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Gyvenimas žymiai sunkėja 
Remtina taksų reforma 
Reika griežto spaudimo 
Kaip užtikrinti taikų 
Didieji LDS darbai

J. GASIŪNAS
Per šių metų pirmuosius 

4 mėnesius pramoninė ga
myba nupuolė arti 6%, tuo 
pačiu metu inflacija pakilo 
arti 11%. Tai jau skanda
linga ekonominė padėtis.

Neturtingiesiems pragy
venimo našta kasdien sunkė
ja. Jie jaučiasi baisiai 
skriaudžiami iš visų pusių. 
Kainoms smarkiai kylant, 
darbininkams tenka panešti 
nuostolius ir kartu daugeliui 
trūkumus.

Kitos išeities darbo žmo
nėms jau nebėra, kaip tik 
kovoti už žymiai didesnius 
atlyginimus.

Senatoriai McGovern, 
Humphrey ir keletas kitų 
siūlo federaliniams taksams 
reformų planą, kuris galėtų 
palengvinti neturtingiems, 
pakelti taksus turčiams.

Svarbiausia, kad refor
muota taksų sistema užda
rytų visas skyles, per ku
rias turtingieji, kaip kokios 
žiurkės, išlenda nemokėję 
arba visai mažai susimokėję 
taksų. Vien tik 1972 m. 402 
turčiai, turėję pajamų po 
$100,000 ir daugiau, jokių 
federalinių taksų nemokėjo. 
Daugelis milijonierių, kaip 
prez. Nixonas, mokėjo tik 
visai po mažą sumą.

Nixonas jau pasisakė, kad 
jis priešingas siūlomai tak
sų reformai. Žinoma, tur
čiai kovos prieš tą taksų 
reformą, bet liaudis turėtų 
ją paremti.

JAV Valstybės departa
mentas jau sutikoleisti ame
rikiečių automobilių korpo
racijoms Argentinoje par
duoti automobilius ir sunk
vežimius Kubai.

Žinoma, tai svarbi Kubos 
revoliucijai nuolaida. O tai 
padaryta ne iš geros valios, 
bet daugeliui Lotynų Ame
rikos valstybių reikalavimui 
baigti Kubai boikotą.

Dabar tenka padaryti kitas 
griežtas spaudimas, kad 
Nixono administracija už- 
megstų diplomatinius ir pre
kybinius su Kuba ryšius. Tuo 
klausimu Kongresui jau pa
teiktos rezoliucijos. Tik 
reikia jas masiniai paremti.

•
Kaip galima užtikrinti tai

ką Vidurio Rytuose, kuomet 
Izraelio militarinės jėgos 
yra okupavusios daugiau kaip 
dusyk didesnę arabų terito
riją, negu pats Izraelis ir 
kai Izraelio jėgos tebeka
rta u ja Sirijoje?

Dar vienas Kissingerio 
apsilankymas Vidurio Ry
tuose nepadės taikai, jeigu 
Izraelis nesutiks baigti ag
resiją prieš arabus, nepasi
trauks iš okupuotų arabų že
mių, kaip reikalauja Jungti
nių Tautų rezoliucija.

Vidurio Rytų klausimu 
Jungtinės Valstijos turėtų 
kooperuoti su Tarybų Sąjun
ga ir pradėti rimtai tartis 
Genevos konferencijoje.

-■.•f
Gegužės mėnesi įvyksta

Maskva. Senatorius Ken
nedis čia atvyko su savo 
šeima. Jis turėjo 4 va
landų pasitarimą su TSRS 
vadu L. Brežnevu svarbiai
siais pasauliniais klausi
mais. Brežnevas sakė Ken- 
nedžiui, kad Tarybų Sąjunga 
nori daugiau pagerinti san
tykius tarp abiejų šalių ly
gybės, bendros geroves ir 
nesikišimo i abiejų šalių 
vidaus reikalus pagrindu. 
Bendrame pareiškime abu 
pasisakė už taikos išlaiky
mą, pilną ginklų kontrolę ir 
gerus santykius.

Maskvos universitete Ken
nedis kalbėjo 800 studentų. 
Jis pasakė, kad jis jau seniai 
kovoja už atsteigimą norma
lių ryšių su Kuba, už sulai
kymą visokios paramos fa
šistiniam Čilės režimui, už 
pilną ginklų kontrolę ir tt.

Kennedis tada nuvyko į 
Tarybų Gruzijos sostinę 
Tbilisi, kur vyko 8 dvime- 
tinis Dartmoutho sutarties 
susirinkimas. Suvyko ne
maža iš Amerikos biznierių, 
visuomenės- veikėjų tikslu 
pasitarti su tarybiniais pa
reigūnais dėl geresnių eko
nominių ir kultūrinių san
tykių tarp abiejų šalių. Da
lyvavo keletas kongresmenų 
ir senatorių, tarp kurių buvo 
ir Senato republikonų vadas 
Hugh Scott. Po pasitarimų 
visi vyko i Maskvą taipgi 
susitikti su Brežnevu ir ki
tais tarybiniais pareigūnais.

Brežnevas ir Kennedis tarėsi 
svarbiaisiais klausimais; 
susitiko su 800 studentų

Portugalijos armija nuvertė 
fašistu diktatūra; pažadėjo 

atsteigt demokratiją

Militarinės organi
zacijas panaikinti

Varšuva. Septynios so
cialistines valstybes, suda
rančios militarinę Varšu
vos Sutarties organizaciją, 
bendrame susirinkime nusi
tarė dar kartą paraginti mi
litarinę NATO organizaciją 
panaikinti kartu suVaršuvos 
Sutarties panaikinimu.

Susirinkime pasisakyta už 
solidarumą su arabų kovo
mis prieš Izraelio agresiją, 
už paramą šiaurės Vietnamo 
ir Pietų Vietnamorevoliuci- 
nės valdžios griežtai laikan
tis Paryžiuje pasirašytos 
taikos sutarties, už paramą 
Čilės patriotų kovų prieš 
fašistinę diktatūrą.

TSRS ekonomika 
palyginus su JAV

Maskva. Tarybų Sąjungos 
ekonomikos augimo raportas 
rodo, kad 1950 metais TSRS 
bendra gamyba .siekė 30% 
visos Jungtinių Valstijų ga
mybos. Bet 1973 metais 
TSRS gamyba jau pasiekė 
75% JAV gamybos.

■ • Agrikultūros gamyba 
1971-73 metais pasiekė 85% 
JAV gamybos. 1973 metais 
TSRS grūdų derlius buvo re
kordinis - gauta 222.5 mili
jono tonų. Vatos - 7.66 
milijono tonų.

Nixonas priešingas 
taksų mažinimui

Washingtonas. Demokratų 
senatorių grupė siūlo suma
žinti taksus neturtingiems ir 
pakelti turčiams, taipgi už
daryti skyles, kad turčiai 
negalėtų išlysti taksų nemo
kėję. Tai padėsią ekonomi
kai, kurios gamyba dabar 
puola žemyn.

Bet prez. Nixonas iš anks
to pareiškė, kad jis priešin
gas neturtingiems taksus 
mažinti, nes tuomet infliaci
ja galinti dar smarkiai pa
kilti.
Jungtinių Tautų 
pagalba vaikams

Jungtinių Tautų Vaikų 
Fondas nutarė suteikti nuo 
karo nukentėjusiems vai
kams. šiaurės Vietname ir 
Pietų Vietnamo revoliucinės 
valdžios kontroliuojamoje 
teritorijoje.

Tam tikslui skiria $22.5 
milijono. Gera tos sumos 
dalis bus panaidota sugriau
toms mokykloms atstatyti.

TSRS šimtamečiai
Maskva. Tarybų Sąjungoje 

yra daugiau, negu kitose ša
lyse, ilgamečių gyventojų, 
daugelis jų turi gerokai dau
giau kaip šimtą metų. Kiek
vienam šimtui tūkstančių gy
ventojų yra 8 šimtamečiai.

Daugiausia šimtamečių 
yra Kaukazo respublikose. 
Visoje Tarybų Sąjungoje yra 
19,304 gyventojai, turi dau
giau kaip po šimtą metų.

Mirė 74 metų amžiaus Franz 
Jonas, ketvirtasis Austrijos 
prezidentas, visą laiką buvęs 
socialistas, 14 metų buvęs 
pirmiau Austrijos sostinės 
Vienos majoru.

MASKVA. Tarybų Są
junga jau baigė paruošti savo 
eksponatus Expo-74parodai, 
kuri atsidarys gegužės 4 d. 
Spokane, Wash.

EBENSBURG, Pa. 6,000 
mainierių streikuoja, nepai
sant teisėjo įsakymo grįžti 
darban.
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LDS Centro Valdybos ir 
Seimo delegatų rinkimai. 
Svarbu, kad juose juo dau
giausia narių dalyvautų.

Kitas svarbus LDS dar
bas - sėkmingas baigimas 
naujiems nariams įrašyti 
vajaus, kuris baigsis birže
lio 1 d. Dar vieną mėnesi 
galima rimtai padirbėti.

Seimas įvyks Pittsburghe 
rugpiūčio 9 ir 10 dienomis. 
LDS Nacionalinis Bowlingo 
Turnyras - gegužės 18, 19 ir 
20 dienomis Detroite. Tiki
masi gerų sėkmių.

Bostone Jungtinės Farmų Darbininkų unijos rėmėjai de
monstruoja, skelbdami boikotą užstreikuotoms salotoms, 
vynuogėms ir Galio vynui, kuris daromas iš užstreikuotų 
vynuogių. Daugelis piketuoja supermarketus ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais.

Antano Sniečkaus 
atminimui įamžinti

Vilnius, balandžio 29 d. - 
Vakar dienos laikraščiuose 
paskelbtas Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto ir Ministrų Tarybos nu
tarimas dėl įžymaus revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
veikėjo, TSKP Centro Ko
miteto nario, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
to, Lietuvos KP Centro Ko
miteto pirmojo sekreto
riaus, Socialistinio darbo 
didvyrio Antano Sniečkaus 
atminimo įamžinimo.

Antano Sniečkaus vardą 
nutarta suteikti Kauno Poli
technikos Institutui, Lietu
vos gamybinės žuvies pra
monės valdybos laivui - 
plaukiojančiai bazei ir Kė
dainių rajono Aristavo kolū
kiui. Prie Lietuvos K P Cent
ro Komiteto bus atidengta 
memorialinė lenta ir ant 
Sniečkaus kapo Antkainio ka
pinėse pastatytas paminklas.

Nutarta išleisti Antano 
Sniečkaus straipsnių ir kalbų 
rinkinį, biografinę apybrai
žą apie Antano Sniečkaus 
gyvenimą ir veiklą. Lietu
vos TSR Revoliucijos mu

Fordo viršininku& 
atlyginimai

Detroitas. Fordo korpo
racijos prezidentas Lee A. 
laęocca 1973 m. gavo algos 
ir bonų $865,000, Henry Ford 
gavo tokią pat sumą.

General Motors korpora
cijos pirmininkas Gersten- 
berg gavo $923,000. Didelius 
atlyginimus gauna ir kitų di
džiųjų korporacijų viršinin
kai.

Sutartis nepanaiki
na diskriminacijos

Washingtonas. Plieno 
trustas ir Jungtinės Plieno 
Darbininkų unijos viršinin
kai pasirašė sutartį, pagal 
kurią plieno kompanijos su
tiko atmokėti $31 milijoną 
negrams, meksikiečiams ir 
moterims maždaug po $800 
kiekvienam.

Maždaug tiek buvo neda- 
mokėta jiems.rasės ir lyties 
diskriminacijos palaikymu. 
Bet Nacionalinė negrų sąjun
ga tvirtina, kad sutartis vis 
tiek rasinės bei lytinės dis
kriminacijos visai nepanai
kina plieno pramonėje. Juos 
skundžia teismu. 

ziejuje bus įrengta nuolati
nė ekspozicija, skirta Anta
nui Sniečkui.

V. PETKEVIČIENE

Svečias iš Lietuvos
(Kablegrama iš Vilniaus)

Šiomis dienomis į Jungti
nes Valstijas su grupe ta
rybinių kinematografininkų 
išvyksta Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas Jonas Gri
cius. Jis paskirtas vyriau
siuoju operatoriumi bendro 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų meninio filmo. 
Tai bus dviejų serijų spal
votas muziklas.

Jonas Gricius Jungtinėse 
Valstijose praleis dešimt 
dienų, kurių metu aptars 
konkrečius filmo klausimus.

Jonas Gricius yra žymaus 
lietuvių rašytojo Augustino 
Griciaus sūnus, baigęs 
Maskvos kinematografijos 
institutą ji 45 metų amžiaus, 
laikomas vienu geriausių ta
rybinių operatorių, šis me
ninis filmas bus jo trylik
tasis darbas.

V, PETKEVIČIENE

Alfonso Lopez Michelson

BOGOTA. Kolumbijos 
prezidento vietą laimėjo li
beralas Alfonso Lopez Mi- 
chelsen, sutnušęs konserva
torių Gomez.

Lopez siūlo liberalines 
reformas savo šaliai. Jis 
yra 60 metų amžiaus, teisių 
profesorius, buvęs užsienio 
reikalų ministras.

Kanados paštas 
užstreikuotas

Kanados valdžia pranešė 
Jungtinių Valstijų paštui, kad 
streiko laiku jokių siuntinių 
nesiųstų į Kanadą.

JAKARTA. Indonezijos 
saloje Bali sudužo ir sudegė 
Pan American lėktuvas. 
Žuvo 107 žmonės.

Lisbonas. Portugalijos 
armija sukilo ir nuvertė 46 
metų fašistinę diktatūrą, ku
riai šiuo metu vadovavo Cae- 
tano. Armijos vadas gen. 
Antonio de Spinola perėmė 
šalies vadovybę ir paskelbė, 
kad Portugalijoje laisvė at- 
steigiama, demokratinės 
teisės bus suteiktos žmo
nėms, už metų rinkimai bus 
pravesti.

Gen. Spinola taipgi pasa
kė, kad kolonialiniai karai 
Afrikoje turės būt baigti, 
politinis susitarimas duos 
taiką Portugalijai ir jos ko
lonijoms Afrikoje. Atrodo, 
Portugalijos kolonijos Af
rikoje galės laimėti nepri
klausomybę, už kurią jos 
kovojo daugelį metų.

Portugalija su 10 milijonų 
gyventojų buvo seniausia fa
šistinė šalis pasaulyje. 1928 
m. Antonio Salazar pasiskel
bė diktatorium, jam rimtai 
susirgus jo vietą užėmė Cae- 
tano 1968 m. Karą Afrikoje 
vedė per 13 metų. Dabar 
pasirodė, kad afrikiečiai lai
mi karą, tai ir privedė prie 
fašistinės diktatūros susmu
kimo.,

Portugalija rubežiuojasi 
Ispaniją, kurios liaudis taip
gi kovoja prieš fašistinį dik
tatorių Franko. Laukiama 
ir ten atmainų.<

Fašistu teroras
Lisbonas. Portugalijos 

fašistinė valdžia tęšia terorą 
prieš opoziciją. Areštuoja 
šimtus nužiūrimų komunis
tų, žurnalistų ir kitų.

Komunistų, kaip ir kitos 
valdžiai priešingos partijos 
bei organizacijos uždraus
tos. Jos veikia pogrindyje.

Čilės vyskupai 
smerkia terorą

Santiago. Romos katalikų 
vyskupai išleidopareiškimą, 
kuriame griežtai smerkia 
Čilės militarinės juntos te
rorą, kalinių kankinimą ir 
t. t.

Vyskupų pareiškime nuro
doma, kad valdžia persekio
ja darbininkus, jai nepatiki
mus paleidžia iš darbo. Ne
darbas gerokai padidėjo ir 
pasidarė skurdžiams dides
nė našta.

Čilė gyvena “nesaugumo 
ir baimės klimate”, sako 
vyskupai.

