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J. Gašlūnas

Bedldėjantis Watergate 
skandalas smarkiai purto 
Nixono administraciją. Ne-’ 
mažai aukšty administraci
niu pareigūnę jau pasitraukė 
arba buvo pašalinti iš svar
biu ir atsakingą pareigų.

Atrodo, kad visa Nixono 
administracija vienokiu ar 
kitokiu būdu bus Jsivėlus Į 
tą kriminalinį skandalą. 
Vieni tiesioginiai įsivėlę, 
kiti juos slėpė, norėdami 
kriminalinį darbą paslėpti 
nuo visuomenės akly.

Bet kaip su Nlxonu, kartu 
sėdėjusiu su savo artimais 
bičiuliais - Watergate skan
dalo dalyviais, ar jis nieko 
nežinojo apie Watergate 
skandalą prieš rinkimus? 
Senatorius Morse ir kon- 
gresmanė Abzug reikalauja 
kartu apkaltinti ir suspen
duoti Nixoną. Jie gauna 
nemaža tam pritarėjų.•

Vienas aukštas diplomatas 
Kambodljos sostinėje Phnom 
Penh pasakė “N. Y. Times” 
korespondentui, kad Jungti
nės Valstijos, po pasirašy
mo Vietnamo sutarties, dar 
vis glnkluodamos Kambodi- 
jos valdžią ir bombarduoda- 
mos Kambodiją, įsivelia f 
karo sūkurį iki ausy.

Tokiais savo žygiais Nixo
no administracija laužo 
Vietnamo paliaubų sutartį ir 
traukia Jungtines Valstijas į 
karo atnaujinimą Indokinijo- 
je. • '

Watergate skandalas, ci
vilinių teisių varžymai, daž
nus nesiskaitymas su Kon
greso tarimais, tęsiamas 
Kambodijos bombardavi
mas aišku, veda šalį prie 
naujo pavojaus: militarinės 
diktatūros. Metodistų Vys
kupų Tarybos prez. Golden 
sako, kad JAV eina prie fa
šistinės diktatūros.•

Jane Cook ir Jessie Cox 
yra paveldėjusios 47% Dow 
Jones korporacijos Šerų. 
Dabar šios abi seserys, 
nieko nedirbdamos, yra bi- 
lijonierkos.

Jane Cook į metus gauna 
arti trijų milijonų dolerių 
dividendų, o Jessie Cox - 
pustrečio milijono. Dow 
Jones korporacija taipgi 
kontroliuoja ir dienraštį 
“The Wall Street Journal”.

Žinoma, darbo žmonės 
sukrovė milijonieriams di
džiausius turtus, kuomet 
daugiau kaip 30 milijonų 
žmonių gyvena nedatekliuje, 
skurde. Tai tokia yra “ly
gybė” kapitalistinėje san
tvarkoje.

Prezidentas Wllsonas 
1913 metais teisingai pasa
kė:

“Jungtinių Valstijų val
džios šeimininkais yra ap
sijungę kapitalistai ir fabri
kantai”.

Gegužės Pirmoji iškilmingai
minėta visame pasaulyje

šūkiais prieš karą

Nixonas bandęs užslėpti
Watergate skandalą, sako 

advokatas John W. Dean
Maskvoje įvyko milijoninė 

demonstracija. Panašios 
demonstracijos vyko visuose 
Tarybų Sąjungos miestuose.

Gegužės Pirmoji visose 
socialistinėse šalyse buvo 
švenčiama. Visur buvo su
rengtos milžiniškos demon
stracijos. Visur pasisakyta 
prieš karą, už talkos išlai
kymą pasaulyje, už geres
nius tarptautinius santykius.

Beveik visose kapitalisti
nėse šalyse sąmoningi dar
bininkai šventė Gegužės 
Pirmąją. Pirmu kartu An
glijoje tą dieną buvo paskelb
tas generalinis streikas 
prieš premjero Heath val
džios nutarimą įšalydyti al
gas. Paryžiuje taipgi vyko 
spalvinga demonstracija.

Anglijos premjero Heath 
valdžią smarkiai supurtė 
geg. 1 d. sustreikavę 5 mill-, 
jonai Anglijos darbininkų.

Sausra Centrinėj 
Amerikoje

SANCHOSE (TASS- 
ELTA). Centrinės Ameri
kos šalis užgriuvo nauja gai
vališka nelaimė - sausra. 
Labiausiai nuo jos kenčia 
Kosta Rika, Honduras ir Ni
karagva, Centrinės Ameri
kos integracijos (SIEKĄ) 
nuolatinio sekretoriato pra
nešime nurodoma, kad vien 
žemės ūkyje sausra padarė 
nuostolių daugiau kaip už 100 
milijonų dolerių.

25 milijonus dolerių nuo
stolių sausra padarė Nika
ragvos žemės ūkiui, kur 
žuvo javų ir medvilnės der
lius.

Tokia valdžia ištikimai 
gina kapitalistinį išnaudoji
mą, iš kurio milijonieriai 
tunka, o beturčiai - skursta.*

Tai legalizuotas darbo 
žmonių apiplėšimas.•

LDS organas “Tiesa” 
rašo, kad “LDS 22-rame 
Bowling Turnyre dalyvaus 
daugiau kaip šimtas to spor
to mėgėjų”.

Iš New Yorko vyks į tur
nyrą LDS centro sekretorė 
Anne Yakštis ir gal dar ke
letas Centro Valdybos narių.

Turnyras įvyks gegužės 
18, 19 ir 20 dienomis Mil
waukee, Wls.

Egipto prezidentas Sada- 
tas gegužiniame minėjime 
pabrėžė reikalą visų arabų 
vienybės prieš Izraelio 
agresiją. Jis taipgi prašė 
daugiau paramos iš Tarybų 
Sąjungos.

Gegužinėse demonstraci
jose atžymėta, kad Amerikos 
žygiai Kambodijoje ir grą- 
sinimai Siaurės vietnamui, 
taipgi krizė Vidurio Rytuose 
sudaro taikai pavojų.

Fašistųdiktatūros 
pavojus Amerikai

Washingtonas. Jungtinės 
Metodistų Vyskupų tarybos 
prezidentas Golden kaltina 
Nixono administraciją kon
stitucinių teisių paneigimu, 
demokratinių teisių sabota- 
žavimu.

Vyskupas Golden sako, kad 
Jungtinėms Valstijoms grę- 
sia fašistinės diktatūros pa
vojus, kai Nixono adminis
tracija nebenori skaitytis nei 
su Kongreso tarimais.

Šaukia kongresą 
prieš rasizmą

Chicago. Daugiau kaip 
140 grupių šaukia nacionali- 
-nį kongresą kovai su fašiz
mu ir politine represija ge
gužės 11-13 dienomis. Ma
sinis mitingas įvyks geg. 12.

Kongreso šaukėjai planuo
ja sudaryti nacionalinę or
ganizaciją tikslu kovoti prieš 
visokią rasinę diskrimina
ciją ir politinę priespaudą. 
Reikalaus paleisti iš kalė
jimų visus politinius kali
nius.

Piketavo Agrikul
tūros departamentą

Washingtonas. Šimtai mė
sos kapotojų ir šeimininkių 
apgulė Agrikultūros depar
tamento pastatą. Piketinin- 
kal reikalavo sulaikyti mais
to kainų kilimą, taipgi pa
naikinti algą įšaldymą.

Mėsos kapotojų unija rei
kalauja pašalinti Agrikultū
ros sekretorių Butz, taipgi 
apkaltinti ir suspenduoti 
Nixoną.

Branduolinis šir
dies variklis

Bethesda, Md. Amerikoje 
jau pradėti gaminti ir var
toti branduoliniai Širdies va- 
riklai, kurie žymiai padeda 
nusilpusiai širdžiai norma-’ 
liai veikti.

V ienoje Newarko ligoninė
je aštuoniems širdies ligo
niams buvo padarytos opera
cijos ir įdėti branduoliniai 
varikliai. Kai kuriose ir ki
tose ligoninėse pradėtos pa
našios operacijos.

Gegužės Pirmosios milijoninė demontracija Raudonojoje 
aikštėje Maskvoje

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
NAUJOSIOS MOKYKLOS 
SVEČIAI

GARGŽDAI. Tik metai, 
kai pastatyta antroji viduri
nė mokykla. Čia susibūrė 
moksleivių teatrinė studija, 
liaudies ir pramoginių šokių 
rateliai, vokaliniai ansam
bliai, estradinis orkestras.

Gausu ir renginių. Prieš 
kelias dienas mokyklos sve
čiais buvo rašytojas klaipė
dietis Povilas Dirgėla, Klai
pėdos zonos jaunųjų rašyto jų 
sekcijos narys Alf. Navic
kas, “Bangos” laikraščio 
redaktorius Antanas Platu- 
žas, Priekulės vidurinės 
mokyklos direktoriaus pava
duotojas Rimantas Greičius, 
rajono literatai.

VYT. RIMAVICIUS

DARBO ŠLOVĖS 
KAMBARYS

KAUNAS. Batniavos tary
binio ūkio daržininkystės 
skyriaus daržovių augintojai 
gerai žinomi visoje respub
likoje. Net 3 tūkst. 500 
tonų įvairių daržovių bat- 
naviečiai pardavė valstybei 
praėjusiais metais.

Visus darbininkus malo
niai nustebino kultūros na
muose įrengtas darbo šlo
vės kambarys. Jo stenduo
se - ūkio darbo pirmūnų nuo
traukos ir pereinamosios 
gairelės, gautos už pasieki
mus, vykdant socialistinius

Teroras Turkijoj
Istanbul, Turkija. Karo 

stovio komanda paskelbė, 
kad ji areštavo 60 marksis
tų ir kaltina juos palaikymu 
partizaninio karo Turkijoje.

Unijų veikėjai ir valdžiai 
priešingi visokiais būdais 
persekiojami. Kalėjimai 
pilni politinių kalinių. Tero-. 
ras visur siautėja.

Spaudos protestas

Montevideo, Urugvajus. 
Visi šio miesto laikraščiai 
buvo sulaikyti, protestuojant 
prieš valdžios cenzūrą.

Valdžia buvo suspendavusi 
tris dienraščius, kurie para
šė apie armijos kaltinimus 
Senate prieš vieną kairįjį 
senatorių.

įsipareigojimus. Čia sau
goma ir pereinamoji Raudo
noji vėliava, kurią LKP ra
jono komitetas ir rajono vyk
domasis komitetas paskyrė 
Kvesų skyriui.

V. ŽVIRBLIS

GIMTAJAI KALBAI 
PUOSELĖTI

MAŽEIKIAI. Mokytojai, 
laikraščio “Pergalės vėlia
va” žurnalistai, liaudies 
švietimo skyriaus ir įvai
rių įstaigų darbuotojai su
sibūrė į kalbos sekciją, 
įkurtas punktas, teikiantis 
konsultacijas kalbos kultū
ros klausimais. Sekcijos 
nariai renka liaudies kūry
bą, vietovardžius, skaito pa
skaitas rajono įstaigose bei 
mokyklose.

Z. RAZGA

MILIJONASIS 
TELEVIZORIUS

ŠIAULIAI, (ELTA), Tele
vizorių gamykloje pagamin
tas milijonasis televizo
rius. Broliškųjų respubli
kų specialistams padedant, 
iš esmės pakeista aparatų 
konstrukcija ir principinė 
schema. Praėjusiais me
tais masiškai pradėti gamin
ti originaliu meniniu ir tech
niniu sprendimu pasižymin
tys televizoriai “Tauras- 
204”, kuriems suteiktas 
Valstybinis kokybės ženklas.

| $400m ii i jonų - 
tvano nuostoliai

Mississippi Valley potvy
niai padarė daugiau kaip $400 
milijonų nuostolių. Manoma, 
nuostoliai gali siekti iki bi
lijono dolerių.

Plačioje St, Louis apylin
kėje vanduo, iškilęs daugiau 
kaip 43 pėdas, apsėmė mies
telius, kaimus ir javų laukus. 
Javų sėja sulaikyta.

Žuvo 25 diplomatai
Aden. Pietų Jemeno 25 

diplomatai žuvo lėktuvui su- 
sprogus. Tarp užmuštųjų 
yra Jemeno užsienio reikalų 
ministras Aulaqis, Jemeno 
ambasadoriai Anglijai, Ta
rybų Sąjungai, Irakui, So
maliui ir Lebanonui.

Washingtonas. Nixono 
personalinis advokatas John 
W. Dean, dabar paleistas iš 
svarbių pareigų dėl įsivėli
mo į Watergate skandalą, 
sako, kad Nixonas žinojo apie 
tą skandalą rugsėjo mėn. ir 
bandė kaip galint jį paslėpti 
nuo publikos. Tik tuomet, 
kai skandalas išsiveržė kaip 
vulkanas, Nixonas buvo pri
verstas pasisakyti už pilną 
jo ištyrimą.

John W. Dean taipgi pasa
kė, kad Watergate dokumen
tai, gauti Demokratų partijos 
būstinėje, dabar randasi vie
no banko saugiojoje dėžėje.

Administracijos pareigū
nas Krogh prisipažino pa
samdęs du kubiečius pabė
gėlius įsiveržti į Ellsbergo 
daktaro kabinetą ir išvogti 
slaptus dokumentus. Kubie
čiai tai ir padarę už gerus 
pinigus. EUsberg teisiamas 
už išnešimą iš Pentagono 
slaptų dokumentų apie Viet
namo karo provokacijas ir jų 
paskelbimą spaūdoie.

Brežnev irAllendei 
Lenino premijos

Maskva. Tarptautinis Le
nino Taikos premijų komite
tas suteikė taikos premijas 
L. Brežnevui, Čilės prezi
dentui Allendei, Urugvajaus 
unijų vadui Pastorino ir Ang
lijos rašytojui James Al
dridge.

Komitetas pripažino, kad 
jie 1972 metais daugiausia 
pasidarbavo taikos reika
lams. Todėl jiems buvo su
teiktos taikos premijos.

Kardinolas užtaria 
karo priešus

New Yorkas. Velykų mal
dos metu kardinolas Cooke 
kreipėsi į valstybės vadus 
su prašymu, kad jie suteiktų 
karo priešams progą grįžti 
iš užsienio j namus.

Kanadoje, Švedijoje ir ki
tose šalyse dešimtys tūks
tančių tokių, kurie atsisakė 
kariauti nelegaliame kare 
Indokinijoje. Dabar jiems 
turėtų būt suteikta pilna am
nestija.

Tarybinis laivas 
J u ngt. Valstijose

Chicago. Tarybų Sąjungos 
prekinis laivas Moldavija 
buvo sustojęs Montreale ir 
New Orleanse, kur buvo iš
krautos atvežtos tarybinės 
prekės.

Tada šis didžiulis laivas 
atplaukė į Chicagos uostą 
paimti 9,000 tonų soy pupe
lių. Visur laivą pasitiko 
žmonių minios, sveikino lai
vo tarnautojus.

DACCA, Bangladešas. 
Autobosui įkritus upėn žuvo 
52 žmonės.

Tais visais Nixono admi
nistracijos pareigūnų skan
dalais publika dabar pikti
nasi. Daugelis reikalauja 
inpyčinti prez. Nixoną ir tu
rėti naujus prezidento rinki
mus.

Smerkia
Kambodijos 
bombardavimą

W ashingtonas. Republiko- 
nas senatorius Ed. Brooke 
griežtai smerkia Kambodi
jos bombardavimą. Reika
lauja, kad Kongresas sulai
kytų Nixono administracijos 
militarinius žygius.

