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KRISLAI
Kongreso sąstatas
Studentų nuotaikos
Prašo paramos
Jaunavedžiams svarbu
Čigonų problema

Vietnamo liaudies jėgos 
apšaudė Amerikos bazes; 
700 lėktuvų mėto bombas

* J. Gasiūnas
Du trečdaliai Kongreso na

rių yra advokatai, stambūs 
biznieriai ir bankininkai, 
tvirtina kongresmanė Bella 
Abzug. Nors moterys sudaro 
53 balsuotojų procentus, tarp 
435 kongresmenų tik 11 mo
terų, tarp 100 senatorių tik 
viena moteris.

13 juodųjų kongresmenų 
kalba už 22 milijonus savo 
žmonių. Tėra tik vienas puer- 
torikietis kongresmanas, Nei 
vieno jauno žmogaus. Vidu
tinis kongresmenų amžius — 
52 metai, senatorių—56 me- 

' tai.
Sekamuose rinkimuose rei

kėtų kongresmenų ir senato
rių sąstatą žymiai pakeisti — 
išrinkti daugiau moterų, neg
rų, jaunesnio amžiaus atsto
vų, kovotojų prieš karą, tprieš 
skurdą, ginančių liaudies rei
kalus.

Saigonas. — Viet namo 
liaudies jėgos smarkiai ap
šaudė Jungtinių Valstijų 
militarines bazes Da Nang 
ir Phu Bai. Partizanai 
smarkiai veikia Binh Dinh 
provincijoje, priešui padaro 
daug nuostolių. Mūšia i 
siaučia trijuose frontuose.

Apie 50 amerikiečių ka
rių atsisakė eiti sargybom 
“Mes neisime”, jie šaukė. 
“Tai ne mūsų karas... Ko
dėl mes turime muštis?” 
Kiek vėliau jie protestuo
dami išvyko į sargybą.

Jungtinių Valstijų ko
manda sumobilizavo dau
giau kaip 700 lėktuvų, ku
rie kasdien bombarduoja 
Šiaurės Vietnamą ir Pietų 
Vietname liaudies jėgas.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai dar kartą pasmerkė 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, kaip “karo plėti
mą.”

Bangladešo asamblėja 
pirmą syk susirinko
Dacca.—Daugiau kaip 400 

Bangladešo atstovų pirmą 
kartą susirinko aptarti sa
vo respublikos reikalus. Nu
sitarė pagaminti naują ša
liai konstituciją.

Šie atstovai buvo išrink
ti 1970 m. gruodžio mėn. 
Tada Pakistano diktatorius 
Khanas neleido jiems susi
rinkti, daugeli areštavo, 8 
užmušė pakistaniečiai karo 
metu.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

Prancūzija ragina taikos 
pasitarimus Paryžiuj nieko 

nelaukus atnaujinti

New Yorko universiteto 
profesorius Daniel Yenkelo- 
vich per penketą metų studi
javo studentų nuotaikas dau
gelyje kolegijų ir universitetų. 
Ve ką jis patyrė:

58 procentai studentų įsiti
kinę, kad tikrąją šalies ga
lią turi didžiosios finansinės 
įstaigos ir stambieji biznie
riai ;

58 procentai mano, kad mes 
neturime tikros demokratijos 
Jungtinėse Valstijose;

68 proc. mano, kad mes 
būsime įvelti į kitą Vietnamui 
panašų karą;

Dauguma studentų mano, 
kad nesąžiningi pramoninių-

TSRS reikalauja uždrausti 
chemikalinius ginklus

Maskva. Biologinių gink
lų draudimo sutarties pasi
rašymo ceremonijose Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Podgornas ragina nieko ne
laukiant susitarti dėl drau
dimo chemikalinių ginklų.

Prieš keletą savaičių Ta
rybų Sąjungos delegacija 
pasiūlė svarstyti chemika
linių ginklų draudimo su
tartį 25 valstybių nusigink
lavimo konferencijai.

Jungtinės Valstijos griež
tai priešinasi tokiai sutar
čiai. Jos ir šiuo metu Indo
kinijoje naudoja chemikali
nius ginklus.

Norwood, Ohio.—Daugiau 
kaip 4,000 automobilių dar
bininkų užstreikavo Gene
ral Motors firmą. Reika
lauja sulaikyti darbininkų 
atleidinėjimą iš darbo ir 
sumažinti skubumą darbe.

kai ir kiti turtingieji, taipgi 
karo kriminalistai teismuose 
gali laimėti, bet bešališko tei
smo negali gauti juodieji »pan- 
theriai, karui priešingi vetera
nai, radikalai ir abelnai karo 
priešai.

Dienraštis “Morning Te
legraph”, per 139 metus iš-' 
eidinėjęs, dabar užsidarė, 
nes nebegali finansiniai iš
siversti, nors skaitytojų tu
rėjo apie 50,000.

Tai ne vienas komercinis 
laikraštis dėl finansų sto
kos užsidaro. Tai ką jau 
bekalbėti apie darbininkiš
ką spaudą?

Marksistinis dienraštis 
“Daily World” labai sun
kiai finansiniai verčiasi- 
Kad galėtų išsilaikyti, jam 
reikalinga daugiau kaip 
milijono dolerių metinių 
pajamų. Iki liepos 4 d. jis 
nori sukelti 5150,000 fondą 
aukomis.

Parama jam reikalinga. 
Adresas: “Daily World”, 
205 W. 19 St., New York, 
N. Y. 10011.

Anglijos Medicininė Są
junga šiemet išleido vado
vėli "Getting Married” su 
įvairiais patarimais dau
giausia naujavedžiams.

Dr. Elizabeth Penrose ra
šo, kad “karštos meilės” ne
pakanka gyvenime. Reikia 
ir kitų svarbių dalykų lai
mingai šeimai.

13,000 žmonių turi 
virš 100 metų

TSRS ir JAV susitarė 
dėl kultūrinių ryšių

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose yra apie 
13,000 žmonių, turinčių virš 
100 metų. Pažymima, kad 
tokio amžiaus gyventojų 
skaičius gražiai auga.

Tarybų Gruzijoje ir Azi
joje yra gyventojų, pasie
kusių 150 metų amžiaus. 
Anglijoje užrekorduotas se
niausias gyventojas, turin
tis 113 metų amžiaus.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Jungtinės Valstijos 
susitarė toliau palaikyti 
kultūrinius ryšius, nepai
sant kai kurių žydų boiko
to ir piketo prieš tarybinius 
menininkus, kai kada ir 
bombų panaudojimo iš žy-

Ji pataria išlaikyti drau
giškumą, apgalvotai svars
tyti bendrus reikalus, visa
da viens kitam padėti, rei
kale nuolaidų padaryti, ko
operaciją išlaikyti ir 1.1. 
Tuomet nereikės galvoti 
apie skyrybas.

Vengrija skaitosi čigonų 
centru. Vengrijoje šiuo me
tu gyvena 200,000 čigonų 
tarp 10 milijonų gyventojų.

Apie 25 procentai čigonų 
dirba įvairiuose darbuose. 
Jie įsitraukę į socialistinę 
kūrybą. 2,000 čigonų iš mu
zikos patarnavimų gyvena. 
Bet dauguma čigonų nie
kaip neprisitaiko prie nau
jo gyvenimo. Jie dar vis te
bėra klajokliai ir socialisti
nei valstybei sudaro proble
mą, kaip juos padaryti kū
rybiniais žmonėmis.

du teroristų puses.
Dviejų metų sutartį pasi

rašė JAV ambasadorius 
Beam ir TSRS užsienio 
reikalų ministro pavaduo
tojas Smirnovas. Pasikeis 
šešiomis menininkų grupė
mis.

Į naujas patalpas
Šiomis dienomis statybi

ninkai atidavė naujo Ak
menės vykdomojo komiteto 
pastato raktus. Antrame 
pastato aukšte įsikūrė Ak
menės miesto, o pirmame— 
Akmenės apylinkės tarybų 
vykdomieji komitetai. Jų 
darbuotojam — erdvūs, pa
togūs darbo kabinetai, pui
ki posėdžių salė.

Ne per seniausiai įkurtu
ves atšventė ir Papilės apy
linkės tarybos vykdomojo 
komiteto darbuotojai. Nau
jose patalpose įsikūrė bib
lioteka, ryšių skyrius.

A. Erčius
•

Viena didžiausių Žemaitijoj
Iškilmingai atidaryta 

Plungės rajono ligoninė. Į 
šventę atvyko Klaipėdos 
miesto ir Kelmės rajono, 
kitų Žemaitijos vietovių 
medicinos darbuotojų ats
tovai.

Svečiai apžiūrėjo naują 
ligoninę, jos gydymo kabi
netus, naują medicininę 
aparatūrą.

VI. Kalvėnas

Viena padaro už tris
“Taikos” kolūkio Ąžuolu- 

pių brigadoje stovi nauja 
200 vietų karvidė. Joje 
darbuodavosi dvylika pag
rindinių ir trys pakaitinės 
melžėjos, be to, dar pašarų 
vežėjai, šėrėjai, kiti darbi
ninkai.

Dabar karvidėje įrengta 
pieno linija, ir kiekviena 
melžėja melžia po 50 kar
vių. Su pakaitine pakanka 
penkių melžėjų, kiekviena 
jų dirba normalią darbo 
dieną. Pieno liniją prižiūri 
mechanikas, o iš viso fer
moje darbuojasi 12 žmonių.

J. Baksas

Diplomai .su pagyrimu
Aštuntąją prekių žinovų 

laidą paruošė Kauno neaki
vaizdinis kooperacijos tech
nikumas. Diplomus su pa
gyrimu gavo Skuodo varto
tojų kooperatyvo baldų 
parduotuvės vedėjas Anta
nas Pocevičius ir Kapsuko 
universalinės parduotivės 
vedėja Justina Mockuvienė.

