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KRISLAI Taikos organizacijos ruošiasi 
protesto demonstracijoms 
prieš karę Indokinijoje

FBI galia valdžioje 
Pranašavimas išsipildė 
Visapasaulinio karo pavojus 
Ku Klux Klanas veikia 
Laisviečių sueiga

— J. Gašlūnas —
FBI direktoriaus Ilooverio 

raportas už 1970 metus rodo, 
kad FBI žvalgybinė ir kito
kia veikla yra labai išplėsta. 
Tais metais FBI agentai areš
tavo daugiau kaip 32,000 
žmonių, kurių 468 buvo rasti 

, kaltais ir nubausti.
► Kai 1924 metais Ilooveris 

buvo paskirtas direktorium, 
tuo metu FBI turėjo tik 657 
tarnautojus, tarp kurių buvo 
III agentas. Dabar .iis turi 
17,345 tarnautojus, tarp ku
rių yra 7,350 agentų. Me
tinis biudžetas siekia daugiau 
kaip pustrečio milijono dole
rių. Už poros metų FBI per
sikels j naują 102 milijonų 
500,000 dolerių vertės pa
statą, brangiausią federalinj 
pastatą.

FBI turi savo archyvuose 199 
milijonus pirštų antspaudų 
setų su pilu.) m is informacijo
mis apie tų žmonių gyveni
mą ir veiklą. FBI turi labai 
didelę galią valdžios rateliuo
se.

<
1970 m. spalio 22 d. šiau

rės Vietnamo ■ lai krašty j e 
“Quon Doi Nhan Dan° tilpo 
pranąša v i m a s , kuris dabar

* pilnai išsipildė.
Tą dieną buvo tame laik

raštyje rašyta, kad tuoj po 
lapkričio 3 d. rinkimų prez. 
Nixonas pradės smarkiai plės
ti karą į visą Indokiniją.

Už 17 dienų po rinkimų 
lapkričio 20 d. buvo pradė
tas šiaurės Vietnamo bom
bardavimas, netrukus pradėta 
invazija į Kambodiją, dabar 
j Laosą, taipgi planuojama 
veržtis j šiaurės Vietnamą.

šiaurės Vietnamas dabar 
skelbia: jeigu Nixonas nesusi
vaidys, toliau plės karą, Kini
ja tuomet bus Įtraukta ka
rau. o tuomet gali būti už
kurtas trečiasis pasaulinis ka
ras.

Kinija jau pareiškė, kad į 
Laosą įsiveržimas sudaro Ki
nijai pavojų ir tokių žygių ji 
toliau netoleruos.

Kaip matyt, Nixonas tikrai 
< provokuoja trečiąjį pasaulinį 

karą, kuriame gali būt panau
dotos ir branduolines bom
bos. Didėja pavojus visai pa
saulio civilizacijai.

Baltųjų teroristų organiza
cija Ku Klux Klanas turi daug 
galios Ala b a mos valstijoje. 
Rinkimuose jis parėmė finan
siniai ir kitais būdais Georgę 
Wallace gubernatoriaus vie
tai, 1968 m. J i m A111'n sena
toriaus vietai. Jie laimėjo 
tinkiipus.

Prezidentiniuose rinkimuose 
Wallace taipgi buvo K u Klux 
Klano užgirtas ir visaip pa- 
remtas. Jis ruošiasi ir 1972 
metais būti prezidentiniu kan
didatu su klaniečių parama ir 
palaiminimu.

New Yorko apylinkes lais- 
vįečiąi turėsime progą gra- 

A žiai baigti savo laikraščio va-
* jų sekmadienį, vasario 28 Lais

vės salėje.

Nixonas apgavo amerikiečius, 
tvirtina senatorius Me Govern

Washingtonas. — Nacio
nalinių taikos organizacijų 
vadovai turėjo pasitarimą 
prieškarinės veiklos išvys
tymui šį pavasarį. Po ilgų 
ir aštrių ginčų, pagaliau, 
vienbalsiai susitarta dėl se
kamos antikarinės veiklos.

Balandžio 1 iki 4 dienos 
rengti miestuose ir mieste
liuose protesto demonstra
cijas ir kitokias sueigas 
prieš karą Indokinijoje.

Gegužės 1 dieną panaudo
ti visur demjonstr a c i j o m s

Okinavos darbininkai paskelbė 
streiką prieš amerikiečius

Tokijas. — Pacifiko salo
je Okinavoje vietiniai dar
bininkai, dirbantieji Ameri
kos militarinėse bazėse, pa
skelbė 48 valandų protesto 
streiką kovo 2-3 dienomis.

Streikieriai smerkia ame
rikiečių militaristų planą 
paleisti iš militarinių bazių 
3,000 okinaviečių darbinin
kų, bet tuo pačiu sykiu ne
paleidžia nei vienp ameri
kiečio darbininko. Toks pla
nas atsiduoda . rasine dis
kriminacija.

Izraelis sutinka tik 
dalinai pasitraukti

Jeruzalė. — Izraelio val
džia pareiškė pasitenkini
mą, kad Egiptas sutinka 
pasirašyti taikos sutarti, 
bet Izraelis nesutinka pasi
traukti iš visos užkariautos 
arabų tori tori jos. Todėl if 
taikos sutarties negali būti.

Egiptas mielai sutiko pri
imti Jungtinių Tautų atsto
vo Jarringo siūlymą pripa
žinti Izraelį nepriklausoma 
Slstybe, bet kartu Izraelis 

r i pasitraukti i senuosius 
rubežius, baigti visokią ag
resiją prieš arabų valsty
bes.

460,000 bedarbių
N. Y. valstijoje

Albany, N. Y. — Valsti
jos Darbo departamentas 
skelbia, kad sausio menesį 
New Yorko valstijoje buvo 
460,000 bedarbių, kurie Nu
darė 5.6 proc. visos darbo 
jėgos. Tai didžiausias ne
darbo pakilimas šioje vals
tijoje per pastaruosius pen
ketą metų.

Saigonas.— Pietų Vietna
mo generolas Do Cao Tri 
užmuštas helikopterio spro
gime. Tri vadovavo įsiver
žimui į Kambodiją. Su juo 
kartu žuvo 9 kiti žmonės, 
tarp kurių buvo ir New 
Yorko žurnalo “Newsweek” 
korespondentas F. Sully.

Visi drauge pasivaišinsime 
ir linkimai popietę praleisi
me. Pasidalinsime savo laik
raščio vajaus įspūdžiais. 

prieš karą, taipgi vykti Wa- 
shingtonan didžiuliam ma
siniam išstojimui prieš ka
rą. Sekmadienį, gegužės 2, 
bus surošta milžiniška pro
testo demonstracija sosti
nėje.

Nusitarta demonstracijo
se ir kiitokiose sueigose rei
kalauti: 1) ištraukti visas 
Jungtinių Valstijų militari- 
nes jėgas iš Indokinijos; 2) 
užtikrinti metines 4 narių 
šeimai pajamas iki $5,500; 
3) paleisti visus politinius 
kalinius.

Seattle, Wash. — Nedar
bui smarkiai pakilus Puget 
Sound rajone 1970 metais 
saužudystės pakilo 35 proc. 
Nedarbas čia pakilo 20%.

Viesulai užmušė 85 
žmones

Louisiana, Texas ir Mis
sissippi valštijoše siautėję- 
viesulai užmušė mažiausia 
85 žmonių, daugelį sužeidė.

Viesulai buvo tokie smar
kūs, kad sugriovė daugelį 
namų, kitus suardė, padarė 
daug nuostolių.

Numušė 30 JAV lėktuvu
Patriotinės Laoso jėgos 

sulaikė Saigono armijų ver
žimąsi, kai kuriuos būrius 
apsupo ir sunaikino, pada
rė didelius priešui nuosto
lius.

Amerikiečiai, bombarduo
dami patriotines jėgas La
ose, prarado daugiau kaip 
30 helikopterių ir lėktuvų. 
Desėtkas kitas amerikiečių 
žuvo.

Jungtinių Valstijų laivy
nas skelbia, kad Tarybų Są
jungos 8 karo laivai Karibų 
va n d e n y s e elektroniniais 
prietaisais tėmija Jungti
nių Valstijų karo laivų ma
nevrus.

Detroitas. —Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
pareiškė, kad kovo 8 d. bus 
paskelbtas streikas, jeigu 
American Motors korpora
cija nesutiks patenkinti dar
bininkų reikalavimų.

Karačis. — Pakistanas ir 
Kinija atidarė bendrą vieš
kelį, kuriuo dabar gali kur
suoti sunkvežimiai, autobu
sai ir automobiliai tarp 
abiejų šalių. Kiniečiai daug 
prisidėjo prie šio kelio iš
vedimo.

Fort Pierce, Fla. — Išti
kus čia rasinėm® riaušėms 
paskelbta nepaprasta padė
tis. Sužeisti 3 jauni negrai, 
areštuoti 29 žmonės.

Washingtonas. — Senato
rius George S. McGovern, 
de m o k r a t ų prezidentinis 
kandidatas, pareiškė, kad 
prez. Nixonas tikrai apgavo 
amerikiečius.

Nixonas įkalbėjo žmo
nėms, kad jis vadovauja ka
rui už Pietų Vietnamo žmo
nių apsisprendimą, bet da
lę/ 
bar jis pasirodė, kad jis ka
riauja už militarinę perga-

Imperialistai ruošia pasaulinį 
karą, sako gen. Štemenko

Maskva. —Jungtinių Val
stijų “agresyvės imperialis
tinės jėgos”* ruošia pasauli
nį karą, pareiškė Varšuvos 
pakto socialistinių šalių ar- 
miijų komąndierius štemen- 
ko. Pentagonas kreipia spe
ciali dėmesį “strateginiams 
ginklams vystyti”.

Tarybines'^aketos saugo 
taiką, gen. Štfemenko sako. 
Jos nesudaro niękam pavo
jaus, tik persergsti agreso
rių, kad jis susivaldytų, “su
laikytų kriminalinį karą In
dokinijoje”.

KABUEGR^iUOS Iš LIETUVOS
Lietuvių rašytojų kūriniai 
Vengrijoje ir Vokietijoje
Vilnius. Lietuvos Rašy

tojų Sąjungoje šiomis die
nomis iš Budapešto gauta 
Donelaičio poema ./‘Metai”, 
kurią vengrų kalbai išleido 
leidykla “Europa.” Lietu
vių literatūros pradininko 
klasikinį kūrinį išvertė vie
nas žymiausių jaunesnio
sios kartos vengrų poetų 
Dėsis. Leidinyje išspausdin
tas lietuvių literatūros bi
čiulio ir tyrinėtojo Boitaro 
straipsnis apie Donelaitį ir 
paaiškinimai.

Leidykla “Europa”.anks
čiau yra išleidusi vengrų 
kalba “Lietuvių Apsakymų

Mansfield: Mūšy karas 
padeda Kinijai

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadas Mansfield 
pareiškė, kad Indokinijoje 
karas tikrai padeda Kinijai 
įsigalėti Azijoje. Ilgiau jis 
tęsiasi, daugiau Kinijos ko
munistai laimi.

