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KRISLAI
PATYS NEIŠMANĖLIAI 
AKTORIUS ART SMITH 
PRAMONINE TAIKA 
ALKOHOLIZMO PAVOJUS 
PAVYZDINGAS DARBAS

- J. GASIUNAS -

TSRS spaudos agentūra 
Tass pastebėjo, kad “dole
rio nuvertinimas yra niekas 
daugiau, kaip didesnis išnau
dojimas savo darbininko“.

Klerikalų “Draugas“ ku
nigiškai bandė teisingų Tas
so pastabų sekamai sukriti
kuoti:

“Taip galvoti ir pas juos 
gali tik visiškai nieko neiš- 
manųs beraštis. Atvirkš
čiai, Amerikos prekės už
sieny bus pigesnės, jų dau
giau pirks ir darbininkai 
gaus daugiau darbo“.

Tikrenybėje, amerikiečių 
prekių pardavimas užsieny
je nedidėja, o dolerio nuver
tinimas smarkiai palietė na
minę ekonomikų, Niekad 
prekių kainos taip smarkiai 
nekilo, kaip dabar. Ne
svietiškai iškilo maisto kai
nos, o darbo žmonių atlygi
nimai nepadidėjo. Bedarbių 
gretos nei kiek nesumažėjo. 
Tik d arbo žmonių apiplėši- 
mas-išnaudojimas gerokai 
padidėjo.

“Draugo“ redaktoriai, ki
tus vadindami neišmanė
liais, tikrai pasirodė patys 
esu papraščiausiais neišma
nėliais.

Mirė 73 metų amžiaus 
Chicagos ir New Yorko teat
ruose pasižymėjęs aktorius 
Art Smith, gavęs širdies 
priepuoli.

\Aktorlus Smith buvo reak
cionierių apšauktas “raudo
nuoju“ ir makartizmo lai
kais buvo Įtrauktas J sub- 
versyvių sųrašų. Jis buvo 
pašalintas iš teatrinio darbo. 
Tik reakcijai atslūgus vėl 
galėjo grįžti prie savo pro
fesijos.

Ragangaudžiams jis nie
kur nenusilenkė, prieš juos 
kovojo ir mirė ramia sųži- 
ne, atlikęs pavyzdingų darbų.

•
AFL-CIO prezidentas 

Meany labai gudriai bando 
manevruoti už “pramoninę 
taikų“. Meiliai sveikinda
mas Nixonu, jis dar kartų 
parodė norų kooperuoti su 
Nixono administracija toliau 
tęsti algų Įšaldymų, kuris 
suteikia kapitalistams dau
giau pelno.

Pramoninės taikos nori 
Nixono administracija ir di
dysis biznis. Bet darbo 
žmonėms ji nieko gero ne
gali duoti, tik dar didesni 
išnaudojimų išlaikyti.

•

Amerikinė Ligoninių Sų- 
junga skelbia, kad nuo 25 iki 
30 procentų visų ligonių yra 
alkoholikai. Apskaičiuojama 
Amerikoje iki 9 milijonų al- 
koholikų. Apie 50 procentų 
įvairių susiželdlmų paeina 
nuo alkoholizmo.

Apdraudos kompanijų ap
skaičiavimu, nuo Įsigėrusių 
vairuotojų Ištinka daugiausia

Liaudies vienybės koalicija 
daug laimėjo rinkimuose 

Čilės respublikoje

Komunistu ir socialialistu 
didžiuliai laimėjimai

Prancūzijoj rinkimuose
Santiago. - Čilės liaudies 

vienybės koalicija, prezi
dento Allendės vadovaujama, 
pasiekė nemažų laimėjimų 
parlamentiniuose rinkimuo
se. Koalicija laimėjo 10 pa
pildomų vietų* Tokiu būdu 
sumažino reakcionierių jė
gas.

Parlamentiniuose rinki
muose 1970 metais bendros 
kairiųjų jėgos laimėjo 36 
procentus visų balsavusių 
piliečių. Dabar laimėjo apie 
45 procentus. Prie laimėji
mų prisidėjo daugiausia jau
nimas* Pirmų kartų 700,000 
jaunuolių rinkimuose daly
vavo.

Marksisto prezidento Al
lendės valdžia dabar galės 
griežčiau kovoti už savo so
cialistinę programų, kurios 
atmetimui reikia parlamente 
dviejų trečdalių balsų, o tiek 
balsų socializmo priešai ne
gali gauti*

Studentai valgo 
šunų maistą

Stillwater, Okla. - Stu
dentai pradeda masiniai pro
testuoti prieš bedldėjančias 
maisto kainas. Jie teigia, 
kad aukštos kainos žymiai 
sunkina jų ekonominę buitį.

Keletas protestuojančių 
studentų pasipirko šunų 
maisto ir dabar valgo. Sako, 
pridėjus česnakų ir pipirų 
galima valgyti. Tai vis ge
rokai pigesnis maistas.

JAV gerina santykius 
su TSRS ir Kinija

Paryžius. - Diplomati
niuose šaltiniuose numato
ma, kad šiuo metu Jungtinės 
Valstijos bando pagerinti 
santykius su Tarybų Sųjunga 
ir Kinija. Tai reiškia, kad 
sios didžiosios valstybės 
galės arčiau kooperuoti tai
kai išlaikyti pasaulyje.

JAV valstybės sekretorius 
Rogers turėjo pasitarimų su 
TSRS užsienio reikalų mi
nistru Gromyko ir taipgi su 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistru. Manoma, kad Brež
nevas pavasarį lankysis 
Jungtinėse Valstijose.

automobilių avarijų ir kas
met užmušama apie 25,000 
žmonių.

Alkoholizmas yra taip pat 
pavojingas, kaip irnarkotiz- 
mas.

•
LLD 185 kuopa, pagerb

dama savo narius, sulauku
sius 80 metų ar daugiau, pa
rodo gražų pavyzdį kitoms 
kuopoms, kuriose irgi yra 
nemaža tokių seno amžiaus 
narių.

