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KRISLAI
$126 milijonai rinkimams

SVEIKINAME “LAISVĖS” DALININKŲ SUVAŽIA VIMĄ
Skurdas Lotynų Amerikoje 
Padarė gerų pradžių 
Degtinės mylėtojams 
Svarbi laisviečių diena

J. GASIŪNAS

Generalinė Sąskaitų rašti
ne šiomis dienomis paskel
bė, kad 1972 metais keturi 
prezidentiniai kandidatai iš
leido rinkimams daugiau 
kaip $126 milijonus.

Arti pusė tos sumos buvo 
išleista Nixonui išrinkti, 
sukelta daugiau kaip $52 mi
lijonai. Wallace - pusantro 
milijono dolerių. Humphrey 
bandė laimėti demokratų 
konferencijoje ir išleido rin
kimams daugiau kaip $4 mi
lijonus.

Kas daugiausia dolerių iš
leido, tas laimėjo preziden
tinius rinkimus. Doleriais 
Nixonas nusipirko preziden
to vietų. Didžiojo biznio 
trustas jam daugiausia pa
dėjo.

Šiuo metu Jungtinėse Val
stijose gyvena daugiau kaip 
10 milijonų Lotynų Amerikos 
kilmės žmonių. Per pasta
ruosius trejetų metų jų skai
čius pakilo 17%.

Lotynų Amerikos liaudis 
gyvena dideliame skurde. 
Beveik visose respublikose 
Jungtinių Valstijų monopo
listinis kapitalas įsigalėjęs. 
Jis pasidaro didžiausius ten 
pelnus, skurdindamas liaudį 
ir bendrų ekonomini gyveni
mų. Puerto Rikoje, pavyz
džiui, nedarbas sieką apie 
30% visos darbo jėgos, dir
bantieji gauna skurdžius at
lyginimus.

Todėl daugelis Lotynų 
Amerikos žmonių skverbiasi 
atvykti } Jungtines Valstijas 
kiek nors geresnio gyvenimo 
susikūrimui.

Chicagoje įvykusioji pir
moji nacionalinė darbo unijų 
delegačių konferencija pa
darė gerų pradžių. Ji sukū
rė moterų koalicijų neorga
nizuotų darbininkių įtrauki
mui į unijas. O tokių yra 
apie 30 milijonų.

Darbas - milžiniškas, rei- 
kalaujųs visų unijų paramos. 
Kova prieš moterų diskri
minacijų darbuose, už lygų 
atlyginimų su vyrais, už nau
jus moterų sveikatos apsau
gos įstatymus yra pagrindu 
didžiojo organizacinio dar
bo.

•
Dr. Gaston Pawam, dirbąs 

Anglijos Middlesex ligoninė
je, skelbia savo suradimų, 
kad maišyta degtinė su soda 
greičiau nugirdo žmogų, 
negu nemaišyta degtinė.

Jis aiškina, kad sodos bur
buliukai labai greit nuneša 
alkoholį į dvylikpirštę žarnų 
ir kraujų. Tuomet greičiau 
žmogų apsvaigina.

Ant rytojaus įsipagirloji
mui dr. Pawam pataria imti 
didelę dozę vitamino C ir 
medaus. Tas neutralizuoja 
svaigulį ir galvos skausmų.

Balandžio 7 d. laikraščio 
“Laisvės” bendrovės dali
ninkams yra labai svarbi. 
Turėsime metinį “Laisvės” 
savininkų suvažiavimų.

Siūlo planą musių paliaubom 
ir rinkimams P. Vietname

Kissingerio su Brežnevu pasi
tarimai buvo labai naudingi

Paryžius. Pietų Vietnamo 
revoliucinės valdžios dele
gacija pridavė mūšių paliau
boms ir rinkimams planą 
Saigono valdžios delegacijai 
ir Jungtinėms Valstijoms.

Revoliucinė valdžia siūlo 
tuoj nutraukti apsišaudymus, 
paleisti civilinius ir milita- 
rinius kalinius, pilnai garan
tuoti demokratines teises ir 
civilines laisves, sudaryti 
nacionalinę tarybų generali
niams rinkimams pravesti ir 
t. t.

Revoliucinė valdžia ragina 
Paryžiuje delegacijoms nie
ko nedelsiant aptarti šį pla
nų, kuris tikrai užtikrintų 
taikų Pietų Vietnamui. Sai
gono valdžia turi kalėjimuo
se apie 200,000 politinių ka
linių. Jie turi būt tuoj iš
laisvinti. Nacionaliniai rin
kimai turi būt pravesti de
mokratiniu būdu.

Ragina parduoti 
automobilius Kubai

Detroit, Mich. Leonardas 
Woodcockas, JAV Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos prezidentas, ragina 
Nixono administracijų atida
ryti prekybų su Kuba ir par
duoti jai automobilius, kurių 
yra neparduotų didelis per
viršius.

Unijistai piketavo 
prezidentą Nixoną

Washingtonas. Apie 1,000 
elektros darbininkų sudarė, 
piketų prie Baltųjų Rūmu 
su reikalavimais numušti 
aukštas pragyvenimo kainas, 
nacionalizuoti aliejaus įmo
nes, sumažinti korporaci
joms pelnus.

Piketininkai atvyko iš dau
gelio miestų. Jie pasisakė 
už Nixono impyčinimą..

MONTEVIDEO. Urugva
jaus valdžia uždraudė bet 
kokia unijų veikla. Darbi
ninkų nepasitenkinimas di
dėja.

Svarbu, kad jame dalyvautų 
skaitlingas dalininkų būrys 
iš arti ir toli.

Po suvažiavimo, kaip vi
sada, turėsime laisviečių 
banketų. Visi laisviečiai 
kviečiami dalyvauti.

Iki pasimatymosekmadie- 
nį.

Saigono valdovai 
žaidžia su ugnimi

Maskva. Saigono režimas 
nuolat “žaidžia su ugnimi” 
ir sudaro nepakenčiamą 
padėtį, rašo tarybinės ar
mijos laikraštis “Raudonoji 
Žvaigždė”.

Laikraštis primena, kad 
diktatorius Thieu nuolat lau
žo taikos sutartį, kuri suda
ro sąlygas pastoviai taikai 
Indokinijoje. Savo karinei 
akcijai jis gauna paramos iš 
Jungtinių Valstijų.

Suėmė
Šmugelninkus

Saigonas. Pietų Vietname 
gynybos ministras Ton That 
Chuoc skelbia, kad buvo 
areštuoti 52 šmugelninkai, 
slapta vežę ir pardavinėję 
Prancūzijos likerį ir iš 
Amerikos cigaretes. Armi
jos laiveliais jie vienu kartu 
atvežė $82,000 vertės slaptų 
prekių.

Tarp areštuotų yra 37 ar
mijos oficieriai ir 4policis- 
tai. Jiems gresia mirties 
bausmė.

PHNOM PĘNH, Kambodi- 
ja. Liaudiečiąi užėmė gar
siosios šventovės pagodos 
Tep Pranam miestų. Val
džios jėgos buvo priverstos 
pasitraukti.

Priešingi remti 
diktatorių Thieu

Washingtonas. Senatorių 
grupė, kuriai vadovauja Ed. 
Kennedy, priešinasi Nixono 
siūlymui pakelti metinę pa
ram ų^Pietų Vietnamo dikta
toriui Thieu nuo vieno bilijo
no iki daugiau kaip pusantro 
bilijono dolerių.

Sen. Kennedy sako, kad to
kia pagalba padeda Thieu 
tęsti karą, o ne gydyti karo 
žaizdas.

Mirė nuo vėžio ligos 62 
metų amžiaus televizijos ži
nių pranešėjas Chet Huntley.

MASKVA. Daug natūrali
nio gazo surado Vakariniame 
Sibire. Taipgi rasta ir alie
jaus.

Neramu Etiopijoje

Ttw Hew York Timcs/March 2b 1974

Addis Ababoje, Asm ar oje 
ir keliuose kituose miestuo
se siaučia neramumai. Ar
mija, darbininkai, dvasiškiai 
ir studentai reikalauja iš 
imperatoriaus Haile Selas
sie daugiau koncesijų, panai
kinti autokratiją, įvesti de
mokratijų.

Kremliuje L. Brežnevas susitinka su Ho Kissingeriu. Vi
duryje Kissingerio padėjėjas H. Sonnenfeldt. Visi gerai 
nusiteikę. Tikisi pasitarimuose pasiekti gerų pasekmių.

Apkaltino 8 už 4 
istudentų nušovimą

Clevelandas. 20 žmonių 
federalinė grand džiurė ap
kaltino 8 nacionalinės gvar
dijos narius, kurie 1970 m. 
geg. 4 d. apšaudė studentų 
demonstraciją, nušovė4 stu
dentus ir 9 sužeidė.

Studentai protestavo de
monstruodami prieš Jungti
nių Valstijų lėktuvais bom
bardavimą Kambodijos. 
Bombardavimas buvo skai
tomas nelegaliu žygiu, kri
minaliniu darbu. Už tai stu
dentai kaltino Nixono admi
nistraciją.

•
WASHINGTONAS. Pragy

venimo iškaščiai per pasta
ruosius 10 mėnesių pakilo 
10%, skelbia Darbo Statis
tikų biuras.

Sen. Kennedy 
vyks | T. Sąjungą

Washingtonas. Senatorius 
Kennedy priėmė pakvietimą 
atvykti į Tarybų Sąjungą. 
Balandžio mėnesį jis bus 
Maskvoje ir tarsis su val
džios pareigūnais.

Dviejų sųvaičių kelionėje 
jis taipgi lankysis Vakarų 
Vokietijoje, Rumunijoje ir 
Lenkijoje.

TSRS smerkia sen.
J aeksono siūlymą

Maskva. Tarybų Sąjungos 
spauda rašo, kad senatoriaus 
Jacksono siūlymas, reika
laująs žydams laisvo išvyki
mo iš Tarybų Sąjungos, turi 
tikslą sulaikyti laisvų pre
kybą su Tarybų Sąjunga ir 
pabloginti tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
santykius.

Sen. Jacksonas siūlo prie
dą prie biliaus, kuris su
teiktų prekyboje daugiau 
koncesijų Tarybų Sąjungai. 
Jacksono priedas suvaržytų 
koncesijas ir susiaurintų 
tarp abiejų šalių prekybą.

•
HELSINKIS, Suomija. Čia 

gauta žinia, kad Čilėje areš
tuota Kompartijos generali
nio sekretoriaus Corvalano 
žmona Lili Castilo. Corva- 
lanas jau seniai kankinamas 
koncentracijos stovykloje.

Nutarė išvaryti 
25,000 gyventojų

St. Petersburg, Florida. 
Miesto taryba nutarė turėti 
šiame mieste nedaugiau 
235,000 gyventojų, kiek buvo 
1973 liepos mėn.

Dabar yra 25,000 daugiau, 
tai tie gyventojai bus pri
versti išsikelti į kitus mies
tus.

3,000 delegačių 
konferencijoje

Chicago. Daugiau kaip 3,- 
000 delegačių iš 58 unijų da
lyvavo pirmoje nacionalinėje 
moterų unijisčių konferenci
joje. Jos nutarė sudaryti 
Darbo Unijų Moterų koalici
ją, kuri imsis organizuoti 
neorganizuotas darbininkes. 
Unijisčių moterų tėra tik 4 
milijonai, o neorganizuotų 
darbininkių - 30 milijonų.

Koolicija kovos prieš mo
terų diskriminacijų darbuo
se, už lygias algas su vy
rais visur ir t. t.

MASKVA. Prekyba tarp 
Tarybų Sąjungos ir Argenti
nos žymiai padidėjo, sako 
TSRS užsienio prekybos mi
nistro pavaduotojas A. Man- 
žulo.

Sukilimas nepavyko
Nairobi, Kenija. Ugandos 

armijos daliniai buvo sukilę 
prieš prezidentą Aminą. 
Mūšiai tęsėsi keletą valandų. 
Bet Aminui ištikimos jėgos 
nugalėjo sukilėlius.

Sukilėlių vadai be jokio 
teismo buvo sušaudyti. Prez. 
Aminas skelbia, kad respu
blikoje tvarka atsteigta.

Washingtonas. Valstybės 
sekretorius Kissingeris ra
portavo prez. Nixonui, kad 
Maskvoje pasitarimai su 
Brežnevu ir kitais TSRS va
dovais buvo abiem šalim la
bai naudingi.

Aptarta Vidurio Rytų pa
dėtis, Europos saugumas ir 
kooperacija, militarinių jėgų 
mažinimas Europoje, JAV ir 
TSRS santykių gerinimas, 
prekybos plėtimas. Pasi
keista nuomonėmis dėl stra
teginių ginklų ribavimo, bet 
neprieita prie susitarimo. 
Sis svarbus klausimas pa
liktas kitam pasitarimui gal 
gegužės mėn.

Kissingeris ir Brežnevas 
bendrame pareiškime paro
do optimizmą, kad svarbieji 
klausimai bus teigiamai iš
rišti tiek abiejų šalių, tiek 
viso pasaulio naudai.

Svogūnai Žymiai 
padeda širdžiai

Maskva. Svogūnai ^yra 
naudingi širdies raumenims, 
mažina arterijų kietėjimą ir 
žarnynų netvarkų, teigia 
Charkovo Medicinos Institu
tas.

Institutas pataria kad ir 
mažomis dozėmis kasdien 
vartoti svogūnus prie valgių.

Lėktuvu kompanija 
padarė pelno 64%

Seattle, Wash. Boeing lėk
tuvų kompanija 1973 m. pa
darė pelno 64% daugiau, kaip 
1972 m. Jos pelnas siekia 
$51.2 milijono.

Amerikos naturalio gazo 
pelnas siekia $86.7 milijono. 
Taip ir kitų korporacijų pel
nai nesvietiškai pakilo.

•
HAGA. Olandijos valdžia 

parodė šaltą atsinešimą link 
Čilės militarinio režimo, 
kurio oro jėgų atstovai nepa
tenkinti išsiskubino namo.

•
CHICAGO. 50,000 Illinois 

valstijoje piliečių pasirašė 
ant Nixono impyčinimo peti
cijų per 10 dienų...

Maskvoje mirė 69 metų 
amžiaus pasižymėjęs Kini
jos komunistų veikėjas Wang 
Ming. 1956 metais jis pasi
traukė iš Kinijos ir apsigy
veno Tarybų Sąjungoje. 
Wang, Ming nesutiko su Mao 
vadovybe. Jis visada buvo 
už draugiškus Kinijos san
tykius su Tarybų Sąjunga.

Mirė Prancūzijos 
prezidentas

Georges Pompidou

Paryžius. - Kovo 2 dieną 
staiga mirė Prancūzijos 
prezidentas Georges Pompi
dou, tesulaukęs 62 metų am
žiaus ir išprezidentavęs be
veik penkerius metus. Dar 
taip neseniai velionis lankėsi’ 
Tarybų Sąjungoje ir tarėsi su 
tarybiniais vadais abiems 
kraštams bendrais ir pasau
liniais reikalais. Jis buve 
priešingas Amerikos domi- 
nacijai Vakarų Europoje.

WASHINGTONAS. Fede
ralinės valdžios įsakymu 
buvo sunaikinta Mississippi 
valstijoje apie 8 milijonai 
vištų, kurios buvo penimos 
grūdais su tam tikrais che
mikalais, vėžio ligą aksti- 
nančiais.
Šiaurės Korėja nori 

taikos sutarties
Piongįąngas. Siaurės Ko

rėjos valdžia siūlo Pietų Ko
rėjai ir Jungtinėms Valsti
joms pradėti pasitarimus dėl 
taikos sutarties.

Šiuo metu tarp šių šalių 
santykiai nustatyti militari- 
nės sutarties taisyklėmis. 
Militarinč sutartis turi būt 
pakeista taikos sutartimi.

Cenzūra spaudai
Sao Paulo. Brazilijos 

naujasis prezidentas gęn. 
Geisel žadėjo spaudos cen
zūrų kiek sumažinti. Bet 
išėjo priešingai. Cenzūra 
žymiai padidinta.

Redaktorius savaitinio 
žurnalo “Veja” sako, kad 
spaudos cenzūra pasidaro 
nepakenčiama.