Amerikon atvyksta
mažiau mokslininku

Washingtonas. Nacionali
nė Mokslų Fundacija skelbia, 
kad šiuo metu mažiau čia at
vyksta apsigyventi iš užsie
nio mokslininkų, kurių pir
miau atvykdavo maždaug po 
13,000 į metus.

1973 metais iš užsie
nio gydytojų, inžinierių ir 
kitų mokslininkų atvyko tik 
6,632.! Sumažėjimo prie
žastis esanti dėl naujo pa
tvarkymo, kad prieš čia at- 
vyksiant turi jau gauti darbą 
kokioje įstaigoje ir kartu 
nepakenkti amerikiečiams 
mokslininkams.

DETROITAS. Negras ma
joras Young deda daug pa
stangų panaikinti policijos 
brutalumą, rasizmą, įgy
vendinti naujas reformas pu
santro milijono gyventojų 
mieste.

Gegužės Pirmosios 
minėjimas

Clevelandas. Gegužės 
Pirmosios komitetas ruošia 
gegužinę celebraciją sekma
dienį, gegužės 5, Jewish 
Painters Hall, 2176 Lee Rd., 
arti Cedar Ave.. Pradžia 2 
vai.

Rengėjai kviečia visus da
lyvauti ir prisidėti prie 
bendros kovos prieš aukštas 
maisto kainas, prieš inflia
cijos kilimą, prieš nedarbo 
didėjimą.

Jungtinės Tautos 
pasmerkė Izraelį

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba pasmerkė Izraelio 
lėktuvais bombardavimą Le
banon© teritorijos, kaip neva 
atsilyginimą už palestiniečių 
teroristų užpuolimą ant Iz
raelio kaimo, kur žuvo 18 
žmonių.

Susilaikė nuo balsavimo 
tik Kinija ir Irakas. Rezo
liucijoje pasakyta, kad Iz
raelis atliko “smurto ak
tus” prieš Lebanoną.

Kissingeris išvyko 
taikos ieškoti

Washingtonas. Valstybės 
sekretorius Kissingeris vėl 
išvyko į Vidurio Rytus. Iz
raelį taikyti su arabais. Jis 
lankosi Izraelyje, Kaire, Da
maske ir kitur.

Kelionėje Kissingeris su
stojo Genevoje ir matėsi su 
TSRS užsienio reikalų mi
nistru Gromyko. Kissinge
ris nori, kad TSRS prikal
bintų Siriją tartis su Izrae
liu.
Čilėje nužudė 
10 žurnalistų

Santiago. Čilės fašistai 
jau nužudė 10 žurnalistų ir 
41 laiko kalėjimuose, infor
muoja Tarptautinė Žurnalis
tų organizacija, gavusi žinių 
iš Čilės.

Žurnalistai kviečia išvys
tyti kovą už žurnalistų ir 
kitų politinių kalinių išlais
vinimą.
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Technika - palaima ir nelaimė
Be technikos ir automatizavimo gamybos procesu žmo

gus tebegyventu laukiniu gyvenimu. Taigi, technika yra 
žmogaus laime ir išganymas. Tik jos pagalba jis iškilo i 
aukščiausias aukštumas visose gyvenimo srityse. Todėl 
keistai skamba balsas prieš technikos vystymą ir pilniau
sią, plačiausią jos panaudojimą pakelti, pagerinti, pasku
binti, patobulinti gamybą. Bet šiandien mūsų New Yorke 
net trijų didžiųjų kapitalistiniu dienraščiu- “Daily News”, 
“Times ir “Post” - savininku ir spaustuvininku “nesusi
pratimo” pagrindą sudaro kaip tik šis klausimas. Savi
ninkai užsimojo pilnai suautomatinti laikraščiu surinkimą. 
O tai reiškia išmetimą iš darbo gal net keliu tūkstančiu 
darbininką. Darbininkai priversti griežtai priešintis ir 
priešinasi.

Vadinasi, čia turime pavyzdi, kaip kapitalistinėje siste
moje technika pavirsta didžiausia darbo žmogui nelaime. 
Tokie “prajovai” neįmanomi ir negalimi socialistinėje 
sistemoje. Antai, kaip tik šiuo lauku Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje spauda užpildyta skatinimais ir ragini
mais techniką kelti, vystyti, plėsti, tobulinti ir Įdiegti i 
visus gamybos procesus. Kaip tik tuo keliu kelti darbo 
našumą ir visos liaudies gerovę. Ne vienam darbininkui 
netenka bijoti, kad technikai iš jo ranku atėmus fizini dar
bą, jam prisieis atsidurti bedarbiu armijoje ir su šeima 
badauti.

Tokią pavyzdžiu, koki šiandien duoda New Yorko spaus
tuvininkai, šios šalies istorija kupina. Gerai atsimename, 
kaip kadaise net ir mūšy siuvėjai kėlė protestus prieš Įve
dimą naujos technikos. Panašus klausimas iškyla beveik 
kiekvienose derybose dėl naujo kontrakto automobiliu ga
myboje.

Jau tik tuo vienu požiūriu ryškiausiai matosi, kaip kapi
talizmas tapo didžiuliu pažangos stabdžiu. Be to, labai daug 
puikiausią išradimą yra “užšaldyti”, neįdiegiami dar ir 
dėl to, kad tuo tarpu kapitalistams grynai pelno sumeti
mais neapsimoka. Tiktai kai pamato ir Įsitikina, kad nauju 
išradimą Įdiegimas jiems padidins pelnus, nepaisant kiek 
darbininką reikės išmesti iš darbo, jie skubinasi juos pa
naudoti. Matyt, šiuo laiku minėtu laikraščiu savininkai 
priėjo kaip tik šios išvaizdos.

Kaip ilgai spaustuvininkams seksis ją užmojui užkirsti 
kelią, sunku pasakyti. Kaip žinia, praeityje panašiais at
vejais, nepaisant darbininku priešinimosi, technika ir sa
vininkai laimėdavo.

Kreipimasis j "Laisvąs”skaitytojus
Jau čia pat ir vasara. Vasaros karščiai labai pasunki

na mūsą pažangiosios spaudos ekonominius reikalus. Tai 
puikiai žinoma visiems laisviečiams. Jiems žinoma, kaip 
sunku per vasarą “Laisvei” išsiversti.

Karštai prašome ir raginame koloniją veikėjus i tai 
atkreipti savo dėmesį. Tiesa, kad vasarą su parengimais 
šiais laikais gana sunku. Kai kur net jie neįmanomi. Bet 
visoje eilėje didesnią koloniją dar galima kai ką nuveikti, 
surengti kokį nors pobūvį “Laisvės” naudai.

Žinoma, ne visur galima gauti parką ir suruošti didelį 
pikniką. Bet beveik visur randasi draugu, kurie turi prie 
savo rezidenciją sodelius, kuriuos galima panaudoti kul
tūriškiems, draugiškiems pobūviams. Tegul susieis kad ir 
tik keletas desėtky geros valios susipratusiu lietuvią, nau
da bus didelė, jeigu ne medžiaginė, tai moralinė ir dvasi
nė.

Reikia panaudoti visas galimas progas, kad nebūty tokios 
kolonijos, kurioje dar turime nors saujalę lietuviu, kad per 
šią vasarą nebūtu suruoštas koks nors parengimas “Lais
vės” naudai.

Pakeitė gaires
Nuo 1967 metą Vidurio Rytuose karo, kuriame Amerika 

palaikė Izraelio pusę, tarp Egipto ir Amerikos diplomati
niai ryšiai buvo nutraukti. Šiomis dienomis jie tapo at- 
steigti. Egiptas jau žada Amerikoje pirkti ginklus. Mūsą 
valdžia, matyt, sutinka juos parduoti, ir dar priedui prez. 
Nixonas siūlo Egiptui tuoj suteikti $250,000,000 grynos fi
nansinės paramos! Aišku: Egipto prezidentas Sadatas 
neatsisakys ją priimti.

Kaip su Izraeliu? Amerikos valdžia pasilieka jo talki
ninke. Nixonas siūlo Izraeliui tuoj paskirti $350,000,000, 
taip pat, žinoma, toliau Izraelį ginkluoti.

Mūsą valdžios manevrai aiškūs: pagilinti arabuose pa
sidalijimą, remiant Egiptą ir Jordaną prieš kitus kraštus, 
ir tuomi juos susilpnyti. Juk didžiausia arabu pasaulio 
silpnybė ir yra tame, kad jame nėra susitarimo ir vieny
bės. Juk tik dėlto jie pralaimėjo 1967 metu karą ir pra
rado milžiniškus savo žemiu plotus Izraeliui.

Štai kam nesigaili milijonų
Nieko nereiškia New Yorko gyventoju nusiskundimas, 

kad už elektrą kaina nuolatos keliama. Bet užteko Conso
lidated Edison kompanijai pasiskusti, kad jos šiemet pel
nai nėra tokie, kokią kompanijos dalininkai norėtą, ir jau 
girdime, kad New Yorko valstijos seimelio vadai sutiko jai 
padovanoti net $500,000,000! Tokia milžiniška suma esanti 
būtinai reikalinga kompanijai išgelbėti iš ekonominės 
krizės.

Kas ką rašo ir sako
APIE KOMUNISTO 
PAREIGA IR
ATSAKOMYBĘ LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 
12 d.) vedamajame smarkiai 
kritikuojami komunistai, ku
rie tinkamai neatlieka savo 
vadovaujamu pareigu. Viso
je eilėje rajoniniu konferen
ciją buvę plačiai diskutuoja
mi statybą reikalai.

“Delegatai susirūpinę 
kalbėjo”, sakoma vedamaja
me “Statybą komunistai”, 
“kad kai kurie statybų vado
vai komunistai gyvena senu 
žinią bagažu ir nepasiruošę 
tiems uždaviniams, kuriuos 
iškėlė devintasis penkmetis 
ir jo sprendžiamieji metai”.

Toliau:
“Darbo laiko nuostoliai - 

labai didelė statybą rykštė. 
Per Įvairius prastovėjimus 
respublikos statybose pernai 
prarasta daugiau kaip 100 
tūkstančiu darbo dienu. Šie 
milžiniški skaičiai - didelis 
priekaištas vadovams komu
nistams, statybą partinėms 
organizacijoms, visiems ko
munistams. Pirmines parti
nės organizacijos turi pa
skelbti kuo griežčiausią kovą 
pravaikštininkams, girtuok
liams, skrajūnams, visiems 
tiems, kurie trukdo našiai 
dirbti, kurie nebrangina gar
bingo statybininko vardo.”

Tai kovai turi vadovauti 
komunistai, nes:

“Nuo to, kaip bus Įvykdy
tos sprendžiamąją metu sta
tybos užduotys, priklausys 
viso penkmečio sėkmė. To
dėl statybą komunistai turi 
dėti visas pastangas, kad 
duotas žodis pirma laiko 
įvykdyti 1974 metu užduotis 
būtą garbingai ištesėtas, kad 
Tarybą Lietuvos statybinin
kai žengtą pirmose lenkty
niaujančiu gretose”.

Neabejojame, kad ši aštri 
“Tiesos” kritika ir rimtas 
paraginimas susilauks rei
kalingo dėmesio.

PAŽANGIŲJŲ RUSŲ 
LAIKRAŠČIO VAJUS

Savaitraščio “Russky Go
los” vadovybė buvo pasimo- 
jus per specialą vają sukelti 
30 tūkstančiu doleriu. Vajus 
turėjo baigtis su balandžio 12 
diena. Bet pasirodė, kad va
jaus tikslas toli gražu nepa
siektas. Vietoje 30 tūkstan- 
čią, tebuvo sukelta apie 21 
tūkstantį.

Nutarta vają pratęsti iki 
birželio 15 dienos. Laikraš
čio administracija kreipiasi 
į skaitytojus susirūpinti. 
PasibrėŽtas vajaus tikslas 
turi būti pasiektas dar su 
kaupu, jeigu norima, kad 
“Russky Golos” reguliariai 
išeidinėtą.

Ne tik mums pažangie
siems lietuviams sunku eko
nominiai šiais laikais išsi
versti. Tie patys sunkumai 
spaudžia visą tautiniy grupią 
pažangiuosius laikraščius. 
“Russky Golos” nėra išim
tis.

RAGINA SAVO PASĖKĖJUS 
MELUOTI IR APGAUDINĖTI

Chicagos kunigu “Drau
gas” (bal. 18d.)ragina skai
tytojus:

“Prezidentui Nixonuiruo
šiantis Į Maskvą, tenka re
zoliucijose, kurias ruošia 
viena ar kita proga, priminti, 
kad Sovietą Rusija klastoja 
istoriją, kad ji nesilaiko su- 
tarčią, kad jos mokslo vei
kaluose ir žurnaluose pilna 
visai priešingą teigimu, negu 
jie pakalba žurnalistams ar 
šiaip kokią švenčiu proga”.

Kas žodis, tai melas ir 
prasimanymas. Net ir 
“Draugo” redaktoriams ne
gražu savo pasekėjus mokyti 
meluoti. Didelė nuodėmė 
patiems meluoti, bet dar ki
tus mokyti taip daryti, tai jau 
dvigubai sunkus nusldėji- 

mas.tai tiesiog smertelna 
nuodėmė!

RAGINA UNIJAS RŪPINTIS 
POLITINE VEIKLA

Chicagos darbo uniją lei
džiamas mėnesinis laikraš
tis “Federation News” už 
balandžio mėnesį rašo:

“AFL-CIO prezidentas 
George Meany smerkę b}įxę-, 
no administraciją už mūsą 
tautos paskandinimą ekono
miniame chaose ir ragino 
darbo uniją judėjimą ener
gingiau užsiimti politine 
veikla, pradedant šią metą 
kongresiniais rinkimais.

Visi amerikiečiai, o netik 
darbininkai, prarado pasiti
kėjimą Nixonu”.

Kongresiniai rinkimai 
įvyks rudenį. Aišku, kad 
juose Watergate skandalas 
vaidins svarbą vaidmenį. 
Demokratai jais naudosis. 
Manoma, kad daugelis repu- 
blikoną iš Kongreso bus rin
kėją išmesti laukan. George 
Meany ragina darbo unijas 
jau pradėti galvoti ir apie 
1976 metą prezidentinius 
rinkimus.

Tai reiškia, kad George 
Meany pakeitė savo nusista
tymą. 1972 metą rinkimuose 
jis ragino unijistus neužimti 
jokios pozicijos. Milijonai 
unijistu jo paklausė, ir tas 
davė Nixonui milžinišką 
balsą daugumą. Matyti, 
AFL-CIO vadovybe busi
muosiuose kongresiniuose ir 
prezidentiniuose rinkimuose 
parems demokratus.

UZ NEIŠARDOMA 
DRAUGYSTĘ!

Balandžio 11-16 dienomis 
Maskvoje lankėsi Sirijos 
Arabą Respublikos prezi
dentas Hafežas Asadas pa
sitarti su ,flEaxybą' Sąjungės 
vadovybe abieju kraštą bend
rais reikalais. Po pasitari
mo išleistas bendras pareiš
kimas, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

“Tarybą Sąjungos ir Siri
jos bendradarbiavimas pa-į 
staraisiais metais tapo pla
tus ir visapusiškas. Jis ple
čiamas valstybine, partine ir 
visuomenine linija, apima 
politikos ekonomikos ir kul
tūros sferas. Jis liečia ir 
gynybos sritį, kurios reikš
mė Sirijai, kai Izraelis te
bevykdo agresiją, visiems 
žinoma.

Tarybą Sąjunga ir Sirijos 
Arabu Respublika yra Įsiti
kinusios, kad neišardoma 
Tarybą Sąjungos ir Sirijos 
tautą draugystė ir broliškas 
bendradarbiavimas atitinka 
esminius abieju salią inte
resus, padeda stiprinti taiką 
ir tarptautinį saugumą”.