Senate republikonų vadas 
H. Scott sako, kad bombar
davimas negauna Kongrese 
pritarimo. Jeigu bombarda
vimas bus tęsiamas, Kon
gresas gali sulaikyti milita
rinius fondus bombardavi
mui finansuoti, Scott pareiš
kė.

Leonidas Brežnevas
Gegužės Pirmosios de

monstracijoje TSRS vadas 
Leonidas Brežnevas pasakė, 
kad Tarybų Sąjunga nori ge
rinti santykius su Amerika 
ir kitomis šalimis.

Redaktorius grįžo 
su naujaknyga

New Yorkas. Cedric Bel- 
frage, buvęs “National 
Guardian” redaktorius, gavo 
leidimą grįžti iš Meksikos 
30 dienų. Jis atsivežė 
spaudai parašęs svarbią 
knygą “The American In
quisition 1945-1960”.

Makartinio teroro laikais 
jis pasitraukė užsienin, at
sakęs kongresiniams ragan- 
gaudžiams liudyti 1953 me
tais.

10,000 demonst ravo
San Francisco, Calif. Apie 

10,000 žmonių dalyvavo pro
testo demonstracijoje prieš 
nedarbą, neteisingus taksus, 
aukštas kainas ir algų kon
trolę.

Demonstraciją surengė 
darbo unijos, kurios aktyviai 
kovoja prieš Nixono ekono
minę programą, kuri tik tur
čiams naudinga.
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Nixonas turėtų pasitraukti!
Vėliausia prezidento Nixono kalba, pasakyta balandžio 

30 d. ir paskleista per visus radijo ir televizijos tinklus, 
taip pat, aišku, pasiekusi visus pasaulio kampus, tik su
stiprino Įsitikinimus tų, kurie mano, kad jis sėdi ne savo 
vietoje, kad jis turėtų nebedeisiant iš jos pasitraukti. 
Kaip tik šia kalba jis Įrodė savo nekompetentiškuma.

Prezidentas kalbėjo apie Watergate skandalą. Jis be
veik per ašaras ir mušdamasis į krūtinę už jį pasiėmė 
visą atsakomybę, bet nusiplovė rankas nuo jokios kaltės 
(nuo nusikaltimo prieš Įstatymus). Paprastam piliečiui 
bus sunku tą skirtumą suvirškinti. Jis atsakingas, bet 
nekaltas?!

Kodėl atsakingas? Todėl, kad tuos neleistinus, krimina
liškus darbus atliko jo draugai, jo bendražygiai, jo bičiu
liai, kuriuos jis savo patarėjais ir padėjėjais pasiskyrė, 
kuriems jis pavedė svarbiausius valstybės darbus, kurių 
daugelis sėdi ten pat Baltuosiuose Rūmuose, su kuriais 
jis beveik kasdien daro pasitarimus ir nutarimus ir t. t. 
ir t. t. Vadinasi, jis turi imti ir ima visą atsakomybę už 
jų darbus.

Bet kodėl jis nekaltas? Ogi todėl, kad jis absoliutiškai 
nieko nežinojo ir negirdėjo apie jų atliekamus krimina
liškus darbelius. Niekas nieko jam apie tai nesakė, net
nė į ausį jam nepakuždėjo apie jų slaptą Įsiveržimą i; Vilniuje 
demokratų būstinę ir jos apiplėšimą. Todėl jis “nekaltas”, veiklą pradėjo Lenino ben-

jų Įsitikinimuose, kad Nixonas ne tik atsa-

Nusivylusi Amerika

todėl jis tik “auka”, todėl jį kaltinti ir bausti negalima! 
Kaip tik priešingai, sakė prezidentas, jūs, Amerikos žmo
nės, juo dar labiau pasitikėkite, jam Kongresas turi su
teikti dar daugiau galių, apie jį ateityje visi dar kiečiau Angarietis, P 
susiglauskite ir su “juo kooperuokite. . . t -

Netenka abejoti, kad ne vieną amerikietį šis Nixono nijo Vilniaus 
ašarojimas paveiks ir sujaudins. Bet, iš kitos pusės, kaip ragino kovoti 
jau sakyta, rimčiau galvojančius ši jo kalba dar kiečiau ir t. t. 
sustiprino 
kingas, bet ir kaltas, kad jis kartu su tais kriminalistais, 
kurių daugelį jau jis pats pašalino, turėtų iš prezidento 
vietos rezignuoti.

Reikia pilnai sutikti su Princetono universiteto žymiuo
ju prof. Arthur Schlesingerlu, kuris tuoj, kai Watergate 
skandalas kilo, nurodė priežastis, kodėl Nixonas turėtų iš 
prezidento vietos pasitraukti arba būti išmestas. Jis 
sakė: Jeigu prezidentas žinojo apie savo patarėjų ir pa- 
gelbininkų kriminališkus darbus, jiems pritarė, su jais 
sąmokslavo, tai jis yra toks kaip jie, tai ir jis lygiai kal
tas. O jeigu, girdi, jis nieko nežinojo apie jų nelegališkus, 
kriminališkus darbus, susietus su jo išrinkimu antram 
terminui, tai jis yra didžiausias kvailys ir nebegali pasi
likti šios šalies vadu.

Taip pat jie 
išniekinimu, 
čius su pasididžiavimu pri
mena, kad “1918 m„ spalio 
mėnesį Vilniuje įvyko pir
masis Lietuvos Komunistų 
Partijos suvažiavimas 
kad “po kelių menesių buvo 
sudaryta Laikinoji revoliu
cinė darbininku ir valstiečiu 
vyriausybė”. O ką jau be
kalbėti, koks baisus tiems 
piktiems iš “Dirvos” sutvė
rimams yra šauniosios Lie- 

____________ __ ____ B i tuvos sostinės “išniekini- 
Pasirodo, kad jau ir Kongrese atsiranda balsų užprezi- I mas”, kad ji tapo tarybinės 

dento apkaltinimą ir pašalinimą. Tačiau ar bus konkrečiai 
prieita prie bandymo gauti tam supratimui Kongreso dau
gumą, labai abejotina.

Balandžio 28 dieną “The 
N. Y. Timese” skaitėme 
įdomią Andrea Chambers 
korespondenciją apie kai ku
rias jaunas žydų kilmės mo
teris iš T ar . S-gos ir kitų 
socialistinių kraštų Įmigra- 
visias ir pastoviai apsigyve
nusias. Viena jų yra žydų 
kilmės lietuvaitė iš Tarybų 
Lietuvos. Jos pilna pavardė 
nepaduota, būk ji taip norė
jusi. Ji tik pavadinta “Simą

Ji iš Vilniaus. Ji jau 26 
metų ir turi kūdikį. Tarybų 
Lietuvoje ji buvusi slaugė, 
turėjusi gerą, pastovų darbą. 
Bet, matyt, ji įsivaizdavo, 
kad kai atvyks Į Ameriką - 
įkels koją Į tikrą že m i šką 
rojų. Nors ji tiesiai nepa
sako, bet, matyt, yra labai 
nusivylusi. Girdi, “čia tu 
atvykai ir susidūrė! su daug 
staigmenų, tikrų siuprizų:”. 
Chambers sako, kad Simą 
nustebo, kai sergantį savo 
kūdikį nunešė pas kūdikių 
specialistą ir nuo jo gavo 
bilą apmokėti 
binė pilietė”, sako Cham
bers, “Sima buvo pripratus 
prie nemokamo medicininio 
aprūpinimo, taipgi prie ne
mokamo visuotinio mok
slo”.

Bet kita imigrantė iš Ta-

Kaipo tary-

Canada, 
Canada, 
Foreign 
Foreign

Lat. Amer., per year, 
Lat. Amer. 6 months 
countries, per year, 
countries, 6 months,

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

rybų Sąjungos, būtent žydų 
kilnūs ukrainietė Hermina 
ZB, gerokai atviresnė už 
Simą su savo nusivylimu Čia 
mūsų Amerikos gyvenimu. 
Ji jokiu būdu negalėjus su
sirasti darbą pagal savo pro
fesiją. Ji tiesiog pasakius: 
“Aš norėčiau grįžti atgal, 
bet aš gėdinuosi, ką man 
pasakys mano draugai. Aš 
tik galiu tikėtis, kad dalykai 
pasitaisys”.

Abejotina.

GUADALAJARA. Meksi
kos valdžia sutiko patenkinti 
amerikiečio konsulo Leon- 
hardy kidnaperių reikalavi
mų paleisti iš kalėjimo 30 
politinių kalinių ir išvežti 
juos Į Kubą.

Kas ką rašo ir sako
JIE TAI LAIKO VILNIAUS 
IŠNIEKINIMU!

Pasirodo, kad šiemet Lie
tuvos sostinei Vilniui su
kanka 650 metų. Iš “Eltos” 
korespondento pasikalbėji
mo su Komunistų Parti jos 
Vilniaus miesto komiteto 
pirmuoju sekretoriumi Pe
tru Griškevičiumi sužinome, 

. kad šitą istorinį įvyki Lie
tuvoje ruošiamasi plačiai at
žymėti. Tai juk puiku! Tai 
juk tik reikėtų Griškevičių 
ir visus kitus Vilniaus ir 
visos Lietuvos darbuotojus 
karštai pasveikinti, ar ne? 
Mums taip atrodo, mes taip 
manome, ir mes juos karš
čiausiai sveikiname.

Bet kaip tik priešingai gal
voja lietuviškieji reakcinin
kai. Antai, smetonininkų 
“Dirva” (bal. 25 d.) rėkia, 
kad mūsų gimtojo krašto so
stinė, kad garsusis Vilnius 
esąs niekinamas ir išnie
kintas. Ypatingai to laikraš- 

i čio redakciją siutina draugo 
i Griškevičiaus ir kitų Lietu- 
i vos komunistų didžiavima- 
j sis, kad Vilnius yra “revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
lopšys”, kad Vilniuje 1895 

; metais lankėsi Leninas, kad 
savo revoliucine

dražygis F. Dzeržinskis 
kad “čia veikė Vincas 
Mickevičius-Kapsukas, Z.

, P. Eidukevičius 
ir daugelis kitų, kurie vie- 

proletariatą, 
su engėjais” 

laiko Vilniaus 
kai Griškevi- 

vyriausybės apdovanota Le
nino ordinu!

Žodžiu, visa tai, ką Lietu
vos liaudis laiko pasididžia
vimu, lietuviškieji reakci
ninkai laiko išniekinimu. 
Bet kitko iš tų prasiradusių 
žmonių negalima ne tikėtis. 
Net gal reikia jiems atleisti? 
Argi ne jie bei jų bendra
minčiai ir bendražygiai buvo 
Vilnių ir Klaipėdą praganę, 
o Komunistų Partijos vado
vaujama liaudis abudu did
miesčius išlaisvino, sugrą
žino Lietuvai, ir netgi Vilnių 
padarė vėl Lietuvos sostine! 
Tai lapas, kurio jie negali 
ištrinti iš Lietuvos istorijos, 
ir tas faktas, aišku, jiems 
neduoda ramybės, juos 
tiesiog beprotina. Gal vie
toje juos barti, mes turėtu
mėme jų baisų dvasinį nuo
smukį suprasti ir jų gailėtis. 
61 a 1. . .

PIGIAU IEŠKOTI
PAGALBOS UŽSIENYJE

Leidinys 
pastaboje ‘ 
rijos 
mesi c

“Parade” savo 
aukšta dentiste- 

kaina” kreipia de- 
į šį mums visiems

labai svarbu klausima. Pa- 
stabos autorius sako, kad 
jeigu tavo dantistas tau už
giedos, kad tavo dantų patai
symas, ar naujų įdėjimas 
kaštuos arti tūkstančio do
lerių, tai beveik pigiau tam 
vykti Europon ir ieškoti pa
galbos. Viena, tau ten net 
su visa savo kelione daugiau 

nekainuos. Antra, tik Įsi
vaizduok, ką laimėsi: pama
tysi Europą, kurios gal nesi 
matęs. Porą savaičių po ją 
pamandravosi, turėsi tikrai 
gerus laikus.

Aišku, kad šios pastabos 
mūsų dantistams baisiai ne
patiks. Bet, iš tikrųjų, kaip 
visas kitas gydymas, taip 
dantų taisymas paprastam 
žmogui darosi nebeprieina
mas.

Kodėl taip yra? “Para
de” mano, kad todėl, jogper 
mažai mes turime dantistų. 
Ypač, girdi, jų didelė stoka 
kaime.

KNYGA APIE AMERIKOS 
DIDŽTURČIUS

Tarybų Lietuvos leidinyje 
“Laikas ir įvykiai” (1973. 
Nr. 7) rašoma;

Buržuazinis tyrinėtojas 
F. Landbergas knygoje 
“Turtuoliai ir viršturtuo- 
liai” apie finansinius dabar
tinės Amerikos oligarchus 
rašo:

“Labai daug, jeigu ne dau
guma, amerikiečių gyvena 
landynėse, bloguose nuo- 
muojamuose butuose ir griū
vančiuose daugiabučiuose 
namuose. 0 o Tuo pat metu 
palyginti nedidelis ameri
kiečių skaičius - tai pasa
kiškai turtingi žmonės”.

Autoriaus pateiktais duo
menimis, kiekvienas iš 42 
dabartinės Amerikos tur
tuolių turi savo rankose ne 
mažesnį kaip 75 milijonų 
dolerių turtą, o pirmuoju 
įrašytas viršturtuolių sąra
še Polis Getis - 700-1000 
milijonų dplerių! Šeimyni
niai turtuolių aktyvai dar 
stambesni,. Štai Diuponų 
šeima turi savo rankose 7,6 
milijardo dolerių, Melonai -

Iš laišku
Didžiai gerbiama 
“Laisvės” Redakcija,

Nuoširdžiausiai dėkojame 
jums, brangus “Laisvės” 
kolektyve, už laikraštį, ku
ris mus lanko jau antrus 
metus. Kartu dėkojame 
savo brangiai sesutei Tere- 
saitei Lukauskaitei, gyve
nančiai Amerikoje, kūrimus 
aprūpina “Laisve”.

Linkime kuo daugiausiai 
sveikatos, laimės ir pasise
kimo su pirmomis pavasario 
šventėmis, su Gegužės Pir
mąją ir su pirmais krizan- 
temų pavasario pražydu
siais žiedais.

Tegyvuoja viso pasaulio 
kovojanti darbo liaudis!

Linkėdami jums geriau
sios kloties kasdieniniuose 
darbuose ir amžinai saulėto 
ir šviesaus gyvenimo,

VLADAS MARCINONIS 
ir šeima.

Gailiūnų kaimas, 
Tarybų Lietuva

Mielas Drauge ANTANAI 
ir visi LAISVIECIAI!

Kaip žinote, šiomis dieno
mis Įvyko TSKP CK plenu
mas, kuriame svarstytas 
klausimas dėl TSKP Centro 
Komiteto veiklos Įgyvendi
nant Partijos XXIV suvažia
vimo nutarimus dėl taikos 
stiprinimo programos. Ple
numas patvirtino kai kuriuos 
pakeitimus TSKP CK Biuro 
sąstate. Reikšmingu laiko
mas Įvedimas Į Biuro są
statą Užsienio reikalų mi
nistro A. GROMYKOS ir Gy
nybos ministro maršalo A. 
GRECKOS. Tai atitinka CK 
plenumo nutarimo konstata- 

1,6-2,8, Rokfeleriai - 1-1,9 
milijardo dolerių. Šalies 
ekonomika atsiduria vis ma
žesnėje šeimų grupėje. Ta 
grupė kontroliuoja stam
biausius bankus, korporaci
jas, fondus ir kuo glaudžiau
siais ryšiais ji yra susijusi 
su šalies politiniais ir vy
riausybiniais sluoksniais, 
visur turi savo atstovus, va
dovauja tarptautinei stam
biojo kapitalo hierarchijai.

