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KRISLAI
Jubiliejiniai metai
Kol dar galima
Smerkia, bet padeda
Dar pusė bėdos su senomis 
Beveik revoliucija!
Be sąžinės

— A. Bimb a —
Visi šie metai yra mūsų 

“Laisvės” jubiliejiniai metai. 
O tai reiškia, kad padidinta 
energija reikia išnaudoti vi
sas progas jos populiarinimui 
ir gavimui jai paramos.

Praėjusiame numeryje skai
tėte Redakcijos kreipimąsi Į 
visus laisviečius ryšium su 
specialiu padidintu jubilieji
niu numeriu.

Turėkime' mintyje ir busi
mąjį Spaudos Bendrovės da
lininkų suvažiavimą. Tai bus 
jubiliejinis suvažiavimas. Jam 
gerai pasiruoškime.

Dar- negalime perdaug 
džiaugtis dabartinio vajaus 
eiga. Dar tolokai nuo pasi- 
brėžto tikslo. (

Jeigu greitu' laiku nebus 
padarytas galas terorui prieš 
tarybines įstaigas ir jų dar
buotojus Jungtinėse Valstijo
se, tai tarp šių šalių santy
kiai atsidurs giliausioje kri
zėje. Tokios nuomonės yra 
visi blaivaus proto amerikie
čiai. Jie susirūpinę. Kol kas 
jie nemato nei federalinės 
valdžios, nei miestų valdžių 
įimtų priemonių tam terorui 
užkirsti kelią.

V# žinoma, tik nuoširdžiausiai 
tegalima pasveikinti žydų di
džiąsias organizacijas, spau
dą ir veikėjus už jų viešą pa
sisakymą prieš .žydų Apsigy
nimo Lygos vedamą tero
rą. Bet ar tie žmonės nepa
galvoja, kad jie kaip tik tiems 
teroristams talkina, tuo pačiu 
lūpų atidarymu kartodami 
biaurų melą, kad b&k Tary
bų Sąjungoje siautėjas anti
semitizmas arba -kad ten būk 
einąs žydų religiškas perse
kiojimas?

Jie puikiai žino, kad tai 
gryniausias melas. Bet jį kar
toja ir kartoja.

Kai jau pilnai subrendus 
arba senyva moteris rūko ci
garetę, ji pati tik sau nusi
deda, savo sveikatai pakenk
dama.

Bet kai merginos ir jaunos 
moterys traukia cigaretes, 
jos papildo didžiausią nuodė- 

■ mę prieš tuos, kuriu o s jos 
gimdo arba gimdys. Paaiš- 
ki, kad rūkymas baisiai pa
vojingai atsiliepia į kūdikiu 
sveikatą. .,O ko jie kalti? Ab
soliutiškai nieko.

Tokį pareiškimą padarė 
Viešosios Sveikatos Aptarna
vimo pirmininkas Dr. Jesse L. 
Steinfeld. O jis tos išvados 

į priėjo pasiremdamas visais 
vėliausiais moksliniais tyrinė
jimais.

Ik/ šiol Georgia buvo be
ne toliausia atsilikusi valstija 
rasinių santykiu dirvoje. Gal 
jokioje kitoje valstijoje nebu
vo tiek rasinės diskriminaci
jos prieš juoduosius žmones, 
kaip G (‘orgijoj e, kurios pas
kutiniais keleriais metais gu
bernatoriumi buvo pikčiausias 
rasistas Lester G. Maddox.

Bet šis sutvėrimas rinkimus 
pralaimėjo. Gubernatoriumi 
išrinktas jaunas, dar tik 43 
metų Jimmy Carter, kuris pa
reiškė :

120 organizacijų įsitraukė kovon 
prieš karę, rasizmą, skurdę

Chicago. — 120 organiza
cijų iš 25 valstijų prisiuntė 
361 delegatą į trijų dienų 
konferenciją, kovai su karu, 
rasizmu, skurdu ir pries
pauda. Konferencijoje daly
vavo 7 unijos ir studentų 
organizacijos.

Delegatai nusitarė orga
nizuoti miestuose demons
tracijas ir masinius mitin-

Ispanijoje įvyko 500 streikę 
prieš fašistinį režimę 1970 m.
Paryžius. — Prancūzijos 

Kompartijos savaitinis žur
nalas “France Nouvelle” 
rašo, kad 1970 metais Ispa
nijoje įvyko 500 streikų, 
daugiausia atsuktų prieš 
diktatorių Franko. ĮU-.

Žurnalo kolumnistas Ge
orges Girard turėjo inter
viu su vienu darbininkų ko
misijų vadovu, kuris infor
mavo, kad streikai prasidė-

Smerkia lėktuvų 
grobikus

, Jeruzalė. — Izraelio par
lamente- (knessete) Komu
nistų Partijos vadas Vilne- 
ris savo kalboje aiškino, kad 
Tarybų Sąjungos teismai 
teisingai pasielgė, nubaus- 
dami bandžiusius pagrobti 
Leningrado aerodrome lėk
tuvą.

Jis aiškino, kad lėktuvų 
grobikai baisiai prasižengia 
ir jie turi būti smarkiai bau
džiami. Du tarybinio lėktu
vo grobikai jau Turkijoje. 
Neseniai Izraelyje areštuoti 
du žydai, bandžiusieji pa
grobti lėktuvą ir išvykti už
sienin. Jų nebus pasigailė
ta.

. “Aš jums visai atvirai sa
kau, kad rasinės diskrimina
cijos laikas pasibaigė.1”

Dabar tik reikia palaukti, 
kaip šis puikus pažadas klos
tysis naujojo gubernatoriaus 
darbuose.

Kanados klerikalų “T. ž.” 
(sausio 7 d.) rašo apie ly
giai prieš dešimt metų Lie
tuvoje nužudymą Imbrado pa
rapijos klebono Vytauto šam- 
šono.

Kas jį nužudė? Ogi, to pa
ties laikraščio žodžiais, kuni
go šamšono jaunas vargoni
ninkas. /

Ir dar koks vargonininkas! 
Pasirodo, kad kunigas “jį 
jauną priglaudė, išmokslino ir 
įdarbino pas save.T

Bet vieną gražią dieną kuni
gas ant jo užpyko ir atleido 
iš darbo. Irgi “T. ž.” žo
džiais, “tasai, matyt, keršyda
mas ir atėmė kunigo gyvybę.”

Vadinasi, kunigą nužudė jo 
paties ir bažnyčios auklėtinis.

Betgi laikraštis keikia ir 
smerkia ne bažnyčią, bet ko
munistus ir visą tarybinę san
tvarką ! Kur jo redaktorių 
sąžinė?

gus balandžio 2, 3 ir 4 die
nomis. Tos dienos nuskirtos 
prisiminti dr. Lutherio Kin
go užmušimą, kartu bus vi
su r Kingas pagerbtas.

Gegužės 5, 6, 7 ir 8 dieno
mis bus suruošti prieškari
niai veiksmai Washingto
ne — demonstracijos, pike
tai, pasitarimai tolesniam 
veikimui.

jo 1969 metų lapkričio mė
nesį ir per visus 1970 me
tus buvo 500 atskiru strei
ku.

Ispanijoje darbininkų ko
misijos, tikrenybėje, yra ne
legalios darbininkų unijos. 
Komisijos organizavo ir va
dovavo streikams. Visu r 
darbininkai reikalavo demo
kratinių teisių, didesnio at
lyginimo ir geresnių darbo 
sąlygų.

Ragina baigti rasinę 
diskriminaciją

Atlanta, Ga. —• Naujai iš
rinktas gubernatorius Car
ter inauguracijos metu pa
reiškė, kad Georgia vals
tijoje turės baigtis rasinė 
diskriminacija. Carter vis
ką darys diskriminacijos pa
naikinimui ir kvietė visus 
jam padėti.

Negrai jaučia pasitenki
nimą nauju gubernatorium, 
kuris pavadavo buvusį gu
bernatorių rasistą Maddox. 
Carter 45 metų amžiaus ir 
išvaizda panašus buvusiam 
prezidentui Kennedy.

Turkija leidžia atvykti 
Bražinskam Amerikon

Ankara. — Turkijos Aukš
čiausiasis teismas patvirti
no žemesnio teismo nuo
sprendį skaityti tarybinio 
lėktuvo grobikus Bražins
kus “politiniais pabėgėliais” 
ir leisti jiems atvykti Ame
rikon.

Bražinskai, kaip žinia, pa
grobę lėktuvą, ant vietos 
užmušė tarnautoją ir sun
kiai sužeidė lėktuvo vairuo
tojus. Jri prasižengimas la
bai sunkus. Bet Turkija, pa
taikaudama Amerikai, atsi
sakė juos išduoti Tarybų 
Sąjungai. x.

Žydų žurnalui 10 metų
Maskva.—Žydų kalba žur

nalas “Sovietiše Heimland” 
šiuo metu minėjo 10 metų 
sukaktį nuo išleidimo pir
mojo numerio. Jis dabar 
paįvairintas ir padidintas.

Žurnalą redaguoja Lietu
voje gimęs ir augęs Aaro- 
nas Vergelis. Jis turi visą 
eilę žymių žydų bendradar
bių — daktarų, mokslinin
kų, poetų, rašytojų.

Kunigas Berrigan ir kiti penki 
taikos kovotojai apkaltinti 

kidnapinimo suokalbiu
Washingtonas. — FBI di

rektoriaus Hooverio liudiji
mu pasiremdama, grandžiu- 
rė apkaltino Romos katali
kų kunigą Berrigan ir ki
tus penkis kovotojus prieš 
karą, kaip suokalbininkus 
kidnapinti prez. Nixono pa
tarėją saugumo reikalais 
Kissingerį ir išsprogdinti 
federalinių namų apšildymo 
sistema, c-

Kunigas Phillip Berrigan 
su savo broliu kunigu Da-

sąmokslu ką nors kidnapin
ti. Tai bus Hooverio supla
nuota provokacija prieš In- 
dokinijos karo priešus, kad 

niel randasi kalėjime už juos kąip nors nugązdinti
drafto sąrašų deginimą. Ap- ir nutildinti.

Šimtai tūkstančiu tarybiniu 
žydŲ smerkia smurtiškus žygius 

prieš Taryby Sęjungę
Maskva.—Šimtai tūkstan

čių žydų pareiškė protestą 
Jungtinių Valstijų zionis- 
tams ir jų globėjams. Peti
cijose pasakyta, kad zionis- 
tai lenktyniuoja su fašistais, 
kurie galės daugiau niekin
ti ir apmeluoti Tarybų Są
jungą. Peticiją pasirašė vy
riausias rabinas Jehuda- 
Leib Levin.

Peti c i j a s pasirašiusieji

Indijos komunistai 
ruošiasi rinkimams
New Delhis.—Indijos Ko

munistų partija paskelbė 
savo rinkimų programą, ku
rioje kviečia kitas kairiąsias 
partijas vieningai veikti 
prieš reakcionierių kandi
datus, norinčius pasigrobti 
daugumą parlamento atsto
vu, c

Rinkimai įvyks vasario 26 
d. Premjerė Gandhi, linkusi 
prie socialistinių idėjų, taip
gi susirūpinusi, kad dešinie
ji nelaimėtų rinkimų.

Magee atsisakė meluot
San Quentin, Calif. — Ka

linys Magee atsisakė priim
ti advokato ir teisėjo siūly
mą sufremuoti Angela Da
vis, būk ji davusi jam gink
lus. Jam pažadėta paleng
vinimas ir net už kiek laiko 
laisvė, jeigu jis sutiks me
luoti. .

Magee taipgi pareiškė, 
kad šerifo pagelbininkai ne
tyčia nušovė teisėją Haley 
ir tris kitus. Magee, kartu 
su Angele Davis, kaltina
mas kidnapinimu ir žmog
žudyste.