NE LAISVES KOVOTOJAI, 
BET KRIMINALISTAI

Cleveland© smetonininką 
“Dirva” (bal. 24d.)dejuoja:

“šiomis dienomis Dirvoje 
buvom paskelbę rašytojo 
Vyt. Alanto/atsišaukimą i 
visuomenę ir veiksnius Pra
no ir Algirdo Bražinską by
los reikalu, tačiau tas atsi
šaukimas nesusilaukė jokio 
atbalsio nei spaudoje, nei 
veiksniuose: atrodo, lyg kad 
tą mūsą laisvės kovotoju by
los ir visai nebūtą”.

Bražinskai užgrobė lėktu
vą ir grūmodami nužudymu 
privertė kapitoną skristi i 
Turkiją. Visame civilizuo
tame pasaulyje tokie grobi
kai yra pripažinti piktais 
kriminalistais, nes jie, vie
nokiais ar kitokiais asme
niškais sumetimais bei iš- 
rokavimais, pastato į pavoją 
daugybės ♦ nekaltu žmonių 
(Įgulos ir keleiviu)gyvybę.

Prie to, Bražinskai lėktu
ve nušovė visiškai nekaltą 
jauną patarnautoją ir sužeidė 
kitą įgulos narį. Laimė, kad

SOCIALISTINIO PASAULIO BALSAS -

Nutraukti savavaliavimą ir 
demokratų persekiojimą Čilėje

Bulgarijos Liaudies Res
publika, Čekoslovakijos So
cialistinė Respublika, Len
kijos Liaudies Respublika, 
Rumunijos Socialistinė Res
publika, Tarybą Socialisti
nių Respublikų Sąjunga, Ven
grijos Liaudies Respublika 
ir Vokietijos Demokratinė 
Respublika, atstovaujamos 
Varšuvos Sutarties valstybių 
Politinio konsultacinio ko
miteto pasitarime Varšuvo
je, reiškia savo didžiulį su
sirūpinimą padėtimi, susi-į 
dariusia Čilėje po to, kai 
1973 metą rugsėjo mėnesį 
buvo nuversta konstitucinė 
Liaudies vienybės vyriausy
bė, ir griežtai smerkia Či
lės karinės chuntos savava
liavimą, demokratą perse- 
kiojim’ą, jos siautėjimą ir 
neteisėtus veiksmus, kuriais 
grubiai pažeidžiami Jungti
nią Tautą Įstatai, Jungtinią 
Tautų priimta Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija, 
tarptautiniai paktai dėl žmo
gaus teisią.

Praėjo daugiau kaip pusė 
metą po Čilėje Įvykdyto ka
rinio fašistinio perversmo, 
kurio pirmoji auka buvo tei
sėtai išrinktas prezidentas 
Salvadoras Aljendė - vienas 
iš Įžymią nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo veikėją, 
paskyręs savo gyvenimą 
Čilės liaudies laisvei.

šalyje tebėra Įvesta ne
paprastoji padėtis, siaučia 
žiaurus teroras, slopinamos 
visos pažangios Čilės visuo
menės jėgos, uždraustos vi
sos politinės partijos, prof
sąjungos ir visuomeninės or
ganizacijos.

Dosoho, Kirikinos, Caka- 
buko, Pisagvos ir daugelyje 
kitą koncentracijos stovyklą 
kankinama tūkstančiai Čilės 
patriotą, kurią vienintelis 
nusikaltimas buvo meilė 
savo tėvynei, ištikimybė de
mokratijos ir pažangos idea
lams.

Karinės chuntos kankyk- 
lose nežmoniškomis sąlygo
mis kalinami Įžymūs Čilės 
liaudies atstovai - Komunis
tą partijos generalinis sek
retorius Luisas Korvalanas, 
MWVWWVWWVVVWVVVM 

kulka nenuskynė ir tos gyvy
bės. Tokie yra faktai, apie 
kuriuos jokios abejonės nėra 
ir negali būti. Bražinskai 
yra žmogžudžiai. Juos va
dinti “laisvės kovotojais” ir 
šaukti savo skaitytojus gel
bėti nuo nusipelnytos baus
mės gali tiktai “Dirvos” re
daktorius. Gerai, kad jo 
skaitytojai su jo raginimu 
nesiskaito, jį ignoruoja, juo, 
matyt, net piktinasi.

buvęs užsienio reikalų mi
nistras socialistas Klodomi- 
ras Almeida, radikalu par
tijos pirmininkas Anselmas 
Šule ir kiti Liaudies vieny
bės vyriausybes ir partiją 
atstovai. šalyje likviduoti 
darbo žmonių socialiniai iš
kovojimai, masiškai atleidi- 
nėjami tie, kurie buvo pa
žangią pažiūrą.

Čilės karinės chuntos nu
sikaltimus pasmerkė pasau
lio visuomenė, taip patvisos 
pažangios, laisvę mylinčios 
Lotyną Amerikos jėgos. 
Ateis laikas, kai Čilės liau
dis su panieka atmes tuos, 
kas šiandien mėgina atgai
vinti viduramžiu inkviziciją 
ir obskurantizmą.

Savo kovoje Čilės liaudis 
ir toliau gali pasikliauti nuo
seklia socialistinių šalių 
tautų parama. Pasitarimo 
dalyviai griežtai reikalauja 
nedelsiant paleisti Luisą 
Korvalaną, Klodomirą Al- 
meidą, Anselmą Šulę, visus 
kitus kalinamus Čilės de
mokratus ir patriotus.

šiame pasitarime daly
vaujančios valstybės ragina 
kitas valstybes, kurioms 
brangi pažanga mūsų plane
toje, stoti ginti žmogaus tei
sią, žmogaus asmenybės 
orumo ir vertės Čilėje. Jos 
ragina pasaulio visuomenę 
dar labiau išplėsti tarptauti
nio solidarumo kampaniją 
su Čilės liaudies kova prieš 
kruyiną terorą, už demokra
tinių teisią ir laisvią atkū
rimą savo šalyje.

Pasitarimo dalyviai reiš
kia tvirtą Įsitikinimą, kad 
Čilės liaudis laimės kovą už 
demokratijos ir tikros Čilės 
nepriklausomybės atkūrimą. 
Varšuva, 1974 metu 
balandžio 18 d.

Tiltas
Du krantai sujungti:
Nesustojęs keliauk
Ir kelių tiesumu
Lig mirties pasikliauk.

Neiškrypk, nesvyruok, 
Būk be galo drąsus! 
Nusibodo ruduo - 
Snaigę lūpos pajus.

Tirpsta snaigė maža.
Greit pavasaris grįš, 
O širdis vėl mylėt 
Ir kentėt pasiryš.

Ji nurims, kai ateis 
Pribrendimas laukuos.
Per šį tiltą nauji
Žmonės plauks ir linguos

Jie ieškos tolumos,
Jie draugystės ieškos, 
Vyturiams ir keliams 
Vis dėkos ir dėkos.

PAULIUS DREVINIS

Laiškai
Pavėluotai mus pasiekė 

žinia apie mirtį pažangios 
Jungtinių Valstiją darbininką 
judėjimo veikėjos Margari
tos Kavaliauskaitės.

Reiškiame gilią užuojautą 
velionės giminėms ir arti
miesiems, darbo draugams- 
gėms ir visiems laisvie-. 
čiams. a. PUŠINIS

S. Paulo

Mieli Draugai!
Mus pasiekė skaudi žinia, 

kad staiga mirė Margarita 
Kavaliauskaitė. Mes, Brazi
lijoje gyvenantys pažangios 
minties lietuviai siunčiame 
nuoširdžiausią užuojautą 
draugams laisviečiams ir 
visiems pažangios minties 
Jungtinią Valstiją žmonėms, 
netekusiems aktyvios kovo
tojos už taiką ir tvirto nusi
statymo proletarinės inter- 
nacionalistės. Ji pasitrauk
dama iš gyvąją tarpo paliko 
didelę spragą Amerikos pa- ‘ 
žangią žmonią judėjime.

Mieloji drauge Margarita, 
mes lenkiame galvas prie 
tavo kapo.
BRAZILIJOS PAŽANGIEČIŲ 

LIETUVIŲ GRUPE

Brangūs draugai ir draugės!
Su Gegužės Pirmąją svei

kinu visus “Laisvės” dar
buotojus, skaitytojus ir rė
mėjus. Per ilgus metus 
jūsų kova už laisvę ir taiką 
jungiasi su kova visų šalių 
darbo liaudies. Visiems 
linkiu geros sveikatos ir pa
sisekimo jūsų darbuose.

Ką tik sužinojome, kad 
mirė žymi veikėja Margarita 
Kavaliauskaitė, ši žinia gi
liai sukrėtė mane. Jos gyvy
bė ir kilnieji jausmai užge
so, bet jos atminimas visada 
pasiliks su mumis. Reiškiu 
užuojautą Margaritos arti
miesiems. BRAZILIETE 

•
Dear Friends:

We invite you to join us in 
paying tribute to Arnold 
Johnson on his 70th Birthday.

The- occasion is an oppor
tunity to honor this modest 
man who has spent a lifetime 
in the service of the exploi
ted and oppressed. There 
are few of us who have not, 
at critical moments in the 
past 40 years, turned*to 
Arnold for help - or
ganizing the unemployed, in 
mapping strike strategy, in 
fighting racism, in cam
paigning for peoples’ candi
dates, for civil liberties and 
human rights and in building 
the peace movement. Arnold 
always has responded giving 
tirelessly of his time and 
long experience as organizer 
and political strategist.

For his militant activities 
Arnold has frequently been 
the victim of reactionary 
attack. He has been arrested 
many times and served a 
three year Smith Actframe- 
up sentence in federal peni
tentiary for being a member 
and leader of the Communist 
Party.

His friendships, his asso
ciations and influence extend 
far beyond the ranks of his 
Party to embrace many who 
disagree with his politics but 
respect his ability and cour
age and are devoted to him 
as a warm and compassio
nate human being.

THE BIRTHDAY CELE
BRATION WILL BE HELD 
ON SATURDAY JUNE 1st, 8 
P. M. at THE HOTEL 
ROOSEVELT MAIN BALL
ROOM, 45th Street and Ma
dison Ave., New York City. 
Birthday cake and coffee will 
be served.

We are sure that you will 
want to participate in this 
tribute to one we all respect 
and love. Sincerely,

WM. HOWARD MELISH 
For the Sponsors.
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Vienas iš daugelio diskriminacijų
prieš moteris pavyzdys

Jungtiniu Valstijų Darbo sekretorius Peter Brennan pa
sirašo sutarti su American Can kompanija. Kompanija pa
sižada liuosanoriai Į savo 83 fabrikus Įvesti 1970 metais 
išleistame saugumo ir sveikatos apsaugos Įstatyme kelia
mus reikalavimus. Tai esanti pirma tokia Amerikoje su
tartis. Ją užgyrusios net šešios darbo unijos. Brennan 
pasirašo sutarti apsuptas kompanijos ir darbo unijų virši- 
ninkų ir valdžios pareigūnų. Pastebėkite, visoje grupėje 
nėra nė vienos moters. Tai akyvaizdžiausia prieš jas 
diskriminacija.

TARYBŲ LIETUVOS IŠVADAVIMO 30-MEČIUI

be, Lietuvos darbo žmonės 
išgelbėdavo tarybinius ka
rius, perspėdami apie užmi
nuotus laukus, priešo pasa
las, suteikdavo kitų vertin
gų žinių, padėdavo forsuoti 
upes arba tiesiog mūšio lau
ke gelbėdavo sužeistuosius. 
Karo veiksmų metu jie sau
gojo liaudies turtą nuo su
naikinimų, sutrukdė hitleri
ninkų specialioms koman
doms susprogdinti ne vieną 
svarbų objektą, išgabenti 
įrengimus.

Už reikšmingą pagalbą 
frontui apie 60 tūkstančių 
respublikos darbininkų, val
stiečių ir inteligentijos at
stovų apdovanoti medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiajame 
Tėvynės kare 1941-1945 me
tais”.

Tarybų Lietuvos žmonės 
neužmiršo ir niekuomet 
neužmirš, kad hitlerinės 
okupacijos metais čia žuvo 
apie 500 tūkstančių civilių 
gyventojų, apie 200 tūkstan
čių karo belaisvių, su pagar
ba ir dideliu dėkingumu vi-1 
sada atsimins tuos 100tūks-| 
tančių rusų, ukrainiečių, 
baltarusių ir kitų tarybinių 
karių, kurie krito mūšiuose 
ir dabar ilsisi karių kapinė

Pasiruošė toli
moms kelionėms

BR.’ JAUNIŠKIS’

se.

Prieš hitlerinius grobikus Dviprasmiški 
komplimentai

Aukščiausią laipsni lietu
vių tautos antihitlerinė-išsi- 
vaduojamoji kova pasiekė 
baigiamajame Didžiojo Tė
vynės karo laikotarpyje, kai 
1944 metų vasarą - rudeni 
vyko respublikos išvadavi
mas. Lietuvių tautai susi
daro palankiausios sąlygos 

^padėti Tarybinei Armijai iš
laisvinti respubliką bei teik
ti paramą frontui. Tomis 
dienomis daugiau kaip 100 
tūkstančių Lietuvos vyrų pa
pildė Tarybinės Armijos 
eiles ir dalyvavo baigiamuo
se Didžiojo Tėvynės karo 
mūšiuose Rytų Prūsijoje, 
šturmuojant Berlyną ir ki
tur. Patirta nemaža sunkių 
išmėginimų, skaudžių pra
radimų, bet svarbiausia - 
buvo džiaugsmingų pergalių.

Lietuvių tauta su pagarba 
amžinai minės šlovingus 
16-osios Lietuviškosios di
vizijos žygdarbius, jos nuei
tą kovų kelią nuo pirmųjų 
kautynių prie Aleksejevkos 
kaimo iki Klaipėdos išvada
vimo ir paskutiniųjų mūšių, 
triuškinant fašistų grupuotę 
Kurše. Raudonosios vėlia
vos ordino, Klaipėdos vardo 
16-osios Lietuviškosios di
vizijos karininkai ir karei
viai Įrašė Į šios divizijos 
metraštį tūkstančius neuž
mirštamų žygdarbių.

Divizijos atlikti žygdar
biai susilaukė aukšto Įver
tinimo. Apie 14 tūkstančių 
jos karių apdovanoti ordi
nais, ir medaliais, dvylikai 
jų suteiktas Tarybų Sąjun
gos Didvyrio vardas. Divi
zijos karių narsumą ir vy
riškumą ne kartą aukštai yra 
Įvertinusi aukštoji karo va
dovybė savo Įsakymuose. 
Antai apie divizijos kauty
nes prie Šiaulių buvo sako
ma, jog “lietuviai čia stovė
jo kaip mūras, atmušė visas 
priešo atakas, vėliau su
triuškino jį ir apgynė mies
tą”.

Nemaža žygdarbių atliko 
respublikos partizanai, va
dovaujami Lietuvos partiza
ninio judėjimo štabo su An
tanu Sniečkum priešakyje. 
Partizaninis ir antifašistinio 
pogrindžio judėjimas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 10 
tūkstančių kovotojų, smogė 
stiprius smūgius priešui. 
Lietuvos partizanai nuvertė 
577 priešo ešelonus, nukovė 
daugiau kaip 14 tūkstančių 
hitlerinių kareivių ir kari
ninkų. “Ostlando” saugumo 
policijos ir SD dienos pra
nešimų skyriuje “Lietuva” 
labai dažnai buvo skelbia

mos žinios apie diversijas 
geležinkelyje, vokiečių ka
reivių Įgulų užpuldinėjimus, 
ryšių linijų ardymą ir kitus 
partizanų veiksmus.