Mes sakome kariaujame 
komunizmui sulaikyti, bet 
tikrumoje mūsų karas In
dokinijoje suteikia progą 
komunistinei Kinijai įsiga
lėti, sako sen. Mansfield.

Tripolis. — Libijos val
džia pareiškė padėką Tary
bų Sąjungai už jos gausią 
paramą Libijai sunkiose 
dienose.

Toronto. —Kanada ir Ta
rybų Sąjunga tariasi suda
ryti ekonominę kooperaciją.

McGovern smerkė įsiver
žimą į Kambodiją ir Laosą. 
Jis su sen. Hatfieldu pasiū
lė bilių, reikalaujantį baig
ti karą, ištraukti visas ame
rikiečių militarines jėgas iš 
Indokinijos.

Paryžius. — Šveicarija ir 
Islandija prisidėjo prie kitų 
valstybių, kurios užgiria 
šaukimą Europos saugumo 
konferencijos.

Agresija Vietname, Kam
bodžoje, Amerikos - Saigo
no intervencija Laose tikrai 
grūmoja pasaulio taikai, 
teigia gen. Štemenko.

Kolumbijos respublikos mi- 
litarinis lėktuvas susidaužė. 
30 kareivių žuvo, 13 sužeidė.

Washingtonas. — Armijos 
saržentas ir 7 kiti grand 
džiurės apkaltinti už suo
kalbi apgavingai pasipini
gauti iš oficierių klubo Pie
tų Vietname.

Antologiją”, Alfonso Bie
liausko “Kauno romaną” ir 
kitus mūsų rašytojų kūri
nius.

“Lie tu v i š/k ų Apsakymų 
Antalogiją” vokiečių kalba 
išleido Jfokietijos Demokra- 
tiiiės Respublikos leidykla 
“Kultur und Fortsrit”. ‘ An- 
talogiją paruošė Elertas ir 
Ekertas, kurie yra viešėję 
Tarybų Lietuvoje. Knygoje 
išspausdinti daugiau kaip 
dvidešimties lietuvių litera
tūros klasikų ir dabartinių 
rašytojų apsakymai. Vokie
čių skaitytojui leidinyje pa
teiktas Bučio straipsnis apie 
lietuvišką apsakymą ir ga
na išsamios rašytojų bio
grafijos.

A. Vaivntskas

AFL-CIO ragina mažinti 
prekių įvežimą

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO pildomoji taryba atsi
šaukė į federalinę valdžią, 
ragindama gerokai suma
žinti užsienio prekių įveži
mą. f

Taryba nurodo, kad už
sienio' prekių per didelis 
įvežimas sumažina Ameri
koje darbą ir kartu didina 
nedarbą.

Jeruzale. — Gynybos mi
nistras Dajanas pareiškė, 
kad Izraelio armijoje vene
rinės ligos patrigubėjo nuo 
1967 metų karo.

Miami Beach, Fla. —Dau
giau kaip 1,100 pažangiųjų 
žydų laikraščio “Freiheit” 
sueigoje dalyvių reikalavo 
išląišvinti Angelą Davis, 
tam tikslui sukėlė $3.000.

150,000 darbininky demonstravo 
prieš Anglijos vyriausybes 
siil lomą streiklaužių bilių

Londonas, Anglija. — Va
sario 21 d. daugiau kaip 
150,000 darbininku demons- 
travo prieš valdžios per
šama biliu uždrausti “nele
galius streikus”.

Darbo Unijų Tarybos ge
neralinis sekretorius Victor 
Feather pasakė: “Tai di
džiausia demonstracija Lon
done. .. Joje gali būti 150,- 
000 maršuojančių žmonių”.

Demonstracija be per
traukos tęsėsi per keturias 
vai a n d a s. Demonstrantai 
reikalavo parlamento atmes

Saigono valdžia įkalino kunigus
ir konfiskavo jų žurnalą

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia areštavo ir 
įkalino du romos katalikų 
kunigus ir konfiskavo jų lei
džiama žurnalą “Face to v L.

Face”, pasisakiusį už taiką.
Jie gavo po devynis mė

nesius kalėjimo. Valdžia 
skaito juos kriminaliniai 
prasižengusius prieš spau
dos įstatymą ir valdžios po
litiką karo klausimu.

Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu vėl kandidatuoja 
spalio men. rinkimams. To
dėl jo politikos kritiką ka
ro ar kitais atžvilgiais skai
toma dideliu prasižengimu 
prieš valstybės autoritetą.

’• -• "• ■; / ' •• i "-
. Z''- ' YU7 ' Y- !

Medicinos mokykla 
gali užsidaryti

Montreal, Kanada, —Mc
Gill universiteto medicinos 
mokykla, pagarsėjusi Šiau
rės Amerikoje, gali užsidaf 
ryti, visai iš biznio išeiti. ‘

Mokykla jau turėjo du 
daktarų streikus. Spalio 
mėnesį jau sumažino biznį. 
Dabar ji randasi kritiško
je padėtyje.

Springfield, Mass. —Hap- 
deno pavieto kalėjime suki
lo daugiau kaip 30 kalinių 
ir padarė už $20,000 nuosto
lių. Kalėjimo viršininkai su
tiko tartis su kaliniais dėl 
jų reikalavimų pagerinti 
kalėjimo sąlygas.

•I

Washingtonas. — Senato 
investigatoriai surado, kad 
armijos generolas E. F. Cole 
Pietų Vietname imdavo ky
šius po $1,000 į mėnesį nuo 
pagarsė j u s i o šmugelninko 
Wm. J. Crum. \

Damaskas.—Sirijos prem
jeras Assadas paskelbė, kad 
sudarytas parlamentas iš 
173 valdančiosios Baatistų 
partijos atstovų, vyrų ir 
moterų.

Philadelphia^ Pa. — Po
licija kaltina buvusį kalinį J. 
Bowen užmušimu policisto 
J. Kelley. Taipgi areštuo
ti du jaunuoliai ir kaltinami 
užmušimu policisto J. Mc- 
Entre.

ti valdžios siūlomą streik- 
laužiška biliu. v -v

Kituose miestuose taipgi 
įvyko masiniai protestai 
prieš tą bilių.

Darlington, S. C. — Bal
tųjų džiurė apkaltino du 
baltuosius už sukėlimą riau
šių 1970 metu kovo 3 diena 
prieš negrus mokinius, ve
žamus autobusais į desegre- 
guotą Lamar mokyklą. Jie 
taipgi apkaltinti policisto 
mušimu.

Washingtonas. —Nixonas 
priminė Tarybų Sąjungai, 
kad branduoliniu submari- 
nų naudojimas Kuboje ga
lima skaityti laužymu 1962 
metų sutarties raketų klau
simu, v

Vėliausios 
Žinios

Saigonas.—Praeitą savai
tę V i ei namo kare krito pen
kiasdešimt devyni ameri- x 
kiečiai ir daug buvo sužeis
tų. Tai aukščiausias savai
tinis skaičius per paskuti
nius penkis menesius.

Saigonas. — Pietų Viet- 
n'amo prezidentas Thieu ir 
vėl pareiškė, k ad užpuoli
mas šiaurės Vietnamo yra 
tiktai laiko klausimas. Jis 
tikisi, kad Amerikos gink
luotos jėgos jo armijai pa
dės pravesti invaziją, kaip 
jai padeda Kambodijoje ir 
Laose.

Washingtonas. — Senate 
didžiausias susitūpi n i m a s 
žiniomis iš Indokinijos, kad 
Pietų Vietnamo militarinę 
klika ruošiasi užpulti šiaur. 
Vietnamą. Grupė senatorių 
susitarė pravesti Senate nu
tarimą, kad prezidentui 
N i x o n u i būtų uždrausta 
remti tokią invaziją arba 
jai padėti Amerikos jėgo
mis.

Saigonas. — Iš Laoso pra
nešama, kad pietvietnamie
čių ir amerikiečių invazija 
jau kelintą dieną nebegali 
pasijudinti iš vietos. Pasi
priešinimas ją sulaikė ir da
ro jai didelius nuostolius.

Fort Benning, Ga. — Tei
siamas leitenantast Calley 
pareiškė, kad skersdamas 
Mylai kaimo civilinius žmo
nes jis tiktai pildė įsakymą 
iš aukščiau. Jam buvo ka
pitono Medina įsakyta su
naikinti viską, kas tik gy
vas. •

Washing tonas. — Ž y d a i 
teroristai apdegino tris ta
rybinių diplomatų automo
bilius.
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lai už lokiu “demokr ati j ą ” 
liejamas kraujas!

PEREITĄ pirmadienį iš Saigono atėjo pranešimas, 
kad ten šiomis dienomis du katalikų kunigai—-Nguyen 
Tin ir Truong Ba Can—nubausti devynių mėnesių ka
lėjimu. Kuo jie taip sunkiai nusidėjo? Ogi tik tuo, kad 
viešai pasisakė už baigimą šio barbariško karo. Toks jų j 
pasisakymas Pietų Vietnamo mūsų Amerikos globoja
mam militariniam režimui nepakenčiamas.

O mums buvo pirmiau prezidento Johnsono, o da
bar prezidento Nixono pasakojama, kad mes Vietname 
kovojame ir upeliais kraują liejame už demokratiją, už 
Vietnamiečių laisvę be baimės reikšti mintis, ginti savo 
nusistatymą. Jau jeigu dvasininkai šitaip aštriai bau
džiami už reikalavimą karo pabaigos ir taikos, tai galima 
įsivaizduoti, kaip Thieu-Ky militarinė diktatūra pasiel
gia su eiliniais piliečiais, kuriems karo naštą pasidarė 
nebepakeliama ir kurie pareikalauja karą baigti.

Reikia nuoširdžiai pasveikinti Harvardo universite
to profesorius, kurie nutarė atnaujinti agitaciją už 
Vietnamo karo nutraukimą. Jie vėl pradėjo panaudoti 
gana efektingą “Teach-in” metodą, tai yra, beveik be 
perti’aukos ruoš t i mitingus ir juose kelti reikalavimą, 
kad valdžia karą nutrauktų. Pirmas toks susirinkimas 
jau įvyko pereitą pirmadienį. Tūkstančiai studentų ir 
profesorių susirinko, užpildė net tris sales. Be kitų, kal
bėti buvo pakviesti buvęs senatorius Eugene McCarthy 
ir dabartinė kongresmanė Bella Abzug. Jų prieškariniai 
pareiškimai buvo karštai sutikti.

McCarthy nurodė, kad Vietnamo karas perėjo į 
naują labai pavojingą fazę. Jis tapo išplėstas. Pavojus 
yra, kad Kinija gali būti priversta pradėti siųsti savo 
armijas.

Bella Abzug ragino studentus ir profesorius vėl 
aktyviškai įsitraukti į kovą prieš karą. Šiandien laikas, 
rytoj gali būti per vėlu!

