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KRISLAI
PASIŽYMI
ZMOGUŽUDYSTėM 

WATERGATE SKANDALAS 
POLIUCIJOS PAVOJUS 
MILITARINIAI PELNAI 
TAIKOS LAIMĖJIMAS

J. Gasiūnas

Jungtinės Valstijos smar
kiai pasižymi žmogžudystė
mis miestuose ir mieste
liuose. Per 15 pastarųjų 
metų žmogžudystės čia pa
dvigubėjo.

Pas mus įvyksta tris kar
tus daugiau žmogžudysčių, 
kaip Kanadoje, šešis kartus 
daugiau kaip Vakarų Europos 
šalyse, dešimts kartų dau
giau, negu Skandinavijoje.

Korėjos ir Vietnamo ka
rai, kuriuose amerikiečiai 
išžudė šimtus tūkstančių ci
vilinių žmonių, taipgi žymiai 
prisidėjo žmogžudysčių pa
didėjimo Amerikoje.

Nixonas ir vėl teisinasi, 
kad jis nieko nežinojęs apie 
suokalbi, apiplėšti nacionali
nę demokratų būstinę Water
gate miestelyje. Prieš ke
letą mėnesių jis net užginei-, 
no, kad jo administracijos 
pareigūnai nesą įvelti į tą 
skandalą.

Bet dabar jau visiems ži
noma, kad Nixono adminis
tracijos beveik visi aukšti 
pareigūnai yra įkišę savo 
nagus į Watergate skandalą. 
Jau visa jų eilė prisipažino 
prie kaltės. Suokalbininkų 
būrys smarkiai didėja.

Dabar jau sunku ką nors1 
Įtikinti, kad Nixonas yra vi
sai nekaltas avinėlis, nieko 
nežinojęs apie tą suokalbi ir 
visą skandalą. Daugumos 
žmonių opinija nusiteikusi, 
kad Nixonas rezignuotų arba 
Kongresas ji, suspenduotų.

Japonijos sostinė Tokijas 
kenčia nemažiau nuo poliu- 
cijos, kaip ir New Yorkas. 
Medicinos universiteto dak
tarų grupė veda tyrinėjimą 
jau per 10 metų. Jie surado, 
kad Tokijo mieste apie 80% 
šunų turi juodus plaučius nuo 
poliucijos.

Tokijas. Jungtinės Val-
Panašiai ir ba- stijos griežtai atsisako m a-

landžių plaučiai pajuodavę.
Tolesnis tyrinėjimas pa- I 

rodo, kad šunų ir balandžių 
plaučiuose dažnai išsivysto 
vėžys.

Jeigu šunims ir balan
džiams sudaro poliucija vė
žio pavojų, tai galima su
prasti, kad ir žmonės nuo 
poliucijos daug nukenčia.

•
94 kompanijos, kurios turi 

kontraktus su Pentagonu ir 
gynybos departamentu ga
minti bombas, amanuciją ir 
kitus ginklus, padarė 50% 
pelno; 49 kompanijų pelnai 
siekia net iki 100%, 22 kom
panijų pelnai siekia 200%. 
Yra keletas tokių kompanijų, 
kurios padaro 500%.

Senatorius Proxmire pa
skelbė tas kompanijas vie
šai. Šios kompanijos, aiš
ku, nori, kad karas niekad 
nesustotų. Kruvini doleriai 
plaukia J kontraktorių iždi
nes.

Astronautai pataisė erdvėj 
skriejančia laboratoriją 

ir tęsia kelione

Islandija kovoja prieš
Anglijos žvejus ir karo 

laivus, demonstruoja
Washingtonas. Aplink 

Žemę skriejanti erdvės ty
rimo laboratorija (Skylab 1) 
po pakilimo sugedo. Labo
ratorijos viduje nuo Saulės 
kaitinimo smarkiai pakilo 
temperatūra, pasiekė 150 
laipsnių.

Geg. 25 d. iškilo 3 astro
nautai su erdvės laivu Apol
lo ir susijungė su skriejan
čia laboratorija, uždengė 
Saulės kaitinamą pusę ir tada 
persikėlė į laboratorijos 
vidų tęsti kelionę aplink 
Žemę.

Laboratorijos paruošimas 
ir kelionė jau kainavo 
pustrečio bilijono dolerių. 
Kelionė tęsis 28 dienas.

Paskelbė amnestiją

United Press International

Dacca. Bangladešo vy
riausybė, premjero Rahma- 
no vadovybėje, paskelbė am
nestuojanti 20,000 bengalų, 
kurie buvo apkaltinti bendra
darbiavimu su okupacine ka- 
ruomene kovos už šalies ne
priklausomybę laikotarpiu.

Nemažins bazių.

ižinti savo militarines bazes 
Japonijoje, skelbia dienraš
tis “Yomiuri”.

Japonijos valdžia prašė 
mažinti bazes, bet gavo at
sakymą, kad pagal 1960 metų 
bendrą saugumo sutarti ba
zės turės pasilikti.

Didžiuli, laimėjimą atsiekė 
karo priešai Camden, N. J. ! 
Prisiekusieji teisėjai ištei- ■ 
sino 17 kaltinamųjų draftoį 
sąrašų naikinimu. į

Kaltinamieji prisipažino, 
kad jie tiksliai naikino sąra
šus militarinėn tarnybon 
šaukiamųjų jaunuolių ir vė
liau siunčiamų Vietnam an 
kariauti.

Tarp kaltinamųjų buvo ir 
katalikų kunigas Murphy. Jis 
pasakė, kad teisėjai, kaip ir 
amerikiečiai abelnai, yra 
pasipiktinę karu ir adminis
tracija, kuri ir dar dabar tę
sia Kambodijos bombardavi
mą.

TSRS padės JAV
Seattle, Wash. Tarybų 

Sąjungos generalinio konsu
lo deputatas Anatol Myško- 
vas pasakė Reklamų federa
cijai, kad Tarybų Sąjunga 
gali prisidėti prie likvidavi
mo Amerikos energijos kri
zės.

Myškovas nurodė, kad 
TSRS ir JAV prekyba sutei
kia daug gero abiem šalim. 
Natūraliniai resorsai Tary
bų Sąjungoje yra 4 kartus 
didesni, negu Amerikos. 
Tarybinė nafta gali padėti 
Amerikai. Naftos ir gazo 
vamzdžiai gali pasiekti ir 
Ameriką, jei būtų artimai 
kooperuojama. Amerikos 
darbininkams pasidarytų 
daug daugiau darbu.

LONDONAS. Kapitalisti
nėse šalyse aukso ir Ame
rikos dolerio krizė smarkiai 
didėja0 Nesimato padėties 
normalėjimo.

Kissingeris su
Tho susitarė

Paryžius. Kissingeris 
sėkmingai baigė pasitarimus 
su Siaurės Vietnamo atstovu 
Tho, kaip išlaikyti taiką 
Vietname ir prieiti prie karo 

! mūšių paliaubos Kambodijoj.
Taipgi jie susitarė vėl su

sitikti birželio mėn.

Kritikuoja Meany
Maskva. Tarybų Sąjungos 

Darbo Uniją Kongreso lai
kraštis “Trud’ (Darbas) 
smarkiai kritikuoja AFL- 
CIO prezidentą Meany, kiek 
ankščiau pasisakiusi prieš 
kooperaciją tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos darbo 
unijų.

Laikraštis nurodo, kad 
darbo unijų bendradarbiavi
mas suteikia unijoms dau
giau galios ir gerina santy
kius tarp abiejų šalių.

Skelbia savo veiklą
Chicago. Naujoji nacio

nalinė gynybos organizacija 
paskelbė savo veiklos pro
gramą, kuri apima visą šalį.

Programoje nurodyta tu
rėti daugelyje miestų pasi
tarimus, kaip geriausia ko
voti už visų politinių kalinių 
paleidimą ir už karo priešų 
amnestiją.

Užmušė 5 žmones
Memphis, Tenn. . David 

Sanders šaudė tol, kol už
mušė 5 žmones. Po to poli-, 
cija ir ji, užmušė.

Šaudytojo tėvas Love San
ders mano, kad jo sūnus “iš
sikraustė iš proto”. Porą 
kartų jis buvo protinių ligo
nių ligoninėje.

Vakarų Vokietijos sostinėje Bonnoje TSRS vadas Leonidas 
Brežnevas ir Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandtas 
pasirašo labai svarbią 10 metų ekonomines ir technikinės 
kooperacijos sutarti. L. Brežnevas buvo pirmas TSRS 
vyriausybės vadas, oficialiai aplankęs Vakarų Vokietiją.

(UPI photo)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
* šiemet sukanka 650 

metų nuo Vilniaus įkūrimo, 
šios sukakties minėjimą nu
matyta surengti birželio 29 
d.

* Per tris šių metų mėne
sius Radviliškio lokomotyvų 
depo brigados nuvedė 600 
sunkiasvorių traukinių, ku
riais virš normos pervežė 
tiek krovinių, kiek numatyta 
visam pusmečiui.

* Vilniaus pieno kombina
te paleista automatizuota 
vaflių gamybos linija, kurios 
metinis ekonominis efektas - 
aštuoni šimtai tūkstančių ru
blių. Liniją atsiuntė Kijevo 
mašinų gamintojai.

* Naujas didžiulis preky
bos centras atiduotas naudoti 
Palangoje. Jame įsikuria 
savitarnos maisto produktų 
ir pramonės prekių parduo
tuvės, jaunimo ir vasaros 
kavinės, kokteilių baras.

* šiemet vasaros sezono 
metu Lietuvos civilinės 
aviacijos lėktuvai skraidys 
daugiau kaip į 30 broliškųjų 
respublikų miestų. Atidaro
mos keturios naujos linijos.

* Už aktyvų dalyvavimą 
tarptautiniame konkurse 
“Vietnamui - taiką!” laik-- 
raščiui “Lietuvos pionie
rius'pirmoji piniginė premi
ja.

* Vilniaus kuro aparatū
ros gamykloje, kuri yra Ta
rybų Sąjungos - Vengrijos 
draugystės draugijos Lietu
vos skyriaus kolektyvinis 
narys, įvyko Vengrijos iš
vadavimo iš fašistinių oku

LIETUVOS GINTARAS PARYŽIUJE
Vilnius. Gegužės 9 d. Pa

ryžiuje buvo atidaryta lietu
viško meninio gintaro paro
da. Ją surengė Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos Draugija. 
Fornejaus viešosios biblio
tekos salėje lankytojai susi
pažino su Palangos Gintaro 
Muziejaus eksponatu, taip 
pat su Tarybų Lietuvos gra
fikos darbais, gobelenais.

Apie lietuviško gintaro pa
sisekimą Paryžiuje Eltos 
korespondentui papasakojo 
Lietuvos TSR kultūros mi
nistras Lionginas šepetys, 
dalyvavęs iškilmingame pa
rodos atidaryme. Atidarant 

pantų 28-ujų metinių minėji
mas.

* Lietuvos TSR istorijos- 
etnografijos muziejuje Vil
niuje atidaryta paroda “XVI- 
XIX amžių manufaktūra ir<
amatininku audimai bei siu- c
viniai’ .

* Pernai i Taikos fondąc <
respublikos darbo žmonės 
įnešė daugiau kaip 200 tūks
tančių rublių.

* Pirmąjį šalyje stereo
foninį magnetofoną “Vilma- 
302 stereo’ , turintį tobulą 
akustinę sistemą, sukūrė 
grupė vilniečių specialistų.

* Nuo metų pradžios Pa
nevėžio parodomojo staty
bos tresto kolektyvas jau ati
davė naudoti 19 tūkstančiuc 
kvadratinių metrų bendro 
naudingo gyvenamojo ploto - 
trigubai daugiau, negu buvo 
planuota.

* Daugiau kaip šimtą pa
siūlymų rankų darbams me
chanizuoti, audinių gamybos 
technologijai ir darbo orga
nizavimui tobulinti pateikė 
novatoriaus dieną Kauno P. 
Ziberto šilko kombinato kū
rybinės minties žmonės.

* Sutaupyti per metus 60 
tūkstančių rublių Vilniaus 
elektrinio suvirinimo gamy
klai padės šiomis dienomis 
paleista nauja konvejerinė 
detalių dažymo linija.

* Apie 750 darbų ekspo
nuojama taikomosios ir de
koratyvinės dailės parodoje, 
atidarytoje Vilniuje, Parodų 
rūmuose.

parodą, dalyvavo Prancūzi
jos Komunistų partijos, 
Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos Draugijos vadovai, 
TSRS ambasados darbuoto
jai. Visi atidaryme kalbėju
sieji pažymėjo aukštą paro
dos kultūrą, jos savitumą, 
galimybę plačiau susipažinti 
su Tarybų Lietuva.

Draugas šepetys pažymi, 
kad nuo pirmųjų savo veiki
mo valandų lietuviškas gin
taras susilaukė nepaprastai 
didelio susidomėjimo. Pa
rodos organizatoriams pra
šant, ją teko pratęsti 15 
dienų. y. PETKEVIČIENE

Reikjavikas. Visa Islan
dija protestuoja prieš An
gliją, kurios žvejai su savo 
laivais gaudo žuvis Islandi
jos teritorijoje. Anglija ne
siskaito su Islandijos įsta
tymu, kuris nusako, kad 50 
mylių vandens Atlante nuo 
Islandijos pakraščio yra Is
landijos teritorija.

Anglai žvejai gaudo žuvį 
visai arti Islandijos pakraš
čio. Kai Islandijos pakraš
čio sargybiniai laivai pasto
jo jiems kelią, tai pribuvo 
Anglijos karo laivai ir pri
vertė Islandijos sargybinius 
laivelius pasitraukti.

Islandijos sostinėje įvyko 
didžiulės protesto demon
stracijos. Demonstrantai 
prasiveržė pro policijos ap
saugą, užpuolė Anglijos am
basadą ir visus langus iš
daužė. Islandai reikalauja, 
kad Anglija nelaužytų įsta
tymų.

Vyriausia Islandijos pra
monė - žvejyba, kuriai da
bar anglai daug pakenkia.

L. Brežnevas grįžo 
laimėjęs sutartį

Maskva. Aerouoste iškil
mingai Leonidas Brežnevas 
buvo sutiktas, parsivežęs iš 
Vakarų Vokietijos pasirašy
ta 10 metu ekonomine ir < < < 
technikine sutarti.

Išvykdamas iš Vakarų Vo
kietijos, Brežnevas pasakė, 
kad pasitarimai su kancle
riu Brandtu ir pasirašyta 
sutartis žymiai sustiprina 
taiką visame pasaulyje.

Vienai dienai jis buvo su
stojęs Berlyne, kur Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos gyventojai jį šiltai svei
kino.

Demonstruos prieš 
korupciją ir karą

Washingtonas. Tūkstan
čiai kovotojų iš daugelio 
miestų suvyks į sostinę de
monstruoti prieš Watergate 
skandalą ir karą birželio 16 
dieną.

Demonstrantai reikalaus 
Nixona suspenduoti ir Kam
bodijos bombardavimą baig
ti. Jie pasisakys prieš 
Nixono karinį biudžetą. 
Demonstraciją rengia Liau
dies Koalicija už taiką ir 
teisingumą.

Karo priešų 
demonstracija

Washingtonas. Kelios de
šimtys tūkstančių karo prie
šų dalyvavo demonstracijo
je gegužės 22 d. Jie reika
lavo suspenduoti Nixoną ir 
Agnew ir paskelbti naujus 
prezidentinius rinkimus.

