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KRISLAI
AidieČių koncertas 
O kodėl ne?
Švedijos balsas 
Ju pačių reikalas 
Ir vėl Čilėje 
Nebesusikalba su savimi 
* Svogūnų krizė”

- A. BIMBA -
Jau šį sekmadienį Aido 

Choro metinis koncertas.' 
Jis žada būti vienu iš šau
niausių. Skaitlingos Chica- 
gos pačių geriausių meni
ninkų grupės atvykimų daly
vauti programos išpildyme 
reikia laikyti labai dideliu 
šios apylinkės lietuviškoje 
meninėje veikloje įvykiu.

Atsilankydami į koncertų 
ne tik pasižavėsime meis
triškai atliktomis dainomis 
bei muzika, bet ir pagerbsi
me mūsų aidiečlus ir jų sve
čius iš tolimosios Chicagos.

•
Kalbama, kad šiemet rug

sėjo mėnesį Maskvoje gal 
apsilankys Anglijos karalie
nė Elzbieta ir jos vyras 
princas Pilypas. Mat, jų 
duktė princė Ona laimėjo 
pirmų vietų Anglijos jojikų 
lenktynėse. Na, o tarptauti
nės jojikų lenktynės šiemet 
įvyks Maskvoje. Elzbietos 
gi Pilypas yra tarptautinės 
jojikų organizacijos galva 
(pirmininkas). Todėl jis ir 
princė Ona turi dalyvauti ir 
dalyvaus. Tai būtų lyg ir 
negražu motinų palikti “vie
nų” namie.

Bet ji yra Anglijos “gal
va”. Ji turi gauti oficialų 
tarybinės valdžios pakvieti
mų ir tokiai kelionei savo 
parlamento užgyrimų arba 
leidimų. Matote, sudėtin
gas dalykas.

Monarche Maskvoje! O 
kodėl ne? Kas jiems atsto
vauja, yra grynai pačių an- 
,glų reikalas.

Švedijos socialdemokratų 
vadovaujama vyriausybe ir 
vėl prabilo. Sį kartų ji 
griežtai pasmerkė bombar
davimų Kambodijos, žudymų 
nekaltų civilinių žmonių.

Visi taikos mylėtojai gali 
tiktai nuoširdžiausiai švedus 
pasveikinti už nesibijojimų 
protestuoti prieš Amerikos 
kišimųsį į tos tolimos ša
lies vidinius reikalus.

Kambodijoje ir Laose eina 
civiliniai karai, verda kovos 
tarp jų fašistinių valdžių ir 
prieš jas sukilusios liaudies. 
Tai grynai jų vidinis reika
las. Mūsų šalis neturi tei
sės kištis, dargi masinio 
žudymo priemonėmis - bom
bardavimu miestų ir kaimų.

•
Per tūlų laikų atrodė, kad 

Čilėje marksistinė liaudie- 
čių valdžia gerai įsitvirtino 
ir reakcinės jėgos, Jungti
nių Valstijų kapitalo šeria
mos ir kurstomos, šiek tiek 
aprimo. Bet apsirikta. Štai, 
balandžio 26 dienų sostinėje 
Santiagoje jos vėl pakėlė 
savo biaurių smurtiškų gal
vų. Daug žmonių sužeis
ta. . .

(Nukelta j 6 pusi.)

Milijonai maisto pirkėjų
protestuos prieš aukštas 

maisto kainas geg. 5

Švedija pasmerkė Jungtines 
V aisti j as už žudymą civilių 

žmonių Kambodijoje
New Yorkas. Balandžio 11 

d. Washingtone daugiau kaip 
200 vartotojų veikėjų, suvy- 
kę iš plačios Amerikos, su
kūrė Nacionalinį Vartotojų 
Kongresų (National Consu
mers Congress). Pirmasis 
Kongreso tarimas buvo pa
skelbti Nacionalinę Protesto 
Dienų prieš aukštas maisto 
kainas gegužės 5 d.

Kongresas dabar organi
zuoja daugelyje miestų ir 
miestelių gegužės 5 d. pro
testo demonstracijas, pike
tus, masinius susirinkimus, 
kuriuose bus reikalaujama 
žymiai numažinti maisto 
kainas. Reikalavimai bus 
pasiųšti Nixono adminis
tracijai, kongresmenams ir 
senatoriams.

New Yorke demonstracija 
prasidės 1 valandų Herald 
Square, ant 34 gatvės ir 
Broadway. Iš ten maršuos į 
Bryant Parkų, 42 St. ir 6th 
Avė. Ten 2 vai. įvyks ma
sinis protesto mitingas, ku
riame kalbės tarp kitų ir 
kongresmenai Rosenthal,

Unijos remia 
vynuogių streiką

Dolores Huerta

New Yorkas. Jungtinės 
Farmų Darbininkų unijos 
viceprezidentė Dolores 
Huerta čia atvyko su didele 
delegacija tikslu gauti unijų 
paramų streikuojantiems 
vynuogių darbininkams. New 
Yorko miesto Darbo Taryba, 
atstovaujanti daugelį unijų, 
pasižadėjo remti streikų. 
Taipgi streikų remia ir ke
lios nepriklausomos unijos.

Kalifornijoje . šiuo metu 
areštavo 242 streikierius, 
kurie piketavo vynuogynus.

Rengiasi streikui
Akron, Ohio. 70,450 gu

mos darbininkų ruošiasi 
skelbti streikų, kadangi 
kompanijos nepatenkina uni
jos reikalavimų pakelti 
algas, pensijas ir apdraudų.

Jungtinė Gumos Darbinin
kų unija nusitarė pirmiausia 
paskelbti streikų prieš 
Goodyear Tire & Rubber 
kompanijų, kurioje dirba 
apie 24,000 darbininkų. 1971 
m. kompanija padarė pelno 
$193 milijonus. Tai di
džiausia gumos kompanija.

i 

Elizabeth Holtzman, Bella 
Abzug, Manhattano prezi
dentas P. Sutton ir daugelis 
kitų žymių žmonių.

Panašios demonstracijos 
ruošiamos Washingtone, De
troite, Chicagoje ir kitur.

Watergate purto 
administraciją

Washingtonas. Prez. Nix
onas balandžio 30 d. padarė 
platų pranešima apie Water
gate skandalų. Jis pasakė, 
kad nieko nežinojęs apie ta 
suokalbį ir dabar jis nusi- 
sprendęs visus suokalbi
ninkus išmesti iš savo ad
ministracijos tarnybos.

Nemažai jau neteko atsa
kingų vietų. Šiomis dieno
mis pasitraukė generalinis 
prokuroras Kleindienst, 
Nixono advokatas Dean, Nix
ono patarėjas Ehrlichman, 
Baltųjų rūmų sekretorius 
Haldeman, FBI direktorius 
Gray.

Watergate skandalas dar 
vis tebesiplečia, iškyla vis 
daugiau aukštų asmenų, su
sijusių su tuo suokalbiu. 
Manoma, kad ir Nixonas 
nėra laisvas nuo suokalbio. 
Senatorius Morse ir kon- 
gresmanė Abzug todėl reika
lauja Nixonu apkaltinti ir 
suspenduoti.

Amerika kursto 
karąLaose

Vientiane, Laosas. Pathet 
Lao vadovybė kaltina valdžių 
ir Jungtines Valstijas tai
kos sutarties sabotavimu.

Pareiškime pasakyta, kad 
valdžia, JAV remiama, truk
do sudarymų bendros laiki
nos valdžios, kaip nurodo va
sario mėn. pasirašyta su
tartis.

Amerikiečių lėktuvai kar
tais bombarduoja išlaisvintų 
teritorijų, užmušinėja ne
mažai civilinių žmonių.

Beždžionių biznis
1970-1972 m. iš Indijos į 

įvairias pasaulio šalis buvo 
išvežta daugiau kaip 137 
tūkstančiai beždžionių. Tai 
įgalino šalį gauti apie 10 mi
lijonų rupijų užsienio valiu
ta.

Indijos beždžionės gabe
namos į beždžionių veisy
klas, veikiančias Tarybų Są
jungoje, Anglijoje, Jugosla
vijoje, Jungtinėse Valstijose 
ir Italijoje.

... -I . ■ ■ 4 ...

CholeraSenegale
DAKARAS. Kai kuriose 

Senegalo apygardose užre
gistruota eilinė choleros 
epidemija. Tuose rajonuose 
gyventojai skiepijami ir 
įmamasi kitų sanitarinių 
priemonių.

Kova prieš mėsos ir kito maisto aukštas kainas reikalauja 
ne vieno karžygio, bet milijonų žmonių, kuriems tenka 
panešti didelius nuostolius. Gegužės 5 d. - aukštoms 
kainoms protesto diena.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
DAILĖS dienos

VILNIUS (ELTA). Respu
blikoje prasidėjo tradicinės 
dailės dienos. Vilnius, Kau
nas, Klaipėda, Panevėžys, 
Šiauliai, Pasvalys, Joniškis, 
Mažeikiai, Rokiškis, Skuo
das, Raguva, Joniškėlis - 
tokia šiemet jų geografija. 
Dailės mėgėjų laukia paro
dos, susitikimai su vaiz
duojamojo meno meistrais, 
atvirų durų dienos muziejuo
se, parodų salėse, dailininkų 
kūrybinėse dirbtuvėse, 
“Dailės” kombinatuose.

Grupė vilniečių tapytojų 
susitiks su grąžtų gamyklos 
darbininkais ir tarnautojais. 
Dizaineriai, tekstilininkai 
ruošiasi į svečius pas skai
čiavimo mašinų gamintojus. 
Susitikimai vyks “Aušros”, 
ryšių darbuotojų klubuose, 
mokytojų namuose, statybi
ninkų kultūros rūmuose. 
Jaunieji dailininkai aplankys 
jaunystės miestą - Elektrė
nus.

Daug įdomių renginių šio
mis dienomis ruošia Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio ir 
Šiaulių dailininkai. Šiauliuo
se įvyks išvažiuojamasis 
Dailininkų sąjungos valdybos 
plenumas tema “Dailė ir vi
suomenė”.

VILNIUI - 650 METŲ .

VILNIUS. -TarybųLietu
vos vyriausybė priėmė nuta
rimą plačiai pažymėti šie
met sukankančias 650-ąsias 
Vilniaus įkūrimo metines.

WASHINGTONAS. Aukš
čiausiasis teismas nutarė, 
kad valstijos gali reikalauti 
iš aliejaus kompanijų atlygi
nimą už žemės ir vandens 
teršimą (poliuciją).

MEMPHIS, Tenn. Rasinė
se studentų riaušėse 9 su
žeisti, 2 areštuoti. Baltieji 
studentai sukėlė riaušes. Jie 
turi mokykloje daugumą.

ROMA. Italijos sostinė 
minėjo 2,726-ąją metinę su
kaktį nuo jos uždėjimo.

MASKVA. Tarybų Sąjun
goje minėtas Vladimiro Le
nino 103-asis gimtadienis.

Apie tai pranešama balan
džio 1 dieną “Tiesos” laik
raštyje išspausdintame in
terviu su Lietuvos KP Vil
niaus miesto komiteto pir
muoju sekretoriumi P. 
Griškevičium.

Jubiliejinės iškilmės 
švenčiant Vilniaus 650-ąsias 
metines įvyks Vilniuje bir
želio 29 dieną.

PFNKIATŪKSTANTISIS 
DIPLOMAS

VILNIUS, (ELTA). Peda
goginiame institute įteikti 
aukštojo mokslo baigimo di
plomai 94 neakivaizdinio 
skyriaus lietuvių kalbos ir 
literatūros, biologijos ir is
torijos specialybių absol
ventams.

Aktų salė pražydo gėlių 
puokštėmis. Respublikos 
mokytojus šios šventės pro
ga atėjo pasveikinti jų arti
mieji, mokiniai, pažįstami.

Apie kvalifikuotų specia
listų rengimą neakivaizdi
niame skyriuje, jo istoriją 
ir perspektyvas kalbėjo pro
rektorė neakivaizdinio mo
kymo reikalams V. Aurylie- 
nė.

Diplomus kvalifikuotiems 
specialistams įteikė institu
to rektorius docentas V. 
Uogintas. Penkiatukstanta- 
sis šio skyriaus aukštojo 
mokslo baigimo diplomas 
teko Vilkavičio rajono Žalio
sios aštuonmetės mokyklos 
mokytojui M. Vizgirdai. Jam 
įteiktas ir aukštosios moky
klos garbės pažymėjimas.

WASHINGTONAS. Gegu
žės 3 d. Henry Kissinger is 
išvyksta į Maskvą tartis su 
Leonidu Brežnevu Indokini- 
jos ir kitais klausimais, 
taipgi Brežnevo numatoma 
kelionė į Washingtona bir
želio mėn.

TOKIJAS. Japonijos val
džia nepriėmė prez. Nixono 
kvietimo imperatoriui Hiro
hito atvykti į Jungt. Valsti
jas, kadangi šiuo metu japo
nai nepatinkinti Nixono poli
tika,

BOMBAY, Indija. Sinnar 
mieste dėl maisto stokos ki
lusiose riaušėse 5 žmonės 
užmušti, 19 sužeistų.

Stockholmas. Švedijos 
valdžia griežtai pasmerkė 
Jungtines Valstijas už nuo
latinį bombardavimą Kam
bodijoje tirštai apgyventų 
miestelių ir kaimų. Ameri
kiečių bombos tokiuose atsi
tikimuose užmuša tūkstan
čius civilinių žmonių, dau
giausia senelių, motinų ir 
vaikų.

Pentagonas prisipažįsta, 
kad nuo sausio 28 d., kai 
buvo paskelbtos karo paliau
bos Indokinijoje, Amerikos 
bombonešiai B-52 numetė 
110,000 tonų bombų ant Kam
bodijos. Bombardavimas tę
siamas kasdien. Bombas 
mėto visur, kur tik patrioti
nės jėgos yra įsitvirtinu
sios.

Užsieniečių spaudos re
porteriai Kambodijos sosti
nėje Phnom Penh pripažįs
ta, kad amerikiečių bombar

Pasirašė sutarti
J

Pekinas. Čia atvykęs 
Meksikos prezidentas Eche
verria Alvarez pasirašė su 
Kinijos premjeru vienų metų 
prekybos sutartį.

Po šios svarbios sutarties 
pasirašymo seks diplomati
nių santykių užmezgimas.

Nori sunaikinti 
farmudarb.unija

Washingtonas. Tymsterių 
unijos vadovybė ir Kalifor
nijos vynuogių augintojai 
bendrai veikia, kad galėtų 
sunaikinti Jungtinę Farmų 
Darbininkų uniją, pareiškė 
tos unijos prezidentas Cesar 
Chavez spaudos konferenci
joje.

Chavez reikalauja kongre
sinės investigacijos, taipgi 
ragina visus boikotuoti vy
nuoges, kurios yra užstrei- 
kuotos.

Švino nuodai
New Yorkas. 1972 metais 

nuo švino nuodų mirė vienas 
vaikas per kiekvienas 36 va
landas.

Nemažai vaikų, valgydami 
su švinu maišytus dažus, iš
protėjo, kiti apako, dar kiti 
gavo inkstų ligas ir daugelis 
pasiliko invalidais.

Kairieji laimėjo
Tokijas. Premjero Tana- 

kos konservatyvių valdžia 
prakišo rinkimus didžiulia
me Nagoja mieste. Majoru 
išrinktas socialistų ir ko
munistų remiamas kairysis 
Masao Moto jam a.

Dabar kairieji majorai 
valdo v penkis didžiuosius 
miestūš - Tokiją, Osaką, 
Jokohamą, Nagoja ir Kioto. 
Kairiosios jėgos Japonijoje 
smarkiai auga.

davimas nesulaiko patrioti
nių jėgų progreso. Jos jau 
įsitvirtinusios tik už 6 my
lių nuo sostinės centro. Nuo 
bombardavimo daugiausia 
nukenčia civiliniai žmonės.

3,000JAVmarinų
Kambodijoje

Washingtonas. Militarinė 
teisių raštinė skelbia, kad 
šiuo metu pasiųsta Kambodi- 
jon 3,000 amerikiečių mari
nų kariauti prieš liaudies 
jėgas.

