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KRISLAI
Istorinis LDS seimas 
Rodo gražų pavyzdį 
“Laisvė” jiems patinka 
Prezidentas — unijistas 
Sacco ir Vanzetti

- J. GASIŪNAS -

Pirmąsyk LDS istorijoje 
seimui vadovavo Amerikoje 
gimusieji nariai. Visi ta
rimai buvo pravesti vienbal
siai. Seimo tvarka - pa
vyzdinga. Trumpos ir bran
džios kalbos.

Visų delegatų dėmesys 
buvo nukreiptas į LDS augi
nimą, daugiau naujų narių 
Įrašymą, jaunesnio amžiaus 
narių įtraukimą į kuopų va
dovybe.

Visi delegatai pasižadėjo 
per porą metų iki kito seimo 
Pittsburghe mobilizuoti jė
gas LDS veiklai pagyvinti.•

Smagu .buvo susitikti ir 
mintimis pasidalinti su mi
rusio geriausio LDS va jinin- 
ko Neumanno sūnumi 
Charles G. Neumann. Kaip 
pirma jo tėvas, taip dabar 
sūnus LDS vajuje pirmavo, 
užrašė 24 narystės paliudiji
mus.

Reikia pasakyti, kad be
veik visi pereito vajaus va- 
jininkai buvo jaunesnėsės 
kartos nariai. Jie parodė 
labai gražų pavyzdi*, kad ga
lima gauti naujų narių, tik 
reikia pasidarbuoti.

Sekamame vajuje tikimasi 
dar daugiau jaunesnio am
žiaus narių dalyvaujant.•

Dienraščio “Vilnies” pik
nike teko susitikti ir pasi
kalbėti su daugeliu Chicagoje 
ir apylinkėje gyvenančių 
senų pažįstamų. Gaila, kai 
kurių negalėjau susitikti, nes 
jie dėl nesveikatos jau ne be
galėjo piknike dalyvauti.

Buvo smagu pažangaus ju
dėjimo veteranų nuomonių 
išgirsti apie ‘‘Laisvę”, kaip 
jiems dabar ji patinka. Jie 
sakė, kad šešių puslapių lei
džiama “Laisvė” jiems pa
tinka'.

Visi linkėjo, kad “Laisvė” 
ir toliau lankytų jų na/nus. 
Vilniečiai turėtų “Laisvę” 
prenumeruoti, lalsviečiai - 
“Vilnį”, pasakė vienas spau- 

\ dos veteranas.•
Mokytojų Federacija pa

skelbė, kad sekamas JAV 
prezidentas turi būt unijis
tas.

McGovernas yra mokytojų 
unijos narys ir buvęs vienos 
kolegijos prezidentas. To
dėl Mokytojų Federacijos 
konvencija ji vienbalsiai už- 
gyrė.

Tai būtų pirmas JAV pre
zidentas - unijistas.

Rugpiūčlo 22 d. plačiame 
pasaulyje buvo minėta 45 
metų sukaktis nuo sudegi
nimo kankinių Sacco ir 
Vanzetti.

Prieš 45 metus du švie
sios asmenybes žmonės buvo 
elektros kėdėje sudeginti, 
nepaisant desėtkų milijonų 
žmonių protestų. Jie ap
kaltinti, kaip plėšikai ir

Diktatorius Thieu visai 
panaikino paskutines 
demokratines teises

Nubausti kalėjimu už kovą 
prieš Vietnamo karą

Izraelis, keršydamas 
už 11 sportininkų, 
užmušė 200 arabų

Saigonas. - Pietų Vietna
mo prezidento Thieu įsaky
mu panaikinti demokratiniai 
municipaliniai rinkimai. 
Dabar Thieu valdžia paski
ria viršininkus visiems ra
jonams. Jokių rinkimų dau
giau neleidžiama turėti. 
Diktatūra pilnai įsigalėjusi.

Spaudos laisvė taipgi visai 
suvaržyta, šiomis dienomis 
buvo nubausti 48 laikraščiai 
ir žurnalai. Kiekvienas tu
rėjo susimokėti po 300,000 
piasterių ($700). Juos kal
tino nesilaikymu spaudos įs
tatymo.

Thieu valdžia desperaci
joje. Liaudies jėgos visuo
se frontuose puola valdžios 
jėgas. Mūšiai siaučia arti 
sostinės Saigono. Partiza
nai išsprogdino vieną heli
kopterių bazę, kurioje su

Italijoje streikų 
banga plečiasi

Roma. Daugiau kaip 200,- 
000 geležinkelių darbininkų 
paskelbė 24 valandų streiką. 
Prie jų prisidėjo nemažai 
kitų darbininkų.

Mėsos kapotojai (bučeriai) 
taipgi paskelbė streiką. 
Mėsos parduotuvės visur už
darytos. Prie jų prisidėjo 
ir kito maisto pardavėjai. 
Jaučiamas maistotrūkumas.

Gina Kanados 
mainierius

ARNOLD MILLER

Charleston, W. Va. - Ar
nold Miller, eilinių mainie- 
rių kandidatas Jungtinės 
Mainierių Unijos prezidento 
vietai, reikalauja iš unijos 
biurokratijos suteikti dau
giau teisių Kanados mainie- 
riams.

Miller , nurodo, kad unija 
garantuoja lygias teises Ka
nados mainieriams, bet 
prez. Boyle ir kiti unijos 
biurokratai varžo jų teises, 

žmogžudžiai, nors jie nėra 
nieko apiplėšę ar nužudę.

Jie žuvo kaip kovotojai už 
darbo žmonių laisvę, už pa
žangą, už šviesesnę ateiti. 
Po jų mirties darbo žmonės 
per kovas pasiekė nemaža 
laimėjimų.

naikinta 17 helikopterių. 
Amerikos lėktuvai tęsia 
šiaurės Vietnamo bombar
davimą padidintu tempu.

Judėjimas Už karo baigi
mą didėja. Valdžia naudoja 
teroristines priemones tam 
judėjimui slopinti.

Pasitarimai Paryžiuje 
nieko naujo neduoda. Ame
rikos delegacijos vadas Por
ter griežtai laikosi Nixono 
nusistatymo laimėti taiką 
karo lauke.

TSRS pirmauja 
leukemijos gydyme

Washingtonas. - Dr. John 
B. Moloney, Nacionalio Vė
žio instituto direktorius, pa
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
pirmauja leukemijos (kraujo 
vėžio) tyrinėjime ir suradi
me, kaip tą baisią ligą su
laikyti.

Jungtinėse Valstijose ta 
liga sergančių yra 38,000, 
kuriems dabar yra vilties su 
laiku tą ligą nugalėti. įvai
riomis vėžio ligomis ser
gančių yra 640,000.

Pentagonas pažei
džia sutarčių dvasią

Maskva. - Tarybų Sąjun
ga pareiškė, kad Pentagonas 
nesilaiko Maskvoje pasira
šytų strateginių ginklų kon
trolės sutarčių dvasios.

Vyriausybės laikraštis 
“Izvestija” nurodo, kad JAV 
gynybos sekretorius Blair 
pasakė nesilaikys sutarčių, 
jeigu Kongresas nesutiks už
gini žymiai padidinto milj- 
tarinio biudžeto.

Automobilių unijos 
delegacija g r jžo

Detroitas. - Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos delegacija, vadovaujama 
prezidento Woodcock, grįžo 
iš Tarybų Sąjungos ir Len
kijos.

Woodcock pasakė, kad 
buvo naudinga kelionė. Už
megzta. artimesni ryšiai su 
Tarybų Sąjungos ir Lenkijos 
metalurgijos darbininkų 
profsąjungomis, pasidalinta 
bendrais patyrimais.

Š. Vietnamo unijų 
delegacija Anglijoj
Londonas. - Į čia atvyko 

Šiaurės Vietnamo unijų de
legacija. Tarėsi su Anglijos 
darbo unijų ir Darbo partijos 
vadais.

Anglijos unijos ir Darbo 
partija išreiškė užuojautą 
kovojančiai Vietnamo liau
džiai prieš Amerikos impe
rializmą, pasmerkė šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Associated Pr«M

Philip F. Berrigan Elizabeth McAlister
Harrisburg, Pa. - Federalinis teisėjas Herman užgyrė 

antifašistų Romos katalikų kunigo Philip Berrigan ir vie
nuolės Elizabeth McAlister apkaltinimą už slaptą susira
šinėjimą, kai P. Berrigan buvo kalėjime.

P. Berrigan gavo du metus kalėjimo, E. McAlister - 
vienus metus. Abu buvo kaltinami kaip suokalbininkai 
kidnapinti Kissingerį. Teismą tada 7 kaltinamieji lai
mėjo, tai dabar prie šitų dviejų prisikabino kankinti kaip 
karo priešus.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
KUR KELIAUJA
KAUNO ŠILKAI

Jei Tarybų Sąjungos že
mėlapyje vėliavėlėmis būtų 
pažymėtos vietos, į kurias 
savo produkciją siunčia Kau
no F. Ziberto šilko kom
binatas, susidarytų gražus 
vėliavėlių miškas. Kom- <
binate išausti šilkai ke
liauja beveik į 400 šalies 
įmonių. Iš margaspalvių 
ir lygių, storesnių ir plo
nesnių Kauno šilkų siuva 
moterims gražias sukneles 
ir kostiumėlius Leningrado, 
Rygos, Pietų Sachalino, 
Chabarovsko ir daugelio 
kitų miestų siuvyklos.

Kombinate taip pat gami
namas dirbtinis kailis, pliu
šas. Šias medžiagas naudo
ja šalies avaJynės ir žaislų 
fabrikai. Savo ruožtu, ža
liavą ir įrengimus kaunie
čiams siunčia broliškosios 
sąjunginės respublikos, so
cialistinės šalys.

IŠ NAUJOJO
LINŲ DERLIAUS

Panevėžio linų fabrikas 
pradėjo naująjį gamybos se
zoną. Ruošdamasis jam, 
įmonės kolektyvas sumon
tavo daug naujų įrengimų.

Iš septynių aplinkinių ra
jonų fabrikas priims per
dirbti apie 5,000 tonų naujojo 
derliaus linų stiebelių ir 
šiaudelių. Kai kurie ūkiai 
juos jau pradėjo tiektifabri- 

kui. Daugiausia “lietuviško
jo šilko” žaliavos atgabeno 
Akmenės, Pasvalio ir Pane
vėžio rajonų žemdirbiai.

MŪZŲ ŠVENTOVĖ
PRIE NERIES

Vilniuje, Neries pakrantė
je, baigiamas statyti naujas 
Lietuvos operos ir baleto 
teatras.

Naujieji rūmai, kurių pro
jektą paruošė vilnietė archi
tektė Nijolė Bučiūtė, įren
giami pagal paskutinįtechni- 
kos žodi. Teatro scena su- < t
konstravo garsioji Drezdeno 
(VDR) “Saksonijos tiltų sta
tybos ir aukštuminių plieno i 
konstrukcijų” firma. Du 
diskai su dekoracijomis ga
lės ne tik suktis aplink savo 
ašį, bet ir slankioti į vieną j 
ar kitą pusę.

Žiūrovų salė turės 1,500 
vietų - parteryje ir dviem 
aukštais išdėstytose ložėse. 
Artistai bus gerai matomi ir 
girdimi iš bet kurio kampe
lio. Rūmuose galės vykti ir 
įvairūs tarptautiniai kon
gresai - čia įrengiama to
bula vertimų transliavimo 
aparatūra.

Naujajame teatre bus vis
kas, ką pažangiausio pamatė 
jo direktoriaus pavaduotojas 
Pranas Vaivada, apsilankęs 
tuo tikslu Maskvos, Vienos, 
Budapešto, Berlyno, Leip
cigo operos ir baleto teat
ruose.

V. PETKEVIČIENE

Tel Avivas. - Izraelio 
lėktuvai apdaužė Sirijos pa
sienį, kur gyvena nemaža iš 
Izraelio pasitraukusių ar iš
varytų palestiniečių ir parti
zanų arabų. Žuvo daugiau 
kaip 200 arabų. Numušti 2 
Izraelio ir 3 Sirijos lėktuvai. 
Lebanono pasienis taipgi ap
daužytas.

Izraelis tai daręs, atker
šydamas už 11 Municho 
Olimpiadoje užmušimą 11 
sportininkų. 10 sportininkų 
palaidoti Izraelyje, vienas 
atvežtas pas tėvus į Cleve- 
landą ir ten palaidotas kaip 
JAV pilietis. Arabai tero
ristai juos nušovė.

Nedidelė teroristų grupė 
vadinasi “Juodasis rugsė
jis’7. Jie neturi artimų 
ryšių su Palestinos partiza-

Kalifornijos unijos 
remia McGoverną

Los Angeles. - Kalifor
nijos AFL-CIO unijų kon
vencija užgyrė McGoverno 
kandidatūrą ir sudarė komi
tetą rinkimų vajui pravesti.

Konvencija griežtai atme
tė prez. Meany “neutralu- 
mą .

SEOUL. - Pietų Korėjos 
ir šiaurės Korėjos Raudono
jo Kryžiaus delegacijos pra
dėjo pasitarimus dėl per
skirtų šeimų, gyvenančių 
vienoje ir kitoje Korėjos te
ritorijoje.

Nedarbas didėja
Washingtonas. - Darbo 

Statistikų biuras raportuoja, 
kad rugpiūčio mėnesį užre
gistruotų bedarbių skaičius 
siekė 4,887,000. Tai 100,- 
000 daugiau, kaip liepos 
mėnesi. c

Nixono tvirtinimai, kad 
nedarbas bus sumažintas, 
visai neišsipildė. Nedarbas 
pakilo nuo5.5% iki 5.6% visos 
darbo jėgos.

Mokytojų streikas
Philadelphia, Pa. - Dau

giau kaip 13,000 mokytojų 
paskelbė streiką. Prie 
streiko prisidėjo priemies
čių mokytojai. Streikas pa
liečia apie 300,000 mokinių.

Mokytojai paskelbė apie 
400 reikalavimų. Jie reika
lauja pakelti algas iki $17,- 
000 per metus.

INLAND, Neb. - Trauki
niui nušokus nuo bėgių 30 
keleivių sužeista.