Demonstracijoje kalbėjo 
kongresmenai Bingham, 
Fauntroy, Abzug ir keletas 
kitų. Ragino sulaikyti Kam
bodijos bombardavimą ir vi
sus karo fondus.

Mirė S: Konevas

Camera Press

Marshal Ivan S. Konev

Maskva. Mirė 75 metų 
amžiaus maršalas Ivanas S. 
Konevas, pasižymėjęs mili- 
tarinis vadas II pasaulinia
me kare.

Konevo vadovybėje tarybi
nės armijos išvadavo Lenki
ją ir užėmė Berlyną, kur 
buvo suduotas mirtinas smū
gis hitlerininkams.

Gali apkaltint 
prez: Niksoną

Washingtonas. Senatinia- 
me Watergate tyrinėjimo ko
mitete buvęs Baltųjų rūmų 
pareigūnas McCord pasakė, 
kad suokalbininkas Hunt turi 
“pakankamų įrodymų Nixo- 
nui apkaltinti” ir jį suspen
duoti iš prezidentystės.

Taipgi ir kiti buvę aukšti 
pareigūnai, dabar kaltinami 
suokalbyje ir dalyvavime 
Watergate avantiūroje, klau
sinėjant negali pilnai Nixono 
atriboti nuo to kriminalinio 
skandalo.

Unijos priešinasi 
algų įšaldymui

New Yorkas, 200,000 
elektros darbininkų, dirban
čių General Electric ir Wes
tinghouse, ruošiasi streikui, 
nes jų kontraktai baigiasi. 
Jie reikalauja didesnių algų, 
negu leidžia Washingtone 
algų įšaldymas.

Nemažai kitų unijų taipgi 
ruošiasi streikams, jeigu jų 
reikalavimai nebus paten
kinti. Algų įšaldymas nega
li būt pateisintas, kai nuolat 
kyla kainos ir kompanijų pel
nai, kurių niekas nekontro
liuoja.

WILLIAMSTOWN, Mass. 
Mirė 70 metų amžiaus dr. 
Preston Robinson, atominis 
mokslininkas, išradęs ener
giją pirmoms atominėms 
bomboms.
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Kad vienas blogis nebūtų pakeistas kitu 
dar blogesniu

Daleiskime, kad prezidentas Nixonas bus priverstas 
rezignuoti arba Kongreso pašalintas. Pagal Konstituciją 
automatiškai jo vietą užima viceprezidentas Spyro Agnew. 
O Agnew dar ■ blogesnis už Nixoną. Vadinasi, nelaimė 
tiktai padidėtą. Tokia pakaita būtu naudinga reakcijai. 
To gi nenori ir nesiekia Nixono pašalinimo šalininkai.

Tai kokia išeitis? Kaip nusikratyti ne tik Nixono, bet ir 
Agnew?

Sumanymas yra. Geras sumanymas. Jį yra pasiūlęs 
kongresmanas Jonathan Bingham, demokratas išNewYor- 
ko. Jis siūlo, kad Kongresas paskelbtą visus praėjusius 
rinkimus nelegališkais, pravestais suktais, apgavingais 
būdais, ir paskelbtą naujus rinkimus. Šitaip būtą paša
lintas ne tik Nixonas, bet ir Agnew.

Bet ar Kongresas imsis šio žygio?
Mums atrodo, kad už Bingham o pasiūlymą turėtą pasi

sakyti ir kovoti visi Nixono nusikratymo šalininkai. Vien 
Kongresu pasiremti negalima. Piliečiai, liaudis turi pra
bilti. Labai gerai, kad darbo unijose smarkiai plinta ju
dėjimas už Nixono pašalinimą. Reikia tikėtis, kad tas ju
dėjimas nukryps už kongresmano Binghamo sumanymą.

VERKIA IR SKUNDŽIASI
Chicagos kunigą “Drau

ge’ (geg. 19 d.)tūlas Pranas 
Razminas sako:

“Mes kišame iš gimtojo 
krašto gautas knygeles jau
nimui teigdami, kad ten nie
ko blogo nerandam. Graži 
lietuviu kalba, gražūs Lietu
vos vaizdai. Priešas žino, 
kur mūsą silpnoji pusė.

Priešas už mus, kaip ma
tyti iš gyvenimo įvykiu, gu
dresnis. Jo meškerės ma
salas stipriai viliojantis, o 
mums trūksta gudrumo, jei
gu jau kai kuriose srityse 
mes nueinam drauge su juo’ ’.

ruožtu lankėsi apie 80 LLR 
įvairaus profilio darbuotoją 
grupią. Tarybą Lietuvoje 
per; dešimt metą pabuvojo 
daugiau kaip 1,300 Lenkijos 
piliečią - turistą, meno sa
viveiklininką, sportininką”.

LIETUVIŠKI MENŠEVIKAI 
IR LEONIDAS BREŽNEVAS

Baisus sunaikinimas!
Pranešime iš Kambodijos sostinės Phnom Penh “The 

N. Y. Times” korespondentas Sydney H. Schanberg geg. 
mėn. 24 d. rašo.

“Sunaikinimas Kambodijoje labai pasidaugino nuo ame
rikoniško bombardavimo padidinimo vasario mėnesyje. 
Daugybė kaimą nušluota nuo žemės paviršiaus. Dvylikos 
pėdą gylio skylėmis griuvėsiai išraižyti. Daug gyvuliu 
sunaikinta, javai paversti į pelenus, sodai sunaikinti. . .”

Tai pasėkos praplėsto bombardavimo, kurį nuo vasario 
mėnesio Kambodijoje atlieka Amerikos lakūnai. Ogi yra 
susitarta, kad Indokinijoje karas bus nutrauktas, kad Ame
rikos militarinės jėgos bus ištrauktos. Kuo Amerikai nu
sidėjo Kambodija, kad jos naikinimas yra ne tik tęsiamas, 
bet dar padidintas.

Tas tik parodo, kad ponas 
Razminas bijo tos gražios 
lietuviu kalbos ir tą gražiu 
Lietuvos vaizdu. Mes svei
kiname tuos, kurie nebijo, 
kurie ta kalba ir tais vaiz
dais iš Lietuvos gaunamu 
knygeliu formoje didžiuoja
si. Jie tik parodo meilę 
savo tautai, savo kraštui. 
Vietoje juos niekinti ir barti, 
p. Razminui patartina iš ją 
mokytis.

Tame pačiame “D.” nu
meryje nusiskundžiama sto
ka “lietuvišką kryžių’ Ame
rikoje. Girdi: .

“Per dvidešimt metu juos 
statė ir statė mūsų vienuo-< 
lynai, parapijos, organizaci
jos, jaunimo stovyklos ir di
desnes sodybas turintieji 
lietuviai. Bet, kiek buvo 
galima suskaičiuoti, tokią 
kryžią pastatyta ne ką dau
giau kaip dvidešimt”.

UŽ LIETUVIŲ IR LENKU 
TAUTŲ DRAUGYSTĘ

Afrikos nelaimė - stoka vienybės
Jau keletas metą gyvuoja taip vadinama “Afrikinės 

Vienybės Organizacija”. Ją sudaro 41 šalis. Laikas nuo 
laiko ji laiko susirinkimus.

Bet vienybės tarp Afrikos šalią kaip nebuvo, taip ir nėra. 
Tai didžiausia ją nelaimė. Tai daugelio ją bėdą šaltinis.

Daugelis Afrikos šalią tebėra kapitalistinio pasaulio in
teresą įtakoje. Tie interesai vienybės nenori. O daugelio 
šalią vadai pagal tą Interesą muziką ištikimai šoka.

Paimkime kad ir Vidurio Rytą situaciją, tai yra konfliktą 
tarp Izraelio ir arabą. Afrikinės Vienybės Organizacijos 
vadai neturi vieno, bendro nusistatymo. Jau kelintą kartą 
jie šią problemą apsvarsto, bet bendro nusistatymo ne
prieina.

Nesusitariama ir kitais svarbiais reikalais. Eina aš
trios peštynės už rubežius. Kiekviena stengiasi kuo sti
priausiai apsiginkluoti. Vietoje lėšas panaudoti kūrybai, 
progresui, kėlimui liaudies iš skurdo ir kultūrinio atsili
kimo, pakėlimui žemės ūkio ir t. t., jos panaudojamos 
ginklavimuisi.

Bet, žinoma, labai panaši istorija ir su Azijos šalimis 
ir dalinai su Lotyną Amerikos kraštais.

Militarizmas yra didysis visos žmonijos priešas.
Prieš keletą metą Jungtinėse Tautose buvo labai popu

liarus Tarybą Sąjungos pasiūlymas siekti pilno, visuotinio 
nusiginklavimo. Bet pastaraisiais laikais apie tai toje 
pasaulinėje organizacijoje beveik nebeprisimenama. Ži
noma, labai puiku, kad vedami pasitarimai ir daromi su
sitarimai tarp Jungtinią Valstiją ir Tarybą Sąjungos su
mažinimui branduolinio ginklavimosi. Bet argi to užten
ka? Argi ir šiaip ginklai jau nėra taip ištobulinti, kad ir 
jais galima, kaip parodo Amerikos lėktuvą veiksmai Indo
kinijoje, nušluoti nuo žemės paviršiaus ištisus kaimus ir 
miestus, sunaikinti derlius ir užnuodyti žemę, sunaikinti 
sodus ir miškus?!

Visuotinio nusiginklavimo idėja turėtą būti iš naujo ke
liama ir populiarinama.

Ginklai Izraeliui
Washing! onas. Pentagono 

raportas rodo, kad nuo 1967 
matą karo Izraelis yra ga
vęs iš Jungtinią Valstiją 
apie bilijoną dolerlą vertės 
ginklą.

Tai tris kartus daugiau, 
negu gavo arabą valstybės 
per tą patį laiką. Izraelis 
geriausia apginkluotas Vidu
rio Rytuose.

Badas Afrikoj
Jungtinės Tautos skelbia, 

kad šešiose Afrikos valsty
bėse, esančiose arti Saha- 
ros, sausra viską išdegino ir 
milijonams žmonią gresia 
badas.

Mauritanija, Senegalis, 
Malis, Upper Volta, Nigeri
ja ir Chad as pergyvena bai
sią sausrą, nuo kurios žuvo 
iki 80% gyvulių. Skubi pa
galba ten reikalinga.

Džiugu skaityti praneši
mus apie gražu vystymąsi 
draugystės tarp lietuviu ir 
lenką tautą. Antai, Vilniaus 
“Tiesoje” (geg. 16 d.) skai
tome Eltos korespondenciją 
apie tai, kad “Druskininkuo
se įvyko Kauno ir Bialysto- 
ko miestą, mūsą respublikos 
pasienio rajonu ir Liaudies 
Lenkijos Respublikos pavie- 
nią vadovu pasitarimas, ku
riame buvo apsvarstyta, kaip 
toliau stiprinti draugystę ir 
plėsti bendradarbiavimą”.

Tarp kitko, buvo išsi
reikšta, “kad reikėtų stip
rinti spaudos, radijo ryšius, 
daugiau keistis literatūra, 
vaizdinėmis priemonė
mis. 0 0 Ypač buvo daug dė
mesio skirta Tarybą Lietu
vos ir Bialystoko vaivadijos 
jaunimo ryšiu plėtimui”.

Toliau:
“Lietuvos draugystės ir 

kultūrinią ryšiu su užsienio 
šalimis draugijos prezidiu
mo pirmininkas R. Petraus
kas, Lietuvos KP Alytaus ra
jono komiteto pirmasis se
kretorius N. Raguotis ir kiti 
kalbėjo, kad vertėtą už
megzti nuolatinius ryšius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos pa
sienio miestą ir kaimą ga- 
mybinią kolektyvą - Tarybą 
Sąjungos - Lenkijos ir Len
kijos - Tarybą Sąjungos 
draugystės draugiją narių.”

Šioje srityje ėsdama jau ir 
laimėjimu. Korespondenci
joje skaitome:

“Mūsą respublikos pasie
nio rajoną atstovai ne kartą 
lankėsi pas savo draugus 
liaudies Lenkijoje, sužinojo 
nemaža naudingą dalyką. 
Antai Kapsuko rajono parti
niai ir ūkiniai darbuotojai 
susipažino su kadrą ruoši
mu, visuomeniniu organiza
ciją veikla Lenkijoje. Grupė 
Sakią rajono specialistą do
mėjosi, kaip čia organizuo
jamas poilsis, tvarkomos 
gyvenvietės.

Kaune ir mūsą respubli
kos pasienio rajonuose savo

Matyt, kad So. Bostono 
menševiką “Keleivio’ re
daktoriai yra į Tarybą Są
jungos Komunistą Partijos 
vadą L. Brežnevą giliausiai 
įsimylėję. Kaip kitaip žmo
gus galėtum suprast ir išaiš
kinti tokią to laikraščio pir
majam puslapy per dvi špal- 
tas antraštę - “Brežnevas 
sėkmingai dumia akis vo
kiečiams’ ? O po to sekanti 
paraštė dar šauniau ir aukš
čiau iškelia komunistą vadą. 
Prašome: “Pasirašė labai 
naudingą sovietams ūkinę 
sutartį, nedavęs jokią politi- 
nią ar kariniu nuolaidą. Va
kariečiai gaivina pražūtingą 
Miuncheno .taikos dvasią’'.

Ot jums: Brežnevas nuvy
ko į Vakarą Vokietiją ir ap
dūmė vokiečiams akis! Ir 
dar ne šiaip sau eiliniams 
vokiečiams, bet net visą pri
pažintam pusėtinai gudriam 
diplomatui socialdemokratui 
Willy Brandtui.

Vadinasi, Brežnevas - di
džiausias šios gadynės geni
jus! “K.” redaktorius Son- 
da tik pamiršo sušukti: Va
lio, Tarybą Sąjungos komu
nistu vadui Leonidui Brežne- c 
vui!

Mes, žinoma, truputį kitaip 
žiūrime i ši visa reikalą.< < < c
Mes nemanome, kad Brežne
vas kam nors akis apdūmė 
arba kelnes numovė. Pasi
rašytos su Vakarą Vokietija 
sutartys naudingos abiem s 
kraštams. Jokios sutartys 
neįmanamos be jokiu nuolai
du. Aišku, kad ir sutartyse 
su vokiečiais buvo reikalin
gos tam tikros nuolaidos iš 
abieju pusią.

Mes manome, kad ir į 
Jungtines Valstijas Brežne
vas atvyks ne kam nors akis 
apdumti, bet pasidarbuoti 
pagerinimui santykią tarp 
šios šalies ir Tarybą Sąjun
gos, praplėtimui bendradar
biavimo įvairiose srityse 
abiems šalims naudingais 
pagrindais. Tai irviskas.

NORWALK, Conn. United 
Aircraft korporacijos firma 
šiomis dienomis paleido iš 
darbo daugiau kaip 1,100 
d ar bininką. Darbe paliko 1, - 
800 darbininką.

PAVASARIO
GROŽIS

Plaukia debesėliai padangės 
mėlynėj,

Pilnos medžią šakos gležną 
pumpuru,

Jau šakose čiulba parlėkę
varnėnai,

Pasipuoš alyvos kekėmis 
žiedą.