Antai saugumo policijos ir 
SD vadas Lietuvoje 1943 
metų balandžio 30dieną savo 
ataskaitoje rašė: “. . . 
Kova prieš partizanus vėl 
pareikalavo iš vokiečių žan
darmerijos ir lietuvių vie
šosios tvarkos policijos gau
sių aukų, be to, buvo paimta 
žuvusiųjų uniformos ir gink
lai. Tam, kad be trukdymų 
vyktų centrinio ir šiaurės 
frontų aprūpinimas, būtų at
statyta visose srityse nors 
šiokia tokia tvarka ir taptų 
veikli vokiečių Įtaka, būtina 
visomis priemonėmis steng
tis, pagerėjus orui, Įveikti 
šią partizaninę rykštę”. Ta
čiau šios “partizaninės 
rykštės” , kuri vis skaudžiau 
pliekė fašistus, jiems nepa
vyko Įveikti. Partizanų 
smūgiai nuolatos stiprėjo. 
Juos rėmė Lietuvos liaudis. 
Antifašistinė - išsivaduoja
moji kova Lietuvoje Įgijo 
visaliaudinį pobūdį.

1800 partizanų ir pogrin
dininkų apdovanoti ordinais 
ir medaliais, o septyniems 
iŠ jų - Marytei Melnikaitei, 
Hubertui Borisai, Alfonsui 
Čeponiui, Juozui Aleksoniui, 
Juozui Vitui, Stasiui Apyva- 
lai, Broniui Urbonavičiui - 
suteiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardas.

Visa tai rodo, kad i kovą 
prieš hitlerinius okupantus 
pakilo platūs gyventojų 
sluoksniai: darbininkai,
valstiečiai, pažangioji inte
ligentija. Jie Įvairiomis 
formomis priešinosi grobi
kiškai, kolonizacinei hitle
rinių okupantų politikai: sa
botavo Įmonėse, vengė že
mės ūkio prievolių, boiko
tavo mobilizacijas i hitleri
nę kariuomenę ir pan.

1944-aisiais metais Lie
tuvos partizanai, darbinin
kai, darbo valstiečiai, pa
žangūs Inteligentai Įvairiais 
būdais padėjo Tarybinei Ar
mijai vaduoti respubliką. 
Antai 3-ojo Baltarusijos 
fronto kariuomenės dali
niams išvaduoti respublikos 
sostinę Vilnių padėjo Vytau
to Didžiojo vardo Trakų par
tizanų brigados ir “Vil
niaus” junginio 11 partizanų 
būrių, kurie nuo liepos 10 iki 
13 dienos drauge su tarybi
niais kariais naikino priešo 
apsuptą grupuotę Vilniuje.

Žinoma nemažai faktų, 
kai, rizikuodami savo gyvy-

Įvyko pastaruoju metu ge
rokai susikompromitavusio 
Balfo seimas. Vėl buvo pa
skelbta eilinė rinkliava, vėl 
pasipylė krokodilo ašaros 
dėl “kenčiančių brolių ir 
sesių”. Balf ininkai vėl
bando šypsotis vienas kitas- 
nors ir laikydami kišenėse 
suspaustus kumščius. Mat, 
buvo šiaip taip susitarta, kad 
peštis reikia (kaip ir pelną 
dalintis) paslapčia nuo vi
suomenės - antraip gali ne
belikti iš vis kuo dalin
tis. . .

Komiškiausia šioje istori
joje - pastangos, kuriomis 
buvo mėginama kaip nors iš
skalbti itin nešvarius Balfo 
marškinėlius.

Bene uoliausia skalbėja - 
marijonų “Draugas” - kaip 
ir dera: juk Balfą metų me
tais žindo kunigėliai. Bet ar 
tai skalbėjos rankos jau at
grubusios, ar tai nepadėjo 
patentuoti skalbimo milte
liai, tačiau po jo Balfo marš
kinėliai paliko dar marges
ni.

Štai viename priešseimi- 
nių numerių “Draugas” mė
gina apginti balfinio teismi
nio skandalo dalyvius: 
“Skaitydamas valdybos ir 
Balfo direktorių pavardžių 
sąrašą, negali tikėti, kad čia 
pasitaikytų blogos valios ar 
sugebėjimų stokojančių as
menų”.

Būtų lyg ir gražu bei tvar
kinga, tačiau “Draugo” 
straipsnio autorius čia pat 
priverstas padaryti reve
ransą publikai:

“Nepaisant paskirų as
menų rinkto ir netikroviškų 
sprendimų, TURIME PASI
TIKĖTI šio seimo atstovais 
ir laukti jo sprendimų”.

Taigi, nors nedviprasmiš
kai prisipažįstamą, kad 
Balfe susispietė daugiau nei 
abejotinos figūros (pačio 
“Draugo” pripažinimui) 
nieko nelieka, kaip jais pasi
tikėti ir klausyti jų nurody
mų. Mat, pats straipsnio pa
vadinimas labai jau nedvi
prasmiškas ir atviras: 
“Arba darbas, arba visuo
tinis pralaimėjimas”. Dar
bas - provokacinė kenkėjiš
ka veikla po labdaros kauke - 
Balfui būtinai reikalingas 
(antraip kam jis pats iš viso 
reikalingas?), tad belieka 
veikti.

Nežiūrint, kieno ranko
mis/ nežiūrint, kokiom is 
priemonėmis. Kaip, beje, ir 
per visą ligšiolinę Balfo is
toriją.

VLADAS MIKŠYS

Pavasaris sutraiško le
dus, gamtai atnešė gyvybę. 
Jis ir Į žmonių širdis 
įliejo nerimo. Traukia to
limi keliai, nematyti kraštai. 
Ir Respublikinių mokytojų 
namų turistai, susirinkę i 
tradicini turistinio sezono <
atidarymo vakarą, nu- 
smaigstė gaires šios vasa
ros kelionėms. Turistinio 
sektoriaus vadovas Balys 
Petrulionis nurodė, kad mo
kytojai mėgsta keliauti Įžy
maus dailininko ir kompozi
toriaus M. K. Čiurlionio, ra
šytojų Adomo Mickevičiaus 
ir Vinco Krėvės gyvenimo 
ir kūrybos keliais, šios iš
vykos bus kartojamos. Viena 
iš gražiausių kelionių po Ta
rybų Lietuvą - literatūrinė 
Žemaitija.

Kelionės metu turistai ap
lankys salomis salelėmis 
nusėtą Platelių ežerą. Prie 
jo bus pasakojama rašytojo 
Antano Vienuolio atkurtos 
nuostabiai Įdomios legendos 
ir padavimai. Bus aplankyta 
Nasrėnų kaime vyskupo- 
r ašy to jo Motiejaus Valan
čiaus namas - memorialinis 
muziejus, kuriame saugoja
mos klasiko knygos, portre
tai, rankraščių faksimilės, 
asmeniniai daiktai, apylin
kės liaudies menininkų me
džio drožiniai.

Užventyje turistai aplan
kys rašytojos Šatrijos Raga
nos knygos “Senas dvaras” 
prototipą, o buvusiame 
Gorskio palivarke netoli 
Telšių - Julijos Žemaitės 
tarnavusios už mergą vietas. 
Turistai Įkops ir i vieną iš 
aukščiausių Žemaitijos kal
nų - Šatriją,. ant kurio kita
dos bažnytininkai degino nie
kuo nekaltas moteris, ap
šauktas raganomis; Įkops ir 
į legendomis apipintą Med
vėgalio kalną, o pabaigoje 
aplankys garsiuosius rašy
tojo Dionizo Poškos baublius 
Biotuose, kurie dabar nuo 
vėjo ir audrų apsaugoti stik- 
loplasto gaubtais.

Ilgesnės kelionės bus or
ganizuojamos už respubli
kos ribų. Viena iš jų nusi
ties i kaimyninės Baltarusi
jos miestus. Jos metu tu
ristai aplankys Minską, Cha- 
tynę - fašistų žvėriškumo 
liudininkę memorialą, Per
galės milžinkapį. Antra iš
vyka - po Pabaltijį. Jos metu 
turistai pabuvos Latvijos 
sostinėje Rygoje, Salspilyje, 
Jūrmaloje ir Estijos sosti
nėje Taline, Piarnu; Tartu, 
Viru. Skersai išilgai išva
žinės abi broliškas respub
likas.

Kiek tolimesnė kelionė tu
ristų laukia Į senuosius Ru
sijos miestus. Ji bus orga
nizuojama birželio mėnesį, 
kai bus tarybų šalyje pla
čiai minima didžiojo rusų 
poeto Aleksandro Puškino 
175-ųjų metinių sukaktis.

Beveik visą mėnesį tu
ristai keliaus po Užkarpa
tę. Pakeliui Lvove pabuvos 
V. Lenino muziejuje filiale, 
ukrainiečių rašytojo Iva
no Franko memorialiniame 
name, sustos prie paminklų 
rašytojams A. Mickevičiui, 
G. Zapolskiui, M. šeškievi- 
čiui, J. Galanui. Taip pat 
mokytojai lankysis Ivano 
Franko, Lucke ir kituose 
Ukrainos miestuose.
Vilnius

ODESA, TSRS. Čia Jung
tinių Valstijų Informacijų 
agentūros paroda buvo vi
sa usiai sėkminga, sako pa
rodos direktorius Gayton. Ją 
aplankė daugiau kaip pusan
tro milijono tarybinių žmo
nių, į/

V. Mickevičiaus-Kapsuko 1974 m. premijų laureatai

Lietuvos TSR Žurna
listų sąjunga paskyrė kas
metines V. Mickevičiaus- 
Kapsuko premijas žurna
listams: Fatinai BUTIE- 
NEI už radijo laidas at- 
sietinėmis temomis ir

publicistikos knygą ’’Ten 
nėra visagalio”, Leonar
dui GRUDZINSKUI - už 
publicistinių straipsnių 
ciklą ’’Gamtos vartus at
vėrus”, išspausdintus 
’’Komjaunimo tiesos”

laikraštyje ir .Stasiui 
KRIAUČIŪNUI - už 
straipsnius žemės ūkio 
klausimais, išspausdin
tus Panevėžio rajono 
laikraštyje ’’Tėvynė”.

PAVASARINIS ATVIRLAIŠKIS 
ARTOJAMS

Gimtųjų laukų artojau, broli mano! 
Geriausi mano knygų puslapiai, skirti 
Tau, tur būt, parašyti tuo metų laiku, 
kai upės jau išnešusios ižą, o žemelė, 
dar tvirtai neatsigavusi iš ledinio žie
mos jungo, padūmuoja pirmąja žaluma, 
diena dienon vis. karščiau šildoma sau
lės.

Pavasaris!
Nub jo jaunatviškų žingsnių aidėji

mo, saulėtos, žiedais vainikuotos šyp
senos kiekvienam karščiau įkaista krau
jas, smarkiau ima plakti širdis krūtinė
je, atgyja beužsnūstanti svajonė ir vil
tys, sužadintos atjaunėjusios vaizduo
tės. be kurios neįmanoma jokia kūryba.

Taip, žaliasis mano kolūkių kaime, 
mudu abu kūrėjai. Nes jeigu menas 
peni dvasinį žmogaus pasauli, tai Tu 

-"išpureni ir užsėji Žemę, kuri rudenį at
neša derliaus aruodus, tą šventą duonų,

nuo amžių teikiančią visiems gyvybę.
Leisk nusilenkti Tau, šio didingo akto 

kūrėjui, broli mielas. Tavo darbštumui, 
išminčiai, meilei žmonėms, vardan ku
rių gausiai drėkini žemę prakaitu, kar
tais pilnai nesuprasdamas, koks esi di
dis šiandien ir nemirtingas ateinančioms 
kartoms.

Senolių išmintis sako: kas beria grū
dą į dirvą mylėdamas, tas neverks, duo
nos turėdamas. Tačiau nėra reikalo lo 
Tau priminti, nes be meilės savo darbui, 
savo žemei, pagaliau be pagarbos sau, 
kaip žmogui, nebūtum iškopęs į tas 
aukštumas, kurias pasiekti palyginti 
neseniai buvo tik svajonė.

Jau byra grūdas į sėjos išsiilgusią 
žemę.

Sėkmės, draugai artojai!

Jonas AVYŽIUS

Ledonešio valanda
Beržynai perneša per ūkaną baltumą, 
Ledonešio žalsvi ledai
Viens kitą stumdo su alkūnėm, 
Ir vandenų gimimą išgirdai.

Ir spalvą maino vandenai, šniokštimą 
Ledų tyla paverst vėlu.
Dugnu bėgs akmenys lenktynių 
Su pumpuruotu plaukiančiu karklu.

Upokšniai gena upėn srovę.
Tamsaus korėto sniego valanda. 
O sąmonėj - ankštoj pastogėj - 
Kaitru ir neramu.
Sujudusi gamta.

Jau žemėj neberanda vietos -
Dangau, tu savo gelmę atidenk, 
Palyk, dangau, kai žuvys lėtos 
Pasieks paviršių gimstančio vandens.

Palyki pirmąsyk ant ledo,
Ant ūkanoto laikino pasaulio, kuriame 
Kaip raidės pumpurai Į žvilgsnį lekia, 
Palyk, dangau, kad baigtųsi žiema.
Lašais nežemiškais, balandi,
Saulėteky laukus aplieji.
O kalendoriuj - dienos sklando, 
Lyg paukščiai jau seniai parlėkę.

Migloti ir pūkuoti gluosniai.
Žibučių skarą miškas ryši. 
Ne lietų, Įstrižą ir dosnų, - 
Jaučiu dangaus ir žemės ryšį.

Vejuos, lietųn užsižiūrėjęs, 
Kelius, kurie mane aplenkia.
Dangau, mažam laše žėrėjęs, 
Gulk baltu spinduliu ant lango.

Diena nubluko kalendoriuj
Po karštligišku saulės veidu.
Lapojasi nekantrūs norai,
Kitoj širdy išgirdę aidą.

Lyg nuojautos skaistus lietimas -
Pro maišatį kasdienių žodžių -
Lietus balandžio pirmutinis
Bejėgę žemės širdį skrodžia. . .

VIDAS MARCINKEVIČIUS

Tėviškės vaizdas
Kai žengiu per žemę Tėvynės, - 
Jos takais, miškais ir laukais, 
Man laimė pripildo krūtinę, 
Džiaugiuosi jos turtais didžiais.

Matau, kaip, vėjeliui pakilus, 
Banguoja laukuose javai, 
Dirvonų vietoj žaliuoja pušynai, 
Greta tyvuliuoja melsvi ežerai.

Matau ganyklose bandas raguočių 
Ir paukščių fermas netoli vandens, 
Matau trobesius gražius kolūkiečių, 
Aplinkui sodai, elektros stulpai.

Matau kaip žemę traktoriais verčia, 
Kaip su kombainais plauna javus.
Šiandien valstiečiams taip vargti nereikia, 
Kaip, kad prisiminus, senaisiais laikais.

Kai žengiu per žemę Tėvynės, 
Džiaugiuosi jos turtais didžiais, 
Džiaugiuosi gyvenimu mūsų valstiečių - 
Dabar taip nevargsta, kaip senais laikais.

K. ŽAKAVICIENĖ
Kaunas
1973.VI.23

Pasakų Herojai
1

Nuo seno liaudis pasakas kūrė
Apie drakonus ir milžinus stebuklingus, 
Kurie galią antgamtišką turi 
Ir atlieka darbus didingus, 
Kurie jėga ar gudrybėm žavėjo • 
Visus, kas tas pasakas sekant girdėjo.

»
Liaudis, sužavėta galingų herojų, 
Stengėsi i juos panėšėti, tapti titanais. 
Stebinantys pavyzdžiai ją vyliojo 
Pakilti aukščiau nuo kaustančios žemės, 
Svajoti traukė tie idealai, 
Jie uždegė, teikė antgamtišką galią.

Mitų dievai, dievaičiai ir deivės - 
Tai herojai pasakų lygiai tie patys, 
Kuriuos kūrė svajonės ir viltys gaivios, 
Žmogaus troškimai, gilūs ir platūs.
Pasiilgęs jaučiamo pažangos zenito, 
Jis jį stengės herojiškuose dievuose pamatyti.

