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J. GASIŪNAS

Dabar aišku visiems, kad 
prez. Nixonas turės sumo
kėti užvilktu federaliniu tak
sų net arti pusės milijono 
dolerių.

Per keletą metų jis mokė
jo taksų tik tiek, kiek moka 
paprastas darbininkas, tik po 
keletą šimtelių i metus. Bet 
Nixonas nebaudžiamas kalė
jimu, kaip dažnai kitas pi
lietis už toki prasižengimą 
esti baustas. Mat jis - 
mūsų šalies prezidentas, tu
ris daug privilegijų.

Prezidentas tikrai turėtų 
būt pavyzdingas žmogus, pil
dąs įstatymus ir parodąs 
puikų pavyzdi visiems pilie
čiams. Gaila, Nixonas pa
rodo prastą pavyzdi.•

Nixonas paskelbė, kad jis 
sutaupysiąs daugiau kaip 
$800 milijonų, sumažinda
mas Sveikatos, Švietimo ir 
Gerovės departamento fon
dus. Jis nepaiso, kad nuo 
tokio sutaupymo nukentės 
daug skurdžių šeimų, mo
kyklos ir sveikatos įstaigos.

Tuo pačiu metuNixono ad
ministracija rekomenduoja 
Kongresui šiais metais skir
ti $400 milijonų daugiau dik
tatoriui Thieu, kad jis galė
tų tęsti karą Pietų Vietna
me. Taip pat Nixonas pasi
ruošęs skirti $700 milijonų 
Izraelio militarinei mašinai, 
kaip priedinę paramą agre
sijai išlaikyti.

Gerai, kad Nixonas pasi
rašė algų minimumo bilių, 
kuriam pirmiau jis buvo 
griežtai priešingas.• .

Šiuo metu Jungtinėse Val
stijose gyvena 6,116,000 
žydų, Izraelyje - 2,723,000, 
Tarybų Sąjungoje - 2,648,- 
000, Prancūzijoje - 550,000, 
Argentinoje - 500,000.

Jungtinėse Valstijose žydų 
prieauglis buvo 55,000. Gera 
dalis jų atvyko iš kitų Šalių, 
daugiausia iš Tarybų Sąjun
gos.

Nemaža iš Tarybų Sąjun
gos išvykusių žydų pastoviai 
apsigyventi Izraelyje surado 
kelius atvykti į Jungt. Val
stijas. Iš Izraelio dabar no
rėtų pabėgti apie 10% visų 
gyventojų, daugiausia jauni
mo, kuriam nesimato ten 
šviesios ateities.

Tarptautinė Komisija, ty
rinėjanti Čilėje militarini 
perversmą ir fašistini tero
rą, į tą brutalų darbą įtrau
kia ir Jungtinių Valstijų Cen- 
tralinę Žvalgybos agentūrą 
bei International telegraph 
and Telephone korporaciją.

Šios dvi galingos ameriki
nės įstaigos padėjo finansi
niai ir kitais galimais būdais 
paruošti Čilėje militarini 
sukilimą, nuversti liaudies 
valdžią ir įsteigti ten Ame
rikos Imperializmui tarnau
jantį militarini režimą. Či
lės uzurpatoriai ir šiuo metu 
iš Amerikos gauna visokios 
paspirties.

Militarinis režimas už tai

Pusseptinto milijono japonų
darbininkų streikuoja visoj 

šalyje už algų pakėlimą

Tarybų Sąjunga teikia daug 
paramos pasaulio neturtin
goms šalims, sako Gromyko

Tokijas. Japonijoje strei
kuoja daugiau kaip pussep
tinto milijono darbininkų. 
Streikai tikrai suparalyžia
vo šalį, kaip paskelbė strei
ką geležinkelių ir autobusų 
darbininkai, taipgi daugelis 
federalinės valdžios tarnau- 
tojų.

Streikieriai reikalauja pa
kelti algas 30%, nes 1973 
metais infliacija pakilo 24%, 
o šiais metais infliacija dar 
daugiau kyla. Ypač maisto 
kainos smarkiai iškilo į pa
danges. Daugelyje miestų 
darbininkai išeina į demon
stracijas.

Streikams vadovauja Ja
ponijos Generalinė Darbo 
Unijų Federacija, kad ji 
nusitarė visais galimais bū
dais paremti Japonijos kovo
jančius darbininkus. Solida
rumo demonstracijos ruo
šiamos Prancūzijoje, Itali
joje ir kitose šalyse.

Katharine L. Auchincloss

Jersey valstijos švietimo ta
rybos prezidentė Katharine 
L, Auchincloss išrinkta Ko
lumbijos universiteto trus- 
tise (globėja). Tai antra 
moteris Jungtinėse Valstijo
se užima tokią universiteto 
aukštą vietą. Pirmoji yra 
Martha T. Muse.

Tarybinis lėktuvas 
i Washingtoną

hįaskva. Tarybinė Aero- 
floto agentūra paskelbė, kad 
susitarta pradėti tarybinio 
lėktuvo kursavimą tarp 
Maskvos ir Washington© 
kartą į savaitę, su sustojimu 
Paryžiuje.

ROMA. Italijos Komunis
tų Partija gavo 104,000 nau
jų narių. Dabar ji turi 1,- 
562,000 narių.' 
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gausiai atsilygina Amerikos 
monopolistams. Jis grąžina 
nacionalizuotą pramonę už
sieniečiams, kad jie ir toliau 
Čilės turtus naudotų saviems 
interesams. Ilgos imperia
lizmo rankos.

Angliškosios marksisti
nės spaudos 50 metų sukak
ties jubiliejus tęsiasi visus 
šiuos metus. “Daily World” 
prašo visų pažangiųjų žmo
nių prisidėti su parama.

Aukas galima siųsti arba 
dienraštį užsirašyti rašant 
šiuo adresu: Daily World, 
205 W. 19 St., New York, 
N. Y. 10011.

Grasina 
mirties bausme

Seoul. Pietų Korėjos pre- 
zidentas-diktatorius Par
kas, nusigandęs studentų de
monstracijų ir reikalavimų 
suteikti laisvę, grasina ne
paklusnius studentus bausti 
net mirtimi, jeigu jie ir to
liau nesiliaus kovoję už de
mokratines teises.

Policija puldinėja studentų 
demonstracijas ir susirinki
mus. Šimtus studentų areš
tavo. Studentams vadovauja 
Nacionalinė Demokratinė 
Jaunimo ir Studentų Sąjunga. 

Mainieriai rengias 
streikui iapkr. 12

Washingtonas. 120,000 
minkštosios anglies kasėjų 
atstovai aptarė strategiją 
kovai už minkštosios anglies 
kontrakto atnaujinimą. Kon
traktas baigiasi lapkričio 12 
d.

Jeigu iki lapkričio 12 d. 
nebus atnaujintas kontrak
tas, minkštosios anglies ka
sėjai paskelbs streiką.

WASHINGTONAS. Prez. 
Nixonas, nors ir nenorom, 
pasirašė Kongreso priimtą 
bilių, kuris pakelia minimu
mo algas nuo $1.60 iki $2.30 
į valandą. Pirmiau jis veta
vo tokį pat bilių.

Prezidentoi rinki
mai Prancūzijoje

Paryžius. Gegužės 5 d. 
įvyks Prancūzijoje prezi
dentiniai rinkimai. Dego- 
listai perša savo kandidatą 
Chaban-Delmas. Socialistų- 
komunistų blokas siūlo so
cialistą Mitterrandą. Taipgi 
yra visa eilė kitų kandidatų.

Mitterrandą jau užgyrė 
beveik visos darbo unijos. 
Užgyrė jį ir katalikų kontro
liuojama Demokratinė Dar
bo Federacija. Tai bene 
tvirčiausias šiuose rinki
muose kandidatas.

Studentai skelbia 
bado streiką

Addis Ababa. Etiopijos 
studentai išdalino savo 
maistą tūkstančiams badau
jančių žemdirbių, nuo saus
ros nukentėjusių. Tuo pačiu 
metu studentai paskelbė bado 
streiką, atsisakė eiti į mo
kyklas.

Studentai reikalauja, kad 
valdžia sutelktų reikalingą 
paramą nuo sausros nuken- 
tėjusiems gyventojams pie
tinėje Etiopijoje.

MASKVA. Tarybiniai geo
logai rado Gobi dykumose 
perlus šimto milijonų metų 
senumo.

'• *

WASHINGTONAS. Ola at
vyko Sirijos diplomatas Ka
bam tartis su Kissingeriu 
dėl mūšių paliaubų tarp Siri
jos ir Izraelio.

Yablonskį užmušti Boyle norėjęs

Japonijos sostinės Tokijo moterys, demonstruodamosgat
vėse prieš aukštas maisto kainas, padeda Japonijos strei
kuojantiems darbininkams. (UPI photo)

Media, Pa. W. A. Boyle, 
buvęs Jungtinės Mainierių 
Unijos prezidentas, suras
tas teisme kaltu pirmame 
žmogžudystės laipsnyje, 
įsakydamas žmogžudžiams 
nužudyti savo oponentą J. A. 
Yablonski. <

Reikalauja 1868 m. 
sutarties laikytis

Pierre, S. D. Rock 
Sioux rezervacijos indėnai 
savo susirinkime vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri ra
gina Jungtinių Valstijų val
džią giriežtai laikytis 1868 
metuose pasirašytos sutar
ties.

Rezoliucijoje pasakyta, 
kad indėnai griežtai laikosi 
sutarties nurodymų, o val
džia nesilaiko savo pažadų, 
tokiu būdu skriaudžia indė
nus. <•

JUNGTINIŲ Tautųgen. se
kretorius Waldheimas gavo 
iš Čilės patriotų raginimą 
prisidėti prie išgelbėjimo 
gyvasties buvusio Čilės 
viceprezidento Almeydos, 
kurį fašistai kalėjime kanki
na.

PITTSBURGH, Pa. Tyms- 
teriai streikuodami sulaikė 
“Pittsburgh Press” išve
žtoji m ą. Sulaikytas ir 
“Post-Gazette” išvežioji- 
mas.

Liaudies jėgos 
laimi Kambodijoj

Phnom Penh. Arti Kam
bodžos sostinės liaudies jė
gos per 5 dienas užėmė 6 
valdžios tvirtoves, suėmė 
nemaža ginklų ir belaisvių.

Smarkūs mūšiai tęsiasi 
prie provincijų sostinių 
Phsar Qudon ir Kampot.

9
TEL AVIVAS. Daugiau 

kaip 100 profesorių ir kitų 
švietimo darbuotojų pasisa
kę prieš Izraelio valdžios 
agresiją ir arabų skriaudi
mą. <

Media, Pa. Teisme liudi
jo už Yablonskių nužudymą 
nubaustas mirtimi Paul E. 
Gilly, kad buvęs Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden^ 
tas Boyle tikrai norėjo už
mušti savo oponentą Yab
lonskį.

Žudymo suokalbininkai 
Prater ir Vealey taipgi liu
dijo, kad Boyle tam tikslui 
skyręs iš unijos iždo $20,- 
000. Vealey pirmiau prisi
pažino dalyvavęs žudyme.

Įsakė integruoti 
visas mokyklas

Denver, Colo. Federalinis 
teisėjas Doyle įsakė seka
mą rudenį integruoti visas 
šio miesto mokyklas, kad 
baltieji, juodieji ir meksi
kiečiai mokiniai galėtų bend
rai klasėse dalyvauti.

Integracija apima 70,000 
pradinių mokyklų mokinių. 
Rasinė diskriminacija mo
kyklose privalo būt panai
kinta sulyg Aukščiausiojo 
teismo patvarkymu.

PARYŽIUS. Viešbučių 
tarnautojai paskelbė streiką. 
Turistai buvo priversti grei
tai apleisti viešbučius.

Reformos Etiopijoj
Addis Ababa. Etiopijos 

imperatorius Haile Selassie 
paskelbė, kad jo kabinetas 
sutiko pradėti žemės refor
mas ir pagerinti gyvenimo 
lygį.

Reformos paliės 26 mili
jonus Etiopijos gyventojų. 
Reformų reikalauja žemdir
biai, studentai, darbininkai, 
dvasiškija ir armija.

•

KANSAS CITY,Mo. 12,500 
statybos darbininkų paskelbė 
streiką. Mokytojai tebe- 
streikuoja.

NEW HAVEN, Conn. Yale 
universitetas paskelbė vajų 
$370 milijonų sukėlimui, kad 
padengti trijų metų deficitą.

Čilėje nužudė 
13 daktarų

Santiago. Čilėje po per
versmo buvo areštuoti 53 
daktarai. 13 jų jau yra žuvę, 
40 tebėra kalėjimuose.

Militarinė valdžia taipgi 
pašalino iš ligoninių daugiau 
kaip 200 gydytojų, kurie rodė 
pritarimą liaudies valdžiai 
ir marksistiniam judėjimui.

Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos specialėje 
sesijoje TSRS užsienio rei
kalų ministras Gromyko pa
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
tęsia visokią paramą Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Amerikos 
neturtingoms valstybėms. 
TSRS šiuo metu padeda pa
statyti apie 1,000 pramoni
nių projektų tose šalyse.

Gromyko griežtai pa
smerkė Kinijos premiero 
deputato. Teng Hsiao-pingo 
pasakymą, kad Tarybų Są
junga “išnaudoja kitas ša
lis”. Tuo niekur Tarybų 
Sąjunga neužsiima. Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialistinės 
šalys negalima lyginti prie tų 
šalių, kurios sugrobia turtą 
kitų šalių ir praktikuoja ko- 
lonialę politiką. Tarybų Są
junga padeda kolonijų liau
džiai išsilaisvinti.

Energijos krizė kapitalis
tiniuose kraštuose yra ne 
natūralinė, bet socialinė ir 
politinė, sakė Gromyko. To
kios krizės socialistiniuose 
kraštuose nėra.

Taipgi Gromyko turėjo pa
sitarimą su prez. Nixonu 
Washintone.

WASHINGTONAS. Water
gate grand džiurė apkaltino 
Kalifornijos leitenantą gu
bernatorių Ed. Reineckę už 
melavimą federalinei in- 
vestigacijai ir kitus prasi
žengimus. '

Kaltina sutarčių 
neprisilaikymu

Maskva. Kompartijos 
dienraštis “Pravda” kaltina 
Jungtinių Valstijų Gynybos 
departamentą už nesilaiky
mą abiejų šalių pasirašytų 
sutarčių.

“Pravda” nurodo, kad 
JAV Gynybos departamentas 
bando padidinti branduolinių 
ginklų paruošimą ir kitų 
ginklų Hm Racijos pasitari
mams, taipgi draugiškumo 
dvasiai.