Prasiskleis darželiuos 
tulpės ir narcizai,

Diemedis ir rūtos vėlei 
sužaliuos,

O mišką palaukėj tarp žalią
šakelią

Parlėkus gegutė skambiai 
užkukuos.

Pasigirs laukuose traktorią 
urzgimas,

Vyturiai mėlynėj
sparneliais plazdens,

Suskambės ir dainos
Tėvynės laukuose. -

Pavasaris vėlei Lietuvoj

K. ZAKAVICIENE
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VALENTINA
APVVALIENĖ

MANO DRAUGI:
MARYTI

KOVO 18 DIENĄ SUKANKA 50 METŲ, KAI GIMĖ TARYBŲ SĄ
JUNGOS DIDVYRE MARYTE MELNIKAITĖ.

Neturiu jos nuotraukų savo albume, dingo ir dienoraštis, Rur| ra
šiau nuo pirmos karo dienos ir kuriame daugelyje vietų buvo įrašytas 
geriausios mano draugė? Marytės vardas.

Pirmų kartų jų išvydau Daugpilyje 1941-ųjų birželio pabaigoje. Aš, 
Debeikių valsčiaus komjaunimo sekretorė, radau čia besitraukiančių za- 
raslškių komjaunuolių būrį. Mokykloje, kur jie buvo Įsitaisę poilsio. 
Išvydau garbanotų gyvų akių mergaitę.

Kitas susitikimas, suartinęs mus, jvyko 1942-ųjų birželj. Baigusi 
medicinos seserų kursus, išsiprašiau savanore į Lietuviškųjų divizijų, 
kuri tada kūrėsi Balachnoje. Buvau atsargos bataliono medicinos sese
rimi. Vienų dienų koridoriuje matau: ta pati garbanplaukė ateina, tei
raujasi, kur raštinė. Parodžiau. Po valandėlės užskrido fašistų lėktu
vai, ėmė bombarduoti, ir abidvi išbėgom tolyn iš gyvenvietės, prie 
upės. Ten Ir susidraugavom, nes buxom abi vienmetės, abi atskirtos 
nuo tėvų, artimų) ų.

Kartu ruošėmės darbui užnugaryje: mokėmės šaudyti, minuoti, net 
paraku pasigaminti. Duonos porcijų kartu mums sverdavo, du čiužinius 
susidėjusios, kartu miegojome — visi manė, kad esame seserys.

Dienoraštyje vienų vakarų .rašiau, kad, gal biit, ir kam nors iš mū
sų bus lemia atlikti didelį žygdarbį. Marytė žvilgtelėjo pro pet|.

— I lk jau ne tau ir ne man. Mes mažos, silpnos. . . Argi tokie bū
na didvyriai?

Nuoširdžiai mokėmės „karo amato", kad, patekusios | tėviškę, ga
lėtume keršyti fašistams. Menu, per praktikų, kai reikėjo užminuoti 
atidžiai saugomų geležinkelį, visai šalia Marytės praėjo instruktorius 
— nepastebėjo. Tuo ji buvo patenkinta.

1943 metų gegužę prie Maskvos laukėme „oro", o paskui dviem 
planerlais musų 32 žmonių grupė nusileido jau Baltarusijoje.

Prasidėjo pirmasis grupės žygis -— į Kazėnų miškus, į partizanų ba
zę. Ėjome naktimis. Sėkmingai „peršokome" nuolat saugomų geležin
kelį ir netrukus atsidūrėme prie Dauguvos. O ten ■— nei plausto, nei 
valties. Tiltas saugomas. Nuo jo ir atlėkė Į mus pirmosios kulkos. Pri
glaudė prie žemės, bet neilgam, „Užgrojo" ir mūsų kulkosvaidžiai, šau
tuvai. Kulkoms lyjant, teko rišti plaustų. Žirniu — Marytė kitus musų 
vyrukus ragina, darbuojasi, lyg niekur nieko.

Persikėlėme per upę, radome vidur lauko krumus. Išaušus sakau:
— Matyt, aš tavęs neatpažįstu.
— O tu pasižiūrėk j save, atsakė ji man.
Tos kelios žygio paros mus užgrūdino, staiga subrendom, susidūru

sios su pavojais.
Kazėnų miškus pasiekėme sėkmingai. Cla ir teko išsiskirti, nes Ma

rytė su grupe partizanų ėjo link Zarasų. Lydėjau, kol buvo įmanoma. 
Atsisveikinome.

... Gal paskutinį katrų, Maryte? Kažin, kaipgi mes kariausime. O 
jeį — nelaisvė. . .

— Gyvos nepasiduosime.
— Juk galt sužeisti. . .
— Mirsim, kaip Zoja.
Vėliau, būdama su partizanų uždaviniu Ignalinoje, Išgirdau kal

bant: „Vokiečiai partizanę sušaudė. . ." Ilk po kiek laiko sužinojau, 
kad tada netekau savo draugės Marytės Melnlkaltės, kuri atliko Tary
bų Sųjungos Didvyrio vaido vertų žygdarbi.

VISIEMS NAUDINGOS 
EKONOMINĖS SUTARTYS

Sušvelnėjus pasaulio poli
tiniam klimatui, Tarybų Są
junga ir išsivysčiusios kapi
talistinės šalys užmezga 
tarpusavyje platesnius ir 
įvairesnius ekonominius ry
šius. Iš naujųjų ekonominio 
bendradarbiavimo formų 
pirmiausia tektų paminėti 
TSRS valstybinių organiza
cijų susitarimus su užsienio 
firmomis bendradarbiauti 
įvaldant Tarybų šalies gam
tinius išteklius, kurti TSRS 
teritorijoje pramonės įmo
nes vadinamuoju kompensa
vimo pagrindu.

Pagal tokius susitarimus 
užsienio firmos skiria kre
ditą, už kurį Tarybų Sąjunga 
perka iš jų įrengimus, ma
šinas, medžiagas, taip pat 
perima naujausią techninį 
patyrimą didelėms įmo
nėms sukurti. Kreditas ap
mokamas pastatytų įmonių 
produkcija arba pusfabri
kačiais per keletą ar kelio
lika metų. Tuo-būdu Tarybų 
Sąjunga gauna papildomų ga
limybių savo pramonei plės
ti ir intensyvinti, o kapita
listinės šalys parūpina sau 
didžiulių užsakymų.

Pirmosios ryžosi tokiu 
pagrindu bendradarbiauti su 
Tarybų Sąjunga, įvaldant 
Tolimųjų Rytų gamtinius iš
teklius, Japonijos firmos.

1968 metais jos išskyrė 160 
milijonų dolerių kreditą įsi
gyti technikai ir įrengi
mams, kurie reikalingi miš
ko medžiagai gaminti, trans
portuoti ir paruošti ekspor
tui. Kompensacijos dydis - 
8 milijonai kubinių metrų 
miško medžiagos, kuri labai 
reikalinga Japonijai, o Toli
mųjų Rytų ištekliams nepa
daro jokios žalos. 1971 
metais japonų firmos pa
tiekė 50 milijonų dolerių 
vertės įrengimų medienos 
atliekų perdirbimo įmonėms 
statyti, imdamos už tai tose 
įmonėse pagamintų techno
loginių skiedrų celiuliozės 
pramonei. Japonijos versli
ninkai pasiruošę padėti ties
ti naftotiekį, kuriuo bus eks
portuojama Vakarų Sibiro 
nafta, bendradarbiauti, ruo
šiantis naudoti Jakutijos 
gamtines dujas. Svarstomi 
projektai kartu įrengti Jaku
tijoje besikoksuojančios an
glies kasyklas, išžvalgyti 
Sachalino pakrantę, ar ten 
nėra dujų ir naftos.

Kompensacinio pobūdžio 
susitarimų Tarybų Sąjunga 
turi ir su Suomija. Įvairių 
pasiūlymų yra pateikusios 
Prancūzijos, Anglijos, Itali
jos firmos.

Po TSRS vadovų ir JAV 
prezidento R. Niksono sėk-

mingy derybų Maskvoje ėmė 1 
plėstis ekonominis bendra
darbiavimas tarp TSRS ir 
JAV. Kaip žinoma, su JAV 
firma Occidental Petroleum 
Corporation neseniai suda
rytas pirmasis reikšmingas 
kompensuojamojo pobūdžio 
susitarimas statyti didžiuli 
mineralinių trąšų gamybos 
kompleksą. Prekių mainai 
vyks 20 metų ir pasieks 
maždaug 8 milijardų dolerių 
sumą.

Pasirašytas susitarimas 
su VFR pastatyti TSRS te
ritorijoje 120tūkst. tonų me
tinio pajėgumo polietileno 
kombinatą, tariamasi dėldi- 
metalurgijos kombinato sta
tybos ir atitinkamos produk
cijos mainų 10-15 metų lai
kotarpiu. Dabartinis TSKP 
CK Generalinio sekretoriaus 
L. Brežnevo vizitas i Vaka
rų Vokietiją, be abejo, pa
dės dar labiau plėsti šių ša
lių ekonominį bendradarbia
vimą.

TSKP CK balandžio plenu
mas, svarstęs, kaip įgyven
dinamas partijos XXIV su
važiavimo nubrėžtas užsie- » 
šio politikos kursas, visiš
kai pritarė abipusiai naudin
gų ekonominių ryšių plėti
mui tarp valstybių, turinčių 
skirtingas visuomenines 
santvarkas. Tai padeda 
sparčiau kelti žmonių gero
vę, skaidrina tarptautinę 
atmosferą, stiprina taiką.

A. PETKUS

LAIŠKAI
Draugai laisviečiai!

Iš spaudos sužinojau apie 
brangios Lilijos Kavaliaus
kaitės mirtį. Tai yra dide
lis nuostolis “Laisvei”, taip 
pat ir pažangiam JAV lietu
vių judėjimui. Tačiau negai
lestinga mirtis neklausia 
nieko, nei seno, nei jauno. 
Jai visi yra lygus.

Nors asmeniškai drg. Li
lijos ir nepažinojau, tačiau, 
sprendžiant iš jos veiklos 
mūsų visų labui, tai buvo 
tikrai tauri ir šviesi asme
nybė.

Leiskite savo ir kapsukie- 
čių vardu pareikšti nuošir
džią užuojautą drg. Lilijos 
Kavaliauskaitės artimie- / 
siems, o taip pat ir “Lais
vės” kolektyvui ir įsitikini
mą, kad jos įpėdinis tęs šį 
garbingą darbą taip pat su 
tokiu pasišventimu, kaip ir ■ 
velionė.

V. GULMANAS

Didžiai Gerbiamas 
drg. Redaktoriau

Dėl Jūsų redakcijos ir visų 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių didelės nelaimės - mir
ties Lilijos Kavaliauskaitės 
reiškiame giliausią užuojau
tą Redaktoriui, visiems ben
dradarbiams, “Laisvės” 
rėmėjams ir skaitytojams.

Lilijos mirtis, tai skaudus 
smūgis ne tik Amerikos pa
žangiesiems lietuviams, bet 
ir visai Tarybų Lietuvos 
liaudžiai, o ypač moterims.

Jos pasišventimas kovai 
už demokratiją ir socializmą 
pasiliks mūsų atmintyje ant 
visados.

Kartu siunčiu ir grupių 
mūsų bendradarbių užuojau
tą. '

ST. TRUMPICKAS

Laisviečiai,
Linkiu, kad “Laisvė” kuo 

geriausiai gyvuotų dar daug 
metų, o visiems darbuoto
jams geros sveikatos. Di
džiai apgailestauju, kad Li
lijos Kavaliauskaitės nebėra 
gyvųjų tarpe.

MARY STASHIS 
Pocasset, Mass.
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VIENA KLEJONĖ
IR JOS AUTORIAI

Pasakų būna dideliems ir 
mažiems. Pasakų būna 
linksmų ir liūdnų, pamokan
čių ir netgi kvailų, baisių ir 
nuobodžių. Viskas priklau
so nuo pasakotojų, kurie - 
tokie pat įvairūs, kaip ir 
pačios pasakos.

Prie naujametinės ar ka
lėdinės eglutės paprastai 
sekamos pasakos vaikams; 
susibūrus keletui emigraci
jos “veikėjų” pasakos apie 
buvusius šaunius praeities 
žygius sekamos vienas ki
tam, o kartais - ir per lai
kraščių puslapius. Tose 
pasakose visi veikėjai yra 
tik generolai ar ministrai, 
ir visi tokie jau šaunūs, to
kie narsūs ir protingi - lyg 
tikri pasakų . karalaičiai. 
Tai, kad “ministrai” ir 
“generolai” pasikeitę jau 
minėtai žinomomis pasako
mis, grįžta prie įprasto 
dženitorių ar naktinių sargų 
darbo, jau irgi seniai nieko 
nestebina: tam ir pasakos, 
kad užmirštum minutei - 
kitai realybę. . .

NAUJAI PASAKORIAI - 
BANDITAI

Trumpiau tariant, lietu
viškųjų emigracijų praktiš
kai sunku nustebinti nauja 
pasaka ar nauju pasako
rium, sunku kuo nors pri
trenkti. Tačiau nešvaru
mais savo puslapius taip 
mėgstanti tręšti smetoni- 
ninkų “Dirva” sudaro vi
siškai naujus pasakorius, 
ir atkasė juos ten, kur pa
dorus žmogus paprastai ne- 
būvoja (jeigu to nereikalauja 
jo pareigos) - kriminalinių 
nusikaltėlių kalėjime. Taip 
taip, dirvininkais tapo ir 
“auksines mintis” pažėrė 
kriminaliniai nusikaltėliai 
Bražinskai, kuriuos dabar 
už stiuardesės nužudymų 
teisia turkų teismas.

. . . Ką gali papasakoti 
banditas? Kaip jis lėktuve 
nušovė beginklę mergina? 
Kaip į mirtinų pavojų pa
statė kitų žmonių gyvybes? 
Kaip kriminalinįnusikaltimų 
bando paversti politiniu?

Tačiau tokios pasakos 
šiuolaikinėje - nuo viso
kiausių banditų bei piktada
rių, grobėjų ir prievartau
tojų neatsiginančioje 
Amerikoje labai nepopulia
rios, tokiems pasakoriams 
paprastai pasiūloma pasė
dėti elektros kėdėje.

Ir “Dirva” nusprendė, 
kad banditai Bražinskai 
turi - nei daugiau nei ma
žiau - o prikelti visų lietu
vių tautų bei visų Pabaltijų 
plius Ukrainą ir Baltarusija 
naujam “Aušros” gadynės 
sąjūdžiui.

Tai, kad pusiau beraštis 
banditas - tėvas ir kelias 
klases baigęs banditas - 
sūnus, be jokios abejonės, 
apie “Aušrą” nebuvo nė 
girdėję, kad mintys, kurios 
gromulojamos šioje rašlia
voje jau daug metų zulina
mos “Dirvos” puslapiuose 

'ir visiems (netgi tiems pat 
“veiksniams”) įkyrėjo savo 
buku kvailumu, nesulaikė 
falsifikatorių. Jie aiškiai 
velkė pagal dėsnį: emigra
cija Įpratusi misti pasako
mis, tad sukramtys ir tą.,

ĮŽEIDIMAS SKAITYTOJŲ
Smetonininkų laikraštukas 

tiek negerbia savo skaityto
jų, kad net patingėjo bandi
tams priskirtoje rašliavoje 
“idėjas” išsakyti jiems 
įmanoma terminologija, - 
visa banditų pasaka išklota 
žodžiais, kuriuos naudoja 

tik iš jų duonų valgų dirvi- 
ninkai ir jokiu būdu neįma
nomi “herojams”, tiesiai iš 
lėktuvo patekusiems i turkų 
kalėjimų. Štai, kad ir šie: 
“veikti tautos gelbėjimo 
linkme”, “tiesiai j širdį ir 
protų einančiais spinduliais 
nušvietė tautos iki šiol 
grėsmingai juoda horizon
tų”, “visa tai veda prie iš
vados”, vietoj to, kad sku
biai sudarę tvirta politinę- 
militarinę (kodėl jau ne tie
siog “military”?) sąjun
gų”, “išsilaikė kaipo viene
tas”, “padėtis aliarmuojan
ti’ ’, “Fundamentalus skirtu
mas”, “priežastis gali 
įvykti”, o .