Washingtonas. — Senato
rius McGovern jau pasiskel
bė, kad jis 1972 metais kan
didatuos į prezidento vietą. 
1968 m. jis taipgi kandida
tavo, bet nelaimėjo demo
kratų konvencijoje. Jis ,— 
smarkus kovotojas prieš ka
rą.

kaltintųjų tarpe yra kuni
gų, vienuolių, vienas profe
sorius. Jie planavę reika
lauti, kad valdžia paleistų 
politinius kalinius ir karą 
baigtų. Prie jų priskaityti, 
nors neapkaltinti, dar 7 tai
kos kovotojai.

Kunigas Berrigan ir kiti 
kaltinamieji pareiškė, kad 
jie nieko bendro neturi su 

pareiškia, kad tarybiniai žy
dai nenori jokios protekci
jos ar paramos iš zionistų 
ir “apsigynimo lygos”, . ku
rie dirba fašistini darba.

Šimtuose miestų vyksta 
masiniai mitingai prieš zio
nistų smurtiškus darbus. 
Mitinguose smerkiama Izra
elio valdžios politika, tar
naujanti Amerikos imperia-

Brazilija sutiko išvežt 
70 kalinių Čilėn

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia sutiko paten
kinti kidnaperių reikalavi
mą paleisti iš kalėjimų 70 
politinių kalinių.

Čilė sutiko tuos kalinius 
priimti. Tuomet kidnaperiai 
paleis Šveicarijos ambasa
dorių Bucherį.

Kovos su alkoholizmu
Washingtonas. — Trans- 

portacijos sekretorius Volpe 
ir Sveikatos, Švietimo ir Ge
rovės sekretorius Richard
son pasirašė sutartį su Na
cionaliniu Protinės Sveika
tos institutu ir Kelių Trafi- 
ko Saugumo administracija 
kovai prieš alkoholizmą.

Sutartyje atžymėta, kad 
įsigėrę vairuotojai sudaro 
daug pavojų žmonių gyvy
bei. Nuo tokių vairuotojų 
kasmet žūsta po 28,000 žmo
nių.

Houston, Texas. — Moks
lininkai sako, kad Apollo 11 
ir 12 astronautų atvežtuose 
nuo Mėnulio akmenyse yra 
tam tikrų dalių, kurios ga
li būti pusketvirto bilijono 
metų senumo.

». Hong Kongas. — Ki n i j a 
sutvirtino rubežiaus sargy
bą, kad galėtų sulaikyti ki
niečių bėgimą užsienin. Su
gautiems bėgant bausmė 
padidinta nuo 10 metų ir 
aukščiau.

Jungtines 
pasitraukė

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Valstijos ir An
glija pasitraukė iš Jungti
niu Tautu kolonialinio ko
miteto, k ū r i s reikalauja 
Portugaliją trauktis iš Af
rikos ir leisti kolonijoms ne
priklausomai gyventi.

JAV ir Anglija sako, kad 
join’s nepatinka kolonijų 
klausimu priimtos rezoliuci-

1970 metais didžiausi streikai 
buvo nuo 1959 mėty kovy

Washingtonas. —1970 me
tais streikai buvo didžiausi 
nuo 1959 metų, skelbia fe
deralinis Darbo departa
mentas.

Streiko metu kiekvieno 
darbininko sugaištas laikas 
bendrai sudaro 62 milijonus 
darbo dienų arba 34 dienas 
10,000 darbininku. 7 4,

tanas mažina taksus 
didžiajam bizniui

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas įsakė - sumažinti 
taksus didžiajam bizniui 
net ant 2.6 bilijonų dolerių.

Nixonas mano, kad biz
niui taksų mažinimas gali 
padėti ekonomikai augti, 
nedarbą mažinti. V

Tokijas. — Japonija užve
dė derybas su Tarybų Są
junga žvejybos sutarties 
reikalu.

..Montevideo. — Urugva
jaus prezidentas Areco su
spendavo šalies konstituci
ją 90 dienų, ieškant užsienio 
diplomatų kidnaperių. Pa
staruoju laiku net trys di
plomatai buvo kidnapinti.

Washingtonas. — Pusės 
milijono narių žydų organi
zacija B’nai B’rith pasmer
kė rabiną Kahanę, kuris va
dovauja žydams teroristams 
prieš Tarybų Sąjungą.

Chicago. — 25,0001 miesto 
mokytojų paskelbė streiką, 
kuris paliečia 577,000 stu
dentų. Reikalauja didesnio 
atlyginimo, mažesnių klasių 
ir kitų pagerinimų.

Tripolis. — Libijos valdžia 
nacionalizavo visus natūra
liniu turtų šaltinius, alie
jaus^ šaltinius, kurie pirmiau 
buvo Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir kitų vakarinių 
kompanijų nuosavybe.

Santiago. — Čilės Kom
partijos organas “EI Sigio” 
rašo, kad Northern Indiana 
Brass kompanija, turinti čia 
didelius investmentus, suo- 
kalbiauja nuversti prez. Al
lendes valdžią.

Pittsburgh,* Pa. — Miesto 
mokytojai baigė savaitės 
streiką su laimėjimu.

Valstijos ir Anglija 
iš J. T. komiteto

jjos, kurias pateikė ir ragi- 
jno priimti Afrikos ir Azijos 
valstybės bei socialistinės 
valstybės. Kovinga rezoliu
cijų dvasia nervina JAV ir 
Angliją. \

Anglija ir Jungtinės Vals
tijos netiesioginiu būdu re
mia Portugaliją, turinčią 
kolonijas Afrikoje. Anglija 
remia baltųjų rasistų valdo- 

Ima Pietų Afrika, v v *-

1959 metais buvo daugiau 
streikų ir daugiau laiko su
gaišta. Tais metais sugaišta 
bendrai 69 milijonai darbo 
dienu arba 50 dienu 10,000 
darbininku.

1970 metais tikėtasi dar 
daugiau streikų, todėl tie 
metai nebuvę labai blogi, 
s a k o d a r b o sekretorius 
Hodgsonas.

Washingtonas. — Armijos 
generolas Turner, pensijon 
išėjęs, grandžiurės apkal
tintas nelegalia gi n klų 
transakcija ir pajamų taksų 
nemokėjimu.

Vėliausios Žinios
Nevy York City. — Miesto 

policini n k a i “tebestreikuo- 
ja.” Derybos su valdžia ne
sijudina iš vietos. Taip pat 
valdžia negali susitarti su 
išmatų surinkėjais ir ug
niagesiais. Ir šie darbinin
kai kalba apie streiką, jei
gu derybos dėl naujos su
tarties neves prie susitari
mo.

New York City. — Tyms- 
terių unijos lokalas 202 pa
skelbė styeiką. Uždaryti ke
turi didžiausi m a r k et a i. 
Miestui stoka šviežių dar
žovių ir vaisiu. Streikuoja 
1,600 darbininku.

Washingtonas. — Iškelta 
aikštėn, kad armijos šnipai 
per paskutinius dvejus me
tus sekiojo ir šnipinėjo dau
giau 18,000 civilinių veikėjų. 
Ji buvo paleidus darban net 
1,000 šnipų. Kilo audra pro
testų prieš tokią armijos 
veiklą.

Saigonas.— Amerikos lėk
tuvai vėl plačiai bombarda
vo Šiaurės Vietnamo susi
siekimo punktus. Padaryti 
nuostoliai nežinomi. Šiau
rės Vietnamas griežtai pro
testuoja prieš atnaujinimą 
bombardavimo.

Washingtonas. — Senato
rius Muskie sugrįžo iš Eu
ropos. Lankėsi Izraelyje, 
Tarybų Sąjungoje ir Vaka
ru Vokietijoje. Jis pilnai už- 
giria V. Vokietijos valdžios 
padarytus žygius pagerini
mui santykių su Rytų Eu
ropos šalimis.
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Lapas iš baisiosios istorijos
DAUGELIS mūsų gražiausiai tebeatsimename Ant- 

r rojo pasaulinio karo eigą.- Atsimename, kaip visa Ame
rikos pažangioji visuomenė 1943 m. reikalavo, kad Ta
rybų Sąjungos talkininkai (Jungtinės Valstijos ir Ang
lija) atidarytų antrą frontą prieš Vokietiją, bet ilgą lai
ką tos pastangos buvo veltui. Tai buvo baisios, despe
ratiškos dienosi- Niekados nepamiršime, kol gyvi būsi
me, su kokiu džfaugsmu Amerikos liaudis sveikino tary
binės armijos laimėjimus Stalingrade (dabar Volgogra
das).

Daug, daug kas buvo neaišku. Jokiu būdu negalima 
buvo suprasti, kodėl delsiama su antrojo fronto atidary
mu. Talkininkų diplomatai teisinosi, kad sąlygos ne
pribrendusios, kad Anglijos ii' Amerikos militarinės jė
gos nėra tinkamai paruoštos tokiam žygiui ir tt. Taip 
pat nebuvo pilnai aišku, kaip po ilgo vilkinimo ir atidė
liojimo, vieną gražią dieną tos pačios militarinės jėgos 
staiga pradėjo invaziją į Europą, tai yra, atidarė antrą 
frontą.

* Tik dabar viskas paaiški, tik dabar, po tiek daug 
metų! Tik dabar viską sužinome iš Anglijoje ir Jungti
nėse Valstijose pernai gruodžio 17 dieną viešai paskelb
tų Antrojo karo eigos dokumentų. Ir pasirodo štai kas:

Anglijos ir Amerikos valdžios tyčia atidėliojo antro 
fronto atidarymą. Jų strategija buvo: Tegu Tarybų Są
junga ir Vokietija visiškai pavargsta, nusialina. 
Anglija ir Amerika abi jas paims savo “globon” ir pada- 
sys su jomis, ką tik norės. Kalbos apie talkininkų mili- 
turinį nepasiruošimą buvo pikta apgavystė. Slaptai jų bu
vo planuojama sunaikinti savo talkininkę Tarybų Są
jungą. Pasirodo, kad Anglijos ir Amerikos diplomatai 
arba militarinių jėgų vadai (Anglijos maršalas Sir Alan 
Brooke ir Amerikos generolas George C. Marshall) su
sisiekė su Hitleriu ir net siūlė jam savo militarinę pa
galbą, jeigu Vokietija viena nebegalėtų atsilaikyti prieš 
Tarybų Sąjungą!

Bet štai Stalingrado pergalė. Pasirodė, kad Tarybų 
Sąjunga nėra paklupdyta ant kelių, o Hitlerio gaujoms 
ateina galas ! Dabar reikia skubintis į Europą, arba ta
rybinė armija ją visą užims! Intrigoms ir delsimams 
galas. Štai kodėl vieną gražią dieną tos “neparuoštos” 
militarinės jėgos staiga virto paruoštomis! Mes visi, 
žinoma, atidarymą antro fronto nuoširdžiai sveikinome, 
nepaisant diplomatų motyvų, nes jis paskubino talkinin
kų laimėjimą ir sutrumpino karą.

LENKAI PATYS APIE 
ĮVYKUSIUS PAKEITI
MUS VADOVYBĖJE

Tarybinė agentūra “Tass” 
. paduoda duomenų iš Lenki
jos dienraščio “Tribūna 
Liudu” apie įvykusius par- 

1 tijoje ir valdžioje pakeiti- 
’ mus. Straipsnyje “Partijos 
nutariihai ir liaudies prita
rimai” kalbama apie Lenki
jos Jungtinės Darbininkų 
Partijos Centro Komite
to laikytą ‘VII plenumą. 
Straipsnyje, tarp kitko, sa
koma:

Partija davė aišku ir tei
singą atsakymą į klausimus, 
liečiančius praėjusios savaitės 
įvykius, ir pateikė priemones 
bei metodus pribrendusioms 
šalies problemoms išspręsti.