Bombardavimas ir toliau 
tęsiamas. O tas viskas yra 
priešinga taikos sutarčiai.

Nixono advokatas 
Dean skandale

Washingtonas. Nixono 
personalinis advokatas John 
W. Dean yra giliai įsivėlęs J 
Watergate skandalą.

Nixono prestižas 
smarkiai puola

Gallup Poll skelbia, kad 
šiuo metu Nixono populiaru
mas šiomis dienomis nupuo
lė 14% vyriausia dėl Water
gate skandalo ir bombarda
vimo Kambodijos.

Diplomatiniuose rateliuo
se manoma, kad Nixonas yra 
įsivėlęs į Watergate skan
dalą. Vis daugiau ir daugiau 
reikalavimų girdisi, kad Ni- 
xonas turėtų pasitraukti iš 
prezidento vietos. Kiti rei
kalauja naujų rinkimų.

Kaliniai sukilo
Hong Kongas. Per porą 

dienų kaliniai šturmavo* 
Stanley kalėjime. Jie reika
lavo geresnio maisto ir kitų 
pagerinimų.

Siame kalėjime yra apie 
2,000 kalinių. Kalėjimo są
lygos labai sunkios, maistas 
prastas.

Leis žurnalus
Saigonas. Jungtinės Vals

tijos netrukus čia pradės 
leisti du žurnalus vietna
miečių kalba.

Abu žurnalai bus propa
gandiniai įrankiai Nixono 
administracijos programai 
plėsti tarp vietnamiečių.
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Pavojinga kryptis
Daugelyje pramonių šiemet baigsis tarp darbo unijų ir 

samdytojų sutartys. Unijos ruošiasi .reikalauti geroko 
algų pakėlimo, bet vyriausybė yra nusistačius neleisti al
goms pakilti daugiau kaip pusšešto procento.

Pranešama, kad plieno pramonėje jau susitarta, streiko 
esu išvengta. Plieno darbininkų unijos (United Steel
workers of America) eiliniuose nariuose pastebimas di
delis sutartimi nepasitenkinimas. Bijomasi, kad šios 
unijos vadovybės pasiekta sutartis gali tapti pavyzdžiu 
kitoms unijoms. O ši sutartis nieko gero nelemia darbi
ninkams. Ji tęsis ketverius metus, ir per tų laikų drau
džiama streikuoti. Tai reiškia, kad iš darbininkų rankų 
atimamas svarbiausias kovos įrankis. Visoje savo isto
rijoje Amerikos darbo unijos kovojo prieš taip vadinamų 
verstinę arbitracljų. O šitoje plieno darbininkų sutartyje 
visi per tuos ketverius metus ginčai su samdytojais pa
vedami tokiai arbitracijai.

Aišku, kad plieno darbininkų unijos vadų pasirašyta su
tartis patinka kitų didžiųjų darbo unijų biurokratams. Kai 
kurie jau pasiskubino unijos prezidentų broli I. W. Abel 
pasveikinti už "didelį laimėjimų”.

Išsižadėjimas streiko kaip priemonės priversti sam
dytojus skaitytis su darbininkų reikalavimais reiškia nu
siginklavimų. Reikia tikėtis, kitų unijų nariai neleis savo 
vadams einamose arna būsimose derybose imti pavyzdį iš 
plieno darbininkų unijos vadovybės.

"Naujas čarteris Europai”
Pranešama, kad yra pakviestas ir greitoje ateityje pas 

prezidentų Nixonu } svečius atvyks Prancūzijos preziden
tas Georges Pompidou "svarbiam pasitarimui”. Paskui 
seks kiti Vakarų Europos vadai. Po to, kada nors dar 
šiemet, prezidentas Nixonas aplankys tų kraštų sostines.

Prezidento patarėjas Henry Kissinger viešai prabilo 
apie šių kelionių ir diplomatinių manevrų pagrindinį tiks
lų, būtent: gelbėti NATO (North Atlantic Treaty Organiza
tion) nuo pakrikimo, paruošiant jam naujų carter! su nau
jais nuostatais ir pasižadėjimais. Kaip žinia, NATO gimė 
1941 metais. Tai milltarinė sųjunga, pagrindiniai nu
kreipta prieš Tarybų Sųjungų. Nėra jokia paslaptis, kad 
jau senokai jos narių tarpe reiškiasi apsčiai nesantaikos 
ir nepasitenkinimo. Dabar siekiama jų sustiprinti.

Sakoma, kad šiam mūsų vyriausybės žygiui labai karš
tai pritaria beveik visose NATO valstybės. Tiktai Pran
cūzija svyruojanti. Bet nebūsiu sunku prez. Pompidou 
įtikinti, kad stiprinimas NATO militariniopajėgumo būsiųs 
naudingas ir Prancūzijai.

Kada išgirsime - " Nixonas”?
Atrodo, kad taip vadinamas Watergate skandalas dar il

gai nesibaigs. Jis tebeauga. Jis tebesiplėtoja. Kasdien 
iškyla naujos " žvaigžd e s ”. Demokratams didžiausia ru- 
giapiūtė. Jie būtų didžiausi kvailiai, jeigu ja nesinaudotų.

Tarytum prezidentinių rinkimų išvakarės. Prasideda 
piliečių apklausinėjimas: Kų jie mano? Kaip jie žiūri? 
Kų jie galvoja apie paties prezidento vaidmenį šiame 
skandale? Jų pasisakymai parodo, kad prezidento Nixono 
prestižas smunka. Jau išsigandę net ir tokie jo politikos 
čempionai, kaip sen. Goldwater ir sen. Buckley. Jie pra
deda dejuoti. Girdi, mums skaudu, mūsų partijai skaudu. 
Ypač jie išsigandę, kad neiškiltų aikštėn, jog ir pats 
prezidentas yra tiesioginiai įsivėlęs.

Dienraštis "New York Post” (bal. 21 d.) savo vedama
jame pranašauja, kad neužilgo išgirsime žodį "Nixonas”! 
Iki šiol spaudoje apie tai buvo vengiama kalbėti. Kai ku
rie, matyt, ir demokratai vengia jį kaltinti, teisindamiesi, 
kad J tokįbiaurų skandalų įvėlimas prezidento, mūsų val
stybės galvos, labai nupuldytų prezidentinę įstaigų, paro
dytų jos supuvimų, blogai atsilieptų į mūsų krašto presti
žų užsienyje.

Bet ar pavyks patį prezidentų Išgelbėti, kai tampa įvelti 
jo artimiausi pagalbininkai ir patarėjai? Vargiai . . .

KURTUMO GYDYMAS 
DEGUONIMI

Nagojos (Japonija) universiteto 
mokslininkai pasiūlė naują būdą 
gydyti spontanini kurtumą. Sis 
kurtumas atsiranda, pereinant iš 
šiltos patalpos į karštą ir kai ku
riais kitais atvejais. Kartais visiš
kai netenkama klausos.

Gydant naujuoju metodu, li
gonis kasdien 1 valandą išbūna 
deguonies pripildytoje barokame
roje, kurioje slėgimas 2—2,5atm. 
Gydymo kursas trunka 10—15 se
ansų. Iki šiol buvo gydyta 16 pa
cientų Pusė jų visiškai atgavo 
klausą, kitiems ji labai pagerėjo. 
Vienas pacientas, kuris buvo vi
sai netekęs klausos, po penkių 
seansų jau girdėdavo 20—30 de
cibelų garsus, t. y. su juo buvo 
galima garsiai susikalbėti.

Canada, Lat. Amer., per year, >10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months >5.50 
Foreign countries, per year, I12.00Į 
Foreign countries, 6 months, >6.50

žemes drebėjimų 
PROGNOZĖS

Kalifornijoje, netoli BeikersfH- 
do miesto, technikai viename uo
los plyšyje sumontavo pirmąjį 
prietaisą, kuris įspės apie_žemės 
drebėjimus. Tai precizinis guls
čiukas (palinkimo matuoklė), ku
ris labai tiksliai horizontaliai nu- 
reguliuojamas. Esant mažiausiems 
žemės plutos virpesiams, kurie pa
prastai būna prieš prasidedant 
didesniems drebėjimams, prietai
sas duoda pavojaus signalą. Pa
gal plutos pakrypimų laipsnį ir

iŠ Roso jūros rentabilu vilkti 
ledkalnius į Atakamos dykumos 
rajoną, iš Eimori ledyno — į 
Australijos pakrantes, iš Filchne- 

’ rlo ledyno — į Namibo dykumą
Afrikoje.

Kas ką rašo ir sako
IR TARYBINIŲ MIESTŲ 
TOKIA PAT ATEITIS?

Daugelio komercinių laik
raščių savaitinis priedas 
"Parade” pranašauja toki 
pat likimų Tarybų Sųjungos 
miestams, kokio susilaukė 
mūsų Amerikos didmiesčiai, 
būtent, baisaus automobi
liais užsikimšimo. Leidinys 
sako:

"Tarybų Sųjunga, kuri tu
rėjo progų išvengti automo
bilių eros, jai pasidavė. 
Pirma, negu šis dešimtme
tis baigsis, TarybųSųjunga į* 
metus jau pasigamins tris 
milijonus automobilių, pa
versdama Maskva, Lenin
gradu ir Kievų* į važluotės 
džiungles”.

Bloga vienaip, dar blogiau 
kitaip. Atrodo, jog toks jau 
likimas visų didmiesčių vi
same pasaulyje.

RUOŠIASI PASAULINIAM 
FESTIVALIUI

Laikraščių redakcijoms 
siuntinėjamas cirkuliaras, 
kuriame kalbama apie šie
met įvyksiantį dešimtųjį pa
saulinį jaunimo ir studentų 
festivalą. Cirkuliarų išlei
do ir platina susidaręs 
"U. S. Preparatory C* nmit- 
tee for the 10th World Fes
tival of Youth and Students”. 
Iš jo sužinome, kad festivalis 
šiemet įvyks Rytinėje Vo
kietijoje tarp liepos 28-tos 
ir rugpiūčio 5-tos.

Matyt, kad iš Jungtinių 
Valstijų ruošiasi įvykti 
skaitlinga jaunų žmonių de
legacija. įdomu ir tas, kad 
įžymioji veikėja Angela Da
vis yra išrinkta prirengia
mojo komiteto garbės pirmi
ninke. Ji ir vadovaus ame
rikinei delegacijai.

Cirkuliare sakoma, kad 
pasaulinio festivalio tikslas 
bus parodyti jaunų žmonių 
solidarumų prieš imperia
lizmų, už taika ir tautų 
draugystę. Nurodoma, kad 
šiame festivalyje bus dele
gacijos iš viso šimto šalių.

NAUJAS ŽODYNO 
LEIDIMAS LIETUVOJE

Savaitraštis "Gimtasis 
kraštas” (bal. 12 d.), prane- 
šsų kad šiomis dienomis Ta- 
tybų Lietuvoje pasirodė 
"Dabartinės Lietuvių Kalbos 
Žodyno” 11 papildytas leidi
mas. Jis turi apie 50,000 
žodžių. Pirmasis leidimas, 
kaip žinia, buvo išleistas 
1954 metais. Daugelis ir 
Amerikos lietuvių yra jį 
gavę. Kaip bus su antruoju 
leidimu? Jo irgi reikėtų 
gauti ir Amerikoje.

Kuo naujasis leidimas ski
riasi nuo senojo? I šį klau
simų atsako Aleksandras 
Žirguly s straipsnyje "Po 
ilgo ir kruopštaus darbo”. 
Tarp kitko, jis rašo:

"Kuo antrasis leidimas 
naujas? Padidėjęs jis visu 
ketvirtadaliu medžiagos. 
Visų pirma pagausėjo žo
džių, pateikiant atskirais sa
varankiškais žodžiais prieS- 
dėlėtuosius veiksmažodžius. 
Tai kur kas parankiau skai
tytojui; geriau ir žodyninin
kui tuos žodžius aiškinti, 
nes, mat, ne visos priešdė- 
lėtųjų veiksmažodžių reikš
mės sutampa su pagrindinio 
veiksmažodžio reikšmėmis.

Daug naujų žodžių įtraukta 
iš dabartinio visuomenės, 
ūkio ir mokslo gyvenimo, 
kiek daugiau įsileidžiant čia 
ir tarptautinių terminų.

Naujų žodžių paimta iš 
tarmių, pvz., iŠ rytų aukš
taičių: altas "padauža, ne

nuorama”, aulaburnis "kas 
negražiai bet kų kalba”, do- 
sai "marčios dovanos, dali
jamos per vestuves”, dūbla 
"pilvotas gyvulys ar žmo
gus, didpilvis”, kėvė "pras
tas, liesas gyvulys; kui
nas”. . . •

Papildyta ir pasenusiais, 
bet grožinėje literatūroje 
vartojamais žodžiais. Saky
sim, prie velykų sudėta visa 
to žodžio šeima, kurios nėra 
ankstesniame leidime: ve
lykaitis, velykauti, velykė, 
velykinė, velykinis, velykiš- 
kas. Tos rūšies žodžių ir 
aiškinimai tikslesni (plg. Ve
lykų reikšmės aiškinimų 
abiejuose leidiniuose!).

Gana gera žodyno savybė - 
apstūs frazeologijos papil
dymai. Daug kur jos šviežiai 
pakaišiota, kitur ir labai 
gausiai.

Naujas žodyno leidimas, 
išėjęs stambiu didelio for
mato tomu, yra ilgo ir 
kruopštaus darbo vaisius. 
Daug kur reikėjo naujai ti
krinti, aiškintis, svarstyti 
ir, tur būt, ginčytis, iki 
paaiškėjo galutinė rekomen
dacija. Kiek čia kas pa
tikslinta ir pagerinta, maty
ti papuslapiui lyginant abu 
leidimus”.

JIEMS PATINKA
KAMBODIJOS NAIKINIMAS

Smetonininkų "Dirva” 
(bal. 20 d.) teisina ir giria 
iš Amerikos lėktuvų žudymų 
Kambodljos žmonių. Girdi:

"Cambodija pati nėra 
svarbus objektas, tačiau jei 
joje įsigalėtų šiaurinio Viet-

Komunistas turi būti 
pavyzdžiu kitiems

Vilniaus "Tiesoje” (bal. 
13 d.) skaitau Vytauto Mi
nioto straipsnį "Nuopuolis 
draugų akivaizdoje”, kuria
me pasakojama apie Komu
nistų Partijos nario tūlo S. 
Tamausko susmukimų. 
Dienraščio redakcija gavo iš 
Kauno laiškų "apie Kauno 
statybos tresto Nr. 1 spe
cialiosios apdailos darbų 
valdybos Nr. 7 stalių komu
nistų Steponų Tamauskų”, 
kuriame, girdi, "kategoriš
kai klausia: Ar girtuoklis, 
mušeika, pravaikštininkas 
gali būti komunistu?” ir pa
siuntė korespondentų Minio
tų reikalų ištirti. Taip ir 
gimė minėtas straipsnis, ku
riame paduodami tyrimo at
radimai.

Vyt, Miniota labai aštriai 
kritikuoja partinės organi
zacijos, kuriai Tamauękas 
priklauso, vadovybę už ne- 
siėmimų priemonių savo 
narį išgelbėti, pataisyti, su
gražinti Į teisingų komunis
to kelią. Iš tos vadovybės 
pusės dargi buvo "nuo dau
gumos komunistų nuslėptas 
blaivyklos pranešimas, kad 
Steponas Tamauskas joje 
girtas nakvojo. Jiems taip 
pat nebuvo pasakyta apie Ta
mausko pravaikštas, apie 
tai, kad jį už viešosios tvar
kos pažeidimų nubaudė liau
dies teismas”.