Autorius, palygindamas 
įvairių metų duomenis, daro 
išvadą, jog kapitalo koncen
tracija nedaugelio virštur- 
tuolių rankose didėja. Štai 
1,6 procento suaugusių JAV 
gyventojų valdo 82,2procen- 
to visų akcijų ir 32 pro
centus visos nuosavybės, 200 
tūkstančių žmonių, sudaran
čių A merikos turtuolių bran
duolį, valdo 22 procentus 
viso privataus kapitalo ir 32 
procentus investuotų aktyvų.

MALONI ZINIA

“Vilnies” redaktorius
S. J. Jokubka rašo:

“Netrukus Lietuvoje 
“Minties” leidykla išleis 
naują leidinį, kurį sudarys 
iš “Vilnies” ir “Laisvės” 
jubiliejinių albumų ir iš kitur 
rinktiniai straipsniai. Lei
dinys bus skirtas Lietuvos 
skaitytojams.

Vadinasi, leidinys supa
žindins plačiąją Lietuvos 
liaudį su mumis Amerikoje, 
ką mes čia veikiame, koks 
mūsų visuomeninis judėji
mas.

Tai, žinoma, kiekvieną 
mūsų maloniai nuteikia, ži
nant, kad nesame pamiršti, 
ir kad yra kas mumis do
misi”.

Tai labai gera ir maloni 
žinia. Neabejojame, kad lei
dinys bus puikiai paruoštas 
ir patrauklūs. Lauksime jo 
pasirodant.

vimą, kad siekdamas užti
krinti tvirtą taiką visame 
pasaulyje ir patikimą saugu
mą tarybinei liaudžiai, sta
tančiai komunizmą, plenu
mas atkreipia dėmesį į tai, 
kad “nuolat turime būti bu
drūs ir pasirengę atremti 
bet kokias agresyvių, reak
cingų imperializmo sluok
snių pinkles”.

Kaip visada, plenume da
lyvavo Tarybų Lietuvos at
stovai, įeina į TSK CK są
statą - A. SNIECKIUS, M. 
SUMAUSKAS ir J. MANIU- 
ŠIS. O klausimo aptarime 
kalbą pasakė A. SNIEČKUS.

Ryšium su LENINO gimi
mo 103 metinėmis Filhar
monijos salėje Įvyko tradi
cinis paminėjimas. Prane
šimą darė Lietuvos KP CK 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. KUOLE
LIS. Paskui Įvykusiame 
koncerte dalyvavo ir jaunos 
jėgos - Pr of sąjungų kultūros 
rūmų pavyzdingasis mergai
čių choras “Liepaitės”, pir
mosios Vilniaus vaikų muzi
kos mokyklos stygų orkes
tras, tarprespublikinio jaunų 
atlikėjų konkurso laureatė 
dainininkė V. SIŠKAITE. O 
JUSTINO MARCINKEVI
ČIAUS eilėraštį, skirtą LE
NINUI, skaitė LTSR nusipel
nęs artistas L. NOREIKA.

Labai malonu buvo daly
vauti šiomis dienomis įvy
kusiame Lietuvos studentų 
sąskrydyje, kuriame apie 
760 studentų atstovavo be
veik 60,000 siekiančiai mūsų 
studentijai.

Atšilo oras, tad jaukioj 
pavasaringoj nuotaikoj su
tinkame mylimą darbo žmo

nių šventę - Gegužės Pir
mąją, po kurios seks Perga
les Diena.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums visiems!

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius.

Mielas Drauge!
Nuoširdžiai sveikinu Ge

gužės Pirmosios, o taip pat 
Pergalės dienos - Gegužės 
Devintosios - švenčių proga 
jus, jūsų artimuosius bei vi
sus “Laisves” darbuotojus 
ir skaitytojus.

Linkiu tvirtos sveikatos, 
gerovės, sėkmės darbuose 
ir visuomeninėje veikloje.

Su pagarba, 
JUSTAS PALECKIS 

Vilnius

Didžiai Gerbiamas 
mielas Redaktoriau

Su Darbo žmonių Tarp
tautinio Solidarumo Švente - 
Gegužio pirmąja sveikinu 
“Laisvės” ir “Šviesos” re
daktorius, darbuotojus, ben
dradarbius, rėmėjus ir skai
tytojus, linkiu visiems kuo- 
geriausios sveikatos, švie
saus ir laimingo gyvenimo.

Šio pavasario darbo žmo
nių šventė dar daugiau te
sustiprina proletariato vie
nybę, teatneša taiką ir ra
mybę viso pasaulio žmo
nėms, o ypač Indokinijos 
liaudžiai ir Artimųjų Rytų 
tautoms.

Tarybų Lietuvos, pagyve
nę darbo žmonės, gerai pri
simena kaip 1919 metų pa
vasarį raudonarmiečiai did
vyriškai kovojo visuose 
frontuose prieš baltagvar
diečius.

Darbininkai ir valstiečiai 
narsiai kovojo prieš kapita
listų, didvyriškai gynė so
cialistinės revoliucijos lai
mėjimus.

Fronto užnugaryje, sun
kiose karo sąlygose, didvy
riškai dirbo darbininkai.

V. T. Lenino iniciatyva 
1919 m. balandžio 12 d., 
Maskvoje suorganizuotos 
pirmosios komunistinės tal
kos, turėjo didžiausią reikš
mę, Kalbėdamas apie jas 
V. T. Leninas nurodė, kad 
tai posūkio sunkesnio, es- 
mingesnio, radikalesnio, le- 
miamesnio negu buržuazijos 
nuvertimas, pradžia, nes - 
tai pergalė prieš privatinį 
konservatizmą, smulkia
buržuazinį egojižmą.

Lietuvos žemės ūkio aka
demijos studentai, dėstyto
jai ir darbuotojai minėdami 
V. T. Lenino gimimo 103 
metų sukaktį, skirdami la
bai didelę reikšmę jo didžia
jai iniciatyvai, š. m. balan
džio 21 dienos saulėtą rytą, 
su pakilia nuotaika, apie trys 
tūkstančiai žmonių, išėjo } 
istorinę komunistinę talką.

Agronomijos fakulteto 
studentai ir dėstytojai paso
dino tūkstančius gėlių, su
tvarkė ir papuošė gėlių ga- 
zomis akademijoje ir mo- 
kajame ūkyje.

Miškininkai pasodino ir 
įskiepijo apie 300 medelių, 
talkininkavo ir Kauno miškų 
ūkiui.

Mechanizacijos fakulteto 
studentai remontavo akade
mijos ir manomojo ūkio 
traktorius ir kitas mašinas.

Melioracijos fakulteto 
studentai valė mokomojo 
ūkio atvirus griovius, tvar
kė šventinius ir gražino jų 
aplinką.

Komunistinės talkos turi 
labai didelę istorinę ir pe
dagoginę reikšmę darbinin
kijai ir ypač metų studenti
jai, nes jos parodo ir ugdo 
darbininką bei jaunimo ko
lektyviškumą, laisvanorišką 
iniciatyvą, vystant darbo na

šumą, stiprinant darbo 
drausmę, kuriant šviesaus 
socialistinio gyvenimo są
lygas.

Su draugiškais linkėji
mais.

A. GUCIŪNIETIS 
1973.IV.24 d.
Nareikiškėse.

Juozui
Žiugždai - 80

Kovo 1 d. Juozui Žiugždai 
sukako 80 metų. Ta proga 
LTSR Rašytojų sąjunga ju
biliatui pasiuntė sveikinimą:

Gerbiamas Jubiliate, Lie
tuvos TSR Rašytojų sąjungos 
valdyba sveikina Jus, savo 
šeimos narį, Įžymų mokslo 
bei visuomenės veikėją, pe
dagogą ir publicistą, kalbi
ninką ir istoriką, sulaukus 
garbingo 80-mečio.

Praeidamas ilgą ir turi
ningą kūrybinio ir pedagogi
nio darbo kelią nuo pradinės 
mokyklos mokytojo iki aka
demiko, Jūs visas savo jėgas, 
atidavėte liaudies švietimui, 
tarybinės kultūros ir mok
slo suklestėjimui. Jūs, tar
si galingas švyturys, savo 
asmeniniu pavyzdžiu rodėte 
kelią lietuvių inteligentijai J 
naują gyvenimą, aktyviai da
lyvavote, ginant socialisti
nės santvarkos iškovojimus.

Didžiojo Tėvynės karo- 
metais Jūs aistringa publi
cisto plunksna, savo straips
niais ir kalbomis per Mask
vos radiją raginote lietuvių 
tautą kovoti prieš vokiškuo
sius grobikus, skaitėte pa
skaitas ir pranešimus 16-o- 
sios Lietuviškosios divizijos 
kariams ir partizanams.

Sunku aprėpti tą mastą 
darbų, kuriuos Jūs atlikote, 
puoselėdami mokslą, kultū
rą pokario, taikaus tarybinio 
gyvenimo metais. Jūsų pa
rašytoji monografija apie 
Žemaitės kūrybą, lietuvių 
kalbos gramatikos, visa eilė 
mokslinių straipsnių lietuvių 
istorijos, literatūros ir kal
bos klausimais įnešė svarų 
indėlį Į nacionalinės kultū
ros aruodą. Todėl Jūsų 
darbas, kūryba, visuomeni
nė veikla visiškai pelnytai 
iyertinta pačiais aukščiau
siais apdovanojimais, jų 
tarpe ir Lenino ordinu.

Sveikindami Jus jubilie
jaus proga, nuoširdžiai lin
kime geros sveikatos, lai
mės, neišsenkančios energi
jos, ilgų darbo ir kūrybos 
metų.

LIETUVOS TSR 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA

NUO “L.” REDAKCIJOS

Mes irgi nuoširdžiausiai 
sveikiname mieląjį jubilia
tą. Linkime geros sveika
tos ir ilgiausių kūrybingų 
metų.

ROMA. Italija ir Vokie
tijos Demokratinė Respubli
ka pasirašė 10 metų ekono
minio, pramoninio ir kultū
rinio bendradarbiavimo su
tartį .
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Šlamėk it, vėliavos 
gegužės!
JUSTAS PALECKIS

teikė Komunistą (bolševiką) 
partija, turėjusi didžiulės 
įtakos darbininką judėjimui.

Naują prasmę ir turinį Ge
gužės Pirmajai suteikė Di
džioji Spalio socialistinė re
voliucija. Tarybą Sąjungos 
ir visą socialistiniu keliu 
einančią Salią darbo žmo
nėms ji - laimėjimą džiaugs
mo, Įkvėpimo naujiems sie
kimams, darbo žmoniątarp
tautinio solidarumo, gaivaus 
pavasariško entuziazmo 
šventė.

PRIEŠINGA KRYPTIMI

Kitaip buvo Vakarą Euro
pos ir Amerikos šalyse, kur 
darbininką judėjimui dau
giausia Įtakos turėjo opor- 
tunistinės socialistą parti
jos. Taikstydamosi su bur
žuazija, tos partijos sten
gėsi sumenkinti Gegužės 
Pirmosios kovinę prasmę, 
paversti ją taikia poilsio die
na. Buvo keliami ne politi
niai, o vien ekonominiai rei
kalavimai. Tuo būdu tie ta
riamieji socialistai gerai 
patarnavo buržuazijai, kuri 
dangstė savo klasinius inte
resus “bendratautinią inte
resą” ir “tautos vienybės” 
skraiste ir rūpinosi užmig
dyti miesto ir kaimo prole
tarą klasinę sąmonę. Kai 
kur buržuazija paskelbė Ge
gužės Pirmąją oficialia 
švente ir drauge su Įvairios 
rūšies oportunistais sten
giasi ją paversti lengvapė-. 
dišką gegužinią, pikniką, 
buržuaziniai patrlotinią 
eiseną ir pramogą diena.

Tačiau Spalio socialisti
nės revoliucijos pergalė pa
darė didelę Įtaką ir kapita- 
listinią šalių darbininką ju
dėjimui. Gegužės Pirmoji 
sąmoningiems kovotojams 
už darbo žmonią interesus 
yra koviniu jėgą telkimo, 
pasiryžimo ir vilties šventė. 
Dar daugelyje šalią ji tebėra 
aršią susirėmimą diena, nes 
ją švęsti draudžiama, darbo 
žmonią ruošiamos demon
stracijos žiauriai tramdo
mos policininku lazdomis ir 
kareiviu kulkomis.

VIENINGOSE GRETOSE

Lietuvos darbo žmonės 
Gegužės Pirmąją pažymi nuo 
1892 metą. Ji buvo Įgavusi 
tokias tvirtas tradicijas, kad 
ir buržuazijai valdant Lietu
vą, Gegužės Pirmoji iki 1928 
metą buvo laikoma nedarbo 
diena. Tačiau buržuazija 
dėjo visas pastangas išse
kinti jos politinę esmę. Dar-. 
bo žmonės, Komunistą par
tijos vadovaujami, pažymė
davo savo šventę kovingo
mis demonstracijomis, iš
keldami raudonas vėliavas, 
platindami proklamacijas.

1929 metais, fašistinei vy
riausybei paskelbus Gegužės 
Pirmąją darbo diena, daugu
moje Jmonią buvo surengti 
streikai. Kaune Įvyko de
monstracijos, darbininkai 
iškėlė raudonas vėliavas, 
skelbė revoliucinius šūkius, 
giedojo “Internacionalą”. 
Fašistinė policija iš kiemą 
ir pavarčią užpuolė demon
strantus, daužė “bananais”, 
šaudė, bet darbininkai atka
kliai grūmėsi su faraonais.

Kiekvienais metais prieš 
Gegužės Pirmąją fašistinis 
saugumas plačiai vykdydavo 
areštus, suimdavo komunis
tus ir jiems prijaučiančius.

KOMUNIZMO PRADININKŲ 
NUŽYMĖTAS KELIAS »

“VISŲ SALIŲ PROLETA
RAI, VIENYKITĖS!” - prieš 
125 metus pasigirdo tas šū
kis, šiandien taip garsiai 
skambantis visoje mūšy pla
netoje,, Jį iškėlė komunizmo 
mokymo pradininkai Karlas 
Marksas ir Fridrichas En
gelsas didingame "Komu- 
nistą Partijos Manifeste” - 
pirmajame programiniame 
marksizmo dokumente. Ma
nifesto žodžiai, lyg galingi 
varpo dūžiai, skelbė socia
lizmui pergalingo kelio pra
džią, o kapitalizmui - jo 
žlugimo lemtį.

Dar per silpnas, neorgani
zuotas ir suskaldytas buvo 
proletariatas 1848 metą re
voliuciją audroje, perėjusio
je per Vakarą Europą. Nors 
proletarai suvaidino svar
biausią vaidmenį kovoje 
prieš feodalines monarchi
nes santvarkas, tačiau ją 
laimėjimą vaisius pasisavi
no buržuazija, panaudodama 
apgaulę, klastą ir ginkluotą 
jėgi).