Sį sekmadienį (kovo 18) 
Laisvės salėje susirinkę pa
gerbsime tuos, kurie yra 
sulaukę gražaus amžiaus ir 
užsitarnavę pagarbos.

Dabar Kambodiją 
tebebombarduoja

Honolulu, Hawaii. - Ame
rikos lėktuvai kasdien tęsia 
Kambodijos bombardavimų 
Paclflko komanda informuo
ja.

Vietnamo ir Laoso bom
bardavimas sulaikytas. 
Kambodijoje dar nėra pasi
rašyta taikos sutartis, tai 
amerikiečiai tęsia bombar
davimų patriotinių jėgų Jsi- 
tvlrtinimUto Vadinasi, ame
rikiečiai tebekariauja Indo
kinijoje*

Studentai kovoja
Atėnai. - Graikijos prem

jeras (fašistinis diktatorius) 
Papadopoulos pareiškė, kad 
jis panaudos militarines jė
gas “studentų sukilimui nu
malšinti“.

Papadopoulos pripažįsta, 
kad studentų kova sudaro pa
vojų jo valdžiai. Todėl jis 
paslmojo fašistiniai susido
roti su kovojančiais studen
tais.

Nori didesnės
prekybos su TSRS

Washlngtonas. - Daugiau 
kaip 800 korporacijų direk
torių čia turėjo konferenci
jų, kurioje pasisakė už žy
miai didesnę prekyba su Ta
rybų Sųjunga.

Nusitarta raginti Kongre
sų, kad jis pašalintų tam ti
kras kliūtis platesnei preky
bai su socialistinėmis šali
mis.

Valgė žmogieną

Associated Press

MARTEN HARWELL
Edmonton, Kanada. - Li

goninėje Marten Harwell 
aiškino, kad jo lėktuvui su
sidaužius lapkričio 8 d. Ark- 
tike žuvo trys žmonės. Jis 
išlijo gyvas.

Per 3JL dienų jis viskų val
gė, kų tik pagavo. Suvalgė 
likusį maistų, suvalgė žva
kes, muilų, sniegu bandė 
maitintis. Valgė vieno už
mušto žmogaus mėsų.

Kanados policija Jį surado 
ir išgelbėjo.

Londono miesto tarnautojai demonstruoja prieš, užšaldy
tas algas. Visoje Anglijoje streikų bangos padidėjo. Ge
ležinkeliečiai buvo paskelbę generalinį streikų. Kovo 12 
d* Darbo Unijų Kongresas, atstovaujas 10 milijonų darbi
ninkų, paskelbė 24 valandų protesto streikų.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
SOCIALISTINIO 
LENKTYNIAVIMO 
NUGALĖTOJAI

Lietuvos KP Centro Ko
mitetas, Lietuvos TSR Mi
nistrų Taryba ir Respubliki
nė profsųjungų taryba ap
svarstė 1972 metų respubli
kos rajonų augalininkystės 
ir gyvulininkystės darbuoto
jų socialistinio lenktyniavi
mo rezultatus ir paskyrė ap
dovanojimus.

Geriausių rezultatų auga
lininkystėje pagal ekonomi
nes grupes pasiekė Radviliš
kio, Anykščių, Tauragės ir 
Vilniaus rajonų žemdirbiai. 
Jiems paskirtos Lietuvos KP 
Centro Komiteto, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir 
Respublikinės profsųjungų 
tarybos pereinamosios Rau
donosios vėliavos ir pinigi
nės premijos.

Antrųsias vietas iškovojo 
Kauno, Klaipėdos, Kaišiado
rių ir Švenčionių, trečią
sias - Kėdainių, Raseinių, 
Širvintų ir Varėnos rajonai. 
Jiems paskirtos piniginės 
premijos.

Gyvulininkystėje savo 
ekonominėse grupėse pir
mauja Pasvalio, Kupiškio,

Mirė TSRS rašytoja 
Vera Panova

Maskva. - Mirė 67 metų 
amžiaus populiari tarybinė 
rašytoja Vera Panova, para
šiusi nemažai novelių ir ga
vusi net trejetų premijų.

Jos novelė “Traukinys“ 
yra išversta Į keletu kalbų, 
paskiausia išspausdinta 
anglų kalba.

BUENOS AIRES, Argenti
na. - Teroristų grupė už
mušė tris pollcistus, kurie 
saugojo tvarkų karnivalinia- 
me parade.

Rokiškio ir Molėtų rajonai. 
Jiems paskirtos Lietuvos KP 
Centro Komiteto, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir 
Respublikinės profsųjungų 
tarybos pereinamosios Rau
donosios vėliavos ir pinigi
nės premijos.

Antrųsias vietas iškovoję 
Kauno, Jonavos, Kaišiadorių 
ir Utenos, trečiųsias - Pa
kruojo, Šilutės, Alytaus ir 
Šalčininkų rajonai apdovano
ti piniginėmis premijomis.

ELTA

VISUOMENES MOKSLU 
SKYRIAUS DARBAI

VILNIUS (ELTA). Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
visuomenės mokslų skyriaus 
visuotinis susirinkimas ap
svarstė 1972 metų veiklos 
rezultatus.

Susirinkime kalbėję vi
suomenės mokslų skyriaus 
akademikas sekretorius V. 
Niunka, akademikai J. Gau
drimas, K. Kotsakas, K. 
Meškauskas, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijas nariai 
korespondentai R. Kulikaus
kienė, J. Macevičius, V. Ma
žiulis, istorijos mokslų dak
taras B. Vaitkevičius ir sky
riaus mokslinis sekretorius 
P. Dičius papasakojo apiep 
atliktus darbus TSRS jubilie
jiniais metais.

ŽEMDIRBIAI STUDIJUOJA 
EKONOMIKA

TELŠIAI. Kas antra pir
madienį i “Kuršų“ kolūkio 
kultūros namus susirenka 
vairuotojai, mechanizatoriai 
ir gyvulininkystės darbuoto
jai. Juos prie žydrojo ekra
no sukviečia “Dvimetė tele
vizijos ekonomikos moky
kla“. Šio mokymosi organi
zatorė kolūkyje - pirmininko 
pavaduotoja J. Žutautienė.

ST.UBYS

Paryžius. - Prancūzijos 
parlamentiniuose rinkimuo
se kovo 4 d. komunistų ir 
socialistų vienybės frontas 
gavo daugiau kaip 43 procen
tus visų balsuotojų, o dego- 
listų koalicija - 38 proc. 
Balsavimuose dalyvavo dau
giau kaip 82% piliečių.

Komunistai ir socialistai 
gavo 9,081,142 balsus, de- 
golistai - 8,569,332.

Kovo 11d. buvo perrinki
mas daugelio kandidatų, ku
rie kovo 4 d. nebuvo gavę 
daugumos balsų. Tame per
rinkime degolistai kiek at
sigavo, nors komunistų ir 
socialistų frontas paveržė 
iš jų apie 100 parlamento 
vietų.

Dabar, po rinkimų, atrodo, 
kad prezidento Pompidou va
dovaujama degolistų koalici
ja galės išlaikyti valdžių 
nors labai susilpnėjusiomis 
jėgomis.

54,000 amerikiečių 
lankė Čekoslovakiją

Praga. - 1972 metais dau
giau kaip 54,000 amerikiečių 
turistų lankėsi Čekoslovaki
joje, daugiausia buvo čeko- 
slovakų kilmės amerikie
čiai.

Bendrai tais metais ap
lankė Cekoslovakijų apie 12 
milijonų užsieniečių svečių. 
Tai rekordinis užsieniečių 
vizitavimas.

Ragina paleisti 
200,000 kalinių

Washingtonas. - Didžiuo
siuose miestuose vyko de
monstracijos, mitingai ir 
piketai, kurie pasiekė ir Bal
tuosius Rūmus.

Reikalauja prez. Nixono 
ir prez. Thieu paleisti iš 
Pietų Vietnamo kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų dau
giau kaip 200,000 politinių 
kalinių.

Mirė Pearl Buck

Danby, Vt. - Mirė 80 metų 
amžiaus pagarsėjusi rašyto
ja Pearl S. Buck, parašiusi 
85 knygas, 1938 m. laimėjusi 
už literatūrų Nobelio pre
mijų.

Apie 40 metų ji išgyveno 
Kinijoje ir labai daug rašė 
apie Kinijos gyvenimų.

Kompartija apeliuoja
Aukse, teismui

Washingtonas. - Aukš
čiausiasis teismas priėmė 
prezidentinio kandidato Gus 
Hali ir kitų komunistų kan
didatų apeliacijų svarstyti, 
kodėl Kalifornijos valstijos 
rinkimų pareigūnai nelega
liai atsisakė Įrašyti i rinki
mų sųrašų komunistų kandi
datus.

GUS HALI
Amerikinė Civilinių Lais

vių Sųjunga remia apeliacijų. 
Aukščiausiasis teismas 
svarstys apeliacijų sekamų 
rudenį ar žiemų. Gus Hali 
tikisi laimėti.

Opozicija laimėjo
Dublinas. - Airijos rinki

mus laimėjo Liam Cosgrave 
vadovaujama opozicija, ga
vusi 73 parlamente vietas iš 
144.

Kovo 14 d. Liam Cosgrave 
bus nuskirtas nauju premje
ru. I koalicinę valdžia Įeis 
ir Darbo partijos atstovai.

Thieu jau papildęs 
23,500 prasižengimų

Hanojus. - Siaurės Viet
namas ir Vietkongas kaltina 
Pietų Vietnamo prezidentų 
Thieu ir kartu Pentagonų pa
pildžiusiais 23,500 prasi
žengimų prieš taikos sutar-
4.

Vyriausi prasižengimai: 
nesilaikymas paliaubų su
tarties, nesiskaitymas su 
demokratinėmis ir civilinė
mis teisėmis, nesistengimas 
sudaryti sųlygų kontrolės 
komisijoms veikti laisvai.

400,000 vengrų 
lankėsi Vengrijoj

Budapeštas. - Pasaulinės 
Vengrų Federacijos sekre
torius Karpatis informuoja, 
kad per pastaruosius trejetų 
metų Vengrijoje viešėjo dau
giau kaip 400,000 iš užsienio 
atvykusių vengrų.

1972 metais lankėsi 138,- 
000 vengrų, tarp kurių buvo 
apie 15,000 iš Jungtinių Val
stijų. Vis daugiau ir daugiau 
vengrų atvyksta aplankyti 
savo gimtinį kraštų.
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Wounded Knee drama
Kai šie žodžiai pasieks skaitytojus, veikiausia Wounded 

Knee drama jau bus pasibaigusi. Bet šios šalies istorijo
je ji niekados nebus pamiršta.

Šitame taip pavadintame kaimelyje ar miestelyje South 
Dakota valstijoje veikia Indėną Rezervatas. Aną dieną 
apie du šimtus indėną jį okupavo ir pareikalavo, kad fede
ralinė valdžia ką nors darytą pagerinimui ją būklės. 
Pirmiausia turi atsiąsti komisiją ištyrimui taip vadinamo 
Indėną Biuro, kuris tokius rezervatus tvarko ir valdo. 
Bet Nixono valdžia pasiuntė kariuomenę Wounded Knee iš 
visą pusią apsupti ir pareikalavo indėnus pasiduoti nieko 
nelaimėjus. Indėnai atsisakė pildyti įsakymą. Jie gin
kluoti. Jie žada nepasiduoti, kol ją balsas nebus išgirs
tas, Jeigu kariuomenė pradės ginklais juos pulti, jie gin-- 
sis. Visi jie pasiryžęs žūti kovoje.

O indėną padėtis tikrai baisi. Antai, tarp indėnu nedar
bas siekia 22.38 procento visą norinčiu ir pajėgiančią 
dirbti gyventoją, tuo tarpe baltąją bedarbiu tiktai 5.30pro
cento. Kūdikią mirtingumas tarp indėnu net aštuonis kar
tus didesnis negu tarp baltąją amerikiečiu. Dėl baisią gy
venimo sąlygą ir nedavalgymo, proporcionališkai imant, 
aštuonis kartus daugiau indėną kenčia nuo viduriu bei 
gerklės ligą. Taigi, indėną reikalavimas, kad valdžia tuo 
susirūpintą, yra pilnai teisingas. Ją reikalas teisingas. 
Jie turėtą laimėti.

Bet gali pasikartoti ir prieš aštuoniasdešimt trejus me
tus tame pačiame Wounded Knee įvykusi kruvina tragedi
ja. Tada (1890 m.) ten indėnai taip pat buvo sukilę. 
Washington© valdžia taip pat pasiuntė kariuomenę ir juos 
užpuolė. Rezultatas: apie 300 indėną moterą, vaiką ir 
senelią buvo išžudyta. Pasirodo, kad indėną jauni vyrai, 
sužinoję apie valdžios nutarimą ginklais sukilimą numal
šinti, naktį prieš tai buvo iš Wounded Knee slaptai išsi
traukę. Pasiliko tiktai seneliai, moterys ir vaikai. Ka
riuomenės vadovybė taip žinojo, bet vis tiek atidarė prieš 
nelaiminguosius ugnį.

Didžiausia beprotybė

Iš Lietuvos spaudos suži
nome, kad kovo mėnesio pra
džioje Tarybų Sąjungoje lan
kėsi Anglijos Komunistu 
Partijos delegacija,, Mums 
įdomu, kad šie žymūs sve
čiai, be kitą miestą, lankėsi 
ir Tarybą Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Čia jie, žinoma, 
buvo šiltai sutikti ir priimti.

Pasirodo, kad Anglijos ko
munistą atstovai turėjo platu 
pasitarimą su Tarybą Sąjun
gos Komunistą Partija įvai
riais svarbiais pasauliniais 
klausimais. Tarp kitko, pra
nešime apie tuos pasitari
mus skaitome:

“Abieją partiją atstovai 
stojo už komunistą ir socia
listą veiksmą vienybę kovoje 
už taiką, demokratiją, prieš 
reakcinę monopolistinio ka
pitalo politiką, už darbinin
ką ir visą darbo žmonių in
teresus.

Tarybą Sąjungos Komu
nistą partijos ir Didžiosios 
Britanijos Komunistą parti
jos atstovai stojo už tolesnį 
abieją partiją tradiciniu 
draugišką ryšiu ir bendra
darbiavimo stiprinimą, už 
prekybos tarp abieją šalią 
vystymą. Tarybą Sąjungos 
ir Anglijos tautą visuomeni- 
nią ir kultūrinią rysią plėti
mą ir draugystės stiprinimą. 
Abieją partiją atstovai mano, 
kad Didžiosios Britanijos 
Komunistą partijos delega
cijos vizitas ir jo metu įvy
kę pokalbiai padėjo toliau 
stiprinti Tarybą Sąjungos 
Komunistą partijos ir Di
džiosios Britanijos Komu
nistą partijos santykius 
marksizmo-leninizmo, pro- 
latarinio internacionalizmo 
dvasia”.

ir prieš Kristą“. Bet mažai 
kas kreipė dėmesį į tuos 
reakcininkus.

Tarp kitko Hali pasakė: 
“Nixonas siekia nušluoti vi
sus socialinius laimėjimus, 
kurie šioje šalyje buvo pa
siekti per pastaruosius 40 
metą, ir viską sugražinti į 
prieš Naujosios Dalybos lai
kus. Tiktai organizuota liau
dies jėga gali sulaikyti Nixo- 
no ofensyvą prieš biedrjuo- 
menę ir prispaustuosius. 
Mes už tokią liaudies vieny
bę, mes už tokias socialines 
reformas. Bet tuo pačiu 
kartu mes nurodome, kad 
tokios reformos yra tiktai 
pataisymas senosios braš
kančios struktūros ir kad, 
mums reikia naujos struktū
ros“, tai yra, naujos socia
listinės santvarkos.

Halio kalbą skaitlinga pu
blika palydėjo karštais aplo
dismentais.

SUSIRŪPINIMAS
Šauniuoju
LIETUVOS PAUKŠČIU

Arabą teroristinės organizacijos “Juodasis rugsėjis“ 
pasielgimas Sudano sostinėje Khartoume iššaukė pasipik
tinimą ir pasibaisėjimą visame pasaulyje. Nužudymas 
triją diplomatą - dvieją amerikiečių ir vieno belgo - 
negali būti pateisintas jokiais būdais, jokiais sumetimais. 
Tai darbas didžiausią politinią bepročią. Atrodo, kad juos 
tai padaryti buvo pasamdę kokie pikčiausi arabą priešai, 
nors jie sakosi tą žygį atlikę vardan švenčiausio arabą 
reikalo. Tam reikalui jie tik skaudžiai pakenkė. Staiga 
ne tik Amerikos, bet viso civilizuoto pasaulio dėmesys nuo 
izraeliečią, kurie arabus yra nuskriaudę ir laiko užgrobę 
ją žemes, nukrypo Į Sudaną, į Khartoumą, i teroristus.

Visa žmonią kovą istorija kupina akivaizdžiausią įro
dymą, kad toks teroras prieš individualus nepadeda kad ir 
pačiam kilniausiam siekimui. Tai darbas desperatą arba 
provokatorią.

Bet kalbant apie Amerikos nužudytus diplomatus, reikia 
sutikti su tais amerikiečiais, kurie teigia, kad prezidentas 
Nixonas nepadarė visko, ką galėjo padaryti, jiems gyvybę 
išgelbėti. Aną dieną net per televiziją vienas komentato
rius atvirai jo pasielgimą pasmerkė. Girdi, jis padarė 
klaidą, kad pasiskubino pareikšti, jog su teroristais i jo
kias derybas nebus einama, jokią nuolaidą jiems nebus da
roma ir t. t. Labai galimas daiktas, kad per derybas būtą 
buvę galima mūsą diplomatą gyvybes išgelbėti.

Tokią derybą rezultatus dabar sunku atspėti. Bet buvo 
klaida visokias derybas griežtai ir iš anksto atmesti. Tas 
faktas, kad teroristai kitą diplomatą nebežudė ir pasidavė, 
daleidžia manyti, jog būtą buvę galima ir tuos tris diplo
matus išgelbėti. . .

KOMUNISTŲ VADAS 
KALBA UNIVERSITETE

aną

Komunistų partijos laimėjimas
Praeitais metais prezidentiniuose rinkimuose Amerikos 

Komunistą Partija dėjo visas pastangas savo kandidatus 
įtraukti į kandidatą sąrašę visose valstijose. Deja, ne vi
sur pavyko. Kai kuriose valstijose buvo sudarytos tokios 
sąlygos, kad naujai, nepriklausomai partijai patekti į są
rašą buvo neįmanoma. Viena tokią valstiją buvo Calif or - 
nija. Jos žmonės neturėjo progos balsuoti už komunistą 
kandidatus Gus Hali ir Javls Tyner.

Daugelio nuostabai, 
dieną Amerikos Komunistą 
Partijos sekretorius Gus 
Hali buvo pakviestas į Ken
tucky Valstijos Universitetą 
pakalbėti studentams ir pro
cesoriams. Mokyklos salė 
buvo perpildyta jaunais žmo
nėmis. Ir visi jie Hali kal
bą Išklausė su giliausiu su
sidomėjimu.

Hallą kalbėti pakvietė Po
litical Science Association, 
kurios vadovybė ir nariai 
nori išgirsti pažiūras šią 
dieną klausimais iš visą po- 
litinią grupuočlą atstovą. 
Gus Hali gerai pasinaudojo 
nepaprasta proga šios aukš
tosios mokyklos studentus ir 
profesorius supažindinti su 
komunistą pažiūromis. Šios 
politinės asociacijos pirmi
ninkas Dr. Israel Naamani 
pasakė: “Jeigu Nixonas gali 
susitikti su Chou En-lal ir 
Brežnevlu, tai kuo tikriau
siai mes neprivalome bijoti 
susitikti su Gus Hali“.

Įdomu, kad susirinkimą 
piketavo ultra-patrlotlnės 
American Party keli nariai 
su Įrašais savo plakatuose: 
“Komunistą Partija prieš 
konstituciją, prieš Ameriką

Vilniaus “Tiesoje“ (kovo 
2 d.) Vytautas Arbaitis krei
pia dėmesį i mažėjimą gan
drą Lietuvoje. Jis pažymi, 
kad jeigu 1958 metais Lietu
voje buvo 8,811 ponį, tai pra
bėgus dešimtmečiui, 1968 
jau suskaityta tiktai 6,933 
poros. Kame priežastis?

V. Arbaitis aiškina:
“Mūsą gandrai peri tik 

žmogaus įkeltuose lizduose. 
Gal būt, gandrą mažėja ir 
dėl to, kad pamirštama jais 
pasirūpinti. Pasidairykime 
po naujas gyvenvietes, ir pa
matysime, kad naujakuriai 
užmiršo šį puiką paukštį.

Tiesa, gali atsitikti, kad 
naujoje gyvenvietėje seną 
medžią, tinkamą gandraliz- 
džiams, nebus. Bet tai ne 
bėda. Labai gražus papro
tys apgyvendinti gandrus ant 
stogą. Padarykime kelis 
gandralizdžius - gal būt, vie
nas kitas gandrams nepatiks, 
bet trečiame jie tikrai apsi
gyvens. Gandralizdis tik pa
puoš sodybą. Delsti nerei
kėtą. Jau pirmosiomis ba
landžio dienomis gandrai 
grįžta tėviškėn“.

Tikime, kad kolūkiečiai 
rimtai susirūpins šio gra
žuolio paukščio likimu ir 
ateis jam į pagalbą.

JIS UŽ JUOS ATVIRESNIS

Dar sunku dabar pasakyti, 
kaip jam seksis, bet vėliau
sias mūsą Lietuvos “vaduo
tojas“ Zigmas Butkus pata
ria seniesiems broliams 
“vaduotojams” savo sunkią
sias kanuoles nukreipti nau
ja kryptimi. Jis šaukia:

“Mūsą politiniai veikėjai 
turėtą baigti paikus savitar
pio kivirčus ir susivienyti 
bendrai kovai prieš komu
nizmą visur, kur tik jis be- 
pasireiškia“ (“Tėviškės Ži
buriai, kovo 1 d.).

Ot kaip. Lietuvos “vada
vimas“ yra tik skriastė, tik 
priedanga užmaskavimui 
savo tikrąją interesą. But
kus jiems sako, kad jo ir ją

Komunistą Partija kreipėsi Į teismus. Jai pagalbon su 
savo advokatais atėjo Callfornijos Civilinią Laisvią Są
junga.

Tokius klausimus sprendžia ir gali spręsti tiktai šalies 
Aukščiausiasis Teismas. Bet šis teismas ne visas bylas 
priima apsvarstymui. Priima tiktai tas, kuriose liečiamas 
arba keliamas konstitucinią teisią klausimas. Šioje bylo
je teismas turi išspręsti klausimą, ar kuri nors valstija 
turi teisę visos šalies prezidentiniuose rinkimuose savo 
ribose kuriai nors politinei partijai užkirsti kelią dalyvau
ti rinkimuose su savo kandidatais?

Kai kas abejojo, ar Aukščiausiasis Teismas priims ko
munistą skundą prieš Callfornijos valstiją apsvarstymui. 
Bet šiomis dienomis pranešta, kad Teismas sutiko skundą

paimti ir dar šiemet jį apsvarstyti. Tai laikoma dideliu 
partijos laimėjimu.

Aukščiausio Teismo sprendimas turės didžiulės reikš
mės ne tik komunistams ir ją partijai, bet visoms politi
nėms grupuotėms, kurioms didžiosios kapitalistinės par
tijos nenori leisti dalyvauti rinkimuose. Callfornijos val
džia, aišku, teisinsis ir savo poziciją gins visomis jėgo
mis. Bet komunistą skundas toks aiškus ir teisingas, jog 
spėjama, kad Aukščiausiasis Teismas palaikys komunistą 
pusę. Tai būtą istorinis demokratijos laimėjimas prieš 
reakciją Ir kapitalistines partijas. Paskui, kaip yra priim
ta, šiuo teismo sprendimu turės vadovautis kitos valstijos, 
kuriose ateityje Komunistą Partija ir kitos mažosios par
tijos norės dalyvauti rinkimuose.

visą tikrasis priešas yra ko
munizmas, ir su juo reikia 
susidoroti!