Bet kuris, netgi labiausiai 
patiklus skaitytojas, iš 
karto pajuto, kad tokiais žo
džiais negali kalbėti ir ne
kalbės joks žmogus, gyvenęs 
dabartinėje Lietuvoje: tai - 
reakcionierių “politikos” 
terminologija.

Pagaliau, gal ir ne visų 
svarbiausia, ar “Dirvos” 
rašliavų sukūrė plunksnos 
banditas, ar tikras nusikal
tėlis: mano manymu, čia 
svarbiausia fas klaikus pa
sityčiojimas iš skaitytojo, 
lietuvio (kokių pažiūrų jis 
bebūtų) apskritai.

Pradėti reikėtų jau vien 
tuo, kad i “atgimimų” 
kviečia žmogžudžiai, tie pa
tys, kurių “žygdarbį’ su 
didžiausiu pasipiktinimu pa
smerkė visiškai visi Lietu
vos žmonės ir kurių gerbė
jais emigracijoje yra tik ke
letas vlikininkų, kaip pa
prastai, besistengiančių ir 
iš mėšlo vašką išsunkti. 
Toji pat “Dirva” savo pus
lapiuose labai dažnai val
kioja lietuvio vardą, labai 
dažnai rašo apie tautinę 
garbę, iš ties kokia “gar
bė”, kai į naujuosius “tau
tinio sąjūdžio “vadus siūlo
si banditėlis, beje, pragy
dęs, kaip jūs matote, kieno 
vardu? Nagi, viso emigra
cinio jaunimo (cituoju), 
“Mes, jaunoji išeivijos kar
ta”. . !

Ir tai tuo laiku, kai visa
me pasaulyje už panašius į 
“Dirvos” “tautinio sąjūdžio 
atgaivintojų” “žygdarbius” 
baudžiama pačiomis rūs
čiausiomis bausmėmis ir tie 
žygdarbiai lydimi visuotino 
pasipiktinimo. . .

NUSIKALTĖLIS
CITUOJA NUSIKALTĖLI

Matyt, tą pajuto ir patys 
rašliavos kūrėjai: minimų 
nesąmonių kratinį pasirašo 
“Baltas”. Taip, tai tas 
pats nusikaltėlis A. Bra
žinskas. Tik jo slapyvardė 
turi ne vien simbolinę 
reikšmę (tai - širma), bet ir 
tikslų - “autorių” iškišti 
kiek padoresnėje šviesoje, 
visą laiką nebadant skaity
tojui akių bandito pavarde.

Smagus ratelis vaikų daržely. A. RĖKLAIČIO nuotrauka blikų vardu, nurodė, ką turi

Tai ne dvigubai patogiau 
“Baltas” - Bražinskas ci
tuoja banditų - Bražinskų - 
ir tų daro, matyt, nė kiek 
nerausdamas: “ta jau su
prato laisvės kovotojai - ka 
rodo brazinskų laiškas”. 
“Tenka sutikti su Bražins
kais, kai jie rašo, - tai yra, 
sutinka patys su savimi!

Tokie tad dirvinės pasa
kos autoriai. O dabar - 
apie pačia pasaka. Ji - toks 
kliedesys, kad sveiko proto 
žmogus, ja perskaitęs, net 
nesijuoks: perdaug jau pa
našu j pataloginį proto iš
krypimų.

Du nusikaltėliai, sėdėda
mi kalėjime ir laukdami 
teismo, sukūrė “Jungtines 
Baltijos Valstijas”. Jie nu
sprendė, kad i jas įtraukti 
vien tik Pabaltijo respubli
kas, - dar tik pusė darbo, ir 
kilniaširdiškai priėmė į tų 
sųjungų net Ukraina ir Bal- 
tarusijų. Mat, kaip tupėda
mi kalėjime išsiaiškino 
Bražinskai (matyt, su stip
ria ir tokiu atveju nepakei
čiama “Dirvos” išminčių 
pagalba) Ukraina ir Balta
rusija - taip pat Baltijos 
valstybės, jų gyventojai - 
taip pat baltai.

Ko daugiau bereikia! Tik 
mažytė techninė detalė: ra
šliavos autoriai baltarusius 
vadina. . . gudais, tai yra, 
taip, kaip tai priimta “va
duotojų” spaudoje, bet jokiu 
būdu ne Lietuvoje.

Taigi, priimdami į “ben
drų kovų”, dirvininkai net 
nežino, ka priima - reikėtų 
būti apdairesniems, renkan
tis kompanijų.

DARGI GALI
GAUTI PATYS Į KAILI

Ta pačia proga: “Dirva” 
aiškiai užmiršo įspėti savo 
raštininkėlius, kad emigra
cijoje tupi “gudų” naciona
listai pretenduoja į Vilnių 
ir žymių Lietuvos teritori
jos dalį ir tai, kad kildinda
mi ukrainiečius iš lietuvių 
šio išradimo “autoriai” 
gali būti stipriai mušti tų 
pačių ukrainiečių naciona
listų.

Yra dirviškajame projek
te ir kita silpna vieta. Jis 
kviečia “baltus” susivienyti 
kovai prieš rusus, bet nepa
sako, kaip ta praktiškai rei
kės padaryti: juk net pasi
šnekėti norint, jau nekalbant 
apie vienybę, reikia turėti 
bendrų kalbų. Jau kas kas, 
o Bražinskai gerai turėtų 
žinoti (“Dirvai” tai gal ir 
paslaptis), kad visi - ir lie
tuviai, ir estai, ir latviai ir 
baltarusiai, ir ukrainiečiai 
dabar moka rusų kalba. 
Matyt, jų teks paskelbti val
stybine kalba “Baltijos val
stijose”: “Bet, po biesais, 
tada visas paslaptis lengvai 
sužinos rusai, prieš kuriuos 
šios “valstijos” bus nu
kreiptos. Taigi belieka vie
na: rusus taip pat paskelbti 
“baltais” ir priimti juos į 
būsimų “valstybę”!

JAU IR SU KINIJA!

Bražinskai, tupėdami ka
lėjime, ne tik sudarė 
“Jungtines Baltijos Valsti
jas”, atgaivino “Aušrų”, 
suprasti, kad jie užmezgė 
tiesioginį ryšį ir su Mao 
Kinija. Jiems tokiu būdu 
pavyko tiksliai sužinoti, 
kada prasidės Tarybų Są- 
jungos-Kinijos karas, po 
kurio pasaulio žemėlapyje 
liksiančios dvi valstybės: 
Baltija ir Kinija.

Tikriausiai, tai bus irgi 
tik laikinas reiškinys: vė
liau “Baltas” įrodys, kad 
Janczi upė senovėje įtekė
davo i Nemuną, kiniečiai 
buvo lietuviai - kaimiečiai, 
kažkodėl nuklydę nuo gimto
sios Baltijos. Tada Mao pa
sakys “Baltui”; valdyk, 
sūnau, pasaulinę “baltų” 
valstybę, ir tada tėvas - 
Bražinskas taps baltų kara
liumi, sūnus - Bražinskas - 
princu paveldėtoju, o “Dir
va” - vieninteliu tikrai bal
tišku, pačiu baltiškiausiu 
laikraščiu pasaulyje. . .

Tie, kurie perskaitė 
“Dirvoje” rašinį apie 
“naujųjų aušrų”, žino, kad 
šios išvados iš baltiškųjų 
sapaliojimų nėra nė kiek 
perdėtos.

Tiesa, tos sapalionės ne 
iki galo ištikimos savo “lo
gikai”: jei sėdėdami kalė
jime Bražinskai taip sėk
mingai darbuojasi busimo
sios Baltijos labui, tas pats 
Vlikas turėtų turkų teismą 
maldaute maldauti, kad 
“baltus” kiek galint ilgiau 
laikytų kalėjime vis tos pa
čios Jungtinės Baltijos la
bui. . o

PAPIKTINANTIS 
SAPALIOJIMAS

f A., •

o . . O rimtai kalbant, be 
grynai dirviško idiotizmo 
šioje rašliavoje yra dalykų, 
kurie, nė kiek neabejoju, nė 
tiek pralinksmino, kiek pa
piktino bet kurį, perskai
čiusi ši žodžiu kratini.c c ( <

Į banditų lūpas įdėta daž
nam išeivijos inteligentui 
brangi sųvoka - “Aušra”, ir 
iš jos visokeriopai tyčioja
masi. Tai, kad “baltas”, 
tiesiogiai dalyvavęs žmog
žudystėje, gali pasakyti, pa
rašyti ar sutikti, kad jo var
du būtų parašyta bet kas 
(ypač - jei jam buvo pažadė
ta, kad tų nesąmonių paskel
bimas gali padėti išgelbėti 
kailį) savaime suprantama.

Taigi, dirviškuosius 
“autorius” galima suprasti. 
Bet ko tikisi pats smetoni
ninkų laikraštukas? Kad pa
kils jo “autoritetas” tarp 
skaitytojų, kad kas nors 
rimtai susidomės nusikal
tėlių vardu paskelbtomis 
sapalionėmis? Juk minimo
je rašliavoje vienintelė vie
ta nesipyksta su sveiku pro
tu: ten, kur nusikaltėlio 
“Balto” - Bražinsko vardu 
samprotaujama apie para
ką. Matyt, tai vienintelė
šiam “laisvės kovotojui” 
įkandama ir suprantama 
sritis, ir net galima patikė
ti, kad prie “parakinių” 
skilčių rašymo jis pats iš 
tiesų prisidėjo.

“LAISVOJO” PASAULIO 
JAUNIMAS“LAUKS” 
ĮSAKYMO AUKOTIS!

Emigracijoje - kalbu apie 
dipukinę - reakcinę emigra
cijų - jau seniai įprasta sa
kyti pasakas visos Lietuvos, 
visų jos žmonių vardu. 
“Dirva” nužygiavo žymiai 
toliau, peržengė, taip sa
kant, siaurus nacionalinius 
Įrėmus: paskelbė klejones 
net penkių tarybinių respu- 

daryti “laisvojo pasaulio” 
jaunimas. Pasirodo, anot 
banditų Bražinskų, “Iš lais
vojo pasaulio jaunimo kol 
kas nereikalaujama kraujo 
ir ugnies aukų”. Taigi, tas 
jaunimas kol kas gali ramiai 
sau gyventi, kol Bražinskai 
nuspręs (o “Dirva” pa
skelbs), kad jau laikas 
“aukotis”. Juk jie, anot vis 
tų pačių Brazinskų, yra vie
ninteliai, sėkmingai prasi
veržę pro “geležinę uždan
gų”, vieninteliai tikri “ko
vojančios Baltijos” pasiun
tiniai.

Įdomu tik, ka į tai atsa
kys keletas kitų savo krašto 
išdavikų, šiuo metu beelge- 
taujančių skudurus ir padė
vėtus televizorius Jungtinė
se Amerikos Valstijose? 
Juk kiekvienas jų pretenduo
ja - nei daugiau, nei mažiau, 
į “visos tautos įgaliotus pa
siuntinius”?

“Dirva” atidavė laurus 
Bražinskams neatsitiktinai: 
šių “pasiuntinių” rankos ne 
tik kad nešvarios, kaip kad 
keletos kitų jų “kolegų”, bet 
ir krauju suteptos, - anot 
“Dirvos” - visiškai vertos 
pasirašyti kreipimuisi dėl 
naujo “Aušros” gadynės at
gimimo sąjūdžio.

. . . Tokia tad pasakų pa
skelbė savo skaitytojams 
“Dirva”, tokius tad suradc 
pasakorius. Ką gi, ir “idė
jos”, ir jų redaktoriai vi
siškai verti vienas kito.

Tik biauru, kad nesveikas 
kliedesys skelbiamas lietu
vių vardu, kad mugės juoda- 
rių vaidmeniui atlikti pasi
rinkti lietuviški žodžiai.

STEBĖTOJAS

Niekšiškas darbas
C leve land o smetonininkų 

“Dirvoje” (geg. 23 d.) Chi- 
cagos kunigų “Drauge” (geg. 
23 d.) ir menševikų “Nau
jienose” (geg. 21) atspaus
dintas ilgas biaurus straips
nis “Saugokime palikimus 
nuo okupantų”. Jį pasirašo 
“Rep.”

Jame agituojama, kad 
Amerikos lietuviai savo te
stamentuose nepaliktų savo 
giminėms ir artimiesiems 
Lietuvoje nė vieno dolerio. 
Per akis meluojama, kad tie 
palikimai patenku ne lietu
viams, bet rusams. Agituo
jama savo palikimus užrašy
ti čionai “lietuvių politi
nėms, kultūrinėms ir religi
nėms institucijoms”.

Mes nesame priešingi pa
likimus užrašyti čionai lie
tuvių kultūrinėms instituci
joms, bet meluoti apie Lie
tuvą, kaip tame straipsnyje 
meluojama, kad būk Lietu
voje artimieji negauną pali
kimų, ir agituoti, kad niekas 
nieko nepaliktų savo arti
miesiems Lietuvoje, yra že
miausios rūšies užsiėmi
mas. Taip gali elgtis tiktai 
visokį žmoniškumų praradę 
sutvėrimai iš “Dirvos”, 
“Draugo” ir “Naujienų”.

ALVA BUXENBAUM

Si įžymi veikėja yra Ame
rikos Komunistų Partijos 
moterų reikalų komisijos 
pirmininkė.

LIETUVOS STUDENTU
FORUMAS

NUOTRAUKOJE: grupė sąskrydžio dalyvių - valstybinio 
V. Kapsuko universiteto ir Kauno Politechnikos instituto 
studentu Vilniaus “Eflos” elektrotechnikos gamykloje.

M. KURAIČIO nuotr.

Vilniuje įvyko respubliki
nis studentų sąskrydis. 60 
tūkstantinė akademinio jau
nimo . šeima pasiuntė į jį 
mokslo pirmūnus, aktyviau
sius visuomenininkus.* ■ .

Valstybinės filharmonijos 
salėje studentai drauge su 
aukštųjų mokyklų vadovais, 
profesoriais, dėstytojais, 
atsakingais partiniais, kom
jaunimo, ūkiniais darbuoto
jais kalbėjosi apie studen
tiškus darbus, apie aukšto
sios mokyklos rytdiena. . •

Lietuvos TSR aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo ministras H. Zabulis savo 
pranešime papasakojo, kad 
aukštąjį mokslų ir ateityje 
numatoma visokeriopai 
plėsti. Nors Lietuvoje stu
dentų dabar yra 15 kartų 
daugiau, negu buržuazijos 
valdymo metais, niekas 
šiandien nekalba apie inteli
gentų perteklių. Atvirkš
čiai - aukštos klasifikacijos 
specialistų vis dar trūksta, 
nes be mokslo moderni šių 
dienų gamyba neturi atei
ties.