INTERNACIONALAI I Ir II i
Tai buvo skaudžios, bet 

svarbios pamokos, kurios 
aiškiai rodė, kad proleta
riatui reikia siekti vienybės 
ir organizuotumo. Didelis 
žingsnis ta kryptimi buvo 
Markso ir Engelso vadovy
bėje 1864 metais Įkurtas I 
Internacionalas. Jis padėjo 
skleisti marksizmo idėjas, 
sujungti socializmo mokslą 
su darbininką judėjimu.

I Internacionalo veikėjai 
suvaidino nemažą vaidmenį 
Paryžiaus komunarą revo
liucijoje 1871 metais. Pa
ryžiaus Komuna buvo pir
mas bandymas {kurti darbi
ninką valdžią proletariato 
diktatūros forma, Įkūnyti 
Komunistą Manifesto idėjas.

Aktyvėjant darbininką ju
dėjimui ir eilėje Salią Įsikū
rus socialistinėms parti
joms, gimė II Internaciona
las. Jo steigiamame kon
grese Paryžiuje buvo priim
tas Markso auklėtinio Polio 
Lafargo pasiūlymas gegužės 
pirmąją dieną ruošti visose 
šalyse darbininką demon
stracijas - pasaulinio pro
letariato kovos jėgą apžiūrą. 
Tai buvo socialistą kongreso 
atsakymas Į darbininką 
skerdynes, policijos Įvykdy
tas 1886 metais gegužės 1 
dieną Chicagojeūj

DARBININKŲ 
KLASES ZYGIS

1890 metą gegužės 1 dieną 
proletarą masės išėjo {gat
ves Paryžiuje, Londone, 
Berlyne, Vienoje, Varšuvo
je, Romoje.

Rusijos proletariatas Ge
gužės Pirmosios minėjimą 
suruošė Peterburge 1891 
metais, o paskui jie vykdavo 
kasmet ne tik sostinėje, bet 
ir kituose miestuose. Ypač 
įspūdingos buvo 1901,1912 ir 
1915 metą demonstracijos. 
Caro policija užpuldavo eise* 
Caro policija užpuldavo 
eisenas, sklaidydavo jos na- 
galkomls, uždarydavo daly
vius į kalėjimus, o dažnai ir 
apšaudydavo. Kova neap
sieidavo be auką.

Didžią svarbą Gegužės 
Pirmajai, kaip Darbo liau
dies kovos parengties dienai,

Tačiau išlikusieji draugai 
atrasdavo būdą priminti bur
žuazijai, kad darbininką ko
vos dvasia nenuslopinta, ne
žiūrint visą persekiojimu 
ir teroro.

Tik nuvertus buržuaziją, 
paėmus valdžią Į savo ran
kas, Komunistą partijai va
dovaujant, Lietuvos darbo 
žmonėms Gegužės Pirmoji 
tapo laisva ir mylima inter
nacionalinės draugystės ir 
džiaugsmo švente. Su kokiu 
visuotiniu pakilimu ir entu
ziazmu ją pirmą kartą lais
vai šventė visa Lietuva 1941 
metais! Koks neapsakytas 
laimės jausmas apėmė Lie
tuvos liaudį, kada ji šventė 
Gegužės Pirmąją 1945 me
tais, išvaduota iš hitlerinės 
vergijos, išgelbėta iš bai
saus mirtino pavojaus. Ir 
kiekvienais metais Gegužės 
Pirmąją mūsą darbo žmonės 
turi kuo pasidžiaugti, pasi-
didžiuoti vis naujais pasie
kimais Įvairiose gyvenimo 
srityse.

IMPERIALISTAI PRALAIMI

Šiemet tarybinė liaudis 
sutinka Gegužės Pirmąją, ne 
tiktai apžvelgdama savo lai
mėjimus ekonomikos bei 
kultūros baruose, bet ir 
džiaugdamosi pažanga sti
prinant taiką.

Svarbiausias įvykis buvo 
susitarimą pasirašymas dėl 
karo užbaigimo ir taikos at- ; 
kūrimo Indokinijoje. Po ke- 
letos metą atkakliu kariniu 
pastangą, žiauriausią bom
bardavimą iš galingą lėktu
vą, blokados, pusės milijono 
savo karią veiklos, ameriki
niai agresoriai Įsitikino, kad 
jie nepajėgs palaužti savo 
laisvę ginančios Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
ir didvyriškos Pietą Vietna
mo Išvadavimo armijos. Iš
leidę apie 200 milijardą do- 
lerią, netekę daugiau kaip 
50,000 žuvusią karią, jau ne
kalbant apie milijoną žuvusią 
vietnamiečią, amerikiečiai 
turėjo atitraukti savo ka
riuomenę iš Vietnamo.

Tai didelis Vietnamo de- 
mokratinią jėgŲ laimėjimas, 
pasiektas su Tarybą Sąjun
gos ir kitą socialistinią ša
lią, taip pat viso pasaulio 
antiimperialistinią jėgą pa
rama. Jis Įrodo, kad pa
žangiąją žmonią internacio
nalinis solidarumas yra pa
sidaręs galingu faktoriumi, 
kuris sugeba pažaboti im- 
perialistinią agresorią už
mačius.

Vykdant TSKP XXIV suva- 
žavimo parengta Taikos pro
gramą, susilaukta žymią lai
mėjimą, sprendžiant tokį 
svarbą uždavinį, kaip Euro
pos pavertimas tvirtos tai
kos ir jos tautą užtikrinto 
saugumo zona. To tikslo di
dingumą galima Įvertinti 
prisiminus, kad kaip tik 
Europa buvo dvieją pasauli- 
nią karą židiniu.

Visi jie buvę prezidento Nixono patarėjai ir visi pripa
žinti kriminališkai nusikaltę prieš įstatymus ryšium su 
Watergate skandalu.

Vilniuje, Parodą rūmuose, atidaryta respublikinė taiko
mosios ir dekoratyvinės dailės paroda. Daugiau kaip 140 
dailininką pateikė apie 750 keramikos, tekstilės, metalo, 
odos, stiklo, tintaro dirbinią.

A. Tumėno nuotraukoje: dailininkės J. Urbienės kilimas 
“Džiaugsmas”.

Per dvejus metus, praė
jusius nuo partijos XXIV su
važiavimo, Įsigaliojo TSRS 
ir Lenkijos sutartys su Vo
kietijos Federacine Respu
blika, užfiksavusios esamas 
Europos sienas, komplek
sas susitarimą dėl Vakarą 
Berlyno, sudaryta sutartis 
tarp Vokietijos Demokrati
nės Respublikos ir Vokieti
jos Federacinės Respublikos 
dėl ją tarpusavio santykią 
pagrindą. Pralaužta ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos diplomatinė bloka
da: beveik visos Vakarą
valstybės, ilgą laiką ją ig
noravusios kaip valstybę, 
dabar pripažino ir užmezgė 
diplomatinius santykius. 
Visi tie reiškiniai pašalino 
kliūtis, trukdžiusias plėtoti 
normalius Santykius tarp 
Rytą ir Vakairą Europos, at
vėrė kelią Į visą šio žemy
no šalią taiką sambūvį ir 
bendravimą.

Svarbą darbą ta kryptimi 
atliko konsulatcinis pasita
rimas, ruošiantis visą Euro
pos šalią (taip pat JAV ir 
Kanados) vyriausybią vado
vą pasitarimą Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
klausimais. Tarybą Sąjunga 
drauge su kitomis socialis
tinėmis šalimis iškėlė šio 
pasitarimo sumanymą ir da
bar deda visas pastangas, 
kad jis būtą greičiau su
šauktas ir duotą kuo didesnią 
rezultatą.

KOVA UŽ TAIKĄ DAR 
NESIBAIGĖ

Deja, dar ne visur ramu 
pasaulyje. Nesibaigia karo 
veiksmai Kambodijoje ir 
Laose, tebeliepsnoja karo 
židinys Artimuosiuose Ry
tuose, apimdamas dalį Azi
jos ir Afrikos kontinentą.

Kadangi Tarybą Sąjunga - 
ne tik Europos, bet ir Azijos 
šalis, jai rūpi ir to žemyno 
reikalai. Dar 1969 metais 
ji iškėlė sumanymą sušaukti 

pasitarimą taip pat dėl Azi
jos šalią saugumo ir bendra
darbiavimo.

Svarbią reikšmę tarptau
tinio Įtempimo nuoslūgio ir 
taikos stiprinimo reikalui 
turi santykią tarp Tarybą Są
jungos ir Jungtiniu Amerikos 
Valstiją žymus pagerėjimas 
bei Įvairią susitarimą su
darymas, ekonominią bei 
kultūrinią santykią išplėti
mas.

Šią metą spalio mėnesį 
Maskvoje šaukiamas Pasau
linis taiką mylinčią jėgą kon
gresas už tarptautinį saugu
mą ir nusiginklavimą, už na
cionalinę nepriklausomybe, 
bendradarbiavima ir taika. < < 
Sušaukti šį kongresą pasiūlė 
Pasaulinė Taikos Taryba, 
vadovaujanti visai taikos gy
nimo organizaciją ir kitą už 
taiką kovojančią visuomeni- 
nią sambūrią veiklai. Kon
greso tikslas - naujai suak
tyvinti visą visuomeninią 
jėgą veiklą ir bendradarbia
vimą taikos stiprinimo la
bui.

Tarybinė liaudis, sėkmin
gai vykdydama penkmečio 
užduotis,., vieningai remia 
TSKP ir Tarybinės vyriau
sybės užsienio politikos kur
są, tarnaujantį socialistinės 
Tėvynės gerovei, taikos, 
visą tautą demokratijos ir 
pažangos triumfui.

Gegužės Pirmąją visame 
pasaulyje geros valios žmo
nės iškels tarptautinio darbo 
žmonią solidarumo ir tai
kos, kovos prieš imperializ
mą ir tautą draugystės, de
mokratijos ir socializmo šū
kius. Tą dieną ją visą akys 
su viltimi ir pasitikėjimu 
bus atkreiptos i pirmąją pa
saulyje socializmo šalį - 
Tarybą Sąjungą, galingąją 
taikos ir pažangos tvirtovę, 
kurioje įgyvendintos didžio
sios marksizmo-leninizmo 
idėjos, paskelbtos “Komu
nistą Partijos Manifeste’ ’.

REDAKCIJOS PASTABA

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Venerinės ligos
Pastaruoju metu venerinių ligų pagausė

jo visame pasaulyje. Jomis dažniausiai ser
ga amoralūs asmenys, gyvenantys palaidą 
lytinį gyvenimą. Šioms ligoms plisti vienas 
iš svarbiausių veiksnių yra besaikis alkoho
linių gėrimų vartojimas. Nuo alkoholio ap
svaigę asmenys jaučia padidintą lytinį po
traukį, sueina į atsitiktines pažintis, turi 
lytinius santykius ir apsikrečia.

Venerinių ligų yra trys: sifilis, gonorėja 
(arba triperis) ir minkštasis šankeris.

Sifiliu apsikrečiama tada, kai blyškioji 
spirocheta, prasiskverbusi pro nežymiai pa
žeistą odą ar gleivinę, patenka į žmogaus 
organizmą. Praėjus 3—5 savaitėms, pra
siskverbimo vietoje atsiranda opelė, va
dinama kietuoju šankeriu. Sankerių j^ali 
būti keli ir įvairaus dydžio — nuo vikio iki 
stambesnės monetos. Opelė neskausminga ir 
susirgusiam didesnio rūpesčio nesukelia. 
Opelės gali užgyti, tepant įvairiais tepalais, 
ar prideginant dezinfekuojančiais skysčiais, 
pvz., jodu. Lokalizuojasi šios opos beveik 
išimtinai lytinių organų srityse. Būna atve
jų, kada lokalizacija gali būti netipinga, 
pvz ant lūpų, gomuryje ir kt. Praėjus 6—8 
savaitėms nuo kietojo šankerio atsiradimo, 
prasideda antrasis sifilio periodas. Tam pe
riodui būdingi įvairiausi išbėrimai; dėme
lės, mazgeliai, pūlinėliai, opos ir 1.1.

Šioje antrojoje sifilio stadijoje liga iš
plinta visuoše organuose, visame organizme 
ir šie visi sifili*' pasireiškimai yra labai pa
vojingi aplinkai, nes yra labai apkrečiami.

Trečioji sifilio stadija išsivysto tik tiems 
ligoniams, kurie visai nesigydė ar gydėsi 
nepakankamai. Tokių ligonių gali būti gilūs 
audinių1 pakenkimai, vadinami gumomis.

Serganti sifiliu motina visuomet pagimdo 
sergantį sifiliu kūdikį. Čia pati baisiausia 
žmonijos nelaimė. Kad negimtų vaikai su 
įgimtu sifiliu, kiekvienos nėščios motinos 
kraujas specialiai tiriamas. Negydytas 
įgimtas sifilis dažniausiai baigiasi kūdikio 
ankstyva mirtimi, psichine liga, ne pilna voi 
tiškumu. Sifilis yra išgydoma liga, tik reikia 
vykdyti visus gydytojo nurodymus ir gy
dytis.

Reikia žinoti, kad sifiliu galima užsikrės
ti ir buitiniu keliu, pvz., bučiuojantis, per 
neplautą stiklinę, kandiklį ir 1.1.

Kita labai paplitusi liga yra gonorėja, ar
ba triperis. Suaugusieji ja apsikrečia tik 
lytiniu būdu, tačiau moterys gali apsikrės- 
ti ir buityje, pvz., pirtyje, per tualetinius 
reikmenis ir t. t. Reikia žinoti, kad vaikai, 
ypač mergaitės, taip pat gali apsikrėsti bui
tiniu būdu nuo sergančių gonorėja tėvų. 
Gonorėjos inkubacinis periodas 5 7 dienos 
bet būna atvejų, kai liga pasireiškia ir po 
kelių savaičių. Sis susirgimas plinta ir daugi
nasi gleivinėse, ypač žmogaus lyties orga
nuose) ir pasireiškia įvairaus gausumo pū- 
liavimu. Moterims gali padaugėti baltųjų. 
Negydoma gonorėja dažniausiai sukelia ne
vaisingumą, lytinį nepajėgumą ir įvairius 
lytinių organų negalavimus. Gali pasitai
kyti gonorėjinių sąnarių ligų.

Trichomonomis taip pat paprastai apsikre
čiama lytinių santykių metu, ir ši liga be
veik niekuo nesiskiria nuo gonorėjos.

Kiekvienas žmogus turi žinoti, kad bet 
koks išbėrimas lytinių organų srityse ar 
apie juos gali būti venerinio susirgimo pra
džia. Jokiu būdu negalima gydytis pačiam, 
vartoti vaistus, patartus iš šalies. Taip tik 
užtęsiama ir sukomplikuojama liga. Todėl 
būtina kreiptis į gydytoją.

Gyd. V. ANIKEV1ČIUS

Gailar kad šis puikus 
straipsnis pasirodo truputį 
pavėluotai. Mat, jis mus 
pasiekė jau po Gegužes Pir
mosios. Tačiau jis nėra nu
stojęs savo istorinės reikš
mės.

DETROITAS. Chrysler 
korporacija per šią metu 
pirmąjį ketvirtį padarė pel
no arti $90 milijoną. 1972 
metais per tą patį ketvirtį 
padarė arti $36 milijonus.

DETROITAS. Michigano 
valstijoje susikūrė iš uniją 
ir kitą organizaciją komite
tas kovai prieš aukštas 
maisto kainas. Komitetas 
sušaukė masinį protesto su- 

i sirinkimą gegužės 5 d.