I

PRAGA. -Čekoslovakijos 
Socialistinė Jaunimo Fede
racija šį mėnesį šaukia kon
gresą.

nais. Jie veikia nepriklau
somai, keršydami izraelie
čiams už pagrobimą jų že
mių. Jie reikalavo iš Izrae
lio kalėjimų paleisti daugiau 
kaip 200 arabų partizanų. 
Jie norėjo Izraelio sporti
ninkus lėktuvu išvežti į 
Tunisiją.

Sakoma, Izraelio valdžia 
tuo metu susitarusi su Va
karų Vokietijos policija 
neišleisti teroristų su įkai
tais į Tunisiją. Polici ja ap
šaudė teroristus. Apsišau
dyme žuvo ir teroristai ir 
Izraelio sportininkai.

Civilinio karo 
pavojus Čilėje

Santiago. - Čilės Komu
nistų partija ir Socialistų 
partija paskelbė bendrą pa
reiškimą, kuriame nurodo 
apie besiartinantį civilinio 
karo pavojų.

Pareiškime nurodoma, 
kad kontrrevoliucinės jėgos, 
remiamos Jungtinių Valstijų 
monopolistų, mobilizuojasi 
nuversti liaudies fronto val
džią ir sunaikinti socialisti
nius atsiekimus.

Liaudies jėgos taipgi mo
bilizuojasi pastoti kontrre- 
voliucijai kelią. Čilėje iš
kilmingai minėta dviejų metų 
sukaktis nuo įsteigimo liau
dies fronto valdžios.

MONTREALAS, Kanada. - 
Trys ginkluoti plėšikai išvo
gė iš Dailės muziejaus įvai
rių brangių piešinių ir kitų 
brangenybių 2 milijonų do
lerių vertės.

Užmušė unijos 
organizatorių

Philadelphia, Pa. - Me
tropolitan Hospital saugumo 
sargas Daniels mirtinai per
šovė negrą unijos organiza
torių Norman Rayford.

Tuo metu Rayford vadova
vo tos ligoninės skalbyklos 
darbininkų streikui. Jis 
buvo griežtas kovotojas 
prieš karą.

TOKIJAS. - Japonijos so
stinės majoras Asukata atsi
sakė leisti Amerikos tankus 
ir kitus militarinius pabūk
lus miesto gatvėse demon
struoti.

BUENOS AIRES, Argenti
na. - Kidnaperiai pasigro
bė Olandijos industralistą 
Van de Panne.

WASHINGTONAS. - Šie
met žuvo 66 policistai,visoje 
šalyje eidami savopareigas.
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Klaidingas kelias ir 
nepateisinamas

Tai, kas atsitiko su Izraelio sportininkais olimpiadoje, 
nustebino ir sujaudino visą pasaulį. Niekas negali patei
sinti palestiniečių arabų grupės izraeliečių grupės pagro
bimo kaip užstatų parėmimui reikalavimo, kad Izraelis pa
leistų iš kalėjimo du šimtus arabų kalinių- užgrobimo, 
kuris, kaip žinia, baigėsi baisia skerdyne. Šis jų žygis 
tik pakenkė teisingam arabų reikalui. Tai klaidingas ke
lias siekimui gero tikslo.

Taip pat, mums atrodo, negalima pateisinti Vakarų Vo
kietijos policijos pasielgimo. Ji nesilaikė arabams duoto 
žodžio, kad ji su paimtais Izraeliečiais leis arabams per
sikelti iš V. Vokietijos į Egyptą. Jiems pribuvus į 
aerodromą, policija pirmutinė atidarė prieš juos ugnį. Ji 
prisipažįsta taip padariusi. Buvo galima tos skerdynės 
išvengti.

Griežtai pasmerkus tokius teroristinius būdus tikslui 
siekti, negalima užsimerkti prieš sąlygas, kuriose žmonės 
netenka lygsvaros ir griebiasi teroro. O tas sąlygas pa
gimdė ir palaiko Vidurio Rytuose izraeliečių brutališkas, 
neteisingas, nepateisinamas išvietinimas palestiniečių ir 
atėmimas jų namų, jų žemių. Tos baisios skriaudos nea- 
titaisymas palaiko tas sąlygas. Tai turėtų suprasti, 
atrodo, tiek.Izraelis, tiek jo politikos šalininkai.

Reikia ar nereikia 
naujos sutarties ?

Lėktuvų grobimams galo nematyt. Didžiausiame pa
vojuje atsidūrė visa civilinė aviacija - lėktuvais keliavi
mas. Pavojus ne vienai kuriai šaliai, bet visoms. Todėl 
ir susirūpinimas šia problema yra tarptautinis.

Jungtinių Tautų Tarptautinės Civilinės Aviacijos Orga
nizacija sušaukė šiai greitai problemai apsvarstyti konfe
renciją. Dalyvavo 17 šalių atstovai* Amerikos ir Kana
dos atstąvai išstojo su pasiūlymu sudaryti naują sutartį, 
kuri nustatytų, kad bet kuri šalis, kuri lėktuvų grobikų ne
sugrąžina tai šaliai, kurios lėktuvą jie užgrobė, turi būti 
nubausta sutartį pasirašiusių šalių komerciniu boikotu.

Bet prieš šį pasiūlymą tuojau pasisakė Tarybų Sąjunga, 
Prancūzija ir Anglija. Jos nurodė, kad tokios naujos 
sutarties nereikia, kad jau turime šiuo klausimu net tris 
sutartis, kad užtenka jas pataisyti, jas sustiprinti. Nauja 
sutartis “už durų* paliktų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, 
kurios jurisdikcijoje operuoja gyvuojančios sutartys. 
Atimti iš Saugumo Tarybos galią visos pasaulinės organi
zacijos vardu bausti nusižengusią šalį, suteikti teisę ke
lioms šalims ar grupei šalių bausti sutarties nesilaikan
čios šalies, sudarytų pavojingą precedentą, pagal kurį ir 
kitais svarbiais klausimais būtų Saugumo Taryba ap
lenkiama.

Kokios išvados konferencija priėjo? Ji atmetė kanadie
čių ir amerikiečių pasiūlymą. Sakoma, kad smarkiausiai 
už atmetimą kovojo anglai ir prancūzai.

Tony Boyle klika 
turėtų eiti laukan

Teismas panaikino Jungtinėje Angliakasių Unijoje 1969 
metų rinkimų rezultatus. Tuos rinkimus, kaip žinia, lai
mėjo unijos prezidento Tony Boyle vadovaujama klika. 
Teismas pripažino rinkimus klastingais.

Taipgi, kaip žinia, tuose rinkimuose prezidento vietai 
buvo eilinių narių nominuotas Joseph A. Yablonskis. To 
žmogaus karjera, kaip angliakasių veikėjo, pasibaigė baisia 
tragedija: ne tik jis, bet taip pat jo žmona ir dukra tapo 
šaltakraujiškai nužudyti!
, Teismo patvarkymu, gruodžio mėnesį įvyks nauji rin
kimai. Eilinių narių komitetas į prezidento vietą nomi
navo veikėją Arnold Miller. Dedamos didžiausios pastan
gos Boyle kliką pašalinti iš unijos vadovybės. Bet kova 
labai sunki. Visas unijos aparatas Boyle rankose. Jis 
šaukia, kad jis esąs “sąmokslo” auka. Jis sako, kad “už 
unijos sienų” jėgos esančios pasimojusios jo vadovaujamą 
uniją “sugriauti*, todėl jos norinčios jį išversti iš prezi
dento vietos. Mini ir komunistus. Unija turi banką ir 
visokius fondus, kurie siekia milijonus dolerių. Tony 
Boyle turi visur prikišęs savo pirštus.

Opozicijos kandidatui bus sunku laimėti.

Ar galima didžiuotis ?
Vasarinės atostogos greitai prabėgo. Šalies mokyklos 

jau atsidarė 1972-1973 metų sezonui.
Per visą praėjusį sezoną visuose šalies kampuose gar

siai skambėjo nusiskundimai, kad mokyklose didžiausias 
susikimšimas, kad mokyklų statyba baisiai atsilikusi, kad 
nepakanka mokytojų, kad milijonai vaiki) eina i mokyklas 
alkani, kad mokyklų rasinė integracija yra sukliuvus dėl

Kas ką rašo ir sako Laiškai redakcijaiBUVĘ GRAŽIAI ' 
PASIRODYTA SU 
LIETUVIŠKU MENU

Tik dabar mus pasieku
siame laikraštyje “Argenti
nos Lietuvių Balsas” iš š. m. 
gegužės 4 dienos straipsnyje 
“Sėkmingai pagarsinta Lie
tuva” skaitome:

“Avellanedos Polikliniko
je dirbanti biokemikė Milda 
Račkauskaitė, ,1972 metų, 
balandžio 18 dieną, 20 valan
dą, atvykusi į Argentinos 
Lietuvių Balso Redakciją, su 
palydove Susana Agelaltyte, 
sako: Medicinalės Labora
torijos UNIFA, Auditorijos 
inauguravimo proga gauna
me kambarį, lietuvių liau
dies meno ekspozicijai. 
Maniau, kad gausiu iš Lietu
vių Muziejaus eksponatus, 
bet deja, Muziejaus valdyto
jai, Lietuvių Parapija, atsi
sakė duoti eksponatus.

Po tokio pareiškimo nebe
buvo vietos kalboms. Rei
kėjo greitai kabinti nuo sie
nų, 1969 metais atsivežtus 
iš Lietuvos meninius audi
nius, imti iš vitrynų ir stal
čių kas tik Mildai atrodė 
tinkamu ekspozicijai.

Ir štai, balandžio 19, nu
vykę Į gatvę Zapata 121, kur 
laboratorija UNIFA įrengė 
puikią Auditoriją - medici
nos mokslų simpoziumams, 
liaudies bei plastinio meno 
ekspozicijoms, buvome ma
loniai nustebinti; netik labai 
gražiai įrengta Auditorija, 
bet ir mūsų merginų sugebė
jimu per 24 valandas, galima 
sakyti iš viso Buenos Aires 
miesto, surinkti tinkamiau
sius eksponatus ir juos sko
ningai išdėstyti.

Parodos atidarymo dieno
je lankytojai buvo vaišinami 
užkandžiais ir gėrimą i s-r 
Lietuvos kambarys buvo la
biausiai lankomas.

Per tris parodos dienas jį 
aplankė gal keli šimtai inte
lektualų, kurie įdomavosi 
gintaro išdirbiniais, audi
niais. ' '

Lietuvos kambario orga
nizatorė Milda Račkauskaitė 
ir jos pagelbininkė Susana 
Agelaitytė, kurioms gelbėjo 
Dana Runimaitė, pasikeisda
mos aiškino lankytojams 
gintaro bei liaudies meno iš
dirbinių reikšmę, Atida
rymo dienoje, šeštadienį, iki 
vėliausios nakties buvo pil
nas Lietuvos kambarys pub
likos”..

TAI ŠTAI KUR JIEMS 
“KOMUNIZMO PAVOJUS“

Kunigų “Draugo” redakto
riai mus užtikrina, kad Ame
rikoje jokio komunizmo idė
jos plitimo pavojaus jie nė su 
žiburiu nesuradę tarpe tų, 
kurie iš prakaito kaktos savo 
sau žyvnastį pelno, būtent - 
tarp darbo žmonių. Tačiau 
tai dar toli, anot jų, nereiš
kia, kad labai didelio komu
nizmo pavojaus iš viso mūsų 
kapitalistiniame rojuje ne
būtų.

Tas tiesa, beveik šaukte 
šaukia tie dideli kunigų laik
raščio galvočiai,kad nėr “tuo 
tarpu pavojaus, kad JAV dar
bininkai susižavėtų to moks
lo idėjomis ir praktika.//Bet 
tai nereiškia, kad Ameri
koje nebūtų žmonių, kurie 
komunizmu nesidomėtų ir 
jam nepritartų. Tačiau to
kių žmonių reikia ieškoti ne 
fabrikuose, ne proletariato 
ir net ne negrų gyvenamuose 
kvartaluose, bet greičiau jau 
komunistų agentų infiltruo
tuose universitetuose ir net 
turtuolių rezidencijose*. 
(“D.”, rugp. 28 d.)

IR KUNIGAI SKUNDŽIASI 
SUNKUMAIS

Iš kunigų “Darbininko” 
(rugs. 1 d.) sužinome, kad 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
metiniame seime, įvykusia
me rugp. 9-10 d. d., buvęs 
smarkiai svarstytas klausi
mas “Kaip sugyvinti lietu
viškas parapijas”. Jame da
lyvavę net 36 kunigai ir jų ga
nytojas vysk. V. Brizgys.

Pačiu svarbiausiu dabar
ties klausimu vysk. Brizgys 
“laikė naujų pašaukimų į 
dvasinį luomą reikalą. Be 
naujų pašaukimų”, girdi, 
“lietuviškos parapijos neturi 
ateities”. Buvo pasiūlymas 
suieškoti lietuvius kunigus, 
dirbančius tarp kitataučių, ir 
juos privilioti į lietuviškas 
parapijas.

Kita svarbi problema, tai, 
sako, nebuvimas susitarimo 
ir bendradarbiavimo tarpe 
kunigų ir pasauliečių. Pa
skaitininkas V. Kutkus, pa
saulietis, davęs ir pavyzdį. 
Štai, esą, “kai vysk. V. Briz
gys organizavo Washingtone 
ir Romoje koplyčių statybas, 
daug pasauliečių tam nepri
tarė ir net viešai priešinosi. 
Kita vertus, kai Chicagos 
pasauliečiai organizuotai 
ėmėsi ginti savo kapus ir 
lietuviškas laidojimo tradi
cijas, vysk. V. Brizgys su 
keletu kunigų viešai pasisakė 
prieš juos. . . ”

Kitas paskaitininkas, ku
nigas A. Mičiūnasparapijom 
sugyvinti siūlė “sujungti čia 
gimusius ir atvykusius para - 
piečius ir atsidėjus atlikti 
dvasinius ir kitokius patar
navimus, įskaitant ir dažną 
ligonių lankymą”.