Reikia tikėtis, kad Harvardo profesorius ir studen
tus paseks kitų aukštųjų mokyklų — universitetų, ko
legijų, akademijų profesoriai ir studentai. Ir vėl aukštai 
pakils galingas akademinės visuomenės prieškarinis 
balsas.

Ponas gubernatorius nusideda
BEVEIK kasmet istorija pasikartoja. Katalikų baž

nyčia gerinasi prie politikierių, kad jie pradėtų iš val
džios iždo finansuoti parapines mokyklas. Ypač ji ener
gingai darbuojasi New Yorko valstijoje. Matyt, jai yra 
pavykę savo pusėn laimėti gubernatorių Rockefellerį. 
Jis jau gieda apie didelėmis iš valstijos iždo lėšomis šel
pimą privatiškų mokyklų, kurios beveik visos yra katali
kų bažnyčios parapinės mokyklos. Jis eina net taip toli, 
kad sako, jog šiuo laiku privatiškos mokyklos yra daug 
kritiškesnėje finansinėje padėtyje, negu viešosios mo
kyklos. Todėl, aišku, joms ir pagalbos reikia daugiau.

Ponas gubernatorius pamiršta šalies konstituciją, 
kurioje bažnyčia nuo valstybės yra griežtai atskirta, ir 
tokiu bodu jokia religinė įstaiga negali būti finansuoja
ma iš valdiško iždo. J is visiškai nesiskaito su veikiančiu 
New Yorko yalstjoje įstatymu, vadinamu “Blaine 
Amendment,” kuris specifiškai draudžia valstijos iždą 
naudoti privatiškų mokyklų finansavimui.

Gubernatoriaus pažadėjimas jau susilaukė tvirto pa
sipriešinimo valstijos seimelyje ir plačiojoje visuomenė
je. Reikia tikėtis, kad Rockefeller i s bus priverstas savo 
pažado katalikų bažnyčiai atsisakyti.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IŠ LAIŠKŲ

RAŠYTOJAS J. BALTUŠIS ATSAKO

JIS BUVO IR 
RAŠYTOJAS, 
IR KOVOTOJAS

Vasario 17 d. žinių agen
tūra “Elta” iš Vilniaus pra
nešė:

“Šiandien į paskutinę ke
lionę vilniečiai palydėjo ra
šytoją komunistą, Didžiojo 
Tėvynės karo dalyvį, perso
nalinį pensininką Vladą Su- 
chockį - Audronašą. Atsi
sveikinti su velioniu į Rašy
tojų sąjungos rūmus, kur 
buvo pašarvoti jo palaikai, 
atėjo rašytojo giminės ir 
artimieji, plunksnos drau
gai, visuomenės atstovai.

Antakalnio kapinėse prie 
kapo duobės įvyko gedulo 
mitingas. Tarę$ atsisveiki
nimo žodį, Lietuvos TSR 
Rašytojų sąjungos partinės 
organizacijos sekretorius V. 
Bubnys sąjungos valdybos, 
partinės organizacijos vardu 
pareiškė užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems. V. 
Suchockio-Audronašos gyve
nimo ir kūrybos kelią ap
žvelgė rašytojas J. Būtėnas.

V. Suchockio-Audronašos 
kapą papuošė gėlės, vaini
kai.”

DAR TEBESAPNUOJA 
LIETI KRAUJĄ

Tiesa, buvo laikai, kad ne
laimingieji “vaduotojai” ir 
“veiksniai” sapnavo ir kal
bėjo, kad jie greitu laiku 
Dėdės Šamo ir atominių 
bombų pagalba persikels 
per jūras-marias ir mūsų 
mieląją Lietuvą per kraują 
išvaduos. Daug kartų net 
buvo paskelbę planus, kaip 
toji jų “išvaduota” Lietuva 
turėsianti atrodyti ir tvar
kysis.

Mes manėme, kad laikas 
jų galvas pagydys ir jie iš 
to idiotizmo išsišers. Bet 
njūsų smarkiai apsirikta. 
Tiesa, savo taktiką jie, ma
tyt, bus šiek tiek pakeitę, 
nes jau pirmoje vietoje va
davimo kova turinti eiti lie
žuviais, propaganda, t. y. 
prasimanymais ir šmeižtais 
apie Lietuvą. Bet kraujo 
liejimo jie nėra atsisakę. 
Štai Chicago s kunigų 
“Drauge” (vas. 18 d.) veda
majame Šaukiamla:

“Ir juo daugiau išliesime 
rašalo, juo kada nors reikės 
mažiau išlieti kraujo.”

Taip sako ne koks eilinis 
pablūdėlis, bet kunigų dien
raščio redaktorius. Jis gi, 
aišku, kalba visu “vaduoto- 
jų” ir “veiksnių” vardu!

f'--įį V':;"- • -

Baisi klaida ir iš jos pamoka
TAI, kas atsitiko pereitą savaitgalį, turėtų atidaryti 

akis daugeliui amerikiečių. Per vieno žmogaus klaidą 
(o gal kokio nors idijoto sugalvotą šposą) buvo radijo ir 
televizijos stotims pranešta, kad “priešo” lėktuvai su ato
minėmis bomix>mis atskrenda pul|i mūsų Jungtines Vals* 
tijas. Gerai, kad aliarmas tęsėsi tik kelias minutes ir 
buvo atšauktas.

O kas atsitiktų, kad per panašią klaidų ar kokio idi
joto šposą būtų buvę įsakyta paleisti darbąn mūsų lėk
tuvus su branduolinėmis bombomis prieš Tarybų Sąjungą 
arba Kiniją? O taip galėjo atsitikti. Ir tie, kurie bū- 
tų^įsakę pulti tuos kraštus, būtų turėję pasiteisinimą, 
kad aliarmas buvo paskelbtas ir kad jie suprato, jog pa* 
vojus greitas*, ir kad reikia jį atmušti...

Ir Štai pasaulinis atominis karas!
Baisu ir pa m išlyti, kokia padėtis: vienas žmogus 

per klaidą ar idijotizmą gali uždegti pasaulinį atominį 
kąrą!

KAIP BESITRAUKIANT 
Iš SMUKLES

“The N. Y. Times” ka- 
lumnistas James Reston va
sario 21 d. savo kolumnoje 
“Backing O u t of the Sa
loon” (“Besitr a ūkiant iš 
smuklės”) labai sarkastiš
kai apibūdina mūsų prezi
dento Nixono politiką Indo
kinijoje. Visą tą politiką Jis 
lygina prie Amerikos taip 
vadinamuose “Western” fiL 
muose vaizduojamų prasi- 
radėlių, gengsterių (out
laws) taktikos. Kiekvienas 
esame matę tokių atsitiki
mų, kai nenaudėlis, užklup
tas šerifų arba maršalų, 
traukiasi per duris ir iŠ 
abiejų rankų revolveriais 
šaudo į visas puses.

Lygiai taip dabar mūsų 
prezidentas Nixonas. Jis 
t raukiąs i iš Vietnamo ir į 
visas puses šaudo. Jam nė*- 
beužteko Pietų Vietnamo.

Karas tapo išplėstas į Kam- 
bodiją ir Laosą, ir grūmo- 
jama Šiaurės Vietnamui už
puolimu.

RIMTI APDŪMOJIMAI 
APIE LOTYNŲ 
AMERIKĄ

“Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka šitaip apibūdi
na padėtį įvairiose Lotynų 
Amerikos šalyse:

Jeigu paimsime Lotynų A- 
merikos žemėlapį, drąsiai ga
lima išbraukti Kubą, kaip iš
kritusią iš kapitalizmo šalių 
rikiuotės.

Čilės respublika baigia iš
kristi. Peru su Bolivija ir Ko
sta Rika ruošiasi iškristi. Ek
vadoras, ir tas, didžiojo šiau
rės kaimyno nebebijo. Areš
tuoja žvejų laivus ir ipapūsk 
jam. Iš Urugvajaus ateina ži
nios, kad ten susiorganizavo 
Liaudies frontas siekti tokios 
socialinės santvarkos, kurioje 
stambaus kapitalo interesams 
nebūtų vietos.

Tai tik pradžia, o kas bus 
toliau, jeigu taip reikalai vy
stysis? !

gus seniai turi tokiems su
tvėrimams pavadinimą. Jis 
juos vadina chuliganais.

O dieną pirmiau tas pats 
redaktorius, puldamas “Vil
nies” redaktorių S. J. Jo- 
kubką, šitaip nupostringau- 
ja:

“Niekas iš Amerikos dar 
nebėgo ir nebėga. Ir nesi
rengia bėgti. Nėr‘a jokio 
reikalo iš Amerikos bėgti...”

Nejaugi jis nežino, nėra 
girdėjęs, kad pastaraisiais 
keleriais metais daugiau 
kaip 20,000 Amerikos jaunų 
vyrų yra slaptai pabėgusių 
į Kanadą. O kaip su šimtais 
jaunų amerikiečių Švedijo
je, kurie yra pabėgę iš Ame
rikos armijos?

Reikia paskutinio igno- 
ranto šiandien šių faktu ne
žinoti. Aišku, kad “N.” re
daktorius žino, bet per akis 
mteluoja.

Įvairumai
Pirmieji pasaulio filate

listai buvo... Egipto fara
onai, viešpatavę prieš 4,500 
metų. Archeologai Egipte 
rado papirusų su ženklais 
(antspaudais), padar y t a i s 
iš raudonų ir mėlynų dažų. 
Iš viso buvo rasta 200 tokių 
ženklų.

“VILNIES KALENDO
RIUS”—GRAŽUS, 
ĮDOMUS LEIDINYS

Džiugu, kad po gerokos 
pertraukos šiemet dienraš
tis “Vilnis” vėl išleido savo 
kalendorių. Tai įdomus ir 
gražiai paruoštas 136 pus
lapių leidinys. Be papras
tos naudingos kalendorinės 
informacijos, leidinyje daug 
įvairiomis temomis trumpų! 
straipsnelių, apsčiai eilėraš
čių, įdomių nuotraukų. O 
jau tų patarimų šeiminin
kėms beveik kiekviename 
puslapyje.

Esame labai dėkingi, kad 
kalendoriuje nepamiršta ir 
mūsų “Laisvė”. Žurnalis
tas Antanas Burda prime
na, kad šiemet “Laisvei” su
kanka 60 metų. Trumpai 
perbėgęs gražiai nueitą ilgą 
“Laisvės” kelią, drg. Burda 
baigia:

“Jubiliatė ‘Laisvė’ per sa
vo 60 metų amžių išliko jau
na, energinga, kovinga. Lin
kime jai ateityje jauriatviš- 
ko ryžto, aštrios plunks
nos !”