Filomena Taunytė

Mano Linkėjimai Br. Jauniškiui
Vilnietė gydytoja-Filomena Taunytė laisvalaikiu rašo 

parodijas, humareskas, feljetonus. Humoristinius linkėji
mus sukūrė žinomam Tarybą Lietuvos ateistui, “Laisvės” 
bendradarbiui Broniui Jauniškiui.
Atskirti meile nuo klastos
Ir melą nuo tiesos ne taip jau lengva. 
Visą laiką visi ir visokie dvasininkai 
Savus dievus mums piršo.

Net gyvą dievą mes turėjom, 
Ne taip seniai ir garbinom, 
Ne taip blogai.

Jaunystė klystkeliais klajoja:
Kas merginas vilioja, 
Kas taurę apkabinęs snūdurioja. . . 
Ir tik nedaugelį dangus vilioja. . .

Bet galas vis toks pat:
Subrendęs protas viską pamatuoja
Ir viską pavadina tuo pačiu vardu - apgaule ir melu. 
Linkiu nesigailėti tos jaunystės 
Ir klystkelią nesigailėt sunkią.
Pamokyt mus naują tikėjimo tiesą 
Ir tuo tikėjimu mus užkerėt. . .

Objektyvumo maža mano žodžiuos - 
Iš tą pačią klaidą aš mokiaus neseniai, 
Todėl myliu kitą žmonių aš veidą taurą. 
Ją klystkelius, ieškojimus sunkius myliu. 
.Ir meilės tos aš neslepiu nuo ją.
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Egzaminai tauriam
skaitytojui

Lietuvos rašytojams vis 
kūrybinis gaisras. Na tai 
gimdo romaną, tai poemą, 
tai eilėraštį. O tiek žurna
lu ir laikraščių redakcijų! 
Ir kiekviena džiaugiasi, lyg 
rože papuošusi savo leidinį 
ar lyriškais posmais, ar ro
mano ištrauka, ar atsimini
mais. Štai Laurinčiukas už
simojo “Tiesoje” parodyti 
daugelį rašytoju kūrybos 
saulutes. Ir joje gan dažnai 
švysteli reikšmingi prozos 
bei poezijos kūriniai. Buvo 
1972 m. pradžia. Jos kores
pondentas skambtelėjo mans 
“Parašykite apie knygą”. 
Joje pasakojama apie Kauno 
partizaną žygius. Prašė r e- 
daktorius”. Tuoj švystelė
jo “Tiesoje“. Tai “Didvy
rių pėdsakai nedyla“. Apie 
F. Bieliausko ir Pilipavi
čiaus apybraižą. O kai ra
šytoją už jo raštus bran- 
džlus kaip prinokusios var
pos, - Lietuvos liaudis ap
vainikuoja, - jis laiko kitą 
literatūrinį egzaminą.

Na savo knygomis kopia į 
aukštesnį kalną -išeina i 
daugianacionalinę tarybinę 
literatūrą. Šit daugelis res
publiką plačiai į savo namus 
atidarė duris M. Sluckio ro
manams. Nes jie parašyti 
saulės spinduliais. Žurna
las “Družba narodov” ne
trukus pro savo skiltis nuo
širdžiai praleis J. Baltušio 
“Parduotas vasaras“. Tai 
irgi knyga-prometėjiška 
ugnis. Kodėl prometėjiška? 
Todėl, kad J. Baltušio per
sonažai gyveno buržuazinia
me sodžiuje. Gyveno tokia
me laike, kai reikėjo ne tik 
įžiebti ugnį, bet ir ją apginti 
nuo vėtrą, nuo žiaurią vėją. 
Su tokia knyga, kai “Par
duotos vasaros “, - g a 1 i n ak- 
tį keliauti tūkstantį kilome
trą. Nepaklysi. Ji ryškiai 

. nušvies kelius ir takus. Ne
seniai Mieželaitis švystelė
jo M a skv os televizijoje. P a - 
rodė namelį Kaune, kur jo 
tėvas nuo fašistą slėpė sau
lėtąją literatūrą. Poetas 
perskaitė LIETUVlSK AI
savo posmus. Klausėsi jo 
įvairią tautą žmonės. Ir 
vi si s uprato. Broliška poe
zija, kaip saulė, lygiai vi
siems vienodai beria spin
dulius.

Išskrenda į brolišką ją re
spubliką raštijos erdves ir 
jaunesnieji prozininkai bei 
poetai. Kaip Nemuno kraš
te 1940-1970 m. pražydo 
švieži talentai, su patosu 
įrodė savo rimtame moksli
niame darbe J. Bielinienė 
“Nepramintais keliais“ - 
“Pergalėje“. Skrydžiui J 
broliškąją respubliką lite
ratūrą ir aš ruošiaus. Ilgai. 
Kantriai. Sit II. 16 d. rašy
toją “Literaturna Ukraina“ 
švystelėjo ir mano eilutės. 
Tai “Liaudį su liaudimi vis
kas vienija“. Papasakojau 
apie tuos ukrainiečią rašy
tojus, kurie ir man 1938 m. 
padėjo laužti Kauno kalėjimo 
grotas. Priminiau ir Dnie
pro dainius, kuriems Lietu
vos skaitytojai plačiai (ją 
knygoms) atvėrė vartus. Sis 
leidinys ir gegužės mėnesį 
atspausdino mano pasakoji
mą apie dvieju literatūrą 
brolybę: “Mūsą širdyje“.

Tėvynės karo pradžioje 
mane priglaudė Uzbekija. Ji 
priglaudė ir daugelį sūną bei 
dukrą nuo Nemuno, nuo Dau
guvos, nuo Berezinos. Tatai 
nupiešiau šios respublikos 
organe “Pravda Vostoka“ 
1.5. Tai “Mano broliai - uz
bekai“. Kaip tik iš Tašken

to 1942 m. kovomėn. Pra
džioje ir patekau J frontą. 
Na atkeliavau į Valdajaus 
aukštumas. Čia susibrolia- 
vau su latviais, su tokiais 
rašytojais, kaip S. Sčipočio- 
vas, A. Isbachas ir kt. Lat
viai, kaip ir lietuviai, gimtą
ja kalba leido laikraštį. Jį 
platino laikinai hitlerininką 
okupuotoje savo respubliko
je. Tas kovą dienas lyg gė
les įpyniau i vainiką - 
“Fronto draugystė“. Mielai 
atspausdino rašytoją “Lite
ratūra un Maksla“ XII.30 d.

1946 m. Venclova mane 
paklausė: “Matei? Estą 
“Jervalane“ atspausdino 
tavo apsakymą“. Tai “Žemė 
šaukia keršto“. Jis iš 
pradžią pateko į J. Baltušio 
suredaguotą apsakymą kny
gą “Partizanas Dauras“. 
1961-1962 m. “Ėdasi“ pa
pasakojau apie Kauno rašy
tojus, apie inžinierę, apie 
chirurgą. Broliškąją respu
bliką redakcijos rašytoją 
žodį sutinka saulėtai. Prašo: 
“Vėl parašykite“. Susilau
kiau dėl savo žodelio atsilie
pimą ir iš Ukrainos skaity
toją. Prabilo ir įžymusis 
prozos meistras M. Stelma- 
chas: “Brangus bičiuli!
Ačiū už gerus žodžius, švys
telėjusius laiške ir “Pravda 
Ukraina“. Jūsą atsiminimus 
“Brolybė apkasuose“ per
skaičiau su dideliu susido
mėjimu. Tik gaila - trumpai 
parašyta. Reiktą - išsamios 
apybraižos.

Aš labai norėčiau pamaty
ti Jūsą knygą apie Lietuvos 
revoliucionierius. Jūs tiek 
daug žinote apie juos . Daug 
pergyvenote! Tokia knyga 
labai reikalinga ir mums, - 
vyresniajai kartai, ir jau
nuomenei. . . “ 1972 m.
nudžiugino kolūkiečiai - nuo 
krašto ligi krašto Lietuvoje 
uždainavo ją saulėtas der
lius. Nudžiugino ir šilko 
audėjos. Ak, ją rankos! 
Paleidžia siūlą. O išrieda 
audeklas - žaižaruojanti vai
vorykštė.

Tie darbštuoliai ir mane 
užkrėtė kūrybiniu entuziaz
mu. 1972 m. Lietuvoje at
spausdinau 60 kūrlnią. Tai 
pasakojimai apie darbinin
kus, valstiečius - kovotojus. 
Na ir apie rašytojus. Re
dakcijos iš romano “Pūga 
dainuoja“ nulydėjo pas skai
tytojus penkias ištraukas. Iš 
kito romano “Širdies va
gas“ - 10 gabalą. Šit Vil
niaus žurnalas “Mūsą žo
dis” iš “Pūga dainuoja” 
davė “Nendrė kaip milži
nas“. Truputį vieną sceną 
kiek pataisiau. Šios eilutės 
švystelėjo Baltarusijos 
rašytoją organe “Literatū
ra i Mastactva“.

Lietuvoje labai vertina
mos ir rašytoją kolektyvinės 
knygos. Na poetai, prozi
ninkai susiglaudžia paberda- 
mi viename veikale ar eilė
raščius, ar apsakymus, ar 
atsiminimus. Nuo 1956 m., 
pakviestas B. Pranskaus, A. 
Venclovos ir kt. rašytoją, - 
dalyvavau 11 knygą. Na ir 
skirtame tome Cvirkai. 
Beje, jame pasisakė ir jo 
skaitytojai. Neseniai laiške 
J. Baltušis parašė man: 
“Tai nuostabi knyga apie 
Cvirką!“. Ne tik kolūkiečiai 
stropiai mėto grūdus. Ir 
rašytojai. Todėl jie vešliai 
sudygę ne tik lietuvią rašti
joje, bet ir kitą respubliką 
literatūroje. Nemažai lie
tuvią rašytoją kūrlnią lyg 
vyturio giesmė nuaidėjo ir

Lietuvos TSR Lengvosios pramonės ministerijos moterų 
choras “Aidas“ pažymėjo savo susikūrimo penkiolikmetį. 
Palyginti su bendravardžiu Niujorko lietuvių choru, pernai 
atšventusiu savo gražų šešiasdešimtmetį, vilniškis dainos 
mylėtojų kolektyvas dar labai jaunas. Tačiau aidietės, 
kurių dainuoja 120, turi kuo pasigirti: Lietuvos miestuose 
ir kaimuose, įvairiose Tarybų šalies vietovėse jau su
rengta daugiau kaip 300 koncertų.

NUOTRAUKOJE: dainuoja “Aido“ choras, diriguojamas 
Juozo Vanago.

R. SAVICKO nuotrauka

KAD MŪSŲ APLINKA BŪTŲ 
Svari ir graži

Socializmas ir Gamtos 
Apsauga

Žmogus ir gamtinės aplin
kos santykis - senas klausi
mas, iškilęs dar žmonijos 
aušroje, tačiau mūsų laikais 
Šis klausimas įgauna naują 
skambesį. Pirmą kartą 
žmonijos istorijoj iškilo 
žmogaus ir jo gyvenamosios 
aplinkos krizė, kuri susiju
si su vis didėjančiu van
dens, oro, dirvožemio ter
šimu.

Didėjant žmogaus veiklai, 
smarkiai teršiami vandens 
baseinai. Apskaičiuota, kad 
jau artimiausiais metais kai 
kuriose kapitalistinėse ša
lyse truks nuosavo švaraus 
gėlo vandens ir jį teksią įsi
vežti iš kitur.

Kelia susirūpinimą nauja 
aplinkos teršimo forma - 
šiluma. Jau įšildytas van
duo nuleidžiamas į upes ir 
ežerus, o dėl šio terminio 
hidrosferos teršimo kinta 
biologinių procesų eiga.

Ne geresnė padėtis, kal
bant apie oro baseiną. Spe
cialistai teigia, kad vien JA V 
per metus į aplinką išme
tama iki penkių milijardų 
tonų dują. Nuodingas indus
trinis rūkas kelia grėsmę 
įvairiems pasaulio rajo
nams.

O kokia padėtis su anglies 
dvideginiu? Pramonė kas
met padidina šių dujų kon
centraciją atmosferoje. 
Anglies dvideginio kiekis per 
pastaruosius septyniasde
šimt metą išaugo 10-15 pro
centą, ir vis labiau sulaiko
mas infraraudoną ją spindu
lių atsispindėjimas nuo že
mės paviršiaus, kas gali tu
rėti didelę įtaką klimatui.

VARDAN PELNO

Apie visa tai čia kalbama 
todėl, kad kapitalistiniame 

lenką, ir vokiečių, ir bulga
rą, ir vengrą, ir kt. tautą 
raštijoje. Pats subtiliausias 
rašytojo talento pripažinto- 
jas - darbo liaudis - visų 
gėrybių kūrėja. Ir rašyto
jai savo kūrybiniams egza
minams darbo žmonėms 
ruošiasi atsakingai ir su pa
tosu. Todėl Lietuva ir gali 
pasididžiuoti puikiais rašy
toją veikalais.

A. LIEPSNOMS 
Kaunas, 1973.III.7.

pasaulyje dėl vartotojų 
vienadieniškumo, plėšraus 
gamtos turtų naudojimo 
gamtai kyla didelis pavojus.

Negalima sakyti, kad kapi
talistinėse šalyse visiškai 
nesirūpinama gamtos ap
sauga - šiuos klausimus 
sprendžia vyriausybės, ne
mažą aktyvumą rodo visuo
menė. Tačiau aplinkos ter
šimas vis tik katastrofiškai 
didėja. Monopolijos siekia 
pirmiausia didelių pelną ir 
vengia eikvoti lėšas kovai 
su vandens, oro, dirvožemio 
teršimu. Panaudoti radika
lias priemones aplinkos ap
saugai nuo užteršimo išsi
vysčiusiose kapitalo šalyse 
trukdo ne neturtas, ne moks
linių-techninių sprendimą 
trūkumas, o socialinė-eko
nominė santvarka.

Visuomenės vystymosi 
eiga rodo, kad aplinkos ap
sauga, sąmoningas gamtos 
valdymas yra įmanomas tik 
socializmo sąlygomis.

VARDAN LIAUDIES 
GEROVES

Socialistinėje visuomenė
je gamtos turtai panaudojami 
sutinkamai su visų žmonių 
poreikiais. Žemės, jos gel
mių, miškų, vandenų ir kitą 
gamtos objektų perėjimas 
valstybinėn nuosavybėn pa
naikino grobuoniško gamtos 
turtą eikvojimo prielaidas, 
būdingas kapitalistinio ūkio 
sistemai, ir sukūrė sąlygas, 
užtikrinančias planingą 
gamtos turtų panaudojimą 
bei ją apsaugą.

“ įgyvendinamos plataus 
masto priemonės, užkertan
čios kelią vandens telkinių 
ir atmosferos oro teršimui, 
gerinančios sanitarinę gy
venviečių būklę, parengiami 
ir įdiegiami technologiniai 
procesai, kurie neduoda 
kenksmingų atlieką, statomi 
galingi valdymo įrenginiai.

Tarybų šalyje priimti ne
paprastai svarbūs įstatymai 
gamtos apsaugos klausi
mais. Tai TSRS Žemės ko
deksas, Vandens kodeksas, 
Mišką kodeksas. Kodeksas - 
tai didelės svarbos ir pla
čios apimties teisinis doku
mentas, šiuo atveju siekiąs 
sureguliuoti tarybinės vi
suomenės ir atskiro žmo

gaus santykius sugyvenamą
ja aplinka.