Toliau Miniotas dėsto:

"Komunistas Steponas 
Tamauskas pradėjo smukti 
dar 1971 metų vasarų. Jo 
paslydimų visų pirma paste
bėjo valdybos viršininkas 
komunistas G. Banionis, 
matė ir kai kurie kiti parti
nės organizacijos nariai. 
Matė, bet blogiui neužkirto 
kelio, ir net buvo tokių ko
munistų, kutle drauge su S. 

namo komunistai, jie suda
lys labai rimtų pavojų Sai- 
gono, kuris tėra vos 35 my
lias nuo Cambodijos sienos, 
režimui. Sutikdamos su vie
šu susitarimo nesilaikymu 
Cambodijoje, JAV turėtų su
tikti su nesiskaitymu visur 
kitur. Už tat JAV turėjo 
pradėti bombardavimų ne dėl 
to, kad jis galėtų būti sėk
mingas, bet dėl to, kad kitos 
priemonės neturėta. Už 
bombardavimų kalbėjo irtas 
faktas, kad komunistai puolė 
palyginti nestipriom jėgom 
(apie 38,000 vyrų)”.

Jie norėtų, kad būtų at
naujintas bombardavimas ir 
S. Vietnamo sostinės Hano
jaus. Prašome:

"Iš patyrimo tačiau išei
tų, kad geriausias JAV at
sakymas į aiškų susitarimo 
nesilaikymų būtų ne džiun
glių, o paties Hanojaus bom
bardavimas, ir uostų už- 
mlnavimas. Tačiau tai būtų 
labai nepopuliari priemo
nė. . O

NESITIKI

Kalbėdamas apie veiksnių 
gretose aštrėjančias riete
nas, "Vienybės” bendradar
bis Girnakalis, sako:

"Iššluotas kambarys gra
žiau atrodo. Iš išeivijos vi
suomeninio gyvenimo irgi 
daug kas gražiau atrodytų 
kai kų iššlavus: ambicijas, 
asmeninių ir grupinių naudų 
kombinacijas, kultūrinį iš
sekimų ir sumenkėjimų, 
svetimųjų įtakas ir t. t. 
Leistina naiviai pasvajoti: 
būtų labai gražu. Užvis nai
viausia svajoti apie gražių 
ateitį, kurios greičiausia 
jau nebus”. o .

Tamausku ruošė išgertuves, 
jose dalyvavo.

Jeigu nepartinis darbinin
kas neateina į darbų dienų 
kitų, jį svarsto už pravaikš
tas, jį baudžia administraci
ja. Komunisto nusižengimas 
kur kas sunkesnis, nes jis, 
pirmiausia nusikalto parti
jos įstatams, komunistinės 
moralės normoms, parodė 
negerų pavyzdįnepartiniams 
savo darbo draugams.

Dar keisčiau, kad jau po 
to, kai komunistas pabuvojo 
blaivykloje, jam buvo išduo
tas liaudies draugovininko 
pažymėjimas - girtuoklis ir 
pravaikštininkas gavo teisę, 
kurių jau senokai tiesiog mo
rališkai yra praradęs”.

Taip, taip, komunistas turi 
būti geru pavyzdžiu neparti
niams savo darbo draugams. 
Kas negali tuo būti, tas ne
gali būti komunistu.

Partinės organizacijos 
vadovybė neša didelę atsako
mybę. Ji neprivalo užglo
styti arba paslėpti draugų 
silpnybes bei paslydimus. 
Nuslėpimas tiktai padrųsina 
ir padeda nariui giliau 
klimpti į liūnų.

Būti Lietuvos Komunistų 
Partijos, arba bet kurios 
Komunistų Partijos, nariu 
yra ne tik garbė, bet ir labai 
didelė atsakomybė.

’ SALIETIS

WASHINGTONAS. Senati- 
niame užsienio reikalų sub- 
komitete liudininkai ragino 
Nixono administracijų nieko 
nelaukiant užmegzti diplo
matinius ryšius su Kuba.

CLEVELAND. Community 
kolegijos mokytojų konfe
rencija nusitarė smarkiau 
kovoti su rasizmu.

Sibiras - turtingiausias 
kraštas pasaulyje

Sibiras užima didesnę dalį 
Tarybų Sųjungos. Jo plotai 
sudaro 6,086,680 ketvirtai
nių mylių, arba du kartus di
desni už Europų, ir pusantro 
karto už Jungtines Amerikos 
Valstijas.

Suprantama, toks plotas 
nėra vienodas nei oru, nef 
augmenimis, nei žmonėmis. 
Jis turi vakarinę ir rytinę, 
pietinę ir šiaurinę dalis. 
Dalis Sibiro yra už Siauri
nės juostos - labai šalta.

Seniau rusų rašytojas 
A, P. Cekovas sakė, kad Si
biras turi tokių "ATEITI, 
KURI MUMS NEI NESISPA- 
NAVO”. Taipgi rašytojas 
A. I. Gercenas rašė: "SI
BIRAS TURI DIDELE ATEI
TI”. <•

Daug tarybinių priešų ir 
dabar dar vis skleidžia be
protiškas pasakas apie "šal- 
tųjį, laukinį Sibiru”, taip, 
kaip ir bendrai apie tarybinę 
santvarkų. Bet1 yra žmonių 
ir iš kapitalistinės tvarkos 
šalininkų, kurie jau pasako 
teisybę.

Amerikinis žurnalas 
"Time” Maskvoje turi ko
respondentų biurų, kuriam 
vadovauja JOHN SHAW. Mr. 
Shaw išvažinėjo Sibire tūks
tančius mylių, žiūrinėjo ir 
tyrinėjo didžiuosius pasieki
mus, kalbėjosi su visokiais 
žmonėmis, ir tame žurnale 
balandžio 9 d. pateikė platų 
straipsnį su daugybe nuo
traukų apie Sibirą. Jis, tar
pe kitko, rašo:

Tai naujas Sibiras, kuris 
žada Tarybų Sųjungųpadary
ti turtingiausia šalimi pa
saulyje. 1960 metais Tiume- 
nio provincijoje surado pir
muosius naftos šaltinius, o 
dabar surasta, kad per 1,000 
mylių į šiaurę yra dideli 
naftos klodai. . . Prieš 
porų metų Samotloto srityje 
pradėjo traukti naftų, o da
bar jau yra apie 200 šalti
nių, kurie šiemet duos apie 
100,000,000 tonų naftos. . . 
Sibiras turtingas gamtiniai. 
Beveik kiekvienų dienų 
mokslininkai atidengia nau
jus turtus. Čionai yra labai 
daug geležies rūdos, anglies, 
naftos, aukso, deimantų. . . 
Net už Siaurinės juostos - 
yra skardos, kaparo, platino, 
nikelio ir kitokių iškasamų 
turtų. . .

Sibiras turtingas puikiau
siais miškais, kurie užima 
didesnius plotus, kaip Euro
pa. Deimanto turtai lyginasi 
su Pietų Afrikos. Naftos ir 
dujų (gazo) tartum jūros po 
žeme. Prie Obi upės naftos 
gamyba pradėta 1965 metais, 
o 1975 metaiš ten jos bus 
gaunama jau apie 130,000,- 
000 tonų per metus.

Jis rašo apie milžiniškus 
Tarybų Sųjungos planus ir 
darbus Sibire.

Šimtai mokslinių grupių 
atlieka tyrinėjimus. Plačiai 
eina statybos darbai. Prieš 
dešimt metų ant Angaros 
upės pastatyta milžiniška 
užtvanka ir įrengta didžiau
sia pasaulyje elektros jėgai
nė. Dabar ten yra Bratsko 
miestas su 200,000 gyvento
jų ir daug įvairių fabrikų. 
Statomi nauji miestai visur, 
net pat šiaurėje, kur ir va
sarų diena trumpa ir žemė 
neatšyla. Pietiniuose plo
tuose žemė derlinga. Tie
siamos vamzdžiai naftos ir 
dujų perdavimui į tolimus 
plotus. Gerinamas keliais 
susisiekimas. Milžiniški 
turtai nuo Uralo kalnų iki 
Sakhalin© salos per 3,200 
mylių, ir nuo pietų iki Siau
rinio didjūrio.

Susisiekimui ir statybai 
daug padės milžiniškos upės, 
kaip Obi, Janisejus, Tobolas, 
Lena, Amūras ir kitos/Tai 
susisekimo keliai ir jėga 
elektros gamybai. Daug sta
toma naujų elektros jėgainių. 
Iš jų elektros jėga laidais 
perduodama už šimtų mylių 
statybai, industrijai ir susi
siekimui.

Autorius matė, kaip Ir
kutsko mieste darbininkai 
milžiniškais įrengimais iš- 
tarpino sniegų, atšildė žemę 
ir paruošė dirvų statymui di
delių namų.

Tarybų vyriausybė jau 
daug pakeitė Sibiro veidų ir 
ateičiai turi milžiniškus 
planus. Dabartiniam penk
mečiui (1971-1975 metų) yra 
paskyrus statybai ir įvai
riems darbams Sibire $100,- 
000,000,000 (šimtas bilijonų 
dolerių).

Sibiro suindustrializavi- 
mui ir sukultūrinimui di
džiausia kliūtis, tai žmonių 
stoka. Nors vyriausybė Si
biro darbininkams daug di
desnes algas moka, negu 
Europos dalyje, bet ukvat- 
ninkų persikelti ten gyventi 
dar stoka. Mat, žmonės, 
pripratę prie ' savo krašto, 
nenori nuo jo atitrukti. Į 
Irkutsku per metus atsikelia 
apie 20,000 darbininkų, bet 
nuolatiniam gyvenimui pasi
lieka tik apie pusę. Taip yra 
ir su sibiriečiais. Iš Jama- 
lio pus alio, prie Obi upės 
žiočių, darbininkas už pasi
žymėjimų gavo premijų vyk
ti į Kremlių. Kada jis grį
žo, tai jo paklausė, kur jis 
geriau mylėtų gyventi, 
Kremliuje ar Sibire, tai jis 
atsakė: Sibire, nes čia ir 
oras geresnis, ir gamtiniai 
gražiau.

D. M. SOLOMSKAS

Iš laišku
Gerbiamas "Laisvės” 
kolektyvas,

Sveikinu visus pažįstamus 
ir linkiu visiems linksmo, 
gražaus pavasario.

Sužinojau, kad mano gimi
naitė Stefanija Kleizienė, 
kuri seniau gyveno Hunting
ton, N. Y., dabar gyvena Or
lando, Fla. Tai sugalvojau 
jų aplankyti. Radau jų svei
kų ir linksmų. Turi savo 
gražų namų ir linksmai gy
vena. Davė $10 - užsimokė
jo už "Laisvės” prenumera
tų ir pridėjo dolerį į fondų. 
O prie to aš pridedu $10 
"Laisvės” fondui. Gaunate 
$20 čekį.

Aplankėme Disney World. 
Tai labai įdomus pamatyti. 
Linkiu, kad visi, kuriems 
pasitaiko proga, pamatytų. 
Nesigailėsite.

Visiems geros sveikatos. 
Iki pasimatymo,

JOSEPHINE AUGUTIENE 
Miami, Fla.

Mielas drauge Antanai,
Sveikiname su Tarptautine 

darbo žmonių solidarumo 
švente, linkime Jums ir vi
siems "Laisvės” bendra
darbiams sveikatos, sėkmės 
kovoje už taikų ir darbininkų 
reikalus.

A. LAURINCIUKAS

Spaudžiu dešinę ir linkiu 
sėkmės, sveikatos, linksmų 
pavasario švenčių visiems 
"Laisvės” ir "Šviesos” 
darbuotojams.

ANTANAS BRAZAUSKAS 
Šilalė
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Lietuvis - Argentinos 
aviacijos pionierius

Tarp mūsų išeivių nemaža 
būta karštų aviacijos entu
ziastų. Vienas jų - argenti- 
nietis Kazimieras šlapelis 
(Szlapeliz). Jis gimė 1894 
m. Kupiškyje ir, turėdamas 
pusantrų metų, kartu su tė
vais iš Lietuvos išvyko J 
Argentiną. Čia anksčiau gy
venęs K. Šlapelio senelis tuo 
metu jau buvo pasižymėjęs 
Argentinos pampų tyrinėji
mo darbais.

Prieš keliasdešimt metų 
kelių ir plentų statybos ran
govas K. šlapelis kartu su 
broliu Jonu šlapeliu, Bal
tuška ir Marcinkevičium Ar
gentinoje įsteigė pirmą ji ci
vilinės aviacijos klubą “Ko
modoro Rivadavia” ir vieną 
lėktuvą padovanojo valsty
bei.

K. šlapelis ir daugiau nu
sipelnė Argentinai. Pavyz
džiui, jis La Platos gamtos 
muziejui padovanojo nemažą 
archeologinių radinių ko
lekciją, kuri išsamiai ap
rašyta specialioje literatū
roje. . .

Pernai rudenį Buenos 
Aires mieste JvykoTarptau
tinė aeronautikos paroda. 
Argentinos aviacijos komen
dantas Higinio Gonzalez ta 
proga J parodos iškilmes pa
kvietė K. šlapeli ir jam {tei
kė specialų Garbės raštą, tuo 

ŽMOGAUS GEROVEI
A. DEGUTIS

Senais laikais žmonės sa
kydavo: nėra sveikatos, nėra
ir duonos. Dabar šis posa
kis Lietuvoje jau užmirštas. 
Nors liga, kaip sakoma, ne 
bičiulė, tačiau kiekvienas 
susirgęs žmogus žino, kad 
nei jis, nei jo šeima neliks 
be duonos. Tuo pasirūpins 
valstybė. Ir ne vien suteik
dama nemokamą gydymą.

šiemet Tarybų Lietuvos 
socialinio draudimo biudže
tas, iš kurio mokamos pa
šalpos ir pensijos, sudaro 
113 milijonų rublių. 43 mi
lijonai rublių bus išmokėta 
įvairaus dydžio laikino ne
darbingumo pašalpoms. 
Darbininkui ar tarnautojui, 
turinčiam nepertraukiamą 
aštuonerių metų darbo sta
žą, ligos atveju mokamas 
pilnas atlyginimas, o dalį jo 
gali gauti net tas, kuris tik 
vakar buvo priimtas {darbą. 
Iš tų lėšų apmokamos ir 
moterų 4 mėnesių gimdymo 
atostogos.

Jeigu darbininkas sulaukia 
pensijinio amžiaus, bet jau
čiasi gerai ir kupinas jėgų, 
nebūtina jam pasitraukti 
poilsiui. Jis gali ir toliau 
sėkmingai darbuotis savoje 
gamykloje. Toks darbinin
kas gaus ir darbo atlygini
mą, ir visą pensiją. Dir
bančių žmonių pensijoms 
valstybė paskyrė 42 milijo
nus rublių.

Norėtume dar kartą pa
brėžti, kad čia kalbama tik 
apie dirbančių žmonių pen
sijas. Mat, nebedirbantiems 
jos mokamos ne iš socialinio 
draudimo, bet iš socialinio 
aprūpinimo lėšų. Iš pasta
rųjų Lietuvos darbininkų ir 
kolūkiečių pensijoms ir pa
šaipius pernai, pavyzdžiui. 
Išmokėta 174 milijonai ru
blių.

Didelį pasisekimą Lietu
voje turi prie gamyklų ir fa
brikų veikiančios naktinės 
sanatorijos. Darbininkas ar 
tarnautojas, kiek sušluba
vus sveikatai ir gydytojui pa
tarus, gali jose gydytis. Po 
darbo Jis važiuoja { sanato- 

pagerbdamas mūsų tautietį, 
Argentinos civilinės aviaci
jos pradininką. Po apdova
nojimo daugelis Buenos 
Aires laikraščių išspausdi
no straipsnius su K. šlape
lio nuotrauka.

K. šlapelis turi didžiulę 
šeimyną - sūnų, penkias du
kras ir penkiolika vaikaičių. 
Nors jis jau eina septynias
dešimt devintuosius, tačiau 
metų našta netrukdo domėtis 
aviacijos sportu. K. Šlape
lis su dideliu pomėgiu ir 
dabar valdo lėktuvą, su ku
riuo skraido Argentinos lie
tuvių {kurtoje Sarmiento ko
lonijoje, kur yra jo ferma. 
O, reikalui esant, nuskren
da ir J Buenos Aires. Be 
kita ko, jis žino daug kupiš
kėnų dainų,kurias dažnai pa
dainuoja bičiulių tarpe.