Mums Butkaus tiesiog gai
la. Jis, matyt, bus pamiršęs 
labai gražią grynai lietuviš
ką patarlę; Jeigu kiaulė ra
gus turėtą, tai ji visą svietą 
išbadytą. . . Butkus turi 
tik liežuvį, kurį yra parda
vęs už amerikonišką dolerį, 
o ragą neturi jokią.

Komunizmas yra didelė 
pasaulinė jėga. Jau seno
kai, kai komunizmas buvo 
daug silpnesnis, juk su juo 
bandė susidoroti ir Hitleris, 
ir Mussolinis, kurie iš tikrą
ją turėjo pusėtinai didelius 
“ragus“, o kokio likimo jie 
susilaukė? Butkus gal neat
simena. Senieji “vaduoto
jai” jį turėtą apšviesti.

JAU KREIPIA NARIŲ 
DĖMESĮ Į BŪSIMĄ VAJŲ

Lietuvią Darbininką Susi
vienijimo (LDS) organe 
“Tiesoje” už kovo mėnesį 
kalbama apie busimąjį vają, 
kuris prasidėsiąs su balan
džio 1 diena. Žodyje į or
ganizacijos narius sakoma:

“Būtą gerai, kad kiekvie
na LDS kuopa iš anksto dėtą 
pastangas plačiau aptarti, 
kaip būtą galima geriausia 
pasidarbuoti vajuje.

Kiekviena LDS kuopa tu
rėtą dėti pastangas dalyvauti 
vajuje. Kad ir mažesnės 
kuopos galėtą įrašyti vieną 
kitą naują narį per vają arba 
užrašyti naują apdraudę 
esantiems nariams.

Kiekvienoje kuopoje yra 
narią, kurią artimieji (vaikai 
arba anūkai) dar nepriguli 
prie LDS. Kiti turi draugą 
ir pažįstamą, kuriuos pakal
binus būtą galima įrašyti į 
LDS. Arba būtą galima įra
šyti ją vaikus arba anūkus.

Taigi, šiek tiek pasisten
gus, šiek tiek pasitarus 
kiekvienoje kuopoje galima 
gerai pasidarbuoti vajuje”.

JAU BEVEIK VISAS 
PASAULIS SU SOVIETAIS?

Brooklyno tėvelią pran
ciškoną “Darbininkui“ jau 
taip atrodo. Kovo 9 d. lai
doje jo redakcija, išplūdus 
Švedijos valdžią už pasmer
kimą Vietnamo karo, daro 
išvadą, kad ir likusios pa
saulio šalys jau taip pat la
bai sugedusios. Antai:

“Švysteli ir kiti veidai - 
Azijos bei Afrikos valstybią, 
pasiekusią išsilaisvinimą. 
Gavę laisvę, jos J. Tautose 
pasisakė už draudimą oro 
bangom tos informacijos; 
kuriai sutikimo nėra davusi 
ją valstybė. Amerika buvo 
vienintelė, kuri tokiai drau
dimo rezoliucijai buvo prie
šinga; betgi 122 už, 7 susi
laikė. Tokia dauguma pa
balsavo su Sovietais. . . ”

VELTUI JIE IEŠKO 
TOKIOS LIETUVOS

“Vilnies” redaktorius 
drg. Jokubka rašo:

“Martyno Gudelio laik
raščio redaktoriams užkliu
vo “Vilnies” bendradarbis 
Kazys Rimbas, kad jis pa
sakė teisybę, jog “Naujieną“ 
redaktorius negali surasti 
kitos Lietuvos, su kuria ga
lėtą bendradarbiauti.

Būkime tikri, kad “Nau-. 
jieną“ redaktoriai tokios 
Lietuvos, su kuria galėtą 
bendradarbiauti, nesuras. 
Baltagvardiečiai rusai už 
“Naujieną“ redaktorius 
buvo smarkesni, bet nežiū
rint kaip ieško tos Rusijos, 
su kuria galėtą bendradar
biauti, vistiek nesurado. 
Taip bus ir “Naujieną” re
daktoriams ir ją bosui“.

Laiškai redakcijai
Miela redakcija,

Jau keletas metą skaitau 
Jūsų leidžiamą laikraštį 
“Laisvė“. Su malonumu 
skaitau,” nes čia atsispindi 
visas mūsą tautiečią gyveni
mas. Todėl su nekantrumu 
laukiu, kada laiškanešys pa
sibels į duris ir atneš mano 
mėgstamą “Laisvę“.

Taigi noriu Jums padėkoti 
už šį grąžą laikraštį, o tuo 
pačiu ir tetai Domicėlei Ga- 
linauskienei, gyvenančiai 
JAV, už šio laikraščio už
sakymą. Dar kovo 8-osios 
proga sveikinu visas Jūsą 
kolektyve dirbančias mote
ris ir tetą, ir linkiu visoms 
kuo didžiausios asmeninės 
laimės ir geros sveikatos Ją 
gyvenime.

Iš anksto dėkoją
NASTE PETRAUSKIENE 

Mažeikią rajonas, Renavo 
paštas, Butikią kaimas.

Sveikas, mielas drauge 
ANTANAI ir 
visi Laisviečiai,

Taip greit bėga dienos ir 
rieda mėnesiai kai jau patys 
nuo kalno riedame. Vos štai 
praėjo Nauji metai, o jaučia 
pat Moterą diena. Net ne
spėjau pasveikinti mielas 
moteris, tad nors pavėluotai 
siunčiu joms sveikinimą ir 
geriausius linkėjimus.

O mūsą savo sausio 22 d. 
vienas atsisveikinome su 74- 
siais, o antras net su 79- 
siais savo metais. Kiek be
truks, susilauksime gal 
sveiki ir sekančią, kas ap
skritą, kas kampuotą sukak- 
tuvią.