Nepaprastai svarbus do
kumentas, padedąs toliau 
ugdyti šalies liaudies ūkį ir 
stiprinti tarybinių žmonių 
sveikatos apsaugos - TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
1972 m. nutarimas “Dėl 
priemonių gamtos apsaugai 
toliau gerinti ir gamtos ište
kliams racionaliai naudoti”. 
Jame pažymima, kad racio
naliai naudoti, išsaugoti ir 
reproduktuoti gamtos ište
klius, rūpestaingai saugoti 
gamtą - sudėtinė komunizmo 
statybos mūsų šalyje pro
gramos dalis.

BENDRAS VISŲ SALIŲ 
REIKALAS

Gamta vieninga, nedaloma 
ne tik šalies, bet ir pasaulio 
mastu, ir saugoti gamtą - 
reiškia bendradarbiauti šio
je srityje visoms pasaulio 
šalims, siekti vieningų, su
derintą priemonių tiems 
procesams pašalinti, kurie 
žaloja gamtinę aplinką re
gionaliniu, o labai dažnai ir 
globaliniu mastu.

Vykdydama numatytas 
gamtinės aplinkos apsaugos 
priemones, Tarybų Sąjunga 
nuolat plečia savo bendra
darbiavimą šiame bare su 
užsienio valstybėmis ir 
tarptautinėmis organizaci
jomis. Minėtinas šiais me
tais Maskvoje pasirašytas 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Amerikos Valstijų susi
tarimas dėl bendradarbiavi
mo aplinkos apsaugos srity
je, kuriuo numatoma bendro
mis mokslo, technikos, ad
ministracijos bei nacionali
nių įstatymų priemonėmis 
kovoti prieš oro, vandenų, 
dirvos ir aplamai prieš žmo
gaus aplinkos užteršimus.

IR MŪSŲ LIETUVOJE

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje, lygiagrečiai su 
jos ekonominės galios augi
mu, teisinių priemonių pa
galba imtasi racionaliai 
tvarkyti gamtos išteklią pa
naudojimą bei ją apsaugą. 
Imta planingai tvarkyti kraš
tovaizdį, išskirtos priemo
nės, poilsio, turizmo, zonos, 
įvertinti estetiniai gamtos 
ištekliai, atkurti miškai, ku
rią šiandien beveik 25 pro
centai visos teritorijos, nu
statytos priemonės raciona
liam durpynų naudojimui, 
dirvą apsaugai nuo vandens 
ir vėjo erozijos bei želdinių 
apsaugai Lietuvoje.

Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba jau 1959 metais 
priėmė Gamtos apsaugos įs
tatymą, kuriuo remiantis 
buvo įsteigta šimtas gamti
nių draustinių, paskelbti 
valstybės saugomais apie 
200 parkų, daug negyvosios 
ir gyvosios gamtos pamin
klą. Įkurtas Gamtos apsau
gos komitetas prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos, ku
riam pavesta užtikrinti res
publikos gamtos turtų išsau
gojimą, moksliškai ir visuo
meniškai svarbių, o taip pat 
gadinamą arba nykstančių 
gamtos objektą ir būdingą 
krašto gamtovaizdžių apsau
gą. Įsteigta Lietuvos gam
tos apsaugos draugija, ku
rios tikslas plačiu mastu 
įtraukti visuomenės narius į 
gamtos apsaugos darbą.

DAR NE VISKAS 
PADAROMA

Tačiau dar nereti atvejai, 
kai įstaigos, įmonės ir pa
vieniai asmenys pažeidžia 
nustatytas taisykles bei nor
matyvus gamtos apsaugos 
srityje, mažai ar visai ne-

GYVŲJŲ
IR MIRUSIŲJŲ 
SUGRĮŽIMO 
BALADĖ
1
Grįžta paukščiai iš kelionės, 
Nes tie paukščiai juk savi. 
Na, o žmonės?

Grįžta žmonės:
Ir gyvi, ir. .. negyvi. . .

Ir gyvi,
Ir negyvi —
Čia savi,
Visi savi.

Gynė gerą savo šalį
Jie — jaunystės gražume. 
Ir gyvi — gyventi gali, 
Gali vaikščioti žeme.

Tik sugrįžti tie negali, 
Kur per pusę savo dalį 
Pasidalė su žeme.

Bet ir jie,
Nors negyvi, 
Grįžta, nes 
Visi savi.

Sustojimas.

— Labas!
— Labas!
Skamba — sužeisti laukai.

Sustojimas.

Kario kapas.
Ilsisi kovų draugai.

Bet gyvi
Ir negyvi
Sveikinas — 
Visi savi...

2
Kurie gyvi pas gyvus 
Sugrįžo — žemę ars. 
O kritę žemės syvus, 
Kaip juodą alų, gers.

skiria dėmesio tvarkai ir 
grožiui kurti. Meilė gamtai 
prasideda nuo tos vietos, 
kurioje gyvename ir dirba
me. Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius Antanas 
Sniečkus straipsnyje “Rū
pestingai puoselėkime gam
tos grožį“, skirtame Tautą 
draugystės parko atidarymui 
Vilniuje, rašo, kad “Tvarka 
ir grožis savaime neateina. 
Jie kuriami aktyviomis Įmo
nių, įstaigų, organizaciją, 
kolūkių ir tarybinių ūkią ko
lektyvą pastangomis, visų 
gyventoją konkrečiu darbu“. 
Kiekvienam iš mūsą, kur 
mes bedirbtume, pramonėje 
ar žemės ūkyje, Įstaigoje 
ar mokykloje, turi rūpėti, 
kad mūsą aplinka būtų tur
tinga, švari ir graži.

KAROLIS JANKEVIČIUS 
Lietuvos
gamtos apsaugos 
draugijos pirmininkas

Dr. Daniel Ellsberg su žmona Los Angeles mieste laike 
teismo. Kaip žinia, jis kaltinamas “pavogime” ir paskel
bime Pentagono dokumentą, kurie visam pasauliui parodė, 
kaip ši šalis be jokio pateisinimo tapo įtraukta J Vietna
mo barbariškąjį karą. Teismas eina jau kelinta savaitė 
ir jam vis dar nesimato pabaigos. Teisme paaiškėjo, kad 
tie patys elementai, kurie apiplėšė Demokratą partijos 
būstinę Washingtone, jaip pat apiplėšė Dr. Ellsbergo kabi
netą ir pagrobė dokumentus. Naujas skandalas.

Gyvieji sės čia javą 
Ir duoną sau augins. 
O kritę tartum savą 
Nuo speigo derlių gins.

Gyvieji duoną valgys. 
Vėl ars. Ir vėl akės. 
O krituslems Ir dalgis 
Lankoj skaniai žvangės.

Susės visi už stalo — 
Visi šeimos vienos.
Gyvieji gers čia alų, 
O negyvi dainuos.

3
Nėra gyvų ir negyvų.
Nėra savų ir nesavų.
Visi gyvi.
Visi savi.
Visi Tavy — tiktai Tavi.

Vieniems darbai, kitiems 
varpai.

Vieniems žaibai, kitiems kapai.
Visiems, kartu 
Paėmus, — Tu. 
Tu — tai visi, visi — tai Tu.

Pakelk sparnus — nuvyk 
varnus.

Nuvyk varnus — ištiesk 
sparnus.

Tik Tu esi
Viena teisi.
Nes Tu buvai ir Tu esi.

Visi, gyvi Ir negyvi, 
Savi visi, visi savi. 
Tavy visi, 
Ir liūdesy, 
Ir džiugesy — visi Tavy.

Visi
Gyvi.
Visi 
Savi.

EDUARDAS MIEŽELAITIS

GOLDĄ MEIR

Tai Mrs. Goldą Meir, kuri 
gegužės 3 dieną atšventė 
savo 75-ąjį gimtadienį. Ji 
yra Izraelio premjerė nuo 
1969 metą. Ji gimus Rusijo
je ir su tėvais jauna būdama 
gyveno Jungtinėse Valstijo
se. 1921 metais nuvyko į 
Palestiną ir ten apsigyveno. 
Kai 1947 metais buvo pa
skelbta Izraelio valstybė, ji 
tapo jos ambasadore Tarybą 
Sąjungoje. Dabar ji laikosi 
Washingtone nustatytą gai- 
rią. Neseniai Čia lankėsi ir 
vėl tarėsi su prez. Nixonu.
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Kauno Kultūrinė kronika
NAUJA OPERA - PASAKA

Muzikinio teatro scenoje 
rampos šviesą išvydo nauja 
lietuviška opera - pasaka 
‘‘Kupriukas muzikantas”. 
Libretą ir muziką naujajam 
spektakliui parašė panevė
žietis kompoziterius ir pe
dagogas Antanas Belazaras.

“Kupriukas muzikan
tas” - antrasis A. Belazaro 
kūrinys, pastatytas Kaune, 
Prieš porą dešimčių metu 
kompozitorius muzikinio 
teatro scenoje debiutavo su 
pirmąja pokario metą lietu
viška muzikine komedija 
kaimo tematika “Auksinės 
marios”.

Naują operą-pasaką reži
savo respublikos nusipelniu
si artistė Aldona Ragaus
kaitė.

PARSIVEŽĖ “BELOVEŽO 
TAURĘ”

Su pagrindiniu tarptautinio 
pramoginių šokiu konkurso 
prizu “Belovežo taure” iš 
Lenkijos miesto Bialystoko 
sugrįžo Kauno šokėjai. Kau
nui šiose tradicinėse varžy
bose atstovavę Profsąjungą 
kultūros rūmu pavyzdinio 
pramoginią šokią kolektyvo 
“Sūkurys” saviveiklininkai 
varžėsi su pajėgiausiais 
Varšuvos, Krokuvos, Bialy
stoko ir kitą kaimyninės ša
lies miestą šokėjais. Kon
kurse taip pat dalyvavo Če
koslovakijos, Vengrijos ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos šokią meistrai.

Tarptautinės klasės šokė
ją grupėje geriausiai pasi
rodė kauniečią mediką pora 
Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. Tarybą Lietuvos atsto
vai taip pat nugalėjo ir kitu 
grupią šokėją varžybose.

“ĄŽUOLYNO” MARSAI

Kaune susikūrė naujas 
muzikinis kolektyvas - kul
tūros skyriaus pučiamąją 
orkestras. Jis pavadintas

PATERSON, N. J.

Prisinimui mano gyvenimo draugo

Mano vyras Jonas Skarbalis mirė 1971 m. gegužes 24 
dieną. Todėl šį mėnesį sukanka vieneri metai. Mirė su
laukęs 82 metą.

Jonas ilgus metus buvo “Laisvės” skaitytojas. Aš irgi 
palieku jos skaitytoja. Buvo geras, sąžiningas ir gabus 
darbininkas, priklausė unijai. Paskutinė vieta, kur dirbo, 
buvo Manhattan kompanija. Buvo išėjęs į pensiją. Kai 
sulaukė 82 metą, staigiai susirgo. Nuvežėme į ligoninę 
ir ten mirė.

Aš pasilikau viena su savo dukrele Julia ir jos šeima. 
Pasilikau labai nuliūdusi be savo mylimo vyro.

Mielas Joneli, ilsėkis ramiai šaltoje Amerikos žemėje. 
Mes lankysime tavo kapą klek galėsime.

CECILIA SKARBALIS

ST. PETERSBURG, FLA.

Liūdnas Prisiminimas
Jau metai laiko praslinko nuo to skaudaus įvykio, kuo

met 1972 metų gegužės 15 d. mano gerbiamos draugės 
Antaninos Puishienės, geriau žinomos varduZablackienės, 
jautrioji širdis sustojo plakusi.

Nežiūrint, kad jos nėra gyvųjų tarpe, bet jos pavyzdingas 
gyvenimas ir tikra motiniška meilė tebėra mano ir visą 
mūsų mintyse ir širdyse ir taip pasiliks ilgiems laikams 
tos taurios žmonos prisiminimas iki mūsų širdys plaks.

EMA BRUWER

“Ąžuolynu”. Orkestrui va
dovauja Aloyzas Marcinke
vičius, 34 metą Vilniaus val
stybinės konservatorijos 
auklėtinis.

Vasaros vakarais Laisvės 
alėjoje ir kitose centrinėse 
miesto gatvėse kauniečiai 
galės stebėti orkestro eise
ną. Be to, “Ąžuolynas” 
rengs koncertus po atviru 
dangumi.

JAUNŲJŲ DROBĖS

M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje atidaryta pirmoji 
miesto jaunąją dailininką pa
roda. Ekspozicija pasakoja 
apie Kauno šiokiadienius, 
geriausius jo žmones, vaiz
dingąsias miesto apylinkes. 
Keliasdešimt jaunąją tapyto
ją, grafiką ir taikomosios 
dailės specialistą parodai 
pateikė apie pustrečio šimto 
darbą. Plati ir įvairi taiko
mosios dailės darbą ekspo
zicija. Joje - spalvingi de
koratyviniai kilimai, kere- 
mika, odos reljefo darbai.

Šiuo metu Kaune gyvena ir 
kuria daugiau kaip du šimtai 
dailininką. Ją parodas, 
miesto muziejuose sukauptą 
meno vertybių ekspozicijas 
kasmet aplanko pusė milijo
no žmonių.

H. LABANAUSKAS

Detroit, Mich.
DETROITO LIETUVIŲ 
MOTERŲ PAŽANGOS 
KLUBO VEIKLA

Balandžio 8 d. įvyko De
troito Lietuvią Moterą Pa
žangos klubo susirinkimas. 
Narią atsilankė vidutiniškai. 
Adelė Wardo atidarė susi
rinkimą. Ji pranešė, kad 
klubo pirmininkė Anna Doc- 
.kus nesiranda. Ji išvažia
vusi į Zeigler, Ill., ir pa
prašė išsirinkti tos dienos 
tvarkos vedėją. Liko išrink
ta Anna Daukus.

Sekė klubo valdybos ra
portai. Anna Daukus prane
šė, kad yra mirusi mūsą narė 
Mary Urbant ir paprašė na
rią atsistojimu ir minutės 
tyla atiduoti paskutinį pa
gerbimą mirusiai narei. 
Mary Urbant buvo mūsą klu
bo ilgametė narė, pažangos 
rėmėja, “Vilnies” skaityto
ja,. savininkė “Beachnut 
Grove”, kur per daug metą 
Įvykdavo spaudos piknikai.

Fin. sekr. Uršulė Yusko 
išdavė finansinį raportą ir 
sykiu pranešė, kad ligonėms 
išsiuntinėjusi pasveikinimo 
korteles ir ligonės po valiai 
sveiksta. Jos raportas 
priimtas. Iždininkė A. War
do sutiko. Protokolą rašti
ninkė neturėjo nieko naujo 
raportuoti.

Buvo laiškas nuo Cancer 
Society su atsikreipimu, jei 
galima, padidinti auką, nes 
dabar, kai doleris liko su
mažintas, mūsą $10 auka tik
tai verta $7.24. Po apkalbė
jimo nutarta ateityje aukoti 
$15.

KLUBIETĖ

Norfolk, Mass.
Išgulėjęs keturias savai

tes Pondville ligoninėje, ba
landžio 20 dieną mirė Alek
sandra Vaitkevičius, kuris 
gyveno 74 Campell St. Mirė 
sulaukęs 88 metą amžiaus. 
Liko liūdesyje jo didelė šei
ma: trys sūnūs Edmund, 
Walter ir Albin, kurie gyve
na Norfolke; trys dukterys - 
Margaret Bassignani, Nor
folke, Helen Crossman, 
Pramingame, ir AnnEkland, 
Wolpole; taipgi 17 anūką ir 
18 proanūkią, ir daug gerą 
draugą.

