie or
ganizuojasi ir ginkluojasi 
mūsų šalies teritorijoje 
prieš dabartinę Kubos vy
riausybę. Jų veikla yra ge
rai žinoma ČIA agentams ir 
JAV vyriausybei. Vadinasi, 
mūsų šalyje organizuojama 
ne taika, bet karas—inter-1 mą užbaigus, visą popietę 
vencija prieš kitą šalį.

Šalies ir tarptautiniai įs
tatymai reikalauja, kad to
kie elementai būtų ne tik 
sudrausti, bet ir nubausti. 
Tai to reikalauja žmoniška 
moralė ir taika , pasaulyje. 
Ne žodžiais, bet darbais ga
lima įvykinti taiką.

Reporteris

Gabrėnas pridavė širdin
gus linkėjimus nuo Miamio 
pažangių lietuvių- Sakė:

sisvečiuoti, pasigerėti jūsų 
draugiškumu ir kultūringa 
organizacine veikla”

Po kalbų Dainos Mylėto
jų choras, vadovaujant A- 
delei Pakalniškienei, pa
linksmino pokylio dalyvius 
su skambia daina. Progra-

grojo muzika šokiams,.

FENCE INSTALLERS WANTED 
HELP!!! 

Call or Apply 
MOOK ENTERPRISES 

River St., Hackensack, N. 
201-488-7220

(28-30)

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)

534 J.

WELDER — with plant mainten
ance experience for permanent po
sition with well established plant. 
Excellent fringe benefits. Chese- 
brough Pond’s Inc., 164 Sheridan 
St., Perth Amboy, N. J. For ap
pointment call Miss A. Olsen, 201- 
826-0140. \ ą (28-31)

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)

BUSINESS OPPORTUNITY

SOMERSET COUNTY
Very busy 4-bay service station 
fully equipped for extensive repairs, 

i Prominent location, approximately 
50,000 gallons monthly. $115,000.

K. H. WAN KO W REAL ESTATE 
Rt. 202, Box 245, Three Bridges, N.J. 
782-1787, eve’s, 722-00.18, 722-8425

4 / .‘ (23-29)

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)

REAL ESTATE

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. 
12075 (518) 828-9684.

(26-27)

viai: šeštadienį, balandžio 
22 d. 45 kuopos 25 metų gy
vavimo sukaktis

Sekmadienį, gegužės 7 
dieną, kuopos susirinkimas. 
Gegužės 13 d. Motinų die
nos minėjimas.

Įvyks 314-15th Ave. So 
salėje.

V. B -ne

MECHANIC — General industrial 
plant. Knowledge of machines, weld
ing, electric, plumbing, etc. Steady 
position. Apply in person, 8:30 a.m. 
to noon. ; General Mirror Corpora
tion. 481 E. 19th St, Paterson, 
N. J. (28-30)

HELP WANTED 
EXPERIENCED 

PRESSMAN 
SLITTE OPERATORS 

. DIE MOUNTERS
SHIPPING SUPERVISOR 
Good working conditions 

COLONIAL CONTAINER 
Manufacturer of corrugated Boxes 

ROUTE 80, DENVILLE, N. J. 
Call — ask for Mr. Frank DeFelice 

201- 625 - 2200.
(28-30)

DAUGIAU NEGU 
Iš DIRVOS

Augalai ima maisto me
džiagas ne tik iš dirvos, bet 
ir iš oro. Medžių lajos su
geria ir kenksmingas me
džiagas, pvz., pramonės iš
metamas dujas, taigi, jos 
valo atmosferą. Žurnalas 
“Science News” paskelbė, 
kad medžiai kai kurių che
minių medžiagų sugeria iš 
oro žymiai daugiau, negu iš 
dirvos. Pavyzdžiui, nusta
tyta, kad radioaktyvus 
stroncis-90 ir cezis-137 į me
džius patenka per lają daug 
greičiau, negu per šaknų 
sistemą.

Sekmadienį, balandžio 2 
d., toje pačioje salėje įvyko 
LLD 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas.

Kuopos pirmininkas Jo
nas Mileris atidarė susirin- 
k i m ą ir kalbėjo apie 
ateinančius parengimus, 
ypatingai priminė baland
žio 22 dieną.

Tą dieną bus atžymėta 45 
kuopos 25 metų gyvavimo 
sukaktis.