Aukštosios mokyklos for
muojamos kaip kompleksi

DEBESYS
Vis tie tvatys, ir vis kiti, 
Niekieno nesurikiuoti, 
Tik pavėjui paleisti, 
Plaukia padarai gauruoti.

Patys nesuvokdami,
Kur jų centras, kur jų ribos, 
Bėginėja dangumi, 
Išprotėję nuo kūrybos.

Čia nuskrieja į pietus, 
Čia į šiaurę nukeliauja.
Suka sūkurius keistus, 
Kurdami save iš naujo.

Keičia formas ir spalvas.
Čia pabąla, čia pajuosta.
Čia.jie supila kalvas,
Čia nutįsta ilga juosta.

Gero oro pranašai
Ir piktų perkūnų trobos.
Didelį lietaus lašai.
Rūko dulkės. Ledo kruopos.

Viską moka. Ir staiga, 
Ką išmokę, vėl užmiršta.
Kur pradžia, kur pabaiga?
Ar čia gimsta jie, ar miršta?

Vis tie patys, ir vis kiti, 
Klusnūs minčiai netikėtai, 
Skraido padarai keisti - 
Amžini dangaus poetai.

ALG. BALTAKIS

niai mokslo centrai. Nevel
tui čia darbuojasi puspenkto 
tūkstančio mokslo darbuoto
jų. Jos dabar turi vienų 
mokslini institutą ir obser-< <

vatorijų, 9 stambias proble
mines, 29 žinybines labora- 
torijaą. Studentams suda
rytos visos galimybės dar 
auditorijos suole įsitraukti į 
mokslinį tiriamąjį darbų. Jį 
šiuo metu dirba kone kas 
antras dieninių skyrių stu
dentas. Daug daro aukštoji 
mokykla, kad jos absolven
tas būtų ne tik geras specia
listas, bet ir sumanus ga
mybos vadovas, organizato
rius. Tam daug padeda pla
taus pripažinimo susilaukę 
visuomeninių profesijų fa
kultetai, kurie išmoko, sa
kysime, busimąjį agronomų 
vadovauti meno saviveiklos, 
sporto būreliui, tapti lekto
riumi ir pan.

NUOTRAUKOJE: grupė
sųskrydžio dalyvių - valsty
binis V. Kapsuko universi
teto ir Kauno Politechnikos 
instituto studentų Vilniaus 
“Elfos” elektrotechnikos 
gamykloje.

M. KURAIČIO nuotr.
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Krislai iš Lietuvos
1. ŽYDŲ GELBĖTOJAIS 
DŽIAUGIASI, O ŽUDIKUS 
UŽTARIA

Prieš kurį laiką čikagiš- 
kėse “Naujienose ’ pastebė
jau žinutę, kurioje išreikšta 
nuostaba, kad, girdi “ZIMA- 
N AS PRIPAŽĘ5TA' , jog Lie 
tuvoje buvę žmonių, kurie 
gelbėjo žydus iš mirties. 
Išeina lyg kas Lietuvoje būtų 
neigęs tuos faktus. Ne tik 
neneigė, bet tokie gelbėjimo 
duomens S. BINKIENĖS rū
pesčiu surinkti ir išleisti 
knygoje “Ir be ginklo kar
dai Taip, buvo drąsūs ir 
kilnūs žmonės, kurie nepa
bijoję rizikuoti gyvybe, o kai 
kas ir neteko gyvybės gelbė
dami žydus ir kitus nacių 
pasmerktus žmones.

Deja, tokių gelbėtojų buvo 
ne taip daug, o ir nedaug jie 
tegalėjo išgelbėti palyginus 
su šimtais tūkstančių nužu
dytųjų. Ir dar deja, daug 
daugiau buvo tų, kurie žudė. 
Gera intencija yra iškelti 
gelbėtojus, bet bloga, kad 
tup norima dangstyti tuos, 
kurie žudė ar skatino žudyti. 
Gi tos pačios “Naujienos" 
1941 metais šaukė “Valio, 
Hitleriui!”, kai jis užpuolė

užtarytoju? 
juodžiausiais 

tariamieji 
“liaudinin-

“LAISVES” REIKALAIS
Nuo gegužės 15 d. iki gegužės 25 d. “Laisvei” paramos 

gavome sekamai:
Jonas Vaicekauskas is Binghamton, N. Y., prisiuntė 

šešis Namo Bendrovės Šerus jojo mirusios žmonos Katri- 
nos ir aukojo visus “Laisvei”. Tai $150.00 auka.

* * *

Povilas ir Nelė Ventai parvežė 
ten buvo nuvykę į Laisvės Choro 
kami:

iš Hartfordo $46. Jie 
koncertą. Aukojo se-

Detroit, Mich

jungą, nešdamas mirtį mili
jonams žmonių, grasinda
mas ištisų tautų sunaikini
mu. Viena pirmųjų pa
smerktųjų buvo žydų tauta. 
Bet būtų neabejotinai atėjusi 
ir lietuvių tautos likvidavimo 
karta, jei hitlerizmas nebūtų 
buvęs Tarybinės Armijos jė
gomis sutriuškintas. Taigi, 
trumparegė savo antitarybi
nėje neapykantoje buvo 
“Naujienų” vadovų politika 
1941 metais, o negudresnė ji 
ir ligšiol.

“Naujienos’ drauge su 
visa reakcine emigracijos 
spauda liaupsino, o ir dabar 
tebeliaupsina tuos kruvinus 
hitlerininkų sėbrus, kurie 
tariamojo “sukilimo ’eigoje 
1941 m. birželyje išžudė de
šimtis tūkstančių lietuvių ir 
pradėjo pirmuosius žydų po
gromus. Kažkur Vakaruose 
bastosi tūlas “žurnalistas” 
KLIMA IT IS, kurs vadovavo 
Kaune pirmiesiems pogro
mams. Surinkęs padugnių 
gaują iš vadinamų “sukilė
lių" tarpo jis kelias dienas 
siautė Kaune ir išžudė kelis 
tūkstančius žydų. Už tai jis 
susilaukė pagyrimų iš hitle
rininkų pusės. Iš tokių Kli- 
maičio pašlemėkų išaugo tie 
lietuvių tautai gėdą dariusių 
būriai, kurie uoliai vykdė 
hitlerininkų planą dėl visiš
ko žydų naikinimo Lietuvoje, 
net už jos ribų. Juk budelio 
IMPULEVIČIAUS ir panašių 
niekšų gaujos siautė Balta
rusijoje Ukrainoje ir kitur.

Naujieniečių politinių sė
brų tarpe yra daug tokių 
“veikėjų ’, kurie uoliai vyk
dė hitlerininkų genocidinę 
politiką žydų atžvilgiu. Ar 
tai ne Brazaitis-AMBRAZE
VIČIUS. vadovavęs marione
tinei “vyriausybei” iki jos 
likvidavimo, suspėjo iš
leisti žydų nupilietinimo ir 
diskriminavimo įstatymus? 
Ar tai ne ŠKIRPOS vadovy
bėje organizuotasis “Lietu 
vių aktyvistų frontas’ savo 
programoje įrašė, kad no
rintis išpirkti savo “kaltes” 
tarybinės santvarkos metu, 
turi nužudyti be nt vieną 
žydą?

Negalima užmiršti, kad tai 
neseniai miręs M. BIRŽIS 
KOS žentas ŽAKEVIČIUS 
Vilniuje i š le id o p i r m uos i us 
antižydiškus parėdymus, ku
riais padaryta pradžia jų fi
ziško sunaikinimo. O sunku

ir suskaičiuoti kiek dar te- 
besislapsto dorų piliečių 
kaukėmis prisidengusiu tų, 
kurie asmeniškai vykdė pa- 
baisėtinas egzekucijas! Ar 
tokių nusikaltėlių darbus iš
kėlė viešumon “socialisti
nis’ laikraštis, besidedąs 
dabar žydt 
Drauge su 
reakcininkais 
“socialistai’ ’
kai” ir kiti “pažangiaisiais 
tebesivadinantieji nenustoja 
liaupsinę tų nacionalžudikų, 
kurie pokario metais išžudė 
daugelį tūkstančių Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių bei 
pažangių inteligentų. Gi nu
žudytųjų tarpe buvo nemažai 
tų, kurie gelbėjo žydus, tų, 
kuriais dabar nori girtis ta
riamieji “vaduotojai”.

Apie tokius faktus rašoma 
ir knygoje “Ir be ginklo ka
riai Tai MYKOLAS ŠI
MELIS TEOFILIS ŽAR- 
NAUSKAS, VLADAS LEVU- 
LIS ir kiti. Juos žudydami 
nacionalistiniai kraugeriai 
aiškiai pareiškė, kad jie žu
domi už žydų gelbėjimą. Ko 
nesuspėjo įvykdyti hitleri
ninkai, tai atliko jų sėbrai, 
tie, kurių budeliškus darbus 
garbina ir romanuose apra
šinėja pabėgę i užsienį ben
drininkai, “idėjos draugai” 
uoliai globojami įvairių pli
kų VLIKŲ, maltų ALTŲ ir 
kitokių BALFŲ.

J. ir M. Strižauskai . 
Ona Visockienė . . . 
Vincas Jokubonis . . 
James Pakalniškis .
J. ir O. Šilkai . . . .
V. Kajackas . . . . .* * *

o o

o

. $10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00

, . 5.00
, . 1.00

pagerbdama
...... $50.00 

30.00

Kitos aukos:
Sophie Stasiukaitienė, Fairview, N.

savo vyrą Jurgį . a 
Joe ir Helen Dobrow, Jacksonville, Fla. ......
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn., 

prisiminimui L. Kavaliauskaitės . .
Suzanna Kazokytė-Jones, Frackville, Pa..................
Julia Družienė, Dorchester, Mass. .........
L. Tilvikas, Easton, Pa. . . . . . . . . . . . . . . « 
Mary Babarskienė, Easton, Pennsylvania per Nata

lija lešmontienę . . . . . . . . . •
Emma Gavėnienė, Huntington Station, L. I., pagerbda

ma mirusio vyro Petro atminimą .
Eleanor Sungailienė, Oceanside, N. Y. ...... . 
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y. . . . . . . . . . . .
K. C. Straus, Easton, Pa.

Po $1.00: J. Katinas, Easton, Pa.; Petronėlė Šidlaus
kienė, Laconia, N. H.; A. Veličkos šeima, Albertson, N. Y.; 
J. V. Grigai, Hudson, Mass.

Dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

o

2. KIEK LENKU IŠ 
LIETUVOS IŠVYKO?

Knygoje “Vilniaus miesto 
istorija ’ II tome patiekiami 
demografiniai Lietuvos so
stinės pasikeitimai. Ten pa
žymima, kad ligi 1946 m. 
rugpiūčio 10 d. iš Vilniaus į 
Lenkiją išvyko 89.900 lenkų 
ryšium su Lietuvos TSR ir 
Lenkijos L. R. susitarimu 
dėl pasikeitimo gyventojais. 
Tačiau tuo metu išvykimui 
buvo užsirašiusių dar apie 
24.000, kurių dauguma išva
žiavo. Taigi, iš Vilniaus iš
keliavo daugiau kaip 100 
tūkstančių. Ne mažiau jų 
išvyko iš Vilnijos kaimo ra
jonų. Taigi, viso išvykusių 
pagal susitarimą bus apie 
200 tūkstančių. O kiek buvo 
išvykusių kai dar vyko karo 
maišatis, ypač ryšium su 
lenkiškos nacionalistinės 
“Armija krajova” pašalini
mu iš Lietuvos, - to niekas 
nesuskaičiavo.

3. VIS DAR PUČIAMOS 
PASAKOS APIE SIBIRĄ

Vienas reakcinis emi
grantų laikraštis neseniai 
paskelbė, kad, girdi, Sibire 
esą. . . . 76 tūkstančiai lie
tuvių. Pripratusiems bet 
kokias melagystes skleisti 
reakcininkams nieko nereiš
kia bet kokius fantastinius 
išmislus skelbti, kad tik savo 
antitarybiniam bizniui ir 
savo šeimininkams patar
nauti. Prieš kuri laika buvo 

' t

paskelbtos gyventojų sura
šymo Tarybų Sąjungoje ži
nios, iš kurių matyti, kad 
Tarybų Rusijoje gyvena apie 
76 tūkstančiai lietuviu. O « 
reakciniam rašeiviai nieko 
nereiškia tuos visus Rusijos 
lietuvius vienu plunksnos pa
brėžimu perkelti į Sibirą. 
Tuo tarpu vien tik kaimyni
nėje su Lietuva Kaliningrado 
srityje gyvena apie 25 tūks
tančiai, Maskvoje ir Lenin
grado srityje gyvena apie 25 
tūkstančiai, Maskvoje ir Le
ningrade apie 6 tūkstančiai 
lietuvių, o kiti įvairiuose 
Rusijos miestuose ir srity
se. Yra jų ir Sibire, kuris 
daugelį pritraukia dėl gerų

25.00
20.00
11.00
10.00

10.00.

10.00
5.00
5.00
2.00

Druskininkuose pradėjo veikti “Nemuno” sanatorijos 
antroji eilė - 540 vietų dešimties aukštų korpusas. Dabar 
sanatorija yra didžiausia Pabaltijyje ir šiuo metu gali 
priimti 1040 žmonių.

Sanatorijoje pagal paskutinį technikos žodį įrengti rent
geno, fizioterapijos, stomatologijos ir funkcinės diagnos
tikos, masažo kabinetai. Atskirame apvalios formos 
pastate įrengta 1,300 vietų valgykla, 900 vietų kino- 
koncertų salė, šiais metais “Nemuno” sanatorijoje poil
siaus ir 
žmonių.

NUOTRAUKOJE: naujosios sanatorijos pirmieji svečiai.
T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

gydysis daugiau kaip 15 tūkstančiu šalies darbo

Dar 1926 metais lie-

uždarbių. Ne veltui ir dau
guma buvusių perkeltųjų su
grįžo iš Sibiro sričių gero
kai praturtėję, įsigijo na
mus, mašinas. Rusijoje lie
tuvių užsiliko dar iš caro 
laikų.
tuvių Rusijoje gyveno apie 
40 tūkstančių.

Antroje vietoje po Tarybų 
Rusijos pagal lietuvių skai
čių eina Tarybų Latvija, kur 
dabar gyvena jų daugiau kaip 
40 tūkstančiu. Dar lietuviu < 4
gyvena Ukrainos, Kazachi
jos, Baltarusijos, Estijos ir 
kai kuriose kitose tarybinė
se respublikoae. Tarybų 
Lietuvoje gyvena daugiau 
kaip pustrečio milijono lie
tuvių, kurie sudaro daugiau 
80 procentų respublikos gy
ventojų.

J. PALIUKONIS

♦ Tarybų Lietuvoje lankė
si Laisvojo vokiečių jaunimo 
sąjungos Erfurto apygardos 
komiteto delegacija, kuri su
sipažino su respublikos 
komjaunimo organizacijų 
veikla, pasikeitė darbo pa
tyrimu.