Mums atrodo, kad trečias 
paskaitininkas, kunigas K. 
Pugevičius su savo pasiūly
mu sunkiai nusidėjo prieš 
Kunigų Vienybės ir visų 
“veiksnių” nūdienį pagrindi
nį nusistatymą. Kaip žinia, 
šios šalies Kongresas yra 
nutaręs iš federalinio biu
džeto 15 milijonų dolerių

skirti “etninių grupių kultū
rom išlaikyti, paremti”. 
Jauni lietuviai galį iš to fon
do gauti stipendijas. Pa
vyzdžiui, “asmuo, norįs nu
vykti į Vilnių pagilinti žinių 
tautinės kultūros ar meno 
srity, galėtų . gauti sti
pendiją”.

Nejaugi kun. Pugevičius 
nežino, kad “veiksnių* ir 
“vaduotojų” yra griežčiau
siai uždrausta kam nors iš 
Amerikos lietuvių studentų 
nors koją įkelti į Vilnių? 
Nebūtų jis padaręs tos bai
sios klaidos, jeigu jis būtų 
atsiklausęs to paties “Dar
bininko” redaktorius. Jie 
jam būtų pasakę, kad Tarybų 
Lietuva” visiems jauniems 
parapiečiams yra užgintas 
vaisius.

TAIP, TAIP, DRAUGAI, 
PAS JUS REKLAMOS 
STOKA !

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 
22 d.) skaitome Danutės Ka- 
džiulytės tokį nusiskundimą:

Šakoti vasarą gastrolių 
maršrutai. Dažna meno ko
lektyvo akistata su atkam
piausių gyvenviečių žmonė
mis. Rodos, tik švente va
dintina diena, kaisvečiuosna 
atvyksta ansamblis, teatras, 
orkestras. Deja, redakciją 
pasiekia ne tik džiaugsmo ir 
kartėlio žodžiai.

Antai vienur tamsavo apy
tuštė salė. Kitur sugužėję 
garbesnio amžiaus žmonės 
jautėsi lyg ir ne ten patekę. 
Dar kitur nusivilta progra
ma. Aiškinantis priežastis, 
iškyla daugel “kodėl”. 
Drauge ir nemaža atsakymų 
kaupiasi. Bene daugiausia - 
apie reklamos stoką.

Nusiskundžiama, kad daž
niausiai tekaba blankūs, iš
blukę skelbimai, kuriuos ne 
iškart pastebėsi. O ir tie 
suboluoja pavėluotai, kur- 
ne-kur. Pavadinimai - ne
retai užšifruoti - taip pat ne 
kiekvieną patraukia. Antri, 
pavilioję rėksmingumu, vė
liau irgi teskatina susierzi
nimą. Skaitytojai klausia: 
ar taip; sunku laiku pakabinti 
ryškesnius, turiningesnius 
skelbimus! Ar ne laikas 
pratinti rajoninę spaudą ano
tuoti gastrolių programą! 
Ir t. t.

Šviesus tai reiškinys - 
žmogaus priartėjimas prie 
profesionalaus meno vers
mės. Ir apmaudu, kada 
sklandos stoka šiame darbe 
apmokama skaudžiais pra
radimais. Tuo labiau, kad 
meno kelyje į žmogaus širdį 
iškylantys kliuviniai nėra 
aukšti, tačiau daug kur vis 
dar neapeinami”.

Ypač nepateisinamas ne- 
panaudojimas vietinės spau
dos parengimams išgarsinti 
ir išpopuliarinti. Tie, kurie 
lankėmės Lietuvoje ir turė
jom progos plačiau po Lietu
vą pasidairyti, tą apsileidi
mą, nepaisymą ar neįverti
nimą geros reklamos seniai 
pastebėjome. Si Danutėš 
Kadžiulytės pastaba, mums 
atrodo, turėtų susilaukti tei
giamo dėmesio.

prezidento Nixono ir jo vyriausybės nusistatymo prieš 
integraciją ir t. t.

Ar šiemet padėtis bus geresnė? Ar kas nors rimto 
buvo padaryta anuos sunkumus pašalinti?

Švelniausiai pasakius: negalima didžiuotis kokiais nors 
apčiuopiamais laimėjimais. Visos geros valios žmonių 
pastangos priversti vyriausybę nutraukti Vietnamo sker
dyne ir tuos bilijonus dolerių nukreipti apšvietos keliu, 
vardan*“Amerikos garbės”, buvo atmestos su pasityčioji
mu! Nesuskaitomi bilijonai dolerių plaukia skerdyneį fi
nansuoti, o naujoms mokykloms statyti, alkanus vaikus 
pamaitinti, daugiau mokytojų pasamdyti, nėra lėšų!

tai ir jis galėjo ryžtis ke
lionei namo. Kaip jis jau
čiasi sugrįžęs? Perduokite 
jam ir jo gerajai globėjai 
Margaritai geriausius sėk
mės linkėjimus. Pasveikin
kite ir kitus mielus bi- 
čiulius-niujorkiečius, su ku
riais šią vasarą teko pašne
kėti Lietuvoje - seseris Ele
ną ir Ameliją Jeskevičiūtes, 
Artūrą Petriką, Eleną ir 
Robertą Feiferius bei kitus.

Labai gaila, kad negali 
įvykti mūsų lauktas susitiki
mas su Jūsų broliu Juozu. 
Mes žinome apie jo nuopel
nus pažangiam judėjimui, 
apie jo ištikimybę proletari
niam internacionalizmui, tad 
ypač gaila, jog sunki liga 
sutrukdė jam atvykti į sve
čius, pirmą kartą aplankyti 
Tarybų Lietuvą. O gal da
bar jo sveikata taisosi, teikia 
naujų vilčių?

Šiemet Tarybų šalis šven
čia didelę šventę - savo 50- 
metį. Mums ypač malonu, 
jog “Laisvė”, kaip ir visa 
pažangi išeivių spauda, ski
ria didelę vietą tarybinių 
tautų jubiliejui, socialistinių 
tautų draugystės idėjoms 
propaguoti.

Kaip žinote, turime ir 
skaudžių nuostolių mūsų 
kultūriniame gyvenime: 
per pastarąjį laiką pasitrau
kė iš gyvenimo visi trys Ta
rybų Lietuvos himno auto- 
riai-po teksto autoriaus A. 
Venclovas mirė ir muzikos 
autoriai J. Švedas ir B. Dva
rionas. Abu įžymieji kom
pozitoriai įsijungė į tarybi
nę kultūrą, jau būdami žino
mi lietuvių muzikos atstovai. 
Tarybinė liaudis aukštai 
vertina senosios inteligenti
jos atstovus, kurie suge
ba įsijungti į socialistinę 
kūrybą. Ir J. Švedas ir B. 
Dvarionas susilaukė didelės 
pagarbos.

Mūsų inteligentiją pra
džiugino žinia, jog vėl pake
liami atlyginimai mokyto
jams, aukštųjų mokyklų dės
tytojams, gydytojams. Nau
jus mokslo metus ir naują 
rudenį daugelis Tarybų Lie
tuvos gyventojų pradeda su 
dar geresne nuotaika.
4jSu pačiais geriausiais lin

kėjimais visiems.
A. SNIEČKUS 

1972 m. rugpiūčio 30 d. 
Vilnius

Drauge Antanai!
Pas mus vasara jau bai

giasi, o su ja ir atostogų 
metas. Daugelis mūsų 
miestų gyventojų grįžo arba 
grįžta gerai pailsėję; Palan
gos pajūryje, prie Nemuno, 
prie ežerų ilsėjosi daug Lie
tuvos gyventojų, ir daugumai 
jų pasisekė, nes poilsiui oras 
buvo geras. Aš gi savo 
atostogų dalį praleidau sve
tur, Suomijoje. Kitą pusę 
žadėjau praleisti Lietuvoje, 
tačiau vasara - ne visiems 
poilsio metas.

Orai buvo geri atostogau
tojams, bet sukėlė daug rū
pesčių žemės ūkiodarbuoto- 
jams. Tikėjomės gauti dar 
geresnių, negu anksčiau 
derlių, tačiau klimato sąly
gos sutrukdė tokioms gali
mybėms išnaudoti. Dažnos 
liūtys išguldė didelius der
liaus plotus, ir nuimti javus 
pasidarė sunkiau. Tad 
mums, kam tiesiogiai rūpi 
kaimo darbai, daug vasaros 
dienų, numatytų atostogoms, 
teko paskirti derliaus reika
lams.

Dar kartą teko įsitikinti, 
kokių didelių pranašumų tei
kia sudėtingomis gamtinė
mis sąlygomis socialistinis 
ūkininkavimo būdas; gausi 
technika, mokslo patirtis, 
kolektyvinės pastangos ir 
socialistinis sąmoningumas 
padeda sėkmingai įveikti iš
kilusius sunkumus.

Praėjo tie laikai, kai gam
tos kaprizai gali neigiamai 
atsiliepti kaimo buičiai ir 
pažangai. Mūsų kaimo žmo
nės dirba išties pasiauko

jančiai, tad ir šiemet tikėsi
mės prikulti gausų grūdą.

Jeigu javų derliams orai 
nebuvo palankūs, tai pašarai 
jų dėka užderėjo labai geri.

Mažiau turėjau galimybės 
pabendrauti ir su mūsų mie
lais svečiais - pažangiais 
užsienio lietuviais, tačiau 
keli tokie susitikimai vėl 
paliko malonių įspūdžių. 
Visada miela susitikti nau
jus bičiulius, kurie išreiškia 
mūsų šalies atžvilgiu tvirtus 
proletarinio internaciona
lizmo jausmus. Draugai, 
atrodo, patenkinti savo vieš
nagėmis, galėjo daug pama
tyti ir naujo patirti.

Susirūpinimą sukėlė drg. 
Antano Petrikos liga, tačiau 
mūsų medikai padėjo sustip
rėti brangaus svečio sveikaVISI JIEMS SILPNAVALIAI 

IR MELAGIAI
Kiekvienas smetoniniais 

laikais buvęs Lietuvoje vei
kėjas arba kultūrininkas, ku
ris neplūsta Tarybų Lietuvos 
ir jos nūdienio gyvenimo, 
buržuazinių nacionalistų
(“veiksnių”) apšaukiamas 
melagiumi, silpnavaliu ir iš
daviku. Neseniai taip jį 
buvo pasielgta su senu kul
tūrininku J. Keliuočiu, kai 
jis savo pasisakyme labai 
taikliai atmušė nacionalistu 
prasimanymus ir šmeižtus 
apie Lietuvos gyvenimą.

Dabar pasirodo, kad pana
šiai prieš “veiksnių” šmeiž
tus pasisakė ir kitas buvęs 
aukštas Smetonos valdžioje 
pareigūnas Vladas Tiškus. 
Jis, matyt, puikiai atmuša 
Cleveland o smetoninkų laik
raštyje ponios Cekienės 
šmeižtus apie Lietuvos ko
lūkius ir kolūkiečius. “Dir
va” (rugp. 30 d.) šaukia, kad 
Vladas Tiškus buvęs “pri
verstas parašyti tą atsaky
mą”, kad jis “tai padarė te
rorizuojamas” ir t. t. Va
dinasi, tie žmonės tapo to
kiais bailiais ir silpnava
liais, kad savo protu ir valia 
nesivadovauja. Smetoninin- 
kų organas nė nesigėdina taip 
apie juos sapalioti.

REMIAMASI
A. BIMBOS 
VEIKALU

Pastaruoju metu tarybiniame moksle 
pasirodė naujų tyrinėjimų iš JAV darbi
ninkų bei komunistinio judėjimo istorijos. 
Jų autoriai plačiai naudojasi JAV mark
sistų (V. Fosterio, E. Flyn, J. Deniso ir 
kt.), jų tarpe ir A. Bimbos veikalais.

P. Petrovo studijoje „Komunistų parti
jos atsiradimas JAV ir jos kova už le
galizavimą“ (M., 1971) daug sykių re
miamasi A. Bimbos veikalu „Amerikos 
darbininkų klasės istorija“ (tokiu pavadi
nimu veikalas išverstas į rusų k. 1930 
m.), o jo autorius apibūdinamas kaip auto
ritetingas JAV darbininkų judėjimo isto
rikas (p. 16), kurio nuomonė ir sprendi
mai laikomi įtikinamais ir argumentuo
tais.

Šiuo A. Bimbos darbu pasinaudoja taip 
pat ir V. Bykovas savo monografinėje 
apybraižoje apie įžymųjį JAV socialistų 
veikėją E. Debsą (M., 1971).

k. r.
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SOVIET LITHUANIA -

The Country of My Parents
BY ARTHUR R. PETRICK

Continued from previous issue 
(Last installment)

While I was in Kaunas I 
visited the infamous “9th 
Fort” where countless mur
ders took place during the 
Nazi occupation. Prior to 
World War II this place had 
been converted by Smetona 
from a military fort to apo
litical prison. A very handy 
place for the Fascists to put 
away anyone who disagreed 
with their political ways. 
The inside is a hell-hole of 
misery in which people had to 
exist like animals. In some 
cells the water is still con
stantly dripping from the 
ceilings, just as it did from 
the day it was built. In 
these cells the floors were 
always wet, imagine having 
to spend years living in rags, 
constantly wet and cold, mi
nimum amount of food, plus 
all the brutality the guards 
could inflict upon their vic
tims. When the Nazis occu
pied Lithuania they also used 
it as a political prison. It 
had been built for them by 
their Fascist cousins, and 
here they too carried on their 
brutal mass murders. In 
the beginning they dug mass 
graves, stripped their vic
tims naked so as not to da
mage the clothing that they 
sent to Germany, and piled 
the dead bodies into long 
trenches. Later on, when 
they saw no escape, the So
viet Armies were steadily 
advancing on them, they at
tempted to destroy all this 
damning evidence by digging 
up the bodies and cremating: 
the remains. They ^id not 
fully succeed in this cover
up and today there remain 
pictures of actual execu
tions, victims’ teeth, perso
nal possessions and other 
evidence to prove that these 
crimes actually occurred. 
This place will remain as a 
permanent reminder of what 
can happen when countries 
go to war and all human in
stincts are put aside inorder 
to reach that unattainable 
goal called “victory”.