Dainos Mylėtojų choro

Serga Mikas Detroitietis
Sužinojome, kad mūsų il

gametis bendradarbis, “Lai
sves” uolus rėmėjas Mikas 
Masys (Mikas Detroitietis) 
randasi Harper ligoninėje 

prie jų mylimos dainos. 
Charlet Rukienė, sesutė 
Stefanijos Vinikaitienės, bu
vusios niujorkietės. Adelės 
Pakalniškienės motina dar 
vis yra ligoninėje. Jos svei
kata silpna. Linkiu greit 
sustiprėti.

ĮVAIRENYBES
KRANAS-MILŽINAS
Nureko hidroelektrinės 

statyboje sumontuotas ga
lingiausias Tarybų Sąjun
goje kranas. Jis gali pakel
ti 560 t svorio krovinį.

Kranas buvo pastatytas 
Zaporožėje. Jo svoris 503 t, 
aukštis prilygsta 9 aukštų 
namui. Į hidroelektrinę jis 
buvo vežamas 1 2 0 platfor- 
mų.

Sekantys kuopos pobū

Capetown, Pietų Afrika. 
— Baltųjų rasistų teismas 
surado kaltais 13 afrikie
čių už priešvaldišką veiklą.

BROCKTON, MASS.
7-nerių METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Orinto
Mirė balandžio 12, 1965

Mirtis užgesino tavuosius jausmus 
Ir tu jau negrįši, negrįši pas mus. 
Nors geso, išnyko vilionių sapnai 
Bet lieka gi žymės, kad tu gyvenai. 
Tos žymes ne ledas, netirps, nepražus, 
O mums atminimas palieka gražus, gražus,

Petronėlė Orintienė, žmona 
Atylija ir Charles Audrutis, 

duktė ir žentas.
Wayne ir Kari, anūkai

nuo kovo 27 d. Teko kal
bėtis telefonu su Stefanija 
Maišyte, kuri sakė, kad jos 
brangus tėvelis tikisi su
grįžti į namus už kelių die
nų, nors jis dar labai silp
nas. išbalęs. Jam reikėję 
duoti penkias pus-kvortes 
kraujo.

Gegužės 25 d. draugas 
Mikas švęs savo 80-ą j į gim
tadienį. IŠ anksto linkime 
i a m sveikatos, ilgiausių, 
kūrybingų metų.

Mikas Masvs gydysis na
muose priežiūroje savo 
dukrelės Stefaniios ir žmo
nos Teofilės. Jų adresas: 
22692 Bayview Drive, St. 
Clair Shores, Mich. 48081.

Ieva Mizarienė

Salisbury'.—Rodezijos val
džia prievarta išvaro 5,000 
afrikiečių šeimų, apsigyve
nusių Harara priemiestyje. 
Juos varo į rezervacijų ra
joną, kad Jie nesimaišytų 
su baltaisiais;

LAIKRODŽIAI SU 
BRANDUOLINE 

BATERIJA
Japonų “Seiko” firma 

gamina rankinius laikrodė
lius, varomus mažos bran
duolinės baterijos, kurios 
veikimo trukmė penki me
tai. Šveicarų meistrai ilgą 
laiką bandė pagaminti tokį 
laikrodėlį, bet jiems nepasi
sekė. Jie gamina tik dide
lius laikrodžius su branduo
line baterija. Dabar nekan
triai laukiama tolimesnių 
“Seiko” firmos tyrinėjimų. 
Manoma, jog laikrodėlio 
branduolinė baterija netoli
moje ateityje galės tarnau
ti 100 metų.

Laikraštis “Jumanite” 
išspausdino tokį anglų meš
keriotojų "maldos” tekstą: 
“O gailestingas dieve pa
dek man sugauti tokią žu
vį, apie kurią galėčiau vi
sa gyvenimą pasakoti, neiš- 
gatvodamas nė žodžio”.



*
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balandžio 16 dieną, sekmadienį, Laisvės dalininkų suvažiavimas, 
102-02 Liberty Ave., Ozone P ark. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimu suvažiavimui.

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

LLD REIKALAI
Nominacijų į Centro Komitetą 1973-1974 metams 

blankos buvo išsiuntinėtos kuopų sekretoriams kovo 
mėnesyje. Nominacijos turi būti atliktos per balandžio 
ir gegužės mėnesius. Kiekvienam LLD nariui turi šis 
klausimas būti vienas iš svarbiausių- Juk Draugijos 
veikimas, gyvavimas, labai daug atsispindi iš Centro 
veiklos.