Ląbai gerai ir tas, kad vi
si kalendoriaus raštai dide- 
liu, aiškiu šriftu, kaip tik plėšę banką, turėjo puikų 
tinkamu senesnio amžiaus 
Amerikos lietuviams skai
tyti. ' “’R.;

Musų patarimas visiems 
laisviečiams: tuoj stenkitės 
šį puikų kalendorių įsigyti. 
Turėsite po ranka reikalin
gų informacijų ir gražaus 
lengvo pasiskaitymo. New 
Yorko laisviečiai galite ka
lendorių gauti “Laisvės” 
administracijoje. Kaina tik 
vienas doleris.

Jau V amžiuje prieš mū
sų erą narai buvo naudoja
mi karo tikslams. Graikų 

i istoriko Tukidido liudijimu, 
atėniečiams apsupus Sira
kūzus, kelias į uostą buvo 
užtvertas stulpais, įkaltais 
į jūros dugną. Tada graikai 
pasiuntė narus, kurie 
piovė stulpus ir atvėrė 
vams kelią į uostą.

nu- 
lai-

Anglų mokslininkai, 
riantys paukščių keliones, 
naudoja nedidelę radioloka
cinę stotį. Civilinės aviaci
jos lakūnų prašymu biolo
gai žemėlapiuose žymi tiks
lias paukščių skridimo tra
sas, sudaro jų skridimo gra
fikus. Tai padės išvengti 
lėktuvų avarijų.

ti-

Olandijos mieste Lenvar- 
dene 3 vyrai, įtariami api-

alibi: tuo laiku jie namuo
se žiūrėjo televizorių ir ga
lėjo kuo smulkiausiai papa
sakoti laidą. Tačiau liudi
ninkas banko lange tą vaka
rą pastebėjo mėlyną šviesą. 
Pasirodo, vagys su savimi 
turėjo portatyvinį televizo
rių.

71.II.7.

zo-

sidavimu bolševikams ir 
baigiant tėvynės išdavimu. 
Norėjau atsakyti žmogeliui, 
bet susilaikiau. Labai jau 
žemo lygio Railos rašinėji
mai, negaliu leistis iki to
kio nekultūringumo, atsa
kinėti į'smulkias priekabė
les, • neprausta bu miškus 
įžeidinėjimus. Tokiame ly
gyje, kokiame rašo Raila, 
nediskutuojama ir dialogas 
nevedamas.

Jis pasirinko tik mane
Dabar vėl, žiūriu, kaž

koks Pranas Visvydas barą/* 
mane “Drauge” už atsimi
nimus apię Petrą Cvirką. 
Keista. Atsim’inimų knygo
je apie Petrą Civirką su
dėta daugiau kaip šimto 
dvidešimties autorių pasisa
kymai, o vanojamas esu aš 
vienas. Kažkodėl labai jau 
“patikau” Pranui Visvydui, 
kaip kadaise buvau “pati- x 
kęs” Broniui Railai. Kai- r 
tinimai čia man gana smar
kūs, ir ne tiek už tai, ką pa
rašiau savo atsiminimuose 
apie Petrą Cvirką, kiek už 
tai, ko neparašiau. Išpa- 
sakojamos net mano bio
grafinės žinios, ką esu vei
kęs, kokias pareigas ėjęs, • 
pareišk i a m a s nusistebėji
mas, girdi, “kaip tas lieso-“ 
kas vyras galėjo patraukti 
tokį pareigų vežimą.” Tu
riu atvirai pasakyti, kad 
Prano Visvyydo straipsnis, 
lyginant su Railos išpuo
liais, gana kultūringas. Ta
čiau jis tiek pilnas rūsty
bės, tegu ir dangstomos po 
taktiškais sakinėliais, kad 
norom nenorom teko susi
mąstyti: Kuo gi aš taip 
nusidėjau Pranui Visvydui?

Ši ‘ mįslė paaiškės, jeigu 
pacituosime Prano Visvydo 
straipsnio kelis sakinius, . 
kur jis šneka apie Petro * 
Cvirkos kūrybinį darbą bur
žuazijos valdomoj Lietuvoj. 
Štai jie:

“Visiškai nekliudė jam 
gyventi pusrūsyje, Donelai
čio gatvėje Nr. 9. Kūry
binė nuotaika buvo' pakili. 
Sąlygos tinkamos. Geram 
rašytojui rūmų ir fotelių 
nereikia.”

Kitaip sakant, rūmai ir 
foteliai mums, ponams, bu
vusiems buržuaziniams Lie
tuvos vadeivoms, o jums, 
rašytojai kūrėjai, “sąlygos 
tinkamos” ir pusrūsyje! 
Kas kad tokios sąlygos iš 
pat jaunystės palaužė Pet
ro Cvirkos, — ir ne vieno 
tiktai Petro Cvirkos! — 
sveikatą, .sužlugdė jėgas! 
Kas kad tokios sąlygos ne
leido išsivystyti Petito Cvir- > 
ko s tikrai retam 4i te ratu-' A 
riniam talentui visu platu
mu ir visa jėga! Svarbu, 
kad rašytojai neturėjo “rū
mų ir fotelių,” sėdėjo pus
rūsiuose, tai yra, toje vie
toje, kurią jiems skiria bur
žuazija.

Štai kas svarbiausia, Pra
no Visvydo akimis žiūrint. 
Ir štai iš kur toji rūstybė, 
kad rašytojai, menininkai, 
kompozitoriai nepano r ė j o 

’tūnoti buržuazijos skirtoje 
jiems'vietoje, o perėjo į mi
lijonieriaus Vailokaičio rū
mus, kuriuos tarybų val
džia atidavė jiems, kad jie 
galėtų čia įsikurti, įsteigti 
klubą, patogiai aptarti sa
vo kūrybinius rūpesčius.
Apsimeta nieko nežinančiu

Pranas Visvydas bando 
teigti, girdi, Petras Cvirka r

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Vilnius,
Brangus ir geras 
Drauge Bimba,

ačiū už laišką, gerus
džius, nuoširdžius palinkė
jimus! IŠ tikrųjų pastarai
siais metais aš gerokai ati
trūkau nuo Jūsų visų, ne
beparašau, nep a s i d a 1 i n u 
mintimis su Jumis visais. 
Priežasčių tam gana daug 
ir įvairių, bet kalčiausias 
bene bus mano nemokėji
mas tvarkyti savo laiką, sa
vo,, darbą, žodžiu, mano ne
rangumas. Viena tenorėčiau 
pasakyti: nepalaikykite šito 
atitrūkimo/ mano bloga va
lia ar nenoru bendrauti su 
Jumis. biR) tikrai nėra.

... Šiemet Lietuvoje labai 
netikusi žiema. Štai ir šian
dien — 5 laipsniai šilumos. 
Nebeatsimename tokios žie
mos. Nuolatos lyja, visur 
šlapia, vėjaį pučia. Tad 
nieko nuostabaus, kad dau
gelis žmonių persišaldo, 
gauna visokius gripus, 
plaučių uždegimus. Visa lai
mė, kad gydymas nemoka
mas, tai tvarkomės paleng
vėle, /darbuojamės.

Laikas prašnekti 
apie dabartį

1969 metais broliškoje Ta
džikijoje įvyko lietuvių kul
tūros dekada. Tai susidrau
gavau dekados dienomis su 
puikiu žmogum, įžymiu ta
džikų rašytoju Džalolu Ik- 
rami, susitarėm, kad aš iš
verstu į lietuvių kalbą jo ro
maną “Ugnies duktė”, o jis 
išvers į tadžikų kalbą mano 
“Parduotas vasaras.” Tai 
ju romaną išverčiau, dar šį 
menesį jis išeis iš spaudos, 
o jis mano> “Vasaras” išver
tė. Taip ir bendraujame. 
O be to ruošiu spaudai sa
vo apsakymų rinktinę, ban
dau daugelį kūrinių patobu
linti. Ir be visa kita ra
šau naują prozos knygą, 
jau iš šių dienų Lietuvos 
gyvenimo. Nusibodo tos 
“Vasaros”, visa ta praeitis, 
laikas prašnekti apie da
bartį.

Šiek tiek tenka pasidarbuo
ti Lietuvos Taikos gynimo 
komitete. Šio komiteto pir
mininku ilgus metus buvo 
Šviesus mūsų žmogus, pui
kus poetas Teofilis Tilvytis. 
Jam mirus — pirmininko 
pareigos buvo patikėtos 
man. Stengiuosi dabar pa
teisinti šį pasitikėjimą. Ga
liu pasidžiaugti, kad mūsų 
liaudyje taikos gynimo rei
kalui visa širdimi pritaria
ma, kiekviename, žingsnyje 
jaučiame plačiausią paramą 
iš kiekvieno darbininko, kol
ūkiečio, inteligentijos atsto- 

Dirbti nesunku.
tokios tokelės.
Bronius Raila 
ir jo išpuoliai

Žiūriu, kad Amerikoje gy
venantieji lietuviškieji di
pukai nesigaili man “dėme
sio,” nuolatos bara, kartais 
ir pakeikia. Skaičiau Bro
niaus Railos knygą “Dialo
gai šū lietuviais,” tai šitos 
storos knygos bene trečda
lis paskirtas man. Duoda 
Raila iš peties, ir ne tik 
man, bet ir mano žmonai 
Monikai Mironaitei, ypač 
apkaltindamas ją, kam ji 
dirba rusų teatre, nors ma
no Monika jau ketvirti mes
tai tenai nebedirba, o va i d i -

vo.
Tai

Visiems “Vindsoro-Safario 
zoologijos sodo (Anglija) 
drambliams uždėtos storos 
vatinės ausinės, nes ėmė 
tiesėti ir dažnai sirgti nuo 
netolimo aerodromo triukš
mo.

IR VĖL SVEIKINA 
CHULIGANIZMĄ

Chicagos menševikų 
raštis vas. 20 d. per 
puslapį colinėmis raidėmis 
su džiaugsmu paskelbė, kačŲes šaukdama išsivijo iš sa
kas nors “Sudegino 3 sovfer <<T”
tų automobilius.” Iš plataus 
aprašymo susidaro išvada, 
kad tai darbas yra didžiau
sių “didvyrių,” neš jie, girdi, 
yra “pasiryžę reikalauti lais
vės visomis pavergtoms tau
toms.”

Tik iš proto išsikraustęs 
redaktorius gali prieiti iš
vados, kad sudeginimas ar 
sudaužymas trijų nekaltų 
automobilių ką nors bendro 
turi su pavergtų tautų lais
vėmis. Sveiko proto žmo-

laik- 
visą

Ida Buč.er iš Los Ange

vo buto du įsilaužėlius. “Jų 
laimė, kad vyro nebuvo na
mie,” — pareiškė ji atsku- 
bėjusiems policininkams. 
Jos vyrui neseniai sukako 
100 metų.

Vetiniame Fuldos laikraš
tyje (VDR) buvo išspaus
dintas skelbimas: “Geležin
kelininko našlė, 37 metų, šuį ,
dviem vaikais, ieško vyris- na, lietuvių teatre, kur valdi
kio iki 50 metų anižiaus. Pa- no anksčiau, Railos knyga 
geidautina geležinkelininko,- pilna pačių sunkiausių kal- 
nes y ra uniforma.” ‘tinimu man, pradedant par- r '

h
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IŠ LAIŠKŲ
(Tęsinys iš 2-ro psi.)