Anglija prieš Čilę
Londonas. Premjero Wil- 

sono valdžia nutarė atšaukti 
Anglijos karo laivų vizitą 
Čilės uoste. Tuo pareiškė 
savo nesutikimą su Čilės 
militarinių režimu..

Senoji premjero Heath 
valdžia buvo suplanavusi pa
siųsti į Čilę karo laivų es
kadrilę tikslu parodyti drau
giškumą fašistų režimui.

•
KANSAS CITY, Mo. 3,100 

mokytojų tebestreikuoja.*
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Didžioji arabiškų kraštų nelaimė
Kartais net sunku suprasti, ką veikia ir kam yra reika

linga seniai gyvuojanti Arabų Lyga. Jai priklauso visi ara
biški kraštai - viso 21 šalis. Karts nuo karto jos lyderiai 
laiko pasitarimus. Vienas tokių pasitarimų Įvyko šiomis 
dienomis. Aišku, kad vyriausia pasitarimo tema buvo Vi
durio Rytų problemos ir santykiai su Izraeliu.

Ką jie nutarė? Taip ir nežinoma. Tik visokios kalbos 
eina.

Vienas dalykas tačiau aiškus, kaip diena, būtent, kad net 
ir šioje didelėje krizėje toje Lygoje nėra susitarimo, nėra 
vienybės. Sakoma, kad labai aiškus pasidalijimas pasi
reiškė tarp Sirijos ir Egipto. Sirija stojanti už nepasida- 
vimą Izraeliui ir Amerikos spaudimui nuleisti kovos vėlia
vą, kol Izraelis neišsikraustys arba nebus iškraustytas iš 
visųx jo per 1967 metų karą užgrobtų žemių. Tuo tarpu 
Egiptas jau aiškiai yra pakrypęs Amerikos pusėn ir jai pra
deda pataikauti. Už tos naujos politikos pavyzdi turime ir 
neseniai Egipto atnaujintus diplomatinius ryšius su Jung
tinėmis Valstijomis.

Tą skirtumą nusistatyme šio konflikto klausimu puikiai 
mato Izraelio vadai ir Vakarų imperialistai su Amerika 
priešakyje, ir juo gudriai naudojasi.

Reikia žinoti, kad tame nusistatyme Egiptas nėra vienas 
toje Arabų Lygoje. Panaikinimas embargo ant eksporto 
aliejaus į Ameriką akivaizdžiausiai parodo, kad Sirija yra 
izoliuojama su savo griežtu nusistatymu atgal laimėti visas 
arabų žemes.

Jau labai laikas
Iš Washingtono ir iš Rytų Berlyno eina gandai, kad Jung

tinės Valstijos planuoja sumegsti diplomatinius ryšius su 
Demokratine Vokiečių Respublika ( Rytų Vokietija ). Kal
bama, kad belieka tik surasti Berlyne tinkama vieta Ame
rikos ambasadai įsikurti.

Gerai būtų, kad šie gandai pasitvirtintų praktikoje. Jau 
jeigu Rytų Vokietija tapo priimta kaipo nepriklausoma val
stybė į Jungtines Tautas, tai atpuolė paskutinis pasiteisi
nimas su ja neturėti jokių diplomatinių ryšių. Komunistų 
vadovaujama Rytų Vokietija jauirpačius atkakliausius savo 
priešus Vakaruose turėjo įtikinti, kad jinai yra labai pa
stovi, labai pažangi ir nepriklausoma valstybė.

Socialdemokrato Brandto vadovaujama Vokiečių Federa
tyvinė Respublika (Vakarų Vokietija) jau užmezgė ryšius 
su Rytų Vokietija. Per daug metų krikščionių demokratų 
politika jos nepripažinti ir su ja jokių ryšių neturėti bei dar 
tikėtis jos likvidavimosi, seniai subankrutavo.

Nereikia nė sakyti, kad visos socialistinės šalys yra 
seniai pripažinusios Rytų Vokietijų. Taip pat daugelis taip 
vadinamojo “trečiojo pasaulio“ kraštų seniai su ja glau
džiai bendradarbiauja. Šiuo klausimu mūsų Amerika yra 
toli atsilikus. Gerai, kad pradeda susiprasti.

LLD NARIAMS GRAŽAUS 
NAUDINGO PASKKAITYMO

Dar tebėra “šiltas“, nes 
tik iš spaustuvės išėjęs, 
Lietuviu Literatūros Drau- c 
gijos leidžiamo žurnalo 
“šviesa“ šių metų pirmas 
numeris. Daro labai gražų 
įspūdį. Nepaprastai Įspū
dingas viršelis, kurį puošia 
dailininko S. Krasausko kū- 
rynis “Nemirtingumas“.

Brandus ir turinys. Jame 
skaitytojas ras keletą Įdo
mių ir svarbių straipsnių ir 
apščiai puikios poezijos.

Ar žinote, kad žurnalui 
“šviesai“ šiemet sukanka 
jau 40 metų? Jo pirmas nu
meris pasirodė 1934 metais. 
Ir štai, šios sukakties atžy- 
mėjimui šiame numeryje 
skaitytojas ras Broniaus Ra
guočio puikų straipsnį 
“šviesos 40-mečiui“.

įdomus Antano Vaivutska 
straipsnis “Marija Aparesi- 
da“, kuriame vaizduojamas 
gyvenimas Brazilijos kavos 
fazendoje. A. Gučiūnietis 
straipsnyje “Nazimas Hik- 
metas“ kalba apie Įžymųjį 
Turkijos poetą ir komunis
tą. Iš žurnalo “Mokslas ir 
gyvenimas“ sutrumpintai 
perspausdintas poeto Vacio 
Reimerio straipsnis “Tėvy
nės sąvoka ir mūsų eilė jai“. 
Astronomo Antano Juškos 
straipsnis “Iš kur atsirado 
žemė ir dangus?“, D. M.šo- 
lomsko - “Amerikos lietu
vių archyvas“, Docento N. 
Indrašiaus - “Kaip nugalėti 
baime?“, Broniaus Jauniš- 
kio - “Kodėl ir kaip vienuo
lis tapau ateistu“, Vandelino 
Junevičiaus - “Užsieniečių 
įvertinimas“, V. Ulčinsko -. 
“Laiškas iš Dainavos’ ir 
Algerdo Vyžintos- “Gyveni
mo tikslas - nešti džiaugs
mą žmonėms“ - visi puikūs, 
ląįą.i patrauklūs ir skaitytini 
straipsniai.

Skaitytojas šiame nume
ryje ras eilėraščių šių poe
tų: J. Ruzgio, P. Vainikonio, 
Danos Blionskytės, Violetos 
Cepulytės, Petro Žemkaus- 
ko, Inezos Janonytės, Albi
nos Gudynienės, Juozo Ma
cevičiaus, Vytauto Rudoko, 
Danutės Kazlauskaitės, Ba
lio Jokubausko ir Pauliaus 
širvio.

mos vienam gyventojui 20 
kartų mažesnės, negu JAV, 
vis blogėjo. Iš valstiečių 
atiminėjo žemes. Per pas
kutiniuosius 15 mėnesių pra
gyvenimas pabrango tris 
kartus. Todėl daugelis dar
bo žmonių šeimų beveik ne
gali nusipirkti duonos, mė
sos, pieno, ryžių“.

buvo 
lietuvybės 

bet Lietuvos 
raketui - šmei-

“VIENYBE“ SKUNDŽIASI
Kovo 22 dįėnos “Vieny

bėje“ skaitome:
“Per dešimtmetį Lietuvių 

F ondas Įvairiems lietuvybės 
reikalams išbarstė $245,- 
000. Lietuvių spaudai- teko 
tik. . . $6,000. Seniausiam 
pasaulyje lietuvių laikraš
čiui Vienybei - nieko!“

Lietuviškai; špyga! 
Ta milžiniška suma 

išbarstyta ne 
reikalams“, 
“vadavimo
žimui ir niekinimui Tarybų 
Lietuvos. “Vienybei“ 
veiksniai nedavė nė sudilusio 
nikelio, nes jie, matyt, mano, 
kad jinai jiems toje misijoje 
nepakankamai talkauja.

KIEK LIETUVIŲ ŠIANDIEN 
YRA KANADOJE?

Draugų kanadiečių “Liau
dies Balse“ (kovo 22 d.) 
skaitome:

“Tėviškės Žiburiai, rem-4t 
damiesi Kanados Statistikų 
Biuro duomenimis, teigia, 
kad Kanadoje yra 24,535 lie
tuviai. Pagal provincijas, 
skirstosi sekančiai: New- 
foundlande 25, Prince Ed
ward Islande 10, Nova Sco- 
tijoj 290, New Brunswicke 
65, Kvebeke 3,900, Ontarijo; 
15,365, Manitoboj 820, Sa- 
skatchewanoj 475, Alberto; 
1,845, Britų Kolumbijoj 1, 
630. Ir po kelis teritorijose.

šioj ’statistikoj nepasaky
ta, kiek yra atvykusių ir kiek 
čia gimusiai Reikia pažy
mėti, kad čia gimusių yra 
nemažai. Ir daugelis jų, ma
tyti, tarpusavyje, savo šei
moje jau nekalba lietuviš
kai“.

Galima tik nuoširdžiausiai pasveikinti
Visi geros valios žmonės turėtų nuoširdžiausiai pa

sveikinti Anglijos jaunutę darbiečių vyriausybę. Jipakeitė [NEPAKELIAMA SKURDĄ 
buvusios konservatorių vyriausybės politiką, nutardama Bolivija yra viena iš Loty- 
nebeparduoti Čilės fašistinei valdžiai ginklu, ir sulaikyti nų Amerikos respublikų. Sa- 
visokią jai ekonominę pagalbą. Tai gražus pavyzdys vi- koma, kad tai bene pati skur- 
soms kitoms kapitalistinėms šalimis, kurios save vadina džiausią šalis šiame konti- 
demokratiškomis, bet su kruvinąja Čilės diktatūratebepa- nente. Matyt, kad joje šio- 
laiko ryšius. Ypatingai mūsų Washingtono vyriausybė be- mis dienomis vyksta smar- 
gėdiškai padeda Čilės fašistinei diktatūrai pasilaikyti ga- kus liaudies sukilimas. Apie 
lioje ir tęsti terorą prieš Čilės darbo liaudį. tai skaitome argentiniečių

draugų laikraštyje “Vaga“:

Kaip daugiau Nixonas laimėtu? ,. “Bolivi]a p31^1“1 "edide~K Dg pį^ /jmerik0S SUllS, pCr
Prezidentas Nixonas turi pasirinkti vieną iš dviejų: da- pastarąsias dvi savaites tapo 

bar rezignuoti iš prezidento vietos, arba laukti, ką Kong- kruvinų įvykių arena. Val- 
reso Atstovų Butas padarys su jo apkaltinimo klausimu, džiai nusprendus dvigubai 
Jeigu jis būtų apkaltintas papildęs sunkius nusidėjimus, Padidinti maisto produktų 
tada Senatas jį teistų: pripažintų jį kaltu ir išmestų iš kainas, taip pat transporto 
prezidento vietos, arbr įteisintų ir leistų jam užbaigti tarifus, kilo masiniai an- 
antrąjį prezidentavimo terminą. Tada, žinoma, viskas tiimperialistiniai maištai, 
eitų normaliu keliu ir Nixonas taptų amžinu pensininku. Vyriausybė prieš maištinin- 
Kol jis po to gyventų, gautų į metus $60,000 pensijos plus kus nusiuntė kariuomenę, 
$96,000 sekretorinėms išlaidoms - užlaikymui raštinės, tankus ir lėktuvus. Peršim- 
sekretoriaus ir dar kam. tą žmonių žuvo, šimtai su-

Tai visa taip pat iki mirties gautų, jeigu jis dabar rezig- žeistų. Kariuomenei ir

APIE DAR VIENA 
SUKILIMĄ PRIEib

P°- 
nuotų, nelaukdamas Kongreso veiksmų prieš jį. Dar taip I licljai duotas įsakymas ne- 
pat šias didžiules sumas jis gautų, jeigu Atstovų Butui jį gailestingai susidoroti su 
apkaltinus, jis tuoj rezignuotų, nelaukdamas senatinio teis- demonstrantais, panaudoti 
m o ir jo nuosprendžio. Prie§ juos visas įstatymų

Dabar visaip spėliojama. Vieni sako, kad neužilgoNixo- numatytas, o, reikalui esant, 
nas tikrai rezignuos, bet kiti mano, kad jis kovos iki galo - ir nenumatytas priemones“, 
laimės, ar pralaimės. Tos kad ir didelės ir viliojančios Baudėjai, tikrąja to žodžio 
sumos jam nieko nereiškia, nes jis jau ir taip be prezl- |prasme, medžioja darbinin- 
dentaudamas yra tapęs milijonieriumi!

Pats prezidentas irgi pakartotinai yra pareiškęs, kad 
jis jokiu būdu nerezignuos, kad jis kovos prieš visus jam 
daromus kaltinimus ir primetimus, “kol pekla užšals“. 
Kurie “pranašai“ pasirodys teisingesnials?

f!

su-

juk
vi-

Vadinasi, jie “turi“ vogti! 
Jie pateisinami. 'Wuos ne
reikia bausti. Kalti ne va
gys, bet tie, kurie juos 
gauna ir nubaudžia!

Tuo pačiu “principu“ 
galima pateisinti ir čia
sus ne tik vagis bei sukčius, 
oet ir žmogžudžius. Jie 
“turi“ taip elgtis!

šitaip sukčius ir vagis gali 
ginti ir teisinti tik paskuti
niai moraliniai išsigimėliai.

Tiesa, Lietuvoje dar pasi
taiko sukčių ir vagių. Ko
munizmas dar nėra tobulas- 
dar nepajėgė visus žmones 
perauklėti. Matyt, ims dar 
\aiko.

Betgi prie kapitalizmo, 
kuris, pagal “Draugą“, “pa- 
gėgus išspręsti butinius rei
kalus“, už kuri jo redakto
riai galvas guldo, ypač pas 
mus Amerikoje, kriminalis- 
čių (suktybių, vagysčių, 
žmogžudysčių) yra daug 
daug daugiau. Kodėl “Drau
go“ redaktoriai kapitalizmo 
neatmeta ir nepasmerkia? 
Kodėl jie nedrįsta sakyti, 
kad čia vagys, sukčiai ir 
žmogžudžiai “turi“ taip da
ryti, ir todėl yra nekalti avi
nėliai, be reikalo yra me
džiojami ir baudžiami?

STEBĖTIS REIKIA, KAD 
JIEMS KAIP ILGAI SEKĖSI

Žinių agentūros “Eltos“ 
pranešimu, neseniai Tarybų 
Ukrainos Cerniakovo mieste 
buvo teisiami penki Antrojo 
karo kriminalistai, padėję 
hitlerininkams masiniai žu
dyti nekaltus žmones. Ketu
ri žmogžudžiai buvo polici
ninkai, ovienas kaimo seniū
nas. Jie rasti kaltais ir nu
bausti sušaudymu.

Tiesiog stebėtis reikia, 
kad žmogžudžiams pavyko 
per tiek daug laiko sėkmin
gai slaptytls nuo pilnai nusi
pelnytos aukščiausios baus
mės. Jie, žinoma, buvo pa
bėgę iš miesto ir gyveno pa
keistomis pavardėmis.

Kaip žinia, šiuo tarpu ir 
šioje šalyje yra “medžioja
mi“ antrojo karo krimina
listai, čionai atbėgę iš Lie
tuvos ir tarybinių respubli
kų. Pasirodo, kad kai kurie 
jų net yra tapę Amerikos pi
liečiais.

JIE JUMS BUS DĖKINGI.

kų ir valstiečių vadovus.
Liaudies pykčio priežas

tis - ne tik padidintos kainos. 
Jos šaknų reikia ieškoti gi
lioje socialinėje ekonominė
je ir politinėje krizėje kuri 
Bolivijoje ypač paaštrėjo pa
staraisiais metais.

Darbo žmonių padėtis šio
je skurdžiausioje Pietų 
Amerikos šalyje, kur paja-

Iš laiškų
Gerbiamas Drauge
A. Bimba!