Mūsų komitetas dabar susideda iš keturių moterų: 
K. Petrikienės, Anne Yakštis, Lili jos Kavaliauskaitės ir 
Ievos Mizarienės; ir trijų vyrų: Povilo Ventos, Jono 
Grybo ir Antano Bimbos. Reikia prisipažinti, kad ge
rai, sutartinai veikėme per pastaruosius dvejus metus.

Kitas svarbus įvykis, tai Centras šaukia konferen- 
ciją-pasitarimą laike LDS suvažiavimo, kuris įvyks Chi- 
cagoje rugpjūčio 25-26 dienomis. Mes manome turėti 
savo konferenciją rugpjūčio 25 d. vakare Mildos salėje. 
Būtų gerai, jeigu atvyktų į šiuos suvažiavimus nema
žas skaičius LLD narių. Čia mums kaip tik būtų pro
ga padiskutuoti Draugijos 1975 m‘ įvyksiantį 60 metų 
jubiliejų.

Duoklių mokėjimo klausimas visuomet svarbus, bet 
mūsų Draugijai svarbiausia mokestis išrinkti pradžioje 
metų. Sekamos kuopos prisidėjo su pilnai užsimokėju
siais nariais prie praėjusio pranešimo: 6 kuopa, Brock
ton, Mass-; 25 kp., Baltimore, Md.; 77 kp., Cliffside, N. 
J.; 78 kp., Yucaipa, Calif.; 87 kp.,Pittsburgh, Pa.;94 kp., 
Kenosha, Wis.;166 kp., Stamford, Ct.; 198 kp., Oakland- 
San Leandro, Calif.; 218 kp., Ludington, Mich.

Jau praėjo ketvirtadalis metų, o dar tik 15 kuopų 
turime pilnai užsimokėjusių. Subruskime, draugai!

Naujų narių gavime prisidėjo sekamos kuopos: 6 
kp-, Brockton, Mass.— 1; 28 kp., Waterbury, Conn.— 1; 
45 kp., St. Petersburg, Fla — 3; 75 kp., Miami, Fla.— 3; 
77 kp.., Cliffside, N. J. pavienis — 1.

Aukų į knygų Fondą, nuo vasario 16 d. iki šiol, ga
vome :

,:*.o Purtiko palikimas, Pittsburgh, Pa., buvusio
. ’ kuopos nario .....7........................ $300.00 
„53 kuopa, San Francisco, Calif., per V- Sutkienę 25.00 
Kanados LLD Toronto kuopa, dalis pelno iš Zigmo

Janausko 60-mečio jubiliejaus, per K.
Kilikevičių .................................. 25.00 

Juozas Pakutka, Waterbury, Conn., 28 kp. narys,
per M. Svinkūnienę ..... . . ................. 22.00 

V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y., 1 kp. narė ... . 20.00 
Amelia Yuškevičienė, Stamford, Conn. 166 kp-narė 10.00 
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa., 17 kp. nariai . 7.75 
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N. J., 77 kp. narys . 5.00 
Antanas Staniulis, Hampton, N. J., 54 kuopos narys,

per K. Račiūną ......................   5-00
Telda King, San Francisco, Calif., 153 kp. narė per

5.00 
5.00

V. Sutkienę ..........................................................
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif., 153 kp. narė . 
M. Baltulionytė, San Francisco, Calif., 153 kp. na

rė per V. Sutkienę ..... ....................... .
Juozas Budris, Chicago, Ill- ......... . ........................
Mrs. E. Bardy, Tinley Park, III. ..............—.
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa., 10 kp. narė, 

per R. Merkį.. . . ... . ......... .............. .......... .
Juozas Baubonis, Kenosha, Wis., 94 kp. narys,

per M. Veprauską ............. ....................... .........
Paul Rimkus, Cahokia, Ill- ____ __________ .....

J. M. Ginaičiai, San Francisco, Calif., 153 nariai, 
per V. Sutkienę ........... . . . . .....................

M. Andrulienė, San Francisco, Calif., 153 kp. na
rė, per V. Sutkienę ................ ............ . ............

K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass- .................... .
Po $1.00: Kazy Walant, 10 kuopos narė, Philadel

phia, Pa., per R. Merkį; Juozas Deltuva, Baltimore, Md., 
25 kp. narys; M. Baliukonienė, Wilkes-Barre, Pa.;97 kp. 
narė; Adomas Čepulis, Maspeth, N. Y. 1 kp. narys per K. 
Rušinskienę; iš Binghamton, N. Y., 20 kp. nariai, per O. 
Wellus: A. Pagiegala, N. Yudy, M. Lynn, Ona Wellus.