K. šlapelis - ne vienintelis 
lietuvis, {rašęs savo vardą 
šios šalies aviacijos istori
joje. Prieš antrąjįpasaulinį 
karą Argentinos aviacijoje 
tarnavo karo lakūnas Jonas 
Povilavičius, Galatiltis ir 
kiti. Jie žuvo aviacijos ka
tastrofų metu (Galatitltis pa
tyrė sunkią avariją, lėktuvu 
gabendamas Buenos Aires 
teatro “Colon” baleto 
trupę).

VYTAUTAS JURKŠTAS 

riją, kur laukia medicininė 
pagalba, maistas ir sveikas 
nakties poilsis, o ryte, ska
niai papusryčiavęs ir susti
prėjęs, grįžta darban. Ir 
taip ištisą mėnesį. Sumokė
ti gi tereikia - 15 rublių. 
Likusi suma apmokama 
iš socialinio draudimo biu
džeto. Tokių naktinių sana
torijų jau veikia dešimt. 
Ypač pagarsėję Kauno Radi
jo gamyklos sveikatingumo 
namai, kuriems Vadovauja 
žinomas pramoginių šokių 
atlikėjas gydytojas Česlovas* 
Norvaiša. Kas vakarą {Pa
nemunės pušyne esančią sa
natoriją atvyksta 125 šios 
gamyklos dirbantieji.

Tokias gydymo Jstaigas 
turi Naujosios Akmenės ce
mento gamykla, Kėdainių 
chemijos kombinatas ir ki
tos įmonės.

Nemaža žmonių gydosi bei 
ilsisi žinomuose kurortuo
se. Palanga ir Druskininkai, 
Kaukazas ir Krymas, Bulga
rijos ir .Čekoslovakijos gy
dyklos - tokie respublikos 
dirbančiųjų poilsio marš
rutai.

Iš viso sanatoriniam bei 
kurortiniam gydymui res
publikoje šiemet bus iš
leista 6 milijonai rublių. 
Žodžiu, beveik 80,000 žmo-( 
nlų šiais metais nemokamai 
arba už labai mažą kainą 
visą mėnesį galės gydytis 
sanatorijose, ilsėtis poilsio 
namuose ir turistinėse ba
zėse.

Labai didelis dėmesys 
skiriamas sergantiems 
skrandžio ligomis. Tokius 
ligonius nuolatos globoja gy
dytojai, valstybė jiems ski
ria dietinį marinimą. Už jį 
sergančiajam tereikia mo
kėti tik 30 procentų kainos. 
Tokiomis lengvatomis šįmet 
pasinaudos 12,000 žmonių.

Žymios socialinio draudi
mo biudžeto lėšos skiriamos 
vaikų vasaros poilsiui. An
tai Lietuvoje nemokamai 
įvairiose stovyklose ilsisi 
84,000 vaikų, iš jų 7,000 - 
kolūkiečių.

Kauno Naujienos
SIUNTOS Iš VISŲ
RESPUBLIKŲ

Labai ekonomiškus elek
tros variklius, savo techni
nėmis charakteristikomis 
prilygstančius geriausių pa
saulio firmų technikai, pra
dėjo gaminti Kauno “elekt
ros” gamykla. Jų siuntos 
jau iškeliavo į Angliją, 
Prancūziją, Šveicariją, Šve
diją, Norvegiją, Italiją.

Pradėti naujos produkci
jos gamybą kauniškei įmo
nei padėjo Ukrainos moksli
ninkai, o {rengimus atsiun
tė Rusijos Federacijos, Bal
tarusijos, Latvijos mašinų 
gamybos įmonės.

Labai našiais įrengimais 
Kauno įmones aprūpina dau
giau kaip 500 įvairių Tarybų 
Sąjungos gamyklų ir fabri
kų. Jų pavadinimus galima 
pamatyti Kauno geležinkelio 
stotyje, į kurią kasdien atei
na po keliolika siuntų iš 
broliškųjų respublikų. Antai 
“Inkaro” gumos dirbinių 
kombinatui adresuotos la
tekso gamybos linijos iš 
Uralo, “Drobė” gavo audinių 
apdorojimo mašinas iš gar
saus Tarybų Sąjungos teksti
lės centro Ivanovo, tobula 
skaičiavimo technika “Sta
tybininko” gamyklai atvežta 
iš Armėnijos. Ypač daug 
krovinių broliškų respublikų 
įmonės siunčia svarbiausia
jai Kauno statybai - šilumi
nei elektros centrinei, ku
rios pirmieji pajėgumai stos 
rikiuotėn šį penkmetį, šio 
svarbaus miestui ir visai 
respublikai energetikos 
komplekso statyba rūpinasi 
pustrečio šimto Sibiro, Už
kaukazės, Tolimųjų Rytų ga
myklų.

BENDRADARBIAUJA 
GIMININGOS ĮMONĖS

“Priekalo” specialiųjų 
staklių gamykloje apmokyta 
grupė Uzbekijos darbininkų. 
Jie aptarnaus staklynus ir 
automatines linijas sunkiai 
lydomų ir ugniai atsparių 
metalų kombinata, neseniai 
paleistame Cirčiko mieste.

Daug įrenginių šiai naujai 
Uzbekijos pramonės šakai 
pagamino “Priekalas”. To
dėl įmonės specialistai ir 
atvyko į Kauną pakelti kva
lifikacijos. Jie sėkmingai 
išlaikė egzaminus.

I

VILNIAUS MIESTO ISTORIJA

“Minties” leidykla išleido Vilniaus miesto istorijos” 
antrąjį tomą. Jame aprašytas laikotarpis nuo Spalio re
voliucijos iki dabartinių dienų.

šį tomą, kaip ir pirmąjį, išėjusį 1968 m«, paruošė auto
rių kolektyvas. Leidinio redakcinė kolegiją - H. šadžius, 
R. Žepkaitė ir j. Žiugžda. >

NUOTRAUKOJE; “Vilniaus miesto istorijos”^!tomo 
viršelis.

LAISVE

“ŽIGULIŲ” 
APTARNAVIMO 
KOMPLEKSAS

Tarybų Lietuvos gyvento
jai nusiperka vis daugiau 
“Žigulių” - naujausių tary
binių mažalitražių automo
bilių. Jiems techniškai ap
tarnauti naujame Kauno pra
monės rajone statomas di
delis autoserviso komplek
sas.

Sis autocentras turės ke
lis prekybos salonus ir di
delę techninę automobilių 
remonto bazę. Jis kasmet 
galės suremontuoti 13 tūks
tančių automobilių.

Autocentras stos rikiuo- 
ten šių metų pabaigoje.

“SVEIKATOS MIESTELIAI”

Respublikinės Kauno kli
nikinės ligoninės Žaliakal
nyje teritorijoje neseniai pa
statytas didžiausias Lietu
voje akušerinis-ginekologi- 
nis kompleksas ir širdies 
kraujagyslių sistemų fizio
logijos ir patologijos moks
linio tyrimo institutas. O 
dabar čia pradėta statyti akių 
ligoninė, kurioje vienu metu 
bus gydoma 240 ligonių.

Ligoninė turės keturis gy
domuosius skyrius - vaikų, 
terapinį, chirurginį, trau
matologinį, taip pat keturias 
operacines. Prie jos veiks 
ir poliklinika. Moderniau
sia gydymo aparatūra, elek
tronine technika šį gydymo 
centrą aprūpins keliasde
šimt Rusijos, Ukrainos, 
Gruzijos, Armėnijos ir Esti-, 
jos įmonių. Labai tikslių 
medicinos prietaisų patieks 
socialistinės sandraugos ša
lių - Vokietijos Demokrati
nės Respublikos, Vengrijos 
ir Čekoslovakijos firmos.

Akių ligoninė - ne vienin
telė gydymo įstaiga, dabar 
statoma mieste. Dainavos 
gyvenamajame rajone šie
met bus perduota naudoti po
liklinika, kuri kasdien su
teiks medicininę pagalbą 1,- 
600 pacientų. Salia pagrin
dinių septynių aukštų korpu
so statoma vaikų poliklinika, 
greitosios pagalbos stotis, 
traumatologinis komplek
sas. Baigiama rekonstruoti 
ligoninė Aukštuosiuose Šan
čiuose, ruošiamasi statyti 
Kardiologinį dispanserį.

R. C ESN A
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Sukilusieji indėnai Wounded Knee, S. D.

Poetas Vacys Reimeris apie 
Floridą ir pitersburgiečius

(Ištrauka iš jo XIV laiško - ’’Gimtasis kraštas”, kovo 15 d.)
Brangūs bičiuliai — Maryte ir Vladai!
Džiaugiuosi, kad Jus, vakarų pietiečius, 

galiu sveikinti iš dar labiau pietietiško 
kampo — iš St. Petersburg©, esančio ant 
Meksikos įlankos kranto. LabJl pravartu 
palyginti — kuo panašios ar skirtingos 
Kalifornija ir Florida. Man dvigubai įdo
mu, nes ir vienur, ir kitur randu daug nuo
širdžių tautiečių. Florida, kaip vis labiau 
įsigali nuomonė, tampa nauju išeivijos 
telkiniu. Čia tolydžio apsigyvena vis dau
giau „šiauriečių", atvykstančių praleisti 
amžiaus pabaigą amžinos vasaros krašte. 
Juokaujama, jog visai galimas dalykas, 
kad netolimoje ateityje čia suksis ne 
tik septyniasdešimtmečių „jaunuolių" po
ros lietuviškos polkutės sūkury, bet ir lie
tuviškų laikraščių spausdinimo mašinos... 
Ką gali žinoti? .

Šiaip ar taip, buvę, čikagiečiai, niujor
kiečiai ir bostoniečiai čia nesnaudžia. Turi 
(steigę savo klubus, chorus, dažnai, ruošia 
sueigas. Man buvo labai malonu iš arčiau 
susipažinti su šaunia LLD 45-ą j a kuopa, 
apie kurios aktyvią kultūrinę veiklą daž
nai skaitome pažangiečių spaudoje., Ne
nuostabu, kad gera šlovė gaubia pltersber- 
gięčius — čia , tikrai gražus nepailstan
čių veikėjų, entuziastų būrys, kurio prie
kyje stovi ir Jums puikiai žinomi drau
gai J. ir M. Mįleriai, A. ir P. Aleknos, 
F. ir J. Blaškial, J. Stančikas, M. ir A. 
Račkauskai, neseniai čia apsigyvenę V. 
Ir V. Bunkai ir daug kitų aktyvių žmo
nių. O Adelės Pakalniškienės neišsenkan
čios energijos ir meilės menui dėka čia 
daug metų gražiai skamba lietuviško cho
ro dainos.

Šiek tiek trukdo darbą savų patalpų ne
turėjimas (dabar tenka salę nuomoti), ta
čiau, atrodo, su laiku ši problema bus iš- 
(įpręsta. Nors ir būdami tolokai nuo cent
rų, floridiečial godžiai domisi išeivijos gy
venimu, pažangiosios spaudos reikalais, 
šutelktinal remia „Laisvę" ir „Vilnį".
? — Krūtinėje širdys dar plaka — ir 
laikraščiai išeis! —su neslepiamo pasi
didžiavimo jausmu sako čia kiekvienas, 
ir jauti, jog balse skamba ne tik ryžtas, 
bet ir įsitikinimas.

Tikrovė rodo, kad mūsų mieli broliai 
išlaiko, savo žodį. Teko matyti, kaip su
tartinai veikiama, atsiliepiant j pažangių
jų laikraščių leidimui paskelbtą aukų rin
kimo vajų.

Nors po Kalifornijos man dar teko už
sukti Čikagon, Florida — savotiškas Jūsų 
saulėtos padangės tęsinys. Tačiau tik pa
dangės — mėlynos, karščiu alsuojančios. 
Žemė, landšaftas — čia visai kitokie. Nė 
kiek nenorėdamas įsiteikti, pasakysiu, kad 
Jūsų kraštas nepalyginamai išvaizdesnis, 
įvairesnis. Jau vien dėl to, kad čia nėra, 
kalnų, peizažas darosi gana vienodas, mo
notoniškas; sodriau, negu jūslškiame „sau
lės štate",., čia iš kiekvienos žemės pėdos 
trykšte trykšta žaluma, - augmenija. Susi
daro įspūdis, kad ir vandenų čia daugiau, 
negu pas jus, pors gyvenate prie pačio 
didžląuslo pasaulio Vandenyųo. Plačios 
įlankos čia seka, viena po kitos, sujung
tos ilgais, lyg išvyniota kino juosta, til
tais. Nuo kaitros nugeltusios paimlų ir ki
tų tropikinių medžių giraitės nedrąsiai siū
lo pavėsį, lyg suvokdamosr. kad to pavėsio 
po Jų siaurais karpytais lapais tįkrai ne
daug. Ųžutėkiupse ir ant Tiltų atšaku, daug 
kur įsįtaisę meškeriotojai.,

Mieli Aldona ir Povilas Aleknos, kurių 
pastogė svetingai mane priglaudė „šven
to Petro" mieste, plačiai supažindino ma
ne su vakarine Floridos pakrante Ir su 
didesne viso pusiasalio dalimi. Prie Or
lando intesto aplankėme troplkinį botani
kos sodą „Cypress Gardens". Nelabai toli 
yra garsusis Kenedžio Iškyšulys-kosmo* 
dromas, bet čia užsukti man nevalia.

Įsivaizdavau, kad Florida — tirštai ap
gyvendintas kraštas (juk čia palaiminga 
gamta). Tuo tarpu daugiausia tik pakraš
čiuose išaugę stambesni centrai, kurort- 
vietės, o Floridos gilumoje susitinki su 
tikromis džiunglėmis, kur šimtus mylių 
neužtlksl ne tik miestelio, bet ir automo
bilio nepamatysi. Visą dieną važiavome 
tokiais keliais j pietrytinį pusiasalio kraš

tą J Majamį. Iš abiejų kelio pusių ply
tėjo nejžengiama. balų Ir liūnų žemė, 
apaugusi skurdžiais sauslašakials medžiais 
ir vešliais vijokliais. Virš galvų sukiojo
si ereliai, o per pilką asfalto juostą, prieš 
pat mašinos ratus, ne sykį nusfrangydavo 
gyvatės. Kaip toli čia buvo dangoraižių 
Amerika, jos didmiesčių triukšmo margu
mynas! Virš lauklniško peizažo vienodais 
Intervalais čia kilo tik aukšti radloioka- 
cijba r lėkštai, atsukti pietų pusėn. O žemai 
keti* gate t Žalia džiunglių tankmė, pilna 
nematytų' paukščių riksmo ir tvankaus 
pelkių kvapo. Kieno ši žemė? ’■> Taip, ji 
kieno nors nuosavybė (net Ir nenaudo
jama, bet daug kur viela jau apvesta, ap
tverta). Po metų kitų jos kaina išaugs ke
leriopai. Protarpiais toliau nuo kelio Iš
dygsta kokia pašiūrė, primityvi sodybėlė. 
Vienur kitur ganosi karvių bandos. Jos 
čia dieną naktį lauke. Auginamos mėsai. 
Mano bendrakeleiviai pasakojo, kad šio
je akloje džiunglių nuošalėje veikla ame
rikoniškai modernus gangsterlzmas. At
važiuoja didžiuliai sunkvežimial-šaldytu- 
val. Pasuka J tokią ganyklą, ir netrukus 
pakvimpa , skerdykla. Vagys mėsą pa
krauna J mašlnas-šaldytuvus ir per parą 
atsiduria galai žino . kokiame mieste. 
Paukščiai Ir žvėrys „sutvarko" bandos 
liekanas. Seimininkai labai negreitai suži
nos, kas nutiko su Jų karvėmis.