Sveikinu Jus, Antanai, 
pergyvenusi 80 mėtų, atida
vusį savo energiją kovai už 
liaudies geresnį gyvenimą.

Linkiu Tau, drauge Anta
nai, tvirtos sveikatos, dar 
daug gyvenimo metų, daug 
laimės, sėkmės ir energijos, 
nenuilstančiai dar daug metų 
darbuotis už taikingą visų 
tautų sugyvenimą.

Su pasveikinimu siunčiu ir 
$100.

Su didžia pagarba ir mano 
širdies gelmių jausmais, 
T' Drdugiš^i/ ' ‘,l

J. SMALENSKAS 
Miami, Fla.

šita šimtinė, žinoma, eina 
“Laisvei“. Didelis, šir
dingas, Jums, drauge Jonai, 
ačiū už sveikinimą ir auka.

-A. B.

KLERIKALAI - SUKČIŲ IR 
VAGIŲ TEKINTOJAI IR 
užtarėjai

Chicagos kunigų “Drau
go“ redaktoriai pasiskaitę 
Vilniaus “Tiesoje“ (kovo 1 
d.), kad tarybinis teisnlas 
smarkiai nubaudė tris suk
čius bei vagis - R. Saldi, L. 
Pisčiką ir A. Utkų. Ar ma
note, kad jie sukčius pa
smerkia ir giria teismą už 
jų nubaudimą? Kaip tik prie
šingai. “Draugo“ redakto
riai juos ir jų “užsiėmimą“ 
teisina ir užtaria. Girdi:

“Komunizmas yra nepajė
gus išspręsti butinių reika
lų, todėl gyventojai nuolat 
turi kaip nors manytis, arba 
net ir vogti“ (“D.“, kovo 22

Cmziai pngerbhis

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTUI, 
SOCIALISTINIO DARPO DIDVYRIUI
DRAUGUI JUOZUI MATULIUI

, • •• f ■ ■ : ' ’ i i ■

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba nuoširdžiai sveikina Jus septyniasdešimt 
penktųjų gimitno metinių proga.’• ’ •

Jūs nuėjote ilgą kūrybingo mokšįininko ir aktyvaus vi
suomenės veikėjo kelią, skirdamas visas savo jėgas ir pa
tyrimą socializmo statybai. Vadovaudamas Lietuvos TSR. 
Mokslų akademijai, Jūs nuoširdžiai rūpinatės, kad klestė
tų tarybinis mokslas, kad nuolat stiprėtų jo ryšiai su ga
myba.

Linkime Jums, brangus drauge, ilgų gyvenimo metų, ge
ros sveikatos, didelės kūrybinės sėkmės Jūsų reikšminga
me darbe Komunistų partijos ir tarybinės liaudies labui.

LIETUVOS KP 
CENTRO 
KOMITETAS

LIETUVOS TSR 
AUKSČIAUSIOSIOS

TARYBOS PREZIDIUMAS

V ilnįu#p 1 <974 m. -kovo-t 9 * d.

Dbg. Juozui Matuliui, 
Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Prezidentui.

LIETUVOS TSR 
MINISTRŲ 
TARYBA

1974 m., kovo 22d.

LEONARD WOODCOCK

Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas reikalau
ja tuojau panaikinti boikotą 
prieš socialistinę Kubą ir 
leistai jai parduoti mūsų ga
mybos automobilius. Tokia 
prekyba duotų daug darbų 
Amerikos darbininkams, ku
rių daugiau kaip penki mili
jonai vaikštinėja bedarbe.

ŽMOGUI AMERIKOJE 
30 TOKSI. METŲ!

Khnados mokslininkai, kasinė
dami senovinio žmogaus stovyk
lą Oldkrou — mažutėje užpolia- 
rės gyvenvietėje Jukono provin
cijoje, netoli Kanados-Aliaskos 
sienos, surado 390 įvairiausių iš
kastinių stuburinių gyvūnų kaulų, 
kurie aiškiai pabuvoję akmens 
amžiaus ^žmogaus rankose (apdo
roti ir šiaip pritaikyti žmogaus 
reikmėms kauliniai įrankiai).

Toronto* universiteto ir Kanados 
nacionalinio muziejaus Otavoje 
bendradarbiai nustatė šių radinių 
amžių radioaktyviosios anglies 
metodu. Trijų įdomiausių radinių 
jtnžius— 25—32 tūkst. metų.

Mielas Drauge,
šiandien mus pasiekė dienraštis “Tiesa“ iš kovo įdie

nos. Iš jo sužinome, kad Jūs atšventėte savo 75-ąjį gimta
dienį.

Leiskite man asmeniškai ir visų laisviečių vardu nors 
pavėluotai šia garbinga proga nuoširdžiausiai pasveikinti 
ir palinkėti Jums geros sveikatos, laimės, džiaugsmo ir 
dar daug daug gimtadienių susilaukti. Jūsų pasiaukojančia 
moksline veikla ir įnašu i aukštąjįmokslą didžiuojasi visa 
lietuvių tauta, visi jos sūnūs ir dukros, kur jie begyventų.

Draugiškai,
Jūsų

A. BIMBA

Fašistų sueiga Washingtone
šį savaitgalį nuo balandžio 

8 iki 11 dienos i Washingto- 
ną suvažiuoja aršiausieji£aK 
šistai. Jie dalyvaus kasme
tinėje Pasaulinės Antikomu
nistinės lygos konferencijo
je. Ji bus septintoji.

Kas yra fašizmas, įneš se
niai pažįstame. Po smeto
ninių fašistų padu'daugiau 
dešimtmečio kentėjo mūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje. 
Nė vienas mūsų gerai prisi
mename, kaip ugningai kovo
jome prieš fašistinę Smeto
nos diktatūrą! Mes rėmėme 
savo tautiečius jų kovoje 
prieš hitlerinius fašistus. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
žmonija prisiekė, kad neleis 
pasikartoti fašizmui. Mes 
rėmėme ir remsime šia< 
priesaiką!

Tačiau įvairių šaliųfašis- 
tinių diktatūrų pasturlakai, 
išsisklaidę po visą pasaulį, 
1966 metais nutarė apjungti 
savo išsekusias jėgas i Pa
saulinę Antikomunistinę 
Lygą ir pakyloti bei pažvan- 
ginti ginklus. O kai kur ir 
daugiau padaryti. Pažvelki
me tik, kas dedasi pas mūsų

kaimynus Pietų Amerikoje, 
pilėje fašistai, vadovaujami 
generolo Pinočeto, nužudė 
teisėtai išrinktą prezidentą 
Aljendę, išžudė tūkstančius 
nekaltų čiliečių, Įvedė nere-
getai žiaurią diktatūrą.

Neseniai Helsinkyje,
Tarptautinėje komisijoje
chuntos nusikaltimams Čilė
je tirti, liudijo buvęs Čilės 
Kautino provincijos valstie
čių organizacijos vadovas 
Chuventinas Velaskesas. Jis 
papasakojo, kaip chunta su
sidorojo su gydytojais, mo
kytojais, liaudies valdžios 
darbuotojais. Žmonės buvo 
suimami nepateikus kaltini
mų, jiems lupo nagus, nu- 
kirtinėjo pirštus, mėtė iš 
helikopterių ir skandino upė
se. Pinočetas giriasi, kad 
susitarsiąs su Bolivijos, 
Brazilijos, kai kuriais kitais 
Pietų Amerikos diktatoriais 
ir sukursiąs “antikomunis-< 
tine aši “.< <

Gaila, kad Washingtonas 
įsileidžia posėdžiauti pana
šius veikėjus prieš žmoni
ją. Fašistams dorame pa
saulyje vietos neturėtų būti.

ANTIFAŠISTAS
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ŽMOGAUS DRAUGAI-VITAMINAS
Mūšy maisto ir 

sveikatos reikalais

Iki XIX a. vidurio dar buvo 
manoma, kad gyvybei palaikyti 
užtenka baltymų, riebalų, anglia
vandenių, mineralinių druskų ir 
vandens. Tačiau . 1880 m. Tartu 
mokslininkas N. Luninas, eksperi
mentuodamas su pelėmis, įrodė, 
kad to nepakanka. Mat pelės, 
kurias jis maitino vien minėtomis 
medžiagomis, nugaišdavo, o ku
rioms pridėdavo dar pieno, visai 
gerai augo. Tokiu būdu paaiškė
jo, kad piene yra gyvybei pa
laikyti reikalingų medžiagų.

1912 m. lenkų mokslininkas K. 
Funkas, tyrinėdamas, nuo ko ba
landžiai suserga nervų uždegimu, 
išskyrė iš ryžių savotišką kristali
nę medžiagą, nuo kurios balan
džiai pasveikdavo. Kadangi šioje 
medžiagoje buvo amino grupė, 
pavadino ją gyvybės aminu — 
vitaminu (nuo lotynų kalbos žo
džio vita — gyvybė). Vėlesni 
tyrimai parodė, kad vitaminai yra 
jvairios cheminės medžiagos, 
būtinos organizmui. Nors dauge- 
1'0 vitaminų sudėtyje aminų gru
pės nebūna, bet šis pavadinimas 
taip ir liko.

Dabar jau žinoma daugiau kaip 
20 ištirtų vitaminų ir apie tiek dar 
neištirtų. Paprastai vitaminai žy
mimi didžiosiomis abėcėlės rai
dėmis, o prie kai kurių rašomas 
jų atradimo eilės skaičius.

Visų vitaminų žmogus gauna 
su maistu. Per parą jų organiz
mui reikia nedaug (vieno ar 
kelių miligramų). Maiste yra ir 
provitaminų, t. y. tokių medžia
gų, kurios tik organizme virsta 
vitaminais, šiai morkose esantis 
provitaminas karotinas kepenyse 
virsta vitaminu A arba, Švitinant 
odą ultravioletiniais spinduliais, 
dehidrocholesterinas virsta vita
minu D ir pan.

Jei su maistu gaunama nepa
kankamai vitaminų, organizme 
prasideda hipovitaminozė. Avita- 
minozės, kai organizme visiškai 
nebūna vitaminų, šiuo metu pas 
mus nepasitaiko. Dėl hipovltami- 
nozės būna bendras silpnumas, 
apetito stoka, žmogus greitai 
pavargsta, jo nervų sistema pa
sidaro dirglesnė, sumažėja dar
bingumas, organizmo atsparumas 
infekcijai, atsiranda sloga, bron
chitas, oda darosi šiurkšti, paba- 
la, net kiek pamėlsta, skauda 
kojas, dantenos parausta, kartais 
kraujuoja, blogai gyja žaizdos. 
Hipovitaminozė dažniau pasitaiko 
pavasar], kai maisto produktuose 
sumažėja vitaminų.

JUOZAS MEDŽIUS

Žemes Šauksmas

1.
Gimstame ir net nežinom, 
Kad užaugsime tarp mėtų, 
Girgždant svirčiai ir vežimui, 
Kad išeisim iš tų vietų.

Nejučiom atgal sugrįžtam, 
Bet ir vėlei Šauksmas kitas. - 
Taip vienodai klevas grikši, 
Taip skubotai aušta rytas.

. . . Bet išėjome J svietą
Šalia tėvo ir vežimo,
O tenai sapnuojam mėtas
Ir dažniausiai - sugrįžimą.

2.
Iš žolės išaugęs šnaresio. 
Jos švelnumo ir margumo, 
Juodu plūgu žemę aręs, - 
Aš nesiginu juodumo.

Krentant sidabriniam lietui, 
Žemė geria ir tamsėja, 

"’Patamsėja upių lieptai, 
Mano nugara, kai sėju.

Ir išnykus mūsų gryčioms, 
Dingus kvapui pilkšvo dūmo, 
Į tą juodą žemę grįšiu - 
Aš nesiginu juodumo.

Valdemaru KUKULAS

PAKAITOS
Šiaudinės paukštės po llenavežio
Supasi ant pakelės guodžiančių medijų — 
Apgruodljusi sąmonė nupiešė vaizdą viduržiemy. 
O ant vasaros aušros veido —
Akys — mėlyni paukščiai surado rogių kelią, 
Nusėtą važiavimo palaima — pasagom... 
Ir taip pakaitom, kad laukčiau...

Kiekvienas vitaminas veikia 
specifiškai. Svarbiausius iš jų čia 
norėtųsi trumpai apibūdinti.

Vitaminas A reikalingas, kad 
organizmas galėtų normaliai 
augti ir vystytis. Jis padeda atsi
gaminti ląstelėms ir audiniams. 
Trūkstant šio vitamino, išsivysto 
vištakumas (žmogus blogai mato 
prietemoje). Šio vitamino yra 
galvijų kepenyse, inkstuose, 
svieste, piene ir jo produktuose, 
kiaušinio trynyje, žuvų taukuose, 
kopūstuose, svogūnų laiškuose, 
česnake, morkose, raudonuosiuo
se pipiruose, pomidoruose, 
rūgštynių, krapų, špinatų, petra
žolių lapuose.

Vitaminas D reikalingas nor
maliam kaulėjimo procesui. 
Trūkstant Šio vitamino, sutrinka 
kalcio ir fosforo druskų apykai
ta. Dėl to vaikai suserga rachitu, 
o suaugusiems suminkštėja kau
lai. Daug šio vitamino yra žuvų 
taukuose, sardinėse, kiaušinio 
trynyje, svieste, grietinėje.

Trūkstant vitamino E, silpnėja 
lytinių ląstelių veikla, žindan
čioms moterims gali sutrikti pie
no gaminimas. Šio vitamino 
gaunama, valgant mėsą, gyvulių 
kepenis, pieną, kiaušinius, svies
tą, sojos grūdus, žirnius, salotas, 
morkas, kviečių daigus, mieles, 
saulėgrąžų aliejų, kviečių ir ry
žių sėlenas, medų.

Vitaminas F dalyvauja riebalų 
apykaitoje, sumažina cholesterino 
kiekj kraujyje ir trukdo jam kaup
tis kraujagyslių sienelėse. Jo yra 
augaliniuose aliejuose, svieste, 
galvijų riebaluose, piene, žuvies 
taukuose, riešutų aliejuje, kaka
voje.

Vitaminas B2 jeina | sudėtį fer
mentų, kurie reguliuoja ląstelių 
kvėpavimą, veikia medžiagų apy
kaitos procesus. Trūkstant šio 
vitamino, vaikai blogiau auga, 
suaugusiam suskyla lūpų kampai, 
panosė, slenka plaukai, akys 
ašaroja, ima niežėti, bijo šviesos. 
Jo yra gyvulių kepenyse, inks
tuose, mėsoje, kiaušinyje, medu
je, kviečiuose, pomidoruose, ko
pūstuose, alaus mielėse.

Vitaminas dažniausiai vadi
namas vitaminu PP. Jis reguliuo
ja cholesterino, taip pat vandens 
tr druskų apykaitą. Trūkstant šio 
vitamino, atsiranda odos uždegi
mas, žmogus pradeda viduriuoti, 
sumažėja atmintis. Išsivysto liga, 
vadinamoji pelagra. Vitamino PP 
daug yra sausose alaus mielėse, 
baravykuose, kiaulių ir galvijų 
kepenyse, karšiuose, menkėse, 
kiaušiniuose, grikių kruopose, 
ryžių sėlenose, antros ir trečios 
rūšies miltų duonoje, meduje, 
pomidoruose, bulvėse, kopūstuo
se, morkose,

Vitaminas B« mažina choleste
rino kiekj organizme ir riebalų 
kaupimąsi kraujagyslių sienelėse, 
pagerina kepenų veiklą, turi

POEZIJA 

įtakos nervų sistemai. Jo yra mie
lėse, inkstuose, kepenyse, mėso
je, svieste, piene, kiaušiniuose, 
menkėse, silkėse, ryžių ir kviečių 
sėlenose, žirnių miltuose, bulvė-, 
$e, kopūstuose, morkose, riešu
tuose.