Smulkiais gauta $1.35.
Dėkojame visiems.

5.00
3.00
3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

3.00
2.00

Viešnagė St. Petersburge
Draugas J. Viginas, Aido. Kadang. buyo žukų dgdgg 

choro vice pirmininkas, ir stanelio gimtadienis, tai jis 
aš, Miamio nuolatinis gy-įgavo kaštais vaišino ne tik 
ventojas, nutarėm aplanky
ti St. Petersburgo lietuvių 
koloniją ir dalyvauti kovo 
18-tą LLD 45 kuopos pa
rengime.

šeštadienio rytą kaip pen
kios paliekam Miarnį. Oras 
puikus. Mano automobilium 
41-mu keliu traukiame tie
siog į vakarus. Tuoj pradė
jo aušti-. Malonus rytas. 
Smagu. Na, tai mudu su 
Juozu ir užtraukiam “Sau
lelė tekėjo, lapeliai mirgė
jo; o du broliai brolužėliai 
žirgelį balnojo”.

Vienuoliktą ryto jau ir 
Laiškanešių svetainė, 314— 
15th Ave. Salė dar apytuš
tė. Bet neteko ilgai nuobo
džiauti. Po pusvalandžio 
prisirinko jau gana daug 
santpetersburgiečių ir drau
gų iš tolimesnių Kolonijų. 
Ten sutikau daug jaunys
tės draugų: kaip tai —Vol
terį Žuką, ilgametį Aido 
choro dirigentą ir jo malo
nią žmonelę Mildred; Stasį 
Vaineikį, gana garsų tarpe 
lietuvių dainininką; Char
les J. Tumas (Thomas), dar 
pirmojo karo laikų Miko 
Petrausko mokinį ir mūsų 
Lietuvių Studentų Ratelio 
nari.

Tiek tų jaunystės prisimi
nimų ir minčių, kad reikėtų 
ne valandų, bet mėnesių 
apie viską išsišnekėti. Bet 
nebuvo laiko.

Ten susitikau ir vėlesnių 
pažinčių pažangiečių drau
gų, kaip draugus Bunkus, 
energingus veikėjus pažan
giečių gretose Brooklyne ir 
dabar St. Peters b u r g e ; 
draugus Aleknas, kurių ap
rašymas viešnagės Lietuvo
je maloniai kutena dar ir 
dabar mūsų širdis; draugus 
Millerius, draugą Grebliką 
ir kitus — negi visų vardus 
čia suminėsi.

Draugas Mileris, dabarti
nis LLD 45-tos kuopos pir
mininkas, labai sklandžiai 
vedė įdomią programą- 
Adelė Pakalniškienė, Dai
nos Mylėtojų Choro vadovė, 
išpildė meninę dalį progra
mos. Choras sudainavo:
“Kur tas kelelis”, “Sveiki, 
broliai dainininkai” ir 
Daug daug Dainelių.”

Mieste pasidairius
Buvęs kongresmanas iš

įvairios Žinios
Roma. — Alitalia lėktu

vų 8,000 tarnautojų paskel- Harlemo Adam Powell mi- 
bė 24 valandų streiką. Rei- re Miami mieste nuo vėžio 
kalavo didesnių algų ir ge- prostatinėje liaukoje, turė-
resnių darbo sąlygų. damas 63 metus amžiaus.

------------- jįs taipgi buvo nėgių bap
tistų bažnyčios kunigas. 
Toje bažnyčioje buvo jo 
šermenys.

Mendoza, Argentina. — 
Čia ištiko riaušės, kuriose 
vienas žmogus užmuštas, 6 
sužeisti. Mieste paskelbta 
nepaprasta padėtis po mili- 
tarine kontrole.

Žukus—Volterį ir Mildred, 
bet ir visą stalą kitų drau
gų. Choras .jam sudainavo 
“Ilgiausių Metų”. Adelei ra
ginant ir pats jubiliatas pa
dainavo vieną gana ilgoką 
dainą apie ūkio įnamius — 
žąsis, vištas, kalakutus ir 
tam panašiai. Buvo gana 
gražus pamarginimas pro
gramos.