O taip, Floridoje kol kas Žymidl ma
žiau civilizuota gamta, yra ir visai lauki- 
niškų užkampių. Juose, savotiškuose re
zervatuose, senų papročių apsuptos, dar 
gyvena indėnų gentys Ir verčiasi... kro
kodilų auginimu. . Poroje tokių kaimelių 
stabtelėjome. . Namai-pašiūrės pastatyti 
vandeny, ant r baslių. Tvoros — irgi iŠ 
rąstų, 'Vienas prie kito sukaltų. Kažkur 
vartai praviri. Prie jų tautiniu apdaru dė- 
vį indėnai seminolal •— juodai blizgan
čiais plaukais, rausvai tamsiais veidais. 
Už dolerį jie mielai parodo savo plėšrū
nų fermas. Kanaluose-tvenklnluose juo
duoja aligatorių nugaros ir viršugalviai. 
Dar už dolerį jie parodys, ir kaip tramdo 
savo -„auklėtinius". Tai gana pavojinga 
pramoga. Indėnų žvilgsnis, namų apyvoka, 
jų pagaminti suvenyrai dvelkia senovišku 
autentiškumu, primena vaikystėje skaity
tas knygas... Bet greta — asfaltuota au
tomagistralė, visai šiuolaikiška, Ir užra
šai rodo, kiek dar mylių iki stambiausio 
Floridos miesto. Autostrada pavadinta eg
zotiškai —„Alligator Alley".

O aligatorių odos dirbinių laukia mo
dernios didmiesčių parduotuvės. Tame 
tarpe ir Jūsų, Los Anželo.

Su draugiškais linkėjimais,

Busvasara
Dangus plačiai atvers duris 
Ir vėl išleis į žemę saulę. 
Suguls šešėliai po daiktais, 
Tokie maži, lyg liliputai.
Straksės linksmi žali žiogai, 
Tarsi šokėjai, mano saujoj, 
Vėl bus vaiski balta diena, 
Kokios dar niekada nebūta. .

Kvepės nendrynais ir sakais 
Vidurdieny {kaltę valtys - 
Ilgėsis mėlyno vandens, 
Seną irklą ir mėnesienos. . . 
Bus vasara, balta ugnis 
Prie vieškelio rugius išbaltins. 
Ir vaikštinės rimti gandrai. 
Tarsi nebylios pievą sielos.

O vakare iškris rasa 
Ir visą naktį žolę girdys. . . 
Sugrįš vėl paukščiai į lizdus 
Ir po sparnais ramybę saugos. 
Lyg dumblą, nuovargį nuplaus 
Beržinėm vantom senos pirtys, 
Ir vėl saulėtekį kartos 
Pakilusi raudona saulė.

RITA LUNSKIENfi
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Teisybė apie senąjį 
Lietuvos kaimą

Penktadienis, Gegužės (May) 4, 1973

J. Baltušio “Parduotą va
sarą” II-o tomo švystelėjo 
jau dvi laidos. Vilniaus 
universiteto studentai, vado
vaujami puikios literatūros 
mokslininkės L. Lisenkai- 
tės, apie šį romaną rašo 
sėkmingai diplominius dar
bus. Romane piešiama 
maždaug 1924-26 m. samdi- 
nlą dalia, šviesią ir tamsią 
jėgą susikibimas sodžiuje. 
Jau pirmuose puslapiuose 
lyg girioje atsiduri kaimo 
socialinią prieštaravimą 
tankmėje.

Štai lyg žemės drebėjimas 
sukrečia visą šeimą pie
mens netikėtas grįžimas pas 
savus. Kas kaltas? Gal tė
vas, kuriam su berniuku į 
trobelę Įsiveržė ne savo 
vaikas, o juodžiausias de
besis?

Ne. Kaltas tas, kuris nu
pirko pargryžėlio vasaras. 
O paauglis pabėgo ne iš ro
jaus. Autorius šiuo šiurpiu 
vaizdu, tėvo pykčiu, pie
mens nepakantumu, moti
nos gailiaširdystė tartum 
kirviu kerta į šaknį - į 
kapitalistinius gamybinius 
santykius.

SENOJO KAIMO TIPAS
Tipingas seno kaimo at

stovas Dovydonis. Jis nu
pieštas labai gyvenimiškai, 
įtikinamai. Kaip jis perka 
žmogą? Čiulpia žmogą? 
Pridengęs dantis. Nepri
dengtą - ilgai naguos sam
dinio, lyg sugauto paukščio, 
neišlaikytą.

Labai ryškiai Dovydonio 
rajumą atskleidžia aforiz
mas: “O kam ant nakties 
valgyti?” Jis tiek priprato 
visus ėsti, kad net žmonos 
nepasigaili. . . Toks fak
tas autoriaus paimtas iš gy
venimo enciklopedijos. Bet 
jis perteikia jį poetiška šne
ka, liaudies šneka.

Ar pakaktą tokiam socia
liniam prieštaravimui meno 
veikale apibendrinti, nupieš
ti Dovydonį, kurį matytum, 
tartum jis iškeltas ant pje
destalo, - tik didelio talento? 
Ne. Dovydonis atėjo Į šią 
knygą ir visa Lietuva jį pa
matė žlaurą ir negailestingą 
tik todėl, kad autorius par
davinėjo savo vasaras, nuo 
lopšio studijavo šio žmogaus 
bruožus, užmojus, psicholo
giją, žemus instinktus. In
stinktus? Žinoma, ne fizio
loginius, o socialinius. Pri
vatinė nuosavybė, aplinka 
apnuodijo Dovydonio sąmo
nę, protą.
JIS NEGALI BŪTI AMŽINAS

Iš to ir be žodžią seka iš
vada: anksčiau ar vėliau 
istorija, darbo žmogus jį 
nustums nuo scenos. Iškils, 
švystels, švystels net švy
turiu pažemintieji. Tai jauti 
iš tos audros, kuri kaupiasi, 
kuri tirštėja iš puslapio į 
puslapį, iš vienos debesuo
tos vasaros į kitą. Anti- 
Dovydoniai padės tašką. 
Prasidės saulėtekis. Nors 
romane daug žiaurią sceną, 
bet jis nuteikia šviesiai, sau
lėtai.

J. Baltušis nei Dovydonio 
veido, nei jo sąžinės nepa
tamsino. Samdytojas pats 
sutepė savo rankas ir savo 
sąmonę. Tai liudija jo - 
personažo - lyg Iš kulko- 
svaldžlo lengvai, neatsakin
gai pabarstyti žodžiai: 
“Samdiniai - visi nedorė
liai”. O ar galima Dovydo
nio sąžinę perplauti? Jei 
pro jo kiaušą pratekėtą Ne
munas - vis tiek jis prieš 
liaudį, prieš samdinius, 
prieš istoriją, prieš 1924-26 

m. Lietuvą stovėtą juodas. 
Tokia išvada trykšta iš kny
gos.

JIS DŪSTA, 
BET NEUŽDUS. . .

Jam priešprieša-Untulis. 
Dūmuos gyvena. O šviesus! 
Nors jis dar nemoka sau ir 
kitiems paberti spindulią. 
Nuo tą, kurie jau barikadose, 
jį jam svetima santvarka ati
tvėrė stora siena. Žmogus 
negali užsimoti. Dūsta. Bet 
neuždus. Nes gyvena tokia
me laike, kai jau pogrindyje 
žėrėjo saulė. Ji daug ką 
išvedė j aušrotus tolius. 
Tiki - ir Untulį išves. Ne, 
kovotojai neleis jam už
trokšti nuo vėjo verkiančioje 
lūšnelėje.

Untulio socialinė padėtis 
istoriškai nupiešta teisingai. 
Tos tragedijos naštos sun
kumą vargingieji valstiečiai 
patyrė ir vėliau. Na 1934- 
36 m. Tokį Untulį tuomet 
sutikau Panevėžio kalėjime. 
Politiniai kaliniai kovotojai 
“pono miško” kirtikus iš
skirdavo iš kitą kriminali- 
nią kalinią. Jiems simpati
zavo. Kartais pasiąsdavo 
maisto nuo kolektyvo. Beje, 
LKP reikalavo veltui leisti 
kirsti dvaro ar valdžios 
mišką. . .

Taigi Untulis paimtas ne 
iš rašytojo galvos, o iškas
tas lyg ąžuolas iš Nevėžio 
ar Šešupės kranto. . .

LYG PEILIU
NUPIAUTAS PUSIAU

Iš romano išryškėja toks 
tuometinis sodžiaus vaiz
das - lyg peiliu jis nuplautas 
pusiau. Vienoje kranto pu
sėje Dovydonis plius jo ben
drai - samdytojai. O kito
je - Untulis, samdiniai. Na 
jaunuoliai, parduodą savo 
vasaras. Tokią kaimo so- 

r -............................ .............................. .

TT ® ta Rfl zsu
MANILA. Filipiną prezi

dentas Marcos ragina Jungt. 
Valstijas persvarstyti visas 
militarines ir ekonomines 
sutartis, kurios jau nebeati
tinka šią dieną padėčiai.•

BRI JONIS. Jugoslavijos 
prezidentas Tito ir Vakarą 
Vokietijos kancleris Brand- 
tas susitarė dėl Jugoslavijai 
atlyginimo už karo metu pa
darytus nuostolius.•

COACHELLA, Calif. Po
licija areštavo daugiau kaip 
100 streikuojančią farmą 
darbininką. Kaltina juos 
“nelegaliu piketavimu” vy
nuogyną, kurie yra užstrei-
kuoti.

PARYŽIUS. Amerikos at
stovas Sullivan tariasi su 
Siaurės Vietnamo užsienio 
reikalą ministru Thachu dėl 
Kisslngerlo susitikimo su 
Tho Vietnamo taikos reika
lais.

9

WASHINGTONAS. Prez. 
Nlxonas įsakė padidinti 50% 
iš užsienio sūrio Įvežimą.

SAIGONAS. Pietą Vietna
mo Valdžia ir Vletkongas 
pradėjo apsikeisti politiniais 
kaliniais. Saigonas sutiko 
paleisti 637 politinius kali
nius, kuomet Pietą Vietname 
polltinią kallnlą yra daugiau 
kaip 40,000.

HILLSDALE, N. J. Moky
tojas J. McGowan areštuotas 
ir kaltinamas prievartavimu 
ir nužudymu 7 metąmergai- 
ės Joan b’Allesandro, > 

dalini, nelygybę,' susiskal
dymą paryškina aforizmas: 
“Tu - piemuo. Atsimink!”
“Parduotose vasarose” 
įtaigiai nupieštas, kaip so
džiuje žmogui, net nuo lop
šio, temdė protą. Vis dėlto 
ir ten prasiverždavo pra- 
giedrulys. Ne visi prieš 
tamsą klaupdavo. Buvo ir 
tokią, kurie prieš jį piestu 
stojo. Teisybė lauže net 
klebonijos duris. Kažkas ir 
ten pasakė apie paauglį: 
“Tokiam ir kirviu neįkalsi 
poterią galvon”; O kas bus 
su tokiu samdiniu, kai jis, 
įsižiūrėjęs į laką medį, 
ūgtels? Matyt, jau protes
tuos ne prieš atskirus šešė
lius, o prieš visą aplinką, 
prieš išnaudotojišką san
tvarką. Si audra pūsteli, 
sudrebina Lietuvą ypač tuose 
puslapiuose, kuriuose nu
piešti senojo seimo rinki
mai.

Na 1926 m. pavasaris. Vėl 
du kaimai. Vienas tempia 
atgal, viską palikt senoviš
kai. Tegu samdiniai par
duoda savo vasaras. . .dar 
100 metą. Kitas - pūslėtu 
delnu ginasi nuo nakties, mė
gina įskelti ugnį. Nors dar 
ne visi žino KAIP ir KADA 
skelti ugnį, kad klasinis 
priešas jos neužgesintą, kad 
ji įsidegtą į didelį gaisrą. 
Ne tik žemė, bet ir dangus 
sužaižaruotą kibirkštimis. 
Taip, tokie debesys prieš 
reakcionierius tirštėja tuose 
puslapiuose, kur kaimo darbo 
žmogus aukščiau pakelia 
galvą, randa žodį, mintį, po
lėkį. Čia jis įkerta Smeto
nai. Čia jis moka melą iš
vynioti ir iš šilko - klasinį 
priešą nunuoginti ne tik 
miesto aikštėje, išmarginto
je visokiais atsišaukimais, 
bet tokiu jį parodyti ir visai 
Lietuvai, visai liaudžiai. 
“Parduotą vasarą” II-as to
mas - lietuviškosios prozos 
lakštingalos giesmė.

A. LIEPSNONIS

MASKVA. Meksikos pre
zidentas Luis Echeveria,iš
vykdamas iš Maskvos}pasi- 
rašė svarbią sutartį, kuri 
žymiai padidins prekybą tarp 
able ją šalią.

MASKVA. ApielOameri- 
kiečią traktoriui firmą da
bar kooperuoja su Tarybą 
Sąjungos traktoriąfabrikais. 
Traktorią gamyba smarkiai 
pakils. •

ROMA. Italijos korpora
cija CIAS importuoja daug 
automobilią iš Tarybą Są
jungos Italijoje pardavinėti.

SAIGONAS. Pietą Vietna-
me yra 1,100,000 nuo karo 
pabėgėlią ir apie 300,000 
karo - našlaičią. 270,000 
žmonią gyvena karo sugriau
tuose namuose ir po atviru 
dangum.

FORT HOOD, Texas. Du 
armijos helikopteriai susi
dūrė. 8 kareiviai žuvo.. •

BERLYNAS. 'TSRS vadas 
Leonidas Brežnevas atvyks į 
Vakarą Vokietiją tartis su 
kancleriu Brandtu gegužės 
18 d. a

WASHINGTONAS. Čia at
vyko 10 žmonią. Kinijos de
legacija atidaryti “ryšlą 
raštinę”, kokią amerikie
čiai atidarė Pekine.

Hoquiam, Wash. Daugiau 
kaip 1,300 popieriaus darbi
ninką paskelbė streiką. Rei
kalauja didesnią algą, pensi
ją ir kitą pagerinimą.

LAISVE___ _______ _

In his heart he keeps 
on singing

PAUL ROBESON
Dear Friends:

Warmest thanks to all the many friends here and through
out the world who have sent me greetings on my 75th 
birthday. Though I have not been able to be active for 
several years, I want you to know that I am the same Paul, 
dedicated as ever to the worldwide cause of humanity for 
freedom, peace and brotherhood.

Though ill health has compelled my retirement, you can 
be sure that in my heart I go on singing:
“But I keeps laughing
Instead of crying,
I must keep fighting
Until I’m dying,
And OF Man River
He just keeps rolling along!”

GREETINGS TO
PAUL ROBESON FROM 
INDIRA GANDHI, PRIME 
MINISTER OF INDIA:

My greetings and good 
wishes to Paul Robeson on 
his 75th birthday. It is 
many years since I met him 
but that was a landmark in 
my life. Already his name 
had become a symbol of 
freedom. He was a huge 
man yet his heart was even 
bigger, seeming to encom
pass the entire human race. 
I deem it a privilege to be 
counted amongst Paul Robe
son’s friends. I join the 
worldwide salute to him.

Beveik keturis menesius raižiusi Šiaurės Vakarą Atlanto 
vandenis, su puikiais darbo laimėjimais i Klaipėdą sugrįžo 
refrižeratorią laivyno bazės plaukiojanti bazė “Vincas Mic
kevičius-Kapsukas”.

NUOTRAUKOJE: plaukiojančios bazės “Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas” kapitono pirmasis padėjėjas A. Karpelis su 
kapitonu direktoriumi A. Vaičkumi laivo vairinėje.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

ANATOLY F. DOBRYNIN, 
USSR AMBASSADOR TO 
THE UNITED STATES:

On this memorable occa
sion accept our sincere 
greetings and felicitations 
to all of you. It is difficult 
to overestimate the contri
bution of Paul Robeson to 
the cause of mutual under
standing between our two 
nations. Paul Robeson has 
consistently worked for 
world peace. He is known 
and loved in our country.

San Francisco, Cal.
Balandžio 20 dieną įvyko 

sėkminga pramoga Suomią 
salėje, Berkeley, Calif. Sis 
malonus pobūvis su pietu
mis buvo suruoštas per San 
Francisco LLD 153 kp. Po
būvio publika buvo labai mai
šyta, galima sakyti, interna- 
cionališka, nes taipgi daly
vavo pažangiąją žydą, japoną 
ir kt.