Vitaminas C dalyvauja visose 
organizmo reakcijose. Jis sustip
rina kraujo kapiliarų sieneles, 
sumažina jų pralaidumą, stabdo 
kraujavimą. Trūkstant jo, kraujo 
kapiliarai pasidaro trapūs, todėl 
kraujas išsilieja į poodį ir vidaus 
organus. Dantenos pamėlynuoja, 
išopėja, kraujuoja, dantys prade
da klibėti, net iškrenta. Žmogus 
suserga skorbutu, nuo kurio 
anksčiau Europoje mirdavo daug 
nuolatinių keliautojų jūreivių, ka
reivių. Daug vitamino C yra 
erškėtuogėse, šermukšnių uogose, 
rūgštynėse, spanguolėse, serben
tuose, avietėse, vynuogėse, 
slyvose, citrinose, mandarinuose, 
apelsinuose, obuoliuose, kriaušė
se, dynėse, agurkuose, petražolė
se, krapuose, krienuose, svogū
nuose, burokėliuose, špinatuose, 
bulvėse, salotose, kopūstuose, 
meduje, kiaušiniuose, piene, . ke
penyse, mėsoje.

Taigi vitaminų yra įvairiausiuo
se maisto produktuose. Kai ku
riuose jų esti įvairių, tik nevie
nodais kiekiais. Antai piene yra 
net apie 20 įvairių vitaminų. Ta
čiau, kad jie nežūtų, maisto ne
reikia ilgai virinti, ypač daržo
vių, vaisių ir uogų. Neretai ir 
kepenys valgomos mažai virtos. 
Neracionalu valgyti Šildytus va
karykščius patiekalus, blogai 
konservuotus ar marinuotus mais
to produktus, nes vitaminai grei
tai suyra, ir tokiuose maisto 
produktuose jų būna nedaug. 
Reikia daugiau vartoti žalių dar
žovių, vaisių, uogų. Be to, 
nenormali ir nereguliari mi
tyba, labai sunkus fizinis ir 
įtemptas protinis darbas, nėš
tumas, kūdikio maitinimas krūtimi, 
organiznflo augimas, jvairios ligos 
labai sumažina vitaminų kiekį 
organizme. Tokiais atvejais jų 
reikia vartoti daugiau ne vien 
tik su maistu, bet, pasitarus su 
gydytoju, ir sintetinius prepara
tus, kurių mūsų šalyje išleidžiama 
daug ir įvairių. ■ Tačiau reikia 
žinoti, kad, kalbant apie vitami
nus, netinka posakis „sviestu ko
šės nesugadinsi". Per daug var
tojant vitaminų, gali išsivystyti hi- 
pervitaminozė, kuri pasireiškia li
guistais požymiais. Pvz., vartojant 
labai daug vitamino D, gali pra
dėti kalkėti / širdies, plaučių, 
inkstų kraujagyslių sienelės. Jei 
labai pažeistos kepenys, didelės 
vitamino Bo dozės pablogina jų 
veiklą. Tai pasakytina ir apie ki
tus nesaikingumus, vartojant vita
minus.

b, TAMULEVIČIŪTE
_ mosi

akulteto dėstytoja'

S. Neriai
(Eilėr. "Gedulas” ir “Alpėse”)

Štai išblyško jau padangė, 
Mėnuo skęsta sidabruos,

Tu sustingusi prie lango 
Išrymojai lig aušros.

Žvilgsnis skrodžia šviesą menką - 
Ar ten praeitį suras?

Laikas tyliai tyliai slenka - 
Lieja ašarą marias.

Lūpos mirtinai išbalę, 
Raudos temdo jau akis,

Meilės, vai, grąžint negali 
Tos budynės per naktis.

Kam iš praeities senosios 
Buri angelus visus,

Jei iš meilės amžinosios 
Liko karstas tik šviesus!

Dvylika naktų be miego 
Išbudėjai lig aušrinių.

Ašarėlė tau nubėgo 
Štai per veidą paskutinė.

Ach, gana jau! - suvaitojai, 
Pasijutus kaip sapne.

Verčiau kapas teužkloja 
Šitą meilę ir mane! . . .

‘Bet neapmirė tau žadas, 
Troškai laimės tu dienų,

Skausmui prieglobstį suradus 
Tu tarp Alpių kalnynų.

Ten palaidojai tu godas
Ir tą meilę pirmutinę,
Sau tik vildamos paguodos
Iš kalnyno akmeninio.

V. JOCAITIS

Lietuvos TSR dienos Baltai usijoje

Kovo 21 d. įvyko didelis literatūros vakar as Minsko prof
sąjungų kultūros rūmuose. Baltarusių ir lietuvių poetų 
skaitomų eilių susirinko pasiklausyti apie tūkstantį mins
kiečių ir jų svečių.

NUOTRAUKOJE: poetė Violeta Palčinskaitė užriša lie
tuvių tautinę juostą Baltarusijos TSR Rašytojų sąjungos 
pirmininkui Maksimui Tankui.

GEDIMINO SVITOJAUS nuotrauka

Apie Margaretos Cowl- 
Kavaliauskaitės 

gyvenimą ir veiklą
(Iš Helen Feiferienės 

straipsnio “Taurios lietu
vaitės veikėjos garbinga su
kaktis”, kuris buvo atspaus
dintas “Laisvėje” 1972 m. 
kovo 7 d.)

“Laisvės” 60-jnečio Ju
biliejiniame Albume, tarp 
daugelio veiklių pažangiųjų 
lietuvių, spindi keturių sese
rų Kavaliauskaičių vardai: 
Agnes, Helen, Margaret ir 
Lillian. Apie jas rašoma, 
kaip jų tėveliai jas mokė 
lietuvių kalbos, skaitydami 
lietuviškus laikraščius, tarp 
jų ir “Laisvę”. Skaitant pa
žangią spaudą, tėveliui ir 
dukros įgavo pirmąjį su
pratimą apie darbo žmogaus 
būklę. Paaugusios, seserys 
Kavaliauskaitės pradėjo in
teresuotis darbininkų gyve
nimu: pradėjo žvelgti į pa
žangą liaudies gerovei. Ir 
šiandien, nors visos gimę 
JAV, Kavaliauskaičiųvardas 
žinomas ne tik Amerikoje, 
bet ir Kanadoje, Pietų Ame
rikoje, Tarybų Lietuvoje, ir 
visur, kur tik skaitoma 
“Laisvė” bei kita pažangi 
spauda.

Tarptautinės Moters Die
nos proga, pravartu pasida
linti mintimis apie vieną iš 
Kavaliauskaičių, apie taurią 
ir uoliąją Margaret, kuriai 
šiemet sukako 75 metai ir 
kurios garbingos metinės 
buvo šauniai paminėtos New 
Yorke, Hotel Diplomat salė
je. •

Dar jaunutė, vos 13 metų 
sulaukus, Margaret pradėjo 
dirbti fabrike, o paskui, jau 
teko tarnauti pas turtuolius. 
Aišku, kad sunkūs darbai ir 
išnaudojimas slėgė Marga
retos jauną sielą, tačiau vie
na nieko neįveiksi, niekam 
nepasipriešinsi, - reik jung
tis prie kitų darbininkų ir 
drauge su jais kovoti už ge
resnes gyvenimo sąlygas. 
Tad, 1914 metais ji įstojo į 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopą, Great Neck, N. Y., 
vėliau į LSS 19-tą kuopą 
Brooklyne. Vėliau tapo pa
kviesta dirbti “Laisvės“ ad
ministracijoje, kur Išbuvo 
nuo 1915 iki 1922 metų. Be
dirbant “Laisvėje“, Marga
ret įgavo žiriių ir supratimą 
visuomeniniame veikime, ir 
pamažu jinai įsijungė į 
Amerikos progresyvių ju
dėjimą.

įdomu paminėti, kad jau 
1919 metais Margaret tampa 
viena iš organizatorių mo
terų ruošti pikietus prieš 
aukštas maisto kainas, kur 
dalyvavo ir daugelis lietu
vių moterų, tarp jų K. Petri- 
kienė, J. Bondžinskaitė ir 
kitos, o 1935 metais ji daly
vavo “The First Consumers 
Strike in America”, ir į tai 
buvo atkreiptas prekybininkų

KAIP PASIKEITĖ MŪSŲ KAIMO ŽMOGUS!

Lahvalaikis Lietuvos
kaime, koks jis?

dėmesys. Siame streike 
buvo pasiekti pirmieji lai
mėjimai.

Kuomet organizavosi CIO, 
ir Michigan valstijoje, Flint 
ir Detroit miestuose General 
Motors korporacijos darbi
ninkai streikavo nepasitrauk
dami iš fabrikų, pakol bus 
įvykdyti jų reikalavimai, 
Margaret smarkiai ten vei
kė, organizuodama moteris.

Margaret daug pasidarba
vo tarp lietuvių angliakasių 
rytinėje Pennsylvanijos val
stijoje, kurie atvykę į Ame
riką, iš karto pateko į sveti
ni as ir visiškai naujas gyve
nimo sąlygas. Jie laikėsi 
prie “United Mine Workers 
of America”.

• Pažangūs lietuviai daug 
prisidėjo prie organizavimo 
darbininkų į CIO plieno fab
rikuose Pittsburge. Marga- 
reta ten taip pat darbavosi.

Margaret Kavaliauskaitė 
yra ilgametė kovotoja už 
darbo žmonių reikalus. Nuo 
1924 metų, ji aktyviai vei
kia tarptautiniame darbinin
kų judėjime; ne vieną kartą 
buvo pasiųsta į tarptautines 
darbininkų konferencijas. Ji 
iškilo į įžymių darbininkų 
veikėjų gretas ir kartu palai
ko ryšius su Lietuva, su tėvų 
žeme.

Reikia pasakyti, kad pa
žangiųjų lietuvių veikla ne
buvo siaura. Jie parodė 
gražų solidarumo ir draus
mingumo pavyzdį, ir davė 
daug stiprių jėgų tarptautinei 
darbininkų veiklai, kaip tai: 
Ksavera Karosienė, Alice 
Jonikienė, K. Stanislovaitie- 
nė, Margaret Kavaliauskaitė 
ir kitos moterys.

Margaretos straipsnius 
skaitome Lietuvos ir Ameri
kos pažangioje spaudoje. Ji 
yra trijų knygelių autorė.

Ryšium su jos veikla ir 
75-uoju gimtadieniu, Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjunga 
išrinko Margaret savo gar
bės nariu. Ji gavo sveikini
mų nuo įžymių asmenų iš 
Lietuvos.

Įvykęs Margaretos 75-a- 
sis gimtadienio paminėjimas 
rišasi su pagerbimu jos vyro 
Charles Krumbein atmini
mu, kuris prieš 25 metus, 
nuo širdies smūgio, staiga 
mirė. Sis metinių paminė
jimas buvo jos gerų draugų 
dovana, sudarymui pradžios 
Charles & Margaret Krum
bein fondo, iš kurio bus duo
damos stipendijos jauniems 
veikėjams, kurie siekias! 
plačiau susipažinti su mark
sistinėmis idėjomis. Tai ne - 
papraštas įvykis ir garbė 
lietuvaitei Margaretai Kava
liauskaitei.

Margaretos plačiuose vei
kimo baruose matome didelį

Vieną pavasarėjančio šeš
tadienio pavakarę į Ypytės 
kultūros namus išsiruošė 
visa Kunickų šeimyna: pats 
šeimos galva, pensininkas 
Antanas, jo žmona, Upytės 
bandymų stoties darbininkė 
Janina ir sūnus, bandymų 
stoties eksperimentinio ūkic 
inžinierius Antanas.

Kurgi nusėdėsi tokį vaka
rą namie! Juk jau senokai 
skelbimai kvietė: kultūros 
namuose įvyks vakaras, ku
riame pasirodys vietos savi
veiklininkai. O jame daly
vaus ir Antanas, grojantis 
akordeonu orkestre. Reikia 
pasiklausyti, pasižmonėti, 
pabendrauti su kaimynais.,

Iš tiesų, salė prisirinko 
pilnutėlė. Čia beveik visų 
veidai gerai pažįstami, savi. 
Kaip ten bebūtų - žmogui 
tarp pažįstamų visada kaž
kaip mieliau, jaukiau.

Ir kai į sceną išėję daini
ninkai užtraukė linksmą dai
ną, kai muzikantai, vienas 
kitam nenusileisdami, virk
dė instrumentus, salės lan
gai sudrebėjo nuo vieningų 
katučių. . .

SENA IR DARNETAIP 
SENA PRAEITIS

Sėdėdama salėje, nejučio
mis pagalvojau - kaip pasi
keitė mūsų kaimo žmogus! 
Aš jau nekalbu apie tolimus 
laikus, kada nedarbo dieno
mis žmonės, ypač moterys, 
galima sakyti, tik į bažny
čią kelią težinojo. Na, o vy
rai dažniausiai arba Į kar
čemą pasukdavo, arba susėdę 
prie stalo, kaip sakė poetas 
Kazys Binkis, “kortų kaladę 
tašė”. v

Dar ir mūsų laikais, prieš 
keliolika metų, neretai žmo
nės būdavo kažkokie užsi
sklendę, bevelydavo daugiau 
namie sėdėti, mažiau bend
raudavo vieni su kitais. Gal 
būt, taip buvo ir dėl to, kad 
kultūrinis darbas buvo ne1 
toks aktyvus, kad daugiau 
tekdavo rūpintis ūkiniais, 
ekonominiais reikalais.
ĮR KAIMIETIS NE
VIEN DUONA GYVENA. . .

Dabar laikai kitokie. 
Ūkiai - turtingi, gerai moka 
už darbą, stato gyvenamuo
sius namus. Vien Ėriškių 
kolūkis per metus kolūkie- 
Čiams pastato po 12 ir dau
giau gyvenamųjų namų su vi
sais patogumais.

Sakoma, kad žmogus ne 
vien duona gyvas. Mūsų 
apylinkės žmonėms dabar 
nereikia daug galvoti, kaip 
praleisti laisvalaikį.

Pagrindinė vieta, centras, 
kur žmonės leidžia savo 
laisvalaikį, ilsisi, lavinasi, 
yra kultūros namai. Jų apy
linkėje turime dvejetą - 
Upytės ir Ėriškių. Pasta
rieji ypač puošnūs, niekuo 
nesiskiria nuo miestietiškų. 
Kultūros namuose rodomi 
kino filmai, Į juos atvyksta 
ir įvairių teatrų artistai, pa
sižymėję dainininkai, muzi
kantai.

Labai daug žmonių patrau
kia prie kultūros namų vei
kianti saviveikla. Čia yra 
dramos ir skaitovų, daini
ninkų ir muzikantų, pagyve
nusių žmonių bei jaunimo šo
kių ir dar kitokie būreliai.

MŪSŲ JUOZĄI, JONAI, 
BRONĖS IR VALERIJOS

Kiekvienoje repeticijoje 
pamatysi mokytoją Valeriją 
Batienę su vyru Jonu, kuris
RMVWWWWWVWWWVW 

nuoširdumą. Ji atsidavusiai 
propaguoja pažangiąja minti, 
ji yri nusipelniusi vertingos 
pagarbos. Ir mus žavi jos 
ištvermė.

JANINA BAGDANSKIENE, 
Panevėžio rajono Upytės 
apylinkės pirmininkė, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatė z*

dirba nelengvą traktorininko 
darbą. Jie augina tris mo
kyklą lankančias dukras. 
Rūpesčių nemaža, bet jie 
visuomet suranda laiko ateiti 
į kultūros namus. Čia juos 
atveda meilė menui, noras 
dvasiškai turtėti. Arba eks
perimentinio ūkio sekretorė 
Bronė Kučienė ir jos vyras 
vairuotojas Juozas. Jie taip 
pat turi nemažą šeimą, aibę 
reikalų ir darbų, tačiau yra 
vieni aktyviausių saviveikli
ninkų. Jie vieningai tvirti
na, kad repeticijos, koncer
tai - geriausias poilsis.

Kartais manęs klausia: o 
kaip savo laisvalaikį leidžia 
senesnio amžiaus žmonės, 
pensininkai?

Atsakysiu trumpai: jų irgi 
nepamirštame. Visuomeni
nės organizacijos jiems sis
temingai rengia vakarones su 
specialia programa. Nusi
pelnę žmonės pagerbiami, 
jubiliejaus ar šiaip kokia 
kita proga juos sveikina ūkių 
vadovai, įteikia dovanėles. 
Prie kavos puoduko pensi
ninkai dainuoja savo jaunys
tėje pamėgtas dainas, šoka 
senovinius liaudies šokius. 
Nepakeičiami tokių vakaro
nių šokėjai ir dainininkai - 
Julija ir Bronius Laimikiai, 
Ona ir Vincas Aleknos, Ka
zimiera Masiokienė, Ado
mas Pabedinskas. . . Argi 
visus išskaičiuosi? . .