V. ICIUS
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Kultūros gyvenimas Lietuvoje - 
pasakoja buvęs “amerikonas”

VYT. ALSEIKA 
Mūsų bendradarbis Vilniuje

KRIZE JAV TEATRUOSE, 
O SCENOJE - NUOGYBES

Tiesa, tuo metu ir dabar 
tebeveikia, nors su vis di
dėjančiais sunkumais, Me
tropolitan opera Lincoln 
centre, ir City opera ten 
pat, rengti žymūs simfoni
niai koncertai, visame New 
Yorke veikė daugiau 20 
“rimtųjų” teatrų. z

Rodos, tai ne maži skai
čiai. Betgi tuo metu nebuvo 
mėnesio, kad New Yorko 
spaudoje nebūčiau pastebė
jęs nusiskundimų vis augan
čiais ‘"Met*’ operos nuosto
liais, deficitais, sunkumais 
net surasti meno vadovą 
(vienas, Bing, buvo pasi
traukęs, kitas, vos pakvies
tas švedas Gentele žuvo auto 
nelaimėje). Tik Vilniuje 
įsitikinau, kad kai kurie 
“Met” pastatymai buvo že
mesnio lygio, kaip. . . Vil
niuje.

O drama? Retas spektak
lis New Yorko patraukdavo 
dėmėsi,, net miuziklai ilgai 
neišsilaikydavo scenoje, re
tas pasiekdavotokįlygį, kaip 
savo laiku “The King and I” 
ar “My Fair Lady”. Paga
liau, Į dramos teatrą, net 
pačiame Broadwayjuje, tuo
met jau buvo Įsiveržusios 
nuogybės. Gerai prisimenu 
1971 metus, kai iš miesto 
priemesčių atkelta tokia 
“Oh, Calcutta” metus ar 
ilgiau traukė dėmėsi pačia
me New Yorko centre, kur 
kasdien regėdavai tūkstan
čius pasaulio turistų. Ką ten 
mate publika? Ogi visai nuo
gus vyrus ir moteris, Įvai
raus amžiaus, net kiek žino
mus aktorius. Kiek anksčiau 
tas pats Belasco teatras (o 
jo tradicijos New Yorke, iš 
tikrųjų, buvo garbingos, 
orios. . .) “darė pinigą”, 
publikai parodęs komediją 
apie JAV nudistų klubą. Tai 
buvo blogi ženklai. Jie liu
dijo, kad drama JAV jau 
smunka, nebegali patraukti 
masių, kad reikia jas vilioti 
nuogais kūnais scenoje.

BUVAU NUSIVYLĘS IR JAV 
FILMAIS. ...

Na, gal geriau kitur JAV 
miestuose? Taip, nuogybės 
dramos teatruose ten nebuvo 
tiek Įsigalėjusios, bet > juk 
tuose miestuose, kaip Chica- 
ga ar Clevelandas, iš viso 
sunku kalbėti apie teatrą. Jo 
kaip ir nėra,ir belieka ten
kintis - laikas nuo laiko - 
New Yorko teatrų atvažiavi
mais.

O filmas? Čia dar blogiau. 
Jau gal apie 15 metų JAV 
kino pramonė pergyvena aiš
kią krize. Istorijon nu
grimzdo tie “gerieji laikai” 
filme, kai jame pasirodydavo 
Gary Cooper, Ingrid Berg
man, Spencer Tracy, Kath
ryn Hepburn, Orson Welles, 
Grace Kelly, pagaliau, žino
moji pora gyvenime ir ekra
ne Elizabeth Taylor su Ri
chard Bur tonu. Tuo metu pa- 
sĮtaikydavo ir tikrų filminių 
“deimančiukų”, nors pasi
taikydavo ir menkos vertes 
Hollywoodo gam i nių.

O kas JA V kino teatre ro
doma dabar, jau eilė metų? 
Smurtas, nusikaltimai, nar- 

' komanija, seksas slį jo vi
sais iškrypimais vis labiau 
filme įsigali pornografija, 
vis mažiau senųjų, gerųjų 
“wild west” kovbojinių fil
mų. Atrodo, kad pasiektos 
galutinos ribos filme.

Na , o TV programos Ame- 
’rikoje? Jos tikrai Įvairios, 
gausios, jei prisiminsime, 

kiek daug kanalų NewYorke, 
iš dalies ir Chicagoje. Ta
čiau. . . sunku prisiminti 
tikrai vertingas programas 
ir lengvai atmintin Įstringa 
taip dažnai keliamas TV ek
ranuose smurtas, nusikalti
mai, seksas, - visa tai, kas 
taip žaloja amerikinį jauni
mą. TV buvo patrauklus tik 
tais atvejais, kai jis, techni
kos laimėjimų dėka, i jūsų 
kambarį atnešdavo svarbius <
pasaulio Įvykius, kurie vyk
davo kur nors toli. Tik pri
siminkime 1969 m. JAV as
tronautų-*' pasivaikščiojimą, 
patį pirmą, Menulio pavir
šiuje, ar prez. Nixono vizi
tus Pekine ir Maskvoje, ki
tus politinius Įvykius ar 
sporto olimpiadą. Tokiais 
atvejais žmogus galvodavai: 
o, koks stebuklingas išradi
mas, toji TV, kokiame pa
laimingame amžiuje mums 
tenka gyventi. . .

Bet. . . tas “stebuklas”' 
Amerikoje atbaidydavo žmo
gų su savo komerciniu po
būdžiu, su tais nesuskaito
mais skelbimais, dešrų, 
alaus ar automašinų įkyrio
mis reklamomis, ypač, kai 
buvai verčiamas tai stebėti 
net po kelis kartus ir Įdo
mesnių filmų ar kitų spek
taklių metu.

Radijas, savo ruožtu, JAV 
yra virtęs daugiau žinių ir 
muzikos tiekėju ir. . . su 
tomis pačiomis reklamomis, 
kaip ir TV. Tuo tarpu Euro
poje, ypač Tarybų Sąjungoje, 
radijas laikomas svarbia 
kultūros, švietimo priemo
ne.
“BESTSELERIŲ” KULTAS 
DAR NEPASIBAIGĘS

Knygų, literatūros pasau
lyje mane Amerika visuomet 
imponavo tomis kišeninėmis 
knygutėmis, ar “paper
backs”. Pasirinkimas aiš
kiai didelis. Tačiau bent 
paskutiniais laikais krito i 
akis per didelis tų “best
selerių” kultas. Žmonės 
perka tai, kas madinga, kas 
sensacinga, kas rinkoje Įsi
gali kaip “bestseller”. Aiš
kiai smuko knygų skaitomu
mas (taip pat ir kino teatru 
lankomumas), amerikiečio 
gyvenime visiškai Įsigalėjo 
TV. . . Dar 1970 metais 
mane stebindavo tai, kad 
“hard cover” (kietų virše
lių) knygų tiražas JAV daž
nu atveju siekdavo 5,000 ar 
10,000, retai pasiekdavo 15,- 
000 - 30,000, kaip dabar 
Lietuvoje. O ar nėra skir
tumo tarp 3 mil. gyventojų 
šalieties Baltijos jūra ir 
daugiau 210 milijonų krašto- 
giganto - tarp Ramiojo ir At
lanto vandenynų?

Todėl, kai šių eilučių auto
rius pradėjo pastovų gyveni
mą Vilniuje, jam nejučiomis 
kildavo noras palyginti tai, 
ką jis per daugelį metų per
gyveno JAV šalyje su gyvu 
gyvenimu kultūros srityje jo 
Tėvynėje - mažojoje Lietu
voje.

IR VĖL MENAS ATGYJA 
GRAŽIAUSIOMIS 
SPALVOMIS

Buvusio “amerikono”
persikėlimas i Lietuvą buvo, 
pasakyčiau, nepaprastai 
įdomus, gal ir naudingas. 
Jis dabar pergyvena nemen
kus pasiekimus Įvairiose 
meno srityse - ne tik lite
ratūroje, dramoje, operoje, 
bet ir filmuose, TV ar radi
jo bangose.

Tai, kas JAV smuko, liko 
gražiais prisiminimais, da
bar Vilniuje, Kaune, Panevė

žy, Klaipėdoje ar kituose 
miestuose pasireiškia viso
mis teigiamomis spalvomis. 
Tai, kas JAV dažnam iš lie
tuvių atrodė sunkiai pasie
kiama, kad ir dėl kainų (Met 
opera, dramos teatrai, už
sienio žymiųjų menininkų 
koncertai), čia, Lietuvoje, 
pasirodė esą lengva i.priei
nama, nes tie bilietai (tikė
tai) keleriopai pigesni. At
rodo, tik semkis tas kultū
ros gėrybes rieškučiomis ir 
naudokis, džiaukis jomis.

Dar pridursiu, kad Lietu
voje tiek teatre, bet ypatin
gai filme, taip pat ir TV, 
pastebimas nepaprastas 
įvairumas - tų vertybių tai
gi spektaklių, filmų - kūrėjų 
kilmės, tautybės atžvilgiu. 
Teatruose matai ne tik lie-

Ilgiausių metų
Gegužės 8 d. “Vilnies” 

atsakomingajam redaktoriui 
Jonui S. Jokubkai sueis 65 
metai.

Galbūt geriausia apibū
dinti d. Jokubkos gyvenimą, 
tai pasakyti, kad tas gyveni
mas buvo spalvingas. Jis 
gimė Bridgeport, Conn., 
užaugo buržuazinėje Lietu
voje, 1927 metais išvyko Į 
Braziliją, o 1947 metais su
grįžo į savo gimtinę JAV.

Atsimenu, kai Rojus pasi
tiko Joną, atvykusį iš Brazi
lijos, ir abu atvažiavo pas 
mane Į mano darbovietę New 
Yorke. Jonas išgyveno pas 
mus apie mėnesį laiko, tad 
buvo proga man ir Rojui ge
rai su juo susipažinti. Ir nuo 
to laiko mes likome su Jonu 
ir jo mieląją žmona Onute 
labai artimi draugai. Aišku, 
Rojus Joną jau buvo gan ge
rai pažinęs per laiškus.

Ne rožėmis buvo klotas 
Jono kelias. Ne iš Išdykumo 
jo tėvai vyko Į Lietuvą, pas
kiau Į Braziliją. Jie ieš
kojo geresnio gyvenimo savo 
šeimai. Jau nuo jaunų dienų 
Jonas buvo pažangus. Ji,

Ilgametė LDS veikla 
sporto srityje

LDS rengiamas Nacionali
nis Bowling Turnyras įvyks 
gegužės 17, 18 ir 19 dieno
mis, Mercury Lanes, 7630 
Schaefer Road, 9 Dearborn, 
Mich.

Tai bus iš eilės 23-čias 
LDS Nacionalinis Bowling 
Turnyras.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas yra vienatinė 
lietuvių organizacija, kuri 
per desėtkus metų palaiko 
šios rūšies sporto veiklą, 
kuri suteikia progą to spor
to mėgėjams kasmet daly
vauti rungtynėse. ApartLDS, 
Centro, turnyrą finansiniai 
paremia ir LDS kuopos bei 
apskričiai; taipgi ir pavie
niai LDS nariai. Per eilę 
pastarųjų metų turnyrų ren
gimu daugiausia rūpinasi 
LDS kuopos Detroite, Chica
goje, Kenosha ir Milwaukee. 
Turnyrai buna Įspūdingi ir 
skaitlingi dalyviais.

Dabartinio turnyro rengi
mu rūpinasi ir daug darbuo
jasi LDS 21 kuopos jaunesnio 
amžiaus veikėjai Detroit, 
Mich. Jie turi sudarę gerą 
komitetą, kurio sekretorium 
yra darbštus LDS veikėjas 
ir kandidatas Į LDS^prezi- 
dento vietą, Servit Gugas.

Komitetas rūpinasi, kad

tuvių, rusų, bet ir latvių, 
estų, britų, amerikiečių, 
moldavų autorių veikalus. O 
filme? Prašau nesistebėti, 
čia matome net apie 35 tau
tybių, taigi, tokio skaičiaus 
šalių, tautų gamybos filmi
nius vaisius, pasiekimus, 
laimėjimus. Kiek daug ga
limybių pažinti kitų tautų 
gamybos filminius vaisius, 
pasiekimus, laimėjimus. 
Kiek daug galimybių pažinti 
kitų tautų kultūrą, papročius, 
istoriją, folkorą, pasieki
mus, dabartį, aplamai - 
žmones, manau, čia aiškinti 
nereikia. Panaši padėtis ir 
knygų rinkoje.

Jei taip, tai argalima tar
ti, kad iš JAV į Lietuvą nu
vykęs ir joje pasilikęs gal 
nuskurdinamas tomis kultū
ros vertybėmis? O ne, šim
tą kartų - ne! Jis, priešin
gai, čia susiduria su kele
riopai turtingesne, Įvaires
ne kultūros apraiškų apimti
mi. Kaip ji atrodo, kas buvo 
naujojo gyventojo pastebėta, 
apie tai bus kituose straips
niuose iš senosios Lietuvos 
sostinės - Vilniaus.

(Bus daugiau)

J. S. Jokubkai!
pašalino buržuazinėje Lietu
voje iš mokytojų seminarijos 
už pažangią veiklą. Brazili
joje jis tris kartus buvo po
licijos kalinamas.

Jonas i Ameriką atvyko 
kviečiamas vilniečių, ir nuo 
1947 metų ten dirba. Su 
sveikata Jonas per daug ne
gali girtis, bet su darbo na
šumu, tai mažai kas jam gali 
lygintis. Jis yra autorius 
kelių knygų, jis geras kalbė
tojas, jis populiarus rašy
tojas.

Taigi - ILGIAUSIŲ METŲ, 
MIELAS DRAUGE JONAI!

IEVA MIZARIENĖ

NUO REDAKCIJOS

Mielas drauge Jonai, šios 
garbingos jūsų gyvenime su
kakties proga prašau priimti 
ir nuo manęs asmeniškai, ir 
nuo viso “Laisvės” kolek
tyvo nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus. Visas pažangusis dar
bo žmonių judėjimas di
džiuojasi jūsų nenuilstančia 
ilgamete veikla.

A. BIMBA

būtų surengtas dalyviais 
skaitlingas turnyras.

Kiek jau žinoma, turnyre 
dalyvaus daugiau kaip 100 
to sporto mėgėjų.

Pačiame Detroite LDS 
veikėjai turi suorganizavę 
nemažą skaičių bolininkų.

Geras skaičius bolininkų 
iš Chlcagos vyks i turnyrą 
specialiu busu.

Puikiai darbuojasi LDS 
veikėjai Milwaukee ir Keno
sha, Wis. Jie taipgi nusam
dė speciali busą vykti Į tur
nyrą.

Iš New Yorko Į turnyrą 
vyks ir jame dalyvaus dvi 
LDS 13 kuopos narės.

Turnyras baigsis šauniu 
banketu, kuris Įvyks gegu
žes 19 d., puošniame Cham- 
bertin’s restorane, Holiday 
Inn, Dearborn, Mich. Jame 
bus Įteiktos turnyro laimė
tojams dovanos.

J. SIURBA

WASHINGTONAS. JAV 
Prekybos sekretorius F. B. 
Dent, grįžęs iš Tarybų Są
jungos ir kitų Europos so
cialistinių šalių, pareiškė, 
kad tos visos šalys nori 
daug didesnės prekybos su 
Jungtinėmis Valstijomis.

TARYBŲ LIETUVOJE
MUZIEJAI, LANKYTOJAI

VILNIUS. Pernai respub
likos muziejus aplanke 3 mi
lijonai 634 tūkstančiai 866 
žmonės.

Daugiausia - 819 tūkstan
čių svečių sulaukė Lietuvos 
TSR Dailės muziejus.

Apie 600 tūkstančių lanky
tojų pabuvojo Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
salėse ir filialuose, 440 
tūkstančių - Lietuvos TSR 
Istorijos-etnografijos mu
ziejuje. Naują, puikiai 
įrengtą Trakų istorijos mu
ziejaus ekspoziciją apžiūrė
jo net 347 tūkstančiai žmo
nių, 28^> tūkstančių lankėsi 
Kauno IX forto muziejuje. 
Lietuvos TSR Ateizmo mu
ziejaus propagandinė veikla 
pritraukė 160 tūkstančių lan - 
kytojų.