Atsakymą i klausimą, kaip 
buvo prieita iki krizės visuo
menės gyvenime, duoti ne
lengva — jis reikalauja gilios 
analizės. Norint į jį atsakyti, 
būtini sprendimai, priimti, gi- 
liai suprantant partinę atsako
mybę už darbininkų klasės, 
liaudi e s ir jos liaudies 
valstybės r e i k a 1 ą , spren
dimai, sudarą sąlygas, kad 
kartu su darbininkų kla
se, visos liaudies' d a r b u — 
išmintingu m o , atsakomybės 
jausmo, partinio rūpinimosi 
visų gerove atmosferoje—bū
tų galima atkurti visuomeni- 

Tada nę pusiausvyrą. Tokie spren
dimai buvo priimti, ir jau ga
lima pažymėti, kad visur jie 
susilaukė teigiamo atgarsio, 
visiško pritarimo, kurie taip 
pat pasireiškia nutarimais at
gauti tai, kas buvo praras-^ 
ta gamyboje.

Pasikeitė partijos vadovybė. 
Duotas pažadas laikytis kole
gialumo, sphendžiant šaliai 
iškilusias problemas. Plenu
mas įpareigojo Politinį biurą 
apsvarstyti galimybes, kaip 
pagerinti materialinę mažiau
siai apmokamų ir daugiavai
kių šeimų padėtį.

Lenkijos įstojimas į socializ
mo kelią pakėlė šalį iš bedug
nės, atkūrė ją ir naujai per
tvarkė liaudies gyvenimą, pa
dėjo tvirtą jos saugumo pa
matą. Iš šio kelio niekas ir 
niekada neprivers mūsų pa- 

straipsny-

ne Tarybų Sąjungos ryžtingas 
pasipriešinimas, paaukojimas 
20 milijonų gyvybių, nežinia 
koks šiandien būtų pasaulis. 
Pati Francija ir Anglija nebū
tų tokios, kokios šiandien yra.

Jonui Smalenskui
Mielas drauge!

Laikas greitai prabėgo, o 
aš jau keletas metų negaliu 
Jums pasiųsti laiško, nes ne
žinau jūsų tikro adreso. La
bai gaila, kad aš per vėlai

LOGIŠKAI GALVOJANT jiš “Laisvės” sužinojau apie 
Jūsų atsilankymą 1970 m. 
T. Lietuvon.

Atsidėkodamas už “Lais
vę” noriu Jums pasiųsti 
knygų.

Prašau parašyti savo ad
resą ir kokių knygų ar, žur
nalų pageidaujate.

Būnant T. Lietuvoje, kvie
čiu Jus būtinai aplankyti 
mus Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje.

Mūsų akademija, tai viena 
iš didžiausių žemės ūkio 
mokslų aukštoji mokykla. 
Čia studentams sudarytos 
puikios sąlygos: pastatyti

Chicagos kunigų “Drau
ge” (sausio 8 d.) Stasys 
Daunys analizuoja Vidurio 
Rytuose padėti ir sako, kad 
“karo ir taikos raktas yra 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos rankose”. Tai 
reiškia, kad viskas priklau
sys nuo to, kokie bus tarp 
tų dviejų didžiųjų valstybių 
santykiai ir kaip jos pajėgs 
susikalbėti dėl likvidavimo 
konflikto tarp Izraelio ir 
arabiškų valstybių.

Šioje Dauniaus išvadoje 
gana daug tiesos. Dar dau
giau kiekvienam blaivaus 
proto stebėtojui taip pat 
aišku, jog ir visos pasauli
nės taikos reikalas daug 
priklausys nuo to, kokie bus 
tarp šių valstybių santy
kiai. Todėl tokie stebėtojai 
ir deda visas pastangas, 
kad tie santykiai būtų geri, 
kad jie nuolatos eitų geryn, 
kad tie, kurie kaip nors sie
kia tuos santykius pablo
ginti, yra taaikos priešai.

Gaila, bet Stasys Daunys 
šitai protingų stebėtojų ka- 
kategorijai nepriklauso. Jis 
priklauso tai reakcinei kli
kai, kuri deda didžiausias 
pastangas nuolatos kiršin
ti Amerikos visuomenę 
prieš Tarybų Sąjungą. Ki
tais žodžiais, jis yra ne tik 
Vidurio Rytuose taikos, bet 
ir pasaulinės taikos priešas.

Dr. A. PETRIKĄ

Kai kas iš Jungtiniu Valstijų 
statistikos duomenų

Paskutinysis (1970 m.) J. i “Tamstai juk rūtomis gy- 
a \r 7wnnin anak-oit-irmacIdytis ■ nereikia”! Jų mintį 

supratau...
J.A.V-se neseniai buvo 

pravesta studentų (mergi
nų ir* vaikinų) anketa-ap- 
klausa (“Poli”) klausimu: 

bet net “Ar manai, jog lytinė skai
stybe jaunavedžiams reika-

A. V. žmonių suskaitymas 
(cenzas) rodo, jog nuo pra
eito skaičiavimo (1960 m.), 
kai kuriose šios šalies vals
tijose gyventojų skaičius 
žymiai pakilo, Vi kitose ne 
tik kad nepakilo, 
sumažėjo. Kai kurios ma
žosios valstijos , procentais linga”? Tokia anketa pra- 
pralfenke net didžiąsias. Dėl vesta tarp 55 universitetų 
to pakito ir atstovų skai
čius šalies Kongrese (atsto
vų bute) kuriame yra 435 
nariai.

J. A. V-se 1970 m. buvo 
203,184,772 žmonės. Per 10 
metų tasai skaičius pakilo 
23,861,597 žmonėmis, t. y. 
13.3%.

Alaska valst. 1970 m. tu
rėjo 302,173 žmones, pakilo

nauji gražūs bendrabučiai,j76,006 žm., t. y. 33.6%. 
vn 1 mTlz-1 no rlnnn’ lnkm»ni-nvi ..valgyklos, daug laboratori
jų, kabinetų, bandymų lau
kų, sodų ir medelynų.

Visa tai priklauso darbi
ninkų ir valstiečių vaikams,

Arizona valsf. 1970 m. tu
rėjo 1,772,482 žm., pakilo 
470,321 žm., t.y. 36%.

California 1970 m. turėjo 
pakilo 4,-

bei kolegijų studentų (abie
jų lyčių). Ir štai kokie re
zultatai:

Kad reikalinga, pasisakė 
vyrų 24%, merginų 21%..

Kad nereikalinga, pasisa
kė vyrų 71%, merginų 77%.

Šie skaičiai kiek svyruoja 
tarp studentų gradacijos- 
amžiaus: kad skaistybė 
(“Virgo Intacta”) vedybų 
metu nereikalinga, pasisa
kė pirmamečių (abiejų ly
čių) 68%, antramečių 76%, 
trečiamečių 70% (9% buvo 

ketvirta-

Ar ir jie turėtų būti nubausti?
• ŠTAI specialiai “The N. Y. Timesui” sausio 8 dieną sukti, pabrėžiama 

korespondencija iš mūsų sostinės Washingtono. Rašo 
Neil Sheehan. Jos antraštė: “Taylor Says by'Yamashita 
Ruling Westmoreland May Be Guilty.”

Kas tas Mr. Telford Taylor? Tai buvęs generolas 
ir vyriausias Amerikos advokatas-kaltintojas'bylose, ku
riose buvo teisiami Antrojo karo kriminalistai vokiečiai 
ir japonai, kurių keletas buvo nuteisti mirti ir pakarti

Lenkija, kurią sieja sąjun
ga su jos išmėginta bičiule— 
TSRS ir'visa socialistine san
drauga, — yra ir bus tvirta 
socializmo, pažangos ir demo
kratijos jėgų grandis, galin-

■ - ’jga taikos grandis, su kuria ne-
Pa kartųjų tarpe buvo generolas Yamashita, Japonijos atskiriama susiję gyvybingiau- 
militarinių jėgų štabo pirmininkas. Kaipo vyriausias si mūsų liaudies interesai. No- 
komandierius jis buvo pripažintas kaltu už japonų ka
reivių papildytas žmogžudystes Filipinuose. Tiesa, jis 
teisinosi, kad jis negali būti atsakingas už jo koman
doje armijos papildytas kriminalystes, pagaliau, kad jis 
nė nežinojo, kaip ten jo pasiųsti kareiviai elgiasi, bet 
teismas, pagal nurodymus ir įrodymas Amerikos gene
rolo Telford Taylor, pripažino jį kaltu ir pakorė.

Dabar šis buvęs generolas teigia, kad, vadovaujantis 
tais nuostatais, kurie tapo priimti teisiant ir kariant 
vokiečius ir japonus karo kriminalistus, pilnai turi at
sakyti ir atsako už Mylai ir kitas visas Amerikos karei
vių pravestas skerdynes Pietų Vietname generolas West
moreland, kuris buvo vyriausiu Amerikos jėgų koman- 
dieriumi Pietų Vietname, kai šios skerdynės buvo pa
pildytos. Todėl jis turėtų būti teisiamas kaipo karo kri
minalistas ir nubaustas, kaip buvo nubaustas generolas 
YamasKita. Pasak buvusio generolo Taylor, Westmore
land dar kaltesnis už Yamashita, nes šis dar turėjo šiokį 
tokį pasiteisinimą, kad jam tais laikais buvo labai sunku 
susisiekti su japonų armija Filipinuose ir prižiūrėti jos 
veiksmus, šiandien susisiekimas su Pietų Vietnamu yra 
labai, labai lengvas.

Bet kodėl tik vienas gen. Westmoreland? Generolas 
Taylor buvo paklaustas: Kaip^su buvusiu Amerikos 
valstybės sekretoriumi Dean Rusk, gynybos sekretoriu
mi McNamaru, specialiaisiais prezidento Johnsono pa- 
dejais George Bundy ir Walt W. Rostow? Ar ir juos 
reikėtų teisti kaip karo kriminalistus ir bausti? “Taip, 
reikėtų,” atsakė Telford Taylor.

Bet kodėl sustoti tie prezidento padėjėjais? Visų 
Amerikos militarinių jėgų galva mūsų prezidentas—pir
miau buvo Johnsonas, o dabai’ Nixonas. Ta pačia logi
ka vadovaujantis, prezidentas turėtų būti pirmiausia ap
kaltintas ir nubaustas.

rint sėkmingai tęsti mūsų vai
singas pastangas tarptautinio 
įtempimo mažinimo keliu, ku
ris n iai apsivainikavo su
tartimi sp VFR, norint stip
rinti Lenkijos pozicijas ir su

 

teikti reikšmės jos balsui tarp
tautiniame forume, šiandien 
pirmiausia reikia pademonst
ruoti pasauliui mūsų brandu
mą ir nacionalinį susitelkimą, 
kad Lenkijos nedraugai ir jos 
priešai neturėtų galimybės pa
razituoti pastarųjų dienų dra
ma.

LIETUVA SAUGI TIK 
TARYBINIŲ TAUTŲ 
ŠEIMOJE

Kanadiečių “Liaudies 
balsas” (sausio 8 d.) veda
majame “Kiti pasimokė, bet 
ne mūsų veiksniai”, sako:

“šiais laikais, kai mažos val
stybėlės yra visai bejėgios, 
Lietuvai yra naudinga būti tos 
didžiosios šeimos nare, 
didžiausias saugumas, 
Lietuva galėtų turėti.

Tikėtis, kad JAV ar kas ki
tas gali suteikti saugumą iš 
tolo, yra save apgaudinėti. 
Apgynė gi Anglija, Francija 
ir JAV Lenkiją ir kitas šalis
nuo hitlerinės Vokietijos? Jei “Laisves” paramai.