O mūsą ANTANAS SNIEČ
KUS jau Įžengė Į septynias- 
dešlmtininką eiles. Jo su
kaktuvės buvo gražiai at
švęstos, gavo daugybę svei
kinimą, ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš daugelio šalią bei 
respubliką. Juk jis, galima 
sakyti, rekordininkas pagal 
stažo ilgumą sekretoriaus 
pareigose. Tiesiog nuosta
bu, kad jis jau nuo 1927 metą 
LKP CK sekretorius, atvy
kęs Į Lietuvą tuoj po faši
stinio perversmo ir keturią 
komunistą sušaudymo (ją 
tarpe LKP CK sekretoriaus 
KAROLIO POŽĖLOS), o nuo 
1936 metą jis jau I sekreto
rius, ir tas pareigas eina 
be pertraukos Įvairiose są
lygose: ir partijai esant po
grindyje, ir jam esant kali
niu, ir laisvės sąlygose nuo 
1940 metą, kada tą metą re
voliuciniai Įvykiai išvadavo 
jį iš paskutinio kalinimo.

Karo metu jis vadovavo 
partizaną judėjimui kaip 
Lietuvos partizaną štabo 
viršininkas. Pokario metais 
jam vadovaujant buvo atlik
tas milžiniškas Lietuvos at
statymo ir visą sričią nepa
prasto išsivystymo darbas.

Dar jaunutis vaikinas, 
eidamas penkioliktuosius 
metus, jis sulaukė Spalio re
voliucijos ir netrukus, 1920 
metais, Įstojęs i partijos 
eiles, nors dar 1917 metą 
vasarą jau buvo nusistatęs 
kaipo bolševikas. Ir jam 
teko didelė laimė po sunkią 
kovą ir vargą susilaukti to 
laiko, kada Lietuva pasiekė 
tokią didelią laimėjimą so
cializmo kelyje.

Tad buvo džiugu, kad jo 
darbas, Įdėtas 1 kovą prieš 
fašizmą ir socializmo sta
tybą buvo Įvertintas, sutei
kiant Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardą. Tai buvo 
garbė, seniai pelnyta.

Kaip TSKP CK narys, jis 
yra plačiai populiarus Tary
bą Sąjungos mastu, o eilę 
paskutinią metą atstovavo

sąjunginei Partijai įvairiose 
užsienio šalyse. Mes nuo
širdžiai linkėjome mielam 
draugui ANTANUISNIECKUI 
sveikatos ir sėkmės toli
mesniuose darbuose. O 
sveikata jo tvirta ir jėgą turi 
pakankamai, neabejojame, 
kad jis dar daugelio sukak- 
tuvią susilauks ir daug dar
bą atliks.

Tad priimkite labas dienas 
ir geriausius linkėjimus 
Jums su drauge ILZE ir vi
siems draugams Laisvie- 
čiams.

Su pagarba
JUSTAS PALECKIS 

Vilnius,
1973.III.3.

Gerb. A. Bimba ir visi
“Laisvės” bendradarbiai, 
Mano širdingiausi linkėji

mai Jums visiems tvirtos 
sveikatos, laimės, sėkmės 
darbuose ir gyvenime, ir 
ilgo amžiaus.

Didelė, gili užuojauta Li
lian Kavaliauskaitei.

Draugiškai,
J. SMALENSKAS, 

Miami, Fl.

M. COWL - 
KAVALIAUSKAITEI

Brangi Drauge Margaret,
Nežiūrint, kad dienos vis

ką neša praeitin, nė kiek 
neišdilsta įspūdžiai, kuriuos 
patyriau, susitikdamas su 
mielais tautiečiais, viešint 
man JAV.

Ypač šiltas prisiminimas 
Jūsą geraširdiško rūpesčio 
manimi New York’e, to nuo
stabaus vakaro-koncerto, su 
žymią artistą ir poetą pasi
rodymais, su nepalaužiamo 
internacionalinio jausmo 
dvasia. Apie tai aš daug kam 
pasakoju ir estu užsimojęs 
parašyti savo įspūdžiuose. 
Neužmirštama buvo su Ju
mis ir kelionė garlaiviu ap
link Manhatten’ą. Kokia pui
ki buvo diena, kiek saulės (ji 
net per daug apšvietė mano 
skaidres-slides).

Prie progos perduokite 
mano linkėjimus visiems 
mano sutiktiems draugams.

Mes čia visi labai pergy
vename ir jaudĮnamės, kad 
tokia nelaimė ištiko Jūsą se
sutę Liliją. Kaip ji dabar? 
Ar geriau? Skaičiau Jūsą 
rašinį “Laisvėje“, kad jai 
bus daroma sudėtinga opera
cija.

Aš asmeniškai patyriau 
labai didelį Lilijos nuošir
dumą man, kai buvau “Lais
vėje“. Todėl labai labai 
nuoširdžiai linkiu jai kuo 
greičiau pasveikti. Per
duokit jai:

“Miela Lilija, prisimin
damas mūsą susitikimus 
Ozone parke, “Laisvės“ ir 
Moterą klubo parengimuose, 
Jūsą dėmesį ir širdingumą, 
Jūsą dovanėles, aš didžiai 
jaudinuosi dėl Jus ištikusios 
nelaimės. Ir kiti Jūsą bi
čiuliai Vilniuje giliai per
gyvena šį sunką atvejį. Ta
čiau mes visi tikime, kad, 
nors ir daug Jums teks iš
kęsti, - pasveiksite ir vėl 
darbuositės pažangaus rei
kalo labui.

Linkiu Jums, Lilija, kuo 
didžiausios ištvermės ir pa
sveikimo.

Prie mano žodžią savo 
nuoširdžius linkėjimus pri
jungia visas “Gimtojo kraš
to“ kolektyvas”.