Technikumas šiais metais 
iš viso išleis apie 300 kva
lifikuotų prekių žinovų, bu
halterių, planuotojų ir mai
sto paruošimo technologų.

I. Kinderis

Paryžius. — Prancūzijos 
vaidžia, po kabineto susi
rinkimo, paskelbė Amerikai

Didžiųjų korporacijų 
nelegalūs pelnai

Washingtonas. — Gyve
nimo kainų taryba rapor
tuoja, kad 24 didžiosios 
korporacijos visai nepaiso 
kainų įšaldymo ir dėl to 
daro nelegalius pelnus.

Tarybos direktorius Rum- 
field mano, kad tos korpo
racijos yra paneigusios 
Ekonominės stabilizacijos 
aktą. Pirmi tyrinę j i n) a i ro
do, kad jos bus aktui pra
sižengusios. Tęsia tolesnius 
tyrinėjimus.

raginimą nieko ne
laukiant atnaujinti nu
trauktas Vietnamo taikos 
derybas ir eiti prie susitari
mo, kad vietnamiečiai ga
lėtų savo reikalus nepri
klausomai išrišti.

Prancūzija prisidėjo prie 
Šiaurės Vietnamo ir Pietų 
Vietnamo revoliucinės val
džios delegacijų reikalavi
mo atnaujinti derybas. Bet 
Nixono administracija dar 
vis delsia atnaujinimą, pa
siteisindama dėl Vietnamo 
liaudies jėgų of on sy vos.

Charlottesville, Va.— Bu
vęs prezidentas John sonas, 
gerokai sutvirtėjęs, apleido 
ligoninę ir išvyko namo į 
Texas.

Iš “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimo

“Laisvės” dalininkų meti
nis suvažiavimas įvyko ba
landžio 16 d savoje salėje.

Direktorių ir administra
cijos raportai rodo, kad 
mūsų laikraštis neblogai 
verčiasi. Vajus pavyko ge
riau, negu tikėtasi — sukel
ta virš $17,000. Didžiausias 
sunkumas, kad linotipinin
kas St. ?yečkys sunkiai 
susirgo. Redakcijos rapor
te taipgi nusiskusta dėl 
pablogėjusių sąlygų spaus
tuvėje. Raportai vienbal
siai priimti.

Diskusijos sukėsi apie 
sunkią padėtį spaustuvėje- 
Visi kalbėjusieji pasisakė 
už bandymą kaip nors iš

leisti reguliariai laikraštį, 
žinoma, kaip galės linotipi
ninkai. Vienbalsiai nutarta 
laikraščio leidimu rūpintis 
direktoriams, bandyti gau
ti naują linotipininką.

Su sveikinimais aukų su
plaukė virš $2,500.

Suvažiavimas vienbalsiai 
pasmerkė karą Indokinijo
je.

Suvažiavimas sveikina 
Tarybų Lietuvos liaudį, sta
tančią socialistinę santvar
ką.

11 direktorių vienbalsiai 
išrinkta. ■

Plačiau apie suvažiavimą 
parašys mūsų koresponden
tas A. Gilmanas.

TSRS pirks grūdų Amerikoj
Detroitas. — Sočia 1 i s t ų 

Darbo partijos konvencija 
pasirinko Louis Fisher pre
zidentiniu kandidatu ir Ge
nevieve Gunderson vice 
prezidentiniu kandidatu.

TSRS ir Irakas pasirašė 
draugiškumo sutartį
Bagdadas. — Irako pre

zidentas Hassanas ir TSRS 
premjeras Kosyginas pasi
rašė 15 metų draugiškumo 
ir kooperavimo sutartį. Ko
syginas lankėsi 5 dienas.

Sutartyje pasakyta ir tai, 
kad Tarybų Sąjunga padės 
sutvirtinti Irako militari
nes gynybos jėgas.

Maskva. -Jungtinių Vai-® *
Newark, N. J. — Grand 

džiurė apkaltino kongres-stijų agrikultūros sekreto-
rius Butz informuoja, kad 
Tarybų Sąjunga sutinka 
kasmet pirkti Amerikoje 
grūdų už apie 200 milijonų 
dolerių.

Butz sutiko, kad Tarybų 
Sąjunga, pirkdama grūdus, 
gaus kredito išmokėji
mams, su teise padidinti 
bendrąją prekybą. Tais 
klausimais pasitarimai bus 
toliau tęsiami.

Kompartijos sekretorius 
Brežnevas susitiko su Butz 
ir po pasitarimo pridavė 
laišką nuvežti prezidentui 
Nixonui.

maną Gallagher pajamų 
taksų nemokėjimu ir kitais 
prasižengimais.

Vakarų Europoje 
didelė infliacija

Bruselis, Belgija. — Va
karų Europoje kainų ir al
gų infliacija gerokai dides
nė, negu Jungtinėse Valsti
jose.

1971 m. kainos ir algos 
pakilo Italijoje 14.5%, Bel
gijoje 9%, Vakarų Vokie
tijoje 8%, Olandijoje 7.5%, 
Prancūzijoje 6%.

Civilinių teisių 
konferencija

Houston, Texas. — Dvie
jų dienų civilinių teisių 
konferencija Phillip Ran
dolph institute nusitarė 
remti tuos kandidatus, ku
rie kovos prieš prez. Nixo
no ekonominę programą, 
kuri skurdina neturtingus 
žmones ir turtina turtin
guosius.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 700 delegatų, daugiau
sia. juodųjų. Pasisakė prieš 
kūrimą juodųjų politinės 
partijos, už koaliciją su 
darbo unijomis ir mažumų 
grupėmis prezidentiniuose 
rinkimuose.

Pardavė vaiką už $110
Barcelona, Ispanija. —- 

Maria Jiminez prisipažino 
policijai, kad ji pardavė sa
vo 6 mėn. vaiką už $110.

Ji sako neturėjusi pakan
kamai pinigų auginti vai
ką, tai ir pardavusi bevai
kiams.

Havana. — 12 Čilės kata
likų kunigų lankėsi Kuboje 
ir užgyrė revoliucinius lai
mėjimus.

Vėliausios
Žinios

Cape Kennedy,Fla.—Sek
madienį labai sėkmingai pa
kilo erdvėlaivis Apollo 16, 
ir astronautai Young, Duke 
ir Thomas laimingai skrie
ja į Mėnulį. Visas pasaulis 
linki jiems sėkmės.

Washingtonas. — V a 1 d- 
žios pareigūnai sako, kad 
Amerikos vyriausybė yra 
pasiruošus dar plačiau bom
barduoti Šiaurės Vietnamą. 
Planuoja pulti ir naikinti 
kiekvieną “strateginę” vie
tą, apimant uostus ir did
miesčius.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga griežtai užprotestavo 
prieš Amerikos lėktuvų 
bombardavimą Š. Vietnamo 
Haiphong uosto. Proteste 
sakoma, kad šis žygis ne 
tik pagilina karą pačioje 
Indokinijoje, bet ir gali žy
miai pabloginti visą tarp
tautinę situaciją

■ ■»■■■■.        ■ ■■■■'     „ ||,     ■■■   ■— ' I .1— ...

Washingtonas.—Trys ta
rybiniai studentai atvyksta 
į Jungtines Valstijas turėti 
debatus su 7 Amerikos uni
versitetų studentais.
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nė vienas jų paaukotas 
šiam paketui doleris nepa
sieks Lietuvos.

Lietuviai pamylo Floridą

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year __ _ $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year _____ $10 00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Parodo diskriminacijos buvimą
MES turime taip vadinamą Federalinę Komunika

cijų Komisiją. Ji susideda iš 7 narių. Šiemet joje atsi
rado viena tuščia vietą. Prezidentas Nixonas turėjo ją 
užpildyti. Na, ir plačiausiai ir garsiausiai nuskamba 
po vi§ą Ameriką pranešimas, kad mūsų prezidentas 
sušilęs ieškojo tai vietai tinkamo kandidato ir, visų 
laimei, surado jį asmenyje baptistų kunigo Benjamin 
L. Hooks. Bet juk atrodo, kad neturėtų būti nieko 
naujo, nieko baisaus. Tokius arba panašius paskyri
mus mūsų prezidentas atlieka kasdien, bet apie juos 
nė žodelio nei televizijoje, nei spaudoje. Tai papras
tos prezideno pareigos ir jomis nesigiriamą.

Bet kodėl šis paskyrimas yra išimtis? Kuo jis ski
riasi nuo kitų?

Ogi tuomi, kad pasirodo, jog šiuo laimingu vyru 
yra juodas žmogus, yra negras. Ir sužinome, kad toje 
gerai apmokamoje vietoje visoje jos ilgoje istorijoje nė
ra buvę nė vieno juodo žmogaus. Atsiminkime, kad 
ateina rinkimai. Aišku, kad prezidentas Mr. Hooks 
surado ne iš kokios nors jam arba juodiesiems žmo
nėms bendrai meilės, bet grynais politiniais sumetimais, i 
kad laimėtų juodųjų žmonių balsus savo kandidatūrai.

žinoma, gerai ir tas — geriau negu nieko, kad 
prezidentas paskyrė juodą žmogų tai vietai ir sulaužė 
ilgametę biaurią tradiciją į Federalinę Komunikacijų 
Komisiją neįsileisti juodo žmogaus. Gera būtų, kad 
jis nepašykštėtų juodiems žmonėms, kurie yra kvalifi
kuoti, vietų, į kurias jie dar ir šiandien yra neįsilei- 
džiami vien tik dėl to, kad jų oda yra juoda. Pažan
gieji žmonės lauks...