Tai 
kokį

VEIKSNIAMS AUKŲ 
NEBEREIKeTŲ

Šiomis dienomis vienai 
žiniai iš Vatikano klerika
linė spauda uždėjo antraš
tę: “Lietuvos—Vatikano fi
nansų ministras”. Paaiški, 
kad tuo laimingu ir bilijonų 
dolerių vertės turto globo
tojų popiežius Paulius VI 
paskyrė mūsų tautietį vys
kupą Paulių Marcinkų. “Jo 
uždavinys”, sako praneši
mas, “parūpinti lėšų religi
niams reikalams, adminis
truoti Vatikano ir kitų jam 
priklausančių ‘ religinių in
stitucijų lėšas, nuosavybes”.

Sužinome, kad šiuo laiku 
vyskupas Marcinkus gyve
na ir “skursta” Cicero, Ilk, 
didžiosios Chicagos prie
miestyje. Aišku, kad jis, ta
pęs bilijoninių turtų globo
toju, trumpiausiu laiku su 
motina' ir gaspadine persi
kels į Vatikano palocius.

Šis įvykis mums irgi labai 
džiugina. Vyskupas Mar
cinkus. yra didelis veiksnys 
ir mūsų Lietuvėlės amžinas 
vaduotojas. Net ir pagalvo
ti, kad vyskupas paliks čio
nai “našlaičiais” veiksnius 
ir vaduotojus ir dolerio kito 
iš bilijoninio Vatikano iždo 
nepasuks Vilkui iif Altui ir 
jų spaudai “Draugui”. 
“Darbininkui” “ N a u j i e - 
noms” “Keleiviui”,,1 “Dirvai” 
ir kitiems tos veislės laik
raščiams, reikštų jo eksce
lenciją smarkiai įžeisti. Ne
kantriai lauksime tos die
nos, jei ne valandos, kada 
“vaduotojai” visam pasau
liui paskelbs, jog kaulija
mas aukų iš lengvatikių 
Lietuvos “vadavimui” ir 
ruošimui į šventuosius Si
mo Kudirkos ir tėvo ir sū
naus Bražinskų pasibaigė.

.. Kuo daugiausia parengimų

neapsisprendę), 
mečių (seniorų) 80%, bai
gusių kursą 83% .

Truputį didesnis skaisty
bės gerbėjų skaičius yra 
religinėse mokyklose: kad

kurie senojo režimo laikais! 1^,953,134 žm 
būtu buvę pasmerkti ber-1^^930 zm. t.y. 27%.

Dabar net tolimiausiuose ^b7,259 ™ 
resnublikos užkamniuose isi- zm,> 25.84>.

Connecticut 1970 m. ture- .skaistybė reikalinga pasisa- 
jo 3,032,217 žm., pakilo 496,- kė 42% studentų, 
983 žm., t.y. 19.6%.

Delaware 1970 m. turėjo 
584,103 žm., pakilo 101,812 
žm., t. y. 22.8%.

Florida 1970 m. turėjo 6,- 
789,443 žm., pakilo 1,836,- 
663 žm., t.y. 37.1%.

Illinois 1970 m. turėjo 11,- 
113,976 žm., pakilo 1,032,- 
818 žm. t.y. 10.2%.

Maryland pakilo 26.5%, 
Massachusetts 10.5%, Mi
chigan 13?4%.

Nevada 1970 m. turėjo 
408,738 žm., pakilo 203,460 
žm., t.y. 71%

New Jersey 1970 m. turė
jo 7,168,164 žm., pakilo 1,- 
101,382, t.y. 18%.

New Yorko valst. 1970 m.
mokamai saugo darbo žmo- turėjo 18,190,740 žm., paki-

1 _ 1 Y —. J. O A o/.

nauti ponams ir buožėms I Colorado 1970 m. turėjo 2,- 
., pakilo 453,312

respublikos užkampiuose įsi
žiebė elektros šviesa ne tik 
valstiečių būtuose, bet ir 
kaimo gatvėse.

Seniau mes į Rokiškį pės
ti eidavom 40 kilometrų, o 
šiandien pėsčių keliuose veik 
nesimatyti, nes keliai visur 
išasfaltuoti, o todėl keleivi
niai autobusai važinėja vi
sur. '
< Kaimų vaikučiams ir pa
augliui jaunimui sudarytos 
puikios švietimo ir sveika
tingumo sąlygos: veikia 
daug vaikų lopšelių, darže
lių, pradžios ir viduriniųjų 
mokyklų.

Kiekviename rajone vei
kia po keletą ligoninių, gim
dymo namų, ambulatorijų, 
sanatorijų. Kiekviename ra
jone dešimtys gydytojų ne-

nių sveikatą;
Seniau kapuose būdavo 

pilna mažų vaikų kapelių. 
Dabar kapuose mažų vaikų 
kapelių veik nėra, nes ma
žų vaikų mirtingumas su
mažintas iki minimumo. Jei
gu kuriame nors rajone 
mirtis išplėšia mažą vaiku
tį, tai to rajono gydytojus 
svarsto sveikatos minister!- 
jos gydytojų kolegija ir juos 
baudžia už dalėidimą mažo 
vaiko mirties.

Taip sparčiu pažangos ke
liu mūsų Tarybinės Tėvy
nės darbo žmonės žengia į 
naują gyvenimą — į Komu
nizmą.

Todėl, drauge, kvieskit pa
žangius Amerikos lietuvius, 
kad jie aplankytų T. Lietu
vą ir pamatytų, kaip ji ne
pažįstamai pasikeitė, pasi
puošė, atjaunėjo, pagražėjo. 
Prašau parašyti nors trum
pą laiškutį, kaip Jums se
kasi.

Draugiškai sveikinu
Trumpickas Antanas

Kaunas-N oreikiškės 
Lietuvos ž. ū. ąkademija 
Gyvenvietė Nr. 5, b. 16

lo 1,408,436 žm., t. y. 8.4%.
Oregon valst. pakilo 18.2 

proc.
Pennsylvania turi 11,793,- 

909 žm., pakilo 474,543, t.y.

Texas turi 11,196,730 žm., 
pakilo 617,053 žm., t.y. 16.9 
proc.

> Utah valst. pakilo 18.9%, 
Vermont 14.1%, Virginia 
17.2%, Washingtono valsti-

Vilniuje pradėjo veikti 
pirmoji Pabaltijyje fermen
tinių preparatų gamykla, 
Fermentai — tai biologiškai 
aktyvios b a 1 t^y m i n ė s me
džiagos, kurios bus plačiai 
naudojamos maisto, lengvo
joje pramonėje, žemės ūky
je. Fermentai padeda ge
rinti produkcijos kokybę, 
didina pašarų maištingumą.

„ Kai kuriose valstijose 
gyventojų skaičius per 
dešimtį metų nukrito: 
District of Columbia (ku
riame yrą mūsų krašto sos
tinė Washingtonas) 1970 m. 
turėjo 756,510 žm., .sumažė
jo 7,440 žm., t.y. 1.0%. No. 
Dakota valst. sumažėjo 2.3 
proc., South Dakota 2.1%, 
West Virginia 6.25%.

Kitų valstijų pakitimai 
nežymūs, tad jų ir neminė
jome.

Rūtelės vysta
Nuo neatmenamos seno

vės Lietuvoje žalioji rūtelė 
buvo dainose ir pasakose iš
garbinta, kaip mergelių 
skaistybės simbolis. Pietų 
ir Šiaurės Amerikoje rūta 
tos reikšmės neturi. Čia ji 
laikoma vaistažole (medici
nai herb), ypatingai mote
rų ligoms gydyti. Tik skir
tingose vįetose jos gydo
moji ypatybė Įvairiai t dik
tuojama. Kartą mano pro
fesiniame kabinete ispanės 
merginos, pamatę ant ra
šomojo stalo rūtų puokšte
lę, pradėjo juoktis. Paklau
sus, ko jos juokiasi, atsakė:

kad ne
reikalinga* 56%, 3% neapsi
sprendę.

Religijos klausimu tie pa
tys studentai pasisakė, jog 
ji reikalinga 12%, jog ne
reikalinga 85%, neapsi
sprendę 3%.

Iš šios statistikos aišku, 
jog dorovės-moralybės, ly
ties ir religijos klausimais 
moksleivijos gretose huo- 
monės dabar visai kitokios, 
negu jos buvo prieš 10 ar 
20 metu.

Afrikiečiai smerkia 
Portugalijos rėmimą
Lagos, Nigerija. Afrikie

čių Vienybės Organizacijos 
generalinis sekretorius Di
allo Tellis pareiškė vienam 
amerikiečiui žur n a 1 i s t u i,

Amerikos valdžios paramą 
Portugalijai, jėga bandan
čiai išlaikyti savo kolonijas 
Afrikoje.

Angola, Mozambique ir 
Guinea-Bissau kovoja už 
nepriklausomybę nuo Portu
galijos. Jų kovas remia 
daugelis Afrikos valstybių. 
Portugalijos militarinės jė
gos sudaro Afrikos valsty
bėms tam tikrą pavojų.

Prieš kiek laiko Jungti
nės Tautos pasmerkė Por
tugalijos invaziją į Guinea. 
Jungtinės Valstijos, Pran
cūzija, Anglija ir Ispanija 
susilaikė nuo balsavimo.

GERAI, KAD BIJO
Chicagos menševikų laik

raštis, kalbėdamas apie įvy
kius Lenkijoje, suriko: “So
vietų gyventojai džiaugiasi, 
nes valdžia bijo pakelti kai
nas”.. Šio “atradimo” auto
rius, matyt, nepagalvojo, 
kad tokiu pasakymu jis pa
gerbė ir labai aukštai iškė
lė tarybinę valdžią. Juk tai 
reiškia, kad tarybinė vy
riausybė skaitosi su gyven
tojų norais ir valia, kad ji 
iš tikrųjų tiems norams ir 
tai valiai atstovauja.- Taip 
ir reikia. Taip turėtų elgtis 
kiekviena valdžia. Kaip bū
tų gražu, kad mūsų Ameri
kos valdžia panašiai skaity
tus! su gyventojų norais ir 
poreikiais!
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K. PETRIKIENe

Julija Žemaitė
Sari Francisco, Cal

(Pabaiga iš pereito num.) 
žemaitė Amerikoje

Kilus Pirmajam Pasauli
niam karui, Žemaitė kartu 
su Bulotais, 1915 m. atvyko 
į Ameriką Lietuvos šelpimo 
reikalais. Amerikoje jiems 
teko apvažinėti didžiumą 
lietuviai apgyventų koloni
jų. Amerikoje Žemaitė iš
buvo netoli penkerius me
tus. Savo artimų prašoma, 
1921 m. išvyko atgal į Lie
tuvą ir apsigy veno pas B į l
ietu s Mariampolėje, gi 
gruodžio mėnesio septintą 
dieną, 1921 m., mirė.

Sugrįžus į Lietuvą, Že
maitė buvo labai nusivylus 
tenaitine padėtimi. Žemaitės 
ilgų metų artima draugė 
s’avo užrašuose atžymi:

“Sugrįžau į Lietuvą... 
Lietuvos neradau!” Karto
jo man prie pirmo pasima- 

* tymo virpančiomis iš susi
jaudinimo lūpomis. “Nera
dau nei brolybės, nei vargai, 
sumažėjo... tik turtų grob
stymas;., tik karo lauko 
teismai... tik šaudymai”.

Tai buvo Smetonos laikai.
Politikoje Žemaitė buvo 

liberalė. Nuo mažų dienų 
kovojo prieš religinį paklu-l 
snumą, o savo raštuose aš
triai smerkė kunigų sava
naudiškumą.