Velionis buvo pažangus, 
laisvą minčią žmogus, skai
tė “Laisvę” ir kitus pažan
gius laikraščius, priklausė 
prie LLD 9 kuopos ir LDS 3 
kp. Norwoode. Buvo pašar
votas Norwoode Paul H. Krau 
šermeninėje ir palaidotas 
balandžio 24 d. Norfolk 
miesto kapinėse šalia jo 
žmonos, kurie mirė prieš 
keletą metą.

Visi palydovai buvo pa
kviesti užeiti į velionio bu
vusį namą, kur visi buvo 
pavaišinti užkandžiais ir ka
vute.

Lai būna velioniui amžina 
ramybė, o šeimai užuojauta 
liūdesio valandoje.

M. UŽDAVINIS

Cleveland, Ohio
IS CLEVELAND© LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBO VEIKLOS

Moterą klubo susirinki
mas įvyko balandžio 12 die
ną. Dalyvavo gražus būrelis 
narių ir svečių; viso apie 35 
dalyviai. Buvo labai malo
nu matyti tokį grąžą skaičią.

Buvo mūsą klubo gimta
dienio minėjimas. C. L. 
Moterą klubas susitvėrė 
1938 metą balandžio 6dieną. 
Per tuos ilgus metus daug, 
darbelio Įdėjome visos ilga
metės veikėjos ir valdyba.

Gražiai pagerbti draugai 
Gunnar ir Anna Carlsen su 
papuošalais gėlią irvestuvią 
pietumis. (Mududideliaidė
kojame draugėms A. Palton 
ir A. Mack už taip malonius 
ir gražius linkėjimus mūsą 
naujame gyvenime, taipgi ir 
visam C. L. Moterą klubui už 
didelį triūsą ir visiems ir 
visoms už atsilankymą ir 
draugiškumą.)

Susirinkimas buvo links
mas, malonus, pietūs sko
ningi. Ačiū šeimininkėms 
už ją įdėtą grąžą darbą ir 
maloną patarnavimą.

A. CARLSEN

LAISVE 5-tas puslapis

Pittsburgh, Pa.
Lietuvią Kapiniu draugijos 

dalininką ir sklypu savininką 
metinis susirinkimas įvyko 
balandžio 29 d. Dalyvavo 
gera skaitlinė atstovu - 
moterų ir vyru.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Maceika kaip 2-rą vai., 
jausminga kalbą.

Visi komiteto nariai pa
teikė raportus iš visą metą 
veikimo, kas buvo atlikta 
dėl kapiniu pataisą ir staty
bos. Komiteto raportai buvo 
priimti su padėka už gerus 
darbus už kapiniu gražu už
laikymą.

Nutarta gegužes 27 dieną 
ant kapinių laikyti pagerbimą 
mirusiu ir palaidotu lietuviu 
kapinėse kaip 2-rą vai. Pa
gerbime dalyvaus V. F. W. 
575 postas. Nepamirškime 
laiko, dalyvaukime visi.

Nutarė sekanti metini Lie- < * 
tuviu kapinių susirinkimą 
laikyti balandžio 7 d. 1974 
metais.

Direktoria i i šrinkti iki. se
kančio metinio susirinkimo: 
J. Maceika, A. Alikonis,4 M. 
Zdankienė, S. Chestnut, T. 
Alikonis, M. Zdankienė, S. 
Chestnut, T. Alikonis, V. 
Savestone, G. Smuike. Di
rektoriai savo susirinkime 
pasiskyrė pareigoms. Daug 
metų buvę kapinių komiteto 
nariai, K. Melnis ir P. Kar- 
sokas atsisakė iš komiteto 
pareigą. Susirinkimas pa
dėkojo už jų ilgų metų darbą 
dėl kapinių.

Atsistojimu buvo pagerbti 
mirusieji ir palaidoti Lie
tuvių kapinėse. Žemės se
kretore M. Chestnut per
skaito vardus mirusių 1972- 
.1973 metais. [

Susirinkimui ' užsibaigus, 
kapinių moterų draugijos 
pirm. II. Zedlkovik pakvietė 
visus susirinkusius ant pie
tų. Buvo visi gerai pavai
šinti. Kapinių draugijos mo
terys daug darbuojasi dėl 
kapinių. Priklauso jomis’ 
didelė pagarba.'

' M.__ _ ._ i...._

Hartford, Conn.
Laisves Choro koncertas 

jau artinasi. įvyks gegužės 
20 dieną. Choriečiai smar
kiai praktikuoja gražias dai
nas, lietuviškas ir angliškas, 
šeimininkės rūpinasi paga
minti gerus valgius pavaiši
nimui publikos.

Tokio šaunaus pavasarinio 
koncerto jokiu būdu negalim a 
praleisti.

Yra pakviestas iš New 
Yorko puikus solistas Viktor 
Beker. Jis visus sužavimi 
savo dainavimu. Jį palydės, 
jam'akompanuos Aido Choro 
vadovė Mildred Stensler. 
Taip pat laukiame ir daugiau 
svečių iš New Yorko.

Vietinės dainininkės, kaip 
ir praeityje, bus Elena Bra
zauskienė ir Wilma Hollis. 
Jos dainuos solo ir duetus.

Na, ir kas mūsų parengi
mą palinksmins? Ogi John 
Martin muzikantai.

Visi kviečiame. Laukia
me.

ELENA.

fantastiška
KELIONĖ

Kbi kurie užsienio mokslininkai 
kelionei j kosmosą siūlo panau
doti asleioidą ,,t:ros". Sis aste
roidas buvo atrastas 1899 m. Jis 
sukasi aplink Saulę orbita, nusi
tiesusią tarp Žemės ir Marso. 
1975 m. asteroidas praskries ,.lik" 
už 20 000 000 km nuo Žemės. Tai 
gana palankus momentas jo pa
viršiuje išlipti kosmonautams, ku
rie paskui tęstų savo kosminę ke
lionę 8690 km vai greičiu. Po 
643 dienų kelionės, kai asteroi
das vėl priartės prie mūsų plane
tos, kosmonautai galėtų sugrįžti į 
Žemę.

LAISVĖS CHORO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės 20d.

1 valo po pietų

157 HUNGERFORD ST., HARTFORD, CONN.

Meninę programą pildys pats Laisvės Choras vadovybėje 
Wilma HolliSo Solistai: Viktoras Bekeris iš New Yorko, 

Elena Brazauskienė ir Wilma Hollis. Taipgi dalyvaus 
Mildred Stensler, kuri akomponuos V. Bekeriui.

Bus duodami pietūs. Po koncerto ir pietų šokiams gros J. Martin 
orkestrą.

Laukiame svečių.iš visur.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEW YORK A S. Naciona- 

lio Vartotoją Kongreso su
šaukta konferencija pasisakė 
tęsti kovą prieš aukštas 
maisto kainas.

LOS ANGELES, Calif. Čia 
susikūrė komitetas kovai 
prieš aukštas kainas ir in
fliaciją.

HANOJUS. Dr. Benjamin 
Spock, amerikietis kovotojas 
už taiką, lankėsi Siaurės 
Vietname ir dabar grįžta 
namo.

A. ir S. Rakutis 
Minnie Krool 
M. Grigūnienė 
M. Trakimavičienė 
A. ir Olga Zarūbos 
F. ir B. Preibis 
P. Žukauskienė

BUENOS AIRES. Milita- 
rinė valdžia paskelbė apgu
los stovį penkiuose Argenti
nos miestuose, kuriuose 
veikia kairieji partizanai.•

ANKARA. Turkijos gy
ventoją skaičius 1972 metais 
pasiekė 37 milijonus 500 
tūkstancią.

BERLYNAS. Japonija ir 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika nusitarė už- 
megsti diplomatinius ryšius 
gegužės 15 d.

Roma. Visoje Italijoje 
pašto, telegrafo ir telefonų 
darbininkai streikuoja. To
dėl paštas visai neveikia.

Biznieriai už nuvežimą 
laiško iš Romos į Milaną 
ar kitą miestą kurjierams 
moka maždaug po $5. Paš
to neveikimas kenkia bend
rai ekonomikai.

S A C RAMENTO. Kalifor
nijoje 1972 m. trafiko ne
laimėse žuvo 4,426 žmonės, 
tarp jų buvo 596 motorci- 
kliais užmušti.1 •

DETROITAS. Pustrečio 
milijono tymsterią unijos 
narių reikalauja pakelti al
gas 11%. •

Anglijos inžinieriai sukū
rė nedūžtančią elektros lem
putę. Jie pasiūlė stiklinį 
gaubtą padengti specialiu 
gumos laku.

NORFOLK, MASS.

Mirus

Aleksandrui Waitkeviciui
1973 m. balandžio 22 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo šeimai; sunams Edmund, 
Walter ir Albin; dukroms Margarita, Helen ir Ann; taipgi 
visiems jo giminėms ir draugams Čionai ir Lietuvoje.

Nellie Grybienė
S. Družas
J. Družienė
P. Babilienė
J. ir Anna Tranavich
M. Uždavinis

ELIZABETH, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
MARIJONOS PAULAUSKIENES-LAZAUNIKIŪTES

Si pavasarį (1973) suėjo 13 metą kai nelaboji mirtis at
skyrė nuo mūs mano gyvenimo draugę ir vaikų motiną.

Mieloji, buvai rūpestinga ir brangi mums. Rūpestingai 
dėjai pastangas išauginti dukras doras, skaisčias lietuvai- 

skausmu. Labai .tęs. Prisimename mes Jus su širdies 
gaila, kad nebesate su mumis.

Ilsėkis ramiai, brangioji. Mes Tavo 
lankysime ir puošime gėlėmis. Niekad 
širdžių ir minčią kol mes būsime gyvi.

VINCAS PAULAUSKAS - Gyvenimo draugas
Dukros - MARIJONA, ANNA, JEN AVIE 

ir ADELE
ŽENTAI, ANŪKAI IR ANŪKĖS.

kapą lankome ir 
neišeisi iš mūsų c

Liūdnas prisiminimas

ST. PETERSBURG, FLA

Jau metai laiko praslinko nuo to skaudaus įvykio, kuo
met 1972 metų gegužės 15 d. mano motinos Antaninos 
Puishienės geriau žinomos vardu Zablackienės, ir patėvio 
Jimio žmonos jautrioji širdis nuvargusi sustojo plakusi.

Nežiūrint, kad nėra jos gyvąją tarpe, ji nebegrįš, bet 
mudu su patėviu po tokio nemalonaus įvykio negalime jos 
pamiršti, visada ji mudvieją mintyse. Juo labiau žinant 
kokia ji buvo tauri moteris, pažangaus judėjimo puoselė
toja, pavyzdinga šeimos auklėtoja, išmokė savo vaikus eiti 
pažangos keliu.

Visų mylima asmenybė užbaigė nelengvą savo gyvenimo 
kelionę, mes likę tęsime nebaigtus jos visuomenės dorus 
darbus.

Duktė - ADELĖ PAKALNIŠKIENĖ
Vyras - JIMIS PUISHIS
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Kompartijos generalinis sekretorius Gus Hali kalba New 
Yorko gegužinėje demonstracijoje Union Square.

Amerikiečiai 
laimėjo

Praėjusį pirmadienį vaka
re televizijoje (Channel 5) 
stebėjau tarp Jungtiniu Val
stiją ir Tarybą Sąjungos 
krepšininką rungtynes, 
einančias mūsą Manhattan© 
Madison Square Garden sve
tainėje. Tai buvo labai, la
bai įtemptas persiėmimas 
tarpe abieją salią pačią 
smarkiausią tos rūšies 
sportininką. Per visą loši
mui nustatytą laiką laimėda
vo tai viena, tai kita pusė. 
Taip, kad abi pusės turėjo 
po lygą tašką skaičių - po 
73. I

Kas tokiame atsitikimei 
daroma? Ogi lošiamas virš
laikis. Patvarkyta, kad lo
šimas tęsis dar penkias mi
nutes.

Tai buvo nepaprastai 
įtemptos minutės. Ameri
kiečiai pradėjo begailestingą 
ofensyvą, ir jiems labai se
kėsi. Tarybiniai krepšinin
kai pradėjo atsilikti. Galuti
ni rezultatai? Amerikiečiai 
laimėjo 89 taškais prieš ta- 
rybinią krepšininką tik 80.

Aišku, kad skaitlinga ame
rikinė publika karštai 
sveikino savo sportininkus 
su ją šiuo labai svarbiu pa
sirodymu.

RE P.

Bulgarijoj didėja 
turizmas

Sofija. 1972 metais Bul
garija turėjo daugiau kaip 3 
milijonus turistą arba 10 
proc. daugiau kaip 1971 m. 
Šiemet tikimasi dar daugiau 
turistą.

Apie pusę turistą atvyksta 
iš socialistinią Europos ša
lių. Nemažai atvyksta iš 
Amerikos, Vakarą Vokieti
jos, Prancūzijos, Italijos, 
Austrijos.

MASKVA. - Perpastaruo- 
sius porą metu 23 milijonai 
tarybiniu piliečiu persikėlė 
gyventi į naujus apartmen- 
tus.

Protestas karui
h irželio 9 dieną

Pittsburgh, Pa. Liaudies 
K oali ei ja Taik ai ir Teisingu- 
mui čia sušaukė konferenci
ją. Dalyvavo atstovai iš 17 
valstiją.

Konferencija nutarė skirti 
birželio 9 d. nacionaliniam 
protestui prieš Nixono karą 
Kambodijoje ir kartu prieš 
ekonominį karą darbo žmo
nėms.

HOUSTON, Texas. John 
B. Connally, buvęs guberna
torius, vėliau pareigūnas 
Nixono administracijoje, 
šiomis dienomis metė De
mokratą partiją ir įstojo } 
Republikoną partiją. Jis ti
kisi 1976 metais laimėti pre
zidentinę kandidatūrą.

Demand new 
election

In his May Day speech at 
Union Square the leader of 
the American Communist 
Party Gus Hall proposed fol
lowing demands;

“(1) Annul the 1972 Presi
dential elections because it 
is now clear that they were 
a fraud, and that the reelec
tion of Nixon results from a 
conspiracy, a conspiracy on i 
the people, on the electoral 
system. The annulment can 
take place either by petition 
or a declaration by the U. S. 
Congress.

(2) There must be a de- ; 
' mand to set up a caretaker 
people’s government. If 
there was ever a time when 
this country needs a careta
ker government of the peo
ple, it is now. A caretaker 
government made up of peo
ple who represent the trade 
unions.

The caretaker people’s 
government must be repre
sentative of the Black, 
Puerto Rican and Chicago 
oppressed peoples move- 

■ ment. It must represent the 
women’s organizations, the 
youth, the Vietnam Veterans, 
it must represent the victims 
of monopoly capitalism and 
of the conspiracy, the Nixon 
conspiracy.

(3) New elections, new 
Presidential elections must 
be held, with guarantees that 
no conspiracy will take 
place; with guarantees from 
the caretaker People’s gov
ernment.

(4) Open the prison gates 
for the victims of oppression 
and close them for the con
spirators”.