Suprantama, ne kiekvienas 
gali nueiti į koncertą, kiną. 
Jų laisvalaikį užpildo laik
raščiai, žurnalai, radijas, 
televizija. Beje, iš 762 apy
linkėje gyvenančių šeimų te
levizorius turi 516. Ir bi
bliotekoje skaitytojų ne-

(Tasa 4 pusi.)
Jaunas gabus 
rokiŠkiet is

Rokiškio rajono “Tarybos 
Lietuvos” kolūkio Vaidlonų 
brigadai treti metai vado
vauja Jonas Smalskys. Jau
nas brigadininkas išsikovojo 
ūkio valdybos ir žemdirbių 
autoritetą. Kolūkio komjau
nuoliai Joną Smalskį išrinko 
pirminės organizacijos sek
retoriumi. Jonas Smalskys - 
ir Lietuvos Žemės ūkio aka 
demijos studentas neaki
vaizdininkas.
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KILME EUVO
LIETUVIS

Indijos premjerė INDIRA 
GANDHI ir Pakistano prem
jeras ZULFIKAS ALI 
BHUTTO

Kai skaitlingosios Indijos 
pagalba Bangladeš atsiskyrė 
nuo Pakistano ir pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe, 
tarp Indijos ir Pakistano 
santykiai buvo labai sutrikę. 
Bet neseniai Pakistanas su

MŪSŲ KOVOJE PRIEŠ TUBERKULIOZĘ

Apie garsiąją dr. Domaševičiaus 
vardo sanatoriją

Kauno miesto pakraštyje, i 
prie Nemuno, šimtamečių 
pušų prieglobstyje keliolika 
smėlio spalvos pastatų. As
faltuoti takeliai driekiasi į 
Panemunės šilą, tolumoje 
matyti Kauno hidroelektri
nės užtvanka. Tyla ir ramy
bė gaubia daktaro Domaševi
čiaus vardo sanatorijų - vie
nų seniausių tuberkuliozės 
gydymo Įstaigų Lietuvoje. 
Ramu tuščiuose yasarnamių 
tipo nameliuose, kur šiltais 
mėnesiais gyvena ligoniai. 
Dabar jie jaukiose mūrinio 
pastato palatose. Visur 
ideali tvarka ir švara, daug 
gryno oro ir saulės. Kiek
viename žingsnyje, patalpo
se ir sanatorijos teritorijo
je, matyti gero ir rūpestingo 
šeimininko akis.

Vyriausioji sanatorijos 
gydytoja Elena Makauskie
nė - aukšto ūgio, energingų 
mostų žmogus. Ji - sanato
rijos veteranė. šiandien 
Lietuvoje nedaug gydytojų, 
panašių Makauskienei, kuri 
čia dirbti atėjo dar besimo
kydama Kauno universitete, 
dabar vadovauja sanatorijai.

- Jau seniai pamiršome 
tuos laikus, kai iš Nemuno 
traukėm medžius, - šypsosi 
gydytoja. - Tik kų praūžė 
karas, malkų nebuvo. Var
gom, o palatose buvo.šil-' 
ta. . •;-L-W

Karo Ir pokario metais 
Lietuvoje ypač buvo pagau
sėję susirgimai tuberkulio
ze. Atsiliepė sunkios gy
venimo sųlygos, trūkumai. 
Nebuvo veiksmingų vaistų, o 
ir aukštos kvalifikacijos gy
dytojų stokojo. Dažnai po ke
lių mėnesių j sanatorijų vėl 
grįždavo tie patys ligoniai. 
Tačiau vyriausybės rūpini
masis darbo žmonių sveika
ta gana greit davė rezulta
tus.

- šiandien ligonius gydo
me trimis pagrindiniais bū
dais; šiuolaikiniais vaistais, 
geru maistu ir pušyno oru, - 
pasakoja gydytoja Makaus
kienė. - Jau keliolika metų, 
kaip pas mus negrįžta buvę 
ligoniai. . .

Plaučių tuberkuliozė - 
sunki liga, šia liga sergan
čių skaičius Lietuvoje kas
dien mažėja. Tarybų šalyje 
kovai su tuberkulioze lėšų 
negailima. Kaip ir visose 
gydymo įstaigose^ sanatori

teikė Bangladešui diplomati
ni pripažinimą ir tuoj reika
lai tarp Indijos ir Pakistano 
pasitaisė. Gandhi ir Bhutto 
siekia pilno tarp abiejų ša
lių diplomatinių ryšių at- 
steigimo.

joje žmogus gydomas ir iš
laikomas nemokamai, jam 
darbovietė išmoka pilna at
lyginimų. Buržuazinės sant
varkos metais šioje sanato
rijoje ligoniui para kainuo
davo apie 20 litų. Gyvavusi 
“Kovos su džiova draugija’ , 
mažai kam galėjo padėti.

Sanatorijos atsiliepimų 
knygoje gausu padėkų. Įvai
rių Lietuvos miestų ir rajo
nų gyventojai nuoširdžiais 
žodžiais dėkoja sanatorijos 
kolektyvui už rūpestingu
mų, širdžių šilumų. Dažnai 
gali rasti gydytojos Genovai
tės Jasiulionienės pavardę. 
Si judri, nuolat besišyp
santi gydytoja sanatorijoje 
dirba beveik trisdešimt 
metų. šiandien ji aukštos 
kvalifikacijos specialistė. 
Gydytoja kiekvienam ligo
niui randa šilta žodi, pata
rimų. Dažnai gydytojų ap
lanko jos buvę ligoniai kau
niečiai. Aplanko ištisomis 
šeimomis.

- Į sanatorija mes atėjome 
jauni, čia pasenome, sana
torija mus išleis ir j pensi
jų. - dažnai gali girdėti tokį 
posaki. Ir tai teisybė. Jau 
trečių dešimti čia sėkmingai 
dirba gydytojai Jonas Raine
lis, Juozas Patašius. Prieš 
daugeli metų slaugėmis čia 
atėjo Zosė Latkauskienė, 
Petrutė Paplauskienė,, Mi
kalina Patašienė. Dirbda
mos baigė mokyklų ir šian
dien jos - visų gerbiamos 
medicinos seserys.

Sanatorija senokai žinoma 
Lietuvoje, turi daug gerų 
draugų. Jų aplankė dauge
lis Tarybų Lietuvos svečių. 
Garbės svečių knygoje jie 
paliko savo Įrašus, linkėji
mus. Čia lankėsi žinomos 
JAV pažangiųjų lietuvių vei
kėjos Katrina Petrikienė ir 
Ksavera Karosienė. Pasta
roji Įrašė: “Man buvo žin- 
geidu matyti, kaip Tarybų 
Lietuvoj gydo tuberkuliozę. 
Laimingi ligoniai, kuriais 
šalis rūpinasi. Tai aš pa
mačiau šioje sanatorijoje. 
Tiktai socialistinėje šalyje 
ligoniai eina i ligoninę su 
tvirta viltimi', kad pasveiks, 
nes jiems nerūpi gydymo 
lėšos. Tas daug pagelbsti 
nusiraminti ir gerai nusitei
kus gydytis’’.

Sanatorijoje lankosi kul
tūros ir meno veikėjai, ra-

Artimas “Laisvės“ draugas, skaitytojas ir rėmėjas 
rašo:

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai šiais 1974 me
tais laisviecių suvažiavimui aptarti mūsų “Laisvės“ ap- 
švietos ir kultūringo darbo supratimų.

Iš visos širdies linkiu daug laimės, energijos, sėkmės ir 
sveiko sumanymo dėl “Laisvės“ labo, kad dar ilgų laikų, 
daug metų, mūsų “Laisvė“, nenukrypdama savo amžiaus 
eigoje, lankytų ir šviestų mus, ragindama doros supratimo 
darbuose, veikloje ir kovoje už viso pasaulio vienybę, 
bendradarbiavimų ir meilę.

Suvažiavimų sveikinu su $100. Taipgi prisiunčiu $100 
Čilės nukentėjusiems nuo fašizmo žmonėms. (Prašauper- 
siųsti).

* * *
MIAMI, FLA. - Gerbiami “Laisvės“ suvažiavimo da

lyviai! Linkime jums geriausių tarimų laikraščio “Lais
vės“ gerovei. Tegul mūsų laikraštis gyvuoja daugelįmetų, 
o jums geriausios sveikatos ir jaunatviškos ištvermės. 
Mūsų parama “L.“ $254.00.

LLD 75 kuopa, Miami, Fla.................................. $100.00
A. Švėgžda, mirusios žmonos pagarbai .... 50.00
A. Švėgžda-Bovinas, Miami, Fla........................  12.00
Frank ir Elena Mankauskai, Miami, Fla. . . . 10.00
J. ir M. Paukštaičiai, Miami, Fla. ..................... 10.00
J. Balčiūnas, Miami, Fla....................................... 5.00
Varonika Urba  ............................................ 5.00
E. Vitartienė, Miami, Fla. . ............................... 5.00
J. Smalenskas, Miami, Fla................................ . 5.00
A. Švėgžda, Miami, Fla.........................................  5.00
E. Zekonienė, Boston, Mass. . . ........................ 5.00
W. Mikulėnas, Miami, Fla...............................  5.00
A. Bečienė, Miami, Fla.......................................... 5.00
E. Jackim, Miami, Fla.....................   5.00
S. ir J. Jurevičiai, Ft. Lauderdale, Fla...............  5.00
J. ir M. Kanceriai, Ft. Lauderdale, Fla............... 5.00

Po $2.00: A. P. Gabrėnas, M. Friberg, J. M. Koch, P. 
Urbonaitė, O. Šimkus, Ch. Pempė, F. M. Kvietkai. Po 1.00 
dol: S. Kanapė, R. Chulada, S. Grublin.

V. BOVINAS
* * *

Iš Boston, Mass., per E. Repšienę, sveikina suvažiavi
mų su $113 sekami rėmėjai:

Lietuvaitė, gimusi Lietuvoje, užaugusi Rusijoje, 
džiaugiasi, kad jos gimtoji šalis prisidėjusi prie Ta
rybų Sąjungos, sveikina su.......................  $40.00
L. P. Klubas.....................................................  10.00

Po $5.00: L. Plutienė, P. Žukauskienė, Chas. Yak- 
šas, John Stonis, E. Repšienė, Albinas Petrušionis, 
A. Jalauski (prisiminirhui motinos ),N. Grigaliūnie
nė, S. Šukienė, Olga Grahąmr Frank Grahamir G. V. 
Kvietkai . . . . . . ... . . . ..... . . $60.00
J. Družienė..............................................   3.00

* ■* *
Didžiai Gerbiami Laisviečiai!

Nuoširdžiausiai sveikiname “Laisvės“ dalininkų suva
žiavimo atstovus, linkime sėkmingai išdirbti būdus, kad 
laikraštis dar ilgai galėtų gyvuoti, rodydamas darbo žmo
nėms teisingų kelia!

Taipgi sveikiname ir visą laikraščio kolektyvą: leido- 1 
jus, vajininkus, rėmėjus ir skaitytojus! Linkime visiems 
geros sveikatos, ištvermės, rįžto ir sėkmės!

Kartu su sveikinimu siunčiame ir kuklią dovanėlę nuo ! 
L. L. D. - jos Montjrealo kuopos - $30.

P. KISIELIENE
Kuopos sekretorė

* * * »
Mes, losangeliečiai, LLD 145 kp. ir LDS 35 kuopos na

riai, sveikiname “Laisvės“ dalininkų suvažiavimą ir lin
kime, kad dar “Laisvė“ ilgai gyvuotų ir skleistų teisingas 
žinias visuomenei. Taipgi sveikiname visus dalyvius su
važiavime ir. linkime jiems geros sveikatos ir ryžto, kad 
dar ilgai gyventų ir dirbtų dėl žmonijos labo.

Prisidedame su auka: nuo LLD 145 kuopos $25 ir nuo 
LDS 35 kuopos $5.

A. BERNAT
* * *

Prašau priimti ir mano linkėjimus, kad “Laisvė“ ilgai, 
ilgai gyvuotų. Prisidedu su $20 auka.

SUSANNA KAZOKYTE 
Frackville, Pa.

* * *
Sveikiname laikraščio “Laisvės“ suvažiavimo dalyvius 

ir linkime daug sėkmės visiems laisviečiams. Lai “Lais
vė“ gyvuoja daug metu toje pačioje dvasioje kaip iki šiol.

J. ir M. STRIZAUSKAI
. Bridgeport, Conn.

* * *
Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

“LAISVES“ REIKALAI

Si ataskaita Įima aukas gautas nuo kovo 22 d. iki kovo 29 d.
* * *

SVEIKINIMAI “LAISVES“ DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI:

Detroitiečių sveikinimai, per P. Jočionį (vardai 
telpa korespondencijoje) ............. $30.00 
Joseph Jordan (Dainius), Three Bridges, N. J. . ,10.00 
Charles Pečiulis, Huntington Park, Calif............... 10.00
Antanina Butkis, Lemont, Ill. ........... 5.00
Alex ir Pauline Brazis, Lemont, Ill......................... 5.00

* * *
KITI AUKOJO “LAISVEI“:

Anthony J. Orlen, Webster, N. Y., proga savo 87-jo
gimtadienio .................................................................... $87.00
M. dr L. Janis, Portland, Ore. . . ........................ 50.00

Raymond Machulis, Oakland, Calif., per V. Taraš- 
kienę (jo gimtadienio proga) ....................................... $25.00
LLD 6 apskritis, Baltimore, Md„ per J. Stanienę . $20.00

Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y., prisimi
nimui mirusio vyro Stasio . . ....................................$11.00
John ir Mary Buzak, Daytopa Beach, Fla. ..... 11.00 
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn. . . . . , 1,0.00
Zenonas-Pakalniškis, Hartford, Cohn. 10.00
Wm„ Degutis, Albany, N. Y. ..................................... 5.00
J. Žilinskas, Hollywood, Fla....................................... 1.00
Anna Krunkaitis, Cleveland, Ohio . ........................ 1.00
G. Rimkus, Chicago, Ill. . ............................................1.00

* * *
Dėkojame.

Tai žymusis Vakarinių val
stijų laukų darbininkų orga
nizatorius ir vadas. Jo pa
vardė dažnai skamba Ameri
kos spaudoje.

šytojai. Dažni svečiai res
publikos liaudies rašytojas 
Juozas Baltušis ir “Švytu
rio“ žurnalo atsakingasis 
redaktorius poetas Jonas 
Lapašinskas, kuris Garbės 
svečių knygoje įrašė: “Vėl 
pas Jus, brangūs mūsų drau
gai, ir vėl išgyvenome švie
sias akimirkas, kurias ga
lima išgyventi tiktai Čia, tarp 
taurių, puikių žmonių, ne
šančių paguodų, viltį, Pasi
tikėjimų kiekvienam, kų pri
slėgė sunkesnė nuotaika, ap
lankė negandas.

Karštai linkime nuosta
biam Jūsų kolektyvui sėk
mės darbe, šviesios laimės 
kiekvieno asmeniškame gy
venime“.

A. VENCEVICIUS

Senų medicininių 
knygų paroda

Daugiau dešimties metų 
pašventė Šilalės raj. Kvė
darnos vaistinės vedėjas 
Kęstutis Balčiūnas, rinkda
mas senų medicininę litera
tūrų gyventojų tarpe. Pavy
ko surinkti gana įdomių me
dicininių knygų, kaip “Kas 
yra homepatija?”, “Paran
kiausioji homepatijos knyga 
gydymui žmonių ir gyvulių 
be gydytojo pagalbos“, Ge
ručio “Sveikata“, išleista 
1907 m., daktaro Vileišio 
knyga “Kas daryti, kad 
sveiki būtume ir Algai gy
ventume?“, “Apkrečiamos 
ligos“, išleistos šio šimt
mečio pradžioje, taip pat 
knygos, išleistos praėjusio 
šimtmečio gale.