O ši maloni sueiga buvo 
labai įdomi tuo, kad dalyva
vo didžiai gerbiami svečiai 
iš New Yorko - tai žurna
listas Apolinaras Sinkevi
čius ir jo žmona Zinaida. 
Šie mieli svečiai pas mus 
buvo laukiami jau praeitais 
metais, deja, ją planai buvo 
pakeisti. Be to, šioje suei
goje netikėtai dalyvavo ir iš 
Lawrence, Mass., buvę vei
klūs ir geri buvusiojo gra
žaus Maple parko darbuoto
jai draugai Jonas ir Afemi- 
ja Kuodžiai.

Na, o veikli mūsą pobūvią 
darbuotoja. Valė Sutkienė su 
talkininkėmis paruošė labai 
skanius pietus. Vaišėms pa
sibaigus, Valė pranešė, kad 
šis malonus pobūvis yra su
ruoštas per San Francisco 
LLD kuopą ir pakvietė Ks. 
Karosienę pravesti progra
mos eigą. Ksavera visą- 
pirma anglą kalba paaiški
nus apie gerbiamus svečius, 
pristatė žurnalistą Sinkevi- 
čią. Svečias šiltai pasveiki
nęs pobūvio dalyvius, sakė, 
kad jis esąs sujaudintas Ka
lifornijos gamtos grožiu. 
Jis sako, kad jiems teko į 
Kaliforniją keliauti nepa
prastais keliais, nes tarybi
niams piliečiams daug vietą 
bei kelią yra uždrausta. Ta
čiau kelionė buvus Įdomi, 
nepaisant to, kad jiems kely
je teko susidurti su nemažai 
sniego ir, pasiekus Missou
ri valstiją, su šiuo metu Mis
sissippi ūpės potvyniais. 
Be to, dar jiems teko gero
kai pakovoti ir su vėjo kliū
timis. Be to, žurnalistas 
prisiminė, kad Amerikos su 
Tarybą Sąjunga santykiai ge
rėja ir t. t.

Po tam Ksavera iškvietė 
Zinaidą žodį tarti. Maloni 
viešnia pasveikinus kalifor- 
niečius, sakė, kad jei kas 
ją, pavyzdžiui, užklaustą, 
kurioje Amerikos dalyje ji 
pageidautą pasirinkti gyve
nimui miestą, tai ji staiga 
atsakytą, kad ji pasirinktą 
San Francisco miestą. Zi
naida, matyt, yra gamtos 
grožio mylėtoja. Viešnia 
sakė, kad ji likusi sužavėta 
Kalifornijos aukštais kal
nais, jos nuostabiais gamto
vaizdžiais.

Bendrai, Kalifornija sve
čiams patikus. Jiems teko 
aplankyti Lose Angeles 
miestą. Disneylandą ir kitas 
įdomybes. Kai jie pasiekė 
Kaliforniją, ją automobilis 
jau turėjo užregistravęs 4 
tūkstančius mylią.

San Francisco ir jo apylin- 
kėję svečiai su J. ir Ks. Ka
rosais ir ją mašina gavo pro
gą*^ pažvelgti į Kalifornijos 
milžinus gražiuolius rau- 
donmedžiaus, Į didelį Paci- 
fiko vandenyną ir 1.1. Aišku, 
kad tik d vie ją dieną progos 
neužtenka plačiau apsidai
ryti.

Iš ’ čia svečiai iškeliavo 
link i Chicagos. Tai nema
ža keljęnė, nes nuo San Fran
cisco iki Chicagos yra apie 
21 šimtas mylią,

Bet dar tenka grįžti prie 
laurenciškią svečią, kurie 
irgi sveikino kaliforniečius. 
Jonas Kuodis pagyrė mūsiš
kius už darbštumą su daž
nais mūsą pobūviais ir ben
drai. Jis ąpgailestavo, kad 
jie turėjo likviduoti savo dai
lius parkus ir kitas pažan- 

giečią įstaigas. O Afemija 
Kuodienė sakė, kad ji labai 
sekanti Kalifornijos kores
pondencijas “Laisvėje”, nes 
kažkaip jiems Kalifornija 
esanti miela ir prie širdies'. 
Mat, ją mylimoji dukra Janet 
Hume su šeima čia yra įsi
kūrusi. Šiuo metu jiedu ir 
svečiuojasi pas savo dukrą.

Beje, pobūvyje buvo ir 
gimtadienią sukakčią. Mūsą 
darbščioji Tilda King ta pro
ga prisidėjo su $10 prie šios 
pramogos išlaidą padengi
mo. Taipgi kitatautis George 
paklojo ant stalo dešimtinę. 
Mūsą Jonas ir Mary Glnal- 
čiai dėl šlubuojančios svei
katos negalėdami dalyvauti 
pramogoje, vėl prisidėjo su 
penkine. Taipgi Agotėlė 
Norkienė, irgi negalėdama 
dalyvauti, prisidėjo su dviem 
doleriais.

Vardu pramogos dalyvlą 
ir ruošėją nuoširdžiausia 
padėka mieliems svečiams 
Sinkevičiams už apsilanky
mą, už šiltus sveikinimus 
bei mieląs kalbas. Bendra 
padėka visiems už dovanas, 
o mielai Tildai geriausios 
sveikatos ir ilgą metą. Di
delė padėka išvargusioms 
šeimininkėms Valei Sutkie- 
nei, Tildai King, Annal Mi
sevičienei, Petrui Williams, 
Denai Beers ir visiems ki
tiems.

Mūsą sekanti pramoga 
įvyks Motyną Dienoje gegu
žės 13 d. Džiugu, kad šios 
pramogos visą darbą atliks 
vien šios apylinkės vyrai, 
o moterys bus laisvos nuo 
tą pareigą. * Už tai didelis 
bravo mūsą vyrams!

M. B-tė

Įvairenybės..
DAR VIENAS
KALTINIMAS TABAKUI
Lenkijos Vidaus ligų instituto 

alerginių ligų klinikoje (Balstogė) 
atlikti tyrimai parodė, kad tabako 
dūmai gali sukelti alergines ligai 
ir būti bronchinės astmos prie
puolių priežastimi, žinoma, kac 
tabakas žaloja organizmo apsau 
ginius mechanizmus (sukelia vita 
mino C trūkumu ir pan.). Nuole 
tinis kontaktas su rūkančiais tė
vais, matyt, padeda vaikams su
sirgti alerginėmis ligomis.

ILGALAIKIS GRIPAS
Gripą virusologai laikė trumpa

laikiu susirgimu. Tačiau Kembridžo 
universiteto mokslininkai P. ViL 
kinsonas ir R Borlendas nustatė, 
kad gripo virusas ii plaučių ląste
lių kultūros išsiskiria per septy- ' 
nias savaites po pirminės infekci
jos. Matyt, ląstelės pakartotinai 
apsikrečia todėl, kad, dalijantis 
branduoliams, nukleino rūgitis 
naują informaciją perduoda kaip 
paveldėta.

ATMINČIAI SUSTIPRINTI
Vengrų profesorius J. K noli s 

pareiškė, kad jam pavyko gauti 
chemini junginį, kuris gali sustip
rinti atmintį. Pelių, kurioms buvo 
duodama šio preparato, labai iš
augo ,,protinės galimybės", t. y. 
sugebėjimas atlikti visokias už
duotis tyrinėjimų metu.

FINIKIEČIŲ LAIVAS
% Anglų archeologai, neseniai pra
dėję Viduržemio jūros povande
ninius tyrimus, netoli Sicilijos 
miesto Marsalos, kelių šimtų* met
rų nuotolyje nuo kranto, po sto
ru smėlio sluoksniu aptiko gerai 
išlikusį finikiečių laivą. Anglų 
mokslininkai mano, kad laivas 
buvo pastatytas 200 m. pr. m. e. 
Laivo ilgis — 30 m, plotis — 
5,5 m.

NUODINGIAUSIA
ŽUVIS
Nuodingiausia žuvis pasau

lyje yra fugu (Tetradon). Japo
nai sako, kad vienos žuvytės pa
kanka išnuodyti pulką kareivių. 
Neseniai iš šio pavojingo tok
sino buvo gautas preparatas, 
palengvinantis skausmus po su
dėtingų operacijų, ypač po aug
lių pašalinimo.

KOVA SU LEDŲ 
KRUŠA
Bulgarija ir Jugoslavija pasirašė 

5 melų sutartį, kurios tikslas — 
bendros kovos priemonės su ledų 
kruša. Tai pirmoji tokia sutartis 
tarptautinėje praktikoje. Netoli 
abiejų šalių sienų bus įrengtos 
raksiu paleidimo aikštelės kovai 
-u ledų debesimis.
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St. Petersburg, Florida
Bal. 14 d. buvo'gražus 

Lith. Sen. Cit. klubo parengi
mas. Salė prisipildė vieti
niais ir dar buvo keletas 
Siaurės svečių.

Pirmiausia šeimininkės 
pateikė pietus. Baigiant pie
tauti A. Aleknienė pasveiki
no svečius, palinkėjo links
mai praleisti vasarą savo 
namuose, o žiemos sezone 
vėl grįžti pas mus.

Klubo prezidentas V. Sun
kus dėkojo visiems už skait
lingą atsilankymą. Tarp kit 
ko priminė, kad valdyba ir 
direktoriai planuoja žiemos 
sezonui salę pertvarkyti. 
Prašė visą būti garbės na
riais, nes pinigai labai rei
kalingi salės remontui.

Dailininkas Pranas Moc- 
kapetris, pagerbdamas savo 
ilgametį draugą ir seniai 
sergantį 45 kp. narį Leo Va
lančių, įrašė į klubo garbės 
narius su $100. Ačiū jam.

Juozas ir Elena Sarkiūnai 
buvo išvykę į Miami pasi
svečiuoti. Jie atvežė mia- 
miečių sveikinimą kliubie- 
člams ir 45 kp. nariams.

Jurgis Gendrėnas buvo iš
vykęs į Klevelandą savo bro
lį Joną palaidoti. Gili užuo
jauta Jurgiui ir Janel Gen- 
drėnams.

Pranas Vaitkus kovo mėn. 
šventė 81-mą gimtadienį. 
Ta proga Elena ir Pranas 
sukvietė į savo rezidenciją 
gražų būrelį draugų bei 
draugių. Buvo atvykusi iš 
New Yorko Vaitkų dukrelė 
Delores su savo dukrele. 
Prie gražiai papuošto stalo 
svečiai pakėlė taurelę už 
Prano sveikatą ir sudainavo 
“Ilgiausių metų’’. Pranas 
ir Elėnd yra 45 kp. nariai, 
Pranas - klubo garbės na
rys. Linkime Pranui su
laukti dar daug linksmų gim
tadienių. A

St. Petersburg, Fla.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Metas laiko praslinko nuo to skaudaus įvykio, kuomet 
1972 metų gegužės 4 d. mano mylimo vyro Roberto Bruwer 
jautrioji širdis sustojo plakusi.

Žinau, kad nėra jo gyvųjų tarpe, daugiau nebesugrįš, 
bet užmiršti jo negaliu. Pavyzdingas buvo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno. Paremdavo pažangiąją spaudą 
ir visą judėjimą. Visur turėjo daug draugų.

Palikau vieniša, tačiau gyvenimo draugas visados liks 
mano mintyje ir širdyje kol būsiu gyva.

EMA BRUWER.

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Martai Dvareckienei
1973 m. balandžio 2 d.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą dukterims, anū
kams ir visiems kitiems giminėms. Ji gyvendama Miami 
Beach, Floridoje, pas dukterį Birutę, dalyvaudavo visuose 
mūsų parengimuose ir dirbdavo kiek tik spėkos leido.

R. ir M. Chuladai
F. ir M. Kvietkai

BRIGHTON, MASS.

Kastantas Yalauskis
mirė

1973 m. balandžio 11d.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai Yalauski, du
kroms, žentui, dviem anūkėliam ir jų šeimoms, giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje ir visiems draugams bei draugėms.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, So. Boston, Mass.

P. Žukauskienė
A. Starkus
H. Zakonienė
J. Straus
H. Pukanauskienė
E. Freimontienė

Balandžio 21 d. L. S. C. 
klubo salėje LLD 45 kuopa 
turėjo sėkmingą pavasarinį 
parengimą. Svečių prisirin
ko pilna salė. Seimininkės 
visus skaniai pavaišino.

Dainos Mylėtojų choras, 
A. Pakalniškienės vadovybė
je, išpildė gražią dainų pro
gramą ir su daina pasveiki
no pavasarį. Visi choristai 
gražiai atrodė, ypač moterys 
buvo pasipuošusios pavasa
rinėm suknelėm ir skribe- 
laltėm. Muzikai grojant mo
terys maršavo po salę, o 
pobūvio dalyviai garsiai 
joms plojo. Dainos Mylėto
jų choras yra 45 kp. dalis. 
Jis turi gerų bičiulių ir jie 
kartais paaukoja chorui po 
keletą dolerių.

Balandžio 24 d. choras 
turėjo savo veišes. Dainų 
pamokas turėjome trumpas. 
Kitą dalį vakaro puikiai pra
leidome prie vaišių stalo. 
Kartu buvo ir choristų šei
mos bei keli bičiuliai. A. 
Pakalniškienė pakalbėjusi 
pakvietė V. J. Valley papa
sakoti, kaip prieš 8 metus 
buvo suorganizuotas choras. 
Pirmose pamokose dalyvavo 
tik 8 choristai. Šiandien 
choras išaugo didelis ir gra
žiai dainuoja.

Vaišes paruošė Paulina 
Blaškienė, P. Simėnienė ir 
M. Raškauskienė. Joms pa
dėjo Elizabeth Sherpiūnas. 
Tortus aukojo Jackie Withe, 
S. Vinikaitienė, Margaret 
Klišius; sūrius - Antanas 
Celkis. Širdingai visiems 
ačiū.

Choro mokytoja A. Pakal
niškienė turi atostogas. Tai 
choro pamokos trumpam lai
kui sulaikytos. Linkiu Ade
lei linksmai praleisti atosto
gas.

V. B-NE

J. ir U. Daugirdai 
Milda Chulada

A. Kandraška
S. Rainardas
J. Grigaliūnienė
J. Valinčiauskas
A. Zinskienė
E. Repšienė

Detroit, Mich.
PASEKMINGAS BANKETAS

Kaip jau žinome, LDS jau
ni žmonės dalyvauja kėglio 
lošime ir rengiasi su busu 
važiuoti į kėglio turnyrą, 
kuris įvyks šių metų gegu
žės mėnesį Milwaukee, Wis
consin. Važiuos apie 65 
lošikai. Busas labai bran
gus ir čia gimę lietuviai 
per visus metus darbavosi, 
kad sukelti pinigų užmokėti 
už busą ir nuvežti dovanų į 
turnyrą.

Taigi, po LDS 21 kuopos 
ir Moterų Pažangos klubo 
susirinkimų balandžio 8 d. 
įvyko LDS kėglio lošikų ban
ketas. Bankete dalyvavo 
gražus būrys lietuvių ir 
banketas buvo pasekmingas.

Tortus iškepė ir dovanojo 
dėl banketo Izabel Brazas, 
Eugenia Kapsanis, Ruby Jes
ke, Mildred Vasaris, Alda 
Liminsky, Antoinette Gare
lis ir Aldona Petrulis. Vi
suose kituose darbuose pa
tarnavo Ruth ir Servit Gu
gas, Albena Lyben, Alice ir 
Al Stacey, Emma ir Alfons 
Rye, Stella ir John Smith, 
Lou ir Ann Turzak, Ann ir 
Eddie Balchunas, Chuck 
Tvaska, Al Brazas, Garelių 
ir Rye dukros ir kiti. Liko 
gražaus pelno ir tikime, jog 
mūsų čiagimę LDS nariai 
tikrai nuvažiuos į kėglio tur
nyrą gegužės mėnesi.

'MOTINŲ DIENA

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais, Detroito Lietu
vių klubas rengia banketą 
pagerbimui visų motinų Mo
tinų dieną. Banketas įvyks 
sekmadienį, gegužės 13 d., 
klubo namuose, 4114 W. Ver- 
nor Highway, 2 valandą. 
Vyriausi klubo šeimininkai 
Pat ir Mike Stunskai bei 
Elizabeth Ulinskienė jau 
rengiasi visus skaniai pavai
šinti. Į klubą įžanga veltui, 
bet pietūs kainuos $3 asme
niui.