While in Lithuania I was 
very fortunate in always 
having the best man for a 
guide. General Karvelis 
was with us when we went to 
see Trakai, a fortress dating 
back to the Crusades when 
the crusaders in their holy 
work were constantly inva
ding Lithuania in an attempt 
to “Christianize” the people. 
To this fortress Vytautas 
Didysis (the Grand Duke) re
turned along with almost 400 
personal body guards from 
the Crimea. In those days 
it seemed not even cousins 
trusted each other so it was 
a prudent thing to travel with 
an escort. These Crimeans 
settled in this place and now 
there still are some of their 
descendents who live in 
slightly different houses. 
All their houses are built 
sideways to the street and 
the side facing the street has 
exactly 3 windows. I really 
do not know the reason for 
this type of building.

Later on I had the chance to 
spend 2 days and 3 nights 
with my relatives who live 
quite a distance away from 
Vilnius. Their method of 
making a guest welcome are 
just short of disaster for 
someone who is not accus
tomed to this type of wel
come. From morning to 

night the tables are loaded 
with all sorts of drinks, 
meats, bread, fish, cakes, 
vegetables and anyone from 
the U. S. A. who attempts to 
keep up with the constant 
dining is inviting a trip to the 
hospital from overeating. 
Their meats are very fatty - 
something we are not used to 
here. My advice to the fu
ture traveler is to stay in 
your hotel and meet your re
latives in a restaurant, - at 
least there you are assured 
that you will be chased out by 
midnight at the latest. This 
sort of wining and dining is 
a traditional thing that is still 
carried on and probably will 
remain so with European 
people. One “secret” I 
learned was never to empty 
your glass as someone will 
be right there to fill it up 
again.

Between Kaunas and Vil
nius we found the spot where 
the government is creating 
several villages, just as they 
were many years ago, in or
der to preserve the antiquity 
so all can see it now just as 
it was before. The buil
dings (including windmills) 
were found in their original 
condition and were comple
tely dismantled and reas
sembled on thesė new sites. 
It is intended to be a tourist 
attraction when completed.

Speaking of old buildings, 
there has recently been found 
6 houses over 200 years old 
that were built without a 
chimney and there are still 
people living inside. One of 
them even has a TV set. 
The reason for no chimney 
is that many years ago the 
home owner was taxed on 
the number of chimneys he 
had.

Life in Lithuania is not 
much different from ours 
with the exception of a no
ticeable lack of tension. 
Dinners in a restaurant 
rarely take less than an hour 
or two yet the dress is very 
informal. Men rarely wear 
ties even when going out to a 
good restaurant or visiting. 
Women are fully “liberated” 
yet they do not smoke on the 
street or wear shorts and 
even slacks are not the fa
shion. They wear almost no 
cosmetics of any sort com
pared to the red-dyed hair 
and heavy make-up in Mos
cow. The “clean” look 
makes them much more at
tractive.

Before I left on my trip I 
had purchased meal tickets 
in advance. It does come 
out much cheaper but I don’t 
think the extra nuisance of 
carrying these tickets 
around is worth the trouble. 
The food is not cheap by 
their standards but ac
cording to the prices we are 
accustomed to the food is 
cheap. Next time I travel I 
will not bother with meal 
tickets. Food everywhere, 
stores and restaurants, is 
sold by weight rather than 
quantity which is really a 
fairer way for everyone.

An interesting thing to see 
in the evenings is people 
hitch-hiking as taxis are 
scarce since they arc not 
permitted to “cruise” but 
must remain at a designated 
station. Instead of using the 
thumb the people wave their 
open hand up and down. The 

local slang for this is “vo
ting”.

Some people complain of 
their low salaries but they 
all seem to eat and drink 
just like “capitalists”. 
Anyone wanting to work can 
always find something to do 
for extra money. Those 
with cars occasionally go out 
as “taxis” even though they 
have no license and take a 
chance of being caught. In 
Moscow there are people 
whose only income is from 
their taxi moon-lighting in 
the evenings.

In some jobs they have a 
unique way of getting days 
off. The workers get toge
ther and work out their own 
schedule. In restaurants for 
example, a waitress can 
work 15 days straight and 
then get a 15 day vacation 
which enables her to go to the 
seashore every two weeks, 
visit another country, visit 
friends or return home to 
help their parents on a farm. 
The people working on the 
large collective farms also 
receive a piece of land for 
their own use, tax free, on 
which they can grow fruits 
or vegetables to sell or keep. 
Those who have their land 
adjacent to the collective 
farm and do not want to work 
the land themselves can sign 
this land over to the farm 
who will cultivate and work 
it along with the rest ofr the 
farm. The owners of this 
piece of land get a percentage 
of the produce without doing 
any of the work themselves. 
Along the road outside Kau
nas is a series of small 
farms belonging to people 
living in the city and each 
small farm tries to out-do 
their neighbor in dressing 
up his place.

pur Voice of America is 
laughed at for news accura
cy. They know it is only 
propaganda and if they want 
fast and accurate news they 
tune in on BBC. Almost 
everyone has his own short
wave portable transistor ra
dio and there are no restric
tions on who or what the peo
ple may listen to on their ra
dios. They are still bitter 
about the needless suffering 
caused by the Voice of Ame
rica propaganda when it 
roused up some foolish peo
ple to “liberate” Lithuania by 
sneaking out at night, killing 
children and other innocent 
people. Eventually all these 
rebels were caught but not 
before they had caused need
less suffering that accom
plished nothing.

Workers here also have 
an upper hand. If a worker 
wants to quit he must submit 
a request 12 days in advance 
to his boss. With the pre
sent shortage of labor, any 
worker is better than none 
at all so if the boss wants to 
keep him on he has this 
waiting period during which 
time he can offer better 
working conditions, wages, 
etc. The government does 
not want people to keep 
changing jobs so the tenden
cy is to cater to the worker’s 
demands. If a man wants to 
make a lot of money fast he 
can sign up for work in Si
beria where there is always 
a greater demand for wor
kers and the wages are 3 
times greater than else
where. Those that go there 
and do not drink their money 
away return with a sizeable 
amount while others get ac
customed to the harsh cli
mate and remain there. The 
one important worry that the 
people do not have is old age 
retirement. They do not he

sitate to enjoy life every day 
instead of being forced to 
save up enough to pay the 
taxes so as to be able to 
keep their home after retire
ment. One of the more fre
quent questions put to me 
was “How much do I earn?” 
which was a tough one to 
answer since there was no 
way to make a fair compari
son. After I told them how 
much my property taxes are, 
sales tax on all items, house 
mortgage, rising cost of liv
ing and then how much was 
actually left over they had to 
agree that we do not have 
streets paved with gold. 
Many want an auto of their 
own but this is just a status 
symbol rather than an actual 
need since public transpor
tation is so cheap and ef
ficient.

In traveling about Lithua
nia I was not restricted in 
going any place nor was I not 
allowed to talk with anybody I 
wished to. Those taboos 
that we hear so much about 
just do not exist. Until a 
person actually goes to Lith
uania and sees these things 
for himself he will continue 
to believe the tall tales told 
by certain people. Even my 
picture taking was not re
stricted, naturally common 
sense must) be used justas 
anywhere else, one does not 
take photos of military in
stallations. There weren’t 
even any microphones in my 
hotel room as some had pre
dicted there would be.

Another thing people here 
just can’t understand is how 
we can allow such a racket as 
the Welfare program where 
anyone who refuses to work 
can still continue to be sup
ported by the rest of the tax
payers. The feeling is that 
if you don’t want to work you 
also don’t have to eat.

Medical service, such as 
ambulance calls to the home, 
is all free, medicines are 
so cheap they also might be 
considered free. If a wor
ker gets sick and requires 
time offjie is examined by a 
committee of doctors, not 
just one doctor who can write 
up a phony prescription, and 
his length of time at work de
termines the amount of his 
sick pay which continues for 
as long as necessary.

Natural : resources are 
guarded, after World War II 
there was a 30 year restric
tion against cutting down any 
tree in Lithuania whether it 
is in the forest or in your 
backyard. /They are trying 
to reestablish their forests 
that were destroyed by the 
enemy. Every tree is re
gistered and is under the 
supervision of the govern
ment except for those actual
ly planted by the home owner. 
Woe to anyone caught cutting 
down any tree without a per
mit. Electricity is the po
pular source of power, pro
pane gas is bulky to trans
port but still used in some 
remote areas. In Vilnius 
the electric power plant pro
duces so much hot water that 
it heats the entire city during 
the winter months.

Schools are free to every
one, even foreign students 
from the U. S. may attend the 
university, receive free 
books and even a stipend 
with no strings ^attached. 
Upon finishing school they 
return to their own country 
at any time. After the war 
the greatest number of doc
tors were women but today 
the ratio is starting to bal
ance out.

I suppose that I could keep 
on writing about this wonder-

DAR DAUG JIS
NESUSPĖJO PARAŠYTI...

Knyga apie keliones
JULIUS BUTĖNAS

ANTANAS VENCLOVA

Paskiausiai išėjusią Anta
no Venclovos (1906-1971) 
raštų serijoje knygą “Salys 
ir žmonės” sudaro rašytojo 
kelionių apybraižos. Jose 
pasakojama apie prieškarinę 
ir pokarinę Lietuvą, apie 
įvairių šalių geografines 
įdomybes, istoriją, kultūrą, 
meną, apie susitikimus su 
Įžymiais užsienio rašyto
jais, kultūros veikėjais. Ši 
knyga - tai aštuntasis A. 
Venclovos raštų tomas, išė
jęs po autoriaus mirties. 
Ją suredagavo ir parengė 
spaudai rašytojas paskuti
niaisiais savo gyvenimo me
tais.

Knyga susideda iš keturių 
pagrindinių skyrių. Pir
miausia eina apybraižos apie 
Lietuvą, paskui - apie Įvai
rias Europos šalis: Pran
cūziją, Vokietijos Demokra
tinę Respubliką, Čekoslova
kiją, Austriją, Lenkiją, 
Vengriją, Švediją, toliau - 
apie Indiją ir paskiausiai pa
teikti palyginti platūs kelio
nės po Islandiją Įspūdžiai.

Daugumas kelionių apy
braižų liečia pokario metus, 
tiktai “Šventoji Žemaitija” ir 
“Mirties laukai ties Verde- 
nu” - iš prieškarinių kelio
nių.

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą A. Venclova buvo lan
kęsis Vakarų Europoje, Ta
rybų Sąjungoje, Suomijoje ir 
Lenkijoje, bet tų kelionių 
įspūdžius jis įpynė Į savo 
atsiminimų knygą “Jaunys
tės atradimas”.

Tarybiniais metais A. 
Venclovos kelionės po už
sienius buvo dvejopo pobū
džio - kaip turisto ir kaip 
reprezentanto, tarybinių 
kultūrinių organizacijų de
legacijų nario bei vadovo pa
sauliniuose forumuose. 
Kaip TSRS delegatas, jis da
lyvavo taikos šalininkų suva
žiavimuose ir kongresuose 
tiek Tarybų Sąjungoje, tiek 
užsienyje. A. Venclova buvo 
tarybinio Taikos gynimo ko
miteto narys.

Imperialistinius karus ra
šytojas pa smerkė dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą pa
skelbtoje apybraižoje “Mir
ties laukai ties Verdenu”, 
kai jam teko 1937 m. ap
lankyti pirmajame pasauli
niame kare žuvusių prancū
zų karių kapus ties Verdenu. 

fui country and the indus
trious people that live there 
but words alone cannot con
vey the true “flavor” of Lith
uania. Onė must actually go 
and see for themselves what 
others are trying to keep hid
den. (The End) 

Aprašęs patirtus Įspūdžius, 
rašytojas griežtai pasmerkė 
karo kurstytojus: “Tie, ku
rie vėl kursto ir ruošia nau
jus karus, kurie skelbia, kad 
karas - žaidimas, kad ka
ras - heroizmo mokykla ir 
malonus pasivaikščiojimas 
po svetimas teritorijas, yra 
pamišėliai, kuriems vieta 
bepročių ligoninėse, ir tai 
pavojingai sergančių sky
riuose”.

Deja, niekas nei Musoli
nio, nei Hitlerio Į pamišėlių 
ligonines neuždarė. Užsi
liepsnojo antrasis pasaulinis 
karas, dar nuožmesnis, dar 
žiauresnis už pirmąjį ir pa
darė neapsakomų nuostolių 
žmonijai. Po to karo A. 
Venclovai teko vėl lankytis 
sugriautuose Varšuvos, 
Berlyno, Vroclavo ir kituose 
miestuose, nebekalbant jau 
apie karo nuniokotus miestus 
ir kaimus Tarybų Sąjungoje.

Skaitytoją domina A. 
Venclovos kontaktai ir ryšiai 
su Įžymiais Tarybų Sąjun-
gos, taip pat užsienio rašy- nedidelis pluoštas A. Venc- 
tojais. Vaizdžiai apie tai ! lovos gyvenimo patirties,
byloja knygoje Įdėtos nuo- kad dar daug jis nesuspėjo 
traukos. ^papasakoti ir parašyti. . .

DEBESYS
Vis tie patys, ir vis kiti, 
Niekieno ne surikiuoti, 
Tik pavėjui paleisti, 
Plaukia padarai gauruoti.

Patys nesuvokdami,
Kur jų centras, kur jų ribos, 
Bėginėja dangumi, 
Išprotėję nuo kūrybos.

Čia nuskrieja į pietus, 
Čia į šiaurę nukeliauja. 
Suka sūkurius keistus, 
Kurdami save iš naujo.

Keičia formas ir spalvas.
Čia pabąla, čia pajuosta.
Čia jie supila kalvas, 
Čia nutįsta ilga juosta.

Gero oro pranašai
Ir piktų perkūnų trobos.
Dideli lietaus lašai.
Rūko dulkės. Ledo kruopos.

Viską moka. Ir staiga, 
Ką išmokę, vėl užmiršta. 
Kur pradžia, kur pabaiga? 
Ar čia gimsta jie, ar miršta?

Mokėdamas Vakaru Euro
pos kalbų, A. Venclova suė
jo | pažinti su daugeliu ra
šytojų, kultūros ir visuome
nes veikėjų. Būdamas dide
lės erudicijos, plataus aki
račio, jis rasdavo bendrų 
temų su Įvairių sričių inte
lektualais.

Lankydamasis Įvairiose 
šalyse, A. Venclova daugiau 
domėjosi kultūra, negu ma
terialine buitimi. Rašyda
mas apie susitikimus su vi
suomenės veikėjais, rašyto
jais, A. Venclova plačiau in
formuoja apie tuos, kurie do
misi Lietuva.

Liaudies demokratijos ša
lyse A. Venclova lankėsi, 
praėjus nedaugeliui metų po 
karo. Taigi visur buvo aki
vaizdūs to karo padariniai, 
palikti pėdsakai - miestų ir 
kaimų griuvėsiai, daugybės 
žuvusių frontuose ir mirties 
stovyklose prisiminimas. 
Tiek Čekoslovakijoje, tiek 
Vengrijoje patirtuose Įspū
džiuose rašytojas pažymi di
deli Tarybų Sąjungos popu
liarumą, tų šalių žmonių 
reiškiamą padėką Raudona
jai armijai, sutriuškinusiai 
fašistinius grobikus ir grą
žinusiai tautoms taikų gy
venimą.

Prieš šešiolika metų A. 
Venclova su keliais Lietuvos 
rašytojais ir žurnalistais 
lankėsi Indijoje.

Rinkinyje Indijai paskirta 
dvi apybraižos: ‘Šventajame 
Benareso mieste” ir “Pas 
rašytoją Mulką Radžą 
Anandą”.

Iš visų savo kelionių A. 
Venclova plačiausiai yra 
aprašęs kelionę po Islandiją. 
Tai kelionei prieš dešimt
metų jis paskyrė atskirą 
knygą “Siaurės sidabras”. 
Tai ne vien kelionės Įspū
džiai, o daugiau meniškai 
atausta monografijėlė apie 
Islandijos gamtą, islandų 
tautą, jos kalbą, istoriją, 
kultūrą ir literatūrą.

Skaitydamas “Šalis ir 
žmonės”, susipažįsti su dau
geliu kraštų ir žmonių ir 
kartu pamatai, kad tai tik

Vis tie patys, ir vis kiti, 
Klusnūs minčiai netikėtai, 
Skraido padarai keisti - 
Amžini dangaus poetai.

ALG. BALTAKIS
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IS ATSIMINIMŲ VLADAS KAVOLIUNAS

Jie nuėjo šlovingą kovos kelią
Tomis istorinėmis 1940 

ftietų dienomis man teko dė
vėti buržuazinės kariuome
nės šarvuočių rinktinės eili
nio miline. Nepaprastoąja-r 
buvo dienos “kažiūkams”.

Prasčiokėliai - darbinin
kų, valstiečių vaikai - išsi
žioję laukėme, kada išfor
muos smetoniškąją pasipū
tėlių kariauną, kada pagaliau 
atsikratysim besityčiojan- 
čiąis puskarininkiais, gran
diniais, pikčiausiais vargšo 
eilinio priešais. Sulaikė 
kvapą, sekėme revoliucinius 
įvykius Lietuvoje. Ir ka
riuomenėje tomis dienomis 
gyvenimas virė, kunkuliavo. 
Būrėmes į komunistines 
kuopeles, rinkome politva- 
dovus.

Vieną gražią birželio die
ną mums pranešė: “Ruoš
tis”, o kitą dieną po pietų, 
(tai buvo, berods, sekma
dienis) jau traukėme iš Rad
viliškio i Vilnių. Šarvuočių 
rinktinė pagaliau nustojo eg
zistavusi - mus perkėlė i 
Verkius ir sujungė su Liau
dies kariuomenės teritorinio

jos, j pirtį ar iš pirties, 
kiekvienu atveju ir kiekviena 
proga dainuodavo lietuvių 
kariūnų batalionas, ir nuo jo 
dainos toli aplink skambėjo 
Antakalnio apylinkės, Sapie- 
gynės kalvose snaudžią pu
šynai.

Vilniaus Pėstininkų mo
kykloje, greta karinių disci
plinų, buvo dėstomas pilnas 
vidurinės mokyklos kursas. 
Jaunuolis, kuriam ponų “tė
vynė” nesuteikė teises į 
mokslą, galėjo čia kartu 
baigti ir vidurinįmokslą.

Taktikos žinias kursan
tams dėstė vyr. leitenantas 
Zvonariovas, artilerijos 
mokslą - kapitonas P. Si
monaitis, ryšius - majoras 
Archipovas, topografiją - 
majoras Uždavinys.

•
Keturiasdešimtųjų metų 

žiema praėjo įtemptai besi
mokant. Vilniaus skardžiai 
pokšėjo nuo šaudybos praty
bų. Mokėmės pulti, gintis, 
atakuoti, šliaužti, rikiuotis; 
neturėjo ramybės ir slidės: 
kalvos, kalvelės buvo sker-

nė nemanė nusileisti virši
ninkui, juos skyrė tik keli 
metrai. Mokyklos viršininko 
dėka mūsų kuopa tapo kroso 
laimėtoja.

1941 metų pavasarį mo
kyklą išžygiavo i Švenčio
nėlių poligoną. Prasidė
jo. įprastinis stovyklos gyve
nimas: manevrai, fortifika
cijos darbai.

Vieną naktį, kursantui S. 
Smitui bestovint sargyboje, 
atsitiko toks įvykis. “Sto
viu, - vėliau pasakojo pats 
Smitas, - sargyboje prie 
ginklų ir šaudmenų sandėlio. 
Naktis drungna, tamsi. Pa
vaikštau, pavaikštau, atsi
remiu sienos, užmerkiu 
blakstienas. Staiga girdžiu - 
čiukš-čiukš - eina kažkas iš 
lėto, atsargiai. Miego kaip 
nebūta. Klausausi. Žings
niai pasikartojo. Eina nuo 
pušynėlio pusės . . .

- Kas eina? - paklausiau 
pusbalsiu.

Tylu. Einu arčiau pušy
nėlio. Vėl sučežėjo.

- Kas eina? Stok! šau-

LAISVĖ

Plačiai garsėja Priekulės tarybinio ūkio žirginio sporto 
entuziastai. Ūkio hipodrome jau ne pirmą kartą rengia
mos visasąjunginės varžybos. Ir dabar ištisą savaitę, nuo 
rugpiūčio 6 iki 13 d.; Priekulėje vyko XIV TSRS kaimo 
raitelių pirmenybės.

šiose atsakingose varžybose gražiai pasirodė ir šei
mininkai. I. Burškys laimėjo “Atidarymo prizo” jaunių 
konkursą, o paskutinę varžybų dieną nugalėtojo prizą 
iškovojo A. Jankauskas.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Tarybų Sąjungos įkūrimas 
ir jos reikšmė

sai, įstrižai išraižytos.
Užsiėmimuose nuolatiniai 

svečiai būdavo mokyklos 
viršininkas ir komisaras. 
Žiūrėk, kur buvęs, kur ne
buvęs, iš už kalvelės ar miš
ko kampo ir išlenda tai vie
nas, tai kitas. Viršininkų 
buvimas kursantų nė kiek ne
trukdydavo. Jie žinojo, kad 
vadas su komisaru jiems tik 
padės . . . Šaudyti į ju
dantį taikinį ir dar stačio
mis - sunkus dalykas. Kur
santui A. Dragūnui šis pra
timas sunkiai sekėsi: kai 
tik šūvis - šautuvas piestu, o 
kulkos - Dievui Į langą. 
Kaip būrio vadas neaiškino, 
kaip nerodė - nieko. Atėjo 
komisaras. Pasižiūrėjo ir
sako:

nacionalistų

korpuso motorizuotu žvalgy
bos batalionu. Po mėnesio 
mūsų dalinys apsistojo Ge
dimino kalno papėdėje.

1940 metų rudenį, maž
daug rugsėjo mėnesį, liau
dies kariuomenės daliniuose 
buvo paskelbta, kad steigia
ma Vilniaus Pėstininkų mo
kykla, kurios tikslas - pa
ruošti kvalifikuotus naciona
linius tarybinius vadus. No
rintieji stoti į mokyklą ka
reiviai bei seržantai gali pa
duoti dalinio vadovybei pa- 
ręiškimus. Norinčių atsi
rado nemažą. r L.

Vilniaus Pėstininkų mo
kykla kūrėsi iš Kauno į Vil
nių perkeltos smetoninės as
pirantų mokyklos patalpose. 
Buržuazinių
suagituoti, aspirantai 
mokyklą ir neatsigręždami 
nešdinosi paskui subankru
tavusius “tautos šulus”. 
Kai išsipustę, išsilaižę 
“aristokratų” sūneliai ga- 
grino iš mokyklos kiemo, 
nauji kursantų būriai - dar
bininkų ir valstiečių vaikai, - 
darniomis gretomis, nors 
dar ir nemuštruoti rikiuotės, 
su lagaminėliais rankose už
tvindė mokyklos rajoną. 
Kursantams praeinant pro 
šalį, bėgliai žaibavo akių 
baltymais, raukėsi, kai kas 
iš jų piktai šūkavo: “Sku- 
durnikai, ubagai, norit kara
liais tapti! . . ” Kursantai 
atsakė į tai tik tvirtesniu 
žingsniu ir dar garsesniu 
“Augo kieme klevelis. . . ”

•
Intensyvus mokslas prasi

dėjo 1940 metų lapkričiopir- 
momis dienomis. Mokyklai 
vadovavo pulkininkas Saku
rovas ir komisaras Lifkin- 
das.

Mokyklos viršininkas Sa
kurovas, kaip šiandieną stovi 
man akyse: neaukštas, tvir
to sudėjimo, griežtų vyriškų 
veido bruožų. Sunki ir at
sakinga karo tarnyba: pilie
tinis karas, mūšiai su “sa
murajais” ties ChalchinGolų 
grumtynės Suomijos rais
tuose paliko visoje jo išorėje 
rūstaus gyvenimo žymes. 
Tačiau šio žmogaus siela 
liko švelni ir jautri. Tar
nybos metu griežtas, reiklus 
sau ir pąvaldiniams laisva
laikiais - draugiškas, tėviš
kai atidus.

Mokyklos viršininkas la
bai mėgdavo lietuviškas dai
nas. J užsiėmimus ar iš už
siėmimų, j valgyklą arba iš

metė'duokš.
- Draugas kursante,

Paėmė šautuvą, pridėjo, 
suvedė taikiklį su taikiniu ir 
pykštelėjo. Pp trijų kartų 
sekėjai telefonu pranešė.

- Devyniasdešimt septy-
ni . . .

Kursantai išsižiojo; kad 
taip rikiuotės karininkas 
pyškintų, o dabar - komisa
ras. Pasirodo, visa paslap
tis, - ramiai suvesti taikiklį 
su taikiniu ir taip* pat ramiai 
nuleisti gaiduką. Po kiek 
laiko mūsų Dragūnas, “die- 
vamušys”, kaip praminė 
draugai, puikiausiai šaudė į 
taikinį.

Mūsų lietuvių antras ba
talionas išžygiavo į žiemos 
poligoną Nemenčinės miš
kuose. Gyvenome karo są
lygomis: sniege išraustuose 
blindažuose, žeminėse. 
Dienos metu bėgome slidžių 
krosus, o dažną naktį, po pa
vojaus signalo, šokdavome 
nuo gultų ir po dešimties mi
nučių stovėdavome pilna 
kautynių apranga.

. . . Diena pasitaikė 
giedri, speiguota. Išsiri
kiavome 25 kilometrų star
tui. Dešimtame kilometre 
pradėjo atsilikti mūsų kuo
pos kursantas V. Pauža. Jį 
pasivijo mokyklos viršinin
kas. Kurį laiką abu bėgo 
greta. Pauža stengėsi žūt 
būt neatsilikti. Taip pulki
ninkas Sakurovas,nesakyda
mas nė žodžio ir neraginda
mas, tempė mūsų Paužą ko
kius ( penkis kilometrus. 
Paskui staigus spustelėji
mas, ir jisišsiveržė į priekį; 
Pulkininkas spaudė, vis di
dindamas tempą. Retkar
čiais atsigręždavo dirstelė
ti J Paužą. Pasirodo, šisai

siu! . .
- Sargybos viršininkas, - 

atsakė neaiškus balsas.
- Slaptažodis?
Vietoj atsakymo, pajutau, 

kad kulverčiais riedu nuo pa
kriūtės. Tai nąane išgelbė
jo. Kai užpuolikai (jų buvo 
du) pribėgo, norėdami mane 
sudoroti, aš spėjau iššauti. 
Vienas užpuolikų riktelėjo ir 
pargriuvo. “Pataikiau!“ 
Antrasis nušlepseno atgal. 
Subėgo sargyba. Sužeista
sis gulėjo netoliese smėlyje. 
Kai sargybos viršininkas ka
pitonas P. Valiulis pašvietė 
užpuolikui j veidą, visų di
džiausiam nustebimui atpa- 
žinomė vietinį gyventoją 
Markevičių. Vėliau per 
tardymą paaiškėjo, kad tai 
diversantą s-šnipukas, kurį 
savo ruožtu papirko batalio
ne užsimaskavęs fašistas, 
smetoninės kariuomenės ka
pitonas Žilys, pralindęs į 
mokyklą kuopos vadu.

IŠEINAM Į KARO KELIĄ

Išaušo nuostabiai giedras, 
tykus sekmadienis. Po pa
tikrinimo, gerų pusryčių, 
kursantai, kurie nėjo sargy
bos, pakriko kur kas, vieni į 
mišką pasvajoti, pušų sakais 
pakvėpuoti, antri miestelin i 
pasimatymą, treti - maudy
tis . . Staiga per visą
stovyklą nuplaukė kraupus, 
pavojų skelbiąs trimitas. 
Netrukus mokykla stovėjo 
išsirikiavusi. Komisaras 
Lifkindas trumpai pranešė: 
“Fašistinė Vokietija klastin
gai užpuolė Tarybų Sąjungą. 
Mūsų šventa pareiga - būti 
iki galo ištikimais Tarybinei 
Tėvynei, karinei priesai
kai. . .

Mokyklos viršininkas ne
delsdamas įsakė žygiuoti į 
Vilnių saugoti aerodromo. 
Stovyklos apsaugai paliko 
lietuvių bataliono antros 
kuopos antras būrys ir pusė 
politvadovų kuopos. Jiems 
vadovavo majoras A. Sarge
lis ir komisaras Miziovas,

Po kurio laiko pagrindines 
mokyklos jėgas, išžygiavu
sias į Vilnių, atitraukė nuo 
aerodromo apsaugos, per
grupavo ir įsakė apsikasti 
Vilniaus prieigose, Vil
niaus - Minsko, Vilniaus - 
Lydos plentuose. Po trum
pų susirėmimų su diversan
tais mokykla pasitraukė 
Smurgonių - Molodečno 
kryptimi.

Netoli Molodečno mūsų

SIONIZMAS IR JO 
REAKCINĖ ESMĖ

IZRAELIO VALSTYBE
1947 m. Jungtinių Tautų 

Generalinė Ansamblėja pa
naikino Anglijos mandatą 
Palestinos teritorijai ir pri
pažino teisę sukurti ten žydų 
ir arabų valstybes, atsižvel
giant į gyventojų etninę su
dėtį. Ir Tarybų Sąjunga 
balsavo už šią rezoliuciją.

Pagal Jungtinių Tautų nu
tarimą, žydų valstybė turėjo 
užimti 14 tūkstančių kvad
ratinių kilometrų teritorijos 
su mišria gyventojų sudėtimi 
(XIX a. pabaigoje Palestino
je gyveno nedaugiau kaip 50 
tūkstančių žydų, 0.1933 m. - 
apie 240 tūkstančių). Sukė
lęs 1948-1949 m. karą prieš 
arabus, Izraelis okupavo dar 
6,7 tūkst. kv. km teritorijos, 
kuri pagal J. T. nutarimą 
buvo išskirta arabų Palesti
nos valstybei. 900 tūkstan
čių arabų, kurie beveik du 
tūkstančius metų gyveno šio
je teritorijoje, buvo ištremti 
ar pabėgo, netekdami viso 
turto.

Susikūrus Izraelio valsty
bei, valdžią ten paėmė sio
nistinių partijų, atstovavusių 
stambiajam kapitalui, koali
cija. Agresyvi jos užsienio 
politika, vadinamasis judėji
mas už “didįjį Izraelį” su 
senosiomis biblinėmis sie
nomis, praktiškai buvo nu
kreipta prieš arabų šalių na
cionalinio išsivadavimo ju
dėjimą ir ten atsirandančius 
pažangius režimus, kas vi
siškai atitiko JAV imperia
listų politiką.

Izraelio ir JAV interesų 
susipynimas sudarė sąlygas 
glaudžiam šių šalių valdan
čiųjų sluoksnių bendradar
biavimui. Per savo neilgą 
istoriją Izraelis tik iš val
stybinių JAV kanalų gavo 
apie 3 bilijonus dolerių, tame 
tarpe 500 milijonų dolerių 
naujiems puolamiesiems 
ginklams įsigyti.

O ginklų Izraeliui reikia 
daug. 1967 m. Mošė Daja- 
nas kalbėjo: “Mes dar ne- 

žvalgyba pranešė: vokiečiai 
ruošia stambų puoįimą su 
tankais ir aviacija . . . 
Kursantai užėmė pozicijas 
Baltarusijos teritorijoje ties 
Zaskavičiais ir Lebedžiais.

(BUS DAUGIAU)

priėjome kelio galo, į kurį 
išsiruošėme. Savo valsty
bės sienas nustatys pati 
Izraelio tauta”.

Eiti Izraeliui šiuo keliu 
“iki galo“ padeda visas tarp
tautinis sionizmas, stambio
sios pasaulio monopolijos, 
įvairiose šalyse, visų pirma 
JAV, Pietų Afrikos respub
likoje, Kanadoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje sionistai sukū
rė daugybę savo organizaci
jų, kurios renka lėšas Izrae
liui. Daugelis stambiausių 
pasaulio monopolijų, įvairių 
šalių bilijonierių ir milijo
nierių yra glaudžiai susiję su 
sionizmu ir Izraeliu, teikia 
jam didžiulę finansinę pagal
bą. Vien negrąžinamos 
aukos sudaro nuo 80 iki 90 
procentų Izraelio valstybinių 
kapitalo įdėjinių.

Pagrindinė dalis tenka 
Jungtinėms Valstijoms: tik 
pernai čia buvo surinkta apie 
pusantro bilijono dolerių 
aukų Izraeliui, o bendra pa
skolų, kreditų, aukų suma, 
kurią Izraelis gavo nuo 1948 
metų, viršija 10 bilijonų do
lerių. Žydai kapitalistai ir 
bankininkai užima reikšmin
gą vietą visame JAV politi
niame ir ekonominiame ša
lies gyvenime, daro stiprų 
spaudimą, kad JAV politika 
būtų kuo naudingesnė Izrael- 
liui.

Ne vien Arabų Rytuose, bet 
ir apskritai tarptautinėje 
arenoje Izraelis užima reak
cinę, proimperialistine ^po
ziciją. Jungtinėse Tautose 
jis balsavo prieš nepriklau
somybės suteikimą Tunisui, 
prieš kolonijų išvadavimą 
Šiaurės Afrikoje. Izraelis 
rėmė kolonijinį karą Alžyre. 
Jis buvo beveik vienintelė 
valstybė, kuri Jungtinėse 
Tautose palaikė Pietų Afri
kos rasistus. Izraelis vykdo 
ardomąją veiklą nepriklau
somose Afrikos šalyse, apie 
ką liudija neseniai priimtas 
Ugandos vyriausybės spren
dimas uždaryti Izraelio at
stovybę ir išsiųsti iš šalies 
jos personalą.

P. AKSAMITAS,
P. FREIDHEIMAS 

Kauno Politechnikos 
instituto dėstytojai- 

istorijos mokslų kandidatai

Šiais metais Tarybų šalies 
darbo žmonės švęs savo val
stybės gyvavimo penkiasde
šimtmetį. Kada ir kieno 
iniciatyva buvo įkurta 
TSRS - didžiausia ir viena 
iš galingiausių pasaulio val
stybių?

Po Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos, 
pradėjus praktiškai įgyven
dinti lenininės nacionalinės 
politikos principus, palaips
niui didėjo pasitikėjimas 
tarp tarybinių tautų ir nacijų. 
Tai buvo svarbi prielaida jų 
tarpusavio suartėjimui ir 
glątidžios sąjungos formavi
muisi.

ŪKINIS REIKALAS

Jau užsienio karinės in
tervencijos ir pilietinio karo 
metais tarp tarybinių res
publikų buvo sudaryta karinė 
sąjunga. 1921-1922 m. jos 
sudarė ir diplomatinę sąjun
gą, pradėjo megztis ūkiniai 
ryšiai. 1922 m. kovo men.’ 
susiformavo Užkaukazės 
Tarybų Federatyvinė Socia
listinė Respublika, į kurią 
lįejo Azerbaidžanas, Armė
nija ir Gruzija.

Tarybinėms respublikoms 
pradėjus taikią ūkinę staty
bą, iškilo būtinumas sueiti į 
dar glaudesnius tarpusavio 
ryšius, susijungti į vieną 
valstybę.

GYNIMOSI PROBLEMA IR 
VIDINĖS PRIEŽASTYS

Nors imperialistai atvira
me ginkluotame susirėmime 
su Tarybų šalimi ir pralai
mėjo, tačiau neatsisakė savo 
kėslų. Tarybinės respubli
kos ir toliau buvo apsuptos ir 
blokuojamos kapitalistinio 
pasaulio. Todėl ir reikėjo 
■jungtis į vieną valstybę, tu-' 
rinčią vieningas ginkluotas 
pajėgas, galinčias apginti 
šąli. (

V. Leninas, TSRS sukūri
mo iniciatorius ir vadovas, 
rašė, kad sąjunginė respub
lika reikalinga “kovai su pa
sauline buržuazija, apsigy
nimui nuo jos intrigų”.

Svarbios buvo ir vidinės 
priežastys, skatinusios su
sijungti. V. Leninas šiuo 
klausimu sake?’ “Reikalinga 
yra glaudi ekonominė Tarybų 
Respublikų sąjunga, be ku
rios neįmanomas imperia
lizmo sugriautų gamybinių 
jėgų atkūrimas ir darbo 
žmonių gerovės užtikrini
mas”.

Tik esant tokiai sąlygai, 
buvo įmanoma planingai ir 
proporcingai ugdyti visų ta
rybinių respublikų ūkį, visas 
jo šakas. Juo labiau, kad 
tarp tarybinių respublikų ir 
anksčiau buvo išryškėjęs 
darbo pasidalijimas. Ukrai
na, pavyzdžiui, aprūpindavo 
šalį metalu ir anglimi, Azer
baidžanas - nafta, Vidurinė 
Azija - medvilne, Maskva ir 
Petrogradas - mašinomis ir 
įrengimais ir t. t.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Rusijos Komunistų parti

jos (bolševikų) CK 1922 m. 
rugpiūčio mėn. sudarė komi
siją tarybinių respublikų su
sivienijimui paruošti. V. 
Leninas iškėlė idėją - su
kurti daugianacionalinę val
stybę savanoriško ir visiš
kai lygiateisio susivienijimo 
pagrindu, t. y., kad tarybinės 
respublikos (Ukraina, Balta
rusija, Azerbaidžanas, Gru

zija ir Armėnija) turi neį
stoti į Tarybų Rusijos sudė
tį, bet kartu į su ja susivie
nyti į LYGIA įTEISIŲ respub
likų sąjungą^ Tai visiškai 
atitiko proletarinio interna
cionalizmo principus, paša
lino bet kokią spragą nepa
sitikėjimui tarp tautų atsi
rasti.

1922 m. gruodžio 30 d. 
Maskvoje prasidėjo pirma
sis Visasąjunginis Tarybų 
suvažiavimas, kuris įkūrė 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą. Suvažiavi
mo priimtoje Deklaracijoje 
sakoma, kad TSRS įkūrimu 
siekiama užtikrinti “ir išo
rinį saugumą, ir vidaus eko
nominį suklestėjimą, ir 
laisvę tautų nacionaliniam 
vystymuisi”.

SUSIJUNGIMO
IDĖJOS LAIMĖJIMAS

TSRS įkūrimas reiškė le- 
jiininės-nacionalinės politi
kos įgyvendinimą praktiš
kai, didelę internacionalinių- 
idėjų pergalę. Socializmo 
statybos laimėjimų dėka, Vi
durinėje Azijoje formavosi 
socialistinės valstybės, ku
rios palaipsniui sąjunginių 
respublikų teisėmis įstojo į 
TSRS sudėtį: Turkmėnija ir 
Uzbekija (1925 m.), Tadži
kija (1931 m.), Kazachija ir 
Kirgizija (1936 m.).

1936 metais vietoje Už
kaukazės Federatyvinės 
Respublikos susidarė trys 
atskiros sąjunginės respub
likos: Armėnijos, Azerbai
džano ir Gruzijos Tarybų So
cialistinės Respublikos.

1940 m. vasarą TSRS su
sigrąžino Besarabiją, kurią 
1918 m. buvo užgrobusi Ru
munija . Besarabija buvo su
jungta su Moldavijos ATS R, 
ir TSRS Aukščiausiosios Ta- 

. rybos nutarimu pertvarkyta, 
į Moldavijos sąjunginę res
publiką.

Tais pat metais Pabaltijo 
respublikose atkūrus Tarybų 
valdžią, rugpiūčio mėn. 
TSRS Aukščiausioji Taryba 
priėmė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją į TSRS sudėtįsąjungi- 
nių respublikų teisėmis.

Šiuo metu TSRS sudėtyje 
yra 15 suverenių, lygiateisių 
sąjunginių respublikų, ku
riose gyvena daugiau kaip 
šimtas tautybių ir nacijų.' 
Todėl sąjunginių respublikų 
sudėtyje įkurta 20 autonomi
nių socialistinių respublikų, 
8 autonominės sritys ir 10 
nacionalinių apygardų.

INTERNACIONALIZMO 
LAIMĖJIMAS

TSRS įkūrimo politinė 
reikšmė ir socialiniai eko
nominiai padariniai yra ne
paprastai svarbūs Tarybų 
valstybės istorijoje. Sis is
torinis įvykis įtikinamai 
rodo, kad laimėjo proletari
nio internacionalizmo idė
jos, kad vaisingai vykdoma 
lenininė nacionalinė politika.

TSRS sudarymas buvo vie
nas iš lemiamų veiks
nių, įgalinusių socialistiškai 
pertvarkyti visuomenę, kelti 
visų tarybinių respublikų 
ekonomiką ir kultūrą, stip
rinti daugiatautės darbo 
žmonių valstybės gynybinę 
galią ir tarptautines pozici
jas. Didžiausias nuopelnas, 
kad buvo sukurta daugiatautė 
socialistinė valstybė, pri
klauso Vladimirui Leninui.

I. VIDŪNAŠ
Vilniaus Valstybinio 

universiteto vyr. dėstytojas
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St. Petersburg, Florida
Šeštadienį, rugpiūčio26 d. 

|vykęs LLD 45 kuopos paren
gimas buvo pasekmingas. 
Svečių prisirinko pilna salė. 
Programą pravedė Al. Alek
nienė. Turėjome pietus, o 
po pietų grupė vyrų - J. Bak
šys, J. Lukas, A. Raškaus
kas ir F. Bunkus - palinks
mino pobūvio dalyvius dai
nomis.

Dainos Mylėtojų choristai, 
pasisvečiavę šiaurės kraš
tuose, jau sugrįžo | namus. 
Jais yra: J. ir S. Vinikai- 
čiai, W. ir B. Kelly, ir M. 
Klišienė. Malonu buvo su 
jais susitikti ir pasidalyti 
Spūdžiais.

•
Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 

11 vai. ryto, įvyko LLD 45 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
kuopos vicepirmininkas Juo
zas Bakšys, o jį pravedė 
Juozas Lukas. Toliau sekė 
kuopos valdybos raportai. 
Bakšys sakė, kad šiuo laiku 
mūsų kuopoje nieko naujo 
neįvyko. Veikimas eina se
nuoju keliu. Laukiame su
grįžtant iš atostogų kuopos 
pirmininko J. Millerio ir 
pasveikstant kuopos finansų 
sekr. J. Grebliko. Jis taipgi 
pateikė raportą iš kuopos fi
nansų stovio. Kuopos iždi
ninkas Jonas Rūbas sutiko su 
raportu. Kuopos vadovau
janti šeimininkė M. Raš- 
kausklenė prašė išrinkti jai 
pagelbininkę maistui pa- ■ 
ruošti. Stefa Juknienė su
tiko pagelbėti. Parengimui

Spaudos naudai parengimai
kia dainų programa, spalio 1WATERBURY IR 

HARTFORD, CONN.

Waterburio LLD 28 kuopos 
draugai ir draugės smarkiai 
ruošiasi prie rugsėjo 17 die
nos pietų, kurie įvyks Lie
tuvių Svetainėje, 103 Green 
St., Waterbury, Conn. Pie
tūs prasidės lygiai 1 valan
dą. Rengėjai prašo svečius 
pribūti kuo skaitlingiausiai. 
Gaspadinės sako visus ge
riausiai pavaišins skaniau
siais valgiais.

Hartfordo Moterų Apšvie- 
tos Klubas ruošia spaudos 
naudai šaunius pietus su pui-

Rochester, N.Y.
Nuoširdi padėka myli

miems draugams Onutei ir 
Petrui Malinauskams už su
rengtą mano gimtadieniui 
paminėti gražią sueigėlę. 
Ji suteikė man daug malonu
mo mano liūdname gyveni
me. Ačiū, mylimi draugu- 
čiai, kad manęs nepamirš
tate. Ačiū draugei K. Že
maitienei už nuvežimą ir 
draugams Julytei ir Frenkiui 
Kontenam už gerus laikus ir 
dovanas, ir draugams U. R. 
Shereliams už dovanas. 
Taipgi visiems už atvirutes 
ir širdingus linkėjimus dide
lis ačiū.

L. BEKESIENE

GELEŽINĖ DUONA?

Šiuolaikinio žmogaus raciono 
tyrimai rodo, kad į mOsų organiz
mą kartu su maisto produktais pa
tenka per mažai geležies. Ameri
kiečių tyrinėtojų duomenimis, dėl 
geležies trūkumo ypač kenčia 
moterys: joms kasdien reikia po 
18 mg, o gauna tik po 11 mg ge
ležies. Panažią išvadą padarė VFR 
dietologai: 40% gyventojų, dau
giausia, motorinis, trūksta geležies. 
Ekspertai rekomenduoja būdus, 
kaip išvengti chroniško geležies 
trūkumo, kuris sukelia mažakrau
jystę. Jų nuomone, kepant duoną, 
I kiekvieną miltų kilogramą rei- 

ia įmaišyti 60 mg geležies.

reikmenis (staltiesė, puodu
kus ir kitokius dalykėlius) 
sutiko supirkti Povilas Alek
na. Knygų sutvarkymo ko
misijos narys Pranas Bun
kus pranešė, kad komisija 
knygas sutvarkė ir pasiuntė į 
Lietuvą.

Kuopos protokolų sekreto
rė Al. Aleknienė pranešė, 
kad šiuo laiku mūsų šalyje 
vieši žymus svečias laik
raščio “Gimtasis kraštas” 
redaktorius Vacys Relmeris 
iš Tarybų Lietuvos. Jis pa
žadėjo šio mėnesio pabaigo
je apsilankyti ir St. Peters- 
burge. Mielai laukiame.

Mūsų choro mokytoja Ade
lė Pakalniškienė dvi savaites 
sirgo influenza. Labai gaila. 
Buvo atvykusi j susirinkimą. 
Sakė dar nesijaučianti gerai. 
Tačiau, sako, reikia pasikal
bėti su choristais, nes jau 
laikas pradėti pamokas.

Nutarta pirmas pamokas 
laikyti antradienį,rugs. 12, 6 
vai. vak. Pamokos įvyks 
pas mūsų gerą choro bičiulį 
Joną Stančiką. Laukiame 
visų. I Dainos Mylėtojų 
Chorą Įsirašė čikagietis 
Martinas Vidra. Jis buvo 
pakviestas pakalbėti. Jis 
gražiai pasveikino visus po
būvio dalyvius. Jis sakė nu
sitaręs čionai pastoviai ap
sigyventi. Pakalbėjęs jis 
padainavo solo “Baigės die
nos vasarėlės”.

Popietė prabėgo su muzika 
ir draugiškais pasikalbėji
mais.

V. B-nė

d. Lietuvių Svetainėje, 157 
Hungerford Street, Hartford, 
Connecticut.

Dainų programą išpildys 
vietinis Laisvės Choras. 
Tikimasi, kad prie progra
mos prisidės svečiai daini
ninkai, kurių laukiama iš 
daugelio vietų. Hartfordo 
choras juk neatsisako nė ki
tiems patarnauti!

Visi ir visos būkime abie
juose parengimuose. Abu 
parengimai labai svarbūs. 
Aš būsiu.

J. STRIŽAUSKAS

Mirus

Stefanijai Sasnai 
ir

Onai Kubilienei
Mūsų nuoširdi užuojauta mirusių šeimoms, 

giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietu
voje.

LLD 198 kp.,
Oakland, Calif.

Mirus

Stefanijai Sasnai 
ir

Onai Kubilienei
Reiškiame gilią užuojautą Stefanijos drau

gui Jonui Gužui, giminėms ir draugams Ame
rikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Reiškiame gilią užuojautą Onos vyrui prof. 
B. Kubiliui, giminėms ir draugams Amerikoje 
ir Lietuvoje.

KATIE ir JONAS VAICEKAUSKAI 
Binghamtop, N. Y.

Detroit, Mich.
Liet. Lit. Draugijos 52 

kuopos labai svarbus susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 20 d., 1 vai. popietę 
Detroito Lietuvių Klube, W. 
Vernor Highway.

Turėsime balsuoti už Cen
tro valdybą 1973-1974 me
tams. Delegatai iš konfe
rencijos, kuri įvyks Chica- 
goje duos pranešimą. 
Reiks išrinkti vajininkus 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
jams.

Taigi visi būtinai dalyvau
kime.

J. ALVINAS

Brockton, Mass.
Ir vėl vienas “Laisvės” 

skaitytojas išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. Rugpiūčio 31 d. 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Mary Mastaikienė, gyvenusi 
32 Vine St. Buvo pašarvota 
Yakavonio koplyčioje, 780 
Main St. Daug gyvų gėlių 
puošė jos karstą, ir daug jos 
giminių ir draugų atėjo atsi
sveikinti su ja. Palaidota 
rugsėjo 2 d. Melrose kapinė
se prie jos velionio vyro Juo
zo Mastaikos.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė Stasys Rainardas kop
lyčioje ir kapinėse.

Draugė Mastaikienė-Kas- 
pariūtė, gimė Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Sukančių kai
me. Į šią šalį atvyko 1906 
metais. Čia gyveno 61 me
tus. Buvo laisvų pažiūrų, 
apsišvietusi* su visais drau
giškai sugyveno. Pati skai
tė “Laisvę” ir ją užrašydavo 
savo giminei Lietuvoje.

Paliko liūdesyje savo duk
terį Lillian ir žentą William 
Overką, Canton, Mass., brolį 
Brocktone, seserį Karoliną 
Barčienę, Canton, Mass., dvi 
seseris Lietuvoje - Oną 
Perlgauskas ir Sofiją Potsus 
ir dvi sesers dukteris, Anne 
Janus, Canton, Mass, ir, 
Nancy Paškevičius, Worces
ter, Mass., taipgi daug kitų 
artimų giminių ir draugų.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į svetainę polaido- 
tuviniams pietums.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemėje, o užuojauta 
jos dukrai ir visiems gimi
nėms ir draugams.

S. RAINARD

Philadelphia. Pa.
RUOŠIME DRAUGIŠKĄ 
PRAMOGĄ

Rugsėjo 2 dieną įvyko LLD 
10 kuopos susirinkimas. 
Dalyvavo nemaža grupelė il
gamečių veikėjų, kurie stro
piai rūpinasi drauginiais ir 
visuomeniniais reikalais. 
Po ilgokų svarstymų nutarta 
suruošti sueigą spalio 1 die
ną, nes tuomet laikas pobū
viams labai patogus: oras 
būna nei šaltas, nei karštas. 
Ir parengimų lankytojai jau 
būna gerai pailsėję po ilgų 
atostogų.

Tiesa, beveik visi veikėjai 
nusiskundė sveikatos nega
lavimais, bet visi pareiškė, 
kad jie sukaups visas jėgas 
parengimą padaryti pasek
mingu.

o
Tarp visokių didmiesčio 

blogybių, kartais sumanoma 
ir gerų, žmonėms naudingų 
veiksmų, štai ne per seniai 
policijos viršylos ir miesto 
Taryba su majoru priešaky
je sumanė ir sudarė komisi
ją miesto piliečių proble
moms spręsti. O visokių 
problemų kasdien iškyla la
bai daug. Kai kurie piliečiai 
susipeša, susiginčija ir, ne
galėdami patys susitaikyti, 
eina į teismą, samdosi ad
vokatus, todėl teismuose su
sikaupia tūkstančiai nesvar
bių bylų, kurių teisėjai nebe
suspėjo išpręsti.

Dabar ta komisija automo
biliu važinėja po miestą ir 
sutaiko vietoje daug iškilu
sių nesusipratimų, kivirčių.

•
Philadelphijos pensininkai 

patenkintai džiaugiasi, kad 
gali važinėti autobusais, kur 
tik nori po miestą, užsimo
kėdami tiktai 10 centų. Ir 
laikas neribotąs!

“L.” Reporteris

ALBUMO
IŠPARDAVIMAS

f

Kurie norite įsigyti Jubiliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, prašome užsisakyti “Laisvės” 
Administracijoje.

KAINA NUŽEMINTA

Kaina už vieną Albumą dabar tik $2. Norintieji 
pasiųsti į Lietuvą, prašomi prisiųsti $2.30 (300 už 
pašto ženklelius). Albumas labai gražus. Jūsų 
giminės ir draugai bus labai patenkinti, gavę tokią 
puikią dovaną. Rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Norwood, Mass.
MANO NUOŠIRDI PADĖKA

šie metai yra mano gyve
nime nelaimingiausi metai 
sveikatos atžvilgiu. Perei
tą vasario mėnesį man teko 
rimtai susirgti. Dvi savai
tes gulėjau Norwood ligoni
nėje. Dalinai sustiprėjau, 
grįžau namo, ir gydytojo 
priežiūroje gydžiausi namie.

Prabėgo virš du mėnesiai, 
ir mane iš naujo užgulė sun
ki liga. Birželio 20 dieną 
vėl atsidūriau ligoninėje, ku
rioje šį kartą teko išgulėti 
net penkias savaites.

Būnant ligoninėje, teko 
pergyventi daug didelių 
skausmų nuo įvairių bandy
mų, kuriuos gydytojai ir 
slaugės atliko.

Per tą ilgą mano sirgimą 
daug kas įgąne aplankė ligo
ninėje, o vėliau ir namie. 
Taipgi gavau daug laiškų ir 
atviručių su simpatiška 
užuojauta. Jų siuntėjai lin
kėjo man greitai susveikti. 
Taipgi gavau nemažai įvai
rių dovanų nuo giminių, nuo 
artimų draugių ir draugų.

Už tą gražų ir šiltą atjau
timą laike šios mano nelai
mės visiems tariu nuoširdų 
ačiū.

Dar noriu tartį didelį ačiū 
mano dukrelei Algutei ir 
žentui Attilio už jų didelį 
atjautimą. Su jųjų nuošir
džia pagalba man buvo leng
viau nugalėti ligos sunku
mus.

NELLIE GRYBIENE

GYVYBĖ BE VANDENS!

Neseniai Kolumbijos universite
te (JAV) buvo atlikti eksperimen
tai, kurie lyg patvirtina tai, kad 
gyvybė galėtų atsirasti ne tik 
tose planetose, kuriose visiškai 
nėra vandens, bet ir kosminėje 
erdvėje.

Binghamton, N.Y.
PRISIMINUS KILNIOS 
IDĖJOS DRAUGE

Pirmadienį, rugsėjo 18 
dieną, jau bus ketverimetai, 
kai negailestingoji mirtis 
užgesino šviesios atminties 
Žvirblienes- Kazlauskienės 
gyvybes liepsnelę. Rodos, 
dar taip neseniai ji buvo 
mūsų tarpe, taip gražiai vei
kė pažangos bare. Kalbėjo 
LLD kp. Moterų Skyriaus su
sirinkime, kuriame tartasi 
spaudos vajaus klausimu. 
Marijona gražiai kalbėjo ir 
kvietė drauges bendrai dar
buotis pagal išgalę. Tačiau 
išėjusi iš susirinkimo ant 
šaligatvio sukrito ir nuvež
ta į ligoninę mirė. Tai buvo 
skaudus smūgis mūsų veik
lai.

Nors jau keturi metai, kai 
jos nebėra mūsų tarpe, 
tačiau jos” gražūs darbai, 
kaip šviesos nešėjos darbo 
žmonių labui, ir pavyzdingas 
jos gyvenimas pasilieka mu
myse atmintini.

Marijona ne tik buvo nuo
latinė pažangių organizacijų 
parengimų lankytoja, bet pa
stoviai jose dirbo. Ji mokė
jo suorganizuotu gražų būrį 
talkininkių. Ji atlikdavo pa - 

VAJUS
GAVIMUI 44 LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENA IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Taikę
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI

Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 
naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 250. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 500.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite '‘Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N1. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.f 11417

sibrėžtą darbą sklandžiai, 
gražiai ir rūpestingai. Ji 
daug ir pavyzdingai veikė 
LLD Moterų Skyriaus kuo
poje. Jos vardu per eilę 
metų buvo “Laisvės” ir “Vil
nies” vajininke. L. D. S. 6- 
toje kuopoje ėjo pirmininkės 
pareigas. Atlikinėjo ir ki
tus kuopai svarbius darbus.

Kas itin svarbu, tai kad ji 
per kurį laiką nesijautė ge
rai, bet savo liga nesiskundė 
ir, nežiūrint to, visur daly
vavo ir dirbo iki galutinai 
liga sulaikė jos kvėpavimą.

Už tai sakau, kad skaudu 
ir liūdna prisiminus, jog mes 
jau neturime brangios drau
gės savo tarpe. Tačiau jos 
gražūs darbai ir pamokini
mai, kaip reikia dirbti, kad 
darbas duotų gerus vaisius, 
pasiliko gyvi ne tik jos šei
mos ratelyje, bet ir visų ją 
pažinusių ir su ja veikusių 
mintyse ir širdyse. Ramybė 
jai visais laikais ilsėtis.

Liūdi jos šeima: Jonas 
Kazlauskas, vyras;Florence 
ir Walter Ewanowai, duktė 
ir žentas,*Lynn, Jan, Lisa ir 
Ted, anūkab, Elezbieta ir 
Ona, seserys, ir kiti artimi 
giminės Tarybų Lietuvoje.

ONA
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NEW YORKO 
NAUJIENOS
New Yorke ir apylinkėje 

Komunistų partijos prezi
dentiniai kandidatai gavo 
37,000 piliečių parašų. Tai 
didelis komunistų laimėji
mas.

•
11 religinių karo priešų 

pradėjo bado streiką rug- 
plūčio 6 d. ir dabar tebeba
dau ja, reikalaudami baigti 
karą. Jie tik geria vandeni , 
nieko daugiau.

Policija areštavo 9 gam- 
blerius, kurie šioje apylin
kėje darė dideli nelegalų 
bizni. < •

Mrs, Deborah Seidel, jau
na advokatė, paskirta inves- 
tigacijty departamento mar
šalų galva.1- •

Moishe Ro^en sukūrė tarp 
žydų naują religinę sektą, 
kuri pripažįsta ir garbina 
Jėzų Kristų, kaip žydų mesi- 
josių. Sako, turį žyduose 
gero pasisekimo,•

Atsidarė naujas specialus 
narkotistams teisti teismas.•

Majoras Lindsay sudarė 
programą senų neturtingų 
nuomininkų naudai, kad 
miesto kontroliuojamuose 
namuose jiems nuomos ne
būtų pakeltos.

RE P.

TftXES

; S TOP

telefonų vartotojų Vietnamo 
karui taksų. Viename pike
te dalyvavo 25 vaikai ir jų 
tėvai.

Newyorkieciai karo prie
šai piketuoja Telephone Co. 
įstaigą. Protestuoja prieš 
kompanijos kolektavimą iš

NEW YORKAS. - Syntex 
korporacija per pastaruo
sius 12 mėnesių padarė 38% 
pelno.

HONOLULU, Hawaii. - 
Prez. Nixonas ir Japonijos 
premjeras Tanaka čia tarėsi 
prekybos ir kitais reikalais.

HANOJUS. - Šiaurės 
Vietname buvo iškilmingai 
minėta 27 metų sukaktis nuo 
įkūrimo socialistinės san
tvarkos.

ROMA. - Italijoje maisto 
kainos liepos mėnesį pakilo

RYGA. Paminklas raudoniesiems latvių šauliams.

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako aštuoneri metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė

jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis 
prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš
gelbėti arba tas kan
čias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

ST. CROIX. - Virginijos 
saloje turčių golfo klube plė
šikai užmušė 8 ir sužeidė 
2 amerikiečius. Policija 
areštavusi du nužiūrimus ir 
kaltina žmogžudystėje.

LONDONAS. - Anglijos 
kalėjimuose suirutė tęsiasi. 
Kaliniai sukyla, sukelia 
riaušes, reikalauja reformų.

Visi puikiai 
nusiteike

Praeitą sekmadienį gra
žiajame draugų Bronės ir 
Walterio Keršulių sodelyje 
įvyko nedidelė, bet labai 
smagi ir draugiška sueiga. 
Ir oras pasitaikė kaip užsa
kytas tokioms vaišėms po 
dar gražiai tebežaliuojan
čiais medžiais.

Sueiga buvo nepaprasta ta 
prasme, jog ji buvo paskirta 
pasimatymui su tik neseniai 
iš Tarybų Lietuvos sugrį
žusiais draugais. Jų buvo 
net penki: Helen ir Rober
tas Feiferiai, Augustinas 
Iešmantą ir Zinaida ir Apo
linaras Sinkevičiai. Man 
labai patiko jų visų draugiš
ka, linksma nuotaika. Atro
do, kad visi yra pasitenkinę 
savo viešnage.

Gaila, kad negalėjau lauk
ti pabaigos ir plačiau su jais 
pasikalbėti apie jų parsive
žtus įspūdžius. Man atrodo, 
kad būtinai reikėtų sudaryti 
progą jiems savo įspū
džiais pasidalyti su platesne 
šios apylinkės lietuviška vi
suomene.

Gražiai pagerbtas mūsų 
senas veikėjas

JUOZAS WEISS

REP.

Pramogų Kalendorius

WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. rengia pietus 
rugsėjo 17 d. Pelnas ski
riamas spaudos naudai. 
Prašome apylinkės draugijų 
nieko nerengti tą dieną.

) - KOM.

WASHINGTONAS. -Jung
tinės Valstijos sutikopradė- 
ti Europos saugumo konfe
rencijai paruošti pasitari
mus lapkričio 22 d.

MEKSIKOS MIESTAS. - 
Meksikos Socialistinė Liau
dies partija savo nacionali
nėje asamblėjoje pasmerkė 
karą ir pasisakė už solida
rumą su kovojančia Vietna
mo liaudimi.

Serga
Juozas Zajankauskas (Za- 

yan) ir vėl turėjo pasiduoti į 
ligoninę. Šį sykį jam teko 
pergyventi operaciją ant 
abiejų akių New Yorko Eye 
and Ear ligoninėje. Opera
cija gerai pavyko, ir Juozas 
mano grįžti į namus už 
dienos - kitos. Veikiausia 
jis jau bus namie, kai šią 
žinutę skaitysite.

Linkime Juozui greit su- 
sveikti.

IEVA

Niujorkiečiai ruošiasi vykti 
į tolimesnes kolonijas

Rugsėjo 17 d. įvyks spau
dos naudai pietūs Waterbu- 
ryje. Girdėjome, kad Jonas 
Grybas, Mildred Stensler ir 
Viktoras Beckeris ruošiasi 
ten vykti. Tad waterburie- 
čiai gali tikėtis sulaukti ir 
meninės programos, nes kur 
mūsų Mildred pasirodo, ten 
netrūksta ir dainų.

Spalio 1 d. philadelphiečiai 
ruošia 
Wayne

rudeninį banketą 6024 
Avė. Jonas Grybas

mano iki tos dienos turėti 
filmų rodymo mašineriją ir 
sako, kad vyks į Philadelphia 
atsilygint už praėjusį kartą. 
Girdėjau, kad ir Mildred su 
Viktoru mano vykti. Ogi ir 
kiti niujorkiečiai bus ten.

Spalio 1 d. hartfordiečiai 
irgi ruošia pietus su menine 
programa, taip pat spaudos 
naudaL Žinau, kad ir pas 
hartfordiečius bus iš‘New 
Yorko kai kas. I. M-nė

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
(LDS) Vykdomoji Taryba lai
kė savo posėdį ir labai tin
kamai pagerbė savo per 28 
metus buvusįiždininką Juozą 
Weissą. Tai įvyko prie 
skanių vaišių, kurias, kiek 
suprantu, draugės moterys 
sunešė-suaukojo.

Kaip žinia, Juozo sveika
tai pašlijus, jis į iždininkus 
šių metų rinkimuose nebe- 
kandidatavo ir jo vieton buvc 
išrinktas Jonas Gasiūnas, 
seniau buvęs LDS pirminin
ku ir sekretorįųmi. LDS 
20-jame seime Chicagoje
paminėtas LDS vicepirmi
ninkės Helenos Jeskevičiū- 
tės puikia kalba ir nuo Vyk. 
Tarybos dovanėle. Taigi 
dabar šiam senam labai nu
sipelniusiam veikėjui šioje 
sueigelėje prie vaišių buvo 
asmeniškai įteikta toji dova
nėlė. Ją Juozas priėmė su 
giliausiu susijaudinimu.

Dvidešimt aštuoneri metai 
organizacijos iždininko 
poste! Koks gražus laiko 
tarpas!

Bet mūsų draugas Juozas 
veteranas veikėjas ne tik 
Lietuvių Darbinininkų Susi
vienijime. Jis pirmaeilis 
veikėjas visame mūsų pa
žangiajame lietuvių judėji
me. Jis “amžinas” mūsų 
pažangiosios spaudos, ypač 
laikraščio “Laisvės” vaji- 
ninkas ir rėmėjas, jai auko
tojas. Ar jūs per daugiau 
kaip penkiasdešimt pastarų
jų metų matėte šioje apylin
kėje kokį nors žymesnį pa
rengimą, ar susirinkimą, ar 
suvažiavimą, kuriame būtu
mėt nematęnesutikę drau
go Juozo Weiss?!

Draugas Juozas Weiss 
nuoširdžiai atsidavęs ne tik 
lietuviškam pažangiajam ju
dėjimui. Jis taip pat visa
dos buvo ir šiandien tebėra 
aktyvus dalyvis visame ben
drajame Amerikos darbo

žmonių pažangiajame judė
jime.

Jei neklystu, mūsų miela
sis draugas jau atšventė ar 
greitai švęs savo 86-ą jįgim- 
tadienį! Kalbuosi su Juozu, 
ir jis man sako: Nė negal
voju apie poilsį. Daly
vausiu judėjime ir remsiu 
jį, kol tik mano krūtinėje 
plaks širdis!

RE P.

NEW YORKAS
Anksčiau buvo paskelbta, 

kad rugsėjo 24 d. įvyks 
vlaisviečių pietūs Forest 
Parke. Prašome įsitėmyti, 
kad pietus perkeliame į 
“Laisvės” salę, vieton 
Forest Parke. Čia bus ofi
cialus atidarymas “Laisvės” 
prenumeratų vajaus ir pa
gerbimas mūsų kolektyvo 
mirusių narių - S. Sasnos ir 
Rojaus Mizaros.

SPALIO 1 D.

Rudeninis banketas Phila- 
delphijoje, pas Albertą, 6024 
Wayne Ave. Bus ir meninė 
programa.

SPALIO 15 DIENA

Tarp lietuvių
Jurgis Varesonas pereitą 

savaitę užėjo į “Laisvės” 
raštinę ir įteikė dovanų nuo 
V. Gurio* ir A. Dobilienės. 
Pastaroji atsinaujino prenu
meratą, o Vincas Guris at- 
maujino keturias prenumera
tas Lietuvoje.

Jurgis sako, kad Vincas 
pusėtinai serga. Jis tik pe
reitą savaitę grįžo iš ligoni
nės. Linkime Vincui sustip
rėti sveikatoje ir vėl su 
mumis dalyvauti.

L. K—te

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6-sios apskrities 
metinė konferencija. Pra
džia 11 valandą ryto. Pie
tūs 1 valandą. Vieta: 1300 
East 11th St., Eddystone, Pa. 
Kuopos išrinkite delegatus ir 
būkite laiku. Esate širdin
gai kviečiami dalyvauti.

APSKR. KOMITETAS

MĖNULIS SKLEIDŽIA
ŠILUMĄ

Vienas kvadratinis Mėnulio pa
viršiaus centimetras išskiria - per 
sekundę 8.106 kalorijų šilumos. Sį 
faktą užfiksavo įrengimai, kuriuos 
paliko „Apolono-15" įgula. Pasi
rodo, kad Mėnulis išspinduliuoja 
tik dvigubai mažiau šilumos, negu 
mūsų Žemė. Šiluminio skleidimo 
šaltinis — radioaktyvūs elementai 
(uranas, toris ir kt.), esantieji Mė
nulio uolienose.

Reikalavimai
Reikalinga moteriškė 

namų valymo darbams. Mo
kestis $2.00 per valandą. 
Gauti daugiau informacijų, 
prašome skambinti AX 6- 
8138. (52-54)

AIDIEČIAMS
Si penktadienį, rugsėjo 15 

d., 7:30 vai. vakare visi suei
kime į Laisvės salę pradėti 
šio sezono pamokas. Po 
ilgų atostogų bus smagu vi
siems pasimatyti, pasidalyti 
įspūdžiais prabėgusios va
saros ir taip pat pradėti 
planus rudeninei veiklai.

Mūsų geribamas solistas 
Viktoras Beckeris sakė at- 
vyks su jo paties keptu ku
geliu. Aišku bus ir daugiau 
užkandžių ir vaišių. Tad 
būkime visi.

J. GRYBAS, 
PIRMININKAS

/Š FOREST PARK PERKELTA I SALĘ

Hartford, Conn.

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Sekmadieni, Spalio 1

157 Hungerford St. - Pradžia 1

Er> i

LAISVES CHORAS, VADOVYBĖJE WILMA HOLLIS

Šis popietis ruošiamas laikraščio ’’Laisvės” paramai. 
Kviečiame vietinius ir apylinkės dalyvauti.

\

Programoj dalyvaus vietinis Laisvės Choras irsplistė 
ELENA BRAZAUSKIENĖ X 
Tikimės svečių ir iŠ New Yorko.

RENGĖJAI: HARTFORDO LIETUVIU MOTERĄ APSVIETOS KLUBAS

KVIEČIAME DALYVAUTI

Sekmadienį, Rugsėjo 24 d.
Įvyks ’’Laisvės” metinio vajaus atidarymas 

ir paminėjimas mirusių draugų.

“LAISVĖS" SALĖJE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

PRADŽIA 1 VAL.

Apart oficialaus atidarymo vajaus, bus 
prisiminti ir pagerbti ’’Laisvės” 

kolektyvo nariai - draugai.

STEFANIJA SASNA IR ROJUS MIZARA

Pakviestas AIDO CHORAS, taipgi tikimės tu
rėti sugrįžusių turistų iš Lietuvos, kurie pa
teiks savo įspūdžius iš jų viešnagės Lietuvoje.

- BUS SKANŪS PIETUS.
4

■ - DOVANA $3.
- PRAŠOME DALYVAUTI.

Ruošia Liet. Koop. Spaudos 
B-vės Direktorių Taryba