MŪSŲ BUIČIAI
KAUNAS. Firmos “Lie

tuvos buitinė chemija” Kau
no filialo produkcijos sąra
še - dešimtys Įvairiausių 
gaminių. Šiemet šį sąrašą 
dar pailgins naujos valymo 
ir skalbimo priemonės.

Kaune pradedama gaminti 
skystas beveik universalias 
skalbimo priemones “Ber
želį” ir “Kaštoną”. Dar 
įvairesniems skalbiniams < 
tiks “Marička”. Tuo tarpu 
“Elona” turės antistatinių 
savybių, iš skalbinių paša
lins elektros krūvį.

BURLAIVIU APLINK 
EUROPA

KLAIPĖDA. Šešiasdešimt 
busimųjų šturmanų ilgam at
sisveikino su Klaipėdos jū
reivystės mokyklos klasė
mis bei auditorijomis. Be
veik tris mėnesius jie tęs 
nelengvą mokslą atviroje jū
roje.

Kartu su busimaisiais 
šturmanais bei kapitonais iš 
Rygos, Kaliningrado, Lenin
grado, Odesos ir kitų šalies 
jūreivystės mokyklų mūsų 
uostamiesčio pasiuntiniai 
išsiruošė Į mokomąjį plau
kiojimą aplink Europą.

TRIJŲ KARTŲ SUSITIKIMA S
PANEVĖŽYS. Į Liberiš- 

kio kultūros namus rinkosi 
vyresniosios revoliucionie
rių kartos atstovai, Didžiojo 
Tėvynės karo ir partizaninio 
judėjimo dalyviai, buvę liau
dies gynėjai, gausus rajono 
jaunimo, moksleivių būrys, 
įvyko iškilmingas trijų kartų 
susitikimas.

DAUGIAAUKŠTIS 
GARAŽAS

VILNIUS. Dariaus ir Gi
rėno gatvėje iškilo pirmasis 
Tarybų Lietuvoje dau
giaaukštis garažas. Nauja
sis taksi parko kompleksas 
yra drauge ir technikos nau
jovių kompleksas.

Tik Įvažiavusi i garažą, 
automašina patenka ant auto
matinės plovimo linijos. Po 
to ji suka sraigtiniu keliu i 
kurį nors iš aštuonių gara
žo aukštų.

DOKUMENTINIŲ FILMŲ 
SAVAITĖ

VILNIUS. “Kronikos” 
kine žiūrovai susipažino su 
lietuviškais dokumentiniais 
filmais “Apmąstymai prie 
paradinių durų”, “Abipus 
kelio”, “Kelionė ūkų lanko
mis ”, “ Rūkstančio kalno lo
bis”. Jie rodomi sostinės 
kinuose '“Vilnius”, “Laz
dynai”, “Aidas”, “Neris”, 
“Tėvynė”. Be to, su lietu
vių dokumentininkų darbais 
turi galimybę’ susipažinti 
kitų miestų žiūrovai. Kau
niečiams ir panevėžiečiams 
demonstruojamos juostos 
“Apolinaras” ir “Abipus 
kelio”, uostamiesčio kino 
mėgėjams - filmas “Aš - 
Putna”.

SODININKŲ ATASKAITA
VILNIUS. Įvyks Lietuvos 

sodininkų draugijos Vilniaus 
skyrių atstovų ataskaitinė 
konferencija.

Sostinę supa daugiau kaip 
pusantro tūkstančio hektarų 
kolektyvinių sodų. Čia triū
sia beveik septyniolika tūks
tančių sostinės gyventojų. 
Nemažą būrį vilniečių jungia 
taip pat bitininkų ir gėlininkų 
sekcijos.

Pranešimus apie tai pada
rė Vilniaus skyriaus pirmi
ninkas A. Juška ir pirminin
ko pavaduotojas K. Urbona
vičius.

AUKŠTAS KULTŪROS 
LYGIS

PANEVĖŽYS. Dramos 
teatre 319 spektaklių žiūrėjo 
per 125 tūkstančius žiūrovų, 
74 koncertų klausėsi apie 54 
tūkst. klausytojų, surengtos 
5 dailės parodos. Parodų 
rūmuose suruošta 12 paro
dų. Bibliotekas aplankė dau
giau kaip 100 tūkstančių 
žmonių, tiek pat lankytojų 
sulaukė kultūros namai. O 
kino žiūrovų būta beveik 
pusantro milijono. . .

Tokie praėjusių metų Pa
nevėžio miesto kultūrinio 
gyvenimo rodikliai.

MALŪNAI PRIE REKYVOS
ŠIAULIAI. Prie Rekyvos 

ežero, pramoniniame mies
to rajone, išaugo dar vienas 
penkiaaukštis statinys - ma
lūnai. Čia bus gaminami 
rūšiniai miltai, kruopos.

Malūnai per vieną pamainą 
gamins apie 240 tonų produk
cijos.

KOMPRESORIAI KAMOS 
GAMYKLAI

PANEVĖŽYS. Auga di
džiausia Europoje sunkveži
mių gamykla prie rusų upės 
Karnos, plečiasi ir Panevė
žio autokompresorių Įmonė, 
kuri tieks gaminių šiam mil
žinui. Pernai ir užpernai 
panevėžiečiai padarė 600 
autokompresorių bandomie
siems 8 tonų sunkvežimiams, 
šiemet atėjo užsakymas pa
gaminti dar tūkstantį.

Dabar čia Įvaldoma tech
nologinė linija, kuri per me
tus gamins jų 50 tūkstančių. 
Iki metų galo planuojama pa
leisti modernią ketaus lie
jyklą, galinčią patiekti per 
metus iki 30 tūkstančių tonų 
liejinių. Projektuojamas ir 
šiemet bus pradėtas statyti

WESTWOOD MASS.

Kazimieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 12 metų kai negailestinga mirtis atskyrė 

mano mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.
PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona

HELEN, dukra
WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

LIVINGSTON, N. J.

mirus

Charles Anuškiui
1974 m. balandžio 20 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms čia ir 
Lietuvoje ir visiems kitiems artimiesiems ir 
draugams.

Ignas Baches
Victor Becker
Anthony & Alice Duoba
Anna Jamison
Anna Kunickas 
Adele & Felix Lypsevicius Walter & Sophie Tyliunas
Brone Ostapuk j Frank Witkus

Tessie Stočkus

korpusas, kuris turės pus
trečio hektaro gamybinio 
ploto. Naujieji gamybiniai 
pajėgumai leis panevėžie
čiams kasmet išsiųsti Karnos 
automobilių gamyklai per 
300 tūkstančių autokompre
sorių.

ŽŪKLE KURS R/ MARIOSE
ŠILUTE. Pernai Kuršių 

mariose sužvejota 46661 
centneris žuvų arba iš kiek
vieno vandenų hektaro pa
gauta beveik po 29 kg. Per 
paskutinį dešimtmetį meti
nis žuvų sugavimas mariose 
smarkiai svyravo - nuo 
39761 cnt (1969 m.) iki 69324 
cnt (1961 m.). Tokius kon
trastus daugiausia lėmė 
skirtingi stirnelės laimikiai.

Trečdalį pernykščių Kur
šių marių pagavimų sudarė 
karšiai, šių vertingų žuvų 
daugėja, ir šiemet jų leista 
sugauti 1700 centnerių dau
giau, negu pernai. Tuo tarpu 
ungurių ir žiobrių mažai be- 
pagaunama. Kuršių mariose 
visiškai nelimituojama vė
gėlių, didstinčių, kuojų, eše
rių ir kai kurių kitų žuvų 
žūklė.

į NAUJAS KLASES
SAKIAI. Kriūkuose iškil

mingai atidaryta nauja mo
kykla. Ta proga Kriūkų pe
dagogus ir moksleivius pa
sveikino LTSR švietimo mi
nistro pavaduotojas V. Kiš
kis, šakių rajono liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas 
J. Ratkus, LKP šakių rajono 
komiteto sekretorius K. Ku
bilius.

LAIKRAŠTIS
STATYBININKAMS

KLAIPĖDA. Uostamies
čio statybininkus ir daugelį 
statybos aikštelių Žemaiti
joje pasiekė Klaipėdos sta
tybos tresto partinio, jung
tinio profsąjungos, komjau
nimo komitetų ir adminis
tracijos savaitraščio “Sta
tybininkų žodis” pirmasis 
numeris.

Dar $266 milijonai 
Saigono režimui

Washingtonas. Pentago
nas raportavo senatiniam 
užsienio reikalų komitetui, 
kad jis “surado” $266 mi
lijonus ginklams Pietų Viet
namo diktatoriui Thieu.

Gynybos departamentas 
reikalauja iš Kongreso lei
dimo Į metus laiko duoti 
Saigono režimui daugiau kaip 
pusantro bilijono dolerių, 
kad jis galėtų tęsti karą.

Beatrice Siman 
Antoinette Stanions 
Mildred Stensler 
Anne Yakstis 
Jonas Siurba
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Miami, Fla.

Ir vėl prie ka
Tai ir vėl susirinkome at

sisveikinti su drauge,veikė
ja, mūsų amžininke, kuri jau 
negrįš į gyvųjų pasauli - tai 
šiuo momentu buvo Ema 
Sliekienė. O taip visai ne
seniai dar jos gyvenime:

Ir saulė tekėjo ir buvo diena , 
Ir brangios svajonės čia 

pynės,
Ir džiaugsmą tejuto širdis 

kiekviena, 
Ir veržės daina iš krūtinės.

(St. Jasilionis)
Ema Sliekienė, tėvų pa

varde Kulbokaitė, gimė ir 
augo Lietuvoje, Keturvalakių 
valsčiuje, Beržinių kaime. 
Vargingoje Lietuvoje jauna 
mergaitė laimės neturėjo. 
Tos laimės ieškodama, Ema 
paliko savo gimtą ji kraštą, 
kur skamba Šešupės ir 
Nemuno daina. Pačiame gy
venimo pražydėjime, 1910 
metais E. Kulbokaitė at
vyko j JAV. Kaip tūkstančiai 
mūsų kartos lietuvių, Ame
rikoje neradome pasakiš
kojo “auksinio” laimės me
džio. Laimę ir Amerikoje 
reikėjo pirkti sunkiu darbu 
ir prakaitu - anglies kasyk
lose, plieno liejyklose ir ki
tose sunkiosios industrijos 
išmonėse. Taip irEmaiSlie- 
kienei gyvenimo laimę rei
kėjo pelnyti sunkiu darbu. 
Tad ir jos gyvenimo daina 
skambėjo:
Nieko žemėje dykai negavau, 
Apmokėjau kiekvieną kąsni, 
O pavargus dainas dainavau, 
Kad tik būtų našta lengvesnė.

(VI. Mozūriūnas)

Amerikoje btivusi Ema 
Kulbokaitė sutiko gyvenimo 
ir (idėjos draugą Juozą Slie
ką?' Jie sukūrė kuklų poros 
gyvenimo židinį. Pagyvenę 
vienur i ir kitur - pastoviai 
jie jsikūrė sunkiosios indus
trijos centre, Pittsburge^ 
Pa. Ten Sliekai praleido 
geriausią ir darbingiausią 
savo gyvenimo laikotarpi. 
Ten jie rado savo klasės 
tūkstančius darbininkų, emi
gravusių iš Lietuvos ir kitų 
Europos šalių. Tą laiką, 
kuris atliko nuo varginančio 
kasdieninio darbo, Ema ir 
Juozas skyrė veiklai už lai- 

. mingesnį darbo žmogaus gy
venimą/už taiką pasaulyje. 
Ema Sliekienė pilnai suprato 
klasinės kovos idealą ir po
litiką. Velionė ne tik pri
klausė pažangiose organiza
cijose, skaitė jų spaudą -

Laisve”, “Vilni” ir kitus. 
Jfi buvo to pažangaus judėji- 

*^0 veikloje ir kovoje. Ji 
sakė kalbas ir rašė spaudo
je už darbo žmogaus pažan-

Vėliau, ieškodami svei- 
kesnio ir šiltesnio oro, Slie
kai atvyko gyventi ir dirbti i 

^Floridą. Jie jsikūrė Mia- 
^nyje 1945 metais, kai čia 
dar nebuvo pažangiųjų lietu
vių organizacijų, Tai ir čia 
draugų Sliekų pavardės fi
gūruoja . tarpe tų? kurie 1946 
metais organizavo LLD 75

’ kuopą Miamyje.
X Bet laikas bėgo, jos gyve
nimo draugas Juozas Sliekas 

jau prieš kelis metus buvo 
ligos pažeistas, pateko | li
goninę, po gydytojų priežiū- 

♦ra. Ema Sliekienė didžiai 
’ rūpinosi ir jaudinosi dėl vyro 
sveikatos. Tas sielvartas 
pažeidė ir jos sveikatą. Ra- 

>minome, linkėjome jai iš
tvermės, poilsio, bet paga
liau ir ji tapo paguldyta li

goninėje. Tikėjome, kad 
į Ema, gero gydytojo priežiū
roje, greitai pasveiks, su
stiprės ir vėl bus su mumis. 
•Tačiau gamta padarė kitą 

♦ sprendimą. Šių metų balan- 
/ džio 18 dieną pasiekė mus ta 
| tragišką žinia - Ema Slie-

rsto suėjome
kienė mirė! Su ja atsisvei
kinome balandžio 21 dieną.

Marie Koch lankė Slie- 
kienę paskutinėse jos gyve
nimo dienose ir tvarko ve
liones laidotuves. Šerme
ninėje kalbėjo Mildred Fri- 
bergienė ir V. Bovinas. Ta
čiau jos mylimas Juozas, 
taip pat ligos pakirstas, ne
galėjo pribūti ir atsisvei
kinti su Ema.

Draugė Sliekienė mirė su
laukusi 77 metu amžiaus. «
Jos mirtis vėl praretino 
mūsų kartos eiles. Sakoma, 
kad mūsų amžiaus civiliza
cija yra tobula ir išradinga. 
Ji surado kelius i mėnuli ir 
kitas planetas, bet nesuran
da vaisto, kuris apsaugotų 
žmogų nuo mirtingųjų ligų. 
Tad ir šio liūdesio momen
tu, linkime velionei Sliekie- 
nei amžino poilsio, o jos 
vyrui Juozui, giminėms ir 
draugams reiškiame šird- 
dingą užuojautą.

V. BOVINAS

Detroit -
Manchester

Neseniai gavau liūdną ži
nią, kad mirė manošvogeris 
George Šileris, sulaukęs 90 
metų.

George buvo seniai atva
žiavęs i Ameriką, sunkiai 
dirbo, visada buvo darbinin
kų pusės žmogus, skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį”, ir, 
reikalui esant, finansiškai 
paremdavo.

George turėjo gražų šei
mynini gyvenimą. Praeitą 
sausio mėnesi buvo suruoš
tas balius jų 63 metų vedy
binio gyvenimo sukakties at- 
žymėjimui.

Savo mylimai sesutei lin
kiu geros sveikatos ir stip
rybes šioje liūdesio valan
doje.

Tavo sesuo 
KONSTANCIJA MILLER

Paterson, N. J.

Liūdnas prisiminimas 
mano mylimo gyvenimo 
draugo Jono Dulkio, kuris 
mirė šių metų vasario 23 
dieną.

Mielas Joneli! Tu mir
damas mano širdyje palikai 
didelę žaizdą, kuri niekados 
negalės užgyti. Aš tavo 
gyvenimo draugė Teofilija 
giliausiai liūdžiu ir užmiršti 
negaliu. Tavo kapą dažnai 
lankau ir apkaišioju gėlė
mis.

Jonai, tu buvai “Laisvės” 
skaitytojas nuo 1912 metų ir 
ją labai mylėjai. Tad prisi
mindama tave, aukoju i 
“Laisves” išleidimo fondą 
$25.

Lai būna lengva šios ša
lies žemelė tau ilsėtis ra
miai ant visados, užbaigus 
gyvenimo ir rūpesčių kelia.

Tave mylinti
TEOFILIJA DULKIENĖ

WASHINGTONAS. Per 
praėjusius 4 mėnesius JAV 
pramoninė gamyba nupuolė 
5.8%.

i lartford, Conn.
Praėjusi sekmadienį 

Hartfordo Laisvės Choras 
tikrai gražiai pasirodė savo 
surengtame koncerte. Man 
atrodė, kad choras dainavo 
ypatingai puikiai. Taipgi ir 
išvaizda choriečių buvo gra
ži - moterys visos buvo pa
sipuošusios baltomis bali
nėmis suknelėmis, prisise
gusios po dvi raudonas ro
žes prie krūtinių.

Tvarkos vedėja buvo pati 
choro mokytoja Wilma Hol
lis, kuri vadovauja chorui jau 
30 metų. Solistės buvo vie
tinės Elena Brazauskienė ir 
Wilma ’ Hollis, iš Palmer, 
Mass., ILena Janulienė, ir 
iš New Yorko - Nelė Ven- 
tiene. Akompaniste solis
tėms ir chorui buvo Laura 
Hollcran, išskiriant Ireną 
Janulienę, kuriai akompa
niste buvo Eunice Smith.

Po koncerto Įvyko pietūs, 
kurie buvo paruošti labai 
skaniai. Pavalgius pietus, 
buvo iškviestos pakalbėti 
Ieva Mizarienė ir K. Petri- 
kienė.

Iš toliau i koncertą atvy
ko: mūsų mašina iš New 
Yorko, V. Jokubionis su pil
na mašina iš Waterburio; ir 
Walteris su Amelia Juške- 
vičiai iš Stamfordo. Vieti
nės publikos galėjo būti dau
giau.

Kaip ir visada, iš Connec
ticut valstijos tuščias negrį
ši. Pirmiausia pasisveiki
nome su Onute Visockiene, 
kuri per ilgus metus buvo 
choro narė, bet dabar jau 
negali dalyvauti, nes per toli 
gyvena (Kensingtone). Ji 
įdavė man $100 delei “Lais
ves”. Louisa Butkevičienė 
niekad nepaleis manęs nei
davusi “Laisvei” aukos - šį 
sykį Įteikė $20. Vilniečiams 
irgi gavau aukų. -

Ir vėl reikia padėkoti Ar
tūrui Petrikai už mūs nuve
žimą.

IEVA MIZARIENE

Cleveland, Ohio
C leve la nd o LDS kuopa 

prašo narių atsilankyti i su
sirinkimą, kuriame bus bal
savimas už naują LDS Cent
ro Valdybą. Susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d., 1 vai. po 
pietų, ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave.

Čia proga nariams iš
reikšti savo norus dėl ge
resnio veiksmo kuopoje ir 
prisidėti prieš išrinkimo 
veikėjų, kurie globos mūsų 
draugiją per sekančius dve
jus metus. Ypač dabar svar
bu ne tik palaikyti organiza
ciją stipria, bet ir prisidėti 
su darbu.

Gegužės 2 d. susirinkime 
mes balsuosime už mums 
patinkančius narius-veikė- 
jus i LDS Centro Valdybą 
ir kartu išrinksime delega
ciją i sekantį LDS seimą. 
Todėl labai svarbu, kad kuo
pos nariai pasirodytų pavyz
dinga i.

***
Mūsų moterys turėjo gra

žų pažmonį balandžio 11 die
ną. Sutvarkė užvilktą (žie
mos laiku) “biznį”, pavai
šino savo dalyvius iki so
čiai, ir dabar prašo atsilan
kyti i gegužės 9 d. susirin
kimą, kuriame Motinų Die
nos proga bus pagerbtos Mo
terų Klubo veikėjos su drau
ge Agota Palton priešakyje. 
Man atrodo, kad visos Klubo 
veikėjos vertos pagerbimo. 
Turėsime gerą pažmonį, 
skanaus valgio. Man prane
ša, kad pelnas bus skiria
mas SPAUDAI Valio! Nepa
mirškite atvykti Į šį šaunų 
pažmonį. Pradžia 1 vai. 
popiet, vieta - ICA Hali, 
15901 St. Clair Ave.

PETRAUS

Netekome nuoširdaus , 
veiklaus pažangiečio

JUOZAS IR ONA STANELIAI
Jau praeitame “Laisves” numeryje buvo pranešta, kad 

St. Petersburg, Fla., iš gyvųjų tarpo išsiskyrė Juozas 
Stanclis, pirmiau gyvenęs New Jersey valstijoje. Paliko 
liūdinčius daug artimųjų ir draugų. Velionis buvo vienas 
iš veikliausių pažangaus lietuvių judėjimo darbuotojų. Jo 
mirtis didžiulis nuostolis.

Juozas mirė balandžio 18 dieną, o jo palaikai sukre- 
muoti (sudeginti) vai. 22 d.

San Francisco, Cal.
Balandžio 14 dieną Suomių 

salėje, Berkeley, Calif., Įvy
ko sėkminga pramoga su pui
kiomis vaišėmis, kurią su
ruošė Lietuvių Literatūros 
Draugijos Oaklando 198 kuo
pa.

Prisimintina, kad šios 
apylinkės - Oaklando ir San 
Francisco -. LLD kuopos 
rengia bendras pramogas. 
Skirtumas tik ,tame, kad vie
nos pramogos visus surengi
mo darbus atlieka nariai vie
nos kuopos, o kitos - kitos 
kuopos. /T„;

Šioje pramogoje rūpestin- 
,gai šeimininkavo ir triūsė 
M. Mozūraitienė, V. Taraš- 
kiene, K. Karosienė, o joms 
puikiai padėjo Raymondas 
Machulis.

Beje, šioje jaukioje pra
mogoje pasigenda m Marthos 
ir Igno Kamarauskų. Vėliau 
sužinota, kad mūsų Igną i 
lovą paguldė smarki sloga, 
arba “flu”. Tiesa, taip pat 
mūsų sueigose jau tenka pa
sigesti ir kai kurių kitų veik
lių žmonių, pramogų lanky
tojų, bet jie Įsikūrę tolokai 
už užmiesčio ribų, o kai ku
rie taip pat skundžiasi svei
katos susilpnėjimu.

SVEIKINIMAS “LAISVEI”

Nors ir vėlokai, tačiau 
norisi prisiminti, kad kovo 
pabaigoje Įvykusiame LLD 
153 kuopos susirinkime nu
tarta “Laisvės” suvažiavi
mą pasveikinti su visa šim
tine, o antrą šimtinę su 75 
doleriais sudėjo šios kuopos 
nariai. Tad suvažiavimą pa
sveikinome su $275. Aišku, 
kad San Franciske randasi 
gerų “Laisvės” patriotų, 
kurie pageidauja, kad “Lais
vė” ilgai gyvuotų, nes ji yra 
mūsų mielas Visada laukia
mas svečias.

80 METŲ JUBILIATE

Balandžio mėnesį pasitai
kė proga dalyvauti Redlands, 
Calif., Adelės Zix-Zitkevi- 
čienės garbingos 80 metų 
gyvenimo sukakties atžymė- 
jime. Erdvus ir jaukus Ade
lės butas prisipildė jos drau
gais ir giminėmis. Jubliatė 
gavo daug sveikinimų iš da
lyvių ir iš toliau nuo tų, kurie 
asmeniškai negalėjo daly
vauti šioje puikioje puotoje.

Reikia priminti, kad mūsų 
Adelė yra buvusi chicagietė, 
kuri per daugelį metų Chica- 
goje su savo gyvenimo drau
gu Kaziu (Charles), kuris 
jau miręs, nuoširdžiai dar

bavosi laikraščio “Vilnies” 
gerovei. Beje, gegužės mė
nesį Adelutė žada dalyvauti 
“Vilnies” dalininkų suva
žiavime ir ten aplankyti savo 
draugus.

Šio garbingo jubiliejaus 
proga nuo savęs Adelei lin
kiu sulaukti dar daug daug 
gimtadienių, ir kad visos 
jos gyvenimo dienos būtų 
mielos ir saulėtos.

SERGA

,Teko aplankyti Los Altos, 
Calif., gyvenančius buvu
sius veiklius draugus Roy ir 
Madeleine Mijat.“ Priminti- 
na, kad M. Mijat yra buvusi 
Paukštienė, kuri savo laiku, 
o ypatingai gyvendama ryti
nėse valstijose bei New Yor
ke, buvo veikli meno srityje 
ir bendrai. Apgailėtina, kad 
šiuo laiku Madeleinos svei
kata pakrypo i blogąją pusę. 
Jos svorui smarkiai mažė
jant ir sveikatai silpnėjant, 
prisiėjo atsigulti ligoninėje, 
kad pilnai patikrintų sveika
tos padėtį. Nuo medikų gavo 
nemalonią žinią, būtent, kad 
jos liga yra kraujo liga, va
dinama “Leukemia”. Ji 
griežtai pareikalavus pilnos 
tiesos apie jos sveikatos 
stovį. Tas stovis dabar jai 
žinomas. Madeleina su šyp
są veide juokavo, kad gavus 
dvi puskvortes naujo ir jau
no kraujo ir tuojau pasijutu
si gyvesne ir judresne. Taip
gi reikia kietai pabrėžti 
kad Madeleina nėra puolusi i 
depresiją dėl jos sveikatos 
padėties, ir kad jos veide 
šypsą tebėra neišdilus.

Nuo saves ir nuo visu< < 
Madeleinos draugių, kurios 
kartu ją aplankėme , nuo
širdžiausiai linkiu, kad ji nu
galėtų tą nelemtąją ligą ir 
vėl būtu sveikųjų tarpe.

L-MA

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Emmai Kulbokaitei
- Sliekienei

Reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui Juozui, giminaitei 
Benney, visiems idėjos 
draugams ir LLD 75 kuopos 
nariams su kuriais velione 
kartu veikdavo.

LLD 75 KUOPOS
NARIAI IR VALDYBA

DETROIT-MANCHESTER MICH.

Mirus

George Shiler
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą sesutei 

Amilijai ir jos šeimai.
Aš ir mano sūnus liūdime neteke mano mielo< 

švogerio.

Hartford, Conn.

CONSTANCIJA MILLER 
ALFRED PUIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Robert Bruwer
mirė

1972 m. gegužės 5 d.
Jau dveji metai praėjo nuo mano mylimo vyro 

mirties. Amžinas miegas nuskynė jėgas. . .
Su liūdesiu prisimenu Tave ir niekuomet neuž

miršiu iki širdis mano krūtinėje plaks. Visada 
esi many mintyse.

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA

Mirus

Juozui Staneliui-Stanley
Reiškiame užuojautą jo sūnui, marčiai, anū

kams, kitiems giminės ir draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Gaila tauraus pažangiečio.
JUOZAS ir KSAVERAS KAROSAI*

San Leandro, Calif.

ST. PETERSBURG FLA.

Mirus

Juozui Staneliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo sūnui Eugene, 

jo šeimai ir kitiems artimiesiems ir draugams.
Ignas Bachis Tessie Stočkus
Victor Becker Frank Witkus
Anna Jamison Ieva Mizarienė
Adele & Felix Lupsevičius Anne Yakstis
Brone Ostapuk Jonas Siurba
Mildred Stensler A. I. Bimbai

Dr. A. ir M. Petrikai

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Staneliui
1974 m. Balandžio 19 dieną. ,

Reiškiame gilią užuojautą velionio sūnui ;
EUGENE, marčiai EUGENIA, anūkui RONALD, i
giminėms ir artimiems. ;

W. ir M. Žukas V. ir E. Valley h
A. Pakalniškienė A, Fercik ?
M. Vilkauskas I. Pulshis
J. ir P. Keller A. Antanavičius |
J. ir S. Bakšis V. Casper !
A. ir P. Lukas J. ir E. Galvan ■
W. ir O. Stakėnas Palydovas !
G. ir N. Evans Palydovas i
P. Skapik Jonas Stančikas
S. ir J. Vinikaitis P. Sluskis
J. Ragauskas M. Steinys j
W. Dubendris H. Sholunas
E. Keiraitis Dolla Mikalajūnas j
Vera Smalstis E. Sauchelli t
P. Steponaitis J. Greblikas
V. Zilaitis F. Bunkus
Nelė Petronis M. Rutkowski į
P. Semenenė A. Lapinskas I
N. Sereika A. Breuver
J. ir O. Rūbas J. Kriščiūnas
P. Peskin P. Mockapetris j
J. ir G. Gendrėnas W. ir K. Kelley
J. A nd rich J. ir M. Miller
N. Lenigan J. ir T. Lukas t
M. Purvėnas J. ir H. Sarkūnas Į
A. ir M. Raškauskas Mere Teres
V. ir M. RepeČka B. ir A. Putrimas
M. Žmuidzinas J. ir P. Blaškis Į
V. ir V. Bunkus S. Nagy į
M. ir F. Smilgys Marta Gružinskas j
F. ir A. Sakalas 
P. ir A. Alekna

J. Judickas f
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K. PETRIKIENE

Aplankėme Anastaziją Paukštienę

NUOTRAUKOJE: Sėdi Anastazija Paukštiene, stovi - iš 
kaires i dešinę - H. Feiferienė, Eugenijos dukra, H. Jes- 
kevičiutė, K. Petrikiene, Eugenija, jos vyras, Amilija Jes-
kevičiutė ir Eugenijos žentas.

Sužinojus, kad A. Paukš
tiene ruošiasi išvykti atgal i 
Floridą, susitarėme nuvykti 
atsisveikinti šią daugelio 
mėty bičiulę, kuri paskuti
niais metais ilsėjosi pas 
savo dukrą Eugeniją ir žentą 
gražiame East Paterson, 
N. J., priemiestyje.

Sekmadienio, balandžio 21 
d.,, rytą aš ir sūnus Arthu- 
ras, kuris dar nuo kūdikys
tės dienų gerai atsimena bu
vusį “Laisvės” redaktorių 
Vincą Paukšti ir jo žmoną 
Anastaziją, kurie buvo jo 
tėvų artimi draugai, paėmė
me Heleną Feiferienę, A. 
Paukštienės brolio dukrą, ir 
Heleną ir Ameliją Jeskevi- 
čiutes, ir patraukėme j East 
Patersoną. Ten gražiai pra
leidome visą popietę. Mūsų 
mieloji Anastazija nors fi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RIO DE JANEIRO. Brazi- 

1 i j oje nauji p ot vynia i pr 1 gi r - 
dė 12 žmonių, padarė bena
miais apie 300,000 žmonių. 
Prieš porą savaičių potvy
niuose žuvo keletas tūkstan
čių žmonių.

•
ALBANY. NewYorkoval- 

stijos Aukščiausiasis teis
mas pripažino, kad Blue 
Cross nedamokėjo ligoni
nėms nuo $15 iki $20 mili
jonų, tai dabar turės sumo
kėti.

KANSAS CITY, Mo. Dau
giau kaip 600 mokytojų paly
dėjo į kalėjimą unijos pre
zidentą Hudson, nubaustą 10 
dienų kalėti už streikui va
dovavimą. Unija nubausta 
pasimokėti $50,000.

•
JUNGTINIŲ Tautų rapor

tas rodo, kad 1967 m. užda
rymas Suezo kanalo padarė 
pasaulio prekybai daugiau 
kaip $10 bilijonų nuostolių. 
Dabar kanalas valomas ir ti
kimasi ji greitai atidaryti 
navigacijai.

••
SAN JUAN, Puerto Riko. 

Texaco korporacijos puer- 
torikiečial darbininkai pa
skelbė streiką, kai nutrūko 
pasitarimai tarp unijos ir 
korporacijos.

NEW YORKAS. Occidental 
Petroleum korporacija sau
sio ir vasario mėnesiuose 
padarė pelno arti $47 milio- 
nus. 1973 m. tuo pačiu lai
ku padarė $3.4 milijono.

SAIGONO režimas nutrau
kė politinius pasitarimus 
Paryžiuje su Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios de
legacija, taipgi nutraukė mi- 
litarinius pasitarimus.

PHNOM PENH. Kambodi- 
joje liaudiečiai sumušė l,50C 
valdžios kareivių garnizoną 
ir užėmė tvirtovę už 24 mylių 
nuo sostinės.

ARTHURO PETRIKOS nuotr. 

ziškai yra gerokai susilp
nėjusi, nes jau įžengus i 86 
metus, bet įdomaujasi vi
suomeniniais reikalais ir 
buvusiais jos draugais. Ji 
atidžiai seka spaudą ir ap
gailestauja, kad pati nebega
li dalyvauti mūsų visuome
niniuose pobūviuose. Palin
kėjome brangiai draugei lai
mingai pasiekti Floridą, o 
tenai, sūnaus globoje, dar il
gus metus pasidžiaugti gra
žiąja aplinka.

APIE PAUKŠČIUS

Su Anastazija Paukštiene 
turėjau laimę bendrauti nuo 
1916 metę, kada Brooklyne 
iyyko Lietuvių Moterų Prog- 
resyvlo Susivienijimo pir
masis suvažiavimas. Anas
tazija į suvažiavimą atvyko 

ALLENDALE S. C. Penki 
baltieji apkaltinti už negro
ja unuolio nušovimą prieš ke
tvertą metų. Tarp apkaltin
tųjų yra ir miesto magistra
tas, buvęs policistas.

- .9 L
WASHINGTONAS. Kong

resmenas Kastenmeier 
sako, kad jo Wiseonsinovai
sti joje 65% piliečių nori 
Nixono impyčinlmo.

NEW YORKAS. Interna
tional Business Machine 
korporacijos pelnas už pir
mus šių metų 3 mėnesius 
pakilo 26.8%; padarė pelno 
daugiau kaip $431 milijoną.

Suėmė 300 kovojan
čių studentų

Storrs, Conn. Šimtai uni
versiteto studentų paskelbė 
kovą rasinei diskriminaci
jai. Jie užėmė universiteto 
biblioteką ir ten paskelbė 
sėdėjimo streiką. Policija 
areštavo apie 300 studentų. 
Vėliau studentai sudarė de
monstraciją, reikalaudami 
paleisti areštuotus.

Universitete mokosi apie 
13,000 studentų, tarp kurių 
yra 600 juodųjų ir 75 puer- 
torikiečiai. Nebaltieji stu
dentai jaučia diskriminaciją. 
Nemaža baltųjų pritaria juo
dųjų kovai, kad būtų panai
kinta diskriminacija.

Mirė d r. A. Blossom
Pleasant Hill, Tenn. Mirė 

96 metų amžiaus filosofijos 
daktaras Frederick A. 
Blossom, laikraščių redak
torius, rašytojas, mokytojas 
ir visuomenės veikėjas.

Dr. Blossom kadaise buvo 
Pasaulio Pramonės Darbi
ninkų unijos (IWW) narys, 
garsiajame Patersonp audė
jų streike aktyviai dalyvavo, 
daug padėjo iškovoti bedar
bių apdraudą, kovojo už gim
dymo kontrolę, veikė bend
rai su prof. Scott Nearingu 
ir kitais kairiaisiais.

atstove iš Ansonia, Conn., 
nuo pažangiu moterų grupės. 
Nuo to laiko mudviejų ryšiai 
nebenutrūko. Visą laiką ji 
buvo rūpestinga visuomeni
ninke. Ji buvo visu organi
zacijų rūpestinga narė, gra
žiai išauklėjo dukrą Eugeni
ją ir sūnų Karoli.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo A. Paukštienė (tada ji 
buvo Bieliauskienė ) su visa 
šeima išvyko į Lietuvą pa
stoviam apsigyvenimui. Ap
sistojo Kaune. Vyras dirbo 
dailide, o Anastazija atsida
rė arbatinę, kurioje gamin
davo lengvus užkandžius. 
Seimai teko sunkiai grumtis 
del pragyvenimo. Pagaliau, 
po keleriu metu, šeima sui
ro. Anastazija su vaikais 
sugrįžo i Ameriką ir apsi
gyveno Brooklyne. Vaikai 
lankė mokyklą, o ji pati dirbo 
siuvimo įmonėje. Gyveni
mas buvo vargingas, sunkus.

Po keleriu metu susipaži
nus ir susituokus su V. 
Paukščiu, gyvenimas kiek 
palengvėjo. Abudu taupė ir 
ruošėsi kada nors įsigyti 
nuosavą kampelį, kuriame 
galėtu ramiai praleisti poil
si . <

Anastazijai nuvykus į Flo
ridą aplankyti sūnų, ten jai 
labai patiko. Visiems ji pa
sakodavo, kad viešėdama 
Floridoje, ji jautėsi lyg būtu 
Lietuvoje vasaros metu.

Pagaliau Anastazija ir 
Vincas Paukščiai persikėlė 
gyventi į Miami, Fla. ir ten 
pasistatė mažą namelį. Ten 
vėl susitiko su daugeliu 
draugų. Abudu džiaugėsi, 
kad gali nors ir kukliai, bet 
be didelių rūpesčių gyventi.

Po ilgos ir sunkios drg. 
V. Paukštys, sulaukęs 75 
metus, mirė 1956 metais.

f '

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks gegužio (May) 7 die
ną, 2 valandą po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Šitas susirinkamas labai 
svarbus. Būtinai reikia,kad 
kuo daugiausia jame daly
vautų narių, kuriems tik lai
kas pavėlina. Įvyks rinki
mai LDS Centro Valdybos 
taipgi bus rinkimai delegatų 
į Seimą. Bus rinkimas ir 
mūs kuopai valdybos.

VALDYBA

Juodųjų unijistų 
konvencija geg. 3

Detroitas. Juodųjų unijis
tų koalicija šaukia trečią 
juodųjų unijistų konvenciją 
gegužės 3-5 dienomis. Ge
gužės 4 d. įvyks masinis 
susirinkimas.

Konvencijos šaukėjai tiki
si turėti apie 3,000 delegatų 
iš visos šalies daugelio uni
jų. Bus apsvarstyta rasinė 
diskriminacija darbuose, 
taipgi kongresiniai rinkimai.

Negavo $100,000
Los Angeles, Calif. Tūlas 

R. L. Jones laiškais prane
šė Hearstui kad jis galįs iš
laisvinti Patricią už $100,- 
000. Jis turįs ryšių su kid- 
naperiais.

Jones negavo $100,000, bet 
jis pakliuvo į kalėjimą. FBI 
mano, kad jis norėjo tik pa
sipinigauti, bet jis nieko 
bendro neturi su kidnape- 
riais.

1,000 žmonių žuvo
Belfast. Siaurės Airijoje 

pusketvirtų metų laikotarpiu 
kovose žuvo virš 1,100 žmo
nių. Sužeistų buvo keletas 
tūkstančių. Kova tarp pro
testantų ir katalikų tęsiasi.

Anglijos valdžios atsiųstų 
kareiv ių tvarkai palaikyti jau 
žuvo apie 300. Protestantų 
ir katalikų koalicijai, kuri 
dabar bando tvarką išlaikyti, 

1 visa i nesiseka.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Galingas gazo sprogimas 

24 aukštų pastate arti Jung
tinių Tautų pastato sužeidė 
93 žmones, padarė žalos ke
liems pastatams arti $5 mi
lijonų. Sprogimas atrodė 
daugiau į žemės drebėjimą.

New Yorko Centralinė 
Darbo Taryba ir kitos uni
jos, atstovaujančios pusant
ro milijono narių, reikalauja 
majoro Bcame ir Miesto Ta
rybos atsteigti darbo depar
tamentą, kuris buvo prieš 
keletą metų panaikintas.

•

Brooklyne masiniame mi
tinge Westminister Bethany 
bažnyčios klebonas Herbert 
Oliver reikalavo impyčinti 
Nixoną.

Mary Schoonmaker pa
skirta Planavimų Operacijos 
biuro direktore, kuri dirbs 
Manhattan© prokuroro rašti
nėje. Tai pirma moteris to
kioje svarbioje atsakomybė
je.

•

Teisėjas Fred Moritt 
areštuotas ir apkaltintas už 
kyšių ėmimą ir kitokius pra
sižengimus.

Apkaltinti 5 miesto kalėji
mo sargai už narkotikų par
davinėjimą kaliniams.

•
Miesto administracija pe

rėmė Bronxo 870 nuosavybių 
už taksų nesumokėjimą.

•

Spaustuvininkai nuolat su
lėtina darbą “Daily News” 
spaustuvėje. Jie kovoja už 
savo darbus, kad įvedant 
automatizaciją nepaleistų 
daugelio darbininkų.

•
Šimtai nuomininkų piketa

vo gub. Wilsono raštinę Man- 
hattane. Protestavo prieš 
nesvietišką nuomų kėlimą.

•
Balandžio 23 d. ant Broad 

ir Wall gatvių įvyko demon
stracija paramai streikuo
jančių farmų darbininkų. 
Ragino boikotuoti užstrei- 
kuotas salotas ir vynuoges.

REP.
LDS 13 kp. 
nariams

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegu
žės 11, Laisvės salėje, Ozo
ne Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. popiet. Bus Centro Val
dybos ir Seimo delegatų rin
kimai. Svarbu visiems kp. 
nariams dalyvauti.

VALDYBA
4

Union Tours to
VILNIUS

15 days.................. $998.00 per person
5 nights in Vilnius
5 nights in Vienna
5 days travel and stop-overs in 

Moscow and Leningrad
Rate includes first class hotel accommoda
tions; round trip air fare based on GIT ex
cursion rate; three meals a day in Vilnius; 
breakfast and dinner in Vienna and appro
priate meals for time spent in Moscow and 
Leningrad; transfers and sightseeing as lis
ted in itinerary; porterage of two medium 
size suitcases.
Tour departures:

June 6, June 25, July 22, Aug. 28 
For more information contact:

Union Tours, Inc.
6 East 36th Street
New York, N. Y. 10016
Telephone: (212) Oregon 9-7878

Mrs. Patricia Keltner, Manager
Eastern European Travel Department

Aido Choras kviečia atsilankyti PramogŲ Kalendorius
Jau tik savaitė beliko iki 

pavasarinio Aido Chorokon- 
derto, kuris įvyks gegužės 5 
dieną, 2 vai. p. p., Laisvės 
salėje.

Programa bus įvairi, su
sidedanti iš žinomų melodi
jų. Apart Aido Choro ir jo 
solistų, pasiklausysime dai
nininkų, Al. Dupsha, ir Irene 
Janutiene iš Worcester,

MILDRED STENSLĘR
"Aido” choro mokytoja

L. BRONĖ ŠALINAITĖ 
pianistė - kompozitorė 

Akompanuos Aido Chora

Sveikina su 
Gegužės Pirmąja 
Gerbiama Ieva Mizariene!

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
ir Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo nares Tarptautinės 
darbo žmonių solidarumo 
šventės - Gegužės Pirmo
sios proga.

Linkiu Jums ir visoms 
moterų klubo narėms naujų 
laimėjimų, kovojant už švie
sius žmonijos idealus, stip
rios sveikatos ir giedrios 
pavasariškos nuotaikos.

Jus gerbianti, 
LEOKADIJA DIRŽINSKAITE 
Vilnius

HORTONVILLE, Wis. Po
licija areštavo 50 streikuo
jančių mokytojų, kurie pike
tavo vieną mokyklą. Strei- 
kieriai reikalauja grąžinti 
darban 85 mokytojus, taipgi 
pagerinti darbo sąlygas.

Mass.. O muzikos mėgėjai 
turės progos išgirsti sesu
tes Evc ir Bonnie Stupuras, 
muzikinių instrumentų due
to.

Aido Choras mielai kvie
čia visus atsilankyti į kon
certą. Po programos bus 
skanios vaišes - bufetas.

Lauksime visu atsilan
kant.

IRENA JANULIS
Solistė

AL DUPSHA
Solistas

Sveikina "Vilnį”
Prie jau praneštų $170 

aukų sveikinimui “Vilnies” 
suvažiavusius dalyvius ge
gužės 5 d., prisidėjo dar se
kami su sveikinimais:

Walter ir Amelia 
Juškevičiai, Stamford,
Ct. ... . .... . $20.00

Anne Yakštis . . 10.00
E. N. Jeskevičiūtė 10.00 
K..Petrikiene . . . 10.00 
Jonas ir Koste Ru- 

šinskai ....... $10.00
Louise .Butkevičie

nė, Hartford, Ct. . . 10.00 
Robertas ir Helena

Feiferiai ....... 10.00 
Ieva Mizariene . . 10.00 
Antanas ir Ilse Bim

bai •»........$ 5,00
Jonas Siurba . . . 5.00
Povilas ir Nelė Ven

tai . .........$ 5.00 
Ona Visockienė,

Kensington, Ct. . . . $ 5.00 
Ona Silks, Rocky

Hill, Ct. ...... .$ 5.00
M. ir E. Liepai . . 5.00
V. Kazlau, Wethers

field, Ct. . .....$ 4.00
Širdingai dėkoju vi

siems. Viso ikišiol 
susidarė ...... $294.

IEVA MIZARIENE

Pataisymas ir 
atsiprašymas

Praėjusioje “Laisvės” 
laidoje “Tarp Lietuvių” pa
stabose apie Leonardą Bu- 
dronį įvyko nemaloni klaida. 
Ten buvo praleistos kelios 
eilutės ir kaip.tik nepasaky
ta rašto tikslas.

Leonardas Budronis, sū
nus Prano ir Verutės Bu- 
dronių, gegužės 18 d. su
situoks su Marianna Kise- 
da. Povestuvinė puota 
įvyks Gold Room, Recep
tion House, Flushing, N. Y.

Atsiprašome draugų Bu- 
dronių už klaidą.

IEVA MIZARIENE
•

SAN FERNANDO. Čilės 
militarinis teismas nuteisė 
nužudyti 5 socialistus, kurie 
kovojo prieš fašistinę val
džią.

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 sugrįžimą į 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

LIEPOS 21 DIENA

New Yorko ir apylinkes 
la išviečių išvažiavimas ir 
pietūs po žaliais medžiais 
Forest Parke.

LLD 2-rosApskri- 
ties konferencija

Gegužės 26d., 10vai. ryto, 
įvyks LLD Antros Apskrities 
konferencija Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Prašome visas 
kuopas išrinkti delegatus.

A. RAINIENE 
Sekretorė

May - Senior 
Citizens’ Month
Dear Editor:

I am pleased to enclose a 
copy of Governor Wilson’s 
proclamation of May as 
“Senior Citizens’ Month” in 
New York State.

The first such Statewide 
proclamation anywhere in 
the nation was issued in New 
York State twenty years ago, 
and since that time, there 
has been a marked increase 
in the recognition given to 
the . accomplishments and 
concerns of our older citi
zens.

We trustyou will share our 
thinking that your readers 
will be interested in the 
Governor’s proclamation.

Thank you for your coope
ration.

Sincerely,
RHEA M. ECKEL CLARK 

Director

Is she or isn’t she?
Patricia Hearst today is 

the best known young woman 
in the world, or at least one 
of the best known. F or weeks 
now her name has been on 
the first pages of the biggest 
papers in the country. Hard
ly a day passes by that her 
name would not appear on 
television, or not be men
tioned on the radio.

Why? What is she? -
Is she just a spoiled brat 

of a very rich family seeking 
publicity by being mischie
vous?

Or is she a misguided 
young idealistwho only wants 
to do good, to help the poor 
of this country?

Or is she forced by her 
criminal kidnapers to do 
what she is doing? »

Or is she a plain criminal 
without any redemption as 
some seem to think?

What do you think about 
her? How would you vote 
if you had to vote, basing 
your opinion on what you 
know or heard about her?

Some day the full truth 
will come out. To be honest, 
I must admit, I don’t know. 
If I had to choose I would 
give her the benefit of the 
doubt and put her in the se
cond category, that is that 
she is a misguided young 
idealist.

ILSE