1907 m. įvyko Pirmas 
Lietuvos Moterų Suvažia
vimas Kaune. Žemaitė da
vė paskaitą apie sodžiaus 
moterų sunkią būklę ir gu
driai nustelbė kunigų vado
vavimą suvažiavimui.

Dvasiškiai, prakišę mote
rims vadovybę Pirmame jų 
suvažiavime, greitai ėmėsi 
organizuoti kitą suvažiavi
mą, į kurį saugojos neįsi- 

, leisti Žemaitės, gi jinai ban
dė kaip nors ten įeiti. Ir 
nors turėjo įėjimo bilietą, 
bet jai atėjus prie svetai
nės, suvažiavimo rengėjai 
duris užrakino.

Amerikoje gyvendama, 
Žemaitė priklauso Socialis
tų Sąjungoje, kaipo tuo lai
ku pažangiausioje organi
zacijoje. Taipgi ji priklau
sė Progresyvių Moteių Su
sivienijime ir dalyvavo pir
mutiniame ir antrame Mo
terų S-mo suvažiavimuose.

žemaitės asmuo

papročių nesekė : į Ameriką 
atvyko su tokia pat kaime 
nešiota skarele, plačiai 
kvolduotu sijonu ir ilgoka 
jekute. Amerikoje gyven
dama, skrybėlės nesidėjo, 
nors jos sūnus ir artimos 
draugės bandė jai įkalbėti 
“truputį susimodemizuoti”.

Žemaitė gerbė paprastu
mą, todėl ir jos raštai mūs 
tautai pasiliks didžiai ger- 
biami dar ir todėl, kad ji 
mokėjo charakterius piešti 
tokiu paprastumu. Štai kaip 
ji vaizduoja sodžiaus švie
tė ją-knygnešį kalvį, kuris 
atvyko į miestelį knygų pa
siimti ir saugojasi policijos 
nuožiūros:

“Tarpe susirinkusių žmo
nių buvo vienas vyriškis, 
nebejaunas, bet dar žilės |

iš-

atsa-

redakcija ir centras. Ten 
mane gerai pavaišino, o drg. 
Kažukauskas išvedžiojo po 
visą įstaigą ir supažindino 
su laikraščio kolektyvu. Bu
vo malonu pabuvoti tarp 
“Vagos” draugų, šis namas 
valdžios uždarytas dvejus 
metus, bet veikimas nesilio
vė. Susipažinau su geru vi
suomenininku Juozu Janu- 
šaičiu, kurio šeimoje išbu
vau 2 dienas.

Tačiau atėjo laikas apleis
ti malonius argentiniečius

DAINA APIE VILNIŲ

Nėra brangesnio perlo mūsų žemėj, 
Kaip Vilniaus arkos, bokštai amžini, 
Kada rytais didžiulį miestą semia 
Šviesi padangė, skęstanti ugny.

Miestas mūsų nuostabus, 
Kaip stebuklas užburtas. 
Vilnius buvo ir bus 
Mūs šlovė, mūsų turtas!

Pačio n širdin įaugo miestas senas 
Su vartų vartais, skliautais, aikštėmis. 
Čia žavi mus senų gatvelių menas 
Šventaisiais amžinais akmenimis.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE ELECTRICIAN.

A one year old manufacturing plant 
in Flemington area has an imme
diate opening for a capable and 
highly motivated maintenance elec
trician who can also handle the me
chanical end of maintenance. We 
need a hard working man, motiv
ated by a challenge, who can help 
this plant grow into a productive 
and profitable part of the corpora
tion. It you are interested, call per
sonnel manager. Remis Co., Inc. 
Route 12, Flemington, N. J. 201- 
782-0858. An Equal Opportunity Em
ployer. (4-6)

Žemaitei lankantis Ame
rikoje, daug kartų teko su 
ja susitikti. Važinėjant su 
prakalbomis po kolonijas, 
Bulotai pusėtinai pavargo, 
bet Žemaitė niekuomet ne
siskundė; visuomet ji buvo 
linksma, rodėsi, kad ji ne- 

^mokėtų supykti; visuomet 
juokaudavo, su visais 
stengdavosi susitikti - pasi
kalbėti. O kolonijose, pasi
baigus mitingui, žmonės ją 
ratu apstodavodavo; kož- 
nas norėjo sužinot iš jos 
apie pali ktą tėvynę, jos 
žmones.

Persikėlus gyventi iš kai
mo į Vilnių, Žemaitė miesto

mė ir vaišino tris savaites. 
Jis mane nusivežė į “Darbo” 
Centrą, supažindino su se
kretorium Pranu Šacikaus- 
ku. Centro vieta tikrai gra
ži, yra biblioteka, salė susi
rinkimams, didelis baras, 
šokių salė ir t. t. Bare su
sitikau su daugeliu pažįsta-! 
mų bei senų draugų, kai kurių ! 

nebraukęs, nors į kuprą jau Į nebuvau matęs per 30 metų, 
truputį sulinkęs. Jo stam
bios, tvirto ir gysluotos ran
kos, matyt, papratusios sun
kų darbą valdyti ir ant vei
do smulkios raukšlelės, pri- 
juodusios, neišprausiamos -- 
rodė kalvio amatą. Juodos 
jo akys žibėjo sąžinės 
mumu”...

Koks tai gražus doro 
žmogaus charakterio apibū
dinimas! Skaitytojas tuo
jau pamyli gerąjį kalvį, 
stengiasi sekti jo tolimes
nius žygius ir nori, kiek ga
lint, gerajam kalviui padė
ti jo kilniam darbe.

Iškilus kaip rašyto ja, Žme- 
maitė visuomet širdyje ne-

Įspūdžiai iš kelionės 
Pietų Amerikoj 

1970 m. spalio 16 d. 
skridau iš San Francisco, o 
sekamą dieną jau buvau 
Urugvajaus sostinėje 'Mon
tevideo. Ten manęs laukė 
laikraščio “Darbas”
kingasis darbuotojas Juoz. 
Staniulis. Su juo buvau su
sitikęs T. Lietuvoje.

Drg. J. Staniulis parsi
vežė į savo namus, supažin
dino su šeima, gražiai priė-

ir lapkričio 14 d. mane į ae
rouostą palydėjo “Vagos” 
atsakingasis red aktorius 
drg. Stasys Žaltauskas, T. 
Adamonis su šeima ir kiti 
bičiuliai. Susitarėme už po
rus metų vėl susitikti. At
sisveikinęs draugus, sėdau 
jį lėktuvą ir pasukau į“Nor- 
tus.” Širdis ir galva buvo 
pilnos neužmirštamų įspū
džių!

Čia skaidrios upės neša skambią bangą, 
Ir stūkso tiltai, grakštūs ir liauni, 
Čia gatvės ūžia, dunda, skamba, žvanga, 
Tartum varpai, nugrimzdę vandeny.

Ir visas miestas, žalias, rausvas, baltas 
Alsuoja, dirba, juda neramus.
Čia blokas gimsta, granite iškaltas,
Kad puoštų rūmus ir naujus namus.

Čia žydi liepos ir kaštonai kvepia 
Vešliam aikščių ir parkų žalume. ' 
Myluoja saulė rausvą gėlę lepią - 
Šviesa drungna, svajinga ir ramia.

PORTERS. Mature gentlemen, 
full time, 5 day week. Progressive 
Nursing Home. Apply in person. 
Mr. Vanecek. Edison Nursing home, 
465 Plainfield Ave., Edison, N. J. 
201-985-1500. (4-8)

RN’S-LPN’S and AIDES. To staff 
new unit. Attractive salary scale, 
commensurate with experience ab
ility. Cail Mrs. McCann. Edison 
Nursing Home, 564 Plainfield Ave.,* 
Edison, N. J. 201-985-1500.

(4-8)

Ten atvyko ir vilnietis Jo
nas Mažeika iš Chicagos.

Tuo metu “Darbas” šventė 
savo 35-metinį jubiliejų. 
Spalio 24 d. Serras salėje da-

Ignas Kamarauskas
Nuo Redakcijos: Labai 

apgailestaujame, kad jūsų 
j įspūdžius dėl vietos stokos 

lyvavo daug svečių ne tik j turėjome gerokai sutrum- 
iš Urugvajaus, Brazilijos įpinti. Ačiū už parašymą, 
bei kitų Pietų Amerikos | 
‘respublikų, bet ir iš JAV. I 
Atvyko Ukrainos konsulas| 
Osipukas ir T. Sąjungos 
konsulas Anatolijus Pime
novas, kuris savo kalba pa
sveikino lietuvių bendruo
menę ir palinkėjo “Darbui” 
ilgiausių metų. JBuvo geras 
būrys ir lietuvių kalbėtojų, 
tarp kurių ir man teko da
lyvauti. Buvo ir graži me-

šiojo didelę pagarbą Povy-'ninė programa. Iškilmė pa
lui Višinskiui, kuris ją pa-Įminėta ir per vietos radiją, 
stūmėjo rašyti. Gal būt ir Po programos ir smagaus 
dėl tos priežasties, Žemaitė banketo, publika šoko iki ry

to. Visi buvo linksmi. Pro
gramą pravedė drg. J. Sta
niulis. Jubiliejaus dalyviai 
prisiminė ir pagerbė Stasį 
Rasiką, kuris išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. T. Lietuvoje 
jis pagerbtas kaip žurnalis
tas. Atlankiau jo kapą ir 
padėjau ten gyvų gėlių 
puokštę.

Serros Lietuviu Klubas 
gana didelis, turi daug vi
sokių patogumų, gražią sa
lę, barą ir kt. Ten laikomi 
mitingai, šokiai, baliai, pra
kalbos ir kitokie pažmoniai.

Lapkričio 6 d. draugai ma
ne išlydėjo į Buenos Aires, 
Argentiną. Gaila buvo skir
tis su gerais prieteliais!

visą savo gyvenimą daug 
rūpinosi pagalbos teikimu 
neturtingiesiems mokslei
viams.

Žemaitės raštu Smeto
nos laikais buvo išspausdin
ti keturi tomai. Ketvirta
sis tomas ilgai ilgai išgulė
jo sandėliuose: mat, nepati
ko Lietuvos išnaudotojams 
jos žodžiai, kuriuos ji kal
bėjo sugrįžusį į Lietuvą. 
Neteko Žemaitei pasi
džiaugti Lietuvos laisve, 
kurios ji taip troško gimta
jam kraštui.

Tarybų Lietuvoje kruopš
čiai surinkti ir daugelyje 
tomų išleisti visi Žemaitės 
raštai.

Moksleivių estrados 
konkursas

Telšiuose įvyko Žemaiti
jos vidurinių mokyklų mok
sleivių estradinių ansamblių 
konkursas. Pagrindinis pri
zas “Sidabrinis varpelis” 
įteiktas Tauragės antrosios 
vidurinės mokyklos estra
dinės muzikos, mėgėjams.

Miestų grupėje pirmąją 
vietą iškovojo Šiaulių Jano
nio vidurinės mokyklos an
samblis “Žilvinai”.

Londonas. — Naujuosius 
metus sutinkant Europoje 
privertė daug sniego ir pa
didėjo šalčiai.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Josmanta
Mirė Sausio 20, 1968

Jau sukako trys metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Su liūdesiu prisimenu tave, niekuottiet 
neužmiršime tavęs.

Anelė, žmona
. Petras ir Edvardas, sūnai

Argentina
Po 30 minučių jau buvau 

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, kur manęs laukė 
laikraščio “Vaga” atsakin
gasis dar b u o t o j a s Tadas 
Adamonis. Jis automobiliu 
parsivežė pas save ir vaiši
no 8 dienas.

Pavalgę pietų, nuvykome 
į Tarybų Sąjungos ambasa
dą, kur buvo priėmimas, mi
nėta 53 metų T. Š-gos gyva
vimo sukaktis. Ten buvo 
dąugybė žmonių, stalai ap
krauti valgiais bei gėrimais, 
dalyvavo svetimų valstybių 
konsulai ir kiti aukšti sve
čiai. Ten susitikome su 
“Vagos” atsakinguoju re
daktorium, draugu S. ŽaL 
tausku, ir labai veiklia dar
buotoja E. Martinkonyte. 
Ši gabi mergina gimusi Ar
gentinoje, gerai moka ispa
nų kalbą, -todėl ji yra ne
pavaduojama jų pagalbinin
kė. Ten radome visuomeni
ninką S. Kažukauską ir ne
menką būrį savo tautiečių, 
su kuriais buvo malonu pan
sikalbėti.

Lapkričio 11 d. su drau
gais nuvykau į Lietuvių 
Klubą, vadinamą “Ratelis,”

Wilkes-Barre, Pa.
Staiga sunkiai sausio 15 

dieną susirgo senas laisvie- 
tis Antanas Globičius ir ta
po išvežtas į ligoninę. Jam 
iš vidurių kraujas prasimu
šė. Ligonis guli Wyoming 
ligoninėje. ■.

Linkime mūsų draugui 
Antanui ligą nugalėti.

Šią žinią šeštadienį tele
fonu pranąšė Marytė Balu- 

•0U9ĮUO5į 
Redakcija

Redakcijos atsakymai
Ona Wellus, Binghamton,

susirinkimą jau buvo trum
pai parašyta “Laisvėje” 
sausio 8 d. Tuos pačius da
lykus pakartoti nėra reika
lo. Vis tiek labai ačiū 
parašymą.

uz

Fitchburg, Mass.
sd-Sausio 5 dieną mirė,', 

laukęs 85 metų amžiaus, 
Vincentas Jokūbas Pshal- 
gauskas. Lietuvoje paėjo iš 
Radviliškio. Per paskutinius 
59 metus gyveno šiame mie-
ste. Daug metų buvo dirbęs 
American Woolen fabrike.

Giliame liūdesyje liko 
žmona Ona ir trys dukterys 
—Miss Elenor F. Shelley ir 
Miss Virginia t>. Shellley, 
abi vietinės gyventojos, ir 
Mrs. Nan Best, kuri gyve
na Pasadena, Calif., taip pat 
brolis Walter, kuris gyvena 
Lawrence, ir pūrą anūkų. 
Palaidotas sausię 8 d.

Velionis priklausė prie 
vietinės Young People’s Be
nefit Society ir 'Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Rep.

Pranešimas
$

Hartford, Conn.
Lietuvių Namo Bendrovės 

metinis susirinkimas įvyks 
sausio 31 d., sekmadienį, 157 
Hungerford St. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Visi šėrininkai kviečiami 
dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų aptarti: Taipgi bus pa-, 
teiktas metinis raportas iŠ 
veikimo.

Sekr. V; Kazlau

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne-

kur yra laikraščio “Vaga” skaito.

(O Leninas, plačioj aikštėj sustojęs, k

Su meile žvelgia į draugų pulkus.
Mąstytojas, statytojas, artojais,
Naujų dienų kūrėjas ir žmogus.

Miestas mūs nuostabus, 
Kaip stebuklas užburtas.
Vilnius buvo ir bus
Mūs šlovė mūsų turtas!

A. Venclova
Vilnius, 1970.XII.13 t

Pittsburgh, Pa.
Streikas mokytojų, streikas 

darbininkų
Su pradžia šių metų Pitts- 

burghe prasidėjo daug strei
kų. Miesto mokyklų moky
tojai sustreikavo, reikalau
dami algų pakėlimo po 2,000 
dol. į 3 metų laikotarpį. Sau
sio 10 dieną streikas užsi
baigė. Susitarimas buvo pa
dalytas tarp mokyklų admi
nistracijos ir mokytojų. Mo
kytojai gavo pakėlimą algų 
po $900, algos bus keliamos 
po $300 kas metai, per 3 
metų laiką.

Mokyklų direktorius Dr. 
L. Kishkunas aiškina, kad 
šis algų pakėlimas miesto 
gyventojams lėšuos apie 8 
milijonus dolerių kas me
tais. * 1 

2,500 miesto darbininkų | 
išėjo į streiką, irgi su pra
džia šių metų. Reikalauja 
algų pakėlimo ir kitokių pa
gerinimų darbe. Miesto gas- 

, padorius Flaherty ir kiti 
miesto valdininkai atsisako 
laikyti pasitarimus su uni
jos vadais; reikalauja, kad 
darbininkai grįžtų į darbus. 
Kai darbininkai sugrįž į 
darbą, tik tada bus laikomi 
pasitarimai. Darbininkai su 
tokiomis išlygomis nesutin
ka, ir taip streikas jau dvi 
savaitės tęsiasi. Išmatų išve
žioto jai neveža, miesto gat
vės darosi apverstos viso
kiomis išmatomis. Sakoma, 
kad tokių išmatų kusidaro 
po 500 tūkstančių tonų kas 
dieną. Sveikatos departa
mentas pareikalavo per tei
smą, kad įsakytų miesto val
dininkams, kad būtų išma
tos išvežtos nuo ligoninių ir 
kitų vietų, kur sveikatai yra 
pavojus. Sveikatos departa
mento reikalavimas buvo 
išklausytas, ii^ miesto gaspa- 
doriui duotas įsakymas pil
dyti sveikatos departamen
to reikalavima.

Dabar miesto gaspadorius 
patsai su kitais miesto val
dininkais veža išmatas. Pla
čiai yra rodoma per televi
ziją, kaip miesto galvos iš
matas meta į trokus ir iš 
trokų. Tai gal pirmas tok
sai įvykis, kad Pittsburgho 
gaspadorius dirbtų prie tro
kų ir vežtų išmatas iš mies
to. 0 0

Pitts b u r g h o laikraščių 
“Pittsburgh Press” ir “Post 
Gazette” darbininkai strei- 
Luoja jau antra savaitė. 
Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo po 50 dol. į savai
tę, į trejų metų laiką. Savi
ninkai nesutinka su darbi
ninkų reikalavimu. Streikas 
gali tęstis ilgai.

Dabar visoki pranešimai 
ateina tik per televiziją ir 
radiją.

M.

LIETUVOS ŽINIOS
1

Lietuviškų suvenyrų 
eksportas

Kauno “Jiesios” meninės 
keramikos gamyklos meni
nių dirbinių ir Kretingos 
baldų įmonėje pagamintų 
žaislų siunta neseniai iške
liavo į Norvegiją.

Tai trisdešimtoji “Dova
nos” susivienijimo siunta į 
užsienį. Lietuviški suveny
rai iškeliavo į JAV, Aus
triją, Prancūziją, VFR, 
Suomiją, Japoniją, Bulga
riją ir kitas užsienio šalis.

įvairios Žinios
High Park, Mich. — 120,- 

000 automobilių darbininkų 
pasiruošę streiką pradėti 
sausio 19 d. visuose Chrys- 
lerio kompanijos fabrikuose, 
nes unija negalėjo susitarti 
su kompanija.

Washing tonas.— Sakoma, 
kad su gegužės mėnesiu paš
tas pakels pirmos klasės ra
tas nuo 6 centų iki 8 centų.

Washingtonas. — Orga
nizuoti darbininkai protes
tuoja prieš prez. Nixono 
įsakymą sumažinti didžia
jam bizniui taksus.

Washingtonas. — Rūkan
čios moterys turi 20 proc. 
daugiau nesėkmingų gimdy
mų, negu nerūkančios mo
terys, pareiškė federalinis 
generalinis daktaras Stein- 
field.

Washingtonas. — Nepaisy
dama J u n g t i n i ų T a u t ų 
draudimo, Nixono adminis
tracija ir toliau perka stra
tegines žaliąsias medžiagas 
iš baltųjų rasistų valdomos 
Rodezijos ir toliau tęsia su 
j a.prekybą.

Washingtorias. — Aukš
čiausiasis teismas patvarkė, 
kad šalpos viršininkai turi 
teisę pasiųsti savo inspekto
rius į šalpą gaunančiųjų na
mus.

Washingtonas. — Organi
zuoti darbininkai reikalau
ja Kngreso priimi $2 į va
landą minimumo įstatymą.-

Manila. — Jungtinių Val
stijų investmentai Filipi
nuose siekia 836 milijonus 
doleriu.

Daugiau statybinių 
medžiagų

Akmenės cemento gamy
kloje užkurta šeštosios te
chnologinės linijos sukamo
ji krosnis. Gautas pirmasis 
klinkeris.

Naujosios linijos galingu
mas — 650 tūkstančių tonų 
cemento per metus. Pradė
jus jai veikti visu pajėgu
mu, Akmenės cemento ga
mykla daugiau kaip 40 pro
centų padidins šios statybi
nės medžiagos gamybą.

Gerai pradėjo naujuosius 
metus Lietuvos pramonės 
darbuotojai. Pradėjo veikti 
keletas naujų įmonių, dau
gelyje fabrikų ir gamyklų 
stojo rikiuotėn nauji moder
nūs įrengimai, pradėta ga
minti nauja produkcija.

14 tūkstančių tonų sausų 
pašarinių mielių per metus 
gamins Kėdainių biochemi
jos gamykla, kuriąs pirmo
siomis šių metų dienomis 
priėmė valstybinė komisija. 
Mielės hidrolizės būdu čia 
gaminamos iš medienos at
liekų. Jos turi daug balty
mų ir vitaminų.

. L.

DIDĖJA EKSPORTAS
Šiaulių “Vairo” gamykla 

išsiuntė šiais metais pirmą
ją siuntą į užsienį. — Tai— 
daugiau kaip 200 dviračių 
Vengrijos Liaudies Respub
likos vaikams.

Pernai “VaiVas” užsienio 
pre k y b i n ė m s organizaci
joms buvo pasiuntęs be
veik ‘penkiasdešimt keturis 
tūkstančius dviračių. “Ere
liukai” ir “kregždutės” ke
liavo į Bulgariją, Suomiją, 
Graikiją, Iraką, Kubą ir 
daugelį kitų šalių.

Jau pirmosiomis sausio 
dienomis gamykla gavo už
sakymų pagaminti ekspor
tui apie 50 tūkstančių dvira-

r’
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NAUJAMETINIS VIZITAS
SVEČIUOSE PAS PROFESORIŲ FALKENHANĄ
Einu į svečius pas Berly

ne gyvenantį lietuvių bičiulį 
profesorių Viktorą Falken- 
haną. Atrodo, kad šiame 
miesto kampelyje tave pati 
istorija ranka paliečia; per 
namo stogą, kur gyvena 
profesorius, kyla ir leidžiasi 
iš amerikiečių sekto r i u j e 
esančio Tempelhofo aero
dromo keleiviniai lėktuvai. 
Namas stovi prie pat dviejų 
pasaulių sienos: jos rytinėje 
pusėje, žaliajame Berlyno 
rajone — Treptove. Profe
soriaus buto langai žiūri 
tiesiai į Treptovo parko 
medžius. Tarp jų visiems 
žinomas didelis tarybinio 
kario paminklas. Kartais 
arti paminklo tarp medžių, 
žerdamas kojomis praėju
sios vasaros lapus, su dviem 
savo jauniausiais vaikais — 
Faustuku ir Beatriče —eina 
pasigerėti gamta, pasivaikš
čioti šis žinomas baltų kal
bų tyrinėtojas (tame tarpe 
žinomas lietuvių kalbos, li
teratūros bei kultūros žino
vas) mūsų—tikrai mūsų — 
profesorius Falkenhanas.

Reikėtų nepažinoti šio^mo- 
gaus, jei pamatytumei, kad 
jis išeina vien pasivaikščio
ti, vien “kvėptelėti oru” ar 
panašiai. Jo visa diena nuo
stabiai gražiai suplanuota. 
Jei jis išeina su abiem ma
žyliais pasivaikščioti, tai 
jiedu sugrįžta namo daug 
nauio sužinoję apie me
džius, nukritusį lapą, vėjus, 
debesis, žodžiu, apie viską, 
kas aplink matoma. Kartais 
tai būna gera proga pakal
bėti apie meną ar knygas, 
apie tai, kad žemėj visose 
šalyse žmonės kalba vis ki
taip. .. Ir kad kitaip kalban
čius žmones reikia lygiai 
taip gerbti, kaip ir kalban
čius suprantama, gimta kal
ba L . :'

Čionai, kaip sakoma, jau 
pataikėme tiesiai į “dvyli
ką” mūsų pasirinktame tai
kinyje. Žymus kalbų tyri
nėtojas Falkenhanas savo 
mokslinę veiklą artimai sie
ja su tautas suartinančia 
visuomenine veikla. Šia 
prasme ypač svarbią vietą 
jo darbe užima pirmininko 
pareigos Vokietijos Demo
kratinės Respublikos baltis
tų komitete.

Paminės “Laisves1 
jubiliejų

Šią valandą abu Falken- 
hano jauniausieji mokyklo
je. Ant stalo pasitiesiame 
“Laisvę.” Vokiečių baltis
tai numatė savo pirmojoje 
1971 metų konferencijoje — 
vasario 26 dieną — darbų 
tvarkoje paskirti “Laisvės” 
šešiasdeš i m t m e č i u i labai 
svarbią vietą.

Vertėjo skaityti “Laisvei” 
profesoriui Falkenhanui ne
reikia: jis gerai moka, lietu
viškai (beje, jis moka taip 
pat rusų ir mūsų kaimynų— 
latvių ir estų kalbas bei ne
maža kitų pasaulio kal
bų). Jam labai džiugu, kad 
“Laisvės” skaitytojai bend
rais bruožais jau susipaži
no su Lietuvos Draugų Ry
tų Vokietijoje veikla (“Lais
vės” 1970 m. rugsėjo 22 ir 
25 dienų numeriai). Jį pra
linksmina tasai faktas, kad 
mane, minimo straipsnio 
autorių^ laisviečiai tuo
se numeriuose p e r- 
krikštijo iš “Leono” į “Jo
ną”. .. “Ką gi, — sako pro
fesorius Falkenhanas, — 
amerikiečių dūšia plati. Jie 
nesijaudina dėl smulkmenų,

daug nesidairo... Svarbu— 
tempas!”

Profesoriaus balse šiluma. 
Jis jau žino, kad “Laisvei” 
tenka sunkiomis sąlygomis 
dirbti, kad daugelis jos dar
bininkų parodo tikrai pasi
gėrėtiną jėgų įtempimą. 
Betgi man norėtųsi, kad 
“Laisvės” skaitytojai pažo- 
džiu išgirstų mūsų pašneke
sį tolimame Berlyne...

PIRMOJI PAŽINTIS
Korespondentas:

Kai baltistų tarpe kilo 
mintis paminėti “Laisvės” 
šešiasdešimtmetį, Jūs, ger
biamas profesoriau, palai
kėte vienas pirmųjų šią 
mintį. Ar Jums pažįstama 
“Laisvė”?
Profesorius:

Drįstu tvirtinti: taip. Pa
tį laikrūštį aš neseniai teiš- 
vydau. Kas man jame pa
tinka ir ko dar pasigendu, 
pasakysiu vėliau, dabar gi 
apie pažinties pradžią.

Tai, taip sakant, persona
linė pažintis. Mane prieš 
keletą metų Lietuvos moks
lininkai pakvietė j svečius. 
Važiavau į Lietuvą, kurią 
beveik ketvirtį šimtmečio 
nebuvau matęs. Jaudinau
si, nes labai myliu šitą šalį. 
Pamačiau Vilnių. Kai kur 
dar išlikę skaudžios ir var
gingos praeities pėdsakai 
daugelyje senų namų sienų. 
Bet kiek naujo ir gražaus 
jau padaryta!

Vienam tokiam gražiam 
pastate — viešbutyje “Ne
ringa” laukė netikėtumas. 
Mane supažindino su kitu 
svetimšaliu-svečiu gerbiamu 
Antanu Bimba. Pašneksys 
su šiuo žmogum tapo mano 
naties svar b i a u s i u min
čių patvir tinimu. Šiame 
žmoguje’vaizdžiai mačiau, 
kad tėvų ir protėvių žemes 
meilė1 tai ugnis, kuri žmogui 
net labai ilgus metus teikia 
vis naujų jėgų.

Sužinojęs, kad svečias iš 
Amerikos .skaitys paskaitas 
Vilniaus universitete, nuė
jau ir aš pasiklausyti. Da
bar norėtųsi tik padėkoti 
prelegentui už tas geras ir 
naudingas minutes.

Kažkaip mus susiejo dar 
vienas netikėtas vakaras. 
Tai buvo spalio pradžia. 
Taip pat ir Lietuva minėjo 
mūsų demokratinės Vokieti
jos nacionalinę šventę — 
Spalio septintąją. Mane pa
prašė išeiti pakalbėti prieš 
didelę publiką teatro salėje.

Išėjęs sunkiai galėjau kal
bėti. Mane užvaldė viena 
mintis: prieš mane kultū
ringa tauta, jos šviesūs at
stovai, susirinkę pagerbti 
mano tėvynę Vokietiją, že
mę, kuri praeityje tiek 
skriaudų padare lietuviams. 
Aš ėmiau kalbėti apie mūsų 
tautos geriausiųjų žmonių 
pastangas statyti naują Vo
kietiją, kuri būtų verta tau
tų pagarbos.

Pats nepastebėjau, kad 
jau kalbu apie bendrus 
darbus, planus, mūs parei
gą naikinti visus barjerus, 
kurie dar vis skiria tautas. 
Kai aš nulipau nuo scenos, 
man pirmasis paspaudė ran
ką Ant. Bimba, kurio pa
skaitų klausiausi universi
tete. Ranką galima spaus
ti taip, kad atmintum ly
giai taip pat kaip giliausios 
prasmės žodžius. Taip bu
vo tą vakarą. Aš mačiau: 
šis žmogus iš užjūrio supra
to mano svarbiausias nrin-

taipgi ir kiti laisviečiai. Tai
tis! Be abejo, į jį panašūs 
gi matote, — pradžioj buvo 
rankos paspaudimas.

BERLYNIEČIAI 
IR LIETUVA

Korepondentas:
Kalbėdami apie busimąjį 

“Laisvės” pagerbimą Berly
ne mes, taip sakant, minti
mis jau įkopėme į Naujuo
sius 1971 metus. Ką dau
giau veiks baltistai?
Profesorius:

Mes šiais metais aplink 
save norime sutelkti dar 
daugiau žmonių, kurie do
misi Pabaltijo1 tautų kalbo
mis, kultūra. Jūs neseniai 
“Laisvėje” jau papasakojote 
apie visą eilę mūsų žmonių, 
kurie šia prasme nuyūrė gi
lią vagą. Norime, kad šis 
ratas didėtų ir būtent di
dėtų jaunimo sąskaita.

Štai visai neseniai į mūsų 
ratą įsijungė du palygina
mai jauni rašytojai — Kris
ta ir Gerhardas Volfai. 
Krista Volf žinoma kaip vie
na talentingiausių vokiečių 
rašytojų. Viena jos knygų— 
romanas “Perskeltas dan
gus” ryškiai atspindi mūsų 
šalies, mūsų padalinto mies
to žmonių jausmus, mintis. 
Su savo vyru ji neseniai bu
vo Lietuvoje.'

Volfai pasakojo apie sa
vo kelionę, štai vienas jau
nas rašytojas iš Vilniaus į 
Trakus juos ridino automa
šina. Visą kelią jis kalbėjo 
šiems dviems vokiečiams 
apie savo tautos istoriją, 
didžiavosi ja, o taip pat ir 
tuo, ką žmonės dabar stato 
ir kuria... Jaunas rašyto
jas atvirai kalbėjo, kad lie
tuvių uždavinys — padaryti 
savo šalį viena pirmaujan
čių respublikų Tarybų Są
jungoje — būti “skambia 
styga.” Toks įpareigojimas!

Atvirai sakant, net mūsų 
konferencijose pakeli a m o s 
rankos su klausimais: kaip 
gi ten su Lietuva? Išliks ji, 
ar ne? Ar nepaskęs kitų 
tautų jūroj?

Štai ir į tai reikia atsa
kyti. Atsakymas sudėtin
gas, bet drauge ir gana pa
prastas: išlieka tie, kurie 
istorijos vingiuose ir posū
kiuose (o ypač tatai tinka 
mūsų dienomis) tarp kitų 
tautų neatsilieka, iš tiesų 
dideles vertybes sukuria. 
Matote, kokius pašnekesius 
mes jau rengiame ir toliau 
rengsime.

Tokių žmonių kaip Volfai, 
kurie patys pabuvojo Lietu
voje ir toliau ja domisi, 
įtraukimas į darbą — mūs 
svarbiausias naujųjų metų 
uždavinys. Manau, kad 
mums į talką ateis lietuviai 
iš Lietuvos, bet taip pat ir 
užsienio lietuviai.

Visa, kas gero ir švie
saus surišta su Lietuvos var
du — mus domina. Mūsų 
darbo specifika tokia: Rytų 
Vokietijoje labai maža pa
čių lietuvių. Užtat būdin
ga, kad didelį įnašą į šitą 
darbą įdeda mūsų — vokie
čių, taip p&t ir kitų tautų 
žmonės.

ŽODŽIAI “LAISVEI”
IR SKAITYTOJAMS

Korespondentas:
“Kas jame (laikraštyje 

“Laisvė”) patinka ir ko dar 
pasigendu, pasakysiu vė
liau, pažadėjote, gerbiamas 
Profesoriau, pašnekesio 
pradžioje. Taigi Jūs patsai 
sau jau uždavėte labai įdo
mų klausimą. Ar galima 
išgirsti atsakymą?
Profesorius:

Pavartęs “Laisvę,” iš kar

to matau labai ryškų ir 
svarbų dalyką: laikraštis 
pasisako už tampriausius ir 
šilčiausius saitus su Lie
tuva. Tai svarbiausias daly
kas, tai svarbiausia gyvybės 
gysla... Mane labai nu
džiugino tasai faktas, kad 
“Laisvė” gana gerai žino
ma ir daugelio skaitoma taip 
pat ir pačioje Lietuvoje. 
Padarykite laikraštį tokiu 
įdomiu, kad be jo neapsieitų 
lietuvis užsienyje.

Aš įsivaizduoju tokį te
mų ratą: r e i k ė t ų dau
giau informuoti (išsamiau 
ir siste m a t i n g i a u ), ką 
gero nuveikia J ū s ų tau
tos žmonės visuose že
mės kampeliuose. Kores
pondencijų skyrių riekėtų 
išplėsti. Reikėtų spausdin
ti dar daugiau laiškų. Lin
kiu “Laisvei” turėti savo ko
respondentus svarbiausiuo
se pasaulio centruose. Svei
kinu užsimezgusį ryšį su 
mūsų demokratinės Vokie
tijos sostine. Jis tikriau
siai nenutruks.

! Patikinu, kad “Laisvę” 
būtinai skaitys taip pat ir 
mūsų baltistų susivienijimo 
nariai Vokietijoje, jei Jūs 
informuosite apie svarbius 
užsienio lietuvių darbus 
mokslo ir literatūros srityje 
bei kituose baruose. Reikė
tų šiek tiek daugiau dėme
sio paskirti lietuvių kalbos 
klausimams. Kaip būtų įdo
mu išgirsti, kaip ir kur mo
komasi lietuvių kalbos įvai
riose žemės ' vietose. Kaip 
žinoma, kalbininkai šią seną 
ir gražią kalbą dėsto jau vi
soje eilėje pasaulio universi
tetų. Man nėra žinoma, kad 
kas nors plačiau apie tai bū
tų rašęs, informavęs^

“Laisvei” reikia daugiau 
straipsnių, dėl kurių galima 
būtų pasiginčyti, padisku
tuoti. Suprantu, kad pa
čios redakcijos galimybės ri
botos. Viskam tikrai pristig
tų jėgų ir spėkų. Būtent todėl 
ir noriu pasakyti, kad visi 
šie pageidavimai skirti ne 
vien gerbiamo šešis dešimt
mečius gyvuojančio laikraš
čio redakcijai. Lygiai taip 
pat šias mintis skiriu “Lais
vės” skaitytojams.

Nereikia laukti laiškų iš 
redakcijos. Reikia patiems 
ateiti laikraščiui į talką. 
Skaitytojų tarpe būtinai 
būsime ir mes — kitų tautų 
(žmonės, kurie domimės lie- 
I tuvių tautos kultūra, dar- 
■ bais, kalba.

Tegul “Laisvė” drąsiu 
žingsniu ir su daug naujų 
minčių ir sumanymų įžen
gia į savąją septintąją de
šimtį. Tai mano širdingiau
si inkėjimai leidėjams ir 
skaitytojams ant slenksčio 
stovinčių Naujųjų — 1971 
metų proga!
Korespondentas:

Gerbiamas Profeso r i a u, 
dėkojame už pašnekesį. 
Berlynas

Leonas Stepanauskas

DeMESIO ! DeMESIO !
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC- 
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

TEBEZALATIJA MELĄ APIE Parengimų Kalendorius
SIMĄ KUDIRKĄ Kovo 7 d.

Per savo spaudą ir ra
diją dar vis nesiliauja lie
tuviškieji reakcininkai gar
binti Simą Kudirką ir pla
tinti melą apie jo sumuši
mą per tarybinius jūrinin
kus, kurių dauguma “So- 
vietskaja Litva? laive yra 
lietuviai. Tai reikštų, kad 
jį kankino ir mušė jo drau
gai lietuviai jūrininkai.

Juk tai įžeidimas tų pui
kių jaunų žmonių.

Įdomu: Kas tą melą pir
mutinis iškepė ir pasklei
dė?

Atsakymą jau turime. 
Pasirodo, kad Am e r i k o s 
laive “Vigilant” tuo laiku 
buvo būvis Robert M. Brie- 
zė. Tai iis nradėio pasa
koti, kad jis savo akimis ma-

Mieste pasidairius
Miesto policistai penkta

dienio rytą pradėjo streiką. 
Jie susirenka i savo stotis 
ir ten sėdi.

Eina laukan tik tada, jei 
kas pašaukia nepaprastam 
dalykui. ' Gatvių nepatru
liuoja. _  •_

Telefonų darbininkai jau 
kelintą dieną st r e i k u o j a* 
Teismas įsakė grįžti dar
ban arba turės panešti dU 
.dėlės bausmes. Nežinia, kaip 
ilgai jie streikuos.

Distrikto prokuroras Gold 
kaltina Brooklyno policistą 
Hawkins kooperavimu su 
narkotikų agentais, kurie 
sutiko policistui sumokėti 
$11,000. Pas jį rado $700 
sužymėtų pinigų.
* Pas areštuotus narkotikų 
agentus rasta narkotikų 
$250,000 vertės. Jie turėję 
gerą policisto Hawkins ap
saugą.

Majoras Lindsay pasmer
kė žydus teroristus, pasiva
idinusius Jewish Defense 
League, kaip “laužytojus lais
vės principų.” Taipgi juos pa
smerkė* didžiosios žydų orga- 
zacijos. Bet jie to ne
paiso. Jie puldinėja tarybi
nius diplomatus. Gatvėse 
šūkauja. Išdaužė Aeroflo
to raštinės langus. Valdžia 
nedaro žygiu juos sudraus
ti, areštavo tik jų vadą ra
biną Kahanę ir tą tuoj pa
leido.

Keturi Bronxo jaunuolių 
remiblikonų klubai išstojo 
prieš prez. Nixoną ir kitus 
republikonų vadus. Jie pa
reiškė, kad jie pasitraukia 
iš Republikonų partijos ir 
prisideda prie demokratų 
judėjimo. Tai skaudus re- 
publikonams smūgis.

___ .___ _ ?•
Vasario 2 d. Manhattan 

Center įvyks masinis mitin
gas Angela Davis išlaisvini
mui. Kalbės pasižy m ė j ę s 
negrų vadas Abernathy ir 
kiti kovotojai prieš rasizmą 
ir karą, skurdą ir priespau
da. c

“Daily World” vajuje už 
gavimą 1,500 naujų skaity
tojų > per keletą savaičių 
gauta apie 1,000 naujų skai
tytojų. Tai skaitoma dide
liu atsiekimu.

Angliškasis pažan g i ų j ų 
dienraštis kartu prašo ir fi
nansinės paramos.

“Daily World” adresas: 
205 W. 19th St., New York, 
N. Y. 10011. Prenumerata 
metams $15, pusei metų — 
$8.

Rep.

tęs, kaip tarybiniai jūrinin
kai baisiai mušę ir kankinę 
Simą Kudirką, kuris norėjo 
iš tarybinio laivo pabėgti. 
Tuoj, žinoma, tą melą pasi
čiupo lietuviškieji reakci
ninkai ir pradėjo alasavo- 
ti.

Tai kas gi per vienas ta
sai latvis Briezė? Koks jo 
tikslas tarybinius jūrinin
kus šmeižti?

Tas dabar irgi aišku. Ro
bert M. Briezė yra pabė
gėlis iš Tarybų Latvijos. 
Jis pats pasisako, kad jis 
pabėgo 1944 metais, kai jau 
pamatė, kad naciams atė
jo galas. Bėgo iš Latvijos 
kaip patrakęs!

Ir' nereikia- stebėtis. Pa
niški, kad per karą Briezė 
priklausė tai Hitleriui par
sidavusių latvių grupei, ku-» 
ri padėjo hitlerin i n k a m s 
skersti Latvijoje žydus ir 
tarybinius žmones, kurių, 
kaip žinia, buvo išskersta 
tūkstančiai ir tūkstančiai.

Ar dabar aišku, kodėl šis 
sutvėrimas šitaip siunta ant 
tarybiniu žmonių?

Juo tikėti gali tiktai to
kie pat prieš savo tautą 
prasižengėliai, kaip iis-pats. 
AiškjU. kad juo netiki “Ke
leivio,” “Naujienų,” “Drau
go”, “Darbininko” ir “Dir
vos” redaktoriai, bet savo 
antitarybiniais sumetimais 
jo melą savo .skaitytojams 
perša už gryniausia pinigą, 
Gaila, gaila i u skaitytoju.

Beje, pastebėjau, kad prie 
šito Briezei tikinčiųjų pri
sirašė ir “Vienybės” redak
toriai. Sunku besuprasti. 
Ilga laiką aš juos laikiau 
protingesniais ir santykiuo
se su Lietuva žmoniškes- 
niais už minėtu laikraščių 
redaktorius. Irgi gaila.

Senas Skaitytojas

Aido choras dėkoja
Anna Noreika paaukojo 

$10, penkinę paskyrė už ne
atsilankymą į choro Naujų 
Metų sutikimą, taip sakant, 
misibaudė save, o kita pen
kinė—garbės narės duoklė.

Po penkis dolerius auko
jo šie Aido choro prieteliai: 
F. Mažilienė, M. Liepa, O. 
Kalvaitienė, A. Cibulskienė, 
K. Čeikauskienė ir J. Zajan- 
kauskas.

N uoširdžiai dėkoj ame.
Valdyba

SERGA
Sužinota, kad drauge Do

micėlė Galinauskiene pirma
dienį išėjo į ligoninę. Sa
ko, būsianti operuota. Gu
li St. Joseph ligoninėje, Far, 
Rockaway. Daugiau infor
macijų šiuo tarpu neturime, 
šią žinią pranešė Moterų 
Klubo vice, pirmininkė Ade
lė Rainienė.

Linkime draugei Galinaus- 
kienei greitai ir pilnai su- 
sveikti.

K L U B I E T Ė M S
Trečiadienį, sausio 20 d., 

įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas, 4 
vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Šiame susirinkime išgirsi
me valdybos raportus už 
1970 metus. Taipgi reikės 
galutinai aptarti kaip, ge
riau prisiruošti Moters Die
nos minėjimo parengimui, 
kuris įvyks kovo 7 d.

Po susirinkimo mus pa
vaišins Bronė Keršulienė ir 
Elena Siaurienė.

Pirmininke rių.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų. 4.

Kovo 14 d.
LDS 1-os kuopos pietūs, 
1-mą vai., Laisvės salėje.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė.

Iš LDS 13 kp. mitingo
Sausio 6 d. įvyko LDS 13 

kuopos mėnesinis susirinki
mas- Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad viskas tvarkoje, li
gonių neturi.

Vienbalsiai užtvirtinta to
ji pati kp. valdyba: pirm. E. 
Jeskevičiute, vice pirm. J. 
Gasiūnas, prot. sekr. C. 
Bartela, fin. sekr. Anne 
Yakštisj ižd. Wm’. Malin, iž
do globėjai Use Bimba ir F. 
Yakštis.

Dar kartą aptartas kuo
pos parengimas. Numatoma 
parengimą turėti kovo 28 d. 
Tai bus pirmas pavasarinis 
parengimas. Apie tai teks 
vėliau daugiau parašyti

Nutarta sekama susirin
kimą turėti su vaišėmis. 
Kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks vasario 3 d. Laisvės 
salėje.

Narys

PADĘKA
Anądien Motiejus Kli

mas ir jd duktė Mrs. Emily 
Krupski iš Ramsey, N. J., 
atvežė “Laisvės” spaustuvei 
tris maišus vartotų baltinių* 
fnašinoms valyti ir nemažai 
lėkščių salės virtuvei.

Dėkui, gerieji draugai!
SV

Mirė senas siuvėjų 
unijos veikėjas

Praeitos savaitės pabai
goje New Yorke mirė Jo
seph Schlossberg. Mirė su
laukęs 95 metų amžiaus. Tai 
buvo vienas iš pačių seniau
sių unijistų veikėjų.

Jos. Schlossberg buvo gi
męs Rusijoje. Į Jungtines 
Valstijas atvyko dar tik 13 
metų berniukas. Čionai iš-^ 
moko rūbsiuvystėš ir įstojo 
i United Garment Workers 
uniją. Tos unijos eiliniai 
nariai sukilo prieš konser
vą tyvišką vadovybę, ve-j 
lionis buvo vienas iš tų su-'4 
kilėlių. 1914 metais su Sid
ney Hi 1 Įmanu ir kitais 
įsteigė A amalgamated 
Clothing Workers u n i j ą 
ir tapo jos sekretoriumi iž
dininku, o Sidney Hillman 
prezidentu. Ir iki mirties 
velionis pasiliko šios unijos 
narys.

Tais senais laikais Schloss
berg priklausė Socialist La
bor Partijai, nors joje vei- ,. 
kimu nepasižymėjo. Visas 
savo jėgas jis atidavė nau
jajai unijai. Tarp siuvėjų 
unijos eilinių narių velionio 
vardas buvo labai populia
rus. Jis tais laikais buvo 
gerokai kairesnis už Hill— 
mana. V

Rep.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Ue- , 
tuvoje. Prenumerata 12 dole- f