< niekų svaresnio nebeparašė 
tarybiniais metais, apsime
ta tikru naivuoliu, nežinan
čių, kokie tai buvo metai: 
karas, didžiuliai pokario at
statymo sunkumai, aštri kla
sių kova, tų pačių dipukų 
skatinama is užjūrio! Ir, 
žinoma, toks jo teigimas ro
do vien jo be j e g i s k u m ą, 
nepajėgumą matyti tikrovę 
tokią kokia ji buvo ir yra 
iš tikrųjų.

Apskritai, šia proga ten
ka pasakyti, kad pabėgusie
ji iš Lietuvos reakcionie
riai, jų tarpe ir Pranas 
Visvydas, seniai jau nebe
pajėgia matyti realios ti
krovės. Sekant kiek ■> ati- 
dižau jų spaudą, krinta į 
akis tos nes i baigi a neoš pa
stangos juodinti viską, kas 
daroma Lietuvoje, ir ideali- 
žuoli viską, kas buvo d a ro
mą buržuazijos valdomoj 
Lietuvoj.

* Ši tendencija raudonu siū
lu eina ir per aukščiau 
paminėtą Prano Visvydo 
straipsnį “Drauge.” Tokia 
trumparegystė, pasakyčiau, 
politine trumparegystė, daž
nai stato juos tiesiog į juo
kingą padėtį žmonių, nema
tančių to, ką šiandien mato 
kiekvienas mokinukas. Jie 
nepripažįsta mums nieko, 
nei ekonominių ir kultūri
nių pasiekimų, nei kelerio
pai išaugusių miestų, išvys
tytos pramonės, nei litera
tūros, dailės, muzikos lai
mėjimų, nei lietuvių tautos 
kultūrinio išprusimo, tai 
yra, viso to, ką šiandien 
pripažįsta visas < 
kuo garsėja Lietuva. Ne
pripažįsta mums net teisės 
mylėti tėvynę Lietuvą, būti 
karštais gimtosios ’ žemės 
patriotais, teisės darbuotis 

t> savo tautos laimei ir gero
vei, jos ateičiai. Jie kiek- 
viename žingsnyje tvirtina, 
kad tai jie, ir tiktai jie my
li Lietuvą, tiktai jie yra jos 
patriotai, tiktai jie dirba 
jos laimei ir gerovei. Tai 
iš tikrųjų sunkaus ir nepa
gydomo apakimo ligą. Pri
durčiau: neišmatuojamo ci- 
nizmo liga. Ir cinizmo.

Mes dirbome, statėme, 
o

Tuo metu, kai visa musų 
tauta dėjo milžiniškas pa
stangas pakelti iŠ griuvėsių 
sostinę Vilnių, Šiaulius, 
Klaipėdą, šimtus mieste
lių ir gyvenviečių, tūks
tančius sodybų, atkurti 
sunaikintą Lietuvos žemės 
ūkį, atstatyti ir išvysty
ti pramonę, šitie apsišau
kėliai patriotai tiek ir 

t tedarė, kad liejo paplavas 
ant šitų pastangų, šmeižė ir 
juodino T ar y b ų Lietuvą, 
tyčiojosi iš nežmoniškų

pasaulis, X

SI ‘

*

sunkumų, į kuriuos įstūmė 
hitlerinės Vokietijos sukel
tas karas, ir kuriuos reikė
jo nugalėti mums, lietu
viams, visai mūsų tautai, 
mūsų darbo žmonėms.

^Brolišką rusų tautos pa
galbą mums šiuose nepake
liamuose sunkumuose jie 
nevadino kitaip, kaip Lietu
vos rusinimu, bolševikų oku
pacija. Mūsų rašytojai, dai
lininkai, kompozitoriai, te
atrų darbuotojai pasišven
tusiai dirbo, kurdami savo 
tautai naujas ir naujas me
no vertybes, vystydami mū
sų tautos kultūrą, o tuo pa
čiu metu tie apsišaukėliai 
patriotai kiekviename žings
nyje tvirtino, kad kiekvie
nas, kas dirba ir kuria me
no vertybes Lietuvoje, yra 
savo tautos išdavikas, ver
tas rūsčiausios bausmės.

Visi mes dėjome daug pa
stangų greičiau sutelkti vi
są tautą į vieningą šeimą, 
dirbti tėvynės Lietuvos la
bui, savo vaikų ateičiai, o 
tuo metu tie apsišaukėliai 
patriotai “Amerikos balso” 
bangomis ir visomis kitomis 
priemonėmis kurstė mūsų 
tautoje klasinę neapykantą, 
šmeižtais ir prasimanymais 
siundė žmones vienus prieš' 
kitus, skatino brolžudiškas 
kovas. Ir šiandien, kai Lie
tuva neatpažįstamai išaugo, 
išsivystė, sustiprėjo ekono
miškai ir kultūriškai, kai ji 
užima vieną pirmaujančių 
vietų broliškoje tarybinių 
tautų šeimojė, kai mūsų 
tautos nacionalinė, tarybinė 
literatūra, menas, muzika- 
Architektūra, m’okslas jau 
peržengė ne tik Lietuvos, 
bet ir Tarybų Sąjungos ri
bas, tvirtai įėjo į viso pa
saulio pažangųjį kultūros 
lobyną, tie apsišaukėliai pa
triotai nieko naujo nesu
randa, kaip kartoti seniai 
nusibodusias ir įgrįsusias 
frazes, kad Tarybų Lietu
voje nieko dora nepadaryta, 
nieko nepasiekta, ir kad 
vieninteliai Lietuvos ištiki
mi sūnūs ir patriotai yra 
jie, ir tiktai jie.

Iš tikrųjų retas apaki- gražią rezidenciją nemažą m u c i - t > •  i____mas.
X Tikra beprotybe
Laikyti tikrais sūnumis 

ne tuos, kurie ir sunkiausią 
valandą lieka su savo moti
na, atiduoda jai visą savo 
širdį, visus sugebėjimus ir 
visas pastangas, o tuos, ku
rie sunkiausią valąndą ap
lieja 'savo motiną šmeižtais 
ir paplavomis, tegali tik 
bepročiai. Nenorėjau šito 
termino čia pavartoti, de
ja, esu priverstas, nes nie
ku kitu, tik beprotybe te
galiu pavadinti pabėgusių 
nuo tėvynės reakcionierių 
pozicijas.

Jiems neatveria akių net

.ir tas faktas, ikad jau pačių 
I pasitra ūkusiųjų pokario 
metais iš Lietuvos vis didesnis 
skaičius nusisuka nuo jų, lan
ko Lietuvą, objektyviai įver
tina realią padėtį, nuošir
džiai džiaugiasi Tarybų 
Lietuvos laimėjimais ir ne
betiki reakcinių vadovų 
tvirtinimais. Ką gi. Lieka 
tik numoti ranka į juos ir 
dirbti toliau savo darbą. Vi
sai teisingai skelbia Rytų 
patarlė: “Šunes loja, o ka
ravanas žengia toliau.”

Jie nesustos šmeižę
Brangus drauge Bimba, 

nerūstaukite, kad laiškas 
išėjo ilgokas. Norėjau iš
sakyti Jums kai kurias min
tis, kurios ateina į galvą 
besekant reakcionierių spau
dą, besiklausant jų nesiliau
jamų šmeižtų prieš Tarybų 
Lietuvą. Žinau, kad aš ir 
toliau susilauksiu jų “dė
mesio,” būsiu baramas, ko
neveikiamas, šmėiži amas, 
mano pasakytos ųiintys bus 
ir toliau iškraipomos, apver
čiamos aukštyn kojomis. 
Visko dar bus, nes aiškiai 
jaučiu reakcionierių rūsty
bę ir pyktį prieš mane.

Ką gi, galiu tuo fiktai di-j Sugriuvo 12 greitkelių til
tai.

11 mokyklų tiek sužalota, 
jog prisieis nugriauti ir 
naujas statyti. Jose mokėsi 
20,000 studentų. Reikės su
rasti jiems kitą mokymosi 
vietą. Mokyklų atstatymas 
ir sužalotų pataisymas, kai
nuos apie 22 milijonus do
lerių.

Arčiau žemes drebėjimo 
centro vietose daug nuken
tėjo ir gyvenamieji namai. 
Sutruko, susikraipė namų 
sienos, nugriuvo kaminai. 
Vandenio, gazo vamzdžiai 
ir elektros laidos buvo su
gadintos. Gatvėse atsirado 
plyšiai arba išsipūtimai. 
Mažiausia ims mėnesis lai
ko, kol viskas bus sutaisyta.

Blogiausia su namais. 50 
miesto statybos inspektorių 
tikrina namų padėtį. Jau 
surasti 298 namai nesaugūs 
gyventi. Kiti, 1,603 suža
loti pastatai studijuojami, 
jų saugumo padėtiš.

Žmonės, šio tragiško įvy
kio paliesti, net ruošiasi ap-‘ 
leisti Kaliforniją. Kai kurie 
už sužalotus namus, atsisa
ko mokėti mlorgičius — ati
duoda namus paskolos da
vėjams — bankams.

Bedarbių eilės padidėjo
Kalifornijos Aero-Space 

industrijoje darbams suma
žėjus, daug darbininkų ir 
inžinierių neteko darbo. Dėl 
sužalojimo, nuo žemes dre
bėjimo, indrustinių ir biz
nio pastatų, ten dirbę dar
bininkai pateko į bedarbių 
eiles.

Prie to dar prisidėjo ir 
kita bėda. Subankrutavo 
Anglijoje, Roll—Royce fir
ma, kuri gamino sprausmi- 
nius varyklius Lock heed 
kompanijai, statančiai Tri- 
Star didelius pasažierinius 
orlaivius. Dėl varyklių trū
kumo, orlaivių produkcija 
buvo sulaikyta ir 6,500 dar
bininkų buvo atleisti iš dar
bo. Nemažai tų darbininkų

džiuotis, nes toji reakcio
nierių rūstybė rodo, kad aš, 
pagal savo išgales, dorai ir 
sąžiningai tarnauju savo 
tautai, savo liaudžiai, savo 
Tėvynei Lietuvai, kurią my
lėjau iš pat jaunystės, my
liu dabar ir visa širdimi my
lėsiu iki karsto lentos, nors 
reakcionieriai ir nenori pri
pažinti man teisės į šituos 
brangius jausmus, kaip ne
nori niekam mūsų pripažinti 
teisės į šviesų, kultūringą, 
pilnavertį gyvenimą, kurį 
dabar gyvena visa Lietuva.

Daug gerų palinkėjimų 
visiems puikiems “Laisvės” 
žmonėms.

Jūsų —•
Juozas Baltušis

St. Petersburg, Fla.
Apie mūsų draugą 

Walterj Dubendrį
Vasario 14 d. Walteris 

Dubendris pakvietė į savo

būrelį savo artimų draugų 
bei bičiulių. Proga — Wal- 
terio 83-čiasis gimtadienis.