Svečių perstatytoja. sutei
kė ir man žodį. Na, kągi 
aš? P a d ė k o j a u už jų 
vaišingumą ir draugišką 
nuoširdumą, pasveikinau 
juos jų veikloje progresy
vių gretose, bet pamiršau 
pridėti, kad jie mano bran
gūs draugai, dėl to, kad jie 
prieš Vietnamo karą, už 
taiką ir už žmonijos šviese
snį RYTOJŲ. Jie prisideda 
prie statymo pasaulines tai
kos palociaus.

Socialinio gyvenimo palo
ciaus statymui neužtenka 
tik logikos, sausų faktų ir 
teorijos, kaip namo staty
mui negauna krūvos akme
nų ir plytų. Reikia ir skiedi
nio, kad tais vienutes sulip
dytų. O tas skiedinys so
cialinio palociaus statyboje 
yra žmogaus 
nuoširdumas ir
tam pagarba. Sanpetens- 
burgiečiai tai 
veikloje pažangiečių greto
se. Linksma buvo viešnagėj 
Didelis ačiū jums, draugai!1

Inž- Gabrėnas i

Romos katalikų arkivys
kupija New Yorke paskel
bė, kad jos turtas siekia 
643 milijonus dolerių. Bet 
tuo turtu nepasitenkina. 
Nori daugiau pinigų para
pijinėms mokykloms ir ki-

Washingtonas. — Šimtai 
juodųjų studentų sveikino 
buvusį Clevelando majorą 
Stokes, kai jis ragino su-! 
daryti juodųjų, geltonųjų ir tiems reikalams, 
baltųjų koaliciją kovai su 
rasizmu Jungtinėse Valsti
jose.

Washingtonas. — Valdžia 
informuoja, kad nuo Kini
jos branduolinės bombos 

į išsprogdinimo kovo 18 d. 
Jungtinėse Valstijoje padi
dėjo radiacijos nuosėdos.

Londonas. —• Komercinė 
spauda rašo, kad Anglijos 
inžinierinė pramonė pergy
vena krizę. Darbas sumažė
jo 37%. 1971 metais 20,000 
mašinų įrankių gamintojų 
neteko darbo.

Detroitas. —General Mo
tors korporacija paskyrė 
90 milijonų dolerių direkto
rių premijoms, bet nieko 
neskiria darbininkų premi
joms.

Helsinkis, S u o mi j a. — 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos atstovai tęsia 
pasitarimus stra t e g i n i ų 
ginklų limitacijos klausimu.

Pramogų Kalendorius
Balandžio 16 d.

Lie tuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas... ri

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasariu į kon
certą s vi pietumis.

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

jautrumas, 
vienas ki-

įrodo savo

Ashville, N. C. — 74 me
tų amžiaus Virgil Sturgill 
kasdien nubėga po tris my
lias dėl išlaikymo sveikatos 
gerame stovyje.

i Vatikanas ragina Bonną

CHEMINIS AUGIMO 
STIMULIATORIUS

Vengrijos chemikai susin-

užgirti sutartis
Roma. — Vatikano laik

raštis “L’Osservatore Ro
mano” ragina Vakarų Vo-

tetino naują cheminį jungi-H<ietiją nieko nelaukiant už- 
nį, kurį pavadino glipondi-sutartis su Lenkija ir 
nu. Šis preparatas sudomi- Tarybų Sąjunga.
no viso pasaulio^ moksliniu- Popiežiaus laikraštis liu
kus, nes paaiškėjo, kad jis rocĮo> kad sutarčių užgyri- 

, - ,, . - vv, ‘ mas žymiai prisidės prie
nių galvijų ir paukščių au- politinės situacijos norma-

no viso pasaulio mokslinin-

istipriai stimuliuoja nami-

girną ir vystymąsi. Prepa
rato poveikyje veršeliai 
greičiau auga, bitės suneša 
trečdaliu daugiau medaus, 
o nuo avių nukerpama žy
miai daugiau geros vilnos.

Kaip parodė tyrimai, Pro
vanso kaimuose Prancūzi
joje kas antras gyventojas 
netiki, kad žmogus yra bu
vęs Mėnulyje.

lėjimo Vakarų Europoje.

8,000 darbininkų paskel
bė streiką šešiose Macy 
krautuvėse. Reikalauja $3 į 
valandą ir 35 valandų dar
bo savaitės.

Kai kurie žydų rabinai 
reikalauja lygių teisių mo
terims religinėse apeigose.

Trys tarybinių filmų di
rektoriai sekmadienį atvy
ko iš Maskvos 18 dienų 
studijuoti Jungtinių Valsti
jų filmu techniką.