Konferencija su 
rasizmu kovai

Washingtonas. Nacionali
nis Komitetas kovai prieš 
rasizmą šaukia čia naciona
linę konferenciją balandžio 
20-22 dienomis.

Konferencijoje bus suda
rytas šiems metams planas 
plėsti kovą prieš rasizmą 
visoje šalyje.

Ieško 131 dvasiškio 
Čilės kalėjimuose

Santiago. Religinių reika
lų komitetas pridavė apelia
cijų teismui reikalavima su
rasti 131 dvasiškį. Komite
tas niekur nesuranda jų gyvų. 
Manoma, kad jie uždaryti 
kalėjimuose, o gal kiti ir 
nužudyti.

Komitetas susideda iš ke
leto religinių sektų. Jame 
yra katalikų vyskupų, liute
ronų vyksupas ir vienas ra
binas.

JACOB MINDEI

New Yorke mirė 93 metu 
f 

amžiaus dr. Jacob Mindei, 
pasižymėjęs komunistų vei
kėjas, buvęs Partijos nacio
nalinis švietimo direktorius 
per daugelį metų. Jis su 
Leninu dalyvavo Rusijos 
1905 metų revoliucijoje. 
Revoliucijai pralaimėjus at
vyko į Jungtines Valstijas 
ir įsijungė į socialistinę 
veiklą. Makartizmo laikais 
keletą metų buvo kalėjime 
kartu su Elizabeth Gurley 
Flyn, Arnold Johnson, W11-- 
liam Weinstone ir daugeliu 
kitų komunistų.

Švedija remia afri
kiečių kovas

Stockholm as. Švedijos 
valdžia9 nusitarė padidinti 
paramą afrikiečių išsilais
vinimo judėjimui. Ji pa
skyrė tam tikslui $3 milijo
nus.

Afrikiečiai kovoja Portu
galijos kolonijose už pilną 
išsilaisvinimą.

Amerikos žvalgyba 
padėjo fašistams

Helsinkis. Tarptautinė 
Komisija Čilės fašistinio 
perversmo ir tęsiamo kri- 
minaližmo tyrinėjimui sura
do, kad Jungtinių Valstijų 
Centralinė Žvalgybos agen
tūra, kartu su International 
Telephone and Telegraph 
korporacija (taipgiameriki
nė ) žymiai padėjo fašisti
niam perversmui Čilėje.

šiuo metu Jungtinės Val
stijos taip pat tęsia visokią'“ 
paramą Čilės militariniam 
režimui. Komisija ragint 
nutraukti ryšius su Čilės fa
šistais.

NEW YORKAS. šioje apy
linkėje kepyklų produktai pa
kilo per 12 mėn. 23%.

DETROITAS. Chrysleric 
korporacija nutarė kitą mė
nesį paleisti iš darbo 19,300 
darbininkų. Sako, laikinai jie 
bus paleisti.

Gildijos streikas
Washingtonas. 1,100 Gil

dijos narių, dirbančių “The 
Washington Post” laikraš
čio leidykloje, paskelbė 
streiką, kai negalėjo susi
tarti dėl naujo kontrakto.

Streikuoja redaktoriai, fo
tografai, reporteriai ir kiti 
redakcinio personalo nariai.

i
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Kas ką rašo ir sako
savo kovoje prieš socialisti-
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Kuriuo keliu Prancūzija?
Sis klausimas šiandien viso pasaulio rimtai galvojančių 

žmonių lūpose. Gegužes 5 dieną bus renkamas naujas 
prezidentas. Užsiregistravusių balsuotojų yra dvidešimt 
astuoni milijonai. Yra keletas kandidatų. Jeigu ne vienas 
negaus daugiau kaip 50 proc. paduotų balsų, gegužes 19 
dieną Įvyks nauji balsavimai. Tada jau daugiausia gavęs 
balsų taps prezidentu.

Aišku, kad degaulistai, kurio per daug metų valdė kraš
tą, tikisi ir vėl laimėti. Bet jiems gali tekti skaudžiai nu
sivilti. Jiems pavojus iš kairės. Formuojasi galingas 
liaudies frontas, kuriame Socialistų Partija ir Komunistų 
Partija yra vadovaujamos jėgos. Jo kandidatas - socia
listas Francois Mitterrand. Iš pranešimų neaišku, ar tai 
yra formalus tarp šių partijų susitarimas, ar tik komu
nistai yra nutarę savo kandidato nestatyti ir paremti So
cialistų Partijos kandidatą.

Aišku, kad Mitterrand© kandidatūrą remia Generalinė 
Darbo Konfederacija, kuriai vadovauja komunistai, su 
dviem milijonais narių. Bet labai svarbu, kad už ji yra 
pasisakius ir katalikų vadovaujama Prancūzijos Demo
kratinė Darbo Konfederacija su septyniais šimtais tūkstan
čių narių. Čia tai jau naujas dalykas.

Liaudies frontui laimėti perspektyvos labai geros.
Nūdienė Prancūzijoje padėtis labai panaši i situaciją 

Čilės respublikoje, kai rinkimus laimėjo liaudies frontas 
ir prezidentu tapo socialistas Allende. Tačiau reikia ti
kėtis, kad Prancūzijos socialistai ir komunistai, laimėję 
rinkimus, nepadarys tos klaidos, kurią padarė čiliečiai. 
Paėmę valstybės galią j savo rankas, jie mokės ją panau
doti liaudies laimėjimams apsaugoti po rinkimų.

Visų kraštų ir tautų gerovės vardan
Šiuo laiku New Yorke vyksta Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos specialioji sesija, kuri tapo sušaukta apsvars
tymui pasaulio ekonominių reikalų - konkrečiai, nustatymui 
geresnių, tinkamesnių santykių tarp besivystančių kraštų, 
kurie turi didelius gamtinių turtų šaltinius, bet kol kas 
neturi nei žinojimo, nei techninių galimybių juos tinkamai 
išnaudoti, ir tų,, kurie turi labai aukštai išsivystę techni- 
nęs bei mokslines jėgas, bet stokoja žaliavų, kaip tai - 
aliejaus, natūralinių dujų ir t. t. šį klausimą aštriausioje 
formoje visame pasaulyje iškėlė energijos krizė. Ji labai 
skaudžiai palietė mūsų Jungtines Valstijas ir kitas kapita
listines šalis.

Kaip šią krizę pašalinti ir išvengti panašių krizių atei
tyje? Kaip panaudoti, iš vienos pusės, aukštai išsivysčiusių 
šalių technines jėgas ir žinojimą, o iš kitos - besivystan
čių arba atsilikusių kraštų gamtinius turtus, visokias ža
liavas, kad visiems būtų nauda, kad besivystančios šalys 
liautųsi buvusios kapitalistinių šalių monopolijų apiplėši
mo objektu?

Štai klausimas, kuri šiandien diskutuoja ir sprendžia 
specialioji Generalinės Asamblėjos sesija. Daugelis šalių 
per savo atstovus jau išdėstė savo nusistatymą. Visos 
reiškė pageidavimą pasiekti tarimų, kurie būtų naudingi 
visiems. Bet ką jie sumanys ir nutars konkrečiai, jau 
kitas klausimas. Galimas daiktas, kad bus pasitenkinta tik
tai nuomonių apsikeitimu.

r

Bendroje kovoje už žmogaus sveikatą
Nieko pridėti nebereikia prie džiaugaus Vilniaus “Tie

soje” (bal. 2 d.) pranešimo iš mūsų šalies sostinės Wa- 
shingtono:

‘Sėkmingai plečiamas Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Val
stijų bendradarbiavimas sveikatos apsaugos srityje. 1972 
metų gegužės mėnesi Maskvoje pasirašytas TSRS ir JAV 
susitarimas dėl bendradarbiavimo medicinos mokslo ir 
sveikatos apsaugos srityje Įgalino suvienyti abiejų šalių 
medikų pastangas, sprendžiant tokias labai sudėtingas 
problemas, kaip vėžio, širdies bei kraujagyslių ir kitų 
daugiausia paplitusių susirgimų gydymas.

Svarbus žingsnis, toliau vystant Amerikos gydytojų kon
taktus, buvo tiesioginės ryšių linijos tarp Maskvos ir Va
šingtono specialistų atidarymas.

Naują ryšių tarp Tarybų Sąjungos ir Amerikos specia
listų formą labai gerai Įvertino einąs JAV vyriausiojo 
chirurgo pareigas dr. P. Erlichas. Linija, pasakė jis, 
buvo naudojama jau daugiau kaip 80kartų. Ji padėjo trum
piausiu laiku pasikeisti keliomis dešimtimis eksperimen
tinių priešvėžinių preparatų, kurie dabar bandomi.

Kalbėdamas apie Tarybų Sąjungos ir Amerikos tyrimų 
perspektyvas, Erlichas pažymėjo, kad bendradarbiavimo 
sferos nuolat plečiasi. Štai, pareiškė jis, netrukus bus 
užmegztas bendradarbiavimas kovos su gripu srityje, kur 
tarybiniai tyrėjai vykdo didžiulius darbus ir bando daugy
bę vakcinų”.

Mes galime tiktai nuoširdžiausiai pasveikinti šioje sri
tyje gražiai vykdomą bendradarbiavimą tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. Jo rezultatais naudosis ir 
džiaugsis visa žmonija.

PAKALBINKITE SAVO KAIMYNUS IR 
PAŽĮSTAMUS UŽSIB AŠYTI "LAISVĘ ”, 

JIE JUMS BUS DĖKINGI.

LIETUVIAI KUNIGAI 
MATO PAVOJU 
TIKINČIŲJŲ
BLAIVĖ JIME

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys, prelatas Jonas Balkūnas 
ir Dr. J. B. Jerome išleido 
Įdomią proklamaciją. Jie 
praneša, kad šiomis dieno
mis tapo Įsteigta ar suorga
nizuota “Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnyba”, kurios 
galva būsiąs kunigas Kazi
mieras Pugevičius, baltimo- 
rietis. Juk, rodosi, veikia 
Kunigų Vienybė, veikia Lie
tuvių Katalikų Federacija, 
tai kam bereikia dar vienos 
organizacijos ? O reikią, nes, 
pasirodo, tikintieji lietuviai 
blaivėja, vis daugiau ir dau
giau jų nebetiki religiniais 
burtais ir prietarais, persii
ma naujos gadynės dvasia ir 
nuotaikomis. Tam užkirsti 
kelią reikia naujų priemonių. 
Senosios organizacijos paT 
sirodo bejėgės. Todėl, pro
klamacijos autoriai sako, 
kilo būtinas reikalas steigti 
naują organizaciją “Ameri
kos lietuvių katalikų gyve
nimui gyvinti ir stiprinti” 
(“Draugas”, bal. 10 d.).

“Tarnybą” steigiant buvę 
rimtai susirūpinta jos finan
savimu. Pirmiausia reikė
sią dolerių kun. Pugevičiaus 
pragyvenimui, nes, matyt, 
jis joje pilną laiką darbuosis 
ir iš “dvasios šventos” pra
gyventi negales. Be to, jis 
turės turėti pagalbininkus, o 
kur jų kelionės ir kitokios 
išlaidos? Kaip ten bebūtų, 
naujoji organizacija turė
sianti turėti apie 30,000 do
lerių metinių pajamų!

Brizgys, Balkūnas ir Je
rome mano, kad tikintieji 
lietuviai tam savo “gyveni
mui gyvinti ir stiprinti” ne
pagailės savo kišenes truputi 
aptuštinti.

BENDRADARBIAVIMO SU 
GIMTOJU KRAŠTU IDĖJA 
LAIMI

Šio fakto nebegali nuslėpti 
net patys aršiausi Lietuvos 
priešai. Chicagos menševi
kų laikraščio redaktoriai de
juoja:

“Naivių žmonių atsiranda 
kiekvienoje politinėje lietu
viškoje grupėje. Bendradar- 
biautojų yra socialistų tar
pe, jų yra ir krikščionių de
mokratų eilėse. Bendradar
biavimo klausimas suskaldė 
veik kiekvieną politinę gru
pę. Ta bendradarbiavimo 
sąvoka neaiški, vieniems , ji 
apima žymiai platesni lauką, 
negu kitiems, bet ji yra 
gyva”.

Tai svarbus pripažinimas. 
Kultūrinio bendradarbiavi
mo su Tarybų Lietuva Ame
rikoj lietuviuose kasdien lai
mi naujus pasekėjus. Veltui 
“vaduotojų” Įžūliausios pa
stangos šmeižtais, prasi
manymais ir gąsdinimais jai 
užkirsti kelia.<

“KAI .KITI PANAUDOJA TĄ 
PAČIA LAZDA”< <

Taip pavadintame veda
majame bal. 5 d. kanadiečių 
“Liaudies Balse” sakoma:

“Jungtinių Amerikos Val
stijų valstybės sekretorius, 
kalbėdamas apie arabų šalių 
aliejaus embargo, pareiškė, 
kad tai juodrankystė (black
mail). Bet ką darė ir daro 
pati JAV valdžia? Imkime 
tiktai Kubą. JAV ne tik pati 
neparduoda, bet ir kitiems 
draudžia. Visos Lotynų 
Amerikos šalys buvo verčia
mos nieko neparduoti Kubai. 
Buvo bandoma uždrausti 
Montrealo kompanijai par
duoti Kubai garvežius.

Jungtinės Amerikos Val
stijos naudojo embargo per 
daugeli metų Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu.

Tur būt nėra nieko pikta, 
ko JAV valdžia nepanaudojo 

nes ir liaudiškas šalis. Tai 
yra gerai žinoma visam pa
sauliui”.

“ISTORIJOS RATAS 
NESISUKS Į ATBULĄ 
PUSE”<

Chicagiečių “Vilnies” ko- 
lumnistas Kazys Rimbas 
savo kolumnoje bal. 4 d. 
sako:

“Prie kokios beširdiškos 
moralės lygio priskinti ruoš 
žmones, kurie pageidauja, 
jog karas kur nors kiltų? O 
tokių yra. Kad ir mūsų lie
tuvių tarpe girdėjau kalban
čius ir besidžiaugiančius, 
kad tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos pasireiškė nedrau
giški kivirčai. Begėdiškai 
trokšta ir deda viltis, kad 
nors tolimoje Azijoje iškiltų 
karinis konfliktas. Nors žūtų 
milijonai gyvybių, bet gal at
sirastų galimybė atkurti 
buržuazinę santvarką Lietu
voje.