Baigė streiką, 
pasirašė sutartį

New Yorko tekstilės dar
bininkai baigė streiką ir su
grįžo į darbą. Streikas tę
sėsi septynias dienas. 
Streikavo 3,500 darbininku. 
Jie pasiekė gražaus laimė ji
mo. Jie gauna tuojau pakel
ti algas $15 savaitėje, o atei
nančiais dvejais metais vėl 
bus pridėta po $12. Streikui 
vadovavo Distributive 
Workers of America unija.

Rag ina su laikyt i 
naują karą

Detroitas. Labor for 
Peace organizacija, atsto
vaujanti apie 4 milijonus or
ganizuotą darbininku, griež
tai smerkia Jungt. Valstiją 
lėktuvais bombardavima < 
Kambodijos ir Laoso.

Toks bombardavimas, 
kokį Nixono administracija 
tęsia, sudaro naujo karo pa
voją Azijoje.

BUFFALO, N. Y. Grand 
džiurė apkaltino 24 žmones 
už visokius prasižengimus 
Mafijos raketlerią.

Neskaitlinga, bet 
rimta ir įspūdinga

Šiemet, reikia pasakyti, 
Gegužes Pirmosios minėji
mas New Yorke Union Square 
aikštėje nebuvo toks skait
lingas, kokio buvo tikėtasi. 
Pirmoje vietoje, žinoma, to
dėl, kad musu miesto darbo 
unijos į minėjimą nebeisi- 
traukia. Labai gaila.

Bet savo turiniu minėji
mas buvo labai svarbus ir 
įdomus. Buvo visa eilė pui
kiu kalbėtoju, kurie nušvietė 
šios tarptautinės darbo
šventės istorine reikšme ir< < 
nūdienes problemas, su ku
riomis Amerikos žmonėms 
prisieina grumtis. Be kitu 
kalbėtoją kalbėjo ir Ameri
kos Komunistą Partijos pir
masis sekretorius Gus Hali. 
Jo kalba susilaukė bene gau
siausią aplodismentų.

Demonstracijoje buvo iš
kelta visa eilė svarbią šū
kiu. Buvo reikalaujama, 
kad būtą ištrauktos militari- 
nės jėgos iš Amerikos bazių 
užsieniuose, kad būtą nu
trauktas Indokinijos karas, 
kad būtą sulaikytas bombar
davimas Kambodijos ir t. t. 
Garsiai kalbose ir plakatuo
se skambėjo šūkis už nu- 
mušimą pragyvenimo reik
menų kainu, prieš infliaciją, 
už paliuosavimą politiniu ka
limą, prieš rasizmą, prieš 
nutraukimą įvairią sociali
niu programą, kurios palie
čia opiausius biednuomenės 
interesus ir t. t.

Pirmosios Gegužės ruo
šėjai, matyt, tikėjosi pasi
rodant f ašistuojančią triukš- 
madarią, ir buvo tokiems 
įvykiams gerai prisirengę. 
Kai vienas gaivalėlis pradė
jo alasavoti, buvo greitai pa
šalintas iš demonstracijos. 
Demonstracija baigėsi gero
je nuotaikoje.

RE P.

It actually 
works!

I

DR. LOUISE WENSEL

Dr. Louise Wensel is the 
executive director of the se
cond acupuncture center to 
open in Washington, D. C., 
and in the country. She is 
relying on time to prove that 
Western medicine doesn’t 
have anything so good or 
safe as Eastern acupuncutre 
for curing a whole host of 
ailments - arthritis, mi
graine headaches, and soon.

She says that Chinatown’s 
acupuncturists biggest pro
blem is that they have no 
concept of sanitation and un
less the medical profession 
makes some kind of integra
tion with its medical struc
ture, they will continue to 
work underground.

The District of Columbia 
is the only place Dr. Wensel 
knows where there is a writ
ten ruling of the Medical 
Board allowing acupunctu
rists to function under the 
direction of licensed physi
cians.

ILSE

NEW YORKO 
NAUJIENOS
PATH geležinkelią darbi

ninkai jau antrą mėnesį 
streikuoja. Apie 80,000 ke
leiviu priversti autobusais 
keliauti iš New Jersey į 
New Yorką ir atgal.

•
Policistas Quigley krimi

naliame teisme kaltinamas 
už peršovimą prostitutės, 
kuriai jis sumokėjęs $20 ir 
reikalavęs grąžinti, bet ji 
atsisakiusi grąžinti.

Temple Emanu-El Sinago
goje žydai pagerbė Varšuvo
je sukilusius ir žuvusius žy
dus 1943 metais. Tuomet' 
hitlerininkai sukilimą su- 
kriušino ir žydus išskerdė.

Centraliame Parke susi
rinko keletas šimtą jaunuo- 
lią, kurie rūkydami marijua
na cigaretes reikalavo, kad 
jos būtą legalizuotos, kaip ir 
kitos cigaretės. Jie nepai
so, kad marijuana cigaretės 
turi narkotiką, sveikatai ža
lingos.

Viešosios Tarnybos komi
sija vėl leido Consolidated 
Edison kompanijai pakelti 
elektros kainas. Gausime 
elektros bilas vėl didesnes.

•
Teismas isakė miestui iš- <

mokėti pusę milijonodolerią 
George Smith, kurįplaukiant 
laiveliu nuo Manhattano tilto 
kritęs cemento gabalas sun
kiai sužeidė.

, •
Sveikatos; Tarnybos admi

nistracija sutiko 10-yje 
miesto kalėjimu turėti visą 
laiką per 24 vai. medicininį 
patarnavimą kaliniams.

. •
Daugiau kaip 300 bedarbiu 

laukė prie; unijos raštinės 
trejetą dieną ir naktų, kai 
unija pranešė, kad priims į 
darba 125 darbininkus, c

. •
Mirė 70 pietą amžiaus ka

pitonas Wm. V. Bradley, bu
vęs ilgus metus longšiorme- 
ną (dokininką) unijos prezi
dentas.

Plėšikas nušovė Thomas 
Berman, kuris išsiėmęs iš 
banko $80 ėjo namo su savo 
draugu. Kai plėšikas parei
kalavo atiduoti jam tuos pi
nigus, tai jis pastūmė jį ša
lin. Plėšikas tada paleido 
šūvį ir pabėgo.

REP

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 
Park, N.Y.

Dalyvaukime visos. Bus 
vaišės po susirinkimo, ku
rias paruoš A. Rainienė ir 
M. Sukaitienė. VALDYBA

(18-19)

daugiau sveikinimu

Dar prisidėjo prie niujor- 
kiečią sveikinimą “Vilnies” 
suvažiavimo Juozas Weiss ir 
W. A. Malin su penkinėmis. 
Tad dabar per mane viso 
pasiusta $341.

IEVA MIZARIENE

TOKIJAS. Pirmasis ta
rybinis aliejaus tankas at
vežė Japonijai aliejaus. Ja
ponija gaus iš Sibiro šiemet 
milijoną toną tarybinio alie
jaus.

Aidiečių koncertas labai 
gražiai pavyko

Nors jūsą gretos gerokai 
praretėjusios, bet man atro
do, kad šiame savo koncerte 
jūs pasirodėte nė kiek ne 
prasčiau, kaip pasiūdyda
vote praeityje, kai jūs vos 
sutilpdavote į didžiulę es
tradą. Jūsą pasirinktos dai
nos daugumoje muzikiniu po
žiūriu buvo labai sudėtingos, 
bet jūs jas atlikote, pasak 
žurnalisto Sinkevičiaus, tie
siog meistriškai.

Bet tai dar ne viskas, kas 
liečia šią nepaprastą aidie- 
čią suruoštą sueigą. Po kon
certo Piliečią Klube, jie pa
kvietė visus programos pil- 
dytojus į “Laisvės” salę ant 
vakarienės. Mes irgi, labai 
daug mūsą, atsekėme paskui 
juos, užsimokėdami po tris 
dolerius. Prisipildė beveik 
pilna salė. Gerai pasisoti
nus ir pasivaišinus, čia tai 
jau buvome per chicagiečius 
tikrai nustebinti. Jie mums 
davė antrą koncertą. Vėl 
plojimai, vėl saulė mūsą vei
duose ir širdyse. . . Valio 
jums! Ačiū jums! Iki kito 
susitikimo. REP.

“Laisvei” 
dovanėlė
Sekmadienį aidiečią kon

certe dalyvavo graži hart- 
fordiečią grupelė. Ją tarpe 
sutikau šauniąją laisvietę 
Louise Butkevičienę. Ji man 
duoda penkinę ir sako: Štai 
nors mažytė “Laisvei” do
vanėlė. Žinau, kad jai pa
rama reikalinga. Nenoriu 
išvažiuoti nieko jai nepali
kus.

Ačiū jums, drauge Louise.
Ta pačia proga noriu pa

minėti dar trejetą draugą. 
Draugė V. Urbanienė iš 
Coney Island duoda penkio- 
liką dolerią. Klausiu: Kaip, 
kam ir už ką? Ji sako: 
Dešimt dolerią už “Lais
vės” prenumerata , o penkis 
prašau perduoti Aido Chorui.

Prieina Mateušas Simon 
ir klausia: Ar dar galima 
pasveikinti “Vilnies” suva
žiavimą? Štai dešimtinė. 
Prašau pasiusti. Nenoriu 
atsilikti nuo kitą niujorkie
čiu, kurie jau pasveikino vil
niečius.

Brooklynietė draugė Si- 
beikienė atrodė gan suvar
gus, labai skundėsi savo 
sveikatos padėtimi. Girdi, 
nors jau labai sunku skaityti, 
bet su “Laisve” nenoriu 
skirtis. Štai devyni doleriai 
už prenumeratą.

Puikūs žmonės tie mūsą 
laisviečiai! REP.

"Laisvės”
Direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, gegūžės 21 d., 
2 vai. po pietą, Laisvės sa
lėje. Būkime visi.

SEKRETORE
(19-20)

Praėjusį sekmadienį lie
tuviškos dainos mylėtojai il
gai prisiminsime. Diena 
buvo tartum užsakyta dėl to
kios sueigos. Bet saulė 
skaisčiausiai švietė ne tik už 
Maspetho Lietuvią Piliečią 
Klubo salės sieną. Ji man 
dar skaistesnė atrodė Aido 
Choro koncerto dalyvią vei
duose ir širdyse. Jie džiau
gėsi, jie didžiavosi. Nors 
didelėje daugumoje jie buvo 
jau gana gražaus amžiaus 
sulaukę, bet kažin kaip man 
atrodė visi gražiai pajaunė
ję. Tai ką reiškia džiugi, 
skaisti nuotaika. O ji tokia 
buvo per visą koncerto eigą.

Nieko nekalbėsiu apie kon
certo programą ir jo eigą. 
Apie tai skaitysite pla
čiau Helen Feiferienės ko
respondencijoje sekamame 
“Laisvės” numeryje.

Gal tik žodelis kitas apie 
chicagiečius ir mūsą aidie- 
čius.

Chicagiečiai buvo aštuoni. 
Nesakysiu, kad jie savo pa
sirodymu mus nustebino. 
Mes žinojome, kad čia at
vyksta patys šauniausi Chi- 
catos lietuviškos dainos ir 
scenos meistrai. Todėl daug 
iš ją ir tikėjomės. Jie mus 
ne nustebino, bet sužavėjo. 
Man ir delnai įskaudo jiems 
beplojant po keikvienos ją 
dainos. Tuo pačiu “skun
dėsi” ir kiti dalyviai.

O, o mūsą Aldas! Valio 
jums, mielieji aidiečiai!

L. Namo Bendrovės 
reikalais

Lietuvią Namo Bendrovės 
(Lith. Building Corp.) šėri- 
ninką suvažiavimas įvyko 
balandžio 28 d. Suvažiavimo 
vedėju išrinktas Walter Ker- 
šulis, pagelbininku - Jurgis 
Bernotas, sekretorium - 
Jonas Grybas.

Bendrovės prezidentas W. 
Keršulis pateikė raportą iš 
direktorių veiklos. Direk
toriai gerai prižiūri namą. 
Kai atgyveno savo laiką ap
šildymo sistema, tai direk
toriai pasirūpino įvesti nau
ją gazu apšildymą. Taipgi 
atlikta įvairią namui patai
symu. Kiti direktoriai su 
tuo raportu sutiko.

Bendrovės knygvedys J. 
Gasiūnas pateikė dveją metą 
finansinį raportą, kuris 
rodo, kad bendrovė gražiai 
verčiasi. Šiuo metu mažai 
šėrininką atsiima pinigus už 
savo Šerus, bet daugelis savo 
Šerus dovanoja laikraščiui 
“Laisvei”.

Išklausę ir aptarę rapor
tus šėrininkai vienbalsiai 
užgyrė.

Vienbalsiai išrinkti tie pa
tys direktoriai: Walter Ker
šulis, Jurgis Bernotas, Jo-, 
nas Grybas, Pranas Varaš- 
ką, Povilas Venta, Jonas Ga
siūnas ir vienas naujas - 
Jurgis Waresonas.

Seimininkės Bronė Ker- 
šulienė ir Nelė Ventienė vi
siems dalyviams pataisė 
skanią valgią. Buvo pakan
kamai ir įvairią gėrimu. 
Joms širdingai ačiū.

Suvažiavimo išrinkti di
rektoriai turėjo bal. 30 d. 
pirmą susirinkimą, kuriame 
išrinkti bendrovės preziden
tu Walter Keršulis, vicepre
zidentu - Jurgis Bernotas, 
sekretorium-iždininku - Jo
nas Grybas, knygvedžiu - 
Jonas Gasiūnas, namo taisy
mą prižiūrėti - Jurgis Ware
sonas ir Jurgis Bernotas.

J. G.

Pramogų Kalendorius

GEGUŽES 13 DIENĄ

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 2-sios apskrities 
konferencija. Pradži 10 vai. 
lyto. 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.

GEGUŽES 20 D.

Laisvės Choro koncertas 
ir pietūs, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Pome- 
ninės programos ir pietą bus 
šokiai. Pradžia 1 vai.

BIRŽELIO 10 DIENĄ

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

KP. VALDYBA

RUGPIŪClO 19 D.

“Laisvės” direktoriai 
ruošia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N. Y. Bus pie
tūs. Jeigu tą dieną lytą, tai 
pietūs įvyks Laisvės salėje. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Nauja Klubietė
Daratėlė Murelienė jau 

pasidarė dažna mūsą paren
gimą viešnia ir tuo pačiu 
sykiu dalyvė. Ją galima 
skaityti aidiečią nuolatine 
akomponiste. Laimingi, mes, 
kad draugai Mūreliai gyvena 
nepertoliausia nuo New 
Yorko.

Praėjusį savaitgalį abu 
Mūreliai praleido New Yor
ke. Mat, Daratėlė turėjo 
būti aidiečią repeticijose 
penktadienio vakare, o sek
madienį akomponuoti jiems 
jąją koncerte. Tad penkta
dienio vakare turėjome pro
gą susipažinti su malonaus k 
būdo inteligentišku Walteriu 
Mūreliu.

Walter Mūrelis įteikė 
“Laisvei” $5, o Daratėlė su 
kita penkine įstojo į Niujor
ko Lietuvią Moterą Klubą.

Ačiū jiems.
IEVA MIZARIENE

PRAGA. Jungt. Valstiją 
senatorių grupė lankėsi Len
kijoje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje. Tarėsi su tą 
valstybią pareigūnais dėl 
prekybos praplėtimo.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Povilo Rainio

Gegužės mėnesyje sukako 10 metą nuo mirties mano 
mylimo vyro.

Mielas Povilai, visi Tavo giminės prisimename Tave.

ADELE RAINIENE
Žmona