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos riahdai. 
Adresas: 6024 Wayne Ave. 
Prašome 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$ Hlnm techniku. _Jie pa- Ave; Masp^th> NJ y. Pra 

buvos New Yorke, Chicago- į^ia 1 va|
je, Hollywoode, San Fran- 
ciske ir Washingtone.

Lindsay grįžo namo šiek 
tiek nusivylęs. Jis dabar 
svajoja apie vice preziden
to kandidatūrą. Pasisakė, 
kad jis tęs kovą prieš ka
rą, rasinę diskriminaciją, 
skurdą. O gal 1976 metais 
turės progą laimėti prezi
dentinę kandidatūrą ?

Kurie įsigijote bilietukus 
laike “L.” vajaus, pereitą 
žiemą, tai prašome įsitėmy
ti, kad traukimas įvyks 
balandžio 16 d., tą pačią 
dieną kai įvyks “L.” spau
dos suvažiavimas.

Pa v ar dės paskelbsime 
spaudoje.

Vasario mėnesį mieste 
apiplėšimai sumažėjo 36%. 
7,772 kriminalystės buvo 
papildytos.

Harleme negrų ir puerto- 
ri k i e č i-ų demonstracijoje 
ivyko muštynės, kuriose su
žeisti 4 policistai ir 3 kiti 
žmonės. Demonstrantai 
reikalavo darbu.

Pirmadienį,bal. 16 antikari
niai kovotojai piketuos In
ternal Revenue Service raš
tinę, 122 Church St. Rei
kalaus baigti karą ir karo 
taksus panaikinti.

Rep.

Santiago. — Čilės valdžia 
nacionalizavo amerikinę 
DuPont monopoliją.

Indijos

Indija tarėsi su 
Pakistanu

New Delhis.
premjerė Gandhi informa
vo, kad buvo už mėgsti pa
sitarimai su Pakistano pre
zidentu Bhutto. Gandhi 
mano, kad tai pirmi žings
niai prie taikos.

leva Mizarienė, 
Centro Sekretorė

Ryšiai tarp Indijos ir Pa
kistano buvo 
gruodžio mėn.,

nutraukti 
kai Indija 

atėjo pagalbon Banglade- 
dešui kariauti su Pakista
nu.

Brooklynas.— Pirmadienį 
staigiai kilusiame gaisre 
žuvo keturi žmonės.

Bešsie Boza, mirė balan
džio 6 d., namuose 103 Ar
lington Ave., B rook lyne, 
kūnas buvo pašarvotas Šu
linskų koplyčioj. Šiam raš
tui einat spaudon, nebuvo 
sužinota kada įvyko laido
tuvės ir kokiose kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
du sūnus, anūką, anūkę ir 
tris proanūkius. Taipgi dvi 
seseris brooklynietę Mika
liną Jurevich ir Veroniką 
Tamulynas..

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siunčia Maskvon 
agrikultūros sekretorių 
Butz parduoti amerikiečių 
javų Tarybų Sąjungai.

Montevideo, Urugvajus. 
— Čia susikūrė arabų rė
mėjų grupė kovai prieš žy
dus biznierius, remiančius 
Izraelio agresiją.

žydų meno saviveiklos

IE — Kaina .......... . .
ZAZ 968 — Kaina

$3,155
$3,033 
$2,026.

r a

■■’■•į. įįjį;f fĮv..^x

TWO:

Vilniaus Profsąjungų rūmų 
kolektyvas pažymėjo savo, penkiolikos metų sukaktį. Ta 
proga saviveiklininkai surengė didelį koncertą-

Nuotraukoje: iscena iš šolom Aleichemo pjeses ‘Smui
kininkas ant stogo”. Vaidina Čilė Godrova (kairėje) 
ir Mena Gornštein, K. Lubšio nuotr.

AUTOMOBILIŲ dėl giminių gyvenantiems USSR 
naujausi ir populiariausi modeliai

ZHIGULI—VAZ 2101 — Kaina . . ............... $3„214.00
(pakeitimas kainoje)

Mes taipgi turime greitam pardavimui sekamų:
MOSKVITCH 412 1ZH -Kaina
MOSKVITCH 408
ZAPOROZHETZ

Pirmutiniems atėjusiems, pirmutinis patarnavimas
Greitai siųskite užsakymus Autorizuotiems Vneshposyl- 

torg atstovams J. A. Valstijose.

arba į -.. .
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022

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

New York, N. Y. 1OOO1 Tel.: (212) 685-4537

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

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