Buvo pasivaišinta, išgerta 
tostsfe už jo sveikatą ir su
dainuota “Ilgiausių metų.”

Apie Walterj Dubendrį 
yra daug ką parašyti, tačiau 
Čia priminsiu tik kelis jo 
visuomeninės veiklos nuo
pelnus.

Walteris yra plačiai žino
mas Amerikos pažangiai vi
suomenei.

Jis yra pažangios spaudos 
rėmėjas ir bendradarbis. .

Taipgi yra vienas iš Ghi- 
cagos “Vilnies” įkūrėjų.

Chicago j e gyve n d a m a s 
per eilę metų buvo LLD 
Pirmosios apskrities komi
teto sekretorius ir daug ki
tokių pareigų atlikdavo.

Taipgi yra “Laisvės” skai
tytojas nuo pat jos įsikū
rimo.

Dabartiniu laiku jis yra 
gražiai įsikūręs St. Peters- 
burge ir ramiai gyvena sa
vo senatvės dienas.

Renkia pasakyti, kad 
Walteris atrodo gražiai, dar 
gana judrus. Visuomet at
silanko į mūsų lietuviškus 
pobūvius ir progai pasitai
kius pasirenka kokią gra
žuolę ir Šauniai pašoka..

Linkiu Walter! ui geriau
sios sveikatos ir sulaukti 
dar daug daug linksmų 
gimtadienių.

V. B—nė

Kalifornijos padangėje
namų nuo žemės drebėjimo 
buvo sužaloti.

Miesto rotuše sužalota
< Los Angėles miesto 28 
aukštų rotušė nuo žemės 
drebėjimo smarkiai nuken
tėjo. Reikės 500,000 dol. pa
taisymui. Bet netoliese vė
liau statyti dangoraižiai ne
nukentėjo, nes jie buvo sta
tyti sulig įstatymo, reika
laujančio statybos būdo, že
mės drebėjimui atsparaus.

Inžinierių bėdos
Aero - Space industrijos 

gamybai sušlubavus apie 
dešimt tūkstančių inžinie- 

apylinkės miesteliai, tai la-Irių atsidūrė bedarbių eilėse, 
bai sunku apskaičiuoti, kiek 
materialių nuostolių yra pa
daryta. Sprendžiama, kad 
bus apie 380 milijonų dole
rių.

Jau suskaičiuota, kad 64 
žmonės yra žuvę nuo že
mės drebėjimo. Apie 1,000 
lengviau ir sunkiau sužeis
ta.

, Sugriautos dvi ligoninės, 
kur daugiausia ir žmonių 
žuvo.

žemės drebėjimo pasekmės
Jau praėjo aštuonios die

nos nuo pirmo žemės dre
bėjimo Pietų Kalifornijoje. 
Dar iki šiol žemės gelmių 
jėgos nenurimsta. Kasdien 
kelius sykius žemė sujuda, 
kartais tiek stipriai, kad net 
langai subarška. Geologų 
nuomone, tokia padėtis už
sitęs per kelias savai®, 
kol galutinai žemės trūkio 
—fault, poslinkis nusisto
vės.

Kadangi plačiai buvo že
mės drebėjimo paliesta Los 
Angeles miesto, San Fer
nando Vallės dalies ir tos

Kai kurie mokosi kitų pro
fesijų. arba bando gauti ne- 
kvalif u k u o t ų darbininkų 
darbus.

Pasirodė spaudoje žinia, 
jog bedarbiai inžinieriai tu
rėjo susirinkimą, ir nutarė 
kreiptis į aukštojo mokslo 
vadovybę, patardami neska
tinti studentų mokytis inži
nierių profesijos, nes jų jau 
ir taip perdaug yra!
Tai vis mūsų neplanuotos 
draugijos problemos.

Kalifornietis

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos reikalais

Mūsų kuopa šiuo metu 
dar turi apie 50 narių, norp 
jau labai daug ir gerų drau
gų išmirė. O tai pasunkino 
pasitikusiems. Kai kurie ir 
dėl seno amžiaus ir silpnos 
sveikatos jau nebegali daug 
veikti. Bet dar turime ge
rų veikėjų^ kaip Merkis, 
Kazlauskas, Valantai, Tu- 
reikienė, Palėpienė, Griciū- 
nienė, Mulokaitė ir kiti. To
dėl dar galime palaikyti 
veikimą.

Ikišiol laikydavome susi
rinkimus, kur buvo visiems 
lengva privažiuoti. Bet^ta 
vieta sudegė, susidaro rim
tas klausimas, kaip susiras
ti kitą patogią vietą. Kai 
kurie leistų susirinkimus 
laikyti savo stubo.se, bet 
daugeliui nepatogu.

Mes turime didžiuotis LLD 
organizacija ir ją gerbti, 
nes iš jos daug ko pasinio- 
kam. Jinai mums mokslo 
ir apšvietos šaltinis. Gau
name žurnalą ir veltui daug 
knygų ir iš jų galime la
vintis. Kas vertina mokslą 
ir apšvietą, tai turi auksinę 
progą tai pasiekti. Juk di
delė dauguma lietuvių at
važiavome be jokio mokslo. 
Kam rūpėjo lavintis, įsira
šė į šią draugiją ir savo 
tikslą pasiekė.

Aš esu viena iš tų, kuriems 
teko tik įsirašius į šią 
draugiją lavintis. Aš sten
giaus prasilavinti ir dabar 
galiu parašyti. O dar yra 
nemažai žmonių, kurie jau 
išgyveno Amerikoje po 50 
metų <air daugiau, bet negali 
nei raidžių pažinti. Tai 
jiems yra vargas. O to ne
turėtų būti.

Ši organizacija yra .išsi
šakojusi po plačią Ameri-

NEW KENSINGTON, PA.
Mirus

Ęostantui Stašinskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marijonai, 

dukroms Birutei ir Sofijai, sunūi Edwardui ir jų 
šeimoms.

A. U. Glotnis H. B. Winslow
R. P. Guenther F. Barskitis

S. Adams

ką. Kur begyventum, ypač 
didmiesčiuose, ji gyvuoja ir 
į ją įstoti visiems lietuviams 
patartina.

E. Švėgžda

HELP WANTED-MALE-FEMALE

Chester, Pa.
Iš Praeities mūsų gyvenimo

Šiuo laiku jauni vaikinai 
prievarta paimami milita- 
rinėn tarnybon. Bet atsi
randa tokių, kurie savano
riai įsirašo. Jiems įkalba 
pasilikti tarnyboje ilges
niam laikui ir sulaukti pen
sijos.

Stanley Tigda išbuvo ka
riuomenėje 20 metų. Ten 
bebūdamas apsivedė ir su
kūrė šeimą iš 8 vaikų. Ka
dangi kareiviams tenka 
keltis iš vienos bazės į ki
tą, tai jam su didele šeima 
buvo labai sunku tau pada
ryti. Tuomet jis nusitarė 
grįžti į civilinį gyvenimą.

Valdžios patarimu jis iš
moko plumerio amato ir 
taip dirbo per 6 metus, kol 
patapo pirmos klasės plu- 
meris. Eddystone jis su
sirado namelį ir su valdžios 
pagalba nusipirko už $8,000. 
Jis turėjo mokėti po $150 į 
mėnesį.

Viskas gerai. 16 metų 
sūnus jam padeda dirbti. 
Bet vieną dieną nuo širdies 
smūgio jis miršta, būdamas 
54 mėtį amžiaus. 8 vaikai 
palieka be tėvo. 'Uždarbio 
nebėra. Motina išeina dirb
ti, o vaikus palieka be prie
žiūros.

Bankas reikalauja mokė
ti morgičių, o jei nemoki, 
išvaro iš namo. Taip ir tu
rėjo namą apleisti, 4 dides
nius vaikus giminės pasiė
mė auginti, o mažuosius 4 
valdžia paėmė į prieglaudos 
namus.

Tai toks Stanley Tigdos 
Ii k ima,s. Visas darbas už
baigtas, visi galai suįro, kai 

užlaikyto jas mirė.
A. Lipčius

MECHANIC
Experienced on friction cranes 

and construction equipment.
Good pay and benefits. Contact 

Mr. Al Rudzinski.
215-825-1950

(16-19)

MEN
School painters, interior, exterior. 

Year round work. Scaffold exper
ience necessary. Apply Plant oper
ations office, 22 Vallay Rd., Mont
clair, N. J. 783-4000 xjxt. 255. Mont
clair Board of Education (16-22)

s—-— ,—____------ -----——

DIEMAKERS- Experienced on 
Progressive Dies. Steady, benefits, 
good pay. Ask for M. Berger.

ARROW FASTENER CO., INC.
Saddle Brook, N. J. 843-6900

(16-18)

OPERATIONS.
Plant, steady,
Ask for Mr.

PUNCH PRESS 
Experienced. Mfg. 
good pay, benefits. 
Berger.
ARROW FASTENER CO., INC. 

Saddle Brook, N. J. — 843-6900.
(16-18)

HOUSEWORKER — German speak- 
ing. Assistant to housekeeper. Exper
ience in serving, cleaning, ironmg, 
etc. req. Good references. Private 
home. Kew Gardens. Own room, 
TV, air-cond. For single adult. Call 
Monday 212-HI 1-1566. (16-17)

seimos

Norwood, Mass.
Sausio 23 d. 8 vai. vaka

re sudegė Norwoo do 3-jų 
aukštų graži mūrinė Junior 
High mokykla, kurioje mo
kosi 750 moksleivių. Gaisras 
buvo užtaisytas. Ugnis ki
lo ant syk per visus tris 
aukštus, klasių kambariuo
se. Gaisras tęsės 8 valandas.

Kadangi Norwoodo ligo
ninė su keliais šimtais ligo
nių randasi priešais mokyk
lą, tik skersai Washington 
gatvę, tai buvo daug bai
mės, kad ugnis nepasiektų 
jos. Gal būt dėl tos priežas^ 
ties buvo sušaukta gaisra- 
gesiai iš 17 miestų.

Laike gaisro 12 gaisra- 
gesių tapo sužeisti — vieni 
lengviau, kiti sunkiau.

V i e t i n i a m 1 a i k r a s t y j e 
“Messenger” buvo pažymė
ta, kad gaisro nuostoliai 
siekia 2 milijonus dolerių.
Nedarbas skaudžiai palietęs 

ir Norvvoodą
Plimpton Press, knygų 

fabrike, kuris randas pa
čiam miesto centre, keli 
metai dirbo 1,600 darbinin
kų. Dabar beliko jų tik pu
sė. Pereitą rudenį buvo ne
mažai atleista, iš darbo. Da
bar ir vėl atleido 200. 
giausia moterų. 
„ Kitos dirbtuvės, 
atleidusios nemažai 
darbininkų.