Jau du pasauliniai karai 
praūžė Europoje, o antras 
paliete ir Azijos kontinentą. 
Jau visa eilė valstybių kėlėsi 
iš karo griuvėsių ant socia
listinės santvarkos pagrin
do. Tai ko tie žmonės gali 
tikėtis iš karo? Istorijos 
ratas nesisuks i atbula f <
pusę”.

PO DIDŽIAUSIO 
PASISEKIMO BROLIŠKOJ 
RESPUBLIKOJE

Kovo 30 d. “Elta” pra
nešė, kad “sugrįžo Lietuvos 
kultūros dienų Baltarusijoje 
dalyviai”. Jų pasitikimas 
Vilniuje buvo labai Įspūdin
gas. Pranešime sakoma:

“Didelis būrys Tarybų 
Lietuvos kultūros ir meno 
darbuotojų, gamybinių ko
lektyvų atstovai, studentai 
moksleiviai su gėlių puokš
tėmis užtvindė šį rytą Vil
niaus geležinkelio totį. Gro
jant pučiamųjų orkestrui, 
prie pirmos platformos pri
važiavo specialus traukinys 
Minskas - Vilnius, atvežęs 
Lietuvos TSR kultūros dienų 
Tarybų Baltarusijoje daly
vius.

Tautų draugystės šventos 
pasiuntinius sutiko draugai 
V. Charazovas, A. Feren- 
sas, P. Griškevičius, K. Kai
rys, K. Mackevičius, R. Son
gaila, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininko pavaduo
tojas J. Vildžiūnas, Lietuvos 
KP Vilniaus miesto komiteto 
pirmasis sekretorius V. Sa
kalauskas, miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas A. 
Vileikis, kiti vadovaujantys 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai.

Sugrįžusiųjų tarpe - Lie
tuvos KP. CK sekretorius 

Šie lietuvių tautos sūnūs ir dukros kovo 2 dieną Vilniuje tapo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo "Už chuTo šaunumą" ir "Už pasižymėjimą 
darbe" apdovanoti Darbo Raudonosios Vėliavos ir "Garbės Ženklo" ordinais. 
Juos šiltai pasveikino Komunistų Partijos Centro Komiteto Pirmasis sekre
torius Petras Griškevičius.

A. Barkauskas. Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaite, Lietuvos TSR de
legacija, vadovaujama res
publikos kultūros ministro 
L. Šepečio, meno meistrų ir 
saviveiklininkų kolektyvai, 
rašytojai, dalininkai, kom- į 
p oz it o r i a i, žurnalistai.

Tautiniais drabužiais pa
sipuošusios merginos Lietu
vos TSR kultūros dienu Ta
rybų Baltarusijoje dalyvius 
apdovanojo gėlėmis”.

JI SURADUSI BŪDĄ
LIE TU V YBEI IŠGE L BE TI

S m c ton i nes i dcologi jos 
smarki puoselėtoja panelė 
Audronė Paviličiūtė esanti 
giliai susirūpinusi pabėgėlių 
tėvų sūnų ir dukrų ištautčji- 
mu.

“Yra lengva iš šono žiū
rint sakyti”, ji sako, “kad 
lietuvybė ilgai išsilaikys 
išeivi joje jeigu visi lietuviš
kai kalbos, lankys lietuviš
kas mokyklas, aktyviai daly
vaus lietuviškoj veikloj, su
kurs lietuviškas šeimas - bet 
ar tai yra realu tikėtis? Ar 
tame no perdaug mūsų tau
tiško idealizmo? Jau dabar, 
vos tik 30 metų praslinkus, 
išeivijoje, nežiūrint i tas 
vietas kur mažai lietuvių 
gyvena, jau didžiose mūsų 
kolonijose randame daug 
jaunimo nebemokančio lie
tuviškai arba nebenorinčio 
kalbėti, nelanko lituanistinių 
mokyklų ir ncsirciškia akty
viai lietuviškam visuomeni
niame darbe”.

Audronė matanti vieninteli 
“realų” ir “praktišką” būdą 
jaunimą išgelbėti lietuvybei 
išeivijoje, būtent, jį suža
vint. lietuviškais papročiais 
ir tradicijomis, “kurie yra 
labai*gražūs ir patrauklūs, 
galintys sužavėti ne tik mus 
lietuvius bet ir svetimtau
čius”.

Savo sumanymo arba at
radimo pasisekimu ji nė mi
nutei neabejojanti. “Gal kai 
kam atrodo”, ji sako, “kad 
kūčių stalas arba tautiniu < < 
šokių šventė yra smulkme
nos lietuvybės išlaikymo ko
voj, bet mano manymu, jau 
dabar matosi, kad mūs poli
tinių bei ideologinių organi-' 
zacijų eiles retėja, mažiau 
ir mažiau jaunesniųjų besu
geba ar benori užimti vietas 
šiose organizacijose, tad 
mums lieka tik vienas tikras 
būdas lietuvybės išlaiky
mui - tai lietuviškos kultū
ros Įgyvendinimas kasdieni
niame savo gyvenime. Gal 
mano siūlymas skamba tru
putį nepatriotiškai, bet žvel
giant i dvi ilgai išbuvusias 
be laisvų savo tėvynių tau
tas - žydus ir airius, mato
me, kad jie išliko kaipo tau
tos išlaikydami savo tarpe 
tautiškumą”.

Jais didžiuojasi ir juos sveikina visa Lietuvių tauta

TARYBINĖJ!' SPAUDOJE 
APIE SANTYKIUS SU 
PRANCŪZIJA

Kaip žinia, prieš smertį 
Prancūzijos prezidentas 
Pompidou buvo nuvykęs i 
Tarybų Sąjungą pasitarimui 
su tarybine vyriausybe. Ta 
rybinč spauda apie tą pasi
tarimą plačiai rašė ir jį 
aukštai vertino. Antai, vy
riausybes organo “Izviesti- 
jose”, tarp kitko, rašoma:

“Siame pasitarime bend
radarbiavimas tarp Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos eko
nominiais, industriniais, 
moksliniais ir technologi
niais klausimais užėmė la
bai svarbią vietą. Ir tai ge
rai suprantama, nes kaip tik 
šiose dirvose tarp Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos šiuo 
tarpu pasiektas platus mas
tas. Užtenka priminti tik tai, 
kad 1973 metais prancūziš
kų produktų prekyba su Ta
rybų Sąjunga pakilo 40 pro
centų, palyginus su pirmes- 
niais metais. Be to, prieš 
mūsų akis iškyla naujos di
deles galimybės dėl ekono
minio, mokslinio ir techni
nio kooperavimo, kurias ga
lima sėkmingai išnaudoti..

Prieš metus laiko buvo 
Maskvoje pasirašyta tarybų- 
prancūzų dešimties metų 
kooperavimo sutartis moks
linėje ir technologinėje dir
vose. Jos Įgyvendinimas, 
be abejo, prisidės prie toli
mesnio vystymosi vaisingų 
santykių tarpe mūsų šalių”.

Panašioje optimistinėje 
dvasioje išsireiškiamą ir 
Komunistų Partijos organe 
“Pravdoje”. Nurodoma, kad 
šis pasitarimas tarp Brež
nevo ir Pompidou taip pat 
turės specialų poveikį tiek 
šiandien, tiek ateityje i si
tuaciją visame pasaulyje.

•<
KIEK METŲ LIFTUI?

To niekas tikrai nežino. Tačiau 
vienas Romos istorikas rašo, kad 
imperatorius Neronas savo už
miesčio rūmuose mėgdavęs pasi
kelti j antrą aukštą prabangia me
dine platforma, kurią virve trauk
davo prižiūrėtojo raginami ver
gai. Tačiau liftą išrado ne Nero
nas. Jis įsakė įrengti keltuvą iš 
pavydo, kai, grįžęs iš karo, le
gionierius jam papasakojo, jog 
Rytų šalyse, už Bosforo, valdovai 
seniai naudojasi tokiu patogiu 
keliamuoju mechanizmu.

WASHINGTONAS. Women 
Strike for Peace privertė 
kompiuterių firmą sulaikyti 
rėmimą Pietų Vietnamo dik
tatoriaus Thieu.

QIRIAT SHEMONA^Izrae
lis. Trys palestiniečiai te
roristai nužudė šio miestelio 
18 žmonių ir tada patys,,nu
sižudė. Jie reikalavo pa
leisti apie 100 kalėjimuose 
laikomų palestiniečių. Iz
raelio lėktuvai bombardavo 
Lebanono pasienį. Užmušė 
ir sužeidė nemažai arabų.

Laiškai
LAIŠKAS REDAKCIJAI 
“LAISVĖ”

šiomis dienomis, skaity
dama spaudą, radau žinutę 
apie tai, kaip JAV vyriausy
bė “rūpinasi” jaunimo iš- 
mokfjlinimUi

Privačiuose JAV univer
sitetuose per mokslo metus 
tėvai už savo vaika turi su
mokėti 2,700 doleriu, o Ko- 
lumbijos universitetas ima 
net po 3,180 dolerių. Nese
niai mokesti už mokslą būk < 
pakėlęs ir Niujorko univer
sitetas.

Iš šių daviniu aiškiai ma- < <
tyri kaip JAV vyriausybė 
“rūpinasi” savo jaunosios 
kartos išmokslinimu. Taigi, 
JAV universitetus gali lan
kyti tik gerokai pasiturinčių 
tėvų vaikai. O kuo kalti ne
turtingų tėvų vaikai, kad turi 
likti be moksli ai s?

Tarybų Sąjungoje mokslas 
prieinamas kiekvienam jau
nuoliui. Čia jokių privačių 
mokslo Įstaigų nėra. Jauni
mas mokantis aukštosiose 
mokyklose ir technikumuose 
gauna stipendijas. Jos 
moksleiviams išmokamos 
kas mėnuo. Universitetas, 
institutai net ir technikumai 
turi savo bendrabučius, ku
riuose gyvena moksleiviai.

Kaikurios mokslinės įs
taigos turi savo nemažus 
ūkius bei šefuojančius kolū
kius, kurie dalinai aprūpina 
besimokantį jaunimą maisto 
produktais. Dėka to moks
leiviai gali pigiai ir skaniai 
maitintis.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė net labai didelį dėmėsi 
skiria jaunimo auklėjimui 
bei jo išsimokslinimui. Ne 
mažesnį dėmesį skiria ir jo 
bei visos liaudies sveikatin
gumui. Kiekvienas mokslei

vis paskirtu laiku turi at
vykti i gydomąją Įstaigą 
sveikatą patikrinti. Susirgus 
bet kokiam piliečiui skubiai 
iškviečiama greitoji pagal
ba bei rajoninis gydytojas. 
Atvykęs gydytojas nustato li
gos ysmę ir, reikalui esant, 
su greitąja (ambulansu) ga
beną Į ligoninę ir gydo. Už 
tai ligonio namiškiai nemoka 
nė kapeikos. Daugely atvejų 
ir už vaistus mokėti nerei
kia, r

Neseniai skaičiau spaudo
je, kad JAV vienos paros 
gulėjimas ligoninėje kainuo
ja apie 100 dolerių ir dau
giau. Tas mane begalo nu
stebino. Manau, daug yra 
tokių JAV piliečių, kurie 
šimtinių neturi, taigi smar
kiai susirgus pasmerkti 
mirčiai.

K. ZAKAVICIENĖ 
Mokytoja pensininkė
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Laiškai redakcijai

iki balandžio 11 d.:
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršuli. . . $100.00 
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N. J., savo gimta

dienio proga................................................................ $ 80.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y............... 50.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršuli 50.00 
Anna Quater (O. K.), New York City, N. Y. . . 50.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y. 30.00 
Antanas ir Ilse Bimbai, Richmond Hill, N. Y. . 25.00
LLD 185 kp„ Richmond Hill, N. Y., per W. Bal

trušaiti ................................    $ 25.00
Juozas Budris, Chicago, UI., per J. Andrulienę . 25.00 
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa.......................... 21.00
F. Klastow, Huntington Sta., N. Y., per K. Petri-

kienę ................................................................................. $ 20.00
J. N. Kauliniai, Hungtington Sta., N. Y., per K.

Petrikienę ..............................................   20.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y............................. 20.00
Kari Benderis, Richmond Hill, N. Y.................. 20.00
W. E. Juškevičiai, Stamford, Conn...................... 20.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y......................... 20.00
Anne Yakstis, Ozone Park, N. Y......................... 20.00
Vera ir Frank Budrioniai, Bayside, N. Y. ... 20.00
S. K, Radusiai, Millstone, N. J. .  .................. 20.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y......................... 10.00
Arthur Petrick, Millers Place, N. Y.................. 10.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y.................. 10.00
Motiejus Klimas, E. Brunswick, N. J...............  10,00
Pranas Yakštys, Richmond Hill, N. Y. ... . 10.00
Pranas Varaška, Woodhaven, N. Y...................... 10.00
Anna Phillipse, Stamford, Conn., per A. Juške

vičienę ..........................................................................  10.00
Anna Pankow, Stamford, Conn., per A. Juškevi- 10.00 

čienę ............................  $ 10.00
Anna Cibulski, Maspeth, N. Y........................  10.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y....................... 10.00
J. U. Bernotai, Woodhaven, N. Y.........................  10.00
P. N. Ventai, Jamaica, N. Y................................. 10.00
leva Mizariene, Jackson Heights, N. Y...............  10.00
Julija Andrulienė, Philadelphia, Pa...................... 10.00
Alvina ir Jonas Strich, Kenosha, Wis.................. 10.00
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y............................. 10.00
A. Navickas, Haverhill, Mass................................. 10.00
V. O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y. ............................  10.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y................................. 10.00
P. H. Siauriai, Woodhaven, N. Y............................. 5.00
W. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y. ........ 5.00
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y.....................  5.00
M. Simon, Brooklyn, N. Y........................................... 5.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y. ...................... 5.00
J. J. Lazauskai, Ozone Park, N. Y..................  5.00
Vera Urbonas, Brooklyn, N. Y........................  5.00
Elcite (Žemaitienės dukra), Binghamton, N. Y. 5.00 
H. Vežiene, Binghamton, N. Y.........................................3.00
J. A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y..................  2.00
Antanina Butkis, Lemont, Ill. ................................. 1.00

* * *
Viso su sveikinimais auką gavome $3,008, kurios buvo 

skelbiamos per keturis “Laisvės” numerius. Iš gilumos 
širdies dėkojame draugams už toką duosnumą. Tas mums 
priduoda energijos kaip tik toliau veikti, kad “Laisvė” lan
kytą jus dar per daug metą.

* * *
Praėjusiame numeryje įvyko nemaloni klaida paraše po 

sveikinimo Verutės ir Valio Bunką. Jie aukojo $25. Tai 
buvo korektoriaus klaida. Atsiprašome.

* * *
Kiti aukojo “Laisvei” nuo balandžio 5 d. iki U d.:
Helena M. Somesla, mirusio K. Levano podukra,

jo pagerbimui .....................................................................$20.00
Mary Sarpalus, West Frankfort, Ill...................... 10.00
J. Čičinskas, Montreal, Canada, per P. Kisielie

nę, sveikina A. Bimbą jo gimtadienio proga .... 5.00
Po $1.00: J. Stasiukaitis, Fairview, N. J.; A. Karch, 

Brooklyn, N. Y.; M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich.; 
A. Burt, Binghamton, N. Y.j Peter Cibulsky, Warrior Run, 
Pa.

Dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Lietuvos televizorių gamykla

Panevėžio “Ekrano” gamykla - viena didžiausiu televl- 
zorlą kineskopą gamybos įmonių Europoje. Panevėžiečią 
gaminamus didelią gabaritą kineskopus naudoja daugelis 
Tarybą Sąjungos televizorią gamyklą, juos perka Bulgari
ja, Italija, Jugoslavija, Vokietijos Demokratinė Respublika.

NUOTRAUKOJE; kontrolierė Vita Paslauskaitė tikrina 
kineskopą kokybę.

A. BRAZAIČIO nuotrauka

Didžiai Gerbiamas 
drg. A. Bimba!

Nors ir labai pavėluotai, 
bet priimkite mano pačius 
nuoširdžiausius ir šilčiau
sius linkėjimus, Jūsą gar
bingo 80 metu jubiliejaus 
proga. Su didele pagarba ir 
dėkingumu įvertinu Jūsąkil
nius visuomeninius darbus, 
kuriuos su nuoširdžiausiu 
atsidavimu meile ir rižtu 
dirbate jau per ilgus ilgus . 
metus, nors sunki metu naš
ta slegia Jūsą pečius. Lin
kiu Jums dar ilgo gyvenimo, 
geros sveikatos, negęstan
čios energijos ir toliau tęsti 
tą kilną darbą dėl darbo 
žmonijos gerovės!

Savo metais aš irgi vejuo
si Jus. šio mėn. 16 d. at- 
švenčiau 77 m. Iki šiam 
laikui dar buvau pajėgus, tik 
laike Jūsą gimtadienio per
gyvenau operaciją (dėl tos 
priežasties ir suvėlavau pa
sveikinimą). Dar ir dabar 
esu ligonią sąraše.

Su sveikinimu kartu siun
čiu ir kuklią dovanėlę del 
Laisvės ($5).

Su nuoširdžiausia pagarba 
pasilieku,

J. ČIČINSKAS 
Montreal, Canada ‘

Gerbiamas redaktoriau,
Malonu rasti pašto dėžu

tėje korespondenciją su at
galiniu “Laisvės” adresu. 
Nors laiškai ir užtrunka ke
lionėje, o ypač laikraščio pa
ketėliai, bet iš ją mes puikiai 
matome, kuo gyvena pažan
gieji lietuviai Amerikoje, 
kaip jūsą laikraštis duoda 
atkirti įvairiems dipuku 
šmeižtams ir prasimany
mams.

Pas mus šiemet šiems 
buvo tokia keistuolė, - nie
kas neatsimena tokią jos 
šposą. Gruodžio pradžioje 
vertė ir vertė sniegą, atro
dė, niekas nepajėgs išvežti 
ištisą kalną sniego iš mies
to gatvią. O paskui ėmė iš
tisai lyti, net griausti, lyg 
dievaitis Perkūnas būtą su
manęs ištaisyti klaidą ir su
tirpinti visą sniegą net iki 
Naująją metą. O po to trys 
mėnesiai be sniego, sausi, 
šilti, dulkėti. Amžina gied
ra, lyg klimatas (būtą pasi
keitęs. Jau seniai peržydėjo 
lazdyną žirginiai, šlaituose 
mėlynuoja žibuoklės. O ki
tais metais tokiu laiku dar 
slidininkai važinėdavo nuo 
kalną.

Jei kas iš amerikiečiu būtą 
lankęsis kovo mėnesi Vil
niuje, be abejo, būtą paste
bėjęs, kad gatvėse pernelyg 
daug jaunimo. Mat, pasku
tine mėnesio savaite viduri- c <
nią mokyklą moksleiviai pa
leidžiami atostogą, ir jądaug 
suvažiuoja į vadinamas “at
virą durą dienas”, ruošia
mas aukštosiose mokyklose.

Mano sūnus nuvažiavo į 
Kauno Medicinos Institutą, 
kur būsimiesiems abiturien
tams buvo parodytas prozek
torium as su paruoštais lavo
nais ir medicinos muziejus 
su preparuotais žmogaus 
kūno organais, - žodžiu, no
rintieji būti gydytojais buvo 
supažindinti su sunkiosiomis 
tos profesijos pusėmis.

Panašios tokios atviru 
durą dienos vyksta būsimie
siems dailininkams, archi
tektams., muzikams, inžinie
riams, teisininkams, - žo
džiu, visuose fakultetuose.

Valstybė padeda mokslei
viams pasirinkti profesiją, 
informuoja, kuriose srityse 
jaučiamas didžiausias spe
cialistą trūkumas. Tėvai 
taip pat supažindinami.

Stebiu aš šią dienu jauni
mą. Kokias puikias sąlygas 
jie turi mokytis. . .

Ak, kad mūsą tėvai būtu 
turėję tokius atvirus kelius

į gyvenimą, kur viską lėmė 
talentas ir darbštumas, o ne 
stora piniginė!

Negavau 1973 metu “Švie
sos” paskutinio numerio. Jo 
negavo ir kiti mano pažįsta
mi Vilniuje. Nejaugi jis ga
lėjo kur nors užkliūti?

Su geriausiais linkėjimais 
JUOZAS SUBAČIUS 

1974.III.22.
©

Gerbiamos Redakcija ir 
Administracija!

Čia rasite iškarpą, kuri 
buvo atspausdinta “Laisvė
je” balandžio 5 dieną. 
Straipsnelio antraštė “Žmo
gaus draugai - Vitaminai”. 
Geras, sveikintinas straips
nis su patarimais sveikatos 
reikalais.

Bet ar mes galime toki 
smuiką raštą suskaityti? 
Negalime nė su padidintu 
stiklu.

Tokios nuomonės ne tikas 
viena. Tokiais smulkiomis 
raidėmis straipsniais nepa
sitenkinsiu yra ir daugiau.

’ SOPHIE MASON, 
Miami, Fla.

Jų "patriotizmas”
“Dirva” pašėlusiai mėgs

ta mokyti patriotizmo, šia 
tema netgi ištisas studijas 
pleškina. Pleškina, ir - 
linksmina negausius savo 
skaitytojus.

Gliaudą sugraudino vande
ningą tautininkienę Cekienę, 
ir ši per daugeli “Dirvos” 
numerią pragydo labai aukš
tu ir laibu balsu. Jos dai
nelės leitmotyvas:

“Mes esame tie, kurie pa
likome tėvynę tam, kad sve
tur išlaikytume gyvą tautos 
laisvės troškimo idėją ir ja, 
tarytum degančiu.laisvės ži
bintu, nušviestume kelią at
gal į tėvynę”.

Žodžiu, įprasti žodžiai: 
tušti, kaip skambaliukas po 
ožkos kaklu. Ir tą ją tuš
tumą labai karštai ir žodin
gai įrodo ta pati Cekienė 
tame pat straipsnyje, toje 
pat “Dirvoje”. Ji,moteriš
ko plepumo priepuolyje, at
virai paporino:

“Tai natūralu, kad pir
miausia puolėme į dolerio 
gaudymą. • . Bet ir 
mes, . a „ staigapamiršome 
savo imigracinę tikrąją pa
skirti ir pasidavėme nešami 
materializmo sroves. Svar
biau pasidarė rūpintis asme
niška gerove”.

Visiškai paprasta ir kar
tu - šventa tikrovė. Tik ko
dėl ją reikia vynioti į tokią 
daugybę tuščiu žodžių, tik 
kodėl reikia giedoti apie pa
triotizmą, kuris dirvinin- 
kams tik tuščias garsas?

Matyt, todėl, kad kuo nors 
užpildžius “Dirvos” pusla
pius . . .

Vladas MIKŠYS

SAN JUAN. Per 27 metus 
pirmą kartą Puerto Riko 
unijos planuoja minėti Gegu
žės Pirmąją, tarptautinę 
darbininką dieną. Bus su
rengtos demonstracijos ir 
kitokios celebracijos.

•
PARYŽIUS. TSRS prezi

dentas Podgornas, atvykęs į 
mirusio prezidento Pompi
dou memorialini mitingą, 
susitiko ir pasitarė su pre
zidentu Nixonu.

WASHINGTON AS. Jungti
nė Plieno Darbininką unija 
susitarė su plieno korpora
cijomis dėl atnaujinimo kon
traktą. Išgavo 10% algą pa
kėlimą.

MASKVA. TSRS ir Irakas 
nori teisingos ir pastovios 
taikos. Vidurio Rytuose, kad 
arabai nebūtą nuskriausti.

t ui ir naudojimasis taip pat 
nemokamas, o jeigu ne pen
sininkas, tai turi mokėti 2,- 
500 pesu kiekvienas. Aš čia 
apsimokėjau. įeinant į vo
nią salioną yra gydytojas, 
kuris patikrina kraujo spau
dimą ir nustato laika buvimą 
vonioje. Salione matėsi virš 
30 kajučių su voniomis, o 
viduryje saliono sofos dėl 
pailsėjimo. Vanduo ant tiek 
sūrus, kad atsigulęs vonio
je - plauktoji, po 15 minučių 
atrodo kad oda nusilupa, bet 
išėjęs iš vonios ir atsigulęs 
ant sofos jautiesi lengviaus 
ir kūnas kvėpuoja lengvai. 
Taip man begulint užgirdau, 
kad mane užkalbino lietu
viškai, tai pasirodė kad mano 
geras pažįstamas JUOZAS 
JANUSAITIS. Vėliaus paaiš
kėjo, kad šalia manęs buvo 
ir daugiaus lietuvių, apie 
dešimts. Išėję iš vonią įė
jome į didelį kiemą, kur yra 
daug medžių, o po medžiais - 
stalų su suolais, šalia stalų 
yra ir žydinėliai, kur atvy
kusieji gali išsikepti “asa- 
dą”, nes parduodami angliai

IŠ apsilankymo pas 
Argentijos lietuvius

BRONIUS MOCKEVIČIUS
Nuvykęs į Buenos Aires 

apsistojau pas drg. Silva ir 
Marija Kažukauskus, kurie 
mane su labai dideliu nuo
širdumu priėmė. Ant ryto
jaus, 24 d. vasario, buvo su
rengta “asada” lietuvių klu
be “CLUB CIRCULO LIE
TUVA”. Si “asada” buvo 
rengiama visų pažangiųjų 
Socialistinių klubų bendrai, 
nes buvo skirta paminėjimui 
RAUDONOSIOS ARMIJOS 
DIENOS. Toje šventėje da
lyvavo apie 300 žmonių, tarp 
kurių buvo apie 120 lietuvių 
kurie šeimininkavo ir kas 
mane labai žavino, tai lietu
vių darbštumas ir ją nuošir
dus meilumas su svečiais, 
tarp kurių ir su manim. Visi 
kvietė kad apsistočiau pas 
juos kokį laiką, kaip nepail
stantis veikėjas Tadas Ado
monis, Stasys ir Valerija 
Žaltauskai, Stasys ir Vero
nika Virčinskai ir kiti.

jie man patarė nuvykti į “LA 
SALADĄ”, termai sūraus 
vandens. Mums važiuojant 
per įvairias miesto dalis, 
matėsi dideli pastatai pana
šūs į ligoninę, tik nebaigti 
statybos darbai, be langų ir 
jau yra žymės senstančių. 
Man, Stasys Žaltauskas 
paaiškino, kad čia buvo sta
toma prieš 18 metų, PERO
NO laikais, vaikų ligoninė, 
bet nuvertus PERONO val
džia “gorilos” apleido tą 
grąžų pastatą - nebaigdami.

Mes, po pusantros valan
dos važiavimo, pasiekėm 
termas “LA SALADA”, kur 
teka šiltas vanduo iš žemės 
ir yra maudyklos. Dabar, 
kaip PERONAS stojo val
džion - pakėlė darbininkams 
ir pensininkams algas ir 
šiaip padarė visokių pageri
nimų sveikatos atžvilgiu, da
bar pensininkams į sūraus 
vandens vonias įėjimas vėl- i

ir kitoki produktai ir norin
tieji gali pasitaisyti sau 
maistą kaip namieje. šalia 
stalų yra didelis baseinas, 
apie kokį pusę hektaro, gra
žiomis plytelėmis išdėtas, 
labai švarus, įvairaus gylio 
ir didelis variklis verčia 
sūrų vandenį iš žemės, ir 
kad neprineštų kokių nešva
rumų, kaip tai cigarečių, 
arba kokių popiergalių eida
mi maudytis į vonias turi 
pereiti per lietų kur yra taip 
smarkus vanduo teka iš vir
šaus ir turi bristi iki pusiau 
blauzdų, taip kaip jau įeini į 
baseiną ėsi jau švarus. Čia 
kas mane sudomino, tai kad 
ir čia radau daug lietuvių, 
tarpe kelių tūkstančių žmo
nių girdėjosi daug kalban
čiųjų lietuviškai. Man labai 
liko malonu, kad lietuviai 
pasinaudoja 'šiuo kurortu, 
pataisymui sveikatos, o ypač 
pensininkai, kuriems viskas 
veltui. Aš patarčiau vi
siems, kurie ir atsitiktinai 
nuvyksta į Buenos Aires, nu-, 
vykti į tas vonias, tai parsi- 
vešite sveikatos glėbį iš tų 
vonių “LA SALADA”.

BRONIUS MORKEVIČIUS
Argentinoje, atgavus liau

dis laisvę, žymiai pagerėjo 
ekonominiai ir politiniai. 
Man teko lankytis prieš 18 
metą atgal, prieš PERONO 
nuvertimą. Tais PERONO 
valdymo laikais buvo įves
ta daug visokių socialinių 
įstatymų darbininkams: 
kaip pensijos, sveikatos ap
sauga ir kiti pagerinimai 
liaudžiai. Buvo sudaryti ry
šiai su Tarybų Sąjunga ir 
pradėjo plačią komerciją, 
bet Amerikos imperialistai 
labai sabotažavo iki PERO
NO nuvertimui.