Jeannette Rankin
Carmel, Calif. Mirė 92 

metu amžiaus Jeannette 
Rankin, pirmoji moteris iš
rinkta i Kongresą, įžymi 
kovotoja prieš karą, rasinę 
diskriminaciją, skurdą.

Nuo 1917 metų būdama 
Kongrese, ji kovojo ir lai
mėjo moterims balsavimo 
teises. Ji buvo vadovė Mo
terų Tarptautinės Sąjungos 
už taiką ir laisvę, taipgi 
Motinų Sąjungos už taiką.

DETROITO PAŽANGIEČIŲ 
ORGANIZACIJOS ŠAUNIAI 
RENGIASI PRIE SPAUDOS 
NAUDAI BANKETO

Detroito trys lietuvių pa
žangiosios organizacijos jau 
gerokas laikas yra nutaru
sios šiemet surengti didelį 
spaudos paramai parengimą. 
Bet tik vis buvo abejojama, 
kaip gauti tinkamą vietą su
rengimui pikniko. Po rimto 
apkalbėjimo nutarta birželio 
10 dieną ruošti parengimą 
Klubo salėje, 4114 W. Ver- 
nors Highway, nes kadangi 
šį pavasarį oras toks nepa
stovus, tai atvirame ore būtų 
rizikinga.

Tas didelis detroitiečių 
spaudos naudai parengimas 
bus ne piknikas, bet banke
tas su puikiais pietumis ir 
įvairumais, c

Rengimo komisijos tvar
kytojai- gaspadoriai yra jau
ni, energingi draugai Servet 
Gugas ir A. Stasikinas. Ga
lima tikėtis, kad bus sureng
tas šaunus banketas.

Todėl mes, pasitikėdami 
rengėjais, prašome arba 
kviečiame nepamiršti bir
želio 10 dieną, 1 valandą 
būti Klubo salėje. Su tuo 
prisidėsite prie palaikymo 
pažangiųjų laikraščių.

Taipgi kviečiame atsilan
kyti ir draugus-drauges ka
nadiečius.
APLANKIUS KELETĄ 
LIGONIŲ

Vincas Zabul-Zabulionis 
staiga susirgo, kiek laiko 
išgulėjo ligoninėje, dabar 
tapo perkeltas į prieglaudos 
namus.

Antanas Benson-Beniusis 
ilgą laiką sunkiai sirgo li
goninėje, dabar gydosi na- 
mies. Sako, jam sveikata 
taisosi, jau gali po stubą 
vaikštinėti.

Juozas Valiukas jau virš 
du metai vargsta nuo para
lyžiaus. Nors jis atrodo 
gerai, bet negali valdyti kai
riosios rankos ir mažai te
gali vaikščioti.

Ligonių yra ir daugiau, tik 
tolokai vienas nuo kito gy
vena, tai sunku visus aplan
kyti. Gaila draugų, bet vis
kas, ką mes galime padary
ti, tai juos aplankyti ir pa
guosti.

Julius Greblikas iš Flori
dos svečiavosi Detroite apie 
tris savaites. Tągerądrau 
gą vargina akių silpnumas. 
Čia ieškojo pagalbos. Bet 
nežinau, ar jam pavyko su
sirasti gerą gydytoją. A.

1968 m. sausio 15 d. ji va
dovavo Jeannette Rankin 
Brigadai Washingtone, rei
kalaujant baigti karą Vietna
me.

Washingtonas. Republiko- 
nas kongresmanas William 
O. Mills nusižudė. IsNixono 
rinkimų fondo jis pervedė 
$25,000* ir nereportavo 1971 
m. Kai dabar viskas paaiš
kėjo, tai Mills pasakė nebe
galis išsiteisinti ir šūviu nu
traukė -gyvenimą.

Amerikos lietuvių įžymiai kovotojai už pažangiąsias 
idėjas, "Laisvės” laikraščio administratorei

Lilijai Kavaliauskaitei
mirus

reiškiame giliausią užuojautą seserims, broliams, 
giminėms, “Laisvės” redakcijai ir administracijai.

Lietuvos Žemės ūkio akademijos darbuotojai

A. GUCIŪNIETIS
S. KARCAUSKAS
A. NAVASAITIS

PR. SOKAS

J. PETRAITIS
J. PETRULIS
K. PETRULIS

Worcester, Mass.
Tradicinis Laisvės piknikas - pietūs

Rengia

LLD 7-oji apskritis

Liepos 1 dieną

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Kviečiame iš visos apylinkės lietuvius dalyvauti. At
vykite patys ir atsivežkite savo pažįstamus ir kaimynus. 
Gražiai, linksmai praleisite popietę tyrame ore. Susitik
site savo senus draugus ir bičiulius.

Dainų programą išpildys Laisvės Choras iš Hartfordo. 
Taipgi turėsime svečių dainininkų iš New Yorko, ir bus 
vietinių darbininkų.

Pietų pradžia 1 vai. Per praeitus piknikus pietus valgy
davome skiepe (rūsyje), bet šiemet valgysime viršutinėje 
svetainėje. Visi kartu valgysime ir dainuosime. Tai bū
kime laiku.

Lai visi keliai veda į Olympijos Parką liepos 1 dieną!
KVIEČIA RENGĖJAI

(22-23)

LLD REIKALAI
Jeigu per birželio mėnesį negausite laiškų iš Centro, 

žinokite, kad tai todėl, kad aš gegužės 30 dieną išvykstu į 
Lietuvą, ir manau grįžti tik pradžioje liepos mėnesio. 
Prašau visų narių, ypatingai kuopų sekretorių, turėti kan
trybės. Sugrįžusi bandysiu kuo greičiausiai užvilktą 
darbą atlikti.

645.71
500.00

200.00

100.00
25.00
25.00

S. 
P

* * *
Čia sąrašas aukų, atėjusių į Centrą nuo 1972 m. liepos 1 

dienos iki 1973 m. gegužės 24:
Pomirtinių palikimų gavome:

Albina Mikalaus, Richmond Hill, L. I., New York
(185 kuopos narė) ....... .$1,000.00 

V. Vasys, Chicago, Ill., per G. Montvilą .... 
A. Dočkus, Los Angeles, C ai., per P. Zline . .

Aukų prisiųsta:
Spaudos Rėmėjas, Los Angeles, Cal. per A. Bemat 
Felix Sklerio atminimui, 45 kuopos nario, Saint 
Felix Sklerio atminimui, 45 kp. nario, St. Peters

burg, Fla., per jo dukrą Mildred Kruger . . .$ 
LLD 153 kp., San Francisco, Cal., per V. Sutkienę 
LLD 78 kp„, Yucaipa, Cal., per R. Savišky . . .

Borden, Kenosha, Wisconsin, prisiminimui 
mirusios žmonos Mary .....$ 

Gudelienė, Collinsville, Ill. .......... 
J. Martin, Wexford, Pa. ...........

Amelia Juškevičienė, 166 kp. narė, Stamford, Conn. 
198 kp., Oakland, Ca., per Ks. B. Karosienę . . 
Kazys Daugėla, Worcester, Mass. ........ 
Mrs. J. Ratajaszczak, 2kp. narė, So. Boston, Mass. 
Julia Motiečius, Lake Village, Ind. ....... $ 
Joseph Budris, Chicago, Ill. ......... . 
V. Kazlau, 68 kp. nare, Wethersfield, Conn. . . 
Jo J. Daujotas, Benld, Ill. ............ 
Ju J. Jordan, 1 kp. narys, Three Bridges, N. J. $ 
M. Liuzinienė, Binghamton, N. Y. . 
A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y. 
M. Mureikienė, Milford, Conn. . .
L. Tilvikas, Easton, Pa. ...... 
Geo. Stasiukaitis, Fairview, N. J. . 
V. Yuden, Chicago, Ill. ...... 
V. Sutkienė, San Francisco, Calif.
J. F. Deltuvai, Baltimore, Md. . . 
Adelė ir Ben Wardo, Detroit, Mich.
Marcelė Klastauskienė, Scottsville, Mich 
Antanas Grina, Chicago, Ill. .......
M. Mureikienė, Milford, Conn.....................
Stanley Petronis, Athol, Mass. ..... 
Andrew Stenes, Bronx, N. Y. ...... 
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y. . . . . .
K. Straukas, Easton, Pa. .... 
P. Rimkus, Cahokia, Ill. ....
Ona Raskevich, Bellevue, Ont., Canada .....
M. Andrulienė, Soquel, Cal. ...........
V. W. Smith, Thunder Bay, Canada .......
E. Bardy, Tinley Park, Ill. ............ 
K. Daugėla, Worcester, Mass........................ ...
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y............................
Charley Kazlun, Chicago, Ill. ................................
Anna Mažeika, Chicago, Ill. ...................................

Po $2.00: M. Stašinskienė, New Kensington,
Cešnikienė, New Kensington, Pa.; K. Tamošiūnienė New 
Kensington, Pa.; Agota Givienė, Detroit, Mich.; M. Matu- 
kaitienė-Ciabotti, Chicago, Ill.; Leon Stakėnas, Scottsville, 
Mich.; J. M. Kaminskas, Chicago, Ill.

Po $1.00: Julia Motiečius, Lake Village, Ind.; J. Ditkus, 
Chicago, Ill.; C. Gardis, Detroit, Mich.; J. Kulbokas, Mil
waukee, Wis.; A. Bačėnas, Bexley, O.; W. Graunas, Ozone 
Park, N. Y.; B. Kirstukas, Chicago, Ill.; Pauline Radusky, 
Roslyn, N. Y.; M. Balukonis, Wilkes Barre, Pa.; D. M. 
šolomskas, Floral Park, N. Y.; J. Čepukaitis, Payson, 
Ariz.; K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass.; M. Sarapolus,
W. Frankfort, Ill.; A. Pagiegala, Binghamton, N. Y.; M. 
Lynn, Binghamton, N. Y.; N. Yudy, Binghamton, N. Y.; 
O. Wellus, Binghamton, N. Y.; A. Arlauskas, Fairport,
N. Y.; U. Gverdis, Villa Park, Ill.

Smulkiais - 90C.
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1.90 

Pa.; Ap.

t * * *
širdingai Dėkojame visiems. Prašome nepamiršta savo 

garbingos Draugijos ir ateityje.
IEVA MIZARIENE
Centro Sekretorė



Penktadienis, Birželio (June) 1, 1973 LAISVĖ
5-tas puslapis

sveikino moteris ir linkėjo
NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ir

Leonas Trakimavičius
Mirė birželio 8 d., 1970 n;.

Jau treji metai kai mirė mano brangus 
mylimas vyras ir vaikų tėvas Leonas. Liudžiame
tavęs, brangusis, su skausmu širdyje. Ilsėkis ra
miai. Tavo kapą aplankome dažnai ir papuošia
me gėlėmis.

Moncė Trakimavičienė, žmona 
William, Andrus, Joseph, sūnūs 

ir jų šeimos

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.

Reiškiame giliausia užuojautą jos sesutėms Margaret 
Cowl, Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei ir jųjų 
šeimoms; taipgi “Laisvės” kolektyvui netekus taip svar
bios asmenybės mūsų judėjime.

Mes liūdime su jumis sykiu.
VERA ir VALYS BUNKAI 
ANNA ir FRANK BUNKAI 

St. Petersburg, Flao

In Memory 
of my dear sister-in-law

LILLIAN BELTE

passed away May 12th 1973

ERNA and family 
: Pornųną, = Calif.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnes Jurevičienei ir Helen Kudirkienei. Labai gaila. 
Liūdžiu ir aš jos.

JULIJA ANDRULIENE
Chicago, Ill.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Gaila, kad taip anksti iš gyvųjų tarpo išiskyrė “Laisvės” 
administratorė ir veikėja. Reiškiu giliausią užuojautą 
velionės seserims ir giminėms, ir visam “Laisvės” 
kolektyvui.

paul Šlajus

Mirus

Ilgametei “Laisvės” darbuotojai

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jos sesutėms-. 
Margaret Cowl, Agnei Jurevičienei, Helenai Kudirkienei 
ir visiems artimiesiems bei idėjos draugams.

JAMES ir MILLIE KANCERIAI 
Wilton Manors, Fla.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai, giminėms ir 
visiems jos pažįstamiems.

VIOLET ir STASYS KUZMICKAI
Cleveland, Ohio

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI i
Reiškiame giliausią užuojautą jos giminėm ir visiem 

draugams.
N. Dudonis P. Gižauskienė
P. Dudonienė p. Šlajus
A. Llpčius Chester, Pa.

St. Petersburg, Floridą
Gegužės 13 d. Lith. Sen. 

Cit. klubo salėje įvyko klubo 
susirinkimas. Ji pravedė 
klubo prezidentas Valys 
Bunkus. Protokolų sekr. A. 
Aleknienė perskaitė praėju
sio susirinkimo tarimus.

V. Bunkus pranešė, kad 
namą greitai pertvarkyti ne
galim a, nes salė nevisuomet 
tuščia. Salė išnomuojama 
organizacijoms, kurios ir 
pirmiau nuomuodavo. Ta
čiau reikalai tvarkos i sklan
džiai. Certifikatai jau yra 
pasiųsti. Gali gauti certifi- 
katus ar garbės nariais būti. 
Direktorius P. Alekna pra
nešė, kad turėjo pasitarimą 
su kontraktoriu dėl salės 
grindų sutvarkymo. Darbas 
eina pirmyn.

Susirinkimas nutarė ne- 
kolektuoti narių mokestis už 
šiuos metus. Fin. sekr. 
T. Lukienė pateikė klubo 
finansini stovi. Iždininkas 
J. Rūbas sutiko su raportu. 
Parengimų komisijos rapor
tą pateikė M. Raškauskienė 
ir P. Mockapetris. Visus 
raportus susirinkimas priė
mė vienbalsiai.

Susirinkimą pabaigus 
mūsų šeimininkės pateikė 
pietus. Baigiant pietauti A. 
Aleknienė pasveikino sve
čius. Iš Kalifornijos lankė
si LLD 145 kp. pirmininkas 
Walteris Raila ir jo sanke- 
leivis K. G. Umežis. Abu 
svečiai sveikino floridie- 
čius, džiaugėsi galį daly
vauti pobūvyje, pasimatyti 
su senais pažįstamais. Jie 
linkėjo visiems geros sėk
mės ir ilgo amžiaus.

Stela ir Juozas Bakšiai 
artimųjų būryje atšventė 
savo 10-ties metų vedybinį 
gyvenimą. Linkiu jiems 
sveikatos ir daug saulėtų 
dienų. Bakšiai yra LLD 45 
kp. nariai. Juozas - klubo 
garbės narys.

LIGONIAI

Juozą ir Marytę Judžentus 
jau keletą metų kankina ne
sveikata. Dar ištiko kita ne
laimė. Juozas puolė savo 
namuose ir sulaužė dešinės 
kojos kaulą. Dabar randasi 
Pasadena ligoninėje, kamba
rys 108. Mudu su vyru ap
lankėme. Padėtis skaudi. 
Žmona dėl nesveikatos ne
gali jį lankyti. Paguostų 
sunkioje nelaimėje.

Vera Smalstienė guli Saint 
Petersburg General ligoni
nėje. Jos sveikata tikrina
ma.

Klubo iždininko J. Rūbo 
žmona Onutė staiga susirgo. 
Greitosios pagalbos išvež
ta į Pasadena ligoninę.

Kuopos nariai Jonas ir Ona 
Žukai, Tarpon Springs gy
ventojai, sunkiai serga. Ona 
randasi Pasco Community 
ligoninėje, Jonas - poilsio 
namuose.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės 19 d. L. S. C. 
klubo salėje įvyko 45 kp. 
Motinos dienos minėjimas. 
Svečių prisipildė pilna salė. 
Pirmiausia buvo pateikti 
pietūs, o po to prasidėjo 
programa, kurią vedė A. 
Aleknienė, pasveikindama 
visus Motinos dienos proga. 
Dėkojo visiems už skaitlin
gą atsilankymą. Ji pateikė 
žinių apie Motinos dienos 
įsikūrimą. Sakė: motina - 
brangus žodis. Motinystę 
visur žmonės gerbė ir ger
bia. Mes šiandien prisimin
kime tas motinas, kurios

sveikatos, džiaugsmo ir ilgo 
gyvenimo. Perskaitė eilė
raščius, motinai skirtus.

neteko savo sūnų Vietnamo 
kare. Virš 50,000 motinų 
šią dieną švenčia su ašaro
mis.

Tilė Lukienė pasveikino 
motinas ir linkėjo joms viso 
gero. Paskaitė poemas, 
skirtas motinai, vieną an
gliškai, kitą lietuviškai. Mi
kasė Rutkauskienė deklama
vo apie motiną eilėraštį. 
Adelė Pakalniškienė kalbėjo 
angliškai. Nors visur šven
čiama Motinos diena, tačiau 
šiandieninė pasaulinė padė
tis išmokė motinas galvoti 
ir suprasti savo gyvenimą, 
kovoti užgražesnįgyvenimą. 
Motinos dienos klausimas 
buvo iškeltas 1870 m., bet 

4tik 1914 m. Kongreso nuta
rimą prez. Wilsonas pasi
rašė paskelbti Motinos die
ną. Adelė pabaigoje per
skaitė poemą apie motinos 
pareigą. V. Bunkienė pa-

Programa užsibaigė su 
Dainos Mylėtojų choro dai
nomis apie motiną, angliš
kai “My mother’s eyes’ , 
taipgi kelias lietuviškai. Ant 
galo padainavo pensininkų 
himną. Chorui vadovavo A. 
Pakalniškienė. Pobūvio da
lyviai gausiais aplodismen
tais dėkojo programos pildy
to jom s.

Į mūsų pobūvį buvo atvykę 
svečiai iš Miami, Pranas ir 
Elena Mankauskai. Jie pali
ko klubui auką $20. Ačiū 
jiems.

PRANEŠIMAS

Birželio 16 kp. parengi
mas ir pietūs. Birželio 23 - 
klubo parengimas - pietus 
vieta: 314 - 15 Ave. So. 
klubo salėje. Prašome vi
sus isitėmyti.

V. B-NE

Miami, Florida
Pas mus jau vasara, ta

čiau LLD 75 kuopos susi
rinkimas gegužės 23 dieną 
buvo gana skaitlingas ir gra
žiai praėjo. Draugė Kance- 
rienė ir jos talkininkės pa
ruošė skanius pietus, kurie, 
rodos, visus svečius paten
kino.

Po pietų, kaip įprasta, 
sekė kuopos oficialis susi
rinkimas, o po susirinkimo 
kultūrinė programa. Finan
sų raštininkas J. Paukštaitis 
ir iždininkė Kancerienė ra
portavo finansinį kuopos sto
vį. Jie pranešė, kam ir 
kokiems tikslams kuopa 
aukojo, o tai buvo “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimui ir 
mirusių kuopos narių me
morialiniam - prisiminimui. 
J.; Kanceris raportavo virtu
vės įplaukas ir išlaidas. V. 
Bovinas pranešė apie dabar
tinę ir ateinančią kultūrinę 
veiklą. Manoma, kad ir va
saros metu LLD kuopa, ben
drai su Aido choru, gali 
ruošti menines ir kultūrines 
sueigas.

Baigus organizacinį susi
rinkimą, kuris ilgai netruko, 
pasirodė, kad turime ir sve
čių net iš tolimos Kaliforni
jos. Į estradą pakviestas 
svečias Vladas Raila. Drau
gas Raila gerai pažįsta Ame
rikos lietuvių pažangųjį ju
dėjimą ir jo veiklą. Jo kal
ba buvo graži ir įdomi. Jis 
džiugiai įvertino mūsų suei
gą ir linkėjo tęsti kultūrinę 
veiklą.

Antras kalifornietis sve
čias buvo iškviestas K. G. 
Urnezis. Pasirodė, kad Ur- 
nezis yra ir meno mėgėjas - 
jis sveikino mus ne tik žo
džiu, bet ir daina. Mūsų 
dalyviai sveikino svečius 
gausiais aplodismentais.

Turime ir savųjų, kurie 
užsitarnauja pagarbą ir 
sueigos dalyvių aplodis
mentų. Pereitame kuopos 
susirinkime buvo Tamošiū
nai, kurie savo vedybinio gy
venimo auksinį jubiliejų mi
nėjo LLD kuopos sueigoje. 
Jie praturtino mūsų kuopą 
apmokėdami visas virtuvės 
išlaidas. O šioje sueigoje 
garbė teko kuopos narei 
Adelei Birštonienei. Drau
gė Birštonienė, kaip ir jos 
velionis vyras, buvęs aidie- 
tis, myli dainą, kultūrą. 
Dažnai ji skiria gausias 
aukas Aido chorui. Tačiau 
jau bus 2 metai, kai Juozas 
Birštonas išsiskyrė iš mūs 
tarpo, negirdime jo dainos. 
Minėjimui dvimetės sukak
ties nuo jo vyro mirties, 
Adelė Birštonienė šioje 
sueigoje aukojo “Laisvei”

ir “Vilniai” po $10. Tai 
draugė, kuri ir liūdesnio va
landoje neužmiršta spaudą.

SUSIRGIMAI

Nelaimė - tai tos nelem
tos ligos. Sužinome, kad 
mūsų sueigos dieną draugai 
Kochiai išvežė i ligoninę 
LSK gyventoją M. Džiup- 
kaitį. šis žmogus be ligo
ninių ir gydytojų išgyveno 
jau 96 metus. Dabar jam jau 
reikalinga operacija.

Kiti mūs ligoniai: Juozo 
Slieko sveikata svyruoja - 
pagerėja ir vėl pablogėja. 
Ignas Urbonas pastaruoju 
laiku irgi kovoja už sveika
tos sustiprėjimą. Sofija Ma- 
sonienė jau ilgokas laikas 
negali atsikratyti nuo reu
mato atakų. Lietuviu Sočia-< 4
lio Klubo, kai kurie sako, 
“amžina” sekretorė, Vlilio- 
nienė, po Aleko mirties, 
sako, jaučiasi pavargus, bet 
lanko kuopos ir klubo suei
gas, tačiau jau turi lankyti 
gydytoją. Planuojamą ke
lionę aplankyti Tarybų Lie
tuvoje savo ir velionio vyro 
giminaičius - gydytojo pata
rimu turi atidėti kol sveika
ta sustiprės.

Linkime visiems geriau
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų.

V. B.-

Pietūs po žaliais 
medžiais

LLD 185 kuopa ruošia pui
kiausius pietus gražiame 
Forest Parke birželio 10 d. 
Pietūs bus išduoti 1 vai. 
Žymios šeimininkės Elena 
Siaurienė ir Marcelia šu- 
kaitienė paruoš pietus, kad 
visi gerėsitės.

Kviečiame iš visos New 
Yorko apylinkės lietuvius at
silankyti. Auka $3.

Jei tą dieną lytų, tai pie* 
tūs atsibūtų tuo pačiu laiku 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Park, 
N. Y. (Įėjimas iš 102 gat
vės).

LLD 185 kp. sekr.
J. GRYBAS

Pelnai nejšąldyti
New Yorkas. Rockefelle- 

rių šeimos Chase Manhattan 
bankas per pirmąjį šių metų 
ketvirtį padarė 10.2% pelno. 
Bank America Corporation 
padarė dar daugiau pelno - 
13.1%.

šie bankai daro daugiausia 
pelno iš užsienio biznio. 
Pelnai pasilieka neįšaldyti.

DORCHESTER, MASS.

Liūdna Sukaktis

Uršu le Kavoliūnicnc
Mirė Gegužes 31, 1959 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą ma
mytę. Mes visuomet prisimename tąi dieną su dide
liu širdies skausmu, nors jau 14 metų suėjo kai mus 
palikai, brangioji mamyte.

Liekame liūdėti ....
Duktė JUDE
Sūnus VIKTORAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MARY A. STANELIS
Mirė birželio 1, 1958

15-lika metų praėjo, kai mirė mūsų mylima 
motina, uošvė ir sesuo. Mes tavęs niekuomet ne
pamiršime. Ilsėkis ramiai, brangioji!

Love and icinenibi ancc last forever.
’lliei e is a Imk death cannot sever

Mxlda Žukas, duktė
Walter Žukas, žentas
Ona Schultz, sesuo
Helen Žukas, Walterio motina 

(i u 1 IT” > rl. t i a.
Binghamb>n, N. Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI
Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 

Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei bei jų šeimoms 
ir visiems veliones artimiesiems ir draugams

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N.Y.

Waterbury, Conn.

ŠIŲ METŲ GEGUŽES 20 DIENA MIRUS JONUI JANKELIŪ
NUI, Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Katrinai 
(Jukeliute), posūniui Viktorui Nonikas, broliui Juozui, se
sutei Česnienei ir kitiems artimiesiems ir draugams.

J. ir M. STRIŽAUSKAI ir šeima 
Bridgeport, Conn.

SO. BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS i
Jau metai laiko praslinko nuotoskaudaus įvykio, kuomet 

1972 m. birželio 1 d. atsiskyrei nuo mūsų.
Miela Agotėle, mes neužmirštame tavęs.

Vyras - M. DOVIDONIS
Sūnus ir marti - JOHN P. ir HELEN GABRIEL 

Anūkas - R. GABRIEL

Clearwater, Fla.
NETEKUS SAVŲJŲ

Kapų puošimo dienoje mirusiųjų artimieji puošia jų ka
pus, prisimena juos. Taip ir man tenka savuosius prisi
minti.

Pirmas tai buvo mano tėvelis, kuris mirė 1956 m. gegu
žės mėnesį, nebesulaukęs senatvės. Antras tai mano 
mylimas vyras Pranas Pakalniškis, kuris mirė 1965 metų 
birželio mėnesį. Trečias - mano brolis VytautasZablac- 
kas, kuris mirė 1968 m. liepos mėnesį, pačiame tvirtume. 
Pagaliau, 1972 m. gegužės 15 dieną mamytės Antaninos 
Puishienės, buvusios Zablackienės jautrioji širdis nustojo 
plakusi.

Labai man gaila visų. Deja, verksmais, dejavimais ne- 
beprikelsiu juos iš šaltojo kapo. Lai jiems būna ramu il
sėtis Amerikos žemėje.

ADELE PAKALNIŠKIENE



6-tas puslapis

13 MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMO

Gegužės 16 dieną, 2 vai. 
P. p. įvyko “Laisvės” salė
je paskutinis šio sezono Mo
terų klubo susirinkimas.

Kadangi ši diena taip atsi
tiktinai supuolė su buvusios 
“Laisvės” administratorės 
ir Moterų klubo finansų se
kretorės Lilijos Kavaliaus
kaitės laidotuvėmis, tai kai 
kurios narės nuvažiavo 
anksčiau į Haven Hill šer
meninę atsisveikinti su Li
lija. Vienos draugės palydė
jo Liliją Kavaliauskaitę į 
krematoriją, o kitos, nuėjo į 
“Laisvės” salę, kur palau
kė pakol visos narės susi
rinko.

Susirinkimo eigą pravesti 
pakviesta viešnia - buvusi 
ilgametė klubo pirmininkė 
K. Petrikienė iš Rocky Point, 
Long Island.

Praėjusio susirinkimo 
protokolas ir valdybos ra
portai vienbalsiai priimti.

I. Mizarienė pakalbėjo 
apie mūsų narės Lilijos Ka
valiauskaitės nuveiktus dar
bus ir trumpai papasakojo 
apie įvykusias laidotuves.

Krematorijoje, atsisvei
kinant su Lilija Kavaliaus
kaite, turėjo kalbėti Amelia 
Juškevičienė iš Stamford, 
Conn., bet dėl laiko stokos, 
ji neturėjo progos išsireikš
ti, todėl šiame susirinkime 
ji buvo pakviesta pakalbėti.

Amelia prisiminė savo 
darbo laikotarpi “Laisvė
je”, kuomet jai teko dirbti 
ir arčiau pažinti Liliją Ka
valiauskaitę. Ji prisiminė 
Brooklyne sukurtą W. Žuko 
chorą “Ufa”, kur Lilija, dar 
jauna būdama, jau dainavo. 
Ji pabrėžė Lilijos gabumus, 
atliekant susirašinėjimus 
Lietuvos Šelpimo Komi
tete. - “Ne vienas stebėjosi 
Lilijos visapusiškumu”

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 
Agnei Jurevičienei ir Helen Kudirkienei; taipgi visiems 
kitiems artimiesiems bei draugams.

P. BEČIS
Great Neck, N.Y.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m. gegužės 12 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Margaret 
Cowl, Agnei Jurevičienei ir Helen Kudirkienei; taipgi 
visiems kitiems artimiesiems bei draugams.

L. L.D. 39 KP.
Scranton, Pa.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė birželio 2 d., 1970 m.

Jau treji metai kai mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

Frances Mažilienė, žmona
Frances Baltrus, dukra

Brooklyn, N. Y.

pastebėjo Amelija.
Per I. Mizarienę įsirašė 

nauja nare, muzikė Daratėlė 
Murelienė, o A. Juškevičienė 
įrašė savo sesutę Mary Zou- 
bra. Abi naujos narės iš 
Philadelphia apylinkės. I 
LLD prie klubo Įsirašė Anna 
Johnes, užsimokėdama $2.

J. Lazauskienė pranešė 
apie sergančią narę A. Pe
tr aitienę, kuri pergyveno 
sunkią operaciją. A. Juške
vičienė pranešė apie sergan
čią draugę Anna Phillips, iš 
Stamford, Conn, kuri taip pat 
pergyveno dvi operacijas ant 
akių. Linkime mieloms 
draugėms greit susveikti. 
Malonu buvo matyti susirin
kime jau susveikusią draugę 
O. Cernevičienę.

A. Rainienė raportavo iš 
LLD 2-ros apskrities suva
žiavimo, kuris Įvyko “Lais
vės” salėje.

B. Keršulienė pranešė, 
kad klubo pirmininkė I. Mi
zarienė ši mėnesi išvažiuo
ja Į Lietuvą, o finansų se
kretorė A. Yakštis vyko i 
LDS 22-rą Bowling Turnyrą, 
kuris Įvyko Milwaukee, Wis
consin. Palinkėjome joms 
laimingos kelionės.

Ta diena buvo reikšminga 
ir tuo, kad draugai Ventai 
atšventė savo vedybų sukak
ti. Šia proga J. Lazauskie
nė prisegė Nellei Ventienei 
korsažą, c

Frank Krunglys atnešė do
vanų, prisiminimui savo 
žmonos Marytės, buvusios 
klubo narės. Daugiau dovanų 
gauta nuo U. Bagdonienės, 
M. šukaitienės ir A. Rainie
nės. Draugė K. Petrikienė 
atnešė gražių tulpių ir kitų 
pavasarinių gėlių iš savo 
darželio. Dėkojame.

Aukų gauta nuo sekančių 
narius nuo E. Laurenkus - 

$10. Po $5 aukojo: P. Pra
naitienė, R. Cernick, E. 
Sungailienė, M. Jakštienė. 
Po $2 aukojo: A. Quater, 
M. Kreivėnienė, O. Zeidat. 
Po $5 užsimokėjo naujos na
rės D. Murelienė ir M. Zou- 
bra. Ačiū.

Vaišes paruošė M. šukai- 
tienė ir A. Rainienė. Dalis 
maisto buvo sudovanota - 
dalis padengta iš iždo.

Sekantis Moterų klubo su
sirinkimas įvyks rugsėjo 19 
dieną. Linkiu klubo narės 
gražiai praleisti vasarą, su
stiprėti sveikatoje, ir su 
naujomis jėgomis rudenyje 
grįžti prie naujų darbų.

H. F.

Kalbės komunistų 
vadas

šif sekmadienį, birželio 3 
d., ruošiamas masinis susi
rinkimas, kuriame kalbės 
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali temoje: “Water
gate reikšmė”. Susirinki
mas įvyks Manhattane, Hotel 
Diplomat, 43rd St. prie 6th 
Ave. Prasidės 3 vai. po 
pietų. Visiems durys atda
ros.

Susitikimas su svečiais 
iš Lietuvos

Su Tarybų Sąjungos moksline delegacija yra atvykęs 
Henrikas Zabulis, Lietuvos Aukštojo Mokslo ministras.

Taipgi šiomis dienomis atvyko iš Lietuvos Povilo Ventos 
sesuo, Berta Vaitonienė, paviešėti pas brolį.

Ta proga yra ruošiamas susitikimas su svečiais iš Lie
tuvos. Įvyks šį sekmadienį birželio 3 d. Bus paruošti 
pietūs. Pradžia 1 vai. Auka $3.00. Kviečiame šios apy
linkės lietuvius dalyvauti. “LAISVES’ KOLEKTYVAS

Is LLD 2 Ap. konferencijos
Konferencija Įvyko geg. 

13 d. Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pirm.. J. Gry
bas atidarė konferenciją ir 
buvo išrinktas konferencijai 
pirmininkauti. Delegatų 
mandatai buvo patikrinti. 1 
kp. prisiuntė 1 delegatą, 185 
kp. - 3 d., 81 kp. - 1,77 kp. - 
1, 54 - 2. 5 kuopos prisiun
tė delegatus.

Pirmininkas iškvietė LLD 
organo “šviesos’ redakto
rių A. Bimbą pakalbėti. Jis 
kalbėjo, kad LLD gerai lai
kosi, nors daug narių serga 
ir miršta. Pagirtinas daly
kas, kad veikla išlaikoma 
kuopose, narių duoklės iško- 
lektuojamos ir centran pri
siunčiamos. Nariai gauna 
žurnalą “šviesą ’, kuris re-, 
guliariai išeina, taipgi ir po' 
knygą.

Pereitos konferencijos 
protokolas perskaitytas ir 
priimtas. Apskrities pir
mininkas J. Grybas raporta
vo, kad pereitą žiemą nesu
rengė jokio parengimo, bet 
gegužės 20 d. rengiamas fil
mų rodymas. Sekr. A. Rai
nienė raportavo, kad ji sten
gės raginti kuopas atsiųsti 
delegatus į konferenciją. 
Susirašinėjo su kuopomis ir 
norėjo surengti filmų rody
mą Elizabethe, bet negavo 
salės. Ižd. H. Siaurienė 
raportavo, kad parengimų 
nebuvo, tai ir Įplaukų nebu
vo. Valdybos raportai 
priimti.

1 kuopos delegatas G. Wa- 
reson raportavo, kad kp. turi 
45 narius, 20 narių pasimo- 
kėję už šiuos metus. Mažai 
narių lanko susirinkimus, tai 
veiklos nėra.

185 kp. del. J. Bernotas 
raportavo, kad jo kuopa yra 
yeikli, turi 60 narių, ižde 
$70, 23 nariai užsimokėję 
už šiuos metus, išaukojo 
daugiau $100 įvairiems 
svarbiems reikalams, turė
jo tris parengimus; minėjo 
Tarybų Sąjungos 50-metinę

LAISVĖ

Dr. Antanas Petriką ir sū
nus Arthuras Petriką. Jiedu 
praeitą savaitgali buvo nu
vykę Į vasarnamį, kuris 
randasi Catskill kalnų sri
tyje, manydami tenai keletą 
dienų ramiai praleisti. Deja, 
oras buvo toks lėtingas ir 
šaltas, jog nė vienos dienos 
nepailsėję turėjo skubintis 
atgal pas Arthurą į Miller 
Place, Long Island. Kaip 
žinia, daktaras dar vis nėra 
pilnai susveikęs. Kartais 
užeina Į “Laisvę”, pasi
kalbame. Bet rašinėti į 
laikraštį dar vis negali. Jo 
raštų mūsų skaitytojai pasi
genda.

sukaktį, pagerbė narius, tu
rinčius 80 metų amžiaus, 
taipgi pikniką Forest parke.

Už 81 kp. raportavo Rai
nienė, kad jų kuopa veikia 
kartu su Moterų klubu, ku- 
Mris išaukojo keletą šimtų do
lerių laikraščiams ir ki
tiems darbininkiškiems rei
kalams.

Už 54 kp. Elizabeth, N. J., 
raportavo Ignas Bėčis. Kuo
pa turi 20 narių ir visi už
simokėję už šiuo metus. 
Bet veikimo neturi, nes ne
turi salės.

Už 77 kp. Cliffside, N. J. 
raportavo J. Stasiukaitis, 
kad turi 12 narių ir visi už
simokėję už šiuos metus. 
Yra keletas sergančių narių. 

'• 24 kp. raportą prisiuntė 
Benderis, kad kp. turi 8 na
rius ir visi užsimokėję už 
šiuos metus, ižde turi $24.

72 kp., Great Neck, N. Y., 
raportą prisiuntė Klastov, 
kad turi 13 narių ir visi už
simokėję už šiuos metus. 
136 kuopa neprisiuntė dele
gatų, nei raporto.

Delegatų raportai priimti.
Aptartas žurnalo “švie

sos” reikalas. Buvo pasiū
lyta įvesti anglišką skyrių. 
Red. Bimba aiškino, kad ne
bus tai galima padaryti. Tik 
palaikykime žurnalą, kaip 
dabar jis išeidinėja regulia
riai. Žurnalas reikalingas. 
Jame telpa daug moksliškų 
raštų. Ir Lietuvoje daugelis 
jį skaito.

Delegatai labai pageidavo 
išleisti knygą apie senstan- 
čiųjų žmonių sveikatą. Pa
likta pasirūpinti centrui.

Sekanti konferencija nu
tarta šaukti Harrison, N. J.

Valdyba palikta kitiems 
metams ta pati: J. Grybas, 
H. Siaurienė, A. Rainienė, 
G. Wareson ir M. šukaitienė.

A. Rainienė ir H. Siaurie
nė pagamino delegatams 
karštus pietus.

Sekr. A. RAINIENE

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Federaliniame teisme de

tektyvas D’Ambrosio prisi
pažino gavęs $4,000 už lei
dimą įvežti ir pardavinėti 
narkotikus. Jo draugas Nun- 
ziata nusižudė.

Dar 200 civilių prisaigdi- 
no tikslu perimti tam tikrus 
darbus iš policistų, kad jie 
prisidėtų prie tvarkos mies
te palaikymo.

International Ladies Gar
ment Workers unija išgavo 
su nauju kontraktu 20% algų 
pakėlimą.

Paralegal institutas, kuris 
kolektuoja iš studentų po 
$850 už 13 savaičių kursus, 
prižada kursus baigantiems 
gauti darbus su $9,000 meti
niu atlyginimu arba sutinka 
grąžinti įmokėtus pinigus. 
Dabar 63 studentai, negau
dami tokių darbų, reikalauja 
grąžinti po $850.

Mokytojas Carl Hill kalti
namas 25 moterų išprievar
tavimu. Jis pasiųstas į Bel
levue ligoninę protui ištirti.

Laiškanešys Stevens gavo 
21 metų kalėjimo už užmuši
mą Wm. McSween, kuris su
tiko valdžiai liudyti, kad jie 
iš siuntinių.vogdavo brangius 
dalykus.

Mrs. Rosa Gross, su savo 
vyru turėjusi knygų spaudi- 
nimo biznį, rasta nušauta. 
Policija kaltina jos porteri
C. Delgado, kuris grasino 
užmušti ją už jo paleidimą 
iš darbo.

o
25,000 Yonkers gyventojų 

buvo' porą valandų be elekt
ros dėl jėgainės sugedimo.

Daugiau kaip 100 mokyto
jų, tėvų ir vaikų sudarė pi
ketą prie mokyklos 188. 
Protestavo prieš prastą ap
saugą. Mokykloje dvi mote
rys buvo išprievartautos.

Majoras Lindsay, grįžęs 
iš Tarybų Sąjungos su dele
gacija, sako, kad Tarybų Są
jungos miestai turi daugiau 
galios spręsti ekonominius 
ir kitus klausimus, negu 
Amerikos miestai. Lindsay 
kvietė Amerikos miestų pa
reigūnus kooperuoti su TSRS 
miestų pareigūnais. RE P.

Apie Aido chorą
Žinia apie LTSR liaudies 

artistės Elenos Ciudakovos 
mirti labai nustebino ir su- <
jaudino aidiečius.

Dar taip neseniai, praėju
siame “Laisvės” koncerte, 
mes newyorkieciai žavėjo
mės brangiosios dainininkės 
balsu, o šiandien ji jau ilsisi 
Antakalnio kapuose, Vil
niuje !

New Yorko choras Aidas 
pasiuntė telegramą Į Vilnių, 
išreikšdamas giliausią 
užuojautą Lietuvos liaudžiai 
ir velionės artimiesiems.

$ $ sf: $ #

Aido choro garbės nariai. 
Po $10 aukojo M. Cernevi- 
čienė ir P. Beeis. Po $5: 
M. Tamulienė, E. Danilevi
čienė, V. Urbonienė, A. Pe- 
traitienė, A. Quater. Po $2: 
draugės iš Philadelphia - 
V. Phillips, M. Cerkauskienė 
ir H. Kureikienė, Aidas nuo
širdžiai dėkoja. 

* * * *
Paskutinėse šio sezono 

pamokose pasikalbėjome 
apie įvykusį sėkmingą kon
certą, kuriąme menininkai 

iš Chicago labai šauniai pa
sirodė.

Prie vaišių stalo, kurias 
paruošė Jo Lazauskienė ir N. 
Ventienė, atsisveikinome su 
Maryte ir Juozu Nevinskais, 
kurie išvyko į Miami, Flori
da, apsigyventi, šia proga 
choro ižd. W. Keršulis Įtei
kė nuo choro Marytei dova
nėlę. Apart aidiečių, daly
vavo ir choristų artimieji. 
Buvo ir kalbų.

Prie vaišių prisidėjo: N. 
lešmantienė, A. Lupševičie- 
nė, T. Stočkienė, N. Ventie
nė, J. Lazauskienė, H. Juš
ka ir J. Grybas. **X» *1*rp rT* •T* •**

Gegužės 24 dieną teko ap
lankyti Aido iždininką Walter 
Keršulį ligoninėje New York 
Eye and Ear Infirmary. Wal- 
teris po sėkmingos operaci
jos ant kairės akies jaučiasi 
gerai.

Ligoninė nauja, moder
niška ir pavyzdinga savo 
tvarka bei aptarnavimu. Pa
tartina ir kitiems kreiptis 
ten su panašiomis ligomis.

Linkiu mielajam Walteriui 
greit susveikti, o jo žmonai 
Bronei ištvermės pergyventi 
visus rūpesčius.

* * * *

Vasaros metu Aido choro 
pamokų nebus. Paskutinėse 
pamokose, aidiečiai atsi
sveikino su vieni kitais, kaip 
mokiniai paskutinę mokslo 
dieną. Sulaukus rudens, ir 
vėl susirinksime tęsti mūsų 
darbus. O tuo tarpu - lai
mingų atostogų!

H. F.

WASHINGTON AS. Nixono 
administracijos pareigūnas 
tarptautiniais ekonominiais 
reikalais Peter Flanigan 
siūlo panaikinti diskrimina
cinius muitus Tarybų Sąjun
gos prekėms, kurios galėtų 
būt laisvai Įvežamos i Jung
tines Valstijas.

FROM THE LITTLE BALTIC STATE

Baltic state of Estonia, 
USSR, took a prominent place 
in the “Fashion Views From 
Europe”. The leading news
paper of Maryland - “Mary
land Gazette’printed six pic
tures from that fashion show 
with eight models. Two of 
those pictures were from 
Tallinn, Estonia, and from 
eight models 4 were also 
from Tallinn. They were 
showing 3 beautifully de
signed wedding dresses, as 
you can see on this picture, 
and one “boot-suit3 costu
me.

From the United States 
was one picture, a model’s 
face showing fancy eye 
glasses; one picture from 
England, a model’s head with

UP-TO-DATE fashion. 
Soviet style, is shown off to 
host advantage b» a model 
in Tallinn, capital of Es- 

HOUSE OE MODELS in Tallinn, capital of Estonia in eostume ^'is ^designed ’'for 
the U.S.S.IL. presents these wedding dresses. vacation wear.
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Pramogų Kalendorius
BIRŽELIO 10 DIENĄ

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

KP. VALDYBA

LIEPOS 1 D.

Worcesteryj, Olympia 
Parke, Įvyks spaudos pikni
kas, 12 vai. diena. Rengia 
LLD apskritis ir Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis. 
Bus duodami pietūs. Taipgi 
bus meninė programa.

RUGPIŪCIO 19 D.

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

Gražus patarimas
Draugė Margarėta Petrikie
nė mums rašo:

“Mes iš viso ‘Laisvės’ 60 
m. jubiliejaus Albumų Į Ta
rybų Lietuvą savo draugams 
pasiuntėme 42. Ar nebūtų 
gerai per laikraštį skaityto
jus paraginti, ir jie savo 
draugams Į Tarybų Lietuvą 
šių Albumų pasiųstų. Ten 
žmonės mėgsta juos skai
tyti”.

Ačiū Margaretai už pata
rimą. Laisvės Jubiliejinių 
Albumų dar turime. Jie 
parsiduoda tik p. p. $1. 
Draugai Margareta ir dr. A. 
Petrikai duoda gerą pavyzd į, 
juos nupirkdami ir pasiųsda
mi į Lietuvą savo giminėms 
bei pažįstamiems.

a hat decorated with the 
flags of the Common Market 
nations; one picture from 
Budapest, Hungary, showing 
a beach ensemble, and one 
picture from Rome, Italy, 
showing a “Bull’s - Eye” 
creation - a dress model 
was holding up to her neck, 
and it said: “If the fabric 
doesn’t do it, the leg will”.

I visited the House of Mo
dels in Tallinn on my trip 
to Estonia. It was most in
teresting indeed to see the 
beautiful, creative work they 
are doing in fashion field. 
They have won many awards.

Geniuses are not born only 
in big countries. It could 
happen in any place in the 
world. ILSE

U.S.S.IL