Bet šio paskyrimo nesvietiškas išpūtimas tiktai ati
dengia buvimą piktos diskriminacijos prieš šalies juo- • 
duosius piliečius. Juk jeigu nebūtų diskriminacijos, 
jeigu žmonės būtų skiriami į valdžios organus ne pa
gal jų odos spalvą, bet pagal jų kvalifikacijas, tai to
kie paskyrimai būtų laikomi normaliomis prezidento 
pareigomis ir niekam nė į galvą neateitų mintis šauk
ti: “Paplokite man į petį, žiūrėkite, negrą įsileidau į 
komisiją”.

CARISTINIŲ RUSŲ 
MELAS JIEMS ŠVENTA 
TIESA PRIEŠ LIETUVĄ

Amerikoje dar esama už
kietėjusių caristinių rusų, 
pabėgusių dar nuo Spalio 
revoliucijos. New Yorke jie 
išleidžia laikraštį “Novoje 
Ruskoje Slovo”. Tai tik
ras juodašimčių organas. 
Kas jį finansuoja, nežinia. 
Jo misija — nuodyti Ame
rikos rusus prieš Tarybų

Kiniečiai sportininkai Amerikoj
PRIEŠ kelias dienas į Ameriką pribuvo stalo teni

so sportininkų grupė iš Kinijos Liaudies Respublikos. 
Visi jauni vyrukai, visi gražiai atrodo.

Jie čia sportuos dvi savaites ir pasirodys net ke
liuose miestuose. Gal užsuks ir į didįjį New Yorką.

Visu, kur tik jie lankysis, žinoma, persiims su mū
sų šalies tos pačios sporto šakos meistrais.

Čia juos pakvietė, žinoma, su valdžios pritarimu ir 
patarimu, amerikiečių stalo teniso suortininkų organi
zacija. Kelionė ir dviejų savaičių išlaikymas atsieisiąs 
tris šimtus tūkstančių dolerių.

Visi geros valios amerikiečiai linki tolimiems sve
čiams geriausios sėkmės.

Rusiją ir prieš visą Tarybų 
Sąjungą, tame tarpe, žino
ma, ir prieš Tarybų Lietu
va.

Ar tikėsite, ar ne, bet pa
stebėjome, kad šiomis die
nomis į šį rusų laikraštį 
įsimylėjo mūsų lietuviškie
ji “vaduotojai” ir “veiks
niai”. Jo ske 1 b i a m u s 
kiaurus prasimanymus apie 
Lietuvą ir prieš Lietuvą ši
tie I i e t u v iš k ie j’ i begėdžiai 
pradėjo skelbti ir populia
rinti savo spaudoje.

Štai viename “veiksnių” 
organe paduodamos iš mi
nėto “Novoje Ruskoje Slo
vo” ištraukos, kad būk mū
sų Lietuvoje lietuviai elgia
si tiesiog žvėriškai- Girdi: 
“Milicininkai pradėjo vai
kyti minią, vienai moteriš
kei sulaužė šonkaulį; kita 
gavusi smūgį į galvą, nete
ko sąmonės. Moteris ir 
mergaites mušė, vertė ant 
žemės, vilko už kojų, grūdo 
į milicijos mašinas... Šali
gatvyje ir gatvėje liko 
kraujo žymės...”

Tiktai paskutinis juoda
šimtis gali šitaip rašyti ir 
šmeižti Lietuvą. Šitaip ga
li rašyti juodašimčiai iš 
Ruskoje Slovo. Juos su
prantame. Bet į kokius su
tvėrimus su tokiais šmeiž
tais prieš Lietuvą išvirto

Tures susitarti ir sugyventi
JAU eina gandai, kad Pakistanas galvoja apie de

rybas ir naują susitarimą su Indija. Netgi Pakistano 
prezidentas Bhutto žada vykti į Indijos sostinę New 
Delhi dėl pasitarimo su premjere Indira Gandhi. Taip
gi kalbama, kad gal ir vėl šioms šalims susitarti tarpi
ninkaus Tarybų Sąjunga, kuri anais metais jas pasi
kvietė į Taškento miestą ir padėjo susitarti.

Bet aišku, jog naujoji sutartis nebebus tik tarp In
dijos ir Pakistano. Ji turės apimti ir Bangladeš.

Tiesa, Pakistano valdžia dar nenori Bangladeš pripa
žinti, bet turės nusilenkti. Bangladeš, kaip nepriklau
soma valstybė, yra tikrovė, su kuria nesiskaityti būtų 
kvaila politika.

Kas ką rašo ir sako
NAUJAS RAKETAS 
JIEMS PASIPINIGAUTI

Pranešama, kad Chicago- 
je prieš kelias dienas kuni
gai paskelbė vajų “Lietuvos 
katalikų šalpai”. Sakoma, 
kad surinktomis aukomis 
bus šelpiama Lietuvos “ba
žnyčios, kunigai ir dėl reli
gijos nukentėjusieji asme
nys”. Būsią siekiama sukel
ti daug tūkstančių. Tikin
tieji lietuviai per šį vajų 
raginami gerai ištuštinti 
savo kišenes.

Lietuvoje absoliut i š k a i
niekas nėra nukentėjęs “dėl 
religijos”. Religija, nei ti
kintieji Lietuvoje nėra per
sekiojami. Kiekvienas gali 
laisvai melstis, kiek nori ir 
kiek jam patinka. Teisiami 
ir baudžiami yra tik tie, ku
rie sąmoningai sulaužo įs
tatymus' arba su jais nesi
skaito.

Šis Chicagos kunigų “Lie
tuvos katalikų šalpai” va- 

. jus yra raketas paisipini- 
gauti iš tikinčiųjų- Tikintie
ji lietuviai turi žinoti, kad

“veiksnių” redaktoriai, to
kiomis šlykštybėmis mai
tindami savo skaitytojus?!

LIETUVOS MOKSLININ
KAI Į PLATŲJĮ 
PASAULĮ

Balandžio 5 dienos laido
je Lietuvos “Tiesa” prane
šė: '

“Vardan ūkio projektavi
mo instituto specialistus 
galima, sutikti Įvairiuose 
kontinentuose. N e m a ž a 
kauniečių talkininkauja 
Kuboje. Prie jau anksčiau 
ten dirbančių prisijungė 
projektų vyriausieji specia
listai Gintautas Šatkaus
kas, Vytautas Zinkevičius 
bei Stasys Vėlius. Gvinėjo
je darbuojasi Pranas Kriš
čiūnas, Mongolijoje —Jad
vyga Valienė, Jemene — 
Aleksas Orlovas.

j Prancūziją išvyko Fizi- 
kinių-techninių energetikos 
problemų instituto direkto
rius, technikos mokslų kan
didatas Valerijonas Dauk
nys. Kaunietis dalyvaus 
prancūzų, mokslo centrų at
liekamuose tyrimuose, do
mėsis aukštatemperatūri- 
nių medžiagų klausimais.

Neseniai į Vokietijos Fe
deratyvinę Respubliką buvo 
išvykęs instituto laborato
rijos vadovas, technikos 
mokslų kandidatas Vytau
tas Žiugžda. Išvykoms į už
sienį ruošiasi dar keli insti
tuto darbuotojai.”

Washington, Pa. — Mrs. 
Paul Gilly prisipažino teis
me padėjusi savo vyrui ir 
kitiems užmušti Yablonskį, 
jo žmoną ir dukrą. Pašauk
tas teisman jos tėvas. Ma
noma, bus daugiau areštų.

Florida yra pietrytinė 
valstija, kuri randasi to
liausia į pietryčius. Ji tik 
90 mylių nuo Kubos, arba 
Kuba tik 90 mylių nuo Flo
ridos — nuo JAV.

Čia klimatas pusiau tro- 
piškas; saulė kaitina - šildo 
čia ir žiemos mėnesiais. Va, 
jau pradžia balandžio, jau 
renkama vaisiai, citrinai ir 
apelsinai soduose. Jau vais
medžiai žydi, daržuose pui
kios daržovės, darželiuose 
gėles, pievutė žaliuoja. Vi
sur gyvumas, malonumas.

Šią žiemą į Floridą pri
važiavo daug turistų - žie- 
mavotojų; Foteliai, mote
liai ir smulkūs namų savi
ninkai negali patenkinti 
reikalavimų—daugiau žmo
nių negu vietos. Keliai pil
ni automašinų, papludiniai 
ir parkai pilni publikos, 
krautuvės ir valgyklos pil
nos svečių ir pirkėjų. Daug 
kas (senesnio amžiaus žmo
nės) stengiasi įsigyti nuo
savybes ir čia apsigyventi. 
Nuosavybės šį metą žymiai 
pakilo kainoje, bet vis dar 
žemiau ir mokesčiai žemes
ni negu šiaurėje.

Reikia pasidžiaugti, kad 
čia apsigyveno ir kelios šei
mos pažangių lietuvių, ku
rie yra dar žymiai jaunes
ni už daugelį mūsų kurie 
jau čia gyvena nuo seniau. 
Jie persikėlė į LLD 45 kuo
pą, ir laikui bėgant, mes 
gausime juos į kuopos veik
la.

Šį metą LLD 45 kp. mini 
25-kių metų gyvavimo su
kaktį ir ruošiasi tą tinka
mai atžymėti. Balandžio 22 
dieną bus didelės iškilmės- 
pažmonys, į kurį bus su
kviesti seni veikėjai, net ir 
ypatingai tie, kurie buvo 
vienu ar kitu tarpu valdy
boje. Bus kalbos ir koncer
tinė programa, kurią pil
dys Dainos Mylėtojų cho- 
!ras vadovybėje Adelės Pa- 
Ikalniškienės.
i Trumpai apie kuopos vei
klą galima pasakyti seka
mai: visi nariai eina senyn, 
vis sunkiau gula darbų naš
ta ant jau palinkusių pečių. 
Senesni pasiruošę užleisti vi
sus darbus jaunesniems, 
jei mes jų daugiau iš kur 
nors susilauksime. Tačiau,

kiek galima, finansus kul
tūringiems poreikiams. 
Ruošiama pažmoniai narių 
pasilinksminimui ir suėji
mams, iš ko padaroma pa
kenčiamos įplaukos, ir vis
kas eina palaikymui spau
dos ir kitiems kultūr 
klasių kovos reikalą

Vienas iš svarbiai 
kad prie LLD 45 kp. 
ja ir puikus Dainos 
jų choras, kuris lir
publiką savo dainomis. Tai
gi, nors ir nelengva 
pagyvenusiems dra

mgiems 
ms.
šių, tai 
gyvuo- 

Myleto- 
ksmina

musų 
ug a m s

ir draugėms įdėti tiek jėgos 
ir išauklėti kuopą į tokią di- 

iku yra 
m kele- 
buotojų 

tarpo, 
ligų ir 

omybių,

delę kokia ji šiuo lai 
(arti 200 narių). J; 
tas mūsų mielų dar 
išsiskyrė iš gyvųjų 
o kai kurie paliesti 
nebegali imti atsak 
palieka tvirtesniems

O kasgi tie tvirtesni? 
ne jaunikliai...

Vaizduojamės, 
nesusilauksime

Jie

jeikad 
jaunesni o 

elemento iš niekur, tai mū
sų veikla pradės, nukentėti.

Dar ko! kas ne atsilieka m, I ■ ■ j
dar gražiai parėmėm “Lai
svės” ir “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimus, ir LLD kny
gų leidimo fondą. Žinant, 
kad vasara jau arti, įplau
kos kiek sumažės, kaip su
mažės ir atostogautojų - tu
ristų lankymosis Floridoje.

Mus nepaprastai 
įvykiai mūsų
Ten mūsų draugai j 
deda palūžti po sunkia dar
bo našta. Kas bus, kada 

ne teksime? 
s mais- 
mes jo 
ausinės

, reikia 
ngvinti.

jaudina 
centruose.

au pra-

m e s j ų j ų 
Spauda yra dvasini 
tas. Kas bus, kada 
neteksime? Vien fin 
paramos nepakanka, 
ir darbus j i ('m s pa k' 
O kaip?

J. Dzūkelis

Kinija smerkia Ameriką
Pekinas. — Užsienio mi

nisterija paskelbė pareiški
mą, kuriame smerkiu Jung- 

. didintą 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą ir karo plėtimą

Kinija pasižada padėti 
sudau- 

Jungtinių Valstijų

tinių Valstijų p

Vietnamo liaudžiai 
žyti “ 
imperializmo agresi v

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Svarbiausia -■ teisingai maitintis
Cukraligė, arba diabetas, 

yra lėtinis susirgimas, pa
sireiškiantis medžiagų, visų 
pirma angliavandenių, apy
kaitos sutrikimu organiz
me. Kokios gi priežastys 
sukelia cukraligę?

Cukraligės padažnėjimas 
iš dalies siejamas su XX 
amžiui būdinga didele ner
vine žmonių įtampa.

VDR vykusiame III tarp
tautiniame simpoziume, ski
riame diabeto problemoms 
nagrinėti, buvo nurodyta, 
kad cukralige sergančių li
gonių skaičiaus didėjimos 
yra proporcingas maistui 
skiriamų išlaidų didėjimui. 
Persivalgymas yra kone 
viena s ^Jausiu cukrali
gės priežasčių. Tai lyg bau
smė už nesaikingumą.

Didžiojo Tėvynės karo ir 
pokario metais ; cukralige 
sirgo daug mažiau. Tai ga
li būti paaiškinama tik 
maisto stoka. Įdomu, kad li
gonių skaičius mažėjo ly
giagrečiai su riebalu kiekio 
mažėjimu maiste. Todėl ir 
nenuostabu, kad cukralige 
daug rečiau suserga vege
tarai. Vaikai taip pat gali 
susirgti nuo persivalgymo, 
besaikio saldumynų varto
jimo.

Cukraligės priežastis ga
li būti ir piktnaudžiavimas 
alkoholiniais gėrimais, ir 
sunkūs pergyvenimai bei 
nervinė įtampa, nes, kaip 
žinoma, vidaus sekrecijos 
liaukų darbą reguliuoja 
centrinė nervų sistenfra. 
įvairūs kasos uždegimai, 
kasos sužalojimai, kasos 
krauiagysliu sklerozė gali 
nukelti cukraligę.

Svarbu žinoti ne tik šios 
ligos priežastis, got ir kaip 
ios saugotis.

Jei šeimoie kas nors su
sirgo cukralige, tai kiti šei
mos nariai ir artimieji gi
minaičiai iš tėvo ir moti
nos pusės privalo pasitik

rinti pas gydytoją, nes liga 
gali būti paveldėta. Tada, 
dar nesant būdingų cukra
ligei nusiskundimų (džiūs
ta burna, kankina trošku
lys, kyla apetitas, niežti 
kūną, krinta svoris), atli
kus nelabai sudėtingus ty
rimus, galima nustatyti, ar 
žmogus serga lengvai, ar 
rimčiau, ar linkęs į cukra
lige. t

Būtina regulioti savo svo
rį. Nuo pat vaikystės rei
kia vengti nutukimo. Labai 
svarbu, kad 40 ir daugiau 
metų žmogus svertų tiek, 
kiek svėrė 25-35 metų, čia 
puikiausiai gali padėti mai
tinimosi režimas. Su am
žiumi neretai sulėtėja me
džiagų apykaitos procesai, 
fizinis aktyvumas, todėl 
atitinkamai reikia mažinti 
ir paros maisto davinį, ku
ris neturėtu viršyti 1,500- 
2,000 kalorijų.

Liaudies patarlė sako: 
pusryčius pats suvalgyk, 
pietumis pasidalyk su drau
gu, o vakarienę atiduok 
priešui. Tuo pabrėžiama, 
kad, paskirstant maistą, 
būtina atsižvelgti i darbo 
intensyvumą per dieną.

Visa tai. žinoma, iš pra
džių reikalauja valios, pa
stangų. Vėliau žmogus pri
pranta, ir toks režimas tei
giamai veikia žmogaus nuo
taika, nes didėja jo fizinis, 
protinis ir emocinis akty
vumas. Nebevargina mie
guistumas. tingumas, kuris 
paprastai Ivdi po perdėm 
sotaus pavalgymo.

Atradus insuliną, žymiai 
nailgėjo sergančiųjų cukra
lige amžius. Jei ligonis ne
pažeidžia dietos ir gydymo 
režimo, yra gvdytojo kon
troliuojamas, jis būna dar
bingas.

šeina Sideraitč
Medicinos mokslų 

kandidatė

Dėl LDS Rinkimų
Jau atėjo laikas Ameriko

kol kas, kuopos aktyvas 
puikus ir turi pasiryžimą 
darbuotis. Tiesa, nieko čia 
politinio jau neveikiama, o 
tik stengiamasi išlaikyti 
veiklą aukštumoje ir kelti,

Washingtonas. — FBI
areštavo Jungt. M 
Unijos 19 distrikto 
Wm. J. Prater, kaų 
kalbininką nužudyti 
nieriu vada Yablonski.

V V I <-

ainierių
vadą 

ip suo-
mai-

Tauralaukio tarybiniame ūkyje netoli Klaipėdos statomas 
šiltnamiu kombinatas. Po stikliniu stogu, kuris uždengs 8 ** • I
hektarus žemės, bus auginamos daržovės, šampinionai.

Nuotraukoje šiltnamių kombinato statyboje.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

je, kad mūsų progresyvių 
organizacijų ir laikraščių 
veikėjai baigia pasenti. Kad 
organizacijos ir laikraščiai 
gyvuotų, reikia pritraukti 
jaunesnius, čia gimusius ir 
augusius žmones. Todėl vi
sur lietuviai kalba ir prašo, 
kad jaunesnieji jiems pa
gelbėtų ir pagaliau užimtų 
jų vietas ir tęstų lie
tuvišką pažangų darbą.

Detroite jau tas įvyko: 
jaunesnieji užima valdybose 
darbus ir visur dalyvauja. 

!Net jaunesniosios moterys 
pradeda pagelbėt virtuvė
se, kuomet organizacijos 
rengia banketus.

Ateina LDS Centro Vai 
dybos rinkimai. Tarpe visų 
kandidatų yra ir jaunes
niųjų. Juos turime išrinkt, 
ne tik padėkot jiems, kad 
jie susirūpino LDS ateiti
mi.

Į prezidento vietą kandi- 
!datuoja trys: Richard Ja
nulis, detroitietis Servit 
Gugais ir Adolf Gilman. Ne
pažįstu Adolfo Gilmano, bet 
pažįstu Richardą Janulį, 
dabartinis prezidentas, ir 
kandidatas Servit Gugas 
yra jauni. Abu geri kandi
datai ir galima pasirinkt, 
kas turėtų būt prezidentu.

t>ėl antro vice prezidento 
vietos yra du geri kandida
tai, bet balsuokime už nau
ją, energinga, Charles G. 
Neumann. Jis dąugiausia 
prirašė narių į LDS, ir tu

rėtume jį ne tik pagerbt, 
bet išrinkt į Centrą, kad 
dar daugiau jis darbuotųsi, 
gaudamas naujų narių.

Į sekretoriaus vietą turi
me būtinai išrinkt jaunuo
lę, Anne Yakstis. Ji dirba 
LDS centro raštinėje; tvar
ko LDS organo ‘Tiesos” an
glišką skyrių ir jį tinkamai 
atliks sekretoriaus darbą.

I iždininko vietą kandida
tuoja du: detroitietis Al- 
fons Rye (Rugienius) iže
nas veikė j as Jonas GaSū- 
nas.

Alfons Rye yra jaunas, 
energingas vyras; turi di
delį patyrimą su pinigų tau
pymais, ban ko m is ir iždais. 
Jis ir jo žmona ir trys duk
ros yra LD S nariai per 
daug metų. Jis su savo šei
ma daugiausia dirbo ir pa
darė pereitą LDS Seimą 
Detroite nepaprastai pasek
mingu. Per jo triūsą, kėg
lio lošimas 1971 metais De
troite buvo pasekmingas; 
per jo triūsą pakilo Detroi
to LDS 21 kuopa ir dabar 
gal laimės antrą dovaną ga
vime naujų narių į LDS. 
Patariu už jį balsuoti.

Mes visi visuomet norime 
jaunimo; dabar yra proga 
išrinkti jaunus į Centro 
Valdybą. Ypatingai, nepa
mirškite ir balsuokite į sek
retoriaus vietą už knne 
Yakstis ir į iždininko vie
tą už Alfons J. Rye!

Stefanija
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Prof. Juozas Petraitis [prieangio duris ir gryčiom
T/- • 1— i 1 e Bet kad kritau ant grindųixaip aecie Ambrozas nustojo !ir išsitempiau...

Pirmojo pasaulinio karo 
išvakarėse vieno šeštadie
nio vakarų Dvarininkų kai
mo (Šiaulėnų valsčiaus) vy
rai susirinko (kaip jau nuo 
senų laikų kas šeštadienio 
vakarų kad rinkdavosi) pa
sitarti kaimo reikalais, iš
girsti naujienų ir pasiklau
syti Dėdės Ambrozo pasa
kojimų. Dėdė Ambrozas 
buvo labai senas, bet dar 
stiprus žmogus. Jis žinojo 
daug visokių nuotykių su 
karaliais, ponais, kunigais, 
įvairiais viršininkais, vel
niais, raganiais ir daug ki
tų. O kaip gražiai pasako
davo, kad klausytojams 
dvasia užimdavo.

Kaip visuomet, taip taip 
ir šį kartų, kaimo vyrai ap
tarė bendrus kaimo reika
lus, Morkūnų kriaučiukas 
paskaitė laikraštį. Po to 
susirinkę vyrai paprašė 
Dėdę Ambrozų papasakoti 
kų nors. Dėdė Ambrozas 
pradėjo:

— Nuo neatmenamų lai
kų Dvarininkų kaimo vyrai 
griežtai prisilaikė papročio 
kas subatvakarį susirinkti 
pasikalbėti. Tuose susirin
kimuose jūs sužinojote apie 
prancūzų prezidento Pono- 
Kare atslankyma į Peter
burgu, penktųjų metų re
voliucijų, Rosie j aus karų su 
Japončiku; jūsų tėvai suži
nojo apie Rosiejaus karų su 
Turkų, rekrutų panai
kinimų, spaudos uždraudi
mų ir knygnešius, Lenkme
tį, Šviesiausiojo ciesoriaus 
Aleksandro antrojo nužu
dymų, baudžiavos panaiki
nimų; jūsų protėviai suži
nojo apie Napoleonų žygius 
ir daug kitų.

Pirma vyrai rinkdavosi 
Daukšo troboje, bet kai 
Polekėlės dvarų su visais 
kaimais ir baudžiauninkais 

z iš šemeto perėmė ponas 
Daujotas (aš dar negimęs 
buvau), ir už susirinkimus 
pradėjo plakti rykštėmis, 
susirinkimų vieta pradėta 
keisti ir kas subatvakarį 
vyrai pradėjo rinktis kitoje 
troboje, kad dvaro komiso- 
rius netikėtai neužpultų 
susirinkimo. Susirinkdavo 
jūsų tėvai, bočiai ir tarda
vosi visokiais klausimais, 
pasakodavo būtus ir nebū-

vienas kartas ir tau neme
luos. Susitikęs su ragana, 
tu kitaip užgiedosi”...

—- D a bar papasakosiu 
jums, kaip aš nustojau ti
kėti raganomis (čia Griga
liūnas ir Jonas Kryžanaus
kas po tris kartus persižeg
nojo..). Tas buvo labai se
niai, — tik keleriems me
tams praslinkus po įžengi
mo į sostų šviesiausiojo cie
soriaus Aleksandro antro
jo... Aš buvau dar nevedęs 
ir gyvenau pas amžina atil
sį savo mamytę....

Kartų šeštadienio rytų 
dvaro komisorius uždavė 
man iškasti griovį ir pasa
kė, kad neiškasus iki va
karo, arba netinkamai iš
kasus, gausiu šimtų rykš
čių. . . Todėl aš dirbau iki 
nakties: baigiant kasti 
griovį, sutemo... Aš teki
nas iš Polekėlės parbėgau į 
Dvarininkus, bet į vyrų su
sirinkimų pavėlavau.

Bėgdamas į Daukšo kie
mų (kur turėjo būti vyrų 
susirinkimas) aš taip sku
bėjau, kad nepastebėjau 
kryžiaus prie kiemo vartų 
ir ne tik nesukalbėjau 
“Sveika Marija”, bet net 
k e purės nenusiėmiau... 
Pribėgęs prie Daukšo gry
čios, žiūriu per vienų langų, 
per kitų —- tamsu.. .klau
sausi — nieko negirdėti. 
Vyrų susirinkimas buvo 
pasibaigęs ir vyrai išsiskir
stę. Visi miega.

— Apsisukau ir einu na
mo... Tik išėjau į gatvę, 
savo užpakaly girdžiu gar
sų “Chriuk, chriuk”. Atsi
suku — nagi koki dešimts 
žingsnių nuo manęs kiaulė 
didelė — didelė, kaip karvė, 
kaip velnias juoda, su ra
gais ...

— “Ukš,” — surikau aš, 
ir pagriebęs akmenukų svie
džiau į jų. O ji nelaboji, 
pakėlusi snukį eina tiesiog 
į mane. Aplink nei gyvo 
žmogaus...

— Nagi ragana, — pa
galvojau aš, siaubo pagau
tas, — išsipildė vyrų pra
našystės. .. Man plaukai 
atsistojo ant galvos. Aš te
kinas pasileidžiau bėgti na
mo, o ragana bėga iš pas
kos... Aš taip bėgau, kad

. Jaučiu: 
kaž-kas laiko mane už ko
jos... Pasitempiau iš visų 
jėgų, vyža nusimovė, ir aš 
be vienos vyžos keturiomis 
įšliaužiau į gryčių.

— Kas tau? — nusigan
dusi klausia mamytė.

— O aš iš išgąsčio ir žo
džio ištarti negaliu: “Ra- 
a-ga-a-n-a t-tten v-veve-e-si 
- ... k-r-i-u-k-i-a- ...” Pa
siklausė mamytė — ištiesų 
kas tai stovi prie lango.. 
Mamytė apsirengė, tris kar
tus persižegnojo — ir durų 
link.

— Kur tu? surikau aš 
nesavo balsu ir užstojau 
duris...

— Leisk, Ambrazėli,, jei
gu dievas ne nubaus, raga
na nepagaus...

— O mamytė nors ir per
sižegnojo tris kartus, bet 
išbalusi, net pageltusi, kaip 
numirėlis, išėjo pro duris 
į kiemų... Pasigirdo spie
gimas, trypsėjimas, ir vis
kas nutilo.

— Na... nei už kų žuvo 
mano mamytė, pradėjau aš 
verkti, bet pažiūrėti per 
langų bijojau... Man tik ir 
už teko drąsos užsklęsti du
ris... Staiga kaž-kas pradė
jo belstis į duris... Aš puo
liau ant kelių, tris kartus 
pabučiavau kančias, sukal
bėjau tris “Sveika Mari
ja” . .. tris kartus nusispio- 
viau per kairiajį petį link 
durų ir surikau: 
nelaboji!”

— “Aš tau išnyksiu.. 
Tuojau atidaryk.” Išgirdau 
iš už durų mamytės balsų. 
Nudžiugau, atidariau duris 
ir klausiu: “Gyva? O ji... 
ta... ragana kur?

— “Kur, kur-r?

su prieangio durimis, —at
sakė Dėdė Ambrozas... Nuo 
to laiko aš nebetikiu raga
nomis, burtais užkalbėji
mais. .. (Čia Grigaliūnas ir 
Jonas Kryžanauskas persi
žegnojo tris kartus ir pra
dėjo melsti ponų dievų, kad 
duotų Dėdei Ambrozui dva
sių šventų)

me Jonų Juškų. Pakvietimų 
gavome savaite vėliau. Mat, 
niekas nepastebėjo to laiš
ko... Laisvės Choras nuo 
širdies linki jums daug ge
ros sveikatos ir kloties!

Choristė EB.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

“Išnyk,

Kaip 
žmogaus prašiau sutvarky
ti Deglės gardų... Nesu
tvarkei. Kiaulė išėjo iš gar
do, iškniso kiemų ir vaikš
čiojo po' kaimų. Dabar į 
karvidę uždariau. O tu, 
narsuoli, savo kiaulę už ra
gana palaikei.”

Čia sugriaudė toks darnus 
vyrų juokas, kad Morkūno 
Antano pirkęs langų stik
lai suskambėjo, o netoli tu
pėjęs ant laktų gaidys iš 
išgąsčio suplasnojo sparnais 
ir užgiedojo “ku-kū-re-kū../

Hartford, Conn.
Laisvės Choras smarkiai 

ruošiasi savo pavasariniam 
koncertui. Yra labai svarbu 
visiems choristams lankyti 
dainavimo repeticijas- Rei
kia, kad galėtume gražiai 
atlikti programų tiek čionai 
pas save, tiek Aido Choro 
60 metų jubiliejuje New 
Yorke.

Paskutiniais keleriais me
tais Hartfordo Laisvės 
Choro nariai krenta kaip 
rudens lapai. Neseniai pa
laidojome mums visiems 
brangių draugę Lucy Že
maitienę. O prieš kelias 
dienas iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė Joseph Berch (Ber
žinis). Jam garbė tenka, 
kad jis buvo vienas iš tų, 
kurie Laisvės chorų suor
ganizavo prieš apie 50 me
tų ir per ilgus metus buvo 
Namo Bendrovės prižiūrė
tojas, taipgi priklausė prie 
daug kitų organizacijų. Ti- 

’kius, kad tas, kuris daugiau 
apie jo biografijų žino, pla
čiau apie jį parašys.

Labai malonu ir linksma, 
kad Laisvės Choras gavo 
du gerus naujus daininin
kus. Tikriau pasakius — jie 
sugrįžo dainuoti po dauge
lio metų pertraukos- Jais 
yra Antanas Skardžius ir 
Kazimieras Brazauskas. Ir 
Ruby Skardienė apsiėmė 
per visus metus paruošti 
“sandvičių” ir kavutės.

Tikime, kad koncertas, 
kuris įvyks balandžio 23 d., 
bus sėkmingas. Laukiame 
iš New Yorko svečių Mild
red Stensler ir Victor Be
cker. Jie mums padės pro
gramų išpildyti. Taip pat 
bus ir padainuos iš Worces- 
terio Irene Janulis.

Negalima nepamiršti ir 
mūsų Wilmos ir Elenos. Jos 
padainuos ir solo, ir duetus.

Širdingai prašome atsi
lankyti lietuviškos dainos 
mylėtojus ne tik vietinius,

Hartford, Conn.

FENCE INSTALLERS WANTED
HELP!!!

Call or Apply 
MOOK ENTERPRISES

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

(28-30)

tus dalykus. O aš, visus 
erzindamas, sak y d a va u: 
“Sapnuojasi jums tos ra
ganos, o jūs laikote jas tik
rove. Jokių raganų nebuvo 
ir nėra”... — “Palauk, — 
atsakydavo jūsų tėvai, —

vyžų apyvaras nutrūko, o 
ragana šuoliu paskui ma
nęs ir nė žingsnio neatsi- 
silieka... Gerai, kad ma
mytė prieangio durų neuž- 
sklendė. Kaip kulka įlėkiau 
aš į prieangį, užsklendžiau

_________ _________:_______

HARTFORD, CONN.
Mir u s

Juozui Beržiniui
Mes, jo draugai, apgailestaujame ir reiškiame 

gilių užuojautų jo giminėms. O tau, mielasis 
Juozai, lai būna lengva ilsėtis Rožių kalnelyje.

Albert Berch Anna Silks
Ruth Berch Charles Brazauskas
Michael Berch J. Charnauskas
Richard Dudenhofer K. Pundzius
Aldona Dudenhofer 
Cassie Miller 
Wilma Hollis 
Agatha Dagilis
Felix Roman, Jr.
Mildred Roman
Judy Roman
Anna Kuktis
Mary Raulinaitis
Louise Butkevich
Lucy Žemaitis 
Millie Barnett

J. Lūkstas
J. Wasil
J. Kūles
M. Urban
M. Chalkonas
A. Ambrose
A. Saurisaitis
J. Marchonis
M. Kancler
A. E. Klimas
J. V. Kazlau

—■ “Dede Ambrozai, o kas j bet ir iš kitų kolonijų bei 
gi Tamstų prieangyje par- apylinkių.

Šį kartų šeimininkėmis 
—paklausė Morkūnų Kriau- bus Josephine De Čarli, He- 
čiukas.

— Na gi dešinės kojos zauskas.

griovė ir už kojos laikė?”

palaidų apivarų privėriau

len Carlson ir Elena Bra-

Pastaba: Labai atsiprašo-

Liūdnas Prisiminimas

1961
Petras Norkus

Mirė balandžio 16,

Liūdimo netekę mylimo vy- 
ro-tėvo; dukters-sesers. Agota Norkienė, žmona 

Artūras, sūnus-brolis.
San Francisco, Calif.

Po trumpos ligos, bal. 3-ų 
dienų, mirė J. Beržinis, su
laukęs 81 metų. Hartforde 
išgyveno daugiau kaip 50 
metų. Buvo Namo Bendro
vės pirmininkas ir prižiūrė
tojas per 40 metų. Priklau
sė Laisvės Chore nuo Cho
ro gimimo dienos. Taipgi 
buvo nariu LLD, LDS ir 
Sūnų-Dukterų Draugijos. 
Buvo rėmėjas pažangaus 
judėjimo. Gyveno pavienis 
visų gyvenimų, užlaikė batų 
taisymo įstaigų. Paliko du 
brolvaikius su šeimomis. 
Palaidotas balandžio 5 d., 
Rose Hill Memorial Park.

Šermeninėj atsisveikinimo 
kalbų pasakė O. Silks ir 
Wilma Hollis gražiai su
dainavo tam tinkama dai
nelę. Taipgi ant kapinių O. 
Silkiene labai tinkamai ei
lutes pasakė, paliekant ge
rų draugų ilsėtis amžinai. 
Giminės labai skaniai pa
vaišino palydovus savo sve
tainėje, kuria jis taip rū
pestingai prižiūrėjo per 
daug metų. Ilsėkis, Juo
zai, ramiai, o giminėms ir 
artimiesiems draugams gili 
užuojauta. f

Laisvės Choro pavasari
nis parengimas jau čia pat, 
balandžio 23 d., 1 vai. po 
pietų, 157 Hungerford St. 
Bus graži meninė progra
ma, bus svečių solistų, ir 
Choras pasirodys su gra
žiomis dainelėmis, W. Hol
lis vadovybėj. O gaspadi- 
nės jau seniai rengiasi prie 
gerų vaišių. Taigi, visi 
kviečiami dalyvauti.

V. K.

Binghamton, N. Y.
Aš čia noriu pranešti ne

labai smagių naujienų. Su
sirgo mano žmona Katrinū

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. Foi’ ap
pointment call Miss A. Olsen, 201- 
826-0140. (28-31)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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

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

OUTSTANDING BUSINESS
OPPORTUNITY

HAVE STATIONS AVAILABLE 
IN UPSTATE NEW YORK AREA 

SERVICE STATION 
AVAILABLE NOW

• Located to do high volume 
business

& 3 bay facilities—High profit 
potential

• Promotional assistanacc
© Excellent training program 

available. Salary & ex
pens paid while in training

• Financial assistance 
available

CALL ANYTIME OR WRITE

SUN OIL CO.
P.O.B. 271, Rensselaer, N. Y.

Days: M. Cox (518} 486-4701
(29-31)

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)

SCALLOPS CUTTER
Experienced on Keller type machine 

Also Piece Sewer 
Male or Female.

EUREKA CUTTING Ser.
6607 Smith Ave. North Bergen, N.J.

(29-36)

TRACTOR TRAILER DRIVER
Temporary, $5.29 per hr. 2 yr. 

all seasons tractor trailer driving 
experienced required. Must meet 
minimum ICC requirements. Apply 
ROADWAY EXPRESS INC., 61 
Edgeboro Rd., East Brunswick, N. 
J. between 2-4 P.M.
See Mr. Shields.

(29-33)

“Vilnies” skaitytoja, tai ta 
proga skiria “Laisvei” $40, 
o “Vilniai” $33.

J. Vaicekauskas
Pašto, Columbia. — Au

tobusui nuslydus nuo kelio 
ir atsimušus į kalnų 12 
žmonių užmušta, 16 sužeis
ta.

Washing tonas. — Prezid. 
Nixonas nominavo demok
ratą Murphy į Subversyvės 
veiklos kontrolės tarybų. 
Murphy esųs geras ragan- 
gaudžių šalininkas.

ir balandžio 4 dienų tapo 
paguldyta į ligoninę suradi- 
dimui ligos priežasties. Ir 
dabar dar nėra žinios, kaip 
ilgai ji ten turės būti.

Liūdna dar ir dėl to, kad 
jai balandžio 30 d. įvyks 
73-čiasis gimtadienis. Pla
navome visi susieiti ir “pa- 
celebraityti”. Bet dabar tik 
galime jai palinkėti greitai 
susveikti. Mes laukiame 
su nekantrumu.

Katrina yra “Laisvės” ir 
zzzzz'.’.t..,-.—r - -------------•", ..z.-—, y

EXPERIENCED
DATA PROCESSING 

SUPERVISOR
To supervise operation of IBM 402, 
407, 1050 and related processing 
equipment. Knowledge of advanced 
processing machines preferred. Ex
perience —~ references necessary, 
cessary. Contact personnel man
ager of

HOLT SYSTEMS
701 N. Broadway 

Gloucester City, N. J.
215-WA 3-5000 

(30-36)

Belfast. — šiaurės Airi- 
j o s protestantai atmeta 
Anglijos valdžios siūlymų 
taikytis su katalikais.

STOUGHTON, MASS-

Ik; Juozas Petrukaitiš
Mirė balandžio 18, 1967 m.

Liūdnas prisiminimas mano draugo penkerių 
metų mirties sukakties. Aš jo negaliu pamiršti.

AGNES PETRUKAITIŠ
New London, Conn.

Elsie Norkute-Gasiūniene
Mirė gruodžio 28, 1945

Šita nuotrauka iš Jono Juškos Jiibilieji nio banketo, kuris įvyko kovo 19, 1972 m- 
(Nuotrauka Salomėjos Narkeliūnaitės)
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PO MŪSŲ ŽEMĖS PLUTA

Kaip ir kodėl atsiranda 
žemes drebėjimai

Nuo Žemės paviršiaus iki 
jos vidurio 6,370 kilometrų. 
Kasdami akmens anglį, 
siurbdami naftą iš gelmių, 
žmonės teįsiveržė į Žemės 
kietimą vos apie tūkstantą
ją dalį tos storymės, kuri 
skiria mus nuo Žemės cen
tro. Norint ištirti giles
niuosius klodus, šiuo metu 
pradėti giluminiai gręžimai 
— Tarybų Sąjungoj netoli 
Azerbaidžano sostinės Baku 
ir Jungtinėse A me r i k o s 
Valstijose vienoje vandeny
no dugno vietoje. Tikimasi 
prasigręžti bent iki 15 ki
lometru, v

Tie darbai labai sunkūs, 
nes tenka gręžti tokias kie
tas uolienas, kaip granitas 
ir bazaltas. Sunkina darbą 
dar ir tai, kad kuo giliau, 
tuo karščiau. Vidutinė tem
peratūra vieno kilometro 
gilumoje yra apie 20°C 
aukštesnė kaip paviršiuje. 
Ir taip kiekviena kilome
trą prasideda maždaug po 
20° C. Taigi 15 kilometru 
gilumoje temperatūra, gali 
jau siekti apie 300° C.

Nauji būdai žemės 
gelmėms tirti

Kokia gi padėtis tikrose 
Žemės gelmėse? Čia jau 
gręžimais nebeištirsi, nes 
neįm a n o m a grąžtais pa
siekti šimtus kilometrų. 
Žemę iki pat jos vidurio 
reikia tirti kitais būdais. 
Mokslas yra susikūręs tam 
reikalui ne vieną priemonę, 
kuriu tarpe svarbiausia vie
ta tenka seismografui. Tai 
prietaisas, kuris registruos 
ja net ir menkiausius Že-

Rank and file
I have written about a 

few people on pages of 
Laisve. Someone said to me: 
I appreciate you writing 
about our people. Why 
should we wait for them 
to die to say a few good 
words about them.
I would like to write about 

every one of you who be
long to the progressive 
movement. All of you de
serve attention. I have 
been writing about people I 
have come in contact with 
in my 26 years in the Lith
uanian progressive; move
ment. But there are many, 
many people all over Unit
ed States who have done 
just as good work as the 
people I know personally. 
My sincere wish is that no 
one will feel left out. All 
of you are wonderful peo
ple. How many of our wo
men have been working in 
the kitchen at our affairs, 
working very hard! Their 
feet and bones ache many 
days after. Very seldom 
we find their names out
standing but we appreciate 
very much what they are 
doing. Our rank and file 
is the foundation of our 
movement. If we didn’t 
have our rank and file 
there would not be any 
leaders either.

Our movement is like a 
big machinery —every part 
is important. If there is a 
little screw missing the big 
parts can’t work either-

All members of our pro
gressive movement are im
portant, and we take pride 
in that.

. Use

mes drebėjimus ir parodo, 
kokios bangos ir kokiu 
greičiu plinta žemės gelmė
se. Iš tikrųjų, banguoja ne 
tik vanduo, ne tik oras, bet 
ir kietos stangrios medžia
gos, pavyzdžiui, plienas. 
Traukinį ateinant galima 
iš tolo išgirsti pridėjus au
sį prie plieninio bėgio.

Kad ir žemė lengvai 
dreba, pastebime pro na
mus važiuojant sunkveži
miui: jaučiame, kaip ima 
drebėti nuo žemės namai, 
barškėti stiklai.

Seismografai yra labai 
jautrūs prietaisai, k n r i e 
užregistruo j a menkiausius 
žemės virpesius, nejunta
mus jokiomis kitomis prie
monėmis. Žemės natūralūs 
drebėjimai yra labai dažni: 
seismografai užregistruoja 
kasmet jų tūkstančius.

Baisūs didieji žemes 
drebėjimai

Daug retesni tokie drebė
jimai, kurie juntami be 
prietaisų, ir dar retesni, 
kai griūva namai, atsiranda 
žemės plyšiai.

Visi dar gerai atsimena
me 1966 m. žemės drebėji
mą, kai buvo sugriauta di
delė Taškento miesto dalis. 
Dar baisesni dreb ėjimai 
įvyko San Franciske (Ka
lifornija) 1906 m., Ašcha- 
bade 1948 m., Skoplėje (Ju
goslavija) 1963 m., Dage
stane 1970 m. Tuomet žu
vo tūkstančiai žmonių, bu
vo sugriauta daugybe na
mų.

Itin baisūs drebėjimai iš
tiko Lisaboną (Portugali
ja) 1755 m., kai žuvo po 
griuvėsiais apie 60,000 žmo
nių, Tokijuje (Japonija) 
1923 m, Kinijoje 1556 m.— 
aukų buvo daugiau kaip po 
100,000 žmonių.

žemės plutos storis
Iš žemės drebėjimo vie

tos plinta bangos, kurias 
žymi seismografai už šim
tų ir net tūkstančių kilo
metrų. Jei didelis žemės 
drebėjimas pasitaiko vieno
je Žemės puseje, tai seismo
grafas gali pajusti jį net 
kitoje jos pusėje. Tokiu 
atveju drebėjimo banga 
tartum perskrodžia visą 
Žemę.

Mokslininkai, ištyrę dau
gelio seismografų užrašus, 
nustato Žemės drebėjimo 
židinių vietą, kokios—sker
sinės ar išilginės — bangos 
plinta ir kokiu greičiu. To
kiu būdu ištirta, kad Že
mės sandara bei sudėtis ne 
vienalytės. Pirmiausia pa
aiškėjo, kad visą Žemę 
dengia pluta, panašiai kaip 
kiaušinio kevalas baltymą. 
Plutos storis nevienodas: ji 
storiausia — iki 40 su vir
šum kilometrų — kalnuose 
ir ploniausia — vos nuo 5 
iki 10 km—vandenynų dug
ne.

Jei Žemė būtų vidutiniš
ko kiaušinio dydžio, tai 
plutos storis būtų apie 0.1 
milimetro—mažiau kaip ke
valo storis. Bet visos nau
dingos iškasenos šiuo metu 
imamos tik iš to Žemės ke
valo, iš jos plutos.
Mantija — kitas sluoksnis

Po žemės pluta glūdi 
storas sluoksnis, vadinamas 
mantija. Jos storis apie 
2900 km. Viršutinėje man
tijoje, o kartais ir plutoje 
glūdi Žemes drebėjimų židi-

niai, kurie kartais gali su
judinti Žemės plutą dauge
lio tūkstančiu kvadratiniu 
kilometrų plote.

Žemės drebėjimai — ne 
i vienintelis reiškinys, duo
dąs žinių apie mantiją. Ki
tas toks reiškinys — ugni
kalniai, arba vulkanai. Tai 
kiauri arba užakę kalnai, iš 
kurių žiočių išsiveržia kar
šta gelmių masė: išsilydę 
ir kieti akmenys, pelenai, 
verdančio vandens garai, 
įvairios karštos dujos.

Europoje žinomiausias 
ugnikalnis — Vezuvijus, ne
toli Neapolio, Italijoj. 79 
metais tas ugnikalnis taip 
smarkiai išsiveržė, jog pa
laidojo Pompėjos, Herkula- 
numo ir Stabijos miestus ir 
pražudė daugeli jų gyven
tojų.

Netikėtai 1902 m. išsiver
žė Pelės vulkanas Martini- 
kos saloje (vakarinėje At
lanto dalyje prie Karibų jū
ros), sunaikindamas Sen- 
Pjero miestą ir pražudyda
mas 30,000 gyventojų. Iš
aiškinta, kad ugnikalniai 
trykšta iš po Žemės plutos, 
iš mantijos.

Aukšta mantijos tempe
ratūra susidaro atsipalaido- 
jant atominei energijai,! 
kai suyra radioaktyvieji 
elementai —uranas, toris ir 
kiti. Tų elementų yra ir 
žemės plutoje, bet dar gau
siau — viršutinėje manti
joje. Jie pasklidę netoly
giai. Kur jų daugiau, ten 
mantija karštesnė. Susida
ro židiniai, vadinamosios 
ugnikalnių kišenės, k u r 
kieta mantijos medžiaga iš
silydo, vanduo yra virtęs 
karštais suspaustais garais, 
susidaro įvairios karštos 
dujos.

Visa tokia masė turi di
džiulę galią, panašią į 
sprogmenis. Ji ieško kur 
galėtų pratrūkti, prasiverž
ti. Pralaužusi ugnikalnių 
žiotyse plutą, toji suspaus
ta medžiaga dideliu smar
kumu ir išmetama iš Že
mės. Ore praaušusi krinta 
žemėn ir per daugelį amžių 
supila kūgio pavidalo kal
ną. Taip atrodo Vezuvijus, 
panašiai ir kiti ugnikalniai.

Ugnikalnių židiniai
Ugnikalnių židiniai glūdi 

mantijoje giliau negu Že
mes drebėjimų. Tačiau tarp 
šių abiejų reiškinių esama 
ryšio. Tai matyti ir iš to, 
jog daugumas sričių, kur 
dažniausiai dreba žemė ir 
išsiveržia ugnikalniai, yra 
tos pačios. Tos sritys yra 
daugiausia žemynų pa
kraščiuose prie vandenynų 
ir salose, būtent, Japonijo
je, Indonezijoje, šalyse ap
link ; Viduržeminę jūrą, 
abiejose Amerikose palei 
Ramųjį vandenyną. Ten 
randame Žemės plyšių, sta
čių skardžių, lūžių. Pro 
juos ir prasiveržia iš man
tijos išmetama lava, garai 
bei dujos, ten mantijos au
dros supurto Žemės plutą.

Atsižvelgiant į tai, kad ir 
Žemės drebėjimai, ir ugni
kalnių išsiveržimai sudaro 
baisius pavojus žmonių gy
vybei bei sveikatai ir neša 
didelius materialinius nuo
stolius, iškyla uždavinys 
tuos reiškinius iš anksto 
pramatyti, juos prognozuos 
ti. Pastaruoju laiku šioje 
srityje pasiekta kai kurių 
laimėjimų. Pavyzdžiui, mo
kslų daktaras Robertas Wa- 
llesas ((Kalifornija) išnag
rinėjo Žemės drebėjimus 
išilgai San-Andreas lūžio ir 
nustatė, kad dideli Žemės 
drebėjimai ten gali kartotis 
kas 102 metai, vidutiniški

— kas 15 metų ir palyginti 
’nežymūs — kas 5 metai.

Mūsų Lietuva laiminga
Lietuva yra ramioje pla

netos dalyje. Čia per pa
staruosius milijardą metų 
nebebuvo ugnikalnių, ne
drebėjo Žemė. Tačiau Že
mės pluta ir Lietuvoje jau
čia mantijos alsavimą. Iš
aiškinta, kad visa Skandi
navijos, Suomijos ir Estijos 
žemė kyla. Sritys apie Bo- 
tnijos įlanką per pastaruo
sius 25,000 metų pakilo net 
250 metrų. Truputį kyla ir 
šiaurės vakarų Lietuva. 
Tuo tarpu kai kurios kitos 
sritys, priešingai, slūgsta. 
Antai Olandija turi stiprin
ti ir aukštinti pylimus, ku
rie skiria jos žemę nuo jū
ros, kad jos neapsemtų, j 
Mažmožį slūgsta ir pietinei 
Lietuvos žeme.

Antanas Juška,
Astronomas

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
turės konvenciją balandžio 
23-28 dienomis, Atlantic 
City, N. J.

Santiago. — Čilės vario 
gamyba kovo mėn. pakilo 
apie 14 proc., palyginus su 
vasario mėnesio vario ga-

Bal. 22 masinė demonstracija 
New Yorke

šeštadienį, balandžio 22 
d-, įvyks viena iš didžiausių 
demonstracijų New Yorke. 
Jų šaukia visos organizaci
jos, kurios yra susivieniju
sios prieš karą Vietname ir 
pietrytinėje Azijoje.

Demonstracija prasidės 
10 vai. ryto Central Park 
West ir 72nd Street. Mar- 
šavimas prasidės 12 valan
dą dieną nuo tos vietos ir 
eisena tęsis iki 40th Street 
ir 6th Avenue, prie Bry
ant Park. Ten bus progra
ma iš kalbų, dainų, kuri tę
sis nuo 1 vai. iki 4:30 vai. 
po pietų.

Visi taikos trokštantys 
žmonės turėtų dalyvauti.

Šios demonstracijos šū
kiai skambės sekamai:

Nustatykime dieną dėlei 
ištraukimo visų JAV kari
nių jėgų, bazių ir karinių 
medžiagų iš Indokinijos ir 
Pietry tų Azijos.

Atsisakykime p a !a i k yti 
Saigono diktatorių Thieu.

Išlaisvinkime Angela Da
vis. Išlaisvinkime Harris- 
burgo 7. Išlaisvinkime vi
sus politinius kalinius.

Minimum alga šeimai iš 
keturių $6,500.

Ieva.

Niujorkiečiai vyks I Mieste pasidairius
j parengimus Brooklyne Federaliniame

Ateinantį sekmadienį (ba- nų diplomatas D. S. Canie- V) W c*xt A Ai / r/YAT IT^T * v • v • • -w . •-.IBIUS np S>įXaĮ (g£ OĮZpUBĮ 
kūs parengimai — vie n a s 
Philadelphijoje, o 
Hartforde. Girdisi, 
New Yorko lietuviai 
gražiai atstovaujami 
juose parengimuose.
kitų, į Philadelpiją vyks Jo-

kitas 
kad 
bus 

abie- 
Tarp

so už įvežimą į Jungtines 
Valstijas narkotikų 13 mi
lijonų dolerių vertės.

Z J. 4. </ I

nas Grybas ir ten parodys! 
gražų filmą. Filadelfiečiai 
tikisi svečių iš plačiausių 
apylinkių- Rep.

Chelsea nuomininkas N. 
Goff laimėjo teisme $10,- 
000 atlyginimą iš namo sa
vininkų korporacijos už ne
pakenčiamą terorizavimą, 
kad privertus jį išsikelti iš 
apartmento. Teismas pripa
žino, kad Goff nukentėjo 
fiziniai ir protiniai.r

Pramogų Kalendorius
Balandžio 23 d.

Hartfordo Laisvės Cho
ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

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

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyto pa

rengimas spaudos naudai. 
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 G r a n d 
Avė., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

IŠLEISTA SENIAI PAGEIDAUJAMA KNYGA 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS 

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA
Past and Present

Queens teismas surado 
i kaltais jaunuolius Butler ir 
įllayes ir nuskyrė mirties 
bausmę už policisto Nugent 
užmušimą valgyklos apiplė
šimo metu. Nugent nušovė 
plėšiką Graham.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, balandžio 19 
d. 2 vai po pietų, Laisvės 
tuviu Moterų Klubo susi
rinkimas.

Po susirinkimo pavaišins 
mus klubietės Elena Šiau
lienė ir Frances Mažilienė.

Dalyvaukime visos.
Pirmininkė 

(29-30) •

Supažindinkite savo vaikus, anūkus ir kitus savo 
artimus Amerikoje augusius su savo senąja tėvyne. 
Patarkite jiems įsigyti arba nupirkite jiems knygą.

Lithuania Past and Present
Knyga iš 188 puslapių. Kaina $2.00

TURINYS
Part I: LITHUANIA’S PAST

Who/Are the Lithuanians?
Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division of Lithuania
Strengthening of the State
Growth of Serfdom
Economic and Political Decline of Lithuania
Decline of Feudalism
Lithuanian Culture in the Feudal Era
Abolition of Serfdom

The Uprising of 1863
Capitalism in Lithuania 
Revoliutionary Ideas 
of 1905-1907

Federalinė valdžia pasky
rė daugiau kaip 30 milijo
nų doleri ii neturtingųjų 
New Yorko miesto nuomi
ninkų paramai, kuri bus 
suteikta apie 300,000 nuo
mininku.

Grįžo Į namus
Draugai Levanai praėju

sį sekmadienį pranešė, kad 
Marytė Riskevičienė jau 
grįžo į namus praėjusį šeš
tadienį, po sėkmingos akių 
operacijos.

Linkime mūsų Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rei sveikatos ir sėkmės.

Ieva

3.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

12

13.
14.
15.
16.
25.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

27.
28.

Growth of 
Spread of 
Revolution 
From 1907-1914

Lithuania During the First World War
Soviet Government in Lithuania
Establishment of the Bourgeois Government
Fascist Putsch
Years of Struggle
Where the Wealth Comes From
Smetona Regime and Hitlerite Germany
A Great Change
Short-Lived Peace and Progress
Struggle and Liberation

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
Industrial Development
Building Homes for the People
Agriculture
Health of the People
Education
Science
Books and Libraries
Literature
Culture in Lithuania Today 
Trade Unions of Lithuania
Lithuania Today

30.
31.
32.
Nereikia jokios agitacijos, pats turinys pasako, 
kaip svarbi yra ši knyga ir reiaklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duodame dideles nuolaidas. 

Kurie ims 10 knygų ar daugiau, gaus už 
pusę kainos, būtent už $1.00.

Užsakymus kartu su mokesčiu siųskite:

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

Queense du plėšikai, ap- 
simaskavę detektyvais, atė
mė iš Mrs. M. Hellerman 
$100,000 vertės brangių pa
puošalų ir $500 pinigais.

Liaudies Koalicijos taikai 
ir teisingumui ir keleto ki
tų taikos organizacijų at
stovai grįžo iš Paryžiaus, 
kur turėjo su Vietnamo 
liaudies atstovais pasitari
mus.' į-i

New Yorko miesto dra
bužių siuvėjų pramonė nuo 
1960 iki 1970 motų suma
žino darbus ir paleido iš 
darbo daugiau kaip 70,000 
darbininkų, 
myba.

Rep.

New Yorkas. —Čia atvy
ko Čilės diplomatas ir poe
tas Pablo Neruda, Nobelio 
premijos laureatas. Savo 
kalbose jis užgiria Čilės so
cialistinę revoliuciją.

Iš priežasties sunkios li
gos, parsiduoda 4 šeimų na
mas su rakandais, už pigią 
kainą. Kas iš lietuvių ren- 
giasi persikelti gyventi Flo
ridoj, gali gauti pelningą 
pirkinį. Namas netoli nuo 
Centro miesto, geroj vietoj. 
Kaina $48,000. Lietuvis ga
li gauti nuolaidą. Kreipkitės 
pas: Walter Lack. 135 N.E. 
■list St., Miami, Fla. 33137. 
Globėjo telefonas 751-0454.

SVEIKINKIM AIDO CHORĄ 
(1972 m. gegužės 7 d.) 

Jau šešiasdešimt metų sueina, 
Kaip Aidas dainuoja dainas 
Ir per tiek laiko žavi, gaivina. 
Suvargusios liaudies minias.

Dainuodama garsiai kvietė ir kviečia, 
Kad liaudis dainuot padėtų 
Ir kad kartu į ateitį šviesią 
Kovingai maršuotų, eitų.

Ir štai jau šiandie jo jubiliejus — 
Meninės veiklos sukaktis.
Tad sveikinkim mes jį už jo darbus 
Kiek gali pajėgt mūs širdis.

Linkėkim laimės jam vis gyvuoti 
Dar ilgus, o ilgu s, metus 
Laisvąsias dainas stropiai dainuoti 
Ir linksmint, žavėt mus visus.

Jonas Juška