Visi renkimės dalyvauti 
šiame bankete ir pagerbti 
mūsų visų mylimas moti
nas.

STEFANIJA

Binghamton, N.Y.
MIRS DU LDS 6 KUOPOS
NARIAI

Po ilgo sirgimo kovo 21 
dieną mirė Marcelis Simo
naitis sulaukęs 79 metus am
žiaus. Jis buvo našlys. Gi
męs Lietuvoje. Paliko dide
liame liūdesyje trys dukros; 
Mrs. Frank (Nellie) Lukas, 
New York City, Mrs. (Ste
phanie) Hastings, Johnson 
City, ir Mrs. Mary Ann Lee, 
Binghamton. Pas ją ir ve
lionis gyveno. Taipgi paliko 
sūnus Jonas Siminaitis, Ph., 
D., Syracuse; 10 anūkų? du 
proanūkiai, ir kiti artimi gi
minės.

Velionis buvo blaivų min
čių, ilgametis “Laisvės“ 
skaitytojas ir LDS 6 kuopos 
narys. Darbavosi kaip namų 
statybos kontraktorius iki 
pasitraukimo į pensiją. Pa
laidotas kovo 24 dieną Kai-’ 
varijos kapinėse.. •

Sekmadienį, kovo 25 die
ną, mirė Jonas Strolls, su
laukęs 70 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje. Gyvenęs 3 
Lake Avė. Palaidotas tre
čiadienį, kovo 27 dieną Ves
tai Hillis Memorial Parke.

Velionis buvo laisvų min
čių, “Laisvės“ skaitytojas 
ir rėmėjas pagal išgalę, ir 
LDS 6 kuopos narys per 

daug metų. Jis buvo Endi
cott Johnson Com. darbinin
kas, išdirbės 30 metų, iki 
pasitraukimo į Pensiją.

Paliko liūdesyje žmona 
Nellie, dvi seserys, Mrs. 
Michael Bartulis, Ontario, 
Kanada, ir Mrs. G. Rudikie- 
nė, Lietuvoje; brolis Frank 
Strolis, Lietuvoje, taip pat ir 
keletas kitų artimų giminių, 
gyvenančių Jungt. Valstijoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Po
sūnis Albert F. Kaminsky ir 
jo šeima Binghamtone.

Lai abudu LDS 6 kuopos 
nariai ramiai ilsisi šios ša
lies žemelėje. Jų šeimoms 
širdingiausia užuojauta jų 
liūdesio valandoje.

ONA WELLUS

Oakland. Cal.
DRAMATIŠKA ISTORIJA 
VARIO KASYKLOSE

Apie 1952 metus buvo pa
gamintas filmas iš vario ka
syklų darbininkų kovų, įvy
kusių apie 1950 metus, kai 
siautėjo didelė represija, 
makartizmas. Si filmą rodė 
Trade Union Action & De
mocracy komitetas kovo 31 
d., Berkeley, Calif.

Filmas parodo sunkias 
darbo sąlygas New Mexico 
valstijoje vario kasyklose, 
kur dirbo daugiausia meksi
kiečiai. Nesant tinkamos ap
saugos, įvyko nelaimė: sun
kiai sužeidė porą darbinin
kų. Sužinoję apie nelaimę, 
kiti darbininkai atsisakė eiti 
į kasyklas, sustreikavo, rei
kalavo darbe apsaugos. Šim
tai piketavo kasyklas. Pike
te dalyvavo vyrai, moterys 
ir vaikai.

Kasyklų savininkai at
sisakė patenkinti darbi
ninkų reikalavimus. Pasi
kvietė policiją, kuri daužė 
piketininkus, daugelį areš
tavo. Kalėjime areštuotieji 
triukšmavo, reikalavo pa
leisti, nuolat dainuodami 
kovos dainas. Negalėdama 
juos nuraminti, policija vi
sus paleido.

Jie vėl stojo į piketo eiles. 
Policija vėl juos puolė, areš
tavo, daugelį sumušė, iš jų 
namelių baldus ir viską iš
metė. Bet darbininkai ne
pasidavė, kovojo ir kasyklų 
savininkai buvo priversti pa
tenkinti darbininkų reikala
vimus. Streikas laimėtas 
todėl, kad darbininkai vie
ningai kovojo.

IG. KAMARAUSKAS

Argentina
PARODĄ UŽDARIUS

Kovo 25 d. tapo uždaryta 
lietuvių dailės ir meno paro
da. Paskutinę parodos die
ną} ratelio LIETUVA patal- 
pas atsilankė gausus lanky
tojų būrys, atsilankusiųjų 
tarpe - svečiai iš Rosarijos, 
Emilija ir Jonas Repšiai su 
sūnum Rubenu, A. L. BALSO 
leidėjas U. Ožlnskas su žmo
na VAGOS laikraščio bend
radarbiai, ratelio valdybos 
nariai.

Po parodos apžiūros, da
lyviai buvo pakviesti prie 
vaišių stalo, kur susirinku
sieji nuoširdžiai pasišneku
čiavo, padainavo ir geroj 
nuotaikoj išsiskirstė.

Ratelio LIETUVA valdyba 
nuoširdžiai dėkoja gabioms 
kolonijos moterims, kurios 
sunešė savo nuosavus ekspo
natus, daug pasidarbavo juos 
išdėstant. Jūsų pastangų 
dėka, lietuvių visuomenė 
idėmiai apžiūrėjo parodą, 
savo akimis pamatė tuos, di
džiulius atsiekimus Lietuvos 
liaudies prie; tarybinės san
tvarkos, dailės ir meno sri
tyje. VAGA

Chicago, III.

Alfonsas Avižienis
A. Avižienis po sunkios 

ligos mirė balandžio 20 d., 
sulaukęs 87 metų amžiaus.

Velionis Alfonsas atvyko į 
šią šalį 1913 metais, atidar- 
navęs rusų caro kariuome
nėje. Daugelis kitų lietuvių 
atvyko į šią šalį, kad iš
vengus karo tarnybos, bet 
kitaip buvo su Avižienių. Jis 
būdamas kariu caro armijoje 
pradėjo kovą prieš caro re
žimą ir už jo valdžios nu
vertimą. Nors už drąsą 
buvo caro apdovanotas me
daliu, bet kartu ir pradėtas 
persekioti. Jam teko pažinti 
caro kalėjimas ir iš jo pa- 
siliuosavęs apleido gimtąjį 
kraštą, Paberžės kaimą, Za
rasų rajone, mylimus tėve
lius, brolius ir sesutes. 
Atvyko į Waterbury, Conn. 
Ten išgyvenęs iki 1920 metų, 
atvyko į Čikagą, kur ir iš
gyveno iki mirties.

Alfonsas Avižienis buvo 
nenuilstantis kovotojas už 
šviesesnį ir pilnesnį darbo 
žmonių gyvenimą. Jis buvo 
vienas iš tų, kurie skleidė 
tiesos žodį įvairiais būdais. 
Dalino įvairius lapelius, 
platino literatūrą ir pats 
rašė į spaudą įvairiais sla
pyvardžiais. Jis mėgo ir 
sugebėjo rašyti satyros for
ma, pasirašydamas Česnaku

JULIA M.
•

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė nuoširdus pažangietis 
Barney Yuškauskas, sulau
kęs 84 metų amžiaus. Ve
lionis visą savo gyvenimą 
pašventė pažangos labui. 
Gyvendamas West Frank
fort, Ill., daug veikė tarpe 
angliakasių ir jų unijos or
ganizavime. Atvykęs į Či
kagą tuojaus metėsi į vietos 
organizacijų veiklą. Buvo 
eilės apskričių valdybose ir 
šiaip visur dalyvavo. Jau 
būdamas ligos suspaustas, 
dar vis bandė dalyvauti mi
tinguose, kol tik pajėgė. Vė
liau rimtai susirgus ir jau 
negalėdamas niekur daly
vauti, vis teiravosi pas savo 
žmoną Mary, kaip vyksta 
organizaciniai darbai.

VILNIETE

Miami, Fla.
Balandžio 25 dieną LLD 75 

kp. turėjome pietus ir susi
rinkimą. Narių susirinko 
vidutiniai.

Siame susirinkime drau
gai Tamošiūnai šventė savo 
50-ąji metinę savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jie ap
mokėjo visas išlaidas už 
maistą ir vaišes. Visi kuo
pos nariai išreiškė jiems 
didelį ačiū ir linkėjo, kad jie 
dar sulauktų ir deimantinio 
jubiliejaus.

Kadangi Mary Tamošiū
nienė šventė savo gimtadie
nį, tai jai sudainavome “Il
giausių metų“. Mūsų kuopai 
liko nuo šio parengimo gra
žus pelno.

Nutarėme pasveikinti 
“Vilnies“ dalininkų suva
žiavimą su $150.

Nutarėme Memorial Day 
proga prisiminti savo 75 
kuopos mirusius narius per 
laikraščius - “Laisvę“, 
“Vilnį“ ir “Liaudies Bal
są“, paskiriant jiems po $25.

Ex-LOWELLIETIS

Hartford, Conn.
Laisvės Choro parengi

mas jau čia pat. Ar visi 
mūsų bičiuliai rengiatės būti 
pas mus? Tai bus pavasa
rinė šventė. Parengimas 
įvyks gegužės 20 dieną, pra
sidės 1 vai. po pietų. Tu
rėsime gražią meninę pro
gramą ir gerus pietus. Dai
nuos solistai V. Bekeris iš 
New Yorko ir mūsų Wilma 
Hollis ir Elena Brazauskie
nė. Choras ruošiasi pasi
rodyti su naujomis dainomis. 
O po pietų J. Martin orkes
tras pagrajis šokiams. Pa
rengimo vieta; 157 Hunger
ford St.

Visi ir visos kviečiami į 
svečius pas mus.

V. K.
(18-19)

Cleveland, Ohio
Komunistų partija dar

buojasi gavimui parašų pa
dėti savo kandidatui Leroy 
Costen būti išrinktu į mies
to Mokslo tarybą. Tai, ro
dos, jau ilgas metas praėjo 
nuo to laiko, kai partijos 
kandidatas Krchmarek gavo 
virš 50,000 balsų.

Socialistai turi kandidatą 
Robertą Scherr, 20 m. Ji 
stengsis nustumti merą Perk 
nuo sosto. Praeituose rin
kimuose ši partija gavo 12,- 
000 balsų, savo prezi
dentiniam kandidatui Linda 
Jenness, irgi jauna moteris.

PETRAUS
# .......- - . - -

Waterbury, Conn.
Gegužės 13 dieną įvyks 

LDS 5-os apskrities konfe
rencija. Pradžia 10 vai, 
ryto. Vieta: 103 Green St., 
Lietuvių Klubo svetainėje.

Visos LDS kuopos ragina- 
■ mos prisiųsti delegatus. 
Bus vietos ir svečiams. 
Valdyba lauks visų.

J. K.-

SVEIKINIMAS
Sveikinu GEGUŽES PIRMOSIOS proga “Laisvės“ per

sonalą ir visą dirbančią žmoniją, linkėdamas nesugriauna
mos vienybės ir vieningai ją švęst.

S. KUTELIS
Waterbury, Conn.

T ...........................

ATSIŠAUKI MAS
MIAMI, FLORIDA

Lietuvių Social is Klubas
Kreipiamės į Lietuvių Socialio Klubo narius, 

gyvenančius toliau už Miami apylinkės. Prašome 
dėmesiol

Per neapsižiūrėjimą advokato, ėmusio Lietuvių 
Socialiam Klubui čarterį, nariams, kurie davė 
paskolas įsigyjimui namo, buvo duoti paprasti 
šėrai vietoje paskolos certifikatų. Sis dalykas 
buvo įstatymiškai išlygintas.

Dabar visi Klubo nariai, kurie turi senuosius 
Šerus, prašomi grąžinti juos į Lietuvių Socialio 
Klubo raštinę, o vietoje jų gausite certifikatus, 
už kuriuos įstatymai leidžia skolintojams mokėti 
nuo pelno nuošimčius.

Miami gyvenantieji nariai ateikite į Klubo su
sirinkimus ir iškeiskite Šerus į certifikatus.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO VALDYBA

Mūsų adresas: Lithuanian Social Club, Inc.
2610 N. W. 119th Street
Miami, Fla. 33167

(16-18)

PAVOJUS
AFRIKOS GYVŪNAMS

147 laukinių žvėrių rūšims, gy
venančioms Afrikoje, artimiausiais 
dešimtmečiais gresia visiško išny
kimo pavojus. Ypač pavojingoje 
padėtyje atsidūrė nykštukiniai hi
popotamai Dramblio Kaulo Kran
te’ juodieji raganosiai Angoloje, 
baltasparniai purpleliai Somalyje, 
smaugliai boa Madagaskare.

Afrikos šalių konvencijoje že
myno gamtos apsaugos ir gamtos 
išteklių klausimais numatyta daug 
priemonių, kurių turi imtis Afrikos 
valstybių vyriausybės laukiniams 
gyvūnams apsaugoti.

FOTOGRAFIJA IR 
PAVEIKSLAS

Viena amerikiečių firma atra
do metodą, kuriuo fotografijos 
gali būti, perkeltos į drobę taip, 
kad tampa labai panašios į tikrus 
paveikslus. Padidintos nuotraukos 
pamerkiamos į specialų skystį, po 
to pridedamos prie drobės ir, pa
dengus iš abiejų pusių dirbtinės 
medžiagos — teflono folija, pri
spaudžiamos karštu presu. Tada 
audeklas susijungia su nuotrau
ka.

AUGALAI SPĄSTAI

Balų augalai — ajerai ir švend
rai gali valyti vandenis nuo 
naftos atliekų. Bandymai buvo at
likti Chabarovske. Tolimųjų 
Rytų vandenyse augantys ajerai 
ir švendrai nuodingas naftos pro
duktų priemaišas tikriausiai pa
naudoja kaip maistą ir tokiu bū
du išvalo vandenj. Dabar bandy
mai vykdomi nebe laboratorijose, 
o Chabarovsko naftos perdirbimo 
kombinate.

Jis vėl labai pagarsėjo, at
sakydamas priimti jam ski
riamą “Oscar” už 1972 me
tais geriausiai suvaidintą 
veikale “Godfather” rolę. 
Jis sakė, kad jis negali 
priimti jam skiriamos tos 
garbės, ne ši šalis baisiai 
neteisingai elgiasi su savo 
indėnais.



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gegužės (May) 4, 1973

• LAISVES” REIKALAIS
Sekamos aukos gautos per laikotarpį nuo balandžio 13 d. 

iki balandžio 26 d.:
Iš So. Boston, Mass. - LLD 2 kuopa aukojo “Laisvei” 
$80. Tai pelnas, kuris liko nuo pietą, surengtą per LLB 7 
apskrities konferenciją. E. Repšienė, finansą sekretorė.

* * *
Anna Quater iš New York City rašo: Liūdna prisiminimui 
gerbiamo draugo Rojaus Mizaros sveikinu “Laisvės” 
suvažiavimo dalyvius, linkėdama pravesti laimingai visus 
nutarimus. Linkiu visiems būti tvirtos sveikatos ir nuga
lėti visus nesmagumus.
metus! Aukoju $50.

*
IŠ Norwood, Mass. - Nellie Grybienė, Moterą Sąryšio 
iždininkė, rašo: Mes, Massachusetts Moterą Sąryšys, 
aukojame “Laisvės” išlaikymui $50. Linkime “Laisvei” 
geriausios laimės ir sėkmės, kad lankytą mūsą namus dar 
ilgus metus.

Lai gyvuoja “Laisvė” ilgus

NEW YORKO
NAUJIENOS

Aido Choro Koncertas Pramogų Kalendorius

* * *
Iš Norwood, Mass. M. Uždavinis, LLD 7 apskrities iždi
ninkas, rašo: Siunčiu $50. Tai bus auka “Laisvei” nuo 
Massachusetts LLD 7-tos apskrities. Apskrities valdyba 
ir nariai linki laikraščiui ilgai gyvuoti.

* * *
Iš Oakland, Calif. - Per Ks. B. Karosienę gavome $50. 
Ji rašo: LLD 198 kp. siunčia $50 nuo kuopos parengimo, 
kurio išlaidas padengė Ignas Kamarauskas proga jo 70 
metą gimtadienio ir dar pridėjo, kad sudarius “Laisvei” 
ir “Vilniai” po $50. Kamarauskas iš “Laisvei” prisiąstą 
$50, skiria $38 kaip auką, o $12 prenumeratai į Lietuvą.

* * *
Iš Oakland, Calif. - Apart viršmlnėto d. Karosienės 
laiško, gavome laišką nuo Ig. Kamarausko. Jis rašo: 
“Mieli draugai “Laisvės” administracija ir redakcija,

Nors pavėluotai, bet geriau-negu niekad, aš sveikinu Jus 
visus su “Laisvės” 62-ju suvažiavimu, linkėdamas Jums 
ir toliau tęsti tą garbingą darbą dėl visuomenės labo, 
nušvėsdami teisingą liniją. Mes visi gerai žinome “Lais
vę”, kuri ne sykį turėjo didelią sunkumą, bet visuomet 
buvo jie nugalėti, nes “Laisvė” turi atsakomingą admi
nistraciją redakciją ir visuomenę, kuri visuomet palaiko 
laikraštį, nes jis kiekvienam mielas ir brangus. Taigi ir 
aš čia įdedu $10”.

VAN CIJBURN

Sis muzikas iš Texas vals
tijos prieš 15 metą nuvykęs 
į Maskvą dalyvauti Tarptau
tiniame Čaikovskio Konkur
se laimėjo pirmą dovaną. 
Nuo to laiko jis tapo pasau
linio garso pianistu. Šiomis 
dienomis jis gastroliavo 
Long Islande ir visur salės 
buvo perpildytos muzikos 
mylėtoją.

Brežnevassusitiko
su 7senatoriais

Maskva. TSRS vadas 
Brežnevas turėjo pusketvir
tos valandos pasitarimą su 
7 Jungt. Valstiją senatoriais.

Pasitarime daugiausia 
kalbėta apie prekybos padi
dinimą tarp abieją salią. 
Brežnevas taipgi informa
vęs, kad norintiems žydams 
išvykti į Izraelį už moks
lą mokesčiai esą panaikinti.

* * *
Iš Detroito, Mich. - Per J. K. Alviną gavome $40 su at
siprašymu, kad pavėluotai prisiminė “Laisvės” suvažia
vimą. LLD 52 kuopa aukoja $15. Sekami draugai po $50, 
bet pusę pasiuntė “Vilniai”. Štai vardai aukotoją: Po $5: 
Anna Daukienė, Pranas Ulinskas, Pranas ir Sofija Nakai, 
J. E. Bevardis. Po $4: Jonas ir Petrė Stackwell ir Do
mininkas Boguža. Po $3: Jurgis ir Sofija Nausėda ir An
tanas Machis. Po $2: Jonas ir Paulina Bagdonas, Jonas 
Lakomskis, Jonas Saulėnas, Vincas Kirvela, Jonas ir Anna 
Alvinai, Mikolas ir Uršulė Yusko, Pranas ir Elzbieta Jo- 
čloniai. Po $1: Elzbieta Ulinskienė ir Angė Anskaitienė 
(Kaltis).

Fašistų provokacija
ROMA. Milane įvykoneo- 

fašistinią chuliganą ir poli
cijos susirėmimas, kurio 
metu vienas policininkas 
žuvo ir 14 buvo sužeista.

Nepaisydami miesto pre
fekto uždraudimo, keli šim
tai neofašistą, atvykusią čia 
iš visos Italijos, mėgino su
rengti savo sueigą.

Velyką dieną Fresh Mea
dows Romos kataliką bažny
čioje surinktus $4,000 plė
šikai pasigrobė, taipgi iš 
klebonijos išnešė nemažai 
brangią dalyką. Nuostoliai 
siekia iki $10,000.

•
No Y. Telefoną kompanija 

sutiko ateityje samdant dar
bininkus nediskriminuoti 
moterą, kai prokuroro raš
tinė apskundė kompaniją 
teismui.

Mirė 64 metą amžiaus drtf 
Julia Jones, pasižymėjusi 
kovotoja prieš džiovos ligas.

Majoras Lindsay atidarė 
gėlią parodą ant 47 St. ir 
Firsth Avė. Parodos įren
gimas kainavo $35,000.

®
Harlemo banke policija 

užmušė plėšiką Mace Brown, 
pabėgusį iš Washingtono ka
lėjimo Areštuoti su juo 
buvę kiti du plėšikai.

•
New Yorko apylinkėje va

sario men. pragyvenimas 
pakilo 0.9%, algos pakilo 
0.2%, darbininkai panešė 
0.7% nuostolią. Kovo ir ba
landžio mėnesiais pragyve
nimas dar anksčiau pakilo.

©
St. Albans Naval Hospital, 

federalinės valdžios palai
koma, gali užsidaryti su bir
želio 30 d., kai bus suma
žinti fondai.

•
Nacionalinio Vartotoją 

Kongreso pirmininkė Alfaro 
ragina boikotuoti ir žuvįkar- 
tu su mėsa antroje gegužės 
savaitėje, nes žuvies kaina 
nesvietiškai pakilo.

šį sekmadienį, gegužės 6 dieną, įvyks seniai laukiamas 
Aido choro metinis koncertas, kuriame turėsime progos 
pasigėrėti šaunia čikagiečią artistą grupe, kuri susideda 
iš talentingą dainininką ir šokiką. Viso net aštuoni meni
ninkai. Laukiame čikagiečią ir iš kitą artimąją miestą 
svečią.

Aido choras savo programos dalį skiria Tarybą Lietu
vos kultūros darbuotojams - sveikintojams, Aido choro 
jubiliejaus proga. Chorui ir solistams akompanuos B. 
šalinaitė ir D. Murelienė.

Tad nepraleiskite progos pasiklausyti naują muzikos kū- 
rinią iš tėvynės ir pasigėrėti gabiaisiais menininkais iš 
Chicagos.

Aido choro koncertas įvyks 
69-61 Grand Ave., Maspeth, N 
Bilietas tik $2.50.

Laukiame visą atsilankant.

Lietuvią Piliečiu klube, 
Y. Pradžia 2 vai. p. p.

AIDO CHORAS

AUGUSTAS IEŠMANTĄ
Aido choro solistas

VICTOR J. BEKER, Jr. 
dainuos koncerte

ARTISTŲ GRUPE Iš CHICAGOS

DALYVAUS AIDO CHORO KONCERTO PROGRAMOJE

GEGUŽES 13 DIENĄ

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 2-sios apskrities 
konferencija. Pradžl 10 vai. 
ryto. Vieta: Laisvės Salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y. Visos 
kuopos raginamos išrinkti 
ir prisiąsti delegatus.

VALDYBA

GEGUŽES 20 DIENĄ

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 2-roji apskritis 
rengia filmą rodymo popietę. 
Filmai bus apie Lietuvą. 
Juos rodys Jonas Mikaila, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Jonas Grybas.

Po filmą rodymo bus už
kandžiai ir kava. įėjimas 
kaip auka $2.

BIRŽELIO 10 DIENĄ

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 185 kuopos pietūs 
po žaliais medžiais Forest 
Parke. Vieta visiems gerai 
žinoma. Kviečiame ruoštis 
dalyvauti.

KP. VALDYBA

* * *
Iš Cleveland, Ohio. - Stasys ir Viola Kuzmickai aukojo du 
Namo Bendrovės Šerus “Laisvei”, vertės $50.

* * *

Iš Grand Rapids, Mich. - Per P. V. Gasparienę gavome $16 
auką nuo sekamą draugą:

“Laisvės” skaitytojas
P. V. Gasparienė. . . 

Edna Zack.....................
Anna Žilinskas ....

Krislai
(Atkelta iŠ 1 pusi.)

Nejaugi demokratinią pro
cesą Čilei neužteks pakeisti 
savo santvarką, kapitalizmą 
socializmu? Kartais atrodo, 
kad reakcijai galvą galės nu
sukti tiktai Čilės žmonią 
jėga. Amerikos kapitalas 
žada geruoju nepasiduoti.

♦ * *

$10.00
3.00
2.00

. 1.00

Kitos aukos:
Juozas ir B. Paviloniai, Chicago, Ill. ...... .
Mary Stulgaltis, Stoughton, Mass. - prisiminimui 

velionio vyro William................. . . .25.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. ..... . .15.00 
M. Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y. (suvažiavimui) . . 10.00 
Joseph Jordan, Three Bridges, N. Y. (suvažiavimui) .10.00 
Josephine Augutlenė, Miami, Fla.................. ...
Wm. Chesnlk, Saltzburg, Pa. ...............................   .
J. N. Kupčinskai, Great Neck, N. Y. per N. Ventienę
Ona Gricienė, Cambridge, Mass.
Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada..................... ...

Po $1.00: Ben Brown, Miami, Fla.; G. Rackus, Toronto, 
Canada; J. Bimba, Hawthorne, N. J.; B. Rauba, Cleveland, 
Ohio; Stefanija Kleizienė, Orlando, Fla.; K. Markūnas, 
Lawrence, Mass.; M. Swinakis, Ormond Beach, Fla.

$41.00

10.00
6.00

» 5.00
.3.00
3.00

Iš vienos puses tie nelai
mingieji lietuviškieji reak
ciniai “veiksniai” keikia ir 
visokiomis baisiomis pasė
komis grūmoja visiems 
Amerikos lietuviams, kurie 
nori aplankyti savo gimtąjį 
arba savo tėvų kraštą. At
rodo, kad jie labai norėtą, 
kad nė vienas nė kojos ne
drįstą įkelti į Tarybą Lie
tuvą.

Iš kitos pusės jie susiries
dami keikia tarybinę vyriau
sybę, kad ji svečiams iš už
sienio neleidžia Lietuvoje il
giau paviešėti.

Nebesusikalba patys su 
savimi. Ot, kad tik prieka
biauti, kad tik kenkti ryšiams 
tarp Lietuvos ir lietuviško
sios išeivijos.

Columbia - Presbyterian 
ligoninės tarnautojai reika
lauja pripažinti uniją. Jie 
dažnai išeina ligoninę pike
tuoti. Kitą ligoninią tarnau
tojai jiems padeda kovoti.

REP.

Dienraštis užsidarė

* *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Mirus

Carol Baretela
1973 m. kovo 15 d

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Angelo, dukrai 
Karen, sesutėms Anne Yakstis ir Olga Margos ir visiems 
artimiesiems; Carol buvo mūsą kuopos narė.

LLD 185 KUOPA
Ozone Park, N. Y.

Nors šiais “nelaimin-I
gaiš” laikais jau tiek daug 
turime visokią krizią, kad 
sunku jas ir besuskaityti, 
bet aš noriu pridėti dar vie
ną. O kaip su svogūnais? 
Mano žmonai nesant namie, 
kai kada užsimanau pasivai
šinti svogūnais. Viena, juos 
sunku krautuvėse surasti, 
antra, jei pasitaiko laimė ir 
surandi, tai būni begailestin- 
gai apluptas. Nuo 35 iki 40 
centą niekam dėtą svogūną 
svaras! Visoje Amerikos 
istorijoje nieko panašaus dar 
nėra buvę.

Saigonas, Pietą Vietna
mas. Prez. Thieu valdžios 
politiką ginantis, dienraštis 
“Tin Song” tiek susmuko,' 
kad buvo priverstas užsida
ryti.

Paskiausiu laiku jis be- 
spausdino 1,000 kopiją. Da
bar šio laikraščio leidėjai 
planuoja leisti naują dien
raštį, pavadintą populiariu 
vardu “Demokratija”, bet 
jis taipgi tarnaus diktatoriui 
Thieu.

ROSEVILLE, Calif. Bom
bą ir kitos amunicijos pri
krautas traukinys susprogo. 
Sprogimas buvo milžiniš
kas. Tūkstančiai miestelio 
gyventoją išsigandę pabėgo 
iš namą, manydami esant 
žemės drebėjimo. Sužeidė 
apie 50 žmonią.

R AIO O CHORUS

CHORUS

Pirmoje eilėje iš kairės: Edward Jakuska, Roger Žilis 
ir John Faiza.

Antroje eilėj: Helen Bordner, Ann Jakuska, mokytoja 
Valeria Urbikas, Estelle Bogdon ir Wanda Žalys.I

Daugiau sveikinimų 
"V” su važiavimui

Sekami draugai dar prisi
dėjo prie sveikinimo “Vil
nies” suvažiavimo:

Amelia ir Elena Jes- 
kevičiūtės. ..... $20.00

Jonas ir Kostancija 
Ručinskai. ......

Jonas Siurba. .....
Jurgis Waresonas. . .
Walter ir Amelia Yuš- 

kevičiai (Stamford, 
Connecticut). ....

Anne Yakstis......
Povilas ir Nelė Ventai
Mikolas ir Amelia

Liepai. ........
Beatrice ir Klemen

sas Bready. .....
Karl Bender......
Petras ir Elena Siau

riai . ...... ...
Viso ........ .$87.00

Tad, per mane yra pa- 
siąsta $331.

Visi linkime “Vilnies” 
suvažiavimui sėkmės. Lai 
gyvuoja “Vilnis” ilgus, il
gus metus!

IEVA MIZARIENE

10.00
10.00
10.00

10.00
5.00
5.00

5.00

5.00
5.00

2.00

.... o
ARTISTAI

Moterų Klubo 
narėms

Paskutinis šio sezono su
sirinkimas Niujorko Lietu
vią Moterą Klubo įvyks tre
čiadienį, gegužės 16 d., 1:30 
vai. po pietą, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

Dalyvaukime vis22. Bus 
vaišės po susirinkime, ku
rias paruoš A. Rainienė ii 
M. šukaitienė. VALDYBA 

(18-19)

D. Murelienė
Akompanuos Aido chorui

LLD 185 kp. nariams
Mūsą kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 8 dieną, 2 vai. 
po pietą, kaip ir paprastai, 
Laisvės salėje. Visi nariai 
raginami dalyvauti. Tai bus 
labai svarbus susirinkimas, 
nes turėsime viską paruoš
ti dėl ruošiamo parengimo 
Forest Parke. Kitas susi
rinkimas įvyks jau po pa
rengimo. Dar kartą, visi 
dalyvaukite. ..

VALDYBA

LOS ANGELES, Califor
nia. Wm. Bonner užmušė 
savo sužadėtinę, močiutę ir 
4 kitus žmones, sužeidė 10 
žmonią. Jis bandė apsišau- 
dyti ir su policija, bet buvo 
suimtas.

DRIPPING SPRINGS, Tex
as. šeši šeimos nariai žuvo 
lėktuvo nelaimėje.

HONOLULU. Haw a j aus 
mokytojai laimėjo dvieją sa- 
vaičią streiką.

Majoras Lindsay 
vyksta į Maskvą

New Yorko majoras Lind
say su savo žmona ir ke
liais miesto pareigūnais 
išvyko į Tarybą Sąjungą 
geg. 2 d. tartis miestą pro
blemą klausimais.

Maskvoje jie bus 5 dienas, 
Leningrade - porą dieną.

Policijos 
kulkų auka

šis tik 10 metą berniu
kas praeitą šeštadienį New 
Yorko priemiestyje Jamai- 
coj policininko dviem kulko
mis nušautas. Policininkas 
paleistas po $25,000 užstatu. 
Jis kaltinamas papildyme 
pirmojo laipsnio žmogžu
dystės. Policija sako, kad. 
vaikas buvo nušautas, kai jis 
su patėviu 5 vai. ryto įsaky
mo neklausė, nesustojo, bet 
bėgo. Bet pasirodo, kad jie
du ėjo j patėvio užlaikomą 
“junk shop” dirbti, šešta
dieniais vaikas patėviui pa
dėdavo, 
įsakė visą 
ištirti.

Majoras Lindsay 
incidentą pilnai

CLIFFORD GLOVER