Ir Jums, miela Marga
ret, - kuo geriausi visą 
mūsą linkėjimai -

Jūsą
VACYS REIMERIS
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D IDE LIE M S DARBAMS IR 
DIDELEI ATEIČIAI TELKIASI

Mūsų Lietuvos vaikai

Sis liaudies rašytojo Juozo Baltušio straipsnis 
paruoštas, remiantis jo kalba, pasakyta vasario 
20 dieną įvykusiame Lietuvos Kultūriniu ryšių su 
tautiečiais užsienyje komiteto plenume.

J. Baltušis yra Lietuvos TSR Taikos gynimo 
komiteto pirmininkas, aktyviai dalyvauja respu
blikos visuomeniniame gyvenime, daug dėmesio 
skiria išeivijos problemoms, yra aplankęs dauge
lį lietuvių kolonijų JAV ir Lenkijoje.

Praeitų vasara aš kažkaip 
susitikau Vilniuje su tokiu 
piliečiu Lašaičiu. Papras
tas darbo žmogus, šoferis, 
puikus vyras, kokių daug šo
ferių tarpe. Išgyveno kelias 
dešimtis metų Brazilijoje, 
atvyko pamatyti išsiilgtą 
tėvų žemę. Na, susėdom, 
paragavom lietuviškos sti
priosios, išsikalbėjom, nu- 
braukėm po ašarą, kaip ir 
pridera lietuviams tokiu at
veju. O paskui išsiskyrėme: 
liko šviesus to žmogaus pri
siminimas.

Bet po kurio laiko tas su
sitikimas sukėlė nemaža 
minčių. Juk Lašaitis ir 
tūkstančiai į jį panašių lie
tuvių darbo žmonių gyveno 
Brazilijoj, Argentinoj, 
Urugvajuj, Paragvajuj ir ki
tur jau tada, kai Lietuva 
buvo caro, o vėliau lietuviš
kos buržuazijos valdoma. 
Tai kodėl gi tuomet nė vie
nas jų, darbo eilinių, neat
vyko aplankyti gimtąją tėvų 
žemę? Ar tada jie mažiau 
mylėjo Lietuvą? Ar juos 
gąsdino dideli atstumai? Ar 
jie neturėjo lėšų kelionei? 
Ar gal nebuvo jokios instan
cijos, kuri būtų palaikiusi 
ryšius su tautiečiais užsie
nyje?

Nieko panašaus! Mylėjo 
tėviškę lietuvis. Visuomet 
mylėjo, nuo lopšio iki kars
to. Ir atstumai tie patys 
skyrė Lietuvą nuo Brazil!-' 
jos. Ir pinigo lietuvis šo-' 
feris turėjo Brazilijoje ne 
mažiau, kaip dabar. Ir to
kia instancija buvo - veikė 
gi Užsienio lietuvių draugi
ja, o jos pirmininkas rau- 
donskruostėlis ponas R. Ski
pitis pats nukako f Braziliją 
ir net nusifotografavo tenai 
su vietos lietuviais. Tai kur 
gi čia šuo pakastas?

Atsakymą gali duoti mūsų 
gyvenimo tikrovė. Mes ma
tome šimtus ir tūkstančius 
tautiečių, atvykstančių į 
gimtąją Lietuvą iš įvairiau
sių, dažnai pačių tolimiausių 
pasaulio kampelių, kaip Bra
zilija, Australija, kitos ša
lys, ir dalyvaujančių čionai 
mūsų Dainų šventėse, ben
draujančių su dešimtimis 
tūkstančių Lietuvos darbo 
žmonių.- Matome grupę 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose gyvenančių lietuvių vai

kų, vasarojančių prie Kauno 
marių drauge su mūsų vai
kais. Matome nuolatos sti
prėjantį mūsų rašytojų, žur
nalistų, kitų kultūros dar
buotojų ryšį su JAV pažan
giųjų lietuvių organizacijo
mis ir jų spauda. Matome, 
kaip mūsų Komitetas organi
zuoja nuolatines Tarybų Lie
tuvos kultūros ir meno žmo
nių išvykas svečiuosna pas 
tautiečius užsienyje, kaip 
plinta ir stiprėja gau
sybė asmeninių kontaktų, 
kaip intensy viai vyksta pasi
keitimai kultūrinėmis ver
tybėmis.

Ir matome, kad visas šis 
didžiulis darbas dirbamas ne 
kokiais nors biznio sumeti
mais, kaip kadaise dirbo mi
nėtoji užsienio lietuvių drau
gija, ne tikslu išvilioti iš

Penki tūkstančiai “laimingųjų”!

Ji buvusi vietnamietė, da
bar Mrs. Ross Boyle, gyvena 
miestelyj Reston, Va. Augi
na trimetę dukrytę Kim. 
Prieš ketverius metus Sai- 
gone susipažino su ameri
kiečiu Ross Boyle ir už jo 
ištikėjo. Ji laiminga dar ir 
tuo, kad mokėjo anglų kalbą, 
tai Amerikoje nebuvo sunku 
prisitaikyti prie naujų gyve
nimo sąlygų.

Dabar jokių “laimingų” 
vietnamiečių, ištekėjusių už 
amerikiečių, gyvena Jungti
nėse Valstijose penki tūks
tančiai (5,000). Deja, sako
ma, toli gražu ne visos to
kios laimingos, kaip Mrs. 
Boyle. Daug jų nemokėjo 

lietuvio užsienyje labai sū
riu prakaitu uždirbtą dolerį, 
ko siekė daugelis ano meto 
veikėjų, o visiškai kitu tiks
lu. Vyksta nuostabus, pasa
kyčiau, milžiniškas visos 
mūsų nedidelės tautos, ši
tiek istorijos vėtrų praeity
je daužytos, blaškytos, po 
visą Žemės planetą išbar
stytos, visų garos valios 
lietuvių telkimas i vieną 
darnią šeimą, telkimas di
deliems darbams, dideliems 
žygiams ir didelei ateičiai - 
tokiai ateičiai, kokios maža 
tauta gali pasiekti tiktai ga
lingoje broliškų tarybinių 
tautų sandraugoje, tiktai 
žengiant komunistinės ideo
logijos nubrėžtomis gairė
mis. Mus skiria atstumai, 
bet visus mus jungia šis di
delis tