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KRISLAI
Padidėjus atsakomybė 
Iškėlė ir nebenuleido 
Kaip po audros 
Lėktuvų nelaimės 
Dar vis blogiau

A. Bimba
Beveik visos mūsų organi

zacijos yra nusitarusios vasa
ros karščiuose per trejetą mė
nesių nelaikyti susirinkimų. 
Pastebėjau, kad net ir mūsų 
šaunusis Aido choras per va
sarą neturės pamokų. Tokia 
jau mada...

’ Bet labai svarbu, kad kuo
pti viršininkai ir veikėjai ne
sutirptų vasaros karščiuose. 
Reikia, kad iš nariu duoklių 
rinkimas nesustotų. Reikia, 
kad kuopų ruošiami parengi- 
mai-piknikai būtų pasekmin
gi. Reikia, kad verbavimas 
arba ieškojimas naujų narių 
nesiliautų.

Mūšų New Yorkas teisingai 
gali didžiuotis savo dideliais 
tiltais. Kas nėra girdėjęs apie 
Triboro Bridge, Brooklyn 
Bridge, Williamsburg Bridge, 
Manhattan Bridge, arba 
Queensboro Bridge ? Bet nie
kas iš mūsų nė nepagalvoja
me apie strateginę mūsų mie
sto transporte vietą mūsų ma
žųjų tiltų. Štai savaitės pra
džioje sustreikuoja koletas de- 
sėtkų šių tiltų aptarnautojų. 
Jie iškelia tuos tiltus ir jų ne- 
benuleidžia. Automobiliais ir 
autobusais užsikemša beveik 
visi kėliai. Didžiausia nelai- 

“’k’ė, tiesiog panika!
Argi tas ne reiškia, iš vienos 

pusės, darbo žmogaus jėgą, o 
iš kitos — mūsų moderniško 
didmiesčio gyvenimo silpny
bę? Saujelė darbininkų atė- 
emė savo rankas nuo darbo 
ir 'visa didžiulio miesto trans- 
portacija susidemoralizavo. . .

Taip jau yra ir gamtoje: 
po kiekvienos audros užvieš
patauja “ramybė”. Panašiai 
Įvyko po didžiųjų antikarinių 
manifestacijų gegužės mėne
sio pradžioje. Lyg atrodytų, 
kad karo priešai būtų pasi
movę atsikvėpti, pailsėti.

Bet reikia tikėtis, jog ’tai 
labai trumpalaikis reiškinys. 
Vietnamo karu ir Nixono po
litika nusivylimas plačiose 
žmonių masėse nesulaikomai 
kyla. Karui galo nesimato, 
šis nusivylimas vėl turės su
liepsnoti dar didesnėmis de- 

t jponstracijomis trumpoje atei
tyje.

Beveik tomis pačiomis die
nomis įvyko dvi didžiulės lėk
tuvų nelaimės labai didelėje 
viena nuo kitos atstoję. Cali- 
fornijos nelaimė nusinešė ke
turiasdešimt astuonias gyvy
bes, o Connecticuto — dvide
šimt aštuonias.

Kas kaltas: žmogus — vai
ruotojas, inžinierius, statyto
jas, ar technika?

Aišku, kad abidvi katastro
fos bus gerai ištirtos. Taip 
būdavo po kiekvienos nelai
mės. Bet ar bus surasta tikro
ji priežastis, tai jau kitas 
klausimas.

/

Ir vėl žymiai paaugo bedar
bių skaičius. Šiandien jau 6.2 
procento visų darbininkų vai
kštinėja be darbo. Bet gerai 
apmokami valdžios ekonomis- 

, tai nesustoja mus raminę, 
* kad daug geresni laikai jau 
tik už kampo.

Tik stebėtis reikia, kad be-

Amerika veda paslaptingų 
karą šiauriniame Laose

Didžioji erdvės 
stotis Saliutas

“Juodieji plaučiai” surengė 
protesto maršą sostinėje

Washingtonas. — Senato
rius Stuart Symingtonas 
sako, kad Amerika veda 
slaptą karą Šiauriniame 
Laose ir kad Kongresas 
laikomas tamsoje: Pentago
nas neišduoda faktų. Sym
ingtonas sako, kad valdžia 
pripažįsta, jog ji išleido $52 
milijonus karinams veiks
mams Šiauriniame Laose, 
bet faktinai ji jau išleido 
“šimtus milijonų”. Bet, ka
dangi karinis biudžetas pu
siau slaptas, tai Pentagonas 
įstengia neatskleisti Kon
gresui visu stirnų. O v c- *

Senatorius Edward M. 
Kennedy tuo tarpu pareiš
kė, kad prezidentas Nixonas 
labai apgaulingai įvelia 
Ameriką vis labiau į karą 
Laose, tai vadindamas “tai
kos žingsniu”. Anot Ken

Paryžiuje atsinaujino 
studentų išstojimai
Paryžius. — Čia praeitą 

savaitgalį atsinaujino stu
dentų išstojimai taip vadi
namame Lotynų kvartale. 
Valdžia sako, kad išstoji
muos dalyvauja “anarchis
tinės ir maoistinės grupuo
tės”.

Paryžiaus prefektas Le- 
noiras atleido iš tarnybos 
tos miesto dalies policijos 
viršininką, nes jis nebuvęs 
pakankamai ryžtingas. Bet 
laikraščiai “C o m b a t” ir 
“Humanite” sako, kad kaip 
tik atvirkščiai, policija bu
vusi labai žiauri, sumušė 
ne tik demonstruojančius 
studentus, bet ir stebėtojus. 
Smarkiai sumuštas žurna
listas, atstovaujantis kon
servatyvų laikrašti.

Amerikiečių admirolas 
užgyrė Franko Ispaniją

Madridas. — Čia lankėsi 
Amerikos jungtinio genera
linio štabo viršininkas ad
mirolas Thomas A. Moorer. 
Moorer dalyvavo ceremoni- 
j o s e, kuriose paminėtos 
Franko laimėjimo prieš res
publiką 32-osios metinės. 
Amerikiečių admirolas pa
sakė sveikinimo kalbą, ku
rioje jis gyrė Franko Ispa
niją ir jos karines pajėgas.

Frankistų spauda su pasi
gerėjimu rašė apie Ameri
kos aukšto karinio vado 
trijų dienų vizitą. Admiro
las Moorer matėsi su pačiu 
Franku ir taipgi su eile Is
panijos karinių vadovų.

Minneapolis. — NAACP 
čia laikys savo 62-rą metinį 
suvažiavimą. NAACP (Na
tional Association for the 
Advancement of Colored 
People) yra seniausia Ame
rikos Negrų civilinių teisių 
organizacija.

darbių kantrybė dar neišsisė- 
mus. Apie bedarbių organi- 
zavimąsi dar nieko nesigirdi.

nedy, prezidentas Nixonas 
išdirbo tokią propagandinę 
strategiją: kiekvieną naują 
karo žingsnį Laose. Kambo
džoje ir pačiame Vietname 
jis teisina kaip reikalingą, 
kad būtų galima kuo grei
čiau ištraukti visas ameri
kiečių karines pajėgas iš 
Vietnamo.

Kennedy sakė:
Vadovaujantis tokia logi

ka, Nixonas gali užkurti 
pilną karą visoje Pietryti
nėje Azijoje ir tuo pačiu 
laiku aiškinit, kad jis trau
kiasi iš Vietnamo.

Detroitas. —400 darbinin
kų ir tarnautojų čia daly
vauja tstreike prieš Western 
Union. Po visa šąli strei
kuoja anie 30.000 Westrn 
Union darbininku, ■v

Orlaiviu katastrofoje 
žuvo 49 amerikiečiai

. Los Angeles. — Praeitą 
savaitgalį 49 asmenys tapo! 
vietoje užmušti dviejų or
laiviu susikiilime. 48 jų bu
vo DC-9 keleivinio orlaivio 
pasažierių. Kitas buvo ka
rinio sprausminio-jet orlai
vio lakūnas, su lakūnu skri
dęs radaro mechanikas spė
jo iššokti parašiuto pagalba.

Abu orlaiviai susikūlė ore 
virš San Gabriel tarpkelio 
Kalifor n i j o s kalnynuose. 
Ėmė ilgas valandas iki giri
ninkai ir kalnų laipiotojai 
pasiekė vietoves, kur orlai
viai nukrito. Orlaivių ske
veldros ir žuvusiųjų kūnai 
buvo išmėtyti po mylių my
lias.

Tokyo. — Japonijos me
dikai surado, kad kiekvie
nas ketvirtas vaikas, kurio 
bent vienas gimdytojų tapo 
paliestas atominės bombos 
per Hirošimos ir Nagasa
kio ‘ bombardavima, sirgu
liuoja. Kai kurie vaikai 
serga anemija, kiti praran
da plaukus, treti kenčia 
nuo plaučių ligų.

Roma. — Iš Sicilijos pra
nešama, kad vulkano Etnos 
lava vis labiau artinasi prie 
Sant’ Afio kaimelio. Gyven
tojai visi iškraustyti, ir jie 
iš aplinkinių kalvų stebi; 
kaip lava pradeda apgaub
ti jų buvusias sodybas.

Pekingas. — Rumuni j o s 
prezidentas, lydimas Kinijos 
premjero, lankėsi Nankinge 
ir keliose kitose krašto vie
tovėse.

Tel Avivas.—Izraelio emi
gracijos pareigūnai neįleido 
dviejų žydų imigrantų iš 
Amerikos, nes jie esą susirik 
šę su tarptautine krimina
listų grupe, įskaitant ir Ita
lijoje veikiačia kriminaline 
Mafia. Abu tapo tuo pačiu 
orlaiviu grąžinti Amerikon.

Maskva. — Saliutas, erd
vės stotis, į kurią iš Sojuzo 
11 įsijungė trys tarybiniai 
kosmonautai, yra didžiausia 
mokslinė erdvės laborato- į 
rija. Apskaičiuojama, kad! 
ta stotis sveria 25 metrinius 
tonus, tai yra, apie 55,000 
svarų. Kuomet kosmonau
tai iš prisijungusio erdvės 
laivo Sojuzo 11 lipo į Sa
liutą, jie per radiją perda
vė savo įspūdžius taip: 
“Čia tiek apščios vietos, kad 
stoties nei galo nesimato...”

Kosmonautai šioje kelio
nėje yra Dobrovolskis, Pa- 
tajevar? ir Volkovas. T. Są
junga ir visas pasaulis matė 
juos per televiziją pačioje 
stotyje, kuri skrenda 155 
mylių orbitoje virš Žemės.

Susijungimas tarp Sojuzo 
ir Saliuto buvo labai sklan
dus, sakė spaudos konferen
cijoje erdvės ekspertas B. 
Raušenbachas. Jis sakė, kad 
kuomet Sojuzas prisiartino 
prie stoties Saliutas, kelio
nės komandantas pulkinin
kas Dorovbolskis perėmė 
kontrolę ir labai sklandžiai'

Suėmė kapitoną Colver 
už darbavimąsi taikai

Londonas. — Memor i a 1 
dienos proga, kaip tai jau 
buvo pranešta, apie tūks
tantis amerikiečiu kariu biH 
vo surengę eiseną už taiką 
Londone. Jie įteikė peticiją 
su apie 1,000 parašų Ame
rikos ambasadai, reikalau
jant tuojau baigti karą 
Vietname.

Tarp protestavusių rado
si vienas karininkas, kapito
nas Thomas S. Culver. Da
bar sužinoma, kad jis laiko
mas suimtas karinės aviaci
jos bazėje netoli Londono. 
Tai toje bazėje jis ėjo tar
nybą kaip karinės justicijos 
darbuotojas.

Cholera vis plečiasi 
Bengalijos apylinkėje
Kalkuta. — Indijos val

džia desperatiškai kreipiasi 
į pasaulio sveikatos pareik 
gūnus ir medikalines įstai
gas su prašymu: kuo sku
biau siųskite vaistus prieš 
cholerą.

Indijos Bengalijoje dabar 
yra šimtai tūkstančių pabė
gėlių iš Rytų Pakistano 
valdomos Bengalijos. Jie 
gyvena susispietę bėglių 
stovyklose, kur sanitarinis 
aptarnavimas labai blogas. 
Beveik 10,000 bengaliečių 
randasi ligoninėse ir 1,250 
jau mirė nuo choleros.

Vakari nėję Bengalijoje 
dabar prasideda taip vadi
namo Monsuno (nuolatinių 
liūčių) laikotarpis ir bijo
masi, kad padėtis dar labiau 
pablogės.

sujungė abu skraidančiuo
sius laivus. Iki to punkto 
kontrolė radosi stotyje že
mėje. •

Tarybų Sąjungoje viešpa
tauja didelis pasitenkinimas 
dėl šios stoties pasisekimo. 
Partijos vadovas Brežne
vas, prezidentas Podgornas 
ir premjeras Kosyginas per 
radiją sveikino kosmonau
tus.

Washingtonas. — Čia da
bar sakoma, kad tarybiniai 
kosmonautai dabar beveik 
dviem metais pralenkė ame
rikiečius. Amerikiečių erd
vės stotis su trimis astro
nautais planuojama 1973 
m. Tarybinė stotis žymiai 
didesnė negu Amerikos pla
nuojama. Apskaičiuojama, 
kad Saliute kosmonautai 
darbuojasi didžiulėje kabi
noje, kurios ilgis 40 pėdų. 
Išlaukinis Saliuto ilgis esąs 
65 pėdų.

Tass žinių agentūra sakė: 
“Kosmonautai darbuojasi 

kabinoje, kuri erdvi ir pa
togi. Galima, sakyti, kad jie 
turi lyg kelių kambarių 
butą”.

Kapitonas Culveris suim
tas prieš pat laiką, kuomet 
buvo planuota jį grąžinti 
Amerikon. Mat, jo karinės 
tarnybos laikas baigiasi. 
Kapitonas Culveris d a r 
prieš suėmimą sakė laikraš
tininkams. kad jis mano, jog 
jis bus teistas karinio teis
mo, kai sugrįž Amerikon.

Kol kas nežinia, ką kari
nės jėgos darys su likusiais 
demonstra c i j o s dalyviais. 
Kad nelaužytų įstatymo, 
kariai demonstravo apsirė
dę civiliniai. Bet Pentago
nas, sakoma, ieško įstatyt- 
mo. po kuriuomi jie vis vien 
galėtų būti nubausti.

Ekvadore susiformavo 
kairiųjų grupių frontas

Guayaquil. — Panašiai, 
kaip Čilėje, Ekvadore irgi 
susiformavo kairiųjų parti
jų bendras frontas; į jį įeina 
Komunistų partija, Socialis
tų partija, Demokratinė 
Liaudies sąjunga ir Revo
liucinės Kairės sąjunga.

Vieningasis frontas išlei
do bendrą programą, kurio
je reikalaujamą pagrindinių 
socialinių pakaitų, plačios 
žemės reformos ir fabrikų 
nacionalizavimo.

Ekvadoras turi apie šešis 
milijonus gyventojų. Terito
rija maždaug du kart dides
nė negu mūsų Californijos.

Praga. — Buvęs premje
ras Dubčekas darbuojasi 
kaip eilinis girininkijos tar
nautojas savo gimtinėje Slo
vakijoje netoli Bratislavos.

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos rasistinė spauda vis 
plačiau rašo apie federaci
ją, kurią turėtų sudalyti 
baltųjų valdomos Afrikos 
valstybės: Pietų Afrikos 
Sąjunga, Rodezija ir Portu
galijos valdomos teritorijos 
— Mozambikas ir Angolija.

Varšuva. — Lenkijos ap- 
gynos ministerija išleido 
vadovėlį krašto kariams. 
Vadovėlyje sakoma, kad 
Lenkijos kareiviai turi bū
ti ne tik geri savo krašto 
patriotai, bet ir internacio
nalistai. Jie turi suprasti, 
sako vadovėlis, proletarinio 
internacionalizmo reikšmę.

Santiago. — Čilės Respub
likos ir Mongolijos Liaudies 
Respublikos vyriausybės su
sitarė užmegzti diplomati
nius santykius.

Washingtonas. — Sekma
dienį čia įvyko tūkstančių 
ma i n i e r i ų (angliakasių) 
maršas. Šį protesto maršą 
surengė taip vadinama “Juo 
duju plaučių asosiacija”. 
Tai mainierių organizacija, 
kurion įeina buvę mainie- 
riai, kurie serga visokiomis 
plaučių ligomis nuo kasyklų 
dulkių, mirusių mainierių 
našlės ir taipgi dar dirban
tys mainieriai, kurie susi
rūpinę sveikatos sąlygomis 
kasyklose.

The Black Lung Associa
tion, kaip vadinasi angliš
kai ši organizacija, jau il
gai veda kampaniją apie 
plaučių ligas kasyklose. Ji 
sako, kad valdžia dažnai at
sisako duoti nesveikatos 
kompensacijas, kai X-ray

(Juostininkai reikalauja 
6 valandų darbo dienos

New Yorkas. — Washing
tone įvyko ILA (Interna
tional Longshoremen’s As
sociation — uosto krovikų 
unijos) algų konferencija. 
Unija štato sekamus reika
lavimus:

Krovikai dirbs šešių va
landų darbo dieną, gauda
mi $7.50 per valandą (dabar 
jie gauna $4.80). Jeigu jie 
dirbs dar dvi valandas per 
dieną, tai, gaus po $11.25 
per valandą Už darbą sek
madieniais ir šeštadieniais 
jie turės gauti po 15 dolerių 
per valandą.

ILA reikalauja, kad susi
tarimas būtų pasiektas na
cionaliniu mastu, kad nau
jas kontraktas įeitų galion 
spalio pirmą.

Roma. — Komunistu laik
raštis “Unitą” sako, kad Mi
lano policijoje yra ultra-de- 
šiniųjų partijų kuopos. Ne
apolyje, sako tas laikraštis, 
policijos tarpe veikia dvi de
šinės grupės: monarchistai 
ir neo-fašistai. Jos bendra- 

I

darbiau ja.

(Rentgeno) spinduliai nepa
rodo esamos juodųjų dulkių 
ligos. Žymūs medikai pa
kartotinai nurodė, kad daž
nai ta liga nepasirodo X-ray 
nuotraukose, bet tas nereiš
kia. kad ji neegzistuoja.

The Black Lung Associa
tion pasiuntė kelis atstovus 
išreikšti savo nuomones So
cial Security aukštiems pa
reigūnams. BLA reikalauja, 
kad unijos samdyti gydyto
jai kartu su valdžios gydy
tojais egzaminuotų mainie- 
rius ir eks-mainierius, taip
gi, kad valdžia neatsisaky
tų duoti kompensacijas mi
rusių mainierių našlėms, 
kai nėra šimtaprocentinio 
; rodymo. kad kasyklų dul
kės pakirto mainierio gy
vastį.

ĮVAIRIOS žinios
Vilnius. — Net 700 darbų 

išstatyta respublikinėje 
moksleivių meninės kūrybos 
parodoje. Tai viena iš pa
čių gražiausių ir įvairiausių 
meninių moksleivių kūrybos 
parodų Lietuvos istorijoje.

Egiptas. — Arabų Jung
tinės Respublikos preziden
tas Sadatas paskyrė komi
siją iš šimto narių, kuriai 
pavesta perorganizuoti So
cialistų Sąjungą (Partija) 
nuo apačios iki viršaus, ši 
partija yra vadovaujama 
partija Egipte. Nežinia, ką 
ta komisija partijoje paliks, 
o ką pašalins.

Albany. —New York val
stijos Public Service Com- 
mision sutiko leisti Consoli
dated Edison Company pa
kelti elektros kainą. Tas pa
kėlimas duos kompanijai 
pelno per metus .daugiau 
kaip 52 milijonus dolerių. 
Kompanija skundžiasi, kad 
su dabartine elektros kaina 
negali pasidaryti pakanka
mai pelno.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybes pakvietimu at
vyko Tarybų Sąjungos už
sienio prekybos ministras 
N. Patoličęvas apsvarstyti 
klausimą dėl tolesnio preky
binio ir ekonominio abiejų 
šalių bendradarbiavimo vy
stymo.

Damaskas. — Sirijoje pa
sirodė pirmasis Markso “Ka
pitalo” tomas arabų kalba. 
Tai skaitoma labai svarbiu 
įvykiu.

Kopenhaga.—Danijos Ko
munistų Partijos laikraštis 
“Lang Ok Folk” visą savo 
vienos laidos puslapį pasky
rė Lietuvos dailininko Sa
muelio Rozino kūrybai. Pla
čiai rašoma apie šio žymaus 
dailininko ne tik kūrybą, bet 
ir gyvenimą.

♦:
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Organiziiohj darbininky 
reikalavimas
AMERIKOS Darbo Fecleracija-Industrinių Organi

zacijų Kongresas (AFL-CIO) kelia naują reikalavimą. 
Į kovą už jį, reikia tikėtis, su laiku įsitrauks visos 
darbo unijos, kurioms priklauso daugiau kaip septynio
lika milijonų darbininkų.

Organizuotų darbininkų reikalavimas, kad įstaty
mais visoje šalyje būtų įvesta sistema versti mokėti 
kiekvienam darbininkui mažiausia du dolerius už dar
bo valandą, yra nūdienio gyvenimo padiktuotas. Inflia
cija ir nesulaikomas kainų kilimas verčia darbininkus 
kelti didesnio atlyginimo reikalavimą.

AFL-CIO vadovybė, iškeldama šį praktišką reika- 
yavimą, dar neišdėstė priemonių, kuriomis bus siekia
ma jį laimėti. Nekalbama apie streikus. Nekalbama 
apie darymą visokeriopo politinio spaudimo į valdžią. 
Nieko nesakoma, kaip reikėtų paveikti Kongresą, kad 
jis šį pasiūlymą be delsimo apsvarstytų. Na, o visose 
tose instancijose bus susidurta su griežčiausiu šiam rei
kalavimui pasipriešinimu.

Baisios civilinio karo aukos
RETA kuri didesnė šalis savo istorijoje nėra turė

jusi civilinio (naminio arba pilietinio) karo. Kiekvie
nas jų yra palikęs neapsakomai skaudžių žaizdų. An
tai, prieš daugiau kaip šimtą metų ši šalis pergyveno 
viėną iš didžiausių ir žiauriausių pilietinių karų visoje 
žmonijos istorijoje. Sunku tuo tikėti, bet iš tikrųjų dar 
ir šiandien to karo padarytos žaizdos nėra pilnai užgiju- 
sios. Tai ypač akivaizdu šios šalies pietinėse valstijose.

Vėliausia šalis, jau nekalbant apie civilinį karą Pie
tų Vietname, į kurį iki galvos viršaus yra įsivėlusios 
Jungtinės Valstijos, gyvenanti civilinį karą, yra Pakis
tanas. Tai taipgi istorijon jau įėjęs vienu iš kruviniau
sių civilinių karų.

Vienas iš skaudžiausių šio karo padarinių yra pa
bėgėlių klausimas, kuris labai paliečia ir skaitlingąją, 
skurde skęstančią Indiją. Mat, nuo teroro ir mūšių 
Rytinio Pakistano žmonės masiniai bėga į Indiją. Ap
skaičiuojama, kad tokių pabėgėlių iš Pakistano Indijo
je jau yra nuo keturių iki penkių milijonų. Sakoma, kad 
po daugiau kaip šimtą tūkstančių pabėgėlių suplaukia į 
Indiją kasdien.

O pati Indija, kaip žinia, yra viena iš pačių bied- 
niausių tirščiausiai apgyventų šalių pasaulyje. Daugu
moje šie pabėgėliai patenka į Indijos miestus, kuriuose 
skurdas jau ir be jų yra neišmatuojamas. Pav., dau
gelis pabėgėlių pradeda pasiekti didmiestį Calcuttą. 
Bet čia ir be pabėgėlių daugiau kaip milijonas žmonių 
neturi butų, nakvoja ir “gyvena” gatvėse! Ne geres
nė padėtis šalies sostinėje New Delhi ir kituose mies
tuose.

Visuose karuose, juo labiau civiliniuose, žinoma, 
daugiausia nukenčia vargingoji liaudis. Pačiomis skau
džiausiomis aukomis yra jos kūdikiai ir vaikai, toji be- 
jėgiausioji liaudies dalis.

LABAI PROTINGAS 
PATARIMAS

Ypač pas mus Amerikoje 
kava yra labai populiarus 
gėrimas. Daug ypač senes
nio amžiaus žmonių, o ypač 
moterų, taip sakant, “ant 
kavos ir gyvena”. Penki-še- 
šišgeri puodukai į dieną — 
taip kaip niekas!

Bet štai, nors gana pavė- 
lluotai, mums patenka į ran
kas dar pereitų metų žurna
las “Ta r y b i n ė Moteris” 
(1970 m. N r. 9), kuriame 
skaitome straipsnelį “Kiek 
gerti kavos”? Mums atrodo 
straipsnelio autorės L. Ka- 
dziauskienės išvada labai 
protinga. Ji sako:

“Ne visi žmonės vienodai 
jautrūs kofeino veikimui, 
daug reikšmės turi amžius 
ir sveikata. Tačiau, nežiū
rint į tai, kavos puoduką 
geriau išgerti per pusryčius 
ar pietus. Daugiausia pa
kenkiame sveikatai, jei ka
vą geriame vakare, norėda
mi padidinti darbingumą. 
Vakare kavą gali gerti tik 
visai sveiki žmones — ir tai 
labai saikingai. Bet jeigu 
mūsų ligos istorijoje jau 
Įrašyta aterosklerozė ar hi
pertonija, gastritas ar skran
džio bei dvylikapirštės žar
nos opa, o taip pat inkstų, 
kepenų ar nervų sistemos 
sutrikimai, — turėkime va
lios juodos stiprios kavos 
atsisakyti”.

narkotikų naudojimas, taip 
ir alkoholio.

Jail ir dabar daug jaunų 
žmonių namie naudoja nar
kotikus. Tarpe studentų, 
net ir militarinėse akademi
jose, tas pasirodo. Pasiekė 
ta blogybė ir kai kuriuos 
biznio vedėjus.

Reikia didelių pastangų 
tai naikinti, bet beveik nie
ko nedaroma. Pavojingas 
gedimas didėja”.

PRANAšAUJA 
“NATŪRALIĄ” MIRTĮ...

Kalbėdamas apie tai, kas 
laukia smetoninių atstovų 
užsienyje, o pirmoje vietoje 
Jungtinėse Valstijose, Al. 
Gimantas kanadiečių “N. L.” 
geg. 19 d. sako':

Kantrus yra Vašingtonas 
tuo atžvilgiu, regis, yra kan
trūs ir sovietai. Abi pusės ma
to kieno naudai dirba laikas. 
Baigiasi Lietuvos diplomati
nės tarnybos personalas, bai
giasi ir jo išlaikymui turėtos 
lėšos. Nauji paskyrimai ne
pripažįstami. Nėra nė mažiau* 
šių galimybių susilaukti 
kurios 
kokių 
Derybų
jokių, nesitikima ir kokių nors 
nuolaidų. Valstybės departa
mentas savo nedalomos ir vie
nalytės Rusijos koncepcijos 
supratime lieka kietas ir ne
nepajudinamas kaip uola.

bet 
finansinės paramos 

Amerikos fondų, 
šiame punkte nėra

Skandalas Kalifornijoje!
PASIRODO, kad pernai (1970 m.) milijonierius bu

vęs aktorius dabartinis Kalifornijos gubernatorius Ro
nald Reagon nėra mokėjęs nė vieno dolerio jokiai val
džiai jokių mokesčių (taksų). Kaip žinia, Mr. Reagan 
yra bene pats reakcioningiausias gubernatorius visoje 
šalyje. Jam ir prezidentas Nixonas jau “beveik komu
nistas”.

Dar gi pusė bėdos būtų, jeigu gub. Reagan būtų 
vienintelis turčius, kuris nemoka mokesčių. Būtų, ži
noma, negražu ir nedora, bet pačiam kraštui nuostolis 
nebūtų nepakeliamas. Mūsų, paprastų žmonių nelaimė 
tame, kad tokių parazitų yra šimtai, tūkstančiai. Čia 
tai jau didelė, didelė mums skriauda...

NEPRAŠO IR NENORI 
JŲ UŽTARIMO

Aną dieną New Yorko ko
mercinėje spaudoje buvo 
paskelbtas Europos intelek
tualų grupės laiškas Kubos 
premjerui Castro. Jame jie 
smarkiai puola Kubos val
džią. Jie sako, kad jie esą 
nusivylę visa Kubos revo
liucija ir jos vadovybe.

Visas dalykas sukasi apie 
Kubos poetą Heberto Padil- 
lą. Mat, poetas padarė vie
šą pareiškimą, kad savo kū
ryboje jis yra pridaręs daug 
neleistinų klaidų, kad jis iš
davė revoliucijos reikalą ir 
t.t. Na, tai tie Europos in
telektualai ir puolė jį šlo
vinti ir plūsti Kubos vado
vybę, kad ji būk poetą pri
vertus atlikti tokią “išpa
žintį” ir prisipažinti prie 
klaidų. Kitais žodžiais, val
džia jį ėmė ir išprievartavo!

Bet dabar poetas Padilla 
viešai atmeta intelektualų 
jam brukamą užuojautą. 
Jis sako, kad nei Castro, 
nei kuris kitas Kubos vadas 
nevertė jį' atlikti “išpažin
tį”, kad jis prisipažino prie 
klaidų iš savo valios, po ilgo 
apdūmojimo apie savo kū
rybos raidą. Jis pataria 
tiems intelektualams jo liki
mu nesirūpinti. Jam jų už
tarimo ir globos nereikia.

j METAI,
Praslinko metai dienos nepalikę,
Tik pėdsakai jų niekad neišdils, —-
Istorikai surinks visus iki skatiko
Ir įrašys, kaip lobį paliktą, lapan.

Vardais ir nuotykiais bus lapai išraižyti. 
Minės juos kartos perduodant kartoms, 
Naujus lapus rašys istorikai iš metų, 
Kurie skubotai bėga praeitin,

Slinks amžiai, keisdami viens kitą,
Neš viską gilion praeitin.
Tik lapai liks istorikų rašyti,
Papildyti naujais vardais ir įvykiais garsiais.

K. žakavičienė
Kaunas, 1971.1.17

1971 m. Gegužės 29 
Laisviečiams.

Laimingai pasiekėme Ma
skvą. Kelionė buvo malo
ni. Sostinėje oras — pui
kus, šiltas—apie 75 laips.

Pasitiko mus sūnus Ro
mas su šeima. Pas juos ir 
apsistojome trims dienoms. 
Pro langą matome pionie
rius gatvėje medelius ap
taisant. Kaip jie rūpestin
gai darbuojasi! Maskva pa
sipuošusi žalumynais, gė
lėmis.

Gegužės 31 d. išvyksta
me į Vilnių.

Sveikiname draugus ir 
drauges laisviečius.

Valerija ir Jonas
Gasiūnai

Gerb.iamas Drauge,
Jums ir visai “Laisvės” 

Albumo Komisijai priklau
so didelis pagarbos ir padė
kos žodis už tą gražų ir 
didelį atliktą darbą išleidi-

čienė ir Ražaitytė.
Visą liaudies dainos šventę 

labai pagyvino dėst. Knozas 
K., padainavęs kelias pas mus 
negirdėtas žemaitiškas dainas,

Tiek dėstytojai, tiek moks
leiviai buvo labai patenkinti 
šia priemone.

Kartais 
rusinimas, 
lietuviškos 
mokomasi
tokių žmonių, kurie net tokias 
priemones laiko rusinimu. 
Keista.

Na, tai tiek tuo tarpu-
Širdingiausius linkėjimus 

siunčia ir kūrybinės liepsnelės 
linki

pagalvoji, koks čia 
jei dainuojamos 
dainos, kalbama, 

lietuviškai. O yra

ju sų
V. Gulmanas.

“Laisvės” Redakcijai
Pavasaris Kudirkos Nau

miestyje.
Nors praėjusi žiema grei

tai neišeis iš atminties sa
vo nenormalia oro tempera
tūra, t. y. buvo šilta ir lie

me Laisvės 60 Metų Jubi- tinga, kaip retai būna Lietu- 
liejmio Albumo.

Albumas tikrai .prisimini
mų istorijos knyga. Skai
tant buvusių ir esančių vei
kėjų prisiminimus, žiūrint 
į jų nuotraukas, atsinauji
na prisiminimai iš daug, 
daug metų praeities: susiti- 
mai įvairiuose susirinki- 
m'uose, įvairiose vietose.

Albumo Komisijos atlik
tas darbas yra labai ger
biamas visų pažangių žmo
nių.

Su draugiška pagarba,
J. K. Mažukna

Mielas drg. Redaktoriau |
“Laisvę” gaunu reguliariai, 

kartais po porą numerių, o 
kartais — visą pundą. Tada 
būna skaitymo- širdingai ačiū.

Pas mus dabar labai gražus

“PAVOJINGAS GEDIMAS 
DIDĖJA”
.Analizuodama narkotikiį 

naudojimo plitimą mūsų 
Amerikoje, čikagiečių “Vil
nis” (geg. 25 d.) sako:

“Viena labai blogų karo 
Vietname pasėkų — ir na
mie narkotikų naudojimas. 
Kelios kongresinės komisi
jos, tyrinėjusios tai, rado, 
kad narkotikus naudojantys 
papildė daug piktų darbų.

Baimė užmušimo kare, 
taip ir baimė užpuolimo 
Saigone ar kur nors kitur, 
nes nežinia kas yra priešas, 
verčia karius Ieškoti “pa- 

Idrąsinimo”. Iš to paplito

1963 metų spalio 5 dieną 
Prancūzijos mieste Limože 
įvyko kongresas, kuriame 
dalyvavo 5 tūkstančiai gimi
naičių, pavarde Malė, atsto
vaujančių 14,817 kitų gimi
naičių bendravardžių.

Taip atsitiko štai kodėl. 
Praėjusio šimtmečio pabai
goje prancūzas Žozefas Ža
nas Malė išvažiavo į Ameri
ką. Jam pasisekė: surado 
aukso gyslelę ir taip pratur
tėjo, kad po mirties paliko 
pusę milijono dolerių. Pagal 
įstatymą palikimas turėjo 
būti padalytas 50 giminaičių 
(savo Malė neturėjo). Ta
čiau dalybos užtruko, dauge
li metu. Atsirado naujų įpė
dinių. Visi Malė nutarė su
sijungti j sąjungą, sukviesti 
susirinkimą i,r išspręsti pa
likimo klausimą. Bet jis ne
išspręstas iki šiol.

Švedas Nilsas Paulsenas 
išgyveno garbingą amžių — 
160 metų. Po jo mirties pali
kimas atiteko 2 sūnums: 9 
metų berniukui ir 103 metų 
seniui.

1955 metais pasaulyje bu
vo 90 milijonų telefonų. Da
bar jų — daugiau kaip 170 
milijonų. Manoma, kad iki 
2000 metų jų bus 600 milijo
nų.

1969 metais pasaulyje bu
vo 16 milijonų mokytojų, o 
1970 — maždaug 4 milijo
nais daugiau. Šio amžiaus 
pabaigoje mokytojų bus 34- 
44 milijonai. ,

Skaudu į juos žiū- 
jie negali pamiršti 
Ir tikrai, reikalin- 
daug pastangų dė-

pasakyti

Tarybų Sąjungos 4 
gyventojai 

f

1970 metų sausio 15 d. (tą 
dieną vyko visasąjunginis 
gyventojų surašymas) Ta
rybų Sąjungoje gyveno 241 
milijonas 720 suksiančių 134 
žmonės, jų tarpe 111,399,- 
377 vyrai ir 130,320,757 mo-

voje, ir iš po tokios žiemos 
visi būkštavo su pavasariu. 
Taigi aš ir noriu keliais žo
džiais pasidalinti su Ame
rikos lietuviais, koks buvo 
pavasaris, kuris jau eina 
prie pabaigos, Lietuvoje 
1971 metais.

K. Naumiesčio apylinkėje 
šis pavasaris gana įdomus 
tuo, kad jau 24 diena gegu
žės, o dar rimto lietaus, ga
lima sakyti, nebuvo. Nuo 
balandžio pabaigos kaip pra
dėjo džiovinti ir pūsti sau
si vėjai, tebėra ir iki šiol 
tokie gražūs ir šilti orai.

Nepatikimai gegužės mėn. 
antroji dekada buvo ypatin
gai šilta ir siekė net virš 
30° C šilumos, kas viršijo 
daugiametį vidurį. Kitose 
Lietuvos vietose, kaip vidu
rio Lietuvoje ir Žemaičiuo
se, girdėtis krituliais buvo 
turtingesni.

Esant tokiems palankiems 
orams, ir pavasario sėja vy
ko gana sparčiai ir kokybiš
kai. Antai K. Naumiesčio 
Žemės Ūkio Tec h n i k u m o 
mokėtinasis ūkis per 12 dar
bo dienų baigė visą pavasa
rio sėją su visais paruošia
maisiais darbais. Galite pa
galvoti, kad mažai turėjo ko 
sėti ir ruošti. Ne! Pasėta 
vasarinių grūdinių 220 hek
taru, kukurūzų silosui 90 ha, į 
pašarinių šakniavaisių 18 
ha, bulvių 15 ha, mišinio si- 
losui bei žaliam pašarui 90 
ha. Viso 433 hektarai.

Technikos netrūko, dirbo

Įvairenybes
Kiekvie n a m Svazilendo 

žmogui kategoriškai drau
džiama turėti bent gabaliu
ką leopardo odos. Ten kon
fiskuojami damų rankinu
kai, paltai. Leopardo oda — 
karališkosios valdžios atri
butas, ir tik karalius turi 
teisę ją turėti ar naudoti. 
Draudžiama įvežti ir sinte
tinės medžiagos dirbinių, j
imituojančių leopardo odą,i šiltas oras, šilumos apie 30 
nes “panašūs dalykai įžei-j laipsnių, sodai žydi, šiandien 
džia karališkųjų leopardų! dėdė Perkūnėlis pagrūmojo, 
garbę”. | palaistė ištroškusią žemelę

gaiviu lietučiu. Visi atsiga
vo.

Gražiai ir įspūdingai praė
jo Pergalės diena- Prie savo 
žuvusių sūnų ir artimųjų kapų 
atvažiavo tėvai, motinos, vai
kai iš įvairių Tarybų Sąjun
gos vietų, 
rėti, kaip 
žuvusių, 
ga kovoti,
ti, kad nepasikartotų ta tra
gedija, tie šiurpūs istorijos 
puslapiai, kai tėvas prieš sū
nų, brolis prieš brolį buvo at
sukę ginklą. *

Pas mus mokykloje gimė 
nauja, graži tradicija liaudies 
dainos, žaidimų vakaras.

Įeinant reikėjo
mįslę, priežodį arba liaudies 
daina sudainuoti. » 
tam, kas nemokėjo. ...

O salėje jau bruzdėjimas, 
čia birbininkai ir kanklinin
kės instrumentus derina, dai
nininkai “strajina” savo bal
sus, kad geriau skambėtų.

Na, ir trenkė orkestras sve
čių sutikimo maršą. Netrukus 
prisijungė ansamblio choras 
ir pasigirdo brangių ir mielų 
liaudies dainų melodijos. 
Linksma ir gera nuotaika vi
sus užkrėtė-

Staiga, mažos pauzės metu, 
pasirodė dvi merginos, tautiš
kai apsirengusios, nešdamos 

skanų sūduvietišką 
jų — mūsų 
rūtelės su 

uzbonais.

Vargas

šeimi- 
alučio

didžiulį 
sūrį. Po 
ninkėlės 
šnekučio

Pasistiprinus prasidėjo liau
dies šokiai, žaislai, mįslės. 
Visam tam vadovavo nepails
tančios dėstytojos L- Leonavi-

Po ankstesnio surašymo, 
kurie vyko 1959 metų sausio 
15 d., šalies gyventojų pa
daugėjo 32,900,000 žmonių, 
arba 16 procentų. Vadinasi, 
11 metų vidutinis metinis 
gyventojų prieauglis Tary
bų Sąjungoje sudaro maž
daug 3 milijonus žmonių.

Būdingi tarybinių žmo
nių išsilavinimo duomenys.

Iš 9-49 metų amžiaus ša
lies gyventojų raštingu
mas — 99.7 procento. Šiuo 
metu šalyje yra daugiau 
kaip 95 milijonai žmonių, 
turinčių aukštąjį ir vidurinį 
(pilną ir nepilną) išsilaivni- A 
mą. Tokį išsilavinimą turi ( 
653 žmonės iš kiekvieno 
tūkstančio piliečių, dirban
čių liaudies ūkyje.

Net 1939 metais žymiai 
skyrėsi tarybinių žmonių, 
gyvenančių mieste ir kaime, 
išsilavinimas. Tada tūks
tančiui gyventojų nuo de
šimties metų ir vyresniųjų 
aukštąjį ir vidurinį (pilną 
ir nepilną) išsilavinimą 
mieste turėjo 218 žmonių, o 
kaime tik 52. 1970 metais 
tie patys rodikliai atitinka
mai sudarė 592 ir 332 žmo
nes. Praėjusių metų pabai
goje skaičius žmonių, baigu
sių aukštąjį ir vidurinį 
mokslą, miestuose sudarė 
daugiau kaip tris ketvirta
dalius, o kaimuose — dau
giau kaip pusę dirbančiųjų 
gyventojų.

Įdomios žinios, kaip pasi
skirstę gyventojai pagal 
pragyvenimo lėšų šaltiniu? 
Asmenų, turinčių darbą (be 
dirbančių tik asmeniniame 
pagalbiniame žemės ūkyje), 
yra 115,493,000; gyvenančių 
iš pensijos—33,107,000; sti
pendininkų — 3,547,000.

Iš 130,500,000 darbingo 
amžiaus žmonių dirbantieji 
sudarė 120,000,000 arba 92.4 
procento.

Pateikti duomenys rodo, 
kad tarybinė visuomenė — 
"darbo žmonių visuomenė.'

Elizabeth, N. J.
MIRĖ

Marcelė Kazlauskienė, 81 
4 vikšriniai traktoriai ir 101 m. amžiaus. Mirė birželio 
ratinių, žinoma, dirbo ne|8 d., Alexian Brothers ligo- 
po 8 valandas, bet po 12-14 
valandų per parą, šiuo me
tu, dėka ankstyvo ir koky
biško sėjos įvykdymo, vis
kas labai gražiai žaliuoja, 
nors lietaus ir nebuvo. Da
bar vyksta pasėlių priežiū
ros darbai, purškiami herbi
cidai nuo piktžolių ir įvairių 
ligų, kenkėjų, javų išgulimo 
ir kt.

Kultūrinėse ganyklose 80 
hektarų plote įrengta lais
tymo sistema. Tai didžiulis 
įrenginys ant Šešupės kal
no. Dviejų metrų gylyje 
išvedžioti 35 centnerių sto
rio plieno vamzdžiai, ku-

nine j e, Elizabeth, N. J. LaiĄ 
do tu vės įvyko birželio 10 d., 
Rosedale kapinėse, Linden, 
N. J. Velionė paliko nuliū
dime du sūnus ir vieną duk
terį. Šią liūdną žinią telefo
nu pranešė B. Makutėnienė.

Hartford, Conn.
Gerbiamieji Har t f o r d o 

apylinkės gyventojai, šir
dingai kviečiame jumis da
lyvauti namo bendrovės pa
rengime. Bus skanūs pietūs. 
Nesigailėsite atvykę pra
leisti sekmadienį bendrai, 

■j -i -j . .v j Įvyksta birželio 13 d. 1971. nais paduoda vandeni is ; J T •v . . . . ‘. 1-mą vai. p.p. karna $3. Lai-Šesupes i kaina ir apie vie- ‘ 1 1
ną kilometrą į tolį galingi Hartford 
siurbliai. Ir kievkienoje ap- * ’
tvaroje yra įrengti girdymo 
ir laistymo įrenginiai, kurių 
viena sistema turi 12-15 po
rų purkštukų ir vanduo kaip 
iš fontanų kyla įvairiomis 
kryptimis. Prie tokių tech-

Šešupės į kalną ir apie vie svės salėje, 157 Hungerford

Kviečia komisija C. M.

nikos pasiekimų nenugąz- 
dins nei kaitros, nei lietus. ;

K. Kairys
1971.V.24
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“Laisves” skiltis bevartant
C. K. komisiją — Bimba,
D. M. Šolomskas ir R. Mi- 
zara.

1933 metų pradžioje stei
giasi Bedarbių Tarybos įvai
riuose miestuose. Veikiama 
sudarymui bendro fronto 
įvairių pažiūrų organizaci
jų už bedarbių apdraudą ir 
paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių.

Balandžio ^iėn. įvyksta 
bendro fronto konferencija 
ir priimama rezoliucija už 
kovą bedarbiams apdraudos 
ir paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių. Rezoliucijų komi- 
sijon įeina E. Butkus, V. 
Tauras, J. Vaitukaitis, Pu
lokas ir A. Jeskevičiūtė. 
Nutariama remti maršavi- 
mą sostinėn su viršminėtais 
reikalavimais.

Angliaksių Kova
Rugpiūčio ir rugsėjo mėn 

vėl siaučia didelė angliaka
sių kova-st r e i kas. Daug 
streikierių sužeidžiama ir

* vienas nužudomas vakari
nėje Pennsylvanijos valsti
jos dalyje.

Taipgi plačiai vedama pro
paganda ųž socialinę ap- 
d raudą.

Šių metų pabaigoje Lietu
vių Moterų Susivienijimas 
įjungiamas į Amerkios Lie
tuviu Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Bendrą Cen
tro Komitetą sudaro: S. Sas- 
na — organizatorė, D. M. 
šolomskas — sekretorius, O. 
Depsienė — iždininkė; na
riai: S. Petkienė, A. Kazo- 
kytė, K. G. Šolomskienė, B. 
Senkevičienė, E. N. Jeskevi- 
čiūtė, J. J. K a š k a i t i s, A. 
Bimba, R. Mizara, V. J. Sen
kevičius.

Moterų Skyrius
1934 m. pradžioje “Lais

vėje” įvedamas skyrius 
“Darbininkė ir šeimininkė.”

.Jame dažnai bendradarbiau
ja S. Sasna, J. Klevai te 
(Bondžinskaitė), B. E. Sen
kevičienė, O. Depsienė, F. Si- 
mans, M. (’owl, E. Vilkaite, 
M. Valilionienė ir kt.

Bedarbių Konvencija
Vasario mėn. Washingto- 

nan suvažiuoja 1,000 delega- 
gatų, atstovaujančių pus
trečio milijono bedarbių, 
organizuotų į Bedarbių Ta
rybas. Tai buvo entuziastiš
ka, kovinga ir konstruktyvi 
konvencija. Iš lietuvių ma
tome ten B J. Martinkų, F. 
Rodgers, J. Morazauską, M. 
Beliūnienę, J. Paukštaitį, M. 
Sutkų, Peter Paul, J. Siur- 
bą, A. Kairytę.

Jauimo Veikla
ŲDS vadovybėje labai pla

čiai veikia mūsų sporto jau
nimas, politikos ir socialinė-

* se arenose. Veikia keliolika 
krepšininkų ir beisbolės ko
mandų.

Įvykusioje jaunimo kon
ferencijoje priimta reoliuci- 
ja, sveikinanti Lietuvos re
voliucinį jaunimą, ir kita už 
kovą prieš karą ir fašiz
mą. Kadangi šiuo klane i-

Pranešimas
Cranford, N. J.

Birželio 13 d., sekmadienį, 
įvyks LLD 54 kuopos ir LDS 
33 kuopos susirinkimai.

Vieta: 460 Brookside PI., 
Cranforde, draugės Lillian 
Novak namuose.

Pradžia 2-rą vai. po piet.
Visi, kurie esate šių drau

gijų nariais, malonėkite at- 
’t silankyti.

54 kuopos sekr.
J. Gradaitis

mu plačiau rašiau “Lais
vės 60-mečia Albume,” tai 
čia neisiu į platesnes deta
les.

Audėjų Streikas
Rugsėjo mėn. siaučia ( So. 

Carolina valstijoje audėjų 
streikas. Prieš juos pa
skelbtas karo stovis. Apie 
7 pikieto dalyviai durtuvais 
sužeisti ir vienas nužudytas 
Burlingtone, S. C. Šį strei
ką išdavė Amer. Darbo Fe
deracija su renegato J. 
Lovestono pagalba. Strei
kas apima 130,000 audėjų.

“Laisvėje” atspindi dau
gybė korespo n d e n c i j ų iš 
dirbtuvių ir unijų veiklos.

1934 metų pabaigoje vėl 
vedami protestai ir įteikia
mi reikalavimai Lietuvos 
Konsului Žadeikiai, kad bū
tų pagerinta politinių kali
nių padėtis Lietuvoje. Rei
kalaujama, kad jie būtų pa- 
liuosuoti, kad būtų pripažin
tos civilinės teisės visiems 
gyventojams.

Lietuvių Konvencija
1935 m. kovo mėn. šau

kiamas visuotinis Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimas. Iniciatyva LDS ir 
Amalgameitų lietuvių rūb- 
siuvių 54-ojo lokalo, ir prie 
šio šaukimo prisideda kele
tas S LA kuopų ir eilė viet- 
tos draugijų.

Šis suvažiavimas įvyksta 
liepos mėn. su 250 delegatų, 
atstovaujančių 55,000 narių. 
Išrenkamas Nacionalinis 
Pild. Komitetas" iš 19 narių 
su centru Chicago, Ill. Na
cionalinį veikiantį komitetą 
sudaro: A. Deikienė—pirm., 
L. Jonikas—sekretorius, H. 
Stumilienė — iždininkė.

Išrenkami F. Abekas, J. 
Ormanas, J. Mažeika ir C. 
Kielnienė vykti į pasaulinį 
išeivijos kongresą Kaune. 
Jie vežasi suvažiavimo įsa
kymus : “Siūlome pirmam 
Pasaulio Lietuvių Kongre
sui pasisakyti už šiuos mū
sų reikalavimus:

1. Tuojau pagerinti Lie
tuvos revoliucinių politinių 
kalinių maistą ir kameras. 
Leisti giminėms atlankyti 
politinius kalinius r t. t.

2. Paliuosuoti visus po
litinius kalinius.

3. Suteikti civilines lais
ves liaudžiai; spaudos, susi
rinkimų ir organizavimosi 
teises.”
Kiti Konvencijos Tarimai

Mūsų šalies veiklai pasi
sakoma:

1. Plėsti bendro fronto 
kovą prieš karą ir fašizmą.

2. Už p ra vedimą bedar
bių ir socialinės apdraudos 
įstatymo.

3. Už organizavimą lietu
vių darbininkų į unijas.

4. Kova už sveturgimių 
teises.

5. Gelbėjimas Lietuvos 
priešfašistinių politinių ka
linių ir kova už civilines tei
ses Lietuvoje.

Laidojamos Frakcijos
Kovo mėn. Kum. Partijos 

Lietuvių Centro Biuras iš
leidžia atsišaukimą į opozi
cijos narius ir kviečia juos 
grįžti į bendras revoliucinio 
judėjimo eiles.

Šių metų pabaigoje bai
giamos frakcijos ir sudaro
ma ^Sutartis be diskrimina
cijos prieš opozicijos drau
gus.” Už LDD (Lietuvių 
Darbininkų Draugija) C. K. 
komisiją pasirašo J. Kuodis 
ir L. Prūseika. Už ALDLD

Studentų Veikla
Balandžio mėn. 175,000 

studentų per visą šalį pa
skelbia streiką prieš karą ir 
fašizmą. Dalyvauja Colum
bia ir New York universite
tai; taipgi N)ew Yorko, 
Hunter ir Washington Sq. 
kolegijos ir daugelis kitų.

Į šių 1935 metų pabaigą 
Amerikos darbininkų irstu- 
dentų masės išsijudina į de
monstracijas prieš nacių te- 
jorą; prieš Musolinio puoli
mą Etiopijos.

Elena N. Jeskevičiūtė 
Jub. Kom. Narė

Pittsburgh, Pa.
Gražiai pagerbti mirusieji
Gegužės 30 dieną, daug 

žmonių atvyko į Lietuvių 
tautiškas kapines pagerbi- 
mui-prisiminimui savo arti
mųjų, papuošdami jų kapus 
su gražiai žydinčiomis gė
lėmis.

Veteranų 575 kuopa atli
ko pagerbimo ceremonijas 
prie kareivių kapų, buvo 
pasakyta atitinkama jaus
minga kalba prisiminimui 
mirusių kareivių.

Kapinės yra labai gražiai 
užlaikomos, kaip gražus so- 
das-parkas. Atsilankęs į tą 
poilsio vietą, jauties, kad 
buvę artimi draugai - gimi
nės nėra užmiršti.

Kapinių Komitetui prik
lauso pagarba už gražų - 
tvarkingą darbą dėl lietuvių 
kapinių.

Kapinių Moterų Draugi
jos narės turėjo pagaminu
sios įvairaus maisto. Atsi
lankiusieji į kapines ir užė
ję į kapinių namą buvo pa
vaišinti skaniu maistu. Ka
pinių Draugijos moterys 
daug darbuojas dėl kapinių: 
aukauja maistą, rengia pa
rengimus, renka aukas ir 
atlieka įvairius darbus dėl 
kapinių gero. Moterų geri 
darbai yra labai įvertinami 
per Pittsburgho lietuvius.

Pittsburghas be vietinių 
'laikraščių

Gegužės 7 dien’ą “Pitts
burgh Press” ir “Pittsburgh 
Post Gazette” darbininkai 
sustreik a v o, reikalaudami 
pakėlimo algos. Pasitarimai 
yra vedami tarpe laikraš
čių savininkų ir darbininkų, 
bet taikos - susitarimo nesi
mato. Pittsburgho gyven
tojai gauna laikraščius iš 
kitų miestų, nors ir kiek pa
vėluotai. Biznių įstaigoms 
yra nuostoliai, nes negali 
savo biznių produktus taip 
plačiai išgarsinti.

M.

nardas, kad parengimas pa
vyko visu šimtu procentų. 
Buvo publikos iš Norwoodo, 
Cantono ir vietinės. Vi
siems dalyvavusiems dide
lis ačiū. Dėl parengimo 
daugiausia storoj osi ir dir
bo A. ir F. Markevičiai. 
Jiems gelbėjo K. Butkienė, 
K. Kalveiienė (pastaroji 
dar padovanojo ir pyrągą), 
prie įžangois bilietų darba
vosi S. Rainardas. Taip pat 
padėjo M. Gutauskienė, K. 
Ustupas ir kiti.

Taipgi girdėjome, kad fil
mų rodymas gerai pavyko 
ir S. Bostone. Tai Jonas 
Grybas veičiausia yra ge
rai patenkintas atliktu dar
bu.

Dabar dar apie savo ligą. 
Kraujo bėgimas iš nosies 
mane privargino. Prisiėjo 
net patekti į ligoninę. Bir
želio 3 d. buvau pas specia
listą. Jis užtaisė, uždegino 
ir davė daug patarimų kaip 
užsilaikyti. Kraujas jau 
nebėga, atrodo, kad bus ge
rai.

George Shimaitis

TEATRŲ GASTROLĖS

HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

Kaip ir kiekiveną pavasa
rį, taip ir šiemet visų Lietu
vos teatrų kolektyvai iš
vyksta gastrolių į kitus res
publikos miestus ir mieste
lius.

Vilniaus akademin i am e 
dramos teatre tik ką baigė
si kumečių pasirodymai, su
silaukę didžiulio pasisekimo. 
Su nemažesniu susidomėji
mu vilniečiai sutiko ir Pa
nevėžio artistus.

Net 50 spektaklių Pane
vėžio darbo žmonėms, taip 
pat Aukštaitijo’s, Dzūkijos 
ir Suvalkijos rajonų gyven
tojams parodys Šiaulių te
atro aktoriai.

Montello, Mass.
Nors ir sirginėju, bet ne

galiu iškęsti neparašęs apie 
pavykusį parengimą, ku
riame buvo Jono Grybo pa
rodytas filmas* iš Lietuvos. 
Suruošė LLD 6 kuopa. Įvy
ko gegužės 30 d. Lietuvių 
Tautiškame Name.

Buvo manyta, kad turėsi
me nuostolius, nes kai ku
rie laisviečiai negalės daly
vauti. Taipgi dipukų radi
jas atsisakė parengimą pa
garsinti. Ir oras pasitaikė 
prastais. Be to, aš susirgau 
kraujo bėgimu iš nosies. 
Greitosios pagalbos buvau 
nuvežtas į ligoninę. Todėl 
parengime negalėjau daly
vauti.

Bet vėliau man pranešė 
A. Markevičienė ir S. RaL

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800’'. ■' (43-49)

REAL ESTATE
Westport — Owner — Pillared raised 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
316 bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panld 
fam rm w/fp intercom, sundeck, 
2 car garage, 1 acre wooded lot 
on dead end lane. Extrord. find 
at $69,500. Call 203-226-3678,

(40-46)

$87,000 buys restaurant, property 
and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

West Shokan, Irg 6 rm custom 
bit. bluestone ranch, 5 acres. Moun
tain and water views 2 Irg. bedrms, 
liv. rm 20x30, den or bedrm, all 
wood pancl’g. Covered front patio, 
2 frplcs. Irg garage. Full bsmt, oil 
heat, $55,000. Write or phone for 
appointment. M. Mehlinger, West 
Shokan, N.Y. 914-657-2428. (43-47)

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
consisting of wiring special auto
matic machines and our standard 
units. Must have knowledge of 
wiring schmatics. Blue Cross/Blue 
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 
vacations, life insurance.

201-486-6108. (43-48)

Asking $14,000. Lowville located 
foothills of the Adirondacks, 5 miles 
from Snow Ridge Turin, New? York, 
1 hour from Lake Ontario, House 
with attached garage, (garage 28x- 
32). House has fireplace, wall to 
wall carpeting, big picture window 
overlooking valley, very good water 
supply, new drilled well, hot water 
heat, 1 acre lot with pond behind 
house V/2 baths, new paneling. 
Make me a'n offer. Reason for sell
ing relocate. For appointment call 
315-348-8716. (43-49)

60 acre farmette located in foot
hills of Adirondacks. 3 bedroom 
house partially remodeled. 8,000 
trees planted. Out buildings. Good 
hunting and fishing. $18,000. Con
tact Waltei’ Leichty, Boonville, N. 
Y. 315-942-2675. (44-46)

FIREMAN MECHANIC. High 
pressure black seal in charge. Stea
dy work, fringe benefits. Starting 
rate $3.50 per hr. plus shift differ
ential. Contact Robert A. Johnson 
Co. 1269 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (43-47)

BAKER all around for summer 
season. Start mid-June till Labor 
Day or later. Call 516-668-5950 col
lect or write Box 406, Montauk, L.I. 
11954. (44-45)

EXTRUDER OPERATORS 
and General plant workers.

No experience necessary. Special 
short schedule. Precision Polymers, 
Green Poind Road, Rockaway, N. J. 

201-627-8520
(40-47)

CHAMBERMAIDS. Summer era-
ployment May 15th to Oct 1st. Ex
perienced oinly need apply, Motel 
Wildwood Crest, N. J. For info call 
609-227-7377. " (39-46)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station (Getty) Ulster 
County, NY on main highway. Good 
sales and repairs. 300,000 gallons per 
yr. 3 bays, wrecker, fully equipped. 
5 room, house on 8 acres. $85,000. 
Walter J. Galiauskas, Broker. 914- 
688-7745. (42-46)

MACHINE TOOLROOM FOREMAN 
Top pay, all benefits.

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC.

44-02 — 11th St.
IND Subway, 23rd and Ely St. Stop

L. I. C., N. Y.
212 ST 6-0560 (40-49)

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We are looking for 2 
aggressive millwrights, must have 
formal apprenticeship programs 
under their betl, 4 yrs. working on 
the job. For further info, contact 
the Simmotns Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352-2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

PRESSMAN wanted. Opening for 
competent pressman who wants to 
grow with expanding company. 
Knowledge of web fed Flexographic 
or letter press equipment ink con
trol, color match required. Excell
ent salary, benefits and working 
conditions. Call HOLMAN LABEL 
CO., 201-273-1919. Summit, N. J.

(39-45)

AUTOMOTIVE GET READY & 
DETAIL MAN. Central Jersey’s 
largest American Motors dealer has 
opening in New Car Get Ready 
Dept, for reliable man with exper
ience. Top salary paid, many com
pany benefits. 201-968-1500. Ask for 
Service Manager. (39-45)

Dental Techiycian.

Denture dept, for repairs, waxups 
etc., good opportunity, finest bene
fits in state, including dental plan. 

Cooperative—Hess Labs, Inc.
28 Gibson Blvd., Clark, N. J.

201-382-6500
(43-45)

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8’’, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P. O. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-57) 

An E. O. E. Employer.
(44-50)

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, New Jersey 200’x300' 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-47)

., ,, MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION POLYMERS 

Green Pond Rd., Rockaway, N. J 
201-627-8520

(40-47)

Hunterdon Co., N. J. Profitable 
restaurant on major hwy.close to a 
new all yr round resort area. Family 
owned for many years, now ready 
to retire. Fully equipped and ready 
to go. $150,000, terms available.

Copper Kettle Realty, Realtor 
201-735-4004 (40-47)

Historic 4 Seasons Inn. Fine Bus
iness, excellent condition. Retiring 
after 21 yrs. $98,000. J. W. Harwood, 
Delaware Inn., Stamford, New York 
12167. Phone 607-652-4351.

(42-46)

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar, Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Hts., N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino, 201-793-9607. (43-50)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions. 
Carmichael Citroen

347 Washington Ave., Albany, N. Y.
518-465-3424 (43-46)

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
and manholes. Starting salary com
mensurate with experience. Call Mr. 
Bolen, 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. (42-48

Panevėžio rajono Upytės aštuonmetės mokyklos mo
kytojas Vladas Vaišvila—didelis kultūros ir grožio sklei
dėjas kaime. Jo darbai puošia apylinkės posėdžių salę 
ir kabinetus. Jis rengia savo darbų parodas, dalyvauja 
rajono ir respublikinėse parodose. V. Vaišvila neakivaiz
diniu būdu mokosi Vilniaus dailės institute.

, . .. A. Dilio'nuotrauka

Maintenance handy man, involving 
maintenance and janitorial work 
with ability to do lubrication, greas
ing and odd jobs that occur. Minor 
amount of tools required, many 
fringe benefits and periodic raises. 
Contact Mr. Szkats, 6 Henderson 
Dr., W. Caldwell, N. J. 201-228-2060.

(44-46)

PHILADELPHIA, PA.

Barbara Ann Gegžiias
Mirė birželio 2 d., š.

Reiškiame gilią užuojautą jos 
roms Alice Gegžnas, Mrs. Tillie 
Joe Forbes ir anūkams.

Elz. Mulokiūtė
E. Tureikienė
R. Merkis
V. Palįepienė
P. Sidabrienė
Mr. ir Mrs. J. Trann
Joe Forbes, Jr.
Sam Paoli

m.
mylimoms duk-
Forbes, žentui

A. Adomaitis
P. Baranauskas 
Jo e Forbes
Bill Robinson
Min. Mirsch 
Eva Mirsch 
Joe Adams
F. P. Walantai

(G. Roman)

FOR SALE

Large Resort in White Mts. Out
standing oppty in the heart of N, 
H.’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas. Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvt. swim pool, spac landscapd 
grnds, hotel dining rm & kitch. A

TRUCK DRIVER. Immediate open
ing for driver experienced in de
livering building materials. Know
ledge of Northern and Central N. 
J. essential. All benefits. Company 
moving to Totowa about July 1st; 
Call between 12 noon and 4:30 P.M 
Mr. Rotolo, 201-243-4400. (43-45)

great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000. Owner will accept 
$75,000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara G. Curry, Inc. 
Bkr. East Swancey, N. H. 603-352- 
6560. (43-45)

Machinist-General. Mid-day shift. 
Excellent opportunity for advance
ment with growing Co. Competitive 
salary and benefits. Call 201-843- 
1800. ' ' (43-47)

“Oriskany Falls, N.Y. Oneida Coun
ty, Farm 155 acres, 125 acres till
able, County Rd., 36x64 barn, farm 
house, 2 garages, 4 other small 
buildings, Excellent Water supply, 
excellent view, excellent land.

$46,000. 315-843-5901’’ (43-46)

Maintenance Mechanic. Experience 
all around man, needed for day shift, 
in plastic extrusion Plant. Steady 
work, all benefits. Rotuba Extrud
ers, 1401 Park Ave., So. Linden, 
N. J. 201-486-1000 (43-45)

Central Virginia Commercial land, 
35 acres on Rt. 29, mile North of 
Charlottesville, zoned B-l business. 
Near University of Virginia.. Offer 
accepted subject to Court confirma
tion. Contact T. M. Boyd, Commr. 
Box 1151, Charlottesville. Va.

703-296-7138. (43-46)

AUTOMOBILE TECHNICIAN al
so lubrication man.. Experienced. 
Chevrolet-Oldsmobile dealership. Mo
dern shop, excellent fringe benefits. 
For information, call 201-766-4500. 
Ask for Mr. Masters. (43-45).

I
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Iš PRAEITIES

Auksinių sulaukus
Dailės kūrinių įspūdinga paroda 

Greenwich Village
Kapsukas.—Kapsuko me

trikacijos biure visada bū
na daug laime švytinčių 
jaunų veidų.

Bet tai slenkstį peržen
gia sena pora, šių žmoniij 
veidai taip pat laime švyti. 
Šiandien jų auksinės vestu
vės. Tai ne tos vestuvės, 
kurios įvyko lygiai p ries 
penkiasdešimt metų. Tada 
Magdute, būdama samdinė, 
ištekėjo už tokio pat sam
dinio Antano. Sunku jiems 
buvo pradėti bendro gyve
nimo metus. Nieko neturė
jo jaunieji, išskyrus darbš
čias rankas.

Auksinių vestuvių dieną 
Magdalena prisiminė savo 
vaikystę. Sunkūs tai buvo kl<1’11'. trob.°J®-

Magdalenai Alesienei, iš
auginusiai d e š i t m vaikų, 
įteikiamas Motinos Didvy
rės ordinas.

Magdalena Alesienė ne
lankė jokios mokyklos. Ta
čiau savo vaikų be mokslo 
nepaliko. Trys sūnūs—vai
ruotojai. Vyriausias, Kos
tas, įsigijęs agronomo spe
cialybę, vienuolikti metai 
vadovauja “Pavasario” kol
ūkiui.

Šeimos galva Juozas jau 
daug metų dirba gimta ja
me kolūkyje. Smagu gy
venti naujoje Žemaitės kol
ūkio gyvenvietėje, smagu 
vakarais žiūrėti televizo
riaus laidų naujojoje jau-

laikai. Ėjo 1915 metų va
sara. Mažoji Magdute ga
nė svetimus gyvulius. Ir 
štai pasirodę vokiškieji žan
darai ją paima ir drauge su 
būriu liudvinaviečių išveža 
į Vokietiją... Svetimi žmo
nės, svetima ir nežinoma 
kalba. Ir tik po metų lai
ko Magdutę, kaip nepilna
metę, sugrąžino į tėviškę.

O koks sunkus buvo to
lesnis samdinės gyvenimas! 
Apie trisdešimt metų dva-

Laimingi Alesiai, sulaukę 
šviesių ir prasmingų die
nų, sulaukę auksinių vestu
vių, kuriose dalyvavo ne

Per eilę metų, viduryje 
New Yorko miesto, Gree- 
wich Village, per porą sa
vaičių, pavasarį ir rudenį, 
dailininkai išstato šaligat
viuose savo kūrinius, Tirš
čiausia jų susirenka, iki ke
lių šimtų, University Place, 
prie garsiojo Washington 
Square parko. Artistų orga
nizacija parūpina savo na
riams vieta iš namų savi
ninkų už $10 už kiekvieną 
parodos laikotarpį, kuris tę
siasi du ar tris savaitgalius.

Šį pavasarį pasirįžau at
lankyti ta parodą todėl, kad 
mano bičiulio žmona, Gert 
Block, gabi jauna įvairios 
stylistikos artistė, išstatė 
ten net kokį šimtą savo kū
riniu! Bile braižiniu čia ne- 
išstatysi. Parodą kontro
liuojanti organizacija kont-

tik vaikai, bet ir ketuAoli-i kvalite-
ka anūku...

Kapsuko rajonas
J. Lašas

Laiškas iš Maskvos
Mielas Antanai:—

Begaliniai esame sužavėti 
Maskva. Švarumas neišpa-

ruose ir kumetynuose. .Pa-sakytas. Žmonės daug gra- 
saulį išvydo pirmasis vaikas -jau pasirėdę, negu New
Antanukas. Po jo — antra
sis, o vėliau trečiasis, ket
virtasis. Bet ne visiems bu
vo lemta užaugti.

Kaip švieus saulės spin
dulys į mažyčius samdinių 
trobos langus pažvelgė nau
jieji laikai. Atėjtf*11940-ieji 
metai, įsikūrė tarybų val
džia. Lengviau atsikvėpė 
šeima. Tačiau netruk u s 
apylinkes užplūdo sužvėsė
jusių rud marškinių gaujos. 
Jiems į talką atėjo balta
raiščiai. Ovirtininkų bū
rys apsiautė Alesių pastogę. 
Abu tėvus areštavo ir išsi
varė.

L šiandien Magd a 1 e n a 
prisįmena, kai vokiškasis 
okupantas iš jos rankų iš
plėšė kūdikį ir jį, kaip gniu 
žulą, sviedė į lovos kraštą...

Dienos bėgo. . Po dviejų 
savaičių Magdalenai iš 
arešto pavyko sugrįžti na
mo. Ir kaip ji sunerimo, 
kai nerado šunelio Juozuko 
ir dukrytės Petrutės... Juos 
išsiviliojo buožė Pranckevi- 
čius iš Mockabūdžio kaimo. 
O k i (‘k ji patyrė vargo, kol 
iš buožės susigrąžino savo 
vaikus.

O vyras vis dar arešte. 
Su kitais nelaimės draugais 
jis varomas dirbti 1 a u k o 
darbų. Bet pačios sunkiau
sios dienos i r valandos bu
vo tada, kai okupantai su 
stipria sargyba ji varinė
davo užkasinėti sušaudy
tųjų. Kieki venų momentu 
ir jis galėjo būti šalia jų... 
Ir vien už tai, kad jis sam
dinio kelią pradėjo nuo aš- 
tuonerių metų amžiaus, kad 
visą buržuazinės santvar
kos metą su Magdute pra
leido dvare be nuosavo 
kampo, kad keturiasdešim
taisiais metais jam patikė
jo apylinkes pirm i n i n ko 
pareigas.

Tik pn karo, išvijus oku- 
antus, b u v o galima leng
viau atsikvėpti. Juozas pra
dėjo dirbti arkliu nuomoji- 
mo punkto vedėju. Su per
gale iš Tarybinės Armijos 
sugrįžo vyriausias sūnus 
Kostas. Alesių šeima gavo 
žemės, pradėjo naujakurių 
gyvenimą. Šeimoje gimė 
dar vienas vaikas. O dienos 
bėgo. 1940 metais Vilniuje

Y orke.
Gegužės 29 d. aplankėme 

Vinco Kapsuko kapą ir jo 
pagarbai padėjome . gėlių 
puokštę. Netoliese guli ge
nerolas Feliksas Žemaitis 
ir jo sūnus leitenantas Že
maitis, tragiškai žuvęs lėk
tuvo nelaimėje. Novodevičje 
(Nauju mergelių) kapinės 
—gražiausios visoje Tarybų 
Sąjungoje.

Pietavome naujame ir 
veikiausia pasaulyje didžiau
siame viešbutyje “Rusija”. 
Tai TSRS pažiba. Tai so
cialistinis atsiekimas.

Sekmadienis, gegužės 30. 
Vykstame Metro trauki
niais i Pramonės ir Žemės 
Ūkio atsiekimu parodą. 
Traukiniai perpildyti. Mas
kviečiai šventiškai pasipuo
šę skubinasi į parodą, kiti į 
parkus ar kitas vietas. Mili
jonai žmonių gatvėse.

Paroda — žavinga. Yra

I ta. Tai ir Gertės kiekvienas 
išstatytas kūrinys yra ver
tingas, artistiškas...

Pirmiausia ir daugiausia 
mano akį traukė jos naujo
vė portretūroje. Jaunystėje, 
mes, pusberniai, traukdavo
me vienas kitą per dantį, 
sakydami: “Jei ne tavo ta 
nosis, tai tavo veideli galė
tum į rėmus dėti!” O Gerte 
kaip tik ir pradeda portretą 
su išsikišusia nosimi. Paima 
ji saują vopnos, uždrebia ją 
ant lentos ir išvysto, išskul- 
tuoja nosį, kuri panaši gy
vai. nosiai. Tai pradžia pa
veikslo.

Paskiau ji piešia, jungia 
paveikslą dažais toliau nuo

nosies. Kai portretas baig
tas, iš toliau žiūrint, beveik 
negali greit atspėti, ar por
tretas pieštas, ar skulptu- 
ruotas. Tai irgi naujovė... 
O čia tik nosis išsikišusi.

“Adolfai, ką jūs laikrodi
ninkai darote su senais ki
šeniniais laikrodžiais, kai jų 
nebegalima pataisyti?” klau
sia Gerte. “Metame į šiukš
lyną”, sakau. “Tai negera!” 
sako ji.

Ji liepė man nueiti į kitą 
gatvę ir pažiūrėti, ką artis
to rankos ir protas gali pa
daryti iš senų kišeninių 
laikrodžių dalių. Nuėjau.

Nustebau... Senų kišeni
niu laikrodžių dalvs — ci
ferblatai (“veidai”), rate
liai, rodyklės, šeštarnės, 
spyruoklės, rėmai — išim
tos ir prikaltos, arba pri
klijuotos prie lėkštės for
mos, rėmuose, lentos. Jos 
tai]) surikiuotos, subalan
suotos. kad net sakyte sa
ko kokią tai mašinerijos 
pasaką.

Juo daugiau į juos žiūri, 
tuo daugiau norisi žiūrėti, 
kaip norėdamas atspėti, ką 
ta gausybė ratelių bando 
pasakyti.. .

Pradėjau artistę “barti”, 
kam ji mano amatą “darko”.

“O, tu laikrodininkas”, sa
ko artistė Claire Yarmark. 
“Sumildamas, jei turi nerei
kalingų senu kišeninių laik
rodžiu, pasuk juos man. Aš 
tiek daug turiu pareikalavi
mų, o tų senu laikrodžių 
gauti negaliu!”

A. Gilman

Specialiai “Laisvei”

Ateistų mėgiama knyga
Savo laiku Lietuvos mo

kyklose aktyviai buvo na
grinėjama Jono Ragausko 
atsiminimų knyga “Ite, mis- 
sa ėst.” šiais metais ne
mažiau populiarumo susi
laukė Broniaus Jauniškio 
“Žmonės su abitais.” Mo
kyklų ateistai nagrinėja ją, 
jos pagrindu ruošia ateisti
nius vakarus, kviečia i susi- 
tikimus autorių. Gal todėl 
“Žmonės su abitais” susi
laukė skaitytoju pripažini-

ko pažiūrėti didžiųjų sočia- nio, kad knyga lyg tyra są- 
listinių atsiekimu. Orkestrų, žinė. Apima ji tą laikotar- 
ir chorų aidai sklinda pojpį, kai buržuazinėje Lietu-ir chorų aidai ; 
visą parodą, nesvarbu kur 
būtum. Restoranai užpildy
ti svečiais. Laivu, plaukian
čiu Maskvos upe, keliauja
me namų link.

Pirmadienis — geg. 31. 
Ruošiamės kelionėn į Vilnių. 
Už pusantros valandos lėk
tuvas leidžiasi Vilniaus ae
rodrome. Širdis smarkiai 
plaka. Matosi būreliai gimi
niu ir d raugų. Mokines su 
gėlėmis apspinta Valeriją. 
Kiek susijaudinimo iki aša
rų.

Keliais automobiliais va
žiuojame sūnaus Alio namų 
link. Jo butas pilnutėlis gi
minių. mokinių. Pokalbiai ir 
lietuviškos dainos skamba 
iki nakties vėlumos.

J. Gasiūnas

Tarp lietuvių
Birželio 6 d., staiga, nuo 

širdies smūgio mirė ridge
wood ietis Stasys Žadvydas, 
58 m. amžiaus. Laidotuvės 
įvyko birželio 10 d., Šv. Ka
rolio kapinėse.

Nuliūdime liko žmona 
Ona, vaikai ir anūkai.

•—Rep. v

voje krikščioniškoji ideolo
gija darė žalą šviesos, moks
lo trokštančiam jaunimui.

Knygoje apibendrintai 
parodoma, ko siekė salezie
čių vienuoliai. Suvilioję jau
nuolius mokslu ir tolimomis 
kelionėmis, paverčia juos 
bažnyčios fanatikais. Ta
čiau matome ir tai, kad me
lo ir apgaulės skraistė ilgai
niui nukrenta. Štai, buvęs 
vienuolis, R. Gedgaudas, 
mokęsis Italijos vienuoly
nuose, pamato tikėjimo ir 
religijos žalą ir, nesibijoda
mas sunkumų, kurie užgrius 
grįžus į tėvynę pas tikin
čius tėvus, numeta abitą ir, 
po didelių kovų, pasidaro 
medicinos darbuotoju. Jis 
sako: “Mano dievas — ma
no tyra sąžinė. Aš padedu 
žmonėms nugalėti mirtį.”

“Misijos džiunglėse” sky
relyje parodoma, kaip misi
onieriai indėnus išnaudoja, 
paverčia savo vergais, mo
teris — neoficialiomis žmo
nomis, kurias neretai nusi
perka už eskopetą. .

Skaudžius savo morali
nius pergyvenimus dėl die
vo, taikliai motyvuodamas, 
autorius aprašo savo atsi-

minimuose “Dievo praradi
mas.” Įvykiai vystosi mū
sų dienomis. Tiesa, čia ne
matyti raudonų vėliavų, bet 
jauti, kad jos plevėsuoja už 
vienuolyno storų klauzūros 
sienų, kad vyksta naujas, 
tarybinis gyvenimas, kuris 
ilgainiui prasiskve rbia į 
tamsias vienuolių celes. Tik 
gaila, kad autorius neparo
dė viso saleziečių vidaus 
gyvenimo, nes, kaip žinome, 
vienuoliai ir seniau slėpė 
nuo žmonių savo gyvenimą, 
sudarydami vienuolynui lyg 
kokia šventumo, aureolę. 
Reikėtų, kad autorius atei
ties savo knygose praskleis
tu tą “šventumo aureolę.” 
Aktuali ši knyga dar ir to
dėl, kad joje parodoma po
kario vienuolių veikla, kai 
jie savo antiliaudinę veiklą 
vystė slapta. Į savo prieš
valstybinius kėslus įtrauk
davo studentus, organizavo 
nusikalstamus aktus, slap
tas bažnytines organizaci
jas, dėdamiesi dideliais tė
vynės “patriotais.”

Reikia B. Jauniškiui pa
linkėti dar giliau ir dar pla
čiau savo raštuose atskleis
ti religijos daromą žalą ti
kintiesiems, doriems žmo-i 
nėms.

Jonas Makuška
Vilnius

Mieste pasidairius
Praeitą pirmadienį New 

Yorko vaizdas buvo labai 
beviltiškas: siautė 90 laip
snių karštis, be to, oras bu
vo labai drėgnas, tvankus. 
Sušiki Rišusiuose beturčiu
kvartaluose, kaip tai Har
leme ir Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant apylinkėje, vai
kai atidarė šimtus vandens 
hidrantu. c

Pasipylė tiek daug van
dens gatvėse, kad vandens 
spaudimui sumažėjus, pla
čiose apylinkėse namuose 
visai nebuvo vandens. Vie
tomis kilo panika ir žmo
nės, neturėdami vandens 
namuose, pradėjo eiti su 
kibirais ir buteliais ir ati
daryti dar daugiau hidran
tų.

Kadangi tą dieną strei
kavo j miesto aptarnautojai, 
tai nebuvo kam uždaryti 
hidrantus. Pirmadienio va
kare, sakoma, šimtai tūks
tančių žmonių neturėjo van
dens eavo virtuvėse, prau
simosi kambariuose ir t.t.

Tuo pačiu laiku šimtai 
tūkstančiai New Yorko 
priemiesčių gyventojai jų 
sėdėjo savo automobiliuose 
miesto pakraščiuose, nega
lėdami judėti vienur ar ki
tur. Mat, į streiką išėjo 
tiltų aptarnautojai. New 
Yorke randasi bent tuzinas 
judamų tiltų, kurie elektri
niu būdu gali būti iškelti, 
kad praleistų praplaukian
čius laivus. Streikieriai iš
kėlė tiltus ir juos paliko to
kiame stovyje, taip, kad 
automobiliai liko stovėti 
viename arba kitame kran
te.

Susidarė toks susikimši
mas, kad vairuotojai, ban
dę kitais keliais pasiekti 
didžiuosius tiltus, negalėjo 
judėti. Prie sunkios padė
ties prisidėjo faktas, kad 
tūkstančiai automobiliu 
“perkalto” labai lėtai judė
dami arba stovėdami vieto
je, ir taip dar labiau užba
rikadavo gatves.

Siuvėjų unijos (Amalga
mated Clothing Workers) 
ketvirto lokalo kirpėjų na
riai sugrįžo darban po dvie
jų dienų streiko. Bet jie 
nepasiekė laimėjimo, ir gal 
vėl turės grįžti streikam

Dr. Antano Petrikus 
sveikata taisosi

Džiugu pranešti, kad dr. 
A. Petriką jau paleistas iš 
ligonines ir gydosi namie. 
Gydytojai sako, kad krizė 
yra praėjusi. Rankų suti
nimas atslūgęs, kraujo 
spaudimas sunormalėjęs* 
Kalba aiškėja ir atmintis

Į Miesto valdžia sako 
i kausianti policininkus 
j Miesto valdžia sako, kad 
; policininkai, kurie pernai 
dalyvavo streike, sulaužė 
Taylor įstatymą, kuris 
draudžia streikuoti, ir turės 
būti nubausti. O tai palies 
net 21,000 policininkų.

Policininkų organizacijos 
Patrolmen’s Benevolent As

sociation prezidentai E. J. 
Kieman sako, kad polici
ninkai nesijaučia tą įstaty
mą kaip nors pažeidę. O ši 
organizacija turi apie 28,- 
000 narių.

1 Nežinia, ką organizuoti 
policininkai darys, jeigu iš 
tikrųjų miesto valdžia pra
dės juos bausti. Pavojus 
yra naujo streiko, nors, kol 
kas, Mr. Kieman, negąsdina 
streiku.

Kokia ta bausmė bus? 
Tiesa, bausmė nelabai di
delė, būtent, už kiekvieną 
streikuotą dieną bus atim
ta dviejų dienų alga.

Visi sutinka, kad bandy
mas nubausti tokią armiją 
policininkų nebus lengvas 
darbas. Rep.

Pramogų Kalendorius 4
Philadelphia, Pa.

Šaunus išleistuvių banke
tas įvyks birželio 13 dieną. 
Rengia LLD 10 kuopa. Vie
ta: 6024 Wayne Ave. Esa
te širdingai kviečiami at
silankyti. Palinkėsime ge
ros sėkmės toms mieloms 
draugėms.

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

gia LLD 185 kuopa. Būki
me visi Brooklyno ir apy
linkės lietuviai.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, * 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitonių sode, 25 Roo
sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

Trumpai iš visur
Drew, Miss. — Ralph D. 

Abernathy, daktaro Kingo 
judėjimo dabartinis lyderis, 
pasakė pagrindinę kalbą 
Etha Collier laidotuvėse. Ta 
18 metų mergina, negrė, ta
po nušauta baltų rasistų, 
kai ji ramiai vaikčiojo gat
ve. Į

Mergaitė tik ką buvo bai
gusi -vidurinę mokykla. Lai
dotuvėse dalyvavo tūkstan
čiai žmonių, ypatingai Juo
dųjų studentų iš visų ap
linkinių vietovių.

Įsilaužėjų nesulaiko/gud
riai įrengti užraktai ir slap
ta signalizacija. Bankinin
kai pradeda naudoti elek
troniką. JAV užpatentuo
tas naujas užraktas, kurį' 
galima atrakinti.^ tik prisi-l 
lietus pirštu. Du lįs atsive
ria, jei žmogus piršto ats
paudai atitinka tuos, ku
riuos saugo elektroninė at
mintis.

DEGINTI PIGIAU
Apskaičiuota, kad iš Ang

lijos miestų kasmet išveža
ma apie 18 mln. tonų šiukš
lių. Sudeginus 400 g. šiukš-' 
lių, išsiskiria, apie 1,000 
kalorijų, o iš buvusio tūrio 
lieka tik 10-20% pelenų ir 
šlako. Todėl naudingiausia 
miestų šiukšles vartoti ap
šildymui. Jau nuo praėjusių 
metų vasaros Notingemo 
miesto centro gyventojai 
gauna karštą vandenį iš ši
luminės stoties, kurios pa- 

! grindinis kuras—šiukšlės.

Liepos 18 — Woodhaven.e
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Kenneth Yuška - 
Daktaras

Aš šitą žinutę rašau su 
džiaugsmu, nes, mat, mano 
sūnaus profesoriaus Hen
rio Yuškos ir jo žmonos^ 
Lillian sūnus, ir mano anū? 
kas, Kenneth Yuška pabai
gė medicinos mokslą New 
Yorko Medical Kolegijoj ir 
gavo medicinos daktaro di
plomą. Ir taipgi gavo pri
zą — garbės rasta — už at- 
sižvmėjimą moksle.

“Graduation” ceremonijos 
įvyko Carnegie Hall New 
Yorke birželio 3-čią dieną, 
1971 m., kur 119 studentų 
gavo daktaro diplomus.

Jaunas daktars K. Yuška 
yra 25-kių metų amžiaus, 
įau vedęs ir dabar jau už
ims intrnship poziciją 
Robert Packer Hospital, 
Sayre. Pennsylvania, ir 
praktikuos chirurgijos mo
kslą, “Orthopedic surgeon.”

Jonas Juška
Jau laikas rūpintis piknikų 

rengimu. Laikas užsisakyti 
parkus ir iš anksto pasiruošti^ 4 
garsinimus piknikų.

New Yorkas. —Čechoslo- 
vakas muzikas Rafael Ku
belik paskirtas Metropoli
tan Operos direktorium. 
Pasirašytas trijų metų kon
traktas.

Policininkas, reguliuojan
tis judėjimą Londono ęent- 
re, per dieną įkvepia tiek 
žalingų dujų, kiek jų turi 
šimtas papirosų.

sugrįžta. Bute gali laisvai 
vaikščioti. Reikia tikėtis, 
kad už savaites kitos mū
sų gerbiamas visuomeninin
kas galės didžiuotis jau pil
nai sugrįžusią sveikata. To 
mes jam ir linkime.

i ----------------------

Įžymus svečias iš 
Lietuvos

Sužinojome, kad į Jung
tines Valstijas ateinantį 
sekmadienį, birželio 13 d., 
Aeroflot tarybiniu lėktuvu 
atskris Vilniaus Skaičiavi
mo Mašinų Fabriko direk
torius Bronius Borysas. Jį 
čia į svečius pasikvietė jo 
senas draugas Antanas Ma- 
čionis. Neteko sužinoti, 
kaip ilgai svečias žada pa
viešėti mūsų šalyje.

REMOVAL NOTICE
We wish to call the attention of our clients that 

we have moved our offices & show-rooms to

New Larger Quarters At
240 Fifth Avenue

NEW YORK, N. Y. 10001
OUR NEW TELEPHONE NUMBER IS

(212) 685-4537
YOU ARE INVITED TO VISIT US.

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y. 10001

(Cut out and save for future reference)