Taip pat lankiausi Argen
tinoje vadinamu “gorilų” 
valdymo laikais, kurie daug 
progresyvinių įstatymų už
migdė, baisiai ekonominiai' 
pablogėjo, pinigų vertė nu
krito ir turėjo naujus pinigus 
išleisti.

Po didelių liaudies kovų 
^tgavo liaudis laisvę ir 1973 
m. vėl PERONAS grįžo į 
valdžią ir pradėjo atgaivinti 
visus socialistinius įstaty
mus. Man lankantis susipa
žinau su vienu draugu, kuris 
staigiai apsirgo (BRONIUS 
LEŠKAUSKAS ), jis buvo pa
guldytas “Fernandez” ligo
ninėje ir aš jį aplankiau. Ta 
ligoninė yra statyta prieš 18 
metą, PERONO valdymo lai
kais. Ligoninė moderniška, 
bet matėsi žymiu apleidimu 
iš paskutinių “gorilų” val
dymo laikų, ji buvo nu
skriausta ekonominiai: tiek 
ligoniai, tiek ir personalas. 
Dabartės, perėmus PERO
NUI valdžią - žymiai viskas 
pagerėjo sveikatos atžvilgiu.

Man būnant pas draugus: 
Stasį ir Valeriją Zaltauskus,

Lietuvos kurortas - daug 
daugiau negu poilsio vieta
Vilniaus “Tiesoje” (Kovo

22 d.) atspausdintas kores
pondento Petro Jankausko
įdomus pasikalbėjimas su 
Profsąjungų Kurortų Valdy
mo Tarybos pirmininku Vy
tautu Gurausku. Kaip žinia,
Tarybų Lietuva garsi savo 
kurortais, tr jiems gamti
nės sąlygos labai parankios. 
Pasak Gurausko:

“Suprantama, kad kurorto 
sąvoka yra labai artimai su
sijusi su poilsiu, gražiais 
peisažais, dideliu gryno oro 
ir saulės poveikiu. Mūsų 
respublikos landšaftinės ir 
klimatinės ypatybės yra ne
paprastai tinkamos poilsiui. 
Ar tai Zarasų krašte, ar Ig
nalinoje, ar Alytaus pušy
nuose, ar prįe Aukštadvario 
ežerą, - visur nepaprastai 
graži gamta, patogus susi
siekimas, neblogas aprūpi
nimas. Nepastovus Pabalti
jo oras žmogaus organizmui 
kartais esti netgi naudingas, 
nes dažnas oro masių kaita
liojimasis stipriai dirgina, 
treniruoja įvairias organiz
mo funkcijas, skatina me
džiagų apykaitą ir kraujo 
gamybą, tonizuoja nervų si
stemą. Todėl mūsų respub
likos klimatas yra daug nau
dingesnis už šiltų kraštų, 
kuriuose žmogus, pabuvęs 
kelias savaites lyg šiltna
myje, išlempa ir pasidaro 
ne toks atsparus įvairiems 
žalingiems poveikiams”.

Betgi, taip pat kaip žinia, 
Lietuvos kurortai yra labai 
svarbios gydymosi ir gydy
mo įstaigos. Petras Gu
rauskas sako:

“Kurortinis gydymas, yra 
viena iš uždaros etapinio gy
dymo sistemos grandžių. 
Kartu su poilsiu, sanatoriniu 
režimu, racionalia bei dieti
ne mityba, gydomąja kūno 
kultūra, masažu, fiziotera
pija ir vaistais taikomos 
purvo-balneologinės proce
dūros skatina, normalizuoja 
organizmo fiziologines si
stemas įvairias neuroregu- 
liacines funkcijas. Taigi gy
dymasis kurorte - ne vien 
smagus laiko praleidimas ir 
poilsis”.

Pasikalbėjime raginama 
kurortus dar plačiau panau
doti gydymo ir gydymosi rei
kalams.

STOCKHOLMAS. į Šve
dija atvyko Siaurės Vietna
mo premjeras Pham Van 
pong pasitarti dėl didesnės 
paramos nuo amerikiečių 
bombardavimo nukentėju
siam Siaurės Vietnamui.

MADRIDAS, Ispanija. 
400,000 gyventoju Tarrango- 
nos mieste darbininkai kovo
ja už algą pakėlimą 20%. 
Vyksta demonstracijos ir 
susikirtimai su fašistų poli
cija.
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SVEIKATOS REIKALAIS

Raugintas pienas - ir puikus 
maistas, ir geras vaistas!

LIETUVA NUOTRAUKOSE I

Jau seniai žinoma, kad 
pienas ir jo produktai nepa
prastai svarbūs žmogaus 
mitybai.

Piene yra visų žmogui rei
kalingų maisto medžiagų, 
kurias mūsų organizmas 
lengvai įsisavina. Žmogaus 
organizmas pasiima iš pieno 
96% riebalų, 95% baltymų ir 
98% pieno cukraus (lakto
zės ).

Šviežias pienas - ne tik 
maistas, bet ir puikus prieš
nuodis įvairių intoksikacijų 
(apsinuodijimų) atvejais. 
Kai pienas pradeda rūgti, 
jame atsiranda daug naujų, 
taip pat naudingų savybių: 
pradeda vystytis daugybė 
įvairių mikrobų. O kaip ži
nome, ne visi mikrobai yra 
ligų sukėlėjai. Mikroorga
nizmai, kurie sukelia pieno 
rūgimų, naudingi žmogui.

Pieno rūgšties bakterijos, 
surauginusios šviežia pieną 
ir su juo suvalgytos, žmo
gaus žarnyne varo savo veik
lą toliau. Daugelis jų gami
na antibiotikus, kurie mūsų 
žarnyne slopina kitų patoge
ninių bakterijų (pvz., puvi

mo) veiklą ir mažinakenks- 
mingus puvimo produktus 
(indolą, skatolą ir kr.).

Ypač naudingi tie pieno 
rūgšties bakterijų, sugeban
čių išgyventi žarnyne. Tai 
vadinamosios acidofilinės 
pieno rūgšties lazdelės. Jos 
turi puikių antibiotinių savy
bių, tad rūgštūs pieno gami
niai, kuriuose yra daug mi
nėtųjų lazdelių, priskiriami 
dietinių pieno produktų gru
pei.

Rūgštus pienas ir įvairūs 
jo produktai žinomi nuo senų 
senovės. Įvairios tautos pa
našiais būdais juos gaminda
vo iš karvių, kumelių ir avių 
pieno, tik vis kitaip vadino: 
Armėnijoje - macun, Gruzi
joje - maconi, Bulgarijoje - 
jagurt, Egipte - leben ir 1.1.

Rūgštaus pieno privalu 
mas ir tas, kad ji galima il
giau išlaikyti. Rūgšti reak
cija nepalanki pieną gadinan
tiems mikrobams. Be to, 
rauginto pieno baltymus or
ganizmas lengviau pasiima.

(Iš Romano Undzėno 
straipsnio "‘Kefyras, 

Kumysas ir kiti”, Mokslas
ir gyvenimas”, 1974.1 ).

Visoje Tarybų šalyje noriai perkami kilimai, išausti 
Lentvario fabrike. Kilimai išmarginti lietuviškais raštais, 
kuriuos sukūrė respublikos dailininkai.

LAIKAS IRĮVYKIAI

Darbo žmonių padėties 
blogėjimas kapitalistiniame 

pasaulyje 1973 m.
sumažėjo 1973 metais maž-Kapitalistinio pasaulio 

ekonominių, sunkumų našta 
tenka darbo žmonių pečiams. 
Ypač blogina jų padėtį ma
sinis nedarbas ir infliacija, 
kurie pasiekė pokario metais 
beprecedentinį mastą.

Kaip buvo pažymėta 1973 
metais įvykusiame Pasau
liniame taikingųjų jėgų kon
grese, nesocializmo pasau
lyje bedarbių armiją sudarė 
apie 100 milijonų žmonių.

Pramonės atžvilgiu išsi
vysčiusiose kapitalizmo ša
lyse kainų augimas padidėjo 
nuo 4,4 procento 1972 metais 
iki 7 procentų 1973 metais. 
Atskirose šalyse jis sudarė: 
Japonijoje, Italijoje ir Suo
mijoje - 11, Danijoje ir Švei
carijoje - 10, Anglijoje,
Prancūzijoje ir Olandijoje - 
8, VFR ir Belgijoje - 7, 
JAV - 6 procentus.

Nepaprastas kainų didėji
mas pirmo būtinumo pre
kėms pavertė niekais nomi
nalaus darbo užmokesčio pa-

daug 3 procentais.
Monopolijų puolimas prieš 

darbo žmonių gyvenimo lygį 
ir teises sulaukė ryžtingo 
darbininku klasės atkirčio.<
Kapitalo šalyse vis labiau 
plečiasi streikų judėjimas, 
negalutiniais duomenimis, 
streikuojančiųjų skaičius 
praėjusiais metais pasiekė 
46 milijonus - 3 milijonais 
daugiau, negu 1972 metais.

1974 metų pradžiai buvo 
būdingas sunkumų didėjimas 
kapitalistinėje ekonomikoje. 
Jungtinėse Valstijose, Ang
lijoje ir kitose išsivysčiu
siose kapitalizmo. šalyse 
mažėjo pramonės gamyba.

Sausio-vasario mėnesiais 
smarkiai padidėjo nedarbas, 
buvo pradėta praktikuoti ne
pilna darbo savaitė, imta 
masiškai atleidinėti darbi
ninkus. Galingi streikai 
1974 metų pradžioje sukrėtė 
Angliją, VFR, Italiją, Pran
cūziją, Jungtines Amerikos 
Valstijas.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Blokada pralaužta
E. BASIULIS

Viena šalis parduoda kitai 
25 lokomotyvus. . . Ir kuo 
gali stebinti toks, atrodytų, 
paprastas prekybinis sandė
ris? Tačiau šis atvejis 
tikrai ypatingas.^

Mat, lokomotyvus Kana
dos “Vortlngtono” firma 
parduoda Kubos respublikai. 
Jie parduodami, nepaisant 
ekonominės blokados, kurią 
dar prieš 13 metų Kubos at
žvilgiu įvedė Jungtinės Val
stijos ir kurią Vašingtonas 
primetė kitoms Lotynų Ame
rikos šalims.

Kanados nutarimas už
megzti prekybinius santy
kius su Kuba sukėlė Vašing
tone tuo didesni susierzini
mą, kad maždaug pusė “Vor- 
tongtono” firmos kapitalų 
priklauso Amerikos į m on t - 
n inkam s, o pati f irm a užr e - 
gistruota kaip Amerikos 
“Studebeikerio —Vortlngto
no” kompanijos filialas.

Kiek žinoma iš spaudos 
pranešimų, Jungtinės Ame
rikos Valstijos dabar visaip 
mėgina sutrukdyti parduoti 
Kanados lokomotyvus Kubai. 
Tačiau, sprendžiant iš tų 
pačių pranešimų, Kanada ne
ketina nusileisti Amerikos 
diktatui. O tai reiškia, kad 
suskeldėjusioje prekybinės 
ir ekonominės blokados sie
noje, kuria Jungtinės Valsti
jos aptvėrė Laisvės salą, 
pramušta dar viena didelė 
spraga.

Kaip žinoma, neseniai 
stambų prekybos susitarimą 
su Kuba pasirašė Argentinos 
vyriausybė. Pagal šį susi
tarimą Argentina, be kita ko, 
parduoda Kubai 60 tūkstan
čių sunkvežimių ir lengvųjų 
automašinų, kurios gamina
mos šalyje veikiančiose ga
myklose, priklausančiose 
Amerikos “Dženeral mo
tors”, “Fordo” ir “Krais- 
lerio” kompanijoms. Dar 
anksčiau savitarpiškal nau
dingą prekybą su Kuba ėmė 
plėsti Meksika ir Peru.

Kitaip tariant, blokada 
prieš Kubą, kuri savo laiku 
buvo paskelbta Vašingtono 
užsienio politikos intere
sais, visapusiškai žlunga.

Lotynų Amerikoje vis la
biau suprantama ta akivaiz
di tiesa, kad atsisakymas

palaikyti normalius preky
binius ir ekonominius san
tykius su Kubos respublika 
daro žalą tik pačių Lotynų 
Amerikos šalių interesams, 
kad blokados politika prieš
tarauja tarptautinio įtem
pimo mažėjimo ir bendra
darbiavimo plėtimo proceso 
idėjai, kuri mūsų planetoje 
tampa vis populiaresnė.

Ir pačiose Jungtinėse Val
stijose vis ryžtingiau ragi
nama peržiūrėti seniai su
bankrutavusią blokados so
cialistinės Kubos atžvilgiu 
politiką. Šiandien to reika
lauja daugelis įžymių Ame
rikos senatorių ir kongres
menų, autoritetingų visuo
menės veikėjų, įgakingųver- 
sllininkų sluoksnių atstovų, 
kurie stoja už tai, kad Va
karų pusrutulyje būtų kuo 
greičiausiai likviduotos 
“šaltojo karo” atgyvenos.

IT M [p A D
Ką daryti labai užsiėmu

siam žmogui! Pasikviesti 
ką nors į talką. Kaip tik 
taip ir padarė vienas Švedi
jos sostinės gyventojas, iš
spausdinęs Stokholmo laik
raštyje toki skelbimą: “Vy
ras, užsiėmęs tarnyboje, 
ieško žmogaus, kuris galėtų 
kasdien vietoj jo pagal gydy
tojų paliepimą pusę valandos 
pasivaikščioti parke”.

Kai Milano firmai, kuri 
Įstiklindavo langus, sukako 
dvidešimt metų, jos savinin
kas Magidas visiems berniu
kams, neturintiems 14 metų 
ir gyvenantiems jo kvartale, 
padovanojo po naują timpą. 
Prie dovanos buvo pridėta jo 
vizitinė kortelė su užrašu: 
“Dėkingas už nuolatini bend
radarbiavimą”.

•
Ištirta, kad 84 procentus 

viso žvirblių maisto sudaro 
sodų, laukų, daržų ir miškų 
kenkėjai. Paskaičiuota, kad 
žvirblių pora, maitindama 
jauniklius, per parą parneša 
apie 500 vabzdžių, iš kurių 
400 - kenkėjai. Juk žvirb
liai per sezoną veda 2-3, o 
pietuose net ir keturias jau
niklių kartas!

NUOTRAUKOJE: čia audžiami lietuviški kilimai. Audė
ja Onutė Blaševičiūtė - viena geriausių audimo cecho 
darbininkių.

G. SVITOJAUS nuotrauka

Prieš 25 metus pradėjo veikti Vilniaus Elektros skaitik
lių gamykla. Tai buvo viena pirmųjų naujai pastatytų įmo
nių karo nuniokotoje Tarybų Lietuvos sostinėje.

NUOTRAUKOJE: derinamos elektroninės skaičiavimo 
mašinos. A. PALIONIO nuotrauka

Milijonmetis "Gaidelliis”
Daugelis kauniečių ir vilniečių pamėgo keliauti Nerimi. 

Užsiveža baidares ar kitas plaukiojimo priemones į upės 
aukštupį ir . . . kelioms dienoms pasroviui. Statūs, pu
šimis apaugę krantai, įvairios istorinės vietos, upės vin
giai,- salos, ropos - visa neišdildomai palieka atmintyje 
to, kuris nors kartą plaukęs ta sraunia, kaip dar vadina 
Nerį - gražuole Vilija.

Jau netoliese Kauno, pačiame, upės viduryje milijonus 
metų tūno giliai į upės dugną sulinkęs ir virš vandens iš
kilęs didžiulis akmuo “Gaideliu” vadinamas. Paskaičiuo
ta, kad nuo jo viršūnės iki upės dugno yra 67 kubiniai
metrai tūrio akmens. O kiek dar žemėje!

NUOTRAUKOJE: autoriaus nuotraukoje - ir žiemą, kada 
ledai Neryje pradeda kauptis, “Gaideliu” ateina pasigro
žėti jo draugai.

didinimą, kurį pasiekė darbo 
žmonės atkaklioje klasių ko
voje, o kai kuriose šalyse 
net sumažino gyventojų 
realųjį pirkimo pajėgumą. 
Antai, JAV darbininkų ir

Kapitalistinio ūkio dabar
tinė būklė dar kartą įtiki
namai patvirtina TSKPXXIV 
suvažiavimo išvadą apie di
dėjantį kapitalistinio vysty
mosi netolygumą ir apie tai,

tarnautojų valandinio užmo- ■ kad jo bendroji krizė vis la- 
kesčio oficialusis indeksas biau gilėja.

PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS

Smetonienės varduvės
PROF. J. PETRAITIS

< T •

Gruzdžiai švenčia savo 
didelę šventę - 250 metų su
kaktį. Tos šventės proga aš 
siunčiu žiupsnelį prisimini
mų.

1929-1939 m. m. aš buvau 
vedėju Žemaičių veislės 
arklių valstybinio žirgyno, 
kuris nuo 1934 metų radosi 
prie Gruzdžių aukštesnio
sios veterinarinės mokyk
los. Jos direktoriumi buvo 
profesorius Žemaitis - pir
masis pokarinis Lietuvos 
veterinarijos akademijos 
rektorius. Mokiniai buvo 
Įvairaus amžiaus: nuo 16 iki <■
30 metų. Mokiniams buvo 
uždrausta dalyvauti srovinė
se organizacijose, bet lei
džiama - šaulių sąjungoje. 
Sąjungos vadu Gruzdžiuose 
buvo veterinarinės mokyklos 
mokytojas Alminas, kuris 
įtraukė į šaulių sąjungą dau
gumą mokinių. Pažangieji 
mokiniai, nežiūrint į drau
dimą, dalyvavo vaistininko 
Trečioko organizuotoje pu
siau legalioje laisvamanių 
draugijoje.

Kiekvienais metais gegu
žės mėn. 15 dieną “patrio
tiškai” nusiteikę šaulių są- 
jungiečiai minėdavo prezi
dentienės Sofijos Smetonie
nės varduves. Minėjimas 
vykdavo miestelyje nuo ge
gužės mėn. 15 dienos pusdie
nio iki auštant. Buvo sako
mos “patriotinės” kalbos, 
šaukiama “valio”, dainuo
jama “ilgiausių metų” ir 
geriama “valstybinė”, alu
tis.

Gegužės-rugpiūčio mėne
siais aš su žirgiais Prane
vičiumi (dabar Kaune Gied
rio vardo fabriko partor
gas ), Drakšu, Lučinskiu ir 
Ruginiu (dabar pensininkai) 
ruošdavau tyrimams žirgyno 
arklių prieaugį. Išvažiuoda
vome rytą tik išaušus, su
grįždavome 10-11 valandą; 
penketą valandų pailsėję, vėl 
važiuodavome ir grįždavome 
vakare.

Gegužės 16 dieną, tik pra
dėjus aušti, mane pažadino 
“Internacionalo” giesmė. 
Giedojo nesklandžiai, nedaug 
balsų. Aš apsirengiau ir 
išėjau į žirgyną. Kieme 
sutikau panaktinį Boleslovą. 
Jis visuomet atrodė girtu ir 
kvailavotu. Dėl tos jo ypa
tybės policija nekreipė dė
mesio į jo politinę veiklą. 
Patikimiems žmonėms Bo
leslovas duodavo paskaityti 
nelegalių spausdinių.’ Prok
lamacijas jam parveždavo iš 
Šiaulių žirgiai, mokindami 
važinėti žirgyno arklių 
prieauglį; parveždavo ne tik 
Boleslavui, bet ir Norkūnui į 
šakynę, ir kitiems.

Į mano klausimą, kas įvy
ko naktį, Boleslovas atsakė:

“Piemenys pasigėrė ir 
bliauna “Internaciona
lą”. . . O dieną Suvažloš 
visa Šiaulių policija ir šu 
visu Kalendra priešaky. 
Prašidėš tardymai, kratos, 
areštai. . .”.

Aš pamaniau,kad Bolesla
vo pranašavimai gali išsipil
dyti. Tuo laiku iš miestelio 
pusės pasigirdo grįžtančių 
iš Smetonienės varduvių mi
nėjimo daina “Gieda gaide
liai”, ir man kilo mintis visą 
reikalą pakreipt kita linkme.

- Boleslav, tu paklydai. 
Klausykis, ar čia “Interna
cionalas”. Aiškiai dainuoja 
“Gieda gaideliai”, - pasa
kiau aš Boleslavui.

- Dabar bliauna “Gieda 
gaideliai”, o pirma - “In- 
ternačionalą”. • .

- Nesiginčysime. . . 
Einam į žirgyną. Šiandien 
budi Lučinskis ir Ruginis. 
Jie - tvarkingi vyrai - pa
sakys, kad dainavo “Gieda 
gaideliai”.

Suprantu, - pagalvojęs 
tarė Boleslavas, - aš pa
klydau. . . Ištiešų dainiavo 
“Gieda gaideliai”. Į žirgy
ną aš eisiu vienš ir šušitar- 
šiu šu Žirgiais, - supratęs 
mane tarė Boleslavas ir nu-

’ šuoliavo į žirgyną, kur pa
pasakojo versiją apie “Gieda 
gaideliai”. Po kiek laiko į 
žirgyną atėjau ir aš. Čia žir
giai man papasakojo, kad 
girti šauliai bliovė “Gieda 
gaideliai”. . .

Tik pradėjome tikrinti ku
melių rują, į žirgyną atbėgo 
susinervavęs direktorius 
Žemaitis ir pakvietė mane 
“pasikalbėti labai svarbiu 
reikalu”. Mudviems pasi
kalbėjus, Žemaitis pritarė 
versijai “Gieda gaideliai” ir 
tą versiją pranešė rytą su
kviestai Pedagogų tarybai. 
Pastaroji sumažino elgesio 
pažymį keturiems girtiems 
Smetonienės garbintojams.

Boleslavo pranašystė iš
sipildė. Vidudienį į mokyk
lą atvažiavo visa Šiaulių po
litinė ir kriminalinė policija 
su viršininkais priešakyje. 
Direktorius Žemaitis parodė 
dideliems viršininkams Pe
dagogų tarybos posėdžio ir 
mokinių bei liudininkų ap-' 
klausimo protokolus. Aukšti 
viršininkai apklausinėje pa
naktinį, žirgius, mokinius, 
mokytojus, karčiamninkus. 
Visi kalbėjo apie “Gieda gai
deliai” ir neigė “Internacio
nalą”. Mokiniai rodė savo 
“patriotizmą” ir teigė, kad 
kiekvienas “geras lietuvis” 
privaląs švęsti “jos eksce- 
lencijos” ponios preziden
tienės varduves. Didieji vir
šininkai buvo linkę tikėti 
“Gieda gaideliai” versijai: 
jie nenorėjo viešai parodyti 
savo neveiklumo ir trumpa
regiškumo, galvodami atei
tyje atidžiau šnipinėti mo
kykloje ir, esant geresnei 
progai, susitvarkyti su pa
žangesniais mokiniais ir 
mokytojais.

Aukštieji viršininkai pa
gyrė mokinių “patriotiz
mą”, “sveikintinas tradici
jas švęsti jos ekscelencijos 
varduves”, gi Pedagogų ta
rybos nutarimą nubausti gir
taujančius mokinius rado vi
sai ganėtina bausme.

Klaipėdiečiai 
didžiuojasi

Pernai gruodžio pradžioje 
iškilmingai paminėtos Klai
pėdos aukštesniosios Stasio 
Šimkaus muzikos mokyklos 
50-osios metinės. Ta proga 
įvyko didelis koncertas, ku
riame dalyvavo moksleiviai 
ir buvę mokyklos auklėti
niai - dabartiniai Vilniaus ir 
Maskvos konservatorijų stu
dentai, bei aspirantai, solis
tai.

Per penkiasdešimt savo 
gyvavimo metų mokykla pa
ruošė kelis šimtus talentin
gų atlikėjų ir kompozitorių. 
Klaipėdiečiai didžiuojasi, 
kad jų mokyklai vadovavo 
įžymūs lietuvių kompozito
riai - jos įkūrėjas S. Šimkus 
ir Lietuvos TSR liaudies ar
tistas J. Karosas, kad čia 
pirmuosius žingsnius į mu
zikos pasaulį žengė TSRS 
liaudies artistas J. švedas, 
kompozitoriai D. Andriulis, 
J. Pakalnis, VALSTYBINES 
KONSERVATORIJOS profe
sorius K. Paulauskas, Fil
harmonijos simfoninio or
kestro vyriausiasis dirigen
tas J. Domarkas, “Lietu
vos” ansamblio meno vado
vas V. Budrius, solistės E. 
Saulevičiūtė, S. Rapalienė ir 
daugelis kitų.

Vien per 28 tarybinio lai
kotarpio metus mokyklą bai
gė apie 650 moksleivių. Joje 
dirba 50 dėstytojų, kurių 
tarpe 15 - mokyklos auklė
tiniai.

V. PETKEVIČIENĖ

BUENOS AIRES. Argen
tinos ir Kosta Rikos val
džios pasisakė paraginti 
Jungtines Valstijas baigti 
Kubai blokadą iružmegstisu 
ja diplomatinius ryšius.
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NEPAPRASTOS 
IŠKILMĖS

Pensininkų padangėje 
niekada nebuvo tokių da
lykų kaip vestuvės-ves- 
tuvių iškilmės, pasiža
dėjimas "varge arraška- 
žyje neapleisti, gerbti, 
gelbėti ir mylėti iki mir
ties". Šį kartą tas įvyko, 
pasidėkavojant Helenai 
Janulytei ir Karoliui Je- 
kiui.

Faktinai pradžia to 
visko buvo kovo 17 d. 
Lake Land (Snow Capa 
Ranch), Florida, kur 
keliolika šeimų iš St. 
Petersburg© buvo liudi
ninkais tų kultūringų 
apeigų ir pažadų, tarp 
antros kartos gerai nusi
teikusių Helen Janulytės 
ir Karolio Jelskio. Jie 
sukūrė šeimyninį žydinį.

Jie abudu gimę ir 
augę Worcester, Mass., 
pažangių tėvų vaikai. 
Helen Janulytė yra baigu
si muzikos konservatori
ją: muzikė, solistė, me
nininkė. Karolis Jelskis 
baigęs veterinarijos 
mokslus, dabar sėkmin
gai įsikūręs Floridoje.

Vestuvės buvo jaunojo 
namuose; šokta, dainuota 
ir gerėtasi maloniomis 
nuotaikomis bei pavasa
rinėmis gamtos gražybė
mis, kas galima rasti tik 
užmiestyje, kur žydi cit
rus sodai, kur dvelkia 
vėjai i s, ne nuo aukštų 
plieno lydymo kaminų ir 
di£Ų$ pa skendų s ių 
miesto gatvių, o nuo 
miškų, nuo ąžuolų, kurie 
apsidengę ne tik naujais 
žaliais lapais, bet ir is
paniškomis samanomis, 
kurios "įtartinos" - būk 
turinčios paslaptingą ryžį 
su dvasiomis.

Ak, nėr eik ir sakyti. 
Kėlėm tostus, "sturma- 
vom" kaip niekada pir
miau. O mes sentpe- 
tersburgiečiai turėjom 
su savim dalį Dainos My
lėtojų Choro ir vedėją 
Adelę: Pakalniškienę, tai 
jau žinote, mes užpildėm 
pirmas eiles. Besiarti
nant vakarui, palinkėjom 
mūsų . mieliems bičiu
liams Helen ir Karoliui 
Jelskiams laimės šeimi- 
nyniniame gyvenime ir 
plačiais asfaltuotais ke
liais grįžom į namus.

Vestuvės privalėjo 
įvykti St. Petersburge, 
kur gyvena jaunosios 
motina Elėha Šarkiūnie- 
nė. Ot, ir tie geri norai 
buvo įvertinti. Helenutės 
ir Karolio vestuvės buvo 
pakartotos ir St. Peters
burge, balandžio motina 
Elena ir Juozas Šarkiū- 
nai, susitarė su jaunave
džiais H. ir K. Jels- 
kiais, sukvietė daug sve
čių iškilmėms.

Atūžė 5-kios automa
šinos pilnos iš Lake 
Land-Snow Capa Branch 
fotografistai, solis
tai. . . Užkviestas Dai
nos Mylėtojų Choras ir 
muzikantas Jonas Mara- 
ęhįck .su jo muzika šo
kiams, • •

Prasidėjus vaišėms, 
svečiai buvo kviesti prie 

.stalų. Adelė PakalnkŠ- 

kienė -tostmasteris.
Jaunavedžiai ir arti

mieji giminės sėdo prie 
vieno didelio stalo, spe
cialiai paruošto dėl jų. 
Pirmiausiai kėlėm tostus, 
dainavom "Ilgiausių 
metų", svetimtaučiai 
pritarė kiek galėjo. 
Tvarkos vedėjai reikėjo 
tvarką vesti dviems kal
bomis, net ir dainas dai
nuoti lietuviškas ir ang
liškas. Dainos Mylėtojų 
Choras buvo tam paruoš
tas.

Vaišės buvo tikrai lie
tuviškos, pirmos tokios 
St. Petersburge. Publi
ka maišyta - miestiečiai 
ir užmiestiečiai, lietuviai 
ir kitataučiai. Didelė jų 
dalis pirmu kartu susi
tinka su ateiviai, bet šoka 
ir dainuoja kartu.

Vėlai vakare baigėsi 
iškilmės, nutilo dainos ir 
muzika, užmiestis skubė
jo į namučius. Atsisvei
kinom, palinkėjom svei
katos ir laimingos atei
ties Helenai ir Karoliui. 
Visi pasižadėjom dar 
kartą kitą susitikti.

DAINAVOS SŪNUS

So. Boston, Mass,

APIE KAI KĄ

Nenuostabu, kai skai
tai apie pietinėse valsti
jose buvusią ir dar esamą 
segregaciją, bet kai ma
tai kultūros atžvilgiu pir
myn pažengusiame Bosto
ne baltųjų vedamą aštrią 
kovą prieš mokinių, sykiu 
ir suaugusių integraciją, 
tai jau pasibaisėtinas da
lykas.

Balandžio 2-ą turėjo 
įvykti balsavimai ant ke
turių punktų, kaip tvar
kyti Bostono mokyklas. 
Beveik paskutinėje dieno
je prieš balsavimą, Aukš
čiausias teismas patvar
kė, kad planuojamas bal
savimas nelegalus ir buvo 
atidėtas.

Balandžio 7-os "Bos
ton Globe" laidoje tilpo 
ilgas straipsnis apie 
tuos keturius dėl mokyk
lų tvarkymo planus. Be 
kita ko, balsavimui reko
menduojamos datos: ba
landžio 23, gegužės 4 ir 
birželio 4. O galų gale 
gal balsavimas, kurio 
segregonistai bijo, bus 
visai užgniaužtas.* * *

Kiek iš gaunamų sta
ti stikų-raportų žinoma, 
iŠ visų didmiesčių, De
troite daugiausia žmonių 
iŠsižudo. Atrodo, kad 
Bostonas greit Detroitą 
pasivys. Per tris šių 
mėnesius 41 -a žmogžu-' 
dystė užrekorduota.

Baugu girdėti tokias 
žinias, kur policija pra
neša, kad 15-os metų iš 
Roslindale berniukas, 
•neya nužudęs taipgi 15-os 
metų berniuką, buvo 
areštuotas, įtariamas 
žmogžudystėje, iš Ja
maica Plain policijos sto- 
stoties pabėgo, (Per ra
diją girdėjau, kad po ke
lių . dienų slapstymosi, 
pasidavė policijai).

Aną dieną keli Bosto
no universiteto profeso

riai laikė pasikalbėjimą 
kintančio kriminalizmo 
klausimu. Sociologijos 
prof. Albert Morris sako, 
kad [criminališimose teis
muose 12 ar daugiau iš
rinktų tarėjų labai mažą 
galią turi bilų sprendime. 
Sako: prokuroras (pro
secutor) su advokatu-gy- 
n£ju pasitaria ir bila iš
spręsta.

Kiti prof, nurodė ir 
kitokias kriminalizmo di
dėjimo priežastis: ne
darbą, alkoholizmą 
"daupą", netinkamą 
mokslą bei netinkamas 
normaliam gyvenimui ap
linkybes. * * *

Iš lietuvių velkio s ma
žai kuo galima pasigirti. 
Vieni mūsų žmonės na
mie, kiti senelių prie
glaudose sirguliuoja. Ta
čiau, kurie dar krutame, 
rengiamės vasaros suei
gom. LLD 7~os apskri
ties komitetas šaukia 
geg. 5-os, 11-ą vai. 
ryto kuopų suvažiavimą- 
Kaip ir visuomet, vieta: 
318 W. Broadway, So. 
Bostone.

Tuo pačiu metu bus ir 
Moterų sąryšio konferen
cija. Kviečiama kuo 
daugiausia dalyvių atvykti 
į šį suvažiavimą.

A. K-A 
•

HILO, Hawaii. Mažas lėk
tuvas nukrito kalnuose. Žuvo 
11 turistą.

W. Frankfort, III.
Kovo 17 dieną mirė 

Jurgis Sarpalius, sulau
kęs, 81 metų amžiaus. 
Per paskutinius šešerius 
metus velionis buvo se
nelių prieglaudoje su pa
šlijusių protu. Liūdesyje 
liko žmona Mary ir 8 sū
nūs. Jurgio palaikai pa
siųsti į E. Detroitą pa
laidojimui. Jis ten turė
jo žemės sklypą.

Jo žmona MARY

New Haven, Conn.
PRANEŠIMAS
LDS KUOPOMS

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5-osios ap
skrities konferencija 
įvyks gegužės 19 d. 
Prasidės 10 vai. ryto. 
Vieta: Lietuvių Klubo
svetainė, 103 Greėn St., 
Waterbury, Conn.

Visos kuopos kviečia
mos prisiųsti delegatus.

Brangūs LDS nariai: 
Stenkimės šią konferen
ciją padaryti sėkmingą. 
Joje susitiksime draugus 
ir drauges su geromis 
mintis, naudingais su
manymais dėl organ iz ar 
cijos labo. Visi padir
bėkime, kad mūsų LDS 
gražiai gyvuotų.

Apskr. pirmininkas 
J. KONCAŠ

Norwood, Mass.
UŽUOJAUTA IS LIETUVOS

Mirus Julijai Rainardie- 
nei, jos vyrui Stasiui ir jo 
šeimai, giminėms ir drau
gams Amerikoje ir Lietuvo
je, reiškiame širdingiausią 
užuojautą. Mūsą užuojauta 
tegul palengvina jūsų širdies 
skausmą.

PRANAS, ADELĖ IR 
KRISTINA NENORTAI 

Kaunas

Miami, Florida
Jau pavasaris. Tu

ristai sklaidosi. Vieti
niai, žiemą, kaip katinai 
prieš saulę šildydavosi, 
dabar, kaip ančiukai, 
pajūriuose pliauškinusi. 
Socialiniame veikime dar 
šiek tiek krutame, mano 
mamytės žodžiais, ’’kaip 
apatinė pusė girnų", 
(Ji buvo labai greita ir 
juokdavosi iš tinginių) . 
Tačiau visi čia nebe jau
nuoliai ir krūvos metų 
visus slegia. Aido cho
ras žada rengti koncertą 
PIRMOSIOS GEGUŽĖS 
apvaikščjojimui 5-tą ge
gužės. Visi dirbam išsi
juosę. Matysim, ką nu
veiksime.

Kita pas mus staig
mena, tai rengimas Ma
tau šo Dziupkaičio kelio
nės į Lietuvą. Jis jau 
97-nių metų. Turi vargo 
atsakyti į prisiųstų iš 
Washingtono ankietų klau
simas: koks tavo tėvo 
pirmas vardas, koks 
motinos prieš jos ištekė
jimą buvo ir t. t.

Aš pažįstu Mataušą 
jau virš 10 metų. Aš jį 
būdavo išsivežu į pajūrį, 
paskaitau ką nors iš laik
raščių u Jis džiaugdavosi 
Tarybų Lietuvos laimėji
mais ir sakydavo, 
per anksti gimiau, 
liuosi neturėjęs progos 
ją iŠ karo griuvėsių padėt 
atstatyt".

Mataušas neturėjo 
progos mokytis. Jis

"Aš
Gai-

Montreal, Canada
IŠ L. L. D. SUSIRINKIMO

A PIE MIRUSIUOSIUS
Atidarius LLD Montrealo 

kp. mėnesinį susirinkimą, 
įvykusį balandžio 7 d., pir
miausiai J. Urbanavičius pa
prašė narius vienos minutės 
atsistojimu pagerbti nese
niai mirusį kuopos narį - 
PETRA PETRULĮ; taip* gi 
prisiminė ir pirmąjį šios 
kuopos iniciatorių ir buvusį 
pirmininką - ANTANĄ JA
NUS!, pažymėdamas, kad šį 
mėnesį sukanka 4 metai kai 
jis mirė. Abu virš minėti 
draugai buvo ilgamečiai kuo
pos nariai ir dosnūs pažan
gaus judėjimo rėmėjai.

FINANCINIS IR NARIŲ 
STOVIS

Drg. L. Kisielis pažymėjo, 
kad kuopos nariai visokiems 
pažangaus judėjimo reika
lams sukelia nemažai eko
nominės paramos, todėl kuo
pos ižde pinigų niekad nėra 
perviršius; taipgi pažymėjo, 
kad kas metai kuopa, del 
mirties, netenka vieno kito 
nario, bet ją vieton įstoja 
nauji nariai. Ir šiais metais 
gauta du nauji nariai. Kas 
reiškia, kad naują nariu į 
draugiją dar būtą galima 
gauti ir daugiau, ne vien 
Montreale, bet ir kitose ko- 
Ibnijose, jei būtą dedamos 
didesnės pastangos.

PAAIŠKINIMAS
Nors narių buvo nutarta, 

bet gal ne visi prisimena, 
todėl kaip kam neaišku, ko
dėl amerikiečiai Centrui 
moka tik $2 nariniu duoklių, 
o Montrealo kp. nariai $3 
(vedusieji ir pavieniai). 
Kaip žinia, kanadiečiai, 
apart $2 Centrui, dar jie po 
15Č moka ir LLD Kanados 
Veikiančiam Komitetui, nes 
ir jie turi išlaidą. O .Mont
realo kp., apart to, yra mi

svetimoj šalyje pasinėrė 
į gyvenimo bangas ir savo 
jaunystėje dirbo tokiose 
vietose, kur net ir vaka
rinių mokyklų nebuvo. 
Taip ir pasiliko beraštis. 
Bet tas nei kiek ne su
menkina jo proto gabumą. 
Jis ir net ir dabar daug 
logiškesnis negu daugelis 
iš mūsų. Kaip jau pir
miau ’’Laisvėje" minė
jau, jis turi Washingtone 
užpatentuotus penkius iš
radimus. Žmogus be aš
traus proto to nebūtų ga
lėjęs padaryt.

Į Lietuvą ji nuošir
džiai kviečia jo dukterė
čia Liuda Parulienę. Jos 
laiškas vas, 15-os ve 
kaip skamba: "Brangus
Dėde: Prieš kelerius
metus jums rašėme, kad 
jus norite parvažiuoti pas 
mus gyventi, pailsėti, 
pasidžiaugti Tarybine 
Lietuva, savo gimtuoju 
kraštu. . . . Būsite ap

geru kambariu,
lova, pataline,

rūpinti 
maistu, 
viso kuo, kas žmogui gy
venime reikalinga".

Kitame laiške Liuda 
sako: "Gryšk pas mane, 
Dėde, nes svetimos ran
kos ir svetima širdis ne
galės tave senatvėje,tin
kamai prižiūrėti”.

Keliauk, Mataušai, į 
savo gimtinę, kurią pali
kai prieš 75 metus. Ne 
visi iš mūsų turime to
kias geras dukterėčias.

A. Po GABRĖNAS

sitarus sudarytifondą dėl iš
siuntinėjimo knygą nariams^ 
nes sekretoriui dėl nejauno 
amžiaus ir kad nariai labai 
toli gyvena, išnešioti kny
gas į namus nėra lengva.

LLD SUKAKTUVINIS 
ALMANACHAS ,

Drg. J. Lesevičius paaiš
kino, kas tas almanachas 
(nes ne visiems buvo aišku ), 
kokia bus jo reikšmė, atžy
mint Draugijos 60 m. sukak- 

Laisves Choro Koncertas Pietus
ATŽYMĖJIMUI CHORO 47 METŲ

Sekmadieni, balandžio 28 d

Meninę programą pildys pats Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis. Solis
tai: Nelė Ventienė iš New Yorko, Irene Janutienė iš Palmar, Mass, ir vietinės 
Wilma Hollis ir Elena Brazauskienė. Bus ir duetą. Tikimės svečiu iš arti ir 
toli.

LAISVES CHORAS
(sėdi Choro mokytoja Wilma Hollis ir pianistė Laura Holleran)

1 vai. po pietą

157 Hungerford Street, Hartford, Conn

t i. Pažymėjo, kad visa eilė 
draugą-iu Į jį parašė savo 
prisiminimus, kuriuos drg. 
P. Kisielienė sutvarkius, 
persiuntė Centrui. Ragino, 
kad savo prisiminimus para
šytą ir kiti draugai.

SVEIKINIMAS -• 
UŽUOJAUTA

Valdyba raportavo, kad 
vykstančiam “Laisves” šė- 
rininku suvažiavimui balan- 

f

džio 7 d., buvo pasiusta svei
kinimas su $30 auka. Taipgi 
nariai užgyro valdybos pa
siūlymą pasiusti per “Lais
vę užuojautą su auka $10 
neseniai mirusios New Yor
ke pažangaus judėjimo vete
ranės - MARGARETOS KA
VALIAUSKAITĖS artimie
siems.

LAIŠKAI
Skaitytas padėkos laiškas 

nuo Kosto Kilikevičiaus, ku
ris nuoširdžiausiai dėkavoja 
Montrealo kuopai ir nariams 
už sveikinimus, už pinigines 
ir daiktines dovanas ir už 
gausu atsilankymą į jo 65- 
kią metą jubiliejų.

Kitas laiškas nuo anglu 
kalba leidžiamo pažangaus 
laikraščio - “Tribun’o”, ku
riame kreipiasi finansinės 
paramos. Drg. J. Lesevičius 
plačiau paaiškino laikraščio 
svarbą, kurį skaito įvairią 
tautą darbo žmonės, kuris 
kovoja už visą darbo žmonių 
interesus. Kadangi pažangūs 
lietuviai niekuomet neapsi- 
rubežiavo vien tik lietuviška 
pažangia veikla ir jai teikia
ma parama, visuomet pare
mia ir tarptautinį judėjimą, 
todėl ir šį kartą gausiai pa
rėmė - nuo kuopos ir draugai 
bendrai su $141.