Kai kurios >, knygos tapo 
bibliografine retenybe. Su
sirinko gana daug knygų. 
Vaistinės vedėjas Kvėdarnos 
vaistinėje surengė senų lie
tuviškų medicininių knygų 
parodų, kuri tęsiasi jau pusę 
metų. Lankytojų netrūksta. 
Apie parodų rašė ne tik lie
tuviškoji spauda, bet ir 
Maskvoje išeinantis rusų 
kalba medicininis lialkraštis 
‘ ‘Med icinskaja Gaze ta“. 
Parodos " pažiūrėti atvyko 
žmonių iš plačios apylinkės, 
taip pat iš Kauno ir Vilniaus. 
Tai pirmoji medicininių 
knygų paroda vaistinėje.

Kvėdarnos vaistinėje, 
greta knygų parodos, buvo 
suorganizuota senų receptų 
paroda. Parodoje eksponuo
jami carines Rusijos, Lietu
vos, taip pat po karo Lietu

voje vartoti receptų pavyz
džiai. Pagal juos galima pa
lyginti, kaip keitėsi vaistai 
Lietuvoje, kokios aukštos 
buvo vaistų kainos anksčiau 
ir dabar Lietuvoje. Recep
tų paroda organizavo taip pat 
vaistinės vedėjas K. Balčiū
nas iš savo surinktų receptų 
kolekcijos. Ir ši paroda 
patraukė lankytojų dėmesį. 
Apie jų taip pat rašė spau
doje,,

Abi parodas apipavidalino 
vaistinės darbuotoja Zofija 
Balčiūnienė.

Prieš porų, dienų vaistinės 
vedėjas Balčiūnas suorgani
zavo dar vienų parodų Kvė
darnos vaistinėje. Šį kartą 
buvo eksponuojamos Čeko
slovakijos vaistinės nuo
traukos, taip pat Čekoslova
kijoje vartojamų etikečių, 
klijuojamų ant vaistų, pavyz
džiai. Tokia paroda padeda 
geriau pažinti Čekoslovaki
jos vaistines.
DANGUOLE BALČIŪNAITE^

KONSERVUOTAS 
VANDUO

Mokslininkai parengė metodą 
geriamam vandeniui konservuoti. 
Toks sidabru paveiktas vanduo, 
supiltas j polietileno maišelius ir 
užlituotas metalinėse dėžutėse, 
gali būti saugomas dvejus metus. 
Tai patvirtino eksperimentai,

Konservuotas vanduo reikalin
gas jūrininkams gelbėjimo plaus
tuose ir valtyse.

DIRBTINĖ
SIAURĖS PAŠVAISTĖ

Aktyvių eksperimentų metodas 
pirmą kartą pritaikytas kosminėje 
fizikoje. Tarybinio eksperimento 
„Zarnica" metu 100—-180 km 
aukštyje pavyko sukelti dirbtinę 
šiaurės pašvaistę. Tam reikalui 
meteorologinė raketa buvo iš
keltas elektronų greitintuvas. Pa
daryta daugiau kaip 300 šio įdo
maus reiškinio nuotraukų.

jų grojimo, nuo jaunimo dai-
ADMINISTRACIJA nų skamba plačios apylinkės,

Upytės pakrantės.

Lietuvos priešas

E. J. Derwinski
Tai kongresmanas iš Illi- 

nojaus valstijos, mūsų lie
tuviškų “vaduotoju“ didelis 
bičiulis ir rėmėjas. Jis ne
praleidžia progos, ypač va
sario mėnesį, Kongrese ne
pasmerkęs ir neapšmeižęs 
Tarybų Lietuvos ir jos va
dovybės.

DIRVOŽEMIO AMEBOS 
PAVOJINGOS

Lenkų ir čekoslovakų moksli
ninkai nustatė, kad dirvožemio 
pirmuonys amebos, kurios iki šiol 
buvo laikomos nepavojingomis, 
gali patekti j žmogaus smegenis. 
Kol kas nenustatyta, kokie aplin
kos veiksniai sukelia jų toksišku
mą ir kokiais keliais jos patenka 
j smegenis. Iš atliktų bandymų su 
eksperimentiniais gyvūnais paaiš
kėjo, kad amebos kenkia ne tik 
smegenims, bet ir plaučiams. Jau 
mirė keli jaunuoliai, užsikrėtę 
šiais parazitais plaukimo basei
nuose.

Neseniai skaičiau viename 
laikraštyje, kad Londone, 
sulaukęs 44 metų, nuo skran
džio vėžio mirė žymus Holi
vudo kino artistas Lauren 
cas Harvėjus (Lawrence 
Harvey). Perskaitęs
straipsni, sužinojau, kad jis 
buvo lietuvių kilmes:

“25 m., kilme lietuvis, 
baigęs Londone Dramos 
meno akademiją, užkariavo 
milijoninę publiką, - rašo
ma apie L. Harvėjų laikraš
tyje. - Jis vaidino teatre, 
pasirodydavo per televiziją, 
filmavosi 44 filmuose, iš
garsėdamas visame pasau
lyje. . . 1,83 m ūgio filmų 
herojus mirė taip, kaip gy
veno: be skundo žodžių“.

Laisvalaikis ...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

trūksta. Bene dažniausiai 
čia sutiksi kiaulių šėrėją 
Marijoną Ceciūnienę, vai
ruotojų Albiną Čeponį,lauko 
darbininkų Janiną Juknevi
čienę.

GAMTA VILIOJA JAUNUS
IR SENUS

Na, o kai ateina vasara, 
visus į savo prieglobsti vi
lioja gamta. Mėgiamiausia 
jaunimo susibūrimų vieta - 
Maironio apdainuotas Či
činsko kalnas. Čia vyksta 
poilsio vakarai, gegužinės. 
Jos niekuomet neapseina be 
šauniausių kaimo muzikantų 
Česlovo Knižinsko, JonoKu- 
nicko, Valento Meirono. Nuo

Poilsio dienomis taip pat 
organizuojamos išvykos, 
ekskursijos į Baltijos pajū
rį, gražesnes vietos, lanko
mi garsūs savo praeitimi ar 
nūdiena Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos miestai. Kolūkie
čiai, pavyzdžiui, buvo nuvy
kę į Maskva, Leningradą, 
Kijevą, Odesą ir kitur. To
kias išvykas žmonės mėgsta 
ir aktyviai jose dalyvauja.

Gyventojų laisvalaikio, 
kultūros, švietimo klausi
mais rūpinasi ūkių vadovai, 
visuomeninės organizacijos. 
Nemažai dirba ir prie apy
linkės sudaryta speciali ko
misija. Ji siekia, kad gerai 
dirbtų apylinkės teritorijoje 
esančios kultūros Įstaigos 
kad būtų organizuojamos 
kultūringos pramogos jauni
mui. Komisijos nariai kal 
basi su jaunais žmonėmis 
apie kultūringą elgesį, apta
ria įdomias knygas, kino fil
mus. Aktyvūs mūsų pagal
bininkai - mokytojai, žemės 
ūkio specialistai. O jų apy
linkėje yra kelios dešimtys.
BET, ŽINOMA, DAR YRA IR 
SPRAGŲ

Nors ir daug padaryta, ta
čiau, atvirai kalbant, dar yra 
spragų, sunkumų. Skundžia
mės, kad dar trūksta gerų 
darbuotojų, kultūrinės veik
los entuziastų, kad ne visi 
mūsų renginiai sudomina 
žmones.

Bet šiąlp ar taip, mūsų 
apylinkės žmonės laisvomis 
nuo darbo valandomis ir die
nomis nenuobodžiauja. Jie 
išmoko kultūringai ilsėtis, 
šviestis, lavintis. O po to ir 
darbo nuotaika būna žvales
nė. <■

i
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Dar prisiminimų iš labai 
įdomaus pasaulinio 
jaunimo fesitivalio

lenų. Miesto atstatymas pa- nuostabius šedevrus gali su- 
xeikalavo labai daug lėšų, 'kurti paprastas, mirtingas 
kas ir dabar dar atsiliepia žmogus, kuriam gėris, gro-

Gyvenimas lyg pragaras, Waterbury, Conn.

V. GULMANAS
Kaip žinia, festivalis įvyko pernai rugpiūčio mėnesį 

Berline. Nors ‘‘Laisvėje” apie jį jau rašiau tuojau, bet 
dar truputis iš jo prisiminimų.

Čia tik maža dalis jaunimo manifestacijos festivalio atida
rymo diena.

Saksonijos biudžetui. Žino
ma, dar ne viskas pilnai 
atstatyta, įsigėrę dūmai į 
mūrus nesiduoda jokiomis 
cheminėmis priemonėmis 
pašalinami.

Dabar Drezdenas vėl virto 
mokslo, meno ir pramonės 
centru. Negalima nepami
nėti naujo miesto centro 
išaugusio griuvėsių vietoje. 
Lengvi, grakštūs dau
giaaukščiai namai, įvairiau
si fontanai, gėlynai priduoda 
labai daug grožio.

žis yra virš vįsko”.
FANTASTIŠKAS VAIZDAS

sako Mrs, A, Slovik

Kaip jau anksčiau rašiau, 
festivalis praėjo labai paki
liai, aukštame politiniame 
ir idėjiniame lygyje. Pasi
ruošta buvo tikrai gerai, vis

kas apgalvota vokišku 
kruopštumu. Tokio kruopš
tumo, tvarkingumo pas vo
kietį tikrai galima pasimo
kyti.

Renginių, koncertų buvo 
labai daug, fiziškai visko 
nebuvo įmanoma aprėpti. 
Labai įdomus buvo Kongo 
liaudies respublikos delega
cijos pasirodymas. Savita 
ritmika, melodijos, šokiai. 
Mums jos nėra įprastos, ly
giai, kaip ir kongiečiams 
mūsiškės dainos. Tačiau 
savo egzotika, tempera
mentu ansamblis iš karto 
pavergė visų širdis.

Negalima nepaminėti ir 
vokiečių jaunimo pučiamųjų 
orkestrų pasirodymų. Toks 
muzikavimas jaunimo tarpe 
labai paplitęs. Na, o kai už
trenkia toks orkestras iš ke
liasdešimties žmonių, tai 
kojos pačios pradeda kilno
tis. Jei pridėsim, kad mer
ginos orkestrantės taip pat 
labai patrauklios, graži uni
forma, gausim pilną orkest
ro vaizdą.

Visų koncertų kulminacija 
buvo L. v. Bethoveno devin
tosios simfonijos atlikirpa^ 
po atviru dangum. Jos klau
sėsi apie 30 tūkstančių klau
sytojų. Tai nieko nuosta
baus, nes šio tikrai didingo 
kūrinio muzika, finalo žo
džiai Fr. Šilerio tekstu pil
nai atitiko ir festivalio idė
jai. Tik pasibaigus koncer
tui pradėjo pliaupti lietus, 
kuris vienok nesutrukdė šios 
tikrai pakilios nuotaikos.

IŠKILMINGA PABAIGA

Ftugpiūčio 5 d. festivalis 
buvo iškilm ingai užd ary t a s. 
Į Aleksandro aikštę suplaukė 
apie 800 tūkstančių gyven
tojų, svečių. Po oficialių 
kalbų, nuleidus festivalio vė
liavą, iš visų Berlyno aikš
čių šovė raketos. Saliutas 
buvo nepakartojamas savo 
spalvingumu, formomis.

Sekančią dieną Berlynas 
po truputį pradėjo įeiti į 
normalias gyvenimo vėžes. 
Miesto centre vėl prasidėjo 
didelis, intensyvus judėji
mas, ėmė kursuoti autobu
sai, tramvajai, automašinos 
Prasidėjo delegacijų išvaži- 
nėjirriai.

Baigiant šiuos apmąsty
mus apie festivalį, reikalin
ga padaryti ir kai kuriuos 
apibendrinimus, tuo labiau, 
kad tenka girdėti kalbų, ypač 
per vakarų radiją, kad šis 
festivalis, kaip ir kiti pana
šaus žanro renginiai yra ta
rybinis išgalvojimas, poli
tinis ir propagandinis triu
kas.

Jei pavartysime festiva
lių istoriją, pamatysime, kad 
mintis ruošti tokius rengi
nius kilo 1945 m. Londone, 
kur į konferenciją susirinko 
visų žemynų jaunimo atsto
vai, savo akimis matę, kiek 
daug kančių, vargo atnešė 
fašizmas. Virš 200 delega
tų, atstovavusių įvairių įsi
tikinimų merginas ir vaiki
nus, pareiškė sieksią bend
ros vienybės, kovosią už 
draugystę, teisingą ir ilgą 
taiką, padarysią galą skur
dui, nedarbui. Jau 1947 
metais įvyko pirmasis Pra
hos festivalis.

Kiekvienas festivalis>- tai 
vis atskira istorija ir jo at
skirti nuo politikos, nuo 
einamojo momento negali
ma. Todėl visai logiškai de
šimtasis studentų ir jauni
mo festivalis įvyko Berline, 
kur svečiai gavo savo aki
mis pamatyti, kad Vokietijos 
Demokratinė Respublika ne
sugriuvo, kaip buvo prana
šauta, o tvirtai eina socia
listiniu keliu, vis labiau sti
prėdama. Kiek teko kalbėti 
su pačiais vokiečiais ir įvai
rių delegacijų atstovais, 
anaiptol ne komunistiškai 
nusiteikusiais, visi pripaži
no, kad jie nesitikėjo tiek 
visko pamatyti ir apie šią 
pirmąją vokiečių darbininkų 
respubliką jie turėjo visai 
kitokį supratimą.

IS ĮDOMIOS KELIONES PO 
KITAS VIETOVES

Kiek pasilsėjęs pofestiva- 
lio, visų jo įspūdžių, pasi
leidau į pietus, į tas vietas, 
kuriose dar nebuvau buvęs 
per savo pirmą apsilanky
mą. Siam tikslui pasirinkau 
Leipcigą, Drezdeną ir saksų 
Šveicariją.

Nors Leipcige oras pasi
taikė blogas, lijo, vienok 
žurnalistinis smalsumas nu
galėjo visas kliūtis.

Leipcigas - antras savo 
dydžiu Vokietijos DR mies
tas. Tai tradicinių tarptau
tinių m ilgių miestas. Čia 
suplaukia atstovai du kartus 
į metus ir kiekvienas gina 
savo firmą, prekių kokybę. 
Sudaromos sutartys.

Leipcigas glaudžiai susi
jęs ir su Lietuvos kultūros 
istorija. Čia konservatori
joje mokėsi arba tobulinosi 
beveik visi mūsų vyresnės 
kartos kompozitoriai, kaip 
M. K. Čiurlionis, J. Gruodis, 
B. Dvarionas ir eilė kitų. 
Juose kaip tik ir susidūrė 
rytų ir vakarų kultūrų įta
kos.

Leipcigas buvo taip pat 
vienas Vokietijos darbininkų 
judėjimo centrų. Hitlerio 
režimo metais čia veikė vie
na stambiausių antifašistinių 

‘grupuočių.

Po karo Drezdenas pakilo, 
kaip paukštis feniksas iš pe

Vaikštai miesto gatvėmis, 
o vaizduotėje tartum atgyja 
garsi miesto praeitis, štai, 
lyg ir matai einantį J. S. 
Bachą į Tomo bažnyčią, tar
tum girdi šio didžiojo muzi
kanto vargonų muziką.

Kaip ir kiti Vokietijos 
miestai, taip ir Leipcigas 
karo metu buvo bombarduo
jamas, gal ne taip intensy
viai, kaip Berlinas, bet buvo. 
Griuvėsių vietoje iškilo nauji 
grakštūs, daugiaaukščiai na
mai.

Žinoma, aš jau nekalbėsiu 
apie Tautų mūšio paminklą, 
zoologijos sodą, operą, K. 
Markso universitetą ir kitas 
įžymybes, nes tam ir viso 
puslapio neužtektų. Gatvių, 
apšvietimo atžvilgiu Leipci
gas gerokai atsilieka nuo 
Berlino, tačiau savo vaišin
gumu leipcigiečiai visus 
žavi.