M. Užd’avinis

Canton, Mass.
Vasario 14 d. mirė Ka

zimieras Radzevich, sulau
kęs 82 metus, gyvenęs 134 
Mechanic St. Buvo pašar
votas Joseph Roache koply
čioje. Daugybė, gyvų gė
lių puošė jo karstą nuo gi
minių ir draugų.

Palaidotas vasario 17 d. 
Stoughtono miesto kapinė
se. Didelis būrys jo drau
gų palydėjo jo paskutinėje 
kelionėje į kapines.

Paliko liūdesyje savo gy
venimo draugę žmoną Agu- 
tę ,sūnų Joseph, Norwood, 
Mass., brolį Vincent, Toron
to, Canada, seserį Benedict 
Siimensky, 3 anūkus ir 2 
proanūkius. Jis paėjo iš 
Lietuvos Alytaus apskrities, 
Staklių apylinkės.

Velionis buvo malonus ir 
draugikas žmogus, su vi
sais gražiai sugyveno, visa
dos dalyvaudavo progresy- 
viškuose parengimuose.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į Stoughtono Lie
tuvių Piliečių klubą ir ma
loniai priimti ir pavaišinti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemelė, o širdingiau
sia užuojauta jo žmonai, 
sūnui, seseriai, giminėms ir 
draugams.

S. Raina rd

Dau-

savo

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

Hartford, Conn.
Ilgametis Windsor, Conn., 

gyventojas J. Margaitis mi
re vasario 9 d., sulaukęs 92 
metų amžiaus. Liūdi jo duk
tė Malvina Lubeskis su šei
ma, pas kurią velionis gy
veno pastaruosius 5 metus.

Didžiumą laiko velionis 
pragyveno Windsoryje. Jis 
buvo senas “Laisvės” skai
tytojas ir širdingas darbi
ninkų reikalų rėmėjas.

Su visais gražiai sugyve
no, nes buvo draugiškas 
žmogus.

Palaidotas Rose Hill ka
pinėse. .

Gili užuojauta liūdintiems, 
o jam po ilgos gyvenimo 
kelionės amžinai ilsėtis.

Laisvės choras rengia šu- 
rum-burum kovo 7 d., sek
madienį, 1 vai. po pietų, 157 
Hungerford St. Tu res ge
rus pietus ir įvairumų. Visus 
kviečia atsilankyti.

stubo.se
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GYDYTOJAS PATARIA

Padidėjęs rūgšti ilgumas ir 
kaip jo saugotis

skausmus skrandžio srity
je, kurie užeina 'nevalgius, 
o pavalgius, praeina. Dažnai 
skausmai užeina naktį.

Tokius ligonius pykina, 
kartais vemiama, graužia

Virškinimo procesas yra 
labai sudėtingas. Jis prasi
deda burnoje ir toliau vyks
ta visame virškinamajame 
trakte. Svarbų vaidmenį 
virškinimo akte atlieka
skrandis. Kai kurie pro-rėmuo, atsirūgstama. Bur- 
duktai yra visiškai suvirs-1 no j jaučiamas rūgštus sko- 
kinami skrandyje, o kiti — 
suskaldomi į sudėtines da
lis, ir toliau jų virškinimas 
—vyksta plonosiose žarno
se.

Virškinimo procese da
lyvauja baltyminės medžia
gos, vadinami fermentai, 
kuriuos gamina ir išskiria 
kepenys, skrandis, kasa. 
Kad šie fermentai galėtų 
dalyvauti virškinime, turi 
būti palaikomas tam tikras 
rūgštingumas. Rūgštis iš
siskiria skrandyje. Dėl tam 
tiki’ų priežasčių skrandis 
gali išskirti per daug rūgš
čių. Tada ir kalbama apie 
pądedėjusį rūgštingumą.

Esant padidėjusiam rūgš
tingumui, žmogus jaučia

nis.
Jei yra minėti reiškiniai, 

būtina kreiptis į gydytoją, 
kuris tiksliai nustatys di
agnozę, paskui atitinkamą 
dietą ir gydymą.

Ligonio būklė daug pri
klauso nuo to, ar jis laiko
si režimo. Reikia vengti 
sunkaus fizinio darbo, steng
tis visada gerai pailsėti. 
Valgyti reikia dažniau ir ne

Sekmadienį 1 vai. būkite Laisvės salęje vajaus užbaigtuvese. Pa
gerbsime šios apylinkės vajininkus, pasidžiaugsime laimėjimais, 
prie užkandžių ir vaišių linksmai, draugiškai praleisime popietę
žurinaliso pastabos

KO JIE TAIP BIJO?

hear 
(Sil
very

A Letter From 
a Friend

I was very happy to 
from Mi’s. Sue Jones 
zanna Kaza). I have
pleasant memories of her 
for she is a very pleasant 
person. She was always 
willing to help and hardly 
any “Laisve” concert passed 
without her participating 
in the program.

Persons who have been 
active in our Organizations 
can’t stay idle no matter 
where they live. It is very 
true in the case of Suzanna. 
Frackville, Pennsylvania, is 
a small place but she has 
been very active in arts 
and in the Senior Activity 
Center. In their newsletter 
News & Views you can see 
a wide range of activities.

Regardless of the great 
personal loss and grief (her 

į husband died after only a 
year of her marriage) and 
siege of her own illness, she 
keeps on going.

In her letter to me she 
says: «.

“My hobbies keep me bu
sy. Made con s i d er able 
amount of ceramics for 
Christmas. Knitted some 
things. In March I am go
ing to take up “Decoupage” 
which will be something 
different that I haven’t at
tempted. Attended con
certs which the Anthracite 
Con. Ass’n. presents month
ly. Philadelphia Ballet is 
on the pr0 gram for this 
month. Culturally I am well 
set.

There is nothing here 
progressive but the Demo
crats have broken the Re- 

C publican hard line, who had 
the people under fearful 
rule. Independent Demo
crats were very active in 
our town which contribut
ed to Shopp’s election for 

* governor. The first Dem. 
in 12 years and first of Jew
ish faith.

We are h avi n g a cold, 
blistering, icy winter. Been 
shoveling a lot of snow. My 
garage doors are frozen 
solid, can’t get the car out. 
The big sport here Is snow- 
mobiling. We ride up the 
mountains, make bonfires 
and roast wiennies. And et 
cetera...”

Negalima vartoti aštrių 
patiekalų, ropių, ridikų, ri
dikėlių, žalių vaisių, uogų, 
krienų, garstyčių, grybų, 
stiprių buljonų iš mėsos ir 
grybų. Nepatartina valgy
ti rūkytą mėsą, keptus pa
tiekalus, maistą iš tarkuotų 
bulvių. Mėsą valgyti lieses- 
nę, gerai išvirtą, geriausiai 
maltą.

Kategoriškai draudžiama 
vartoti z alkoholinius gėri
mus, ypatingai vyną ir alų. 
Negalima taip pat gerti ga
zuoto vandens. Patartina 
mesti rūkyti arba bent ap
riboti rūkymą.

Teisingai sutvarkius die
nos režimą, kasdien tuo pa
čiu laiku valgydami, išveng
site skrandžio funkcijos su
trikimų, tuo naciu ir rūgš
tingumo padidėjimo.

Struma
Struma yra skydliaukės 

padidėjimas. Šia liga ser
gama, kai organizme trūks
ta jodo, 
dėjimas 
laipsnio, 
didėjusi
dimų gali ir nebūti. Taip 
nat turi reikšmės skydliau
kės funkcijos pakitimai. 
Nuo jų priklauso ligos ei- nesistebėk, jei dabar Ame- 
ga. Liga nustatyti ir ją gy- rikoje taip griežtai kovo- 
dyti gali tik gydytojas.

Gydytojas sprendžia, ar 
reikalinga operuoti. ar ne. 
Pajutus bendrą silpnumą, 
greičiau pavargstant, kri
tus svoriui, esant geram 
apetitui ir gerai maitinan
tis, būtina kreiptis į gydy
toją, kuris nustatys, kokia 
ligos forma sergama, 
skirs gydymą. L.

Skydliaukės padi- 
gali būti įvairaus 
Jei skydliaukė pa- 
nedaug, nusiskun-

Use

Apžvelgdamas savo ben- Koihunistų partijos garbės 
draminčių — užjūrio lie- pirmininkas William Foster 
tuviškų klerikalų apmąsty-įrašė, kad palyginti aukšto 
mus apie komunistų veik- gyvenimo' lygio šalyje, Ame- 
lą buržuazinėje Lietu v o j e rikoje, komunistai sugebėjo 
ir nūdienėje Amerikoje, Ro
mos radijas “atrado” savo
tišką paralelę. Anais lai
kais Lietuvos komunistai, 
ieškoję paramos intelektua
lų tarpe, tą paramą rado, 
esą, ne todėl, kad lietuviai 
inteligentai būtų buvę ko
munizmo šalininkai, bet dėl 
to, kad jiems buvo artima 
rusu kultūra.

“Ar ne toks pat reiški
nys dabar Amerikoje?” — 
klausia klerikalų rašeiva, 
kaltindamas Amerikos ko
munistus už tai, kad jie 
“metė meškerę” tarp JAV 
universitetų profesorių, li
teratūros ir meno darbuo
tojų, ypač tarp tų, “kuriems 
artima Rusijos arba Vokie
tijos kultūra.”

Pastarųjų tarpe “komu
nistų meškerė turėjo daug 
didesnių grūdų nei Lietu
voje,” — baiminasi šventei
viškas propagandistas, sa
vo apmąstymus baigdamas 
tokiais žodžiais: “Tai, ką 
Lietuva mažu mastu išgyve
no prieš 30-40 metų, karto
ja didesniu mastu Ameri
ka. Keičiasi vietos ir žmo-

sukurti savo organizacijos 
branduolį, kuriam, pavir
tus į didelę jėgą,' teks at
likti lemiamą istorinį vaid
menį. Pratęsdamas šį tei
ginį, dabartinis JAV Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali kalbė
jo:

“Kova prieš pasaulinį im
perializmą turi būti aiškiai 
nukreipta į jo pagrindinį 
grandį — Amerikos impe
rializmą ... JAV imperializ
mas yra didžiausias engė
jas y bei išnaudotojas visos 
žmonijos istorijoje. Jis 
betarpiškai išnaudoja dau
giau kaip 100 milijonų žmo
nių kitose šalyse. , Ameri
kos imperilizmas gauna di
džiulius pelnus iš išnaudo
jamų 80 milijonų Amerikos 
darbininkų, nuo kurių jis 
tiesiog kailį lupa. Beveik 
40 milijonų Amerikos pilie
čių jis gudriai ir žiauriai 
engia rasiniu požiūriu.”

Gus Hali akivaizdžiai pa
rodė, kaip auga prieš im- 

Įperializmą kovojančių Ame- 
rikos komunistų auto rite-

nes, bet komunistiniai me- tas, stiprėja jų jėgos, kurių
todai palieka tie patys.”