KVIEČIA I GEGUŽĖS 
PIRMOSIOS MINĖJIMĄ.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet yra ruošiamas 
tarptautinis Pirmosios Ge
gužes paminėjimas. Bus 
tarptautinis puikus bufetas 
(įvairių tautų maisto gami
niai), geras orkestras ir ki
tokį pamarginimai. Vieta: 
405 FAIRMOUNT WEST 
(kampas Hutchison), lai
kas - 8 v. v., šeštadienį, ba
landžio 27 d. Kviečia kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

SUMANYMAI, PASTABOS IR 
SUSIRINKIMO PABAIGA

Užbaigus visus biznius, 
buvo draugiškos pastabos kai 
kuriems draugams, išsiaiš-

Philadelphia, Pa.
SVARBUS PRANEŠIMAS 
LDS NARIAMS

Julia Andriulienė vėl 
apsigyveno Philadelphi- 
jojo. LDS centro papra
šyta, ji sutiko pasidar
buoti atsteigimui LDS 5 
kuopos.

Jis dė pastangas su
šaukti į,susirinkimą Phi- 
ladclphijoje ir apylinkėje 
gyvenančius LDS narius, 
kurie prigulėjo prie LDS 
5 ir 107 kuopų.

Prašome tų buvusių 
kuopų narių kooperuoti su 
drauge Andriuliene tame 
reikale. Jos adresas:

Julia Andriulienė
143 Pierce St.

Philadelphia, Pa. 19148

ANNE YAKSTIS, 
LDS sekretore

CINCINNATI, Ohio. Vie
šąją mokyklą mokytojai pa
skelbė streiką. Reikalauja 
pakelti 11% atlyginimo ir
nor i kitą benefitą.

Storiausias Kauno ąžuolas 
Pažaislyje. Jam daugiau kaip 
500 metų. Aplink jį - 11
žingsniu.

A. K ORŠA KOVO nuotr.

kinta išsidiskusuota ant vie
tos visi neaiškumai. O už
baigai dalyviai buvo pavai
šinti skaniu kėku ir kavute, 
kuriuos paruošė E. Jurašie
nė ir P. Kisielienė. Tuo su
sirinkimas ir baigėsi.

P. KISIELIENE
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MIRUS

įžymiai lietuviu ir šios šalies visuomenininke i

Margaret Kavaliauskaitei
reiškiame gilią užuojautą velionės 
sese m s. gi m in ė m s ir artimiems.

Telda King
Maryte Baltolionytė
Uršulė Burdicnė
Kostancija Mugianienč
Margaret Mozuraiticnė

Ksavera Karos ienč 
Josephine Anscott 
Valė Sutkicnė
Violeta Taraškicnč 
Dorothy Mačiulienė

Ignas Kamarauskas
San Francisco-Oakland, California Grupė Draugų

LAISVE

.hi

£
‘Laisvės dalininku suvažiavimo viršininkės. Iš kai- <

rėš i dešine: Helen Feiferienė - sekretorė, K. Petrikio- 
nė - pirmininkė, Julia Andrulienč - vicepirmininkė.

r

ARTHUR PETRIKOS nuotr.

Dėkojame
Širdingai dėkojame visiems mūsų sesutės MA R- 

GARET COWL-KAVALIAUSKAITGS draugams už 
.dalyvavimą šermenyse, už išreikštas užuojautas 
ir kalbėtojams už gražus prisiminimus mylimos 
Margaretos.

Jos atminimui aukojame “Laisvei” $25.
HELEN ir GEORGE KUDIRKAI, 

sesuo ir švogeris
EDITH WELTON, dukterėčia 
ETTA OAKLEY, dukterėčia

Širdingai dėkojame
Mirus mūsų mylimam tėveliui KANCY LEVA- 

NUI norime išreikšti širdingą padėką visiems, 
kurie ji lankė jam sergant, taipgi visiems kurie 
dalyvavo šermenyse bei išreiškė mums užuojau-

■ ta jam mirus. Taipgi norime padėkoti Albert 
Balton, vedėjui Ballas Funeral koplyčios, už jo 
taip tvarkingą priežiūrą.

Mes liūdime netekę brangaus tėvelio, bet taip 
pat žinome, kad liūdi jo ir draugai. Jo prisimi
nimui aukojame “Laisvei” $20.

HELENA M. SOMESLA, podukra
JOHNSOMESLA, žentas
STEVE ir BARBARA, anūkai

Stockholm, N. J.

AT'IT YORKO 
NAUJIENOS

Mirė 74 metų amžiaus pa
sauliniai pagarsėjęs čelistas 
Benar Heifetz, gimęs Mogi- 
levoje, Rusijoje, turėjęs pir
mą koncertą St. Petersburgc 
1915 m., 1927 m. atvykęs į 
Amerika, nuo 1961 m. ture- 
jęs Manhattanc savo muzikos 
mokyklą.

1973 m. miesto viešosiose 
mokyklose apsišaudymai ir 
kiti tarp mokinių prasižengi
mai dvigubai padidėjo. To
dėl ir mokykloms sargų dau
giau reikalinga.

Keletas tūkstančių mo
kyklų tarnautojų sudarė de
monstraciją prie ccntralinės 
švietimo Tarybos raštinės 
Brooklync. Reikalauja naujo 
kontrakto.

•
Majoras Beame gavo pa

sižadėjimų iš daugelio biz
nierių priimti į vasarinius 
darbus apie 20,000 studentų. 
Miestas suteiks darbus 50,- 
000 studentų. Bet darbų 
ieško apie 200,000 studentų.•

Policijos departamentas 
sunaikino Įvairių narkotikų 
$2,346,625 vertės, kurie 
buvo iš narkotikų vartotojų 
ar pardavinėtojų konfiskuoti.•

1,700 mokyklų sargų rei
kalauja pakelti po $1,000 i 
metus algas, kad jų metinis 
atlyginimas siektų $4,400. 
250 sargų piketavo Švietimo 
Tarybos raštinę. Jie ruošia
si streikuoti, jeigu jų reika
lavimai nebus patenkinti.

Dr. Martin Luther King 
užmušimo 6 metų sukakti at

žymėjo masiniame susirin
kime, kuriame dalyvavo apie 
1,500 žmonių. Pasisakė už 
kovą prieš skurdą.

Bronxe 20 metų jaunuolis, 
besislapstydamas nuo poli
cijos, iššoko pro langą nuo 
ketvirto aukšto namo ir už
simušė. Kaltino ji mergi
nos apiplėšimu.

•
Sekmadieni, balandžio 21, 

Waldorf-Astoria viešbutyje, 
Park Ave. ir 50 St., bus pa
gerbti socialistinių šalių am - 
basadoriai. Pradžia 1 vai. 
Banketo biletas - $12.50. 
Rengia žurnalo “Now World 
Review” komitetas ir kviečia 
visus dalyvauti.

Padėkos 
žodis

Nors aš nenoriu laik
raštyje užimti vietos, bet 
šį kartą turiu tai pada
ryti. Kadangi tiek daug 
draugų ir draugių pri
siuntė atvirlaiškių dėl 
mano žmonos sustiprini
mui jos dvasios laike 1 i- 
gos, mes turime jiems 
viešai tarti padėkos žodį. 
Taip pat dėkojame tiems, 
kurie pašaukė telefonu. 
O už vis daugiausia esa
me dėkingi draugams 
Ventams už jų didelį rū
pestį, už lankymą jos li
goninėje, už parvežimą 
namo iš ligoninės ir už 
visokį patarnavimą.

Mudu reiškiame dide
lės padėkos žodį visiems 
už mums parodytą užuo
jautą.

BEATRICE ir 
KLEM. BREADY

Artinasi Aido 
Choro koncertas

Artinasi Aido Choro pava
sarinis koncertas, prie kurio 
aidinčiai stropiai ruošiasi. 
Koncerto programai parink
tos gerai žinomos populia
rios dainos ir gražios liau
dies dainos iš tėvynes Lie
tuvos.

Apart Aido Choro ir solis
tų, turėsime svečių daini
ninkų ir iš kitų miestų, ku
riuos suminėsimo sekan
čiuose rašiniuose. Na. o 
mūsų šaunieji aidiočiai - 
solistai: Nellie Ventiene, 
Augustas Iešmantą ir Vikto
ras Bckeris taip pat žada 
nepaprastai pasirodyti.

Aido Choro koncertas 
Įvyks Laisvės salėje, gegu
žės 5 dieną (sekmadieni). 
Po programos, bus bufetas 
su skaniais užkandžiais. 
Pradžia 2 vai, po piet. .Kai
na i koncertą ir vaišes $4.

Aido Choras kviečia visus 
atsilankyti.

H. F.

VIKTORAS BEKERIS 
’’Aido" Solistas

Pramogų Kalendorius

HARTFORD, CONN.

Mirus

Kancy Levanui
1974 m. balandžio 6 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo podukrai ir jos 
vyrui, Elenai ir John Somesla, visiems kitiems 
giminėms ir artimiesiems, ir draugams bei pa
žįstamiems.

E. Danilevičienė
J. Mikaila
W. B. Keršuliai
F. Mažellenė
V. J. Gašlūnai
I. A. Bimbai
J. U
P. N. Ventai
A. N. Mitchell

Bernotai

G. Diržuvaitis 
A. Jones 
J. Andrulienė 
F. Yakštys 
F. Varaška 
J. Grybas 
W. Baltrušaitis 
W. A. Malin 
I. Mizarienė

CHICAGO. Mirė čia pa
sižymėjęs komunistiniame 
judėjime Isador Pomerantz, 
daugiausia veikęs tarp žydų, 
taipgi antifašistinėje veik
loje. •

MASKVA. Mirė 68 metų 
amžiaus TSRS Medicininių 
Mokslų akademijos vicepre
zidentas dr. S. R. Mardaše- 
vas, pasižymėjęs naujais su
radimais gydymui tulžies ir 
inkstų ligų.

SAN FRANCISCO miesto 
5,000 mokytojų, išstreikavę 
20 dienų, grižo darban, gavę 
pakelti daugiau kaip 12% at
lyginimo, laimėję ir kitus 
benefitus.

Laisvės Choro koncertas 
ir pietūs balandžio 28 d. 
Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Si. 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.

GEGUŽES 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 sugrižimą i 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

AUGUSTAS IEŠMANTĄ
"Aido” Solistas

A Real Life Horror Story

Union Tours kelionės į 
VILNIŲ

15 dienų ........ $998.00 asmeniui
5 naktys VILNIUJE ’
5 naktys VIENOJE (Austrija)
5 dienos kelionei su sustojimais 

MASKVOJE ir LENINGRADE

f kainą įeina pirmos klasės viešbučiai; ke
lionė į ten ir atgal paremta nupiginta eks
kursine kelione; valgis tris kartus į dieną 
Vilniuje; pusryčiai ir pietūs Vienoje ir val
gis Maskvoje ir Leningrade; persikėlimai ir 
pavežinėjimas po miestus ir lagamino tvar
kymas, kuriame pr i skaitoma du čemodanai.

Kelionės išvyksta: Birželio 6, birželio 25, 
liepos 22 ir rugpiūčio 28.

The answer to the people’s 
cry for clean air and for 
clean water is blown in the 
wind so far. Business and 
profits seem to always come 
first.

Pollution in industrial ci
ties here and also elsewhere 
are creating hardships, 
sickness and death.

In the Japanesefishing vil
lage of Minamata lived one 
of the greatest living photo
graphers - Eugene Smith 
with his Japanese-American 
wife, Aileen. They became 
passionately involved in ex
posing and photographing the 
death and anguish caused by 
the mercury poisoning of re
sidents who ate fish from the 
polluted waters there.

On July 7, 1972, during the 
course of a protest against 
Chisso Corporation, a che
mical company in Minamata 
that had been dumping indus
trial waste into the water, 
Mr. Smith was severely 
beaten by six men. As a re
sult of his inuries, he is now 
almost entirely blind.

The beating occurred when 
Mr. Smith, his wife and some 
of the victims of the poiso
ning were waiting to see a 
union leader at the Chisso 
Company. According to Mr. 
Smith, he was suddenly sur
rounded, kicked in the stom
ach and then slammed across 
a chair. The six men grabbed 
his legs and swung him onto 
the cement courtyard. He 
landed on his neck as his as
sailants jumped on him.

Mr. Smith is being treated 
in the United States now. As 
a result of the beating, the 
vertebra in his neck have 
been jammed together so that 
they are pinching two nerves 
and a blood vessel and pre
venting the flow of blood to 
his eyes.

In addition, the muscles 
that control the fingers in 
his left hand were also affec
ted and he cannot raise his 
hands high enough to use his 
camera.

(Based on an article in 
The New York Times )

ILSE

Dėlei platesnės informacijos susisiekite su:

Union Tours, Inc.
6 East 36th Street
New York, N. Y. 10016 

Telefonas: (212) ORegon 9-7878 
MRS. PATRICIA KELTNER, manadžierius 

Rytinės Europos Kelionių Skyriaus.

This picture by W. Eugene Smith, of a mother with her 
girl, 16, born retarded, paralyzed, blind and deaf, is con
sidered by its maker, top, to be one of his strongest. The 
girl’s ills resulted from her mother’s having been poisoned 
by mercury in fish that fed on chemical waste dischared 
into the water at Minamata, Japan. The picture was taken 
shortly before Mr. Smith was beaten, virtually blinded and 
disabled at chemical plant.

Preparing for the 
Last Journey

Just as certain as 
birth, sickness, happi
ness and taxes, there is 
still that final curtain in 
everyone’s life that 
awaits us all, death. 
This is the one climax 
that hardly anyone in our 
society is properly pre
pared to meet even 
though we all realize it 
will happen to everyone. 
It is a very traumatic 
experience when a friend 
passes away but when it 
happens to a member of 
the family we are no lon
ger capable of making fi
nal and sensible deci
sions.

There are not many 
of us that are financially 
so secure that we can 
give some undertaker 
carte blanche permission 
to make all arrange
ments.

There exists through
out the United States and 
Canada a Memorial So
ciety that had been foun
ded to help families plan 
ahead so as to make this 
final act of burial a pro
per one, yet economical. 
This Society provides 
each member with a list 
each year of participating 
undertakers, along with 
their current fees.

The one initial charge 
of $10 or $15 is a life
time membership fee 
which includes the entire 
family.

For more information 
anyone could write to:

The Continental Assoc, 
of Funeral & Memorial 

Societies
59 E. Van Buren Street 
Chicago, Illinois 60605 
‘ARTHUR R. PETRICK

•
JOHANNESBURG. Pietų 

Afrikos lėktuvas susidaužė 
ir sudegė. Žuvo juo keliau
jantieji 77 aukso kasėjai.•

GUAYAQUIL. Ekvadoro 
žemdirbių 80 organizaciji. 
nusitarė teikti paramą Čilės 
patriotams, kovojantiems už 
demokratinių teisių atsteigi- 
ma. 

(