Iš Leipcigo pasukau į 
Drezdeną ir garsią saksų

Saksų Šveicarija yra netoli 
Drezdeno. Tai - vienas uni
kaliausių gamtos reiškinių. 
Smiltaininės uolos vandens 
išgriaužtos yra visokiausio 
pavidalo, dvelkia nepaprasta 
jėga. Pavadinimai taip pat 
atitinka fantastiškai uolų iš
vaizdai, tai “Garvežys”, 
“Bastilija”, “Karališkasis 
akmuo” ir t. t. Pasigrožė
jęs šiuo nuostabiu gamtos 
kampeliu, išlandžiojęs viso
kiausiais tiltais, tilteliais ir 
apsirūpinęs suvenyrais, sė
dau į garlaivįir nuplaukiau į 
seną Pirnos miestelį. Čia 
pasilsėjęs pas savo naujuo
sius draugus ir su jais atsi
sveikinęs, per Drezdeną grį
žau į Berlyną o iš ten. . □ . 
tiesiai į namus, tuo labiau, 
kad artėjo atostogų pabaiga, 
namie laukė šeimyna.

Žinoma, įspūdžių iš šios 
tikrai įdomios ir'turiningos 
išvykos yra labai daug, pa
simokyti ir pasižiūrėti tikrai 

(buvo ko. Todėl labai džiugu, 
kad Vokietijos DR, įstojusi į 
Isocialistinį kelią, juo eina 
ryžtingai.

Eddie Slovik su savo nuotaka Antoinette 1942 metais

nors Prancūzijoje skirtuose 
Amerikos kriminaliai pra
sižengusių kareivių kapuose.

Našlė aimanuoja: jei jos 
vyro sušaudymas nebūtų 
įvykęs, tai jos gyvenimas 
butų daug skirtingesnis ir 
laimingesnis, bet dabar - 
tik pragaras. Ji aiškina De
troito spaudai, kad jos vyras 
buvo sergantis, turėjo blogas

GULMANAS

PASTABA: 
atsiprašo-

REDAKCIJOS
Nuoširdžiausiai 
me autorių už tokį didelįsu- 
vėlavimą i straipsnio at
spausdinimą.

DETROIT, MICH

APIE GARSŲJĮ DREZDENĄ *- < *
Drezdenas - taip pat vie

nas senesnių ir įdomesnių 
Vokietijos miestų. Tai buvo 
visų menininkų Meka, šio 
karo metais Saksonija ir 
Drezdenas buvo virtę praga- 
rp. .sinonimais, .^ęs, į čia- 
darbams labai sunkiom są
lygom buvo vežami darbi
ninkai iš nacių okupuotų 
kraštų. Paskutinėmis karo 
dienomis Drezdenas anglų 
ir amerikiečių buvo labai 
smarkiai subombarduotas, 
beveik visas miesto centras 
buvo sunaikintas, ko drez- 
deniečiai ir dabar negali at
leisti.

Kaip ir kitur, taip ir čia 
nacių viešpatavimo laikais 
veikė stambi antifašistinė 
grupuotė. Provokatoriui iš
davus, nemažas skaičius na
rių buvo suimti ir sušaudyti. 
Dabar buvusiame kalėjime 
stovi paminklas. Drezdene 
pradėjo savo veiklą ir 
V. Ulbrichto vadovaujamas 
“Laisvos Vokietijos” ko
mitetas, suvaidinęs didelį 
vaidmenį.

Drezdenas nuo seno gar
sus savo muziejais, ypač 
Ovingeriu, kuriame yra ir 
garsioji Rafaelio Santi “Ma
dona”. Žinoma, . to viso 
paveikslo grožio, harmoni
jos žodžiais neperteiksi. 
Nusilenki žmogaus genijui 
ir pagalvoji: “Štai kokius

Mes, Detroito Lietuvių 
Klubo senesnio amžiaus na
riai - “Senior Citizens”, ku
rie daugumoje taipgi esame 
ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kpf nariai, kas 
antradienį susirenkame Klu
bo patalpose ir žaidžiame. 
Mums, skanius užkandžius 
prirengia Pat. ’Stunskas ir 
Elz. Ulinskienė, o joms pa
deda Mike Stunskas. Dažnai 
yra atžymimi narių gimta
dieniai.

Kovo 26 dieną buvo pami
nėjimas Džimio Umaro gim
tadienio. Visi dalyviai buvo 
pavaišinti skaniais gėrimais 
ir jam buvo sudainuota 
“Happy Birthday”.

Pranas Jočionis, pasvei
kinęs Džimį sū gimtadieniu, 
prisiminė apie Laisvės 
Spaudos Bendrovės dalininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 dieną. Jis pa
reiškė: “Pasveikinkime
lalsviečlų suvažiavimą!” 

štai kurie draugai ir drau
gės sveikina suvažiavimo 
dalyvius su aukomis:

J. U. - $5; Pr. Nakas - $4; 
Anna Daukus ir Jurgis Nau
sėda - po $3; Pr. Jočionis, 
U. M. Yusko, D. J. Bogus, 
Teofilė Masis - po $2; C. M., 
Elena Layben, K. Stankus, 
M. Rogers, M. Tvasklenė, 
M. Norush ir Anna Kern - po 
$1. Viso pusidaro $30.

Visiems širdingai ačiū.
PR. JOČIONIS

Turas i Lietuva
MASKVA - VILNIUS - MINSKAS - LENINGRADAS

Liepos 17 iki rugpiūčio 4-19 dienų

Kaina: $1,025 - viskas pilnai apmokama

du į kambarį viešbučiuose 
(kambarys vienam brangiau)

Visas maistas - pirmos klasės viešbučiai - važi
nėjimai po miestus - Lietuviškas teatras - bale
tas - laiveliu ekskursijos - susitikimai su tarybi
niais piliečiais Draugystės namuose.

Dėlei daugiau informacijos skambinkite bei ra- 
s vki •

Anniversary Tours 
suite 1428 - 250 West 57th St. 1 
New York, N. Y. 10019 K 
(212) 245-7501 V

Detroite gyvenanti sušau
dyto Amerikos kareivio Ed- 
dįe Slovik žmona Antoinette 
jau 60 metų amžiaus ir skur
džiai gyvena, gaudama iš So
cial Security $160 į mėnesį. 
Jos vyras, tarnavęs 2-ojo 
pasaulinio karo metu Ame
rikos armijoje, sušaudytas 
1945 m. sausio 31 d. ■ Per 9 
metus ji vis manė, kad jis 
kur nors dingęs, pagaliau]kojas, bet buvo draftuotas, 
sužinojo, kad jis buvo su
šaudytas už atsisakymą ka
riauti. Mat jis buvo griež
tas visokių karų ir žmonių 
užmušinėjimų priešas.

Eddie Slovik sušaudymas 
buvo laikomas didžiausioje 
slaptybėje per ilgus laikus. 
Tai pirmas amerikietis ka
reivis už dezertavimą su
šaudytas nuo Civilinio karo.

NBC televizijos programų 
leidėjai jau turi dokumentinį 
filmą apie jo sušaudymą. 
Filmas padarytas iš knygos, 
Eddie draugo Bradford Huie 
parašytos. Filme atžymima, 
kad Eddie palaidotas kur

nors jis netiko karo tarny
bai. Vieną kartą jis buvo 
draugų pakviestas stirnų 
medžioklei. Bet jis pareiš
kė, kad nei kiškio negali už
mušti. Kai jam buvo įduotas 
šautuvas žmonių šaudymui, 
jis atsisakė šaudyti. Tada 
karo teismas nubaudė Eddie 
sušaudymu.

Eddie nebuvo bailys, sako 
Mrs. Slovik. Jis nenorėjo 
šaudyti nekaltų žmonių. Ji 
skundėsi neturinti nei šei
mos albumo,' kuri kokia tai 
žurnalistinė kompanija pa
siėmė ir dar negrąžino.

J. K-RIS

Gražus Tarptautinės Mo
ters Dienos atžymėjimas 
įvyko kovo 24 d. Ventos sve
tainėje. Prasidėjo kaip 1 vai. 
su puikiais pietumis. Valgi 
paruošė darbščioji Svinku- 
nienė. Prie stalų patarna
vimas buvo malonus. Pri
klauso didelis dėkui drg. 
Svinkūniėnei ir jos visoms 
pagelbininkėms už skanų 
valgį ir dideli triūsą.

Pirmininkė Svinkūnienė 
pakvietė K. Petrikienę pa
kalbėti apie šio pobūvio 
reikšmę bei svarbą. Drg. 
Petrikienė - žymi visuome
nės veikėja. Ji daug prisi
dėjo prie iškovojimo mote
rims teisių. Nors trumpais 
bruožais ji pažymėjo nueitą 
už moterų teises kelią.

Pakviesta I. Mizarienė, 
“Laisvės” administratorė, 
taipgi trumpoje formoje api
būdino moterų kovas bei šio 
pobūvio svarbą. Abi kalbė
tojos nuoširdžiai įvertino ir 
šio parengimo moterų triūsą 
bei sunkų darbą.

Kita programos dalis su
sidėjo iš rodymofilmų. Pir
miausia Petrikienės sūnus 
Artūras Petriką rodė Mask
vos ir Leningrado vaizdus 
ir gražioje lietuvių kalboje 
aiškino. Po to jis rodė Lie
tuvos sostinės Vilniaus vaiz
dus, o Petrikienė aiškino. 
Visi filmai buvo labai gra
žus pažiūrėti ir malonu pa
siklausyti aiškinimą bei jųjų 
svarbą, kas atsiekta Tarybų 
liaudies po vadovybe Komu-

VAIRIOS ŽINIOS
MONTEVIDEO. Kadangi 

Urugvajaus valdžia griežtai 
draudžia pažangiai spaudai 
išeidinėti, tai Komunistų 
Partija pradėjo slaptai iš
leisti savaitini laikrašti. < <

BALTIMORE, Md. N. Dale 
Anderson, Spiro Agnew vietą 
užėmęs c 
taryboj, 
panijų 
$38,000 
$67,000

pavleto pildomojoj 
apkaltintas iš kom- 
verstinu išgavimu 
ir federalinių taksų 
nesumokėjimu.

KARAKAS. Venezuelos 
šešių partijų jaunimo vadai 
reikalauja nieko nedelsiant 
nacionalizuoti aliejaus pra
monę ir išvaryti iš Venezue
los Jungtinių Valstijų mili- 
tarinę misiją.

WASHINGTONAS. Teisė
jas Norman nusprendė, kad 
vien prostitutės areštavimas 
yra nelegalus diskrimina
vimas. Kartu turi būt areš
tuotas ir vyras, kuris su ja 
turėjo lytinių reikalų.

SAN JUAN. Puerto Rikoje 
nedarbas ir infliacija padi
dėjo. Oficialiai apskaičiuo
jama, kad nedarbas siekia 
12% visos darbo jėgos, bet 
privatūs ekspertai tvirtina, 
kad nedarbas siekia jau 30%.

WASHINGTONAS. Valsty
bės sekretorius Henry Kis
singer, grįžęs iš Maskvos, 
tuoj susituokė su Nancy Sha
ron Maginnes, buvusia gub. 
Rockefellerio sekretore.

BAGDADAS, Irakas. 
Tarptautinės Artistų Sąjun
gos pildomasis komitetas 
pasmerkė Čilės fašistinio 
režimo tęsiamą terorą prieš 
kovotojus už demokratiją.

NEW YORKAS. Harris 
survey rodo, kad sen. Ken
nedy yra pirmoje vietoje tarp 
demokratų prezidentinių 
kandidatų 1976 m. rinki
muose.

PRAGA. Pasaulinės Dar
bo Unijų Federacijos ir Pa
saulinės Darbo Konfederaci
jos delegacijos bendrame 
susirinkime pasisakė už vie
ningą veiklą ir bendrą para
mą darbininkų kovose.

RIO DE JANEIRO. Pieti
nėje Brazilijoje potvyniai 
sunaikino Tubaro miestą, 
nuskandino daugiau kaip 1,- 
500 gyventojų, padarė dide
lius nuostolius.

1972PHILADELPHIA.
metais Pennsylvanijoje įvy
ko 616 streikų. Tai daugiau 
negu bet kurioje kitoje val
stijoje. Antrą vietą užėmė 
Ohio valstija su 500 streikų.

NEW YORKAS. Harris 
Surway skelbia, kad Nixoną 
užgiria tik 26% piliečių. 
Prieš metus laiko jis turėjo 
60% pasitikėjimą. Populia
rumas smarkiai mažėja."

WASHINGTONAS. Dau
giau kaip 1,000 automobilių 
unijos ir mašinistų unijos 
narių pasisakėužNixonoim- 
pyčinimą bendrame susirin
kime.

WASHINGTONAS. Kelios 
sunkvežimių firmos, Justi
cijos departamento verčia
mos, sutiko mažinti rasinę 
diskriminaciją, samdyti 
daugiau negrų ir kitų nebal- 

.tyiv-

Garbė drg. Petrikienei už 
išauklėjimą tokio puikaus 
sūnaus, į kurį malonu žvilk- 
terėti ir gėrėtis jo triusu 
bei pastangomis. Būtų sma
gu, kad daugiau iš jaunosios 
kartos būtų tokių žmonių, ku
rie stengtųsi prisidėti prie 
naudingo progresyvių dar
bo; kiek daug galėtų nuveikti, 
kiek daug padarytų ir savo 
būsimai kartai.

M. ARISON

Cleveland,Ohio
Cleveland© Lietuvių Mo

terų Klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 11 d., ket
virtadienį ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų. Klubo 
valdyba prašo visų narių ir 
draugų atsilankyti. Yra 
svarbių klausimų aptarimui. 
Po posėdžio visi būsite pa
vaišinti.

Kviečia
KLUBO VALDYBA

Pataisa
Mano korespondencijoje 

“Laisvėje” kovo 22 d. VI 
apskrities reikalais, kažin 
kaip per jūsų neapsižiūrėji
mą, yra įvykus klaida. Ten 
pasakyta, kad “mirus ap
skrities pirmininkui” A. 
Lipčiui, o turėjo būti “mirus 
apskrities finansų sekreto
riui”. Velionis nėra buvęs 
apskrities pirmininku. Per 
keletą pastarųjų metų pir
mininke buvo draugė J. Sta
nienė.

O. KUCIAUSKAITE

BROCKTON, MASS.

Mirus

George Shimaičiui
Reiškiame giliausią užuojautą visiems jo drau

gams ir pažįstamiems netekus darbštaus darbi
ninkų judėjimo veterano. Apgailestaujame nuo
širdaus draugo.

"URŠULĖ ir JONAS DAUGIRDAI 
MARY ir RAPOLAS CHULADAI 
HELEN ZAKONIS

Miami, Fla.
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“Laisvės” Direktoriai kviečiai
suvažiavimą ir pietus

NETT YORKO Iš moterų klubo susirinkimo Pramogą Kalendorius
NA UJIENOS 
■tSekmadienį, balandžio-April 7 d.

PO DALININKŲ SUVAŽIAVIMO, KUBIS PRASIDĖS LYGIAI 
10 VAL. RYTO, BUS DUODAMI PIETŪS 2 VAL. AUKA UŽ

■ PIETUS $4. KVIEČIAME VISUS APYLINKĖS LIETUVIUS.
VIETA: 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y

m®
Ims

Iškilmingas paskutinis atsisveikinimas 
su Margareta Cowl-Kavaliauskaite

Nustatyta, kad mūsų mie
loji veikėja Margareta C owl- 
Kavaliauskaitė mirė kovo 19 
dieną nuo širdies smūgio, 
kaip žinia, ji gyveno viena 
Manhattano žemutinėje daly
je apartamentiniame bute ir

Detroit, Mich
Po operacijos ligoninėje 

mirė Katrina Terzienė ir 
kovo 4 dieną ir buvo garbin
gai palaidota kovo 6 dieną 
Woodmere kapinėse.

Katrina buvo visą savo gy
venimą iki mirties atsida
vusi darbininkų klasei. Buvo 
nuoširdi pažangiosios spau
dos rėmėja. Liko liūdesyje 
jos gyvenimo draugas Juozas 
Terza ir dukra Florence.

Nors draugai Terzaigyve
no 50 mylių nuo Detroito,' 
bet detroitiečiai dažnai bū
davo pas juos, kol jie gyveno 
ūkėje. Vėliau jie persikėlė 
gyventi į Ida miestelį, bet 
ir ten detroitiečiai juos ap
lankydavo kaipo svečiai.

Kadangi Katrina buvo LLD 
narė, tai kuopos susirinki
me kovo 19 dieną ji buvo 
pagerbta minutes tyla.

Užuojauta drg. Terzai ir 
dukrai Florence nuo LLD 52 
kuopos valdybos ir narių.

Per kp. ižd. J. K. ALVINA

kam nors pastebėjus, kad jos 
nebesimato arba nebesigirdi 
išeinant iš buto per kelias 
dienas, pranešė policijai, 
kuri pribuvus atidarė butą 
ir rado ją mirusia. Mes apie 
jos staigią mirtį sužinojome 
tiktai pabaigoje savaitės. 
Juk dar taip neseniai, būtent 
kovo 10 dieną dalyvavo su 
mumis Tarptautinės Moters 
Dienos parengime “Lais
vės” salėje ir niekam nesi
skundė su jokiu savo sveika
tos šlubavimu!

Pagal Margaretos pagei
davimą palikime, jos laido
tuvėmis rūpinosi jos artimi 
judėjimo draugai iš Komu
nistų Partijos ir dienraščio 
“Daily World” redakcijos. 
Palaikai buvo pašarvoti ten 
pat Manhattane ant 2nd Avė. 
Parkway laidotuvių įstaigo
je, vėliau sudeginti ir, sako
ma, bus palaidoti šalia jos 
buvusio gyvenimo draugo 
Charles Krumbein, kuris 
mirė prieš apie 27 metus.

Paskutinio atsisveikinimo 
apeigos įvyko kovo 28 dieną. 
Tai buvo labai jaudinančios 
ir įspūdingos apeigos. Lai-

dojimo įstaigos didoka salė 
prisirinko pilna jos gyveni
mo ir kovos draugų. Tauti
niu ir rasiniu pobūdžiu buvo 
labai maišyta publika. Lie
tuvių susirinko tik apie de- 
sėtką. Mat, lietuviams lai
dotuvių apeigų vieta mažai 
težinoma. Be to, mažai kas 
ir težinojo, kad mes staiga 
netekome šios kovingos ir 
drąsios lietuvių tėvų dukros, 
nes kai sužinojome apie jos 
mirtį, “Laisvė” jau buvo 
atspausdinta ir joje praneš
ti nebegalėjome.

Atsisveikinimo iškilmin
goms apeigoms pirmininka
vo Arnold Johnson, senas 
veikėjas, gerai velionę paži
nojęs. Išreiškęs giliausią 
apgailestavimą dėl mūsų 
mielosios draugės staigios 
mirties, jis pakvietė keletą 
velionės draugų tarti pasku
tinio atsisveikinimo žodį.

Kalbėjo advokatas David 
Friedman, kuris per pasku
tinius dvidešimt metų buvo 
jos legaliu patarėju; nuo 
“Daily World” kalbėjo Con
rad Komorowski, nuo New 
Yorko Lietuvių Moterų klu
bo, kurio Margareta buvo il
gametė narė, Eva Mizarienė, 
nuo “Laisvės” redaktorius 
A. Bimba, ir nuo komunistų 
Partijos Centro Komiteto jo 
pirmininkas Henry Winston, 
kuris pasakė labai įspūdingą 
kalbą apie Margaretos, kaipo 
komunistinės, marksistės, 
internacionalistės, partietės 
ir drąsios kovotojos veiklą.

Be to, apeigų pirmininkas 
Arnold Johnson perskaitė 
raštu per Alva Buxenbaum 
prisiųstą nuo Komunistų 
apgailestavimą dėl Marga
retos mirties. O Sylvia New
comb nepaprastai įspūdingai 
padainavo tokioms progoms, 
matyt, pritaikytą dainą “Be
loved Comrade”.

Visa programa buvo pra
vesta anglų kalba.

Išsiskirstėme giliausiai 
susijaudinę.

Mūsų senosios kartos gre
tos praretėjo dar viena ko
voja!

Margaretos mirtis - dide
lis, skaudus nuostolis visam 
tarptautiniam pažangiajam 
judėjimui!

Nuomininkai protestuoja 
prieš nepakenčiamą namų 
padėti, kur pilna žiurkių ta
rakonų ir kito brudo, kur 
nėra nei apšildymo, kartais 
nei vandens.

Manhattane policija sulai
kė sunkvežimi, kuriame 
rado $100,000 vertės nele
galiai vežamų cigarečių 
mieste be taksų mokėjimo 
pardavinėti.

Macy krautuvių 8,000dar
bininkų unija nutarė strei
kuoti, jei nebus greit susi
tarta dėl kontrakto atnauji
nimo.

Keletaš šimtų motinų su
darė protesto piketą prie 
mokyklos 179 Fresh Mead
ows. Jos protestavo prieš 
paleidimą iš darbo 38 mo
kytojų dėl stokos finansų.

Namų statyba New Yorke 
1973 m. sumažėjo 40% dėl 
Nixono administracijos su
mažintos finansinės para
mos.

Du Brooklyn© advokatai 
areštuoti ir kaltinami bandy
mu papirkti teisėją su $25,- 
000, kad jis išteisintų kalti
namą bandymu nužudyti 
žmogų.

Grand džiurė kaltina bu
vusi policijos komisionierių 
Monaghaną dalyvavimu pini
gų skolinimo gemblerystėse.

įvykęs Moterų Klubo su
sirinkimas kovo 20 dieną 
Laisvės salėje praėjo jau
kioje nuotaikoje. Džiaugė
mės pavykusiu Tarptautinės 
Moters Dienos paminėjimu.

Po valdybos ir minėto pa
rengimo komisijos raportų, 
pirm. I. Mizarienė papasa
kojo apie savo viešnagę To
ronto, Kanadoje ir dalyvavi
mą “Liaudies Balso” admi
nistratoriaus pagerbimo 
bankete. Priminė apie ten 
veikiantį Moterų Klubą, su 
kurio narėmis pasikalbėjo, 
pasidalino mintimis apie 
bendrą visuomeninę veiklą.

Skaityta laiškai huo Kas- 
močienės, E. Sungailienės ir 

KAgnes Jurevičienės. Jos 
sveikino su Moters Diena.

O. Kazlauskienė persikėlė 
iš LLD 185 kuopos į Moterų 
Klubo skyrių. Malonu ją ma
tyti mūsų tarpe. Tikimės, 
kad jinai bus aktyvi dar
buose.

M. Kreivėnienė dar vis 
serga, tačiau malonu buvo 
matyti susirinkime ilgametę 
Klubo narę Julę Anskmnc, 
kuri per ilgą laiką nesvei- 
kavo.

Iždo ir finansų knygas pa
tikrinti sutiko Julė Lazaus
kienė ir Viola Venskūnienė.

Moterų Klubas sveikina 
būsima “Laisvės” suvažia-<
vimą su $50, į kurį išrinkta 
delegate H. Feiferienė.

Susirinkimas buvo skait
lingas. Gražu, kad draugės 
atsilanko ir rūpinasi organi
zacijos reikalais ir visa tai, 
kas liečia žmogaus kasdieni
nes gyvenimo problemas. 
Susirinkimą pravedė I. Mi
zarienė.

Koste Rušinskienė įteikė 
$5, palikdama Klubo amžina 
nare.

Sekančiame susirinkime 
pažadėjo Vaišes paruošti Oria 
Babarskienė, o šį kartą pa
vaišino Adelė Rainienė ir 
Helen Siaurienė.

Vaišių metu sužinojome,
kad mūsų Klubo mieloji f i- | 
nansų sekretorė Anne Yakš
tis švenčia savo gimtadienį. 
Pasirodžius ant stalo puoš
niam tortui (Helen Siaurie- 
nės dovana), sudainavome 
jai linkėjimo dainas.

Ateityje reiktų apie Anne 
Yakštis papasakoti daugiau

Sunkiai serga
Prieš tris savaites skam

bino Juozas Mankauskis iš 
Crown Point, N. Y., kad jo 
žmona Danutė turėjo sunkią 
vidurių operaciją, gydoma 
Burlington, Vermont ligoni
nėje. Praeitį sekmadienį 
Julia Lazauskienė vėl gavo 
žinią telefonu, kad ligonė vis 
dar randasi ligoninėje ir gy
doma “trytmentais”, kurie 
užsitęs ilgėliau.

Gili užuojauta ligonei Da
nutei, Juozui ir Juozukui, 
Jr. J. J. LAZAUSKAI

ir plačiau, tačiau šiuo tarpu 
noriu pasakyti, kad mes 
džiaugiamės, turėdamos ją 
mūsų tarpe.

Anne Yakštis atvyko iš 
Rumford, Maine, iNewYor- 
ką pakviesta dirbti LDS raš
tinėje, ir ten jau dirba, sa
kyčiau, virš 30 metų. Jau 
virš 10 metų, kai redaguoja 
LDS organo “Tiesa” angliš
ką skyrių, kuriame kiekvie
nas pirmiausia ieško skaity
ti “Have You Heard?”, 
šioje skiltyje labai šiltai ir 
artimai atsiliepiama ir pra
nešama apie daugelį žmonių 
iš skirtingų miestų, kurią 
skaitant, tarytum kiekvieną 
pažįsti. . .

Anne Yakštis domisi savo 
tėvų krašto gyvenimu. 1969 
metais ten apsilankius, ji 
pamate senąjį Vilnių, susi
pažino su tėvų gimtinės se
nąja istorija.

Mes gerbiame mieląją 
Anne, ir linkime jai daug, 
daug šviesių dienų ir ilgiau-

Dovanų į susirinkimą at
nešė šios draugės: A. Yakš
tis, O. Dobilienė, O. Zeidat, 
M. Jakštas, H. Siaurienė ir 
A. Rainienė. Po $5 aukojo: 
E. Sungailienė ir O. K. Klu
bas nuoširdžiai dėkoja.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio. 17 dieną. 
Oras jau bus gerokaPatšiles, 
tad bus malonu ir pasivaži
nėti. Susirinkime gausiai. 
Žinokime, kad labai svarbu 
palaikyti savas organizaci
jas.

H. F.

REP.

Daugiau užuojautų
Nuoširdžiai užjaučiame gimines, artimuosius ir draugus 

bei gedime kartu, mirus mūsų mielai bičiulei Margaretai 
Kavaliauskaitei. Šviesus jos atminimas visada liks su 
mumis.

BALANDŽIO 7 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas 10 vai. ryto, 
o 2 vai. pietūs. Auka už 
pietus $4 Laisvės'salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

HARTFORD, CONN.

Laisves Choro koncertas 
ir pietūs balandžio 28 d. 
Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford St. Pietūs bus 
punktualiai duodami. Pro
gramą išpildys pats choras 
ir svečiai iš New Yorko.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti.

GEGUŽES 5 D.
■ Aido Choro koncertas ir 
pietūs. Pradžia 2 vai. įėji
mo auka $4. Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.
GEGUŽĖS 19 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metų, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą i 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

TOKIJAS. Japonijos 
miestuose smarkiai padidėjo 
poliucija, nuo kurios nema
žai susirgimų ir mirčių iš
tinka.

Children of Rosenbergs
■ ow

Federalinis teismas kalti
na šešis kekšnamių užlaiky- 
tojus dėl taksų nemokėjimo 
už prostitucijos bizni.

Kovo 27 d. buvo suruošta 
demonstracija prie guberna
toriaus Wilsono 
New Yorke už 
centų subvių 
fėro.

raštinės 
išlaikymą 35 
ir autobusu <

miesto isto-Pirmą kartą 
r i joje paskirtas negras dak
taras Holloman vyriausiu 
sveikatos viršininku.

Mirė 81 metų amžiaus 
marksistinis negras žurna
listas Eugen Gordon, 
m a jame pasauliniame 
gavęs leitenanto titulą.

pir- 
kare

RE P

LLD 185 Kp. 
susirinkimas

Antradienį, balandžio 9d., 
2 vai. po pietų įvyks LLD 185 
kuopos susirinkimas, Lais- 
v ė s salėje ,102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Bandykime visi dalyvauti, 
nes reikia gerai prisiruošti 
mūsų ateinančiam pobūviui, 
gegužės 19 d., Laisvės sa
lėje.

BIRUTE BOREISIENE 
už

“Tarybinės Moters” Redakciją 
ir Respublikinę Moterų Tarybą

Aktyviai darbininkų klasės judėjimo dalyvei, pažangiai 
Amerikos lietuvių veikėjai

MARGARET COWL-KAVALIAUSKAITEI

mirus nuoširdžiai užjaučiame jos gimines, artimuosius, 
darbo ir kovos draugus.

NIJOLE ir RIMGAUDAS MALIŠAUSKAI

J. BERNOTĄ
Pirmininkas

NEWTON, Mass. Šio 
miestelio maisto krautuvėse 
uždrausta rūkyti. Bausmė - 
$50.

įžymiai JAV kovotojai už socialinę pažangą, internaciona
liste! ir nuoširdžiai tėvų gimtinės - Tarybų Lietuvos bičiu
lei

MARGARET COWL-KAVALIAUSKAITEI

mirus giliai liūdime drauge su jos giminėmis, artimaisiais 
ir Jumis.

ZINAIDA ir A POLINA RAS SINKEVIČIAI

NEW YORK CITY, N. Y.

Mirus

Margaret Cowl-Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Agnei
Jurevičienei ir Helen Kudirkienei, taipgi kitiems

artimiesiems, draugams bei pažįstamiems.

W. B. Keršuliai Frances Mažilienė
V. O. Čepuliai Geo. Wareson
P. N. Ventai Walter Juškevičius
P. H. Siauriai Amelia Juškevičienė
R. H. Feiferiai M. Ramančionis
J. V. Gasiūnai Frank Varaška
J. U. Bernotai Frank Jakštys

"A. I. Bimbai x Jonas-Grybas
W. A. Malin Gus Diržuvaitls
Adelė Rainienė Anne Yakštis
Jonas Siurba Ieva Mizarienė

All those years since the 
execution of Ethel and Julius 
Rosenbergs I have been won
dering about their children- 
two young boys left parent
less. I know they were adop
ted, but what sort of life they 
had to live?

When I read an article in 
“Long Island Press” enti
tled “Rosenberg boys ‘come 
out* to clear parents”, Iwas 
happy. Like it says in that 
article:

“Michael, 30, a PhD in 
economic history, and Rob
bie, 26, almost a PhD in an
thropology, both teach at 
Western New England Col
lege here. They have seen 
much, suffered much. To
gether. They are close.

They are also intelligent, 
forthright and companiona
ble. . .

Their very survival is an 
achievement, their fruition 
more so. Someone should be 
proud.

Only hours before they 
died, Julius and Ethel Rosen
berg wrote a last letter to 
the children from the death 
house at Sing Sing.

‘Dearest Sweethearts . . . 
At first ’you will grieve bit
terly for us, but you will not 
grieve alone. That is out* 
consolation, and it must 
eventually be yours. Eventu
ally, too, you must come to

MICHAEL AND BOBBIE 
(AP Photo) 
believe that life is worth the 
living. . .We know this with 
a conviction that defeats the 
executioner. . . Always re
member that we were inno
cent and could not wrong our 
conscience. . .*

Dutiful sons, angered men. 
Michael and Robbie have re
membered.

The older son Michael 
says: The Rosenberg case 
could have happened in 1692 
(The Salem Witch trials) or 
1920 (the post World War I 
Red Scare) or Sacco-Van
zetti. Whenever government 
becomes self-serving, you 
will find incidents like this, 
stifling dissent, 
balls.

It snow- 
First you suppress 

Communists, then radicals, 
then the peace people, then 
the Democrats and who 
knows where it will stop? 
Well, if we can show the first 
step, our parents’ case, was 
a lie, maybe we can stop it. 
The people who prosecuted 
the case were criminals. 
They suborned perjury. In 
fact they were guilty of con
spiracy to commit murder.’ 

Robbie: “Print that if 
nothing else. We’re con
vinced they wouldn’t dare 
bring us to trial for libel”.

Rosenbergs’ sons are 
going to do all they can to 
seek legal vindication of 
their parents. ILSE