Iš šių žodžių, kaip mato
me, išplaukia du šventeiviš
ko gudrurno pamokymai: 
iš vienos pusės, suprask, 
buržuazinėje Lietuvoje rei
kėjo dar griežčiau kovoti 
prieš komunistus, kurie į 
savo pusę buvo palenkę in
teligentus, populiarius savo 
moksline, literatūrine ir me
nine veikla; iš kitos pusės,

taip bijo užkietėję reacinin- 
kai.

Mieste pasidairius
,60 šalpos (relief) šeimų iš 

viešbučių persikėlė į naują 
20 aukštų apartmentinį pa
statą ant 90 St. ir Colum
bus Ave. Apie 100 policis- 
tų darbavosi, kol juos išva
rė iš to pastato.

Bellevue ligoninės proto 
ligonių kambaryje i%do vie
ną mirusį, kitą pusiau gyvą 
nuo per didelio narkotikų 
naudojimo. Abu čia buvo 
atvežti iš Tombs kalėjimo 
kaliniai, kaip ligoniai.

Harleme persišaudyme vie
nas policistas nušautas, ki
tas sužeistas, taipgi užmuš
tas narkotistas.

Mrs. Maria Gonzalez puo
lė po požeminiu traukiniu, 
su savimi nutempdama dvi 
mažas dukteris. 5 metu 
duktė kartu su motina žu
vo, 3 metų duktė kritiškoje 
padėtyje Harlem© ligoninė
je. Gonzalez čia atvyko iš 
Kubos 1968 metais.

Parengimu Kalendorius
Kovo 7 d.

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

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.

burum popietė.

laivai 
netoli

isakė

Balandžio 18-ta diena 4- t •
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
saloje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto, t

Kovo 2 d. šeimos sudarys 
protesto demonstraciją prie 
miesto rotušės. Reikalaus, 
kad majoras Lindsay ir 
miesto taryba surastų bena- 
'mių šeimoms tinkamus na
mus gyventi.

daugiau.
nekreipė 

maža ša- 
milijbnus 

diktuoti
200 milijonų

Balandžio 24 d. Z
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po, 
suvažiavimo bus banketas^ 
BųZplačiau pranešta spau- 

je apie banketą.

jama prieš komunistus bei 
jų bendradarbius, viliojan
čius intelektualus...

Reakcininkų susirūpini
mas suprantamas. Ameri
koje, šalia paprastų darbo 
žmonių, vis daugiau inteli
gentijos atstovų telkiasi po 
JAV Komunistų partijos

ir vėliava.
Prieš daugelį metų JAV

K. žakavičienė

Prisimenu tėviškės kiemą,
Prie upės Šventosios krantų.

Upelis čiurleno iš lėto, —/ 
Gyventi čia buvo smagu.

Prisimenu svirnus ir gryčią, 
Gonkus akmeniniais laiptais, 
Ir obelis gale seklyčios 
Rausvais ir baltais obuoliais.

Prie svirno prisimenu kriaušę, 
Skaniausius vaisius jos rinkau, i 
Kai vėtrai pakilus bitėj o, 
Pro langą seklyčios mačiau.

Prisimenu didelį sodą
v Ir liepų alėjas plačias,

Bites aviliuose, kai dūzgė, 
Kvepėjo aplinkui medus.

Parisimenu pievas prie upės — 
Mirgėjo gražiausiom gėlėm 
Ir kloimą, ir gluosnių pašlaites 
Nusvirusiom stambiom šakom.

Prisimenu savo jaunystę, — 
Ji skraidė svajonių sparnais, 
Ir mielą, ir brangią vaikystę 
Su mamos saldžiais bučiniais.

Kaunas, 1970.IX.i3

LDS 1 kuopos nariams
LDS 1 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 2 d., 2 valan
dą po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

Federalinio teismo džiurė 
negalėjo apkaltinti atsisa
kiusį tarnauti militarinėje 
tar n y b o j e. Rockefellerio 
universiteto studentas D. B. 
Malament aiškino, kad jo 
sąžinė neleidžia užmušinėti 
nekaltus žmones, todėl jis 
atsisako imti ginklą į savo 
rankas.

Visi nariai bukite!
Sekr. A. Gilman

Nepamirškime Moters 
Dienos Minėjimo

Norime tik trumpai pri
minti, kad jau artinasi MO
TERS DIENOS minėjimas. 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas kviečia visus daly
vauti kovo 7 d., 2 vai. po 
pietų Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Turėsime programą, o pas
kiau tikrai puikius pietus.

Jau dabar galime pasigir
ti, kad turėsime viešnią iš 
Lietuvos — tai naujai atvy
kusio Moscow News žurna
listo A. Sinkevičiaus žmona 
Zina. Aido choro moterys 
ir solistė Nelė Ventienė rū
pestingai repetuoja vadovy
bėje Mildred Stenslėr, kad 
meninė programĮa būtų kuo 
gražiausiai išpildyta. Žino
me, kad ir Margaret Kava
liauskaitė - Cowl duos inte
resingą kalbą.

Taigi dalyvaukime visi.
Valdyba

Ketvirtadienį buvo suruo
šta unijistų bedarbių demon
stracija prie gub. Rockefel
lerio raštinės Manhattane. 
Jie reikalavo darbų ir ne
darbo apdraudos padidini
mo.

Staten Islando Port Rich
mond High School baltieji 
studentai mušėsi su juodai
siais studentais, kai pasta
rieji iškabino rdokyklos ka- 
f eteri joje juodųjų išsilaisvi
nimo vėliavą. 7 policistai ir 
4 studentai sužeisti. 7 bal
tieji studentai areštuoti už 
pradėjimą muštynių.

North Tarry town, N. Y.— 
Geniai Motors firma pa
skelbė, kad balandžio 2 d. 
pūleis iš darbo 700 darbi
ninkų.

Dunmore, Pa. — Gaisras 
sunaikino Romos katalikų 
vienuolyną. Sužeidė 8 vie
nuoles ir 2 gaisragesius.

Newark, N. J.—Newyor- 
kietis Jonas Silver ’ paskir
tas tarpininkauti Newarko 
mokytojų streike. Jis jau 
turėjo pirmą pasitarimą su 
mokyklų taryba ir mokyto
jais.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos i mėnesinis 
susirinkimas įvyl^s trečia
dienį, kovo 3, Laisvės salėje. 
Kviečiam kuopos narius 
dalyvauti. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Turėsime aptarti 
mūsų kuopos parengimą, 
įvyksiantį kovo 28 d.

Valdyba

Steele, Mo. — Gaisras su
naikino mažą medinį namą 
kuriame žuvo 8 šeimos na
riai.

Istanbul, Turkija. — Ke
letas šimtų studentų mušė
si su policija per 5 valan
das. 20 žmonių sužeista, 
apie 200 studentų areštuota. 
Studentai smerkė Amerikos 
imperializmą.

JAV giminystė su 
Ecuador pakriko
“Detroit News” editorialų 

rašytojas Austin Wheatley 
rašo vasario 14 d. ilgoką 
rašinį (paimu tik svarbes
nes mintis). JAV valdovai 
suteikė Ecuador šaliai “gun
boats” ant išmokesčio ir ant 
daug metų dėl Ecuador ap
sigynimui nuo priešų.

Vėliau Ecuador pasiskun
dė JAV, esanti biedna šalis 
ir negalėsianti užmokėti 
metinės mokesties už “gun
boats”

Amerikos valdžia sustabdė 
duoti daugiau “gunboats” 
ir kitokią materialę pagal
bą. JAV žukliniai 
žvejojo tuną žuvų 
Ecuador.

Ecuador valdžia
kad JAV žukliniai laivai tu
ri išsiimti valdišką leidimą 
ir užsimokėti už kiekvieną 
laivą $10,000 — už didžiuo
sius žuklaivius 
JAV vadovybė 
atidos, kad tokia 
lėlė, turinti tik 6 
gyventojų, gali 
Amerikai su 
gyventojų.

Ecuador su gautais “gun
boats” iš J<V, pradėjo areš
tuoti Amerikos žuklaivius 
po vieną kasdien ir suareš
tavo 17 laivų per 17 dienų, 
ir įsakė Amerikai užsimo
kėti už kiekvieną žuklaivį 
po $47,000. JAV užsimokė
jo Ecuadoro valdžiai $790,- 
000.

Austin • Wheatley sako, 
jog net 129 Amerikos tuna 
žuklaiviai per pastaruosius 
dešimt metus buvo pagrobti 
už nelegalų žuklavimą — 74 
Ecuador valdžios ir 55 Peru 
valdžios, JAV užmokėjusios 
$1,500,000 bausmės.

(Dabar galima suprasti, 
kodėl dešimt uncijų tuna 
fish dėžutė kainuoja 75 e., 
kai kur pigiau).

USA State Departamen
tas turįs krūvą- teisių ir ga
lįs atsilyginti už konfiskavi
mą tuna žuklaivių ir versti
ną bausmės mokėjimą. Bet 
vargiai tas bus daroma.

“Vilnies’’ kalendorius ( 
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio 
miestus 
tarimai 
receptai 
ir saikų
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, 
Svarstyklės 
Ožiaragis,

Kalendoriaus kaina $1.00, 
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Kreipkitės į LAISVI

informacijų
šalis, gyventojus, 

ir šalių valiutas; pa- 
kaip būti sveikiems, 
šeimininkėms, matu
sistemos lentelės. . .

Vėžys, Liūtas, Mergelė,
Skorpionas, šaulys, 

andenius ir Žuvys.

Ozone

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

‘"LAISVES” 
DIREKTORIAMS

Sekamas “L” Direktorių 
Tarybos posėdis įvyks se
kamą pirmadienį, kovo 1 d., 
4 vai. popiet.

Sekretorius (15-16)

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS
TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas 
Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907 
Jonas Stasiūnas, baritonas ......
Dainos vaikučiams (lietuviškai) 
Raštai, lietuviai rašytojai ..........
Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Eilėraščiai, lietuvių poetų
TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis 
Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai ... 
“žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781 
Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149 
Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis -----...---  Nr. 33 D-16625
Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas .....   Nr. D-16625

Nr. 33 D-16657 
Liet. Radio Kaimo Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917 
V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš

čiai ........J.............     ....... -J....... ..... . Nr. 33 D-16977
Y. Juzeliūn^s( smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271 
Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis .................. Nr. 33 D-20221 
TSR Lietuvos rašytojų balsai .............    Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”) ..........  Nr. 33 D-20643
Mono 10 coliu plokštelės $3.50 -— Stero 12 coliu

< plokštelės $4.95

Four Continent Book Store
156 5th Avenue -:New York, N. Y. 

Telefonas: CH 2-4500
Prašykite mūsų katalogo.

Galite užsakymus siųsti per paštą.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14) Lietuvių kompozitorių romanai
15)
16)

Nr. 33 D-6137

Nr. 33 D-14175 
Nr. 33 D-15341 
Nr. 33 D-15639

Nr. D-l5971-76 (3-jų plokšt. serija) 
... Nr. D-15667 
Nr. 33 D-15679 
Nr. 33 D-l5779

17)
18)
19)

20)
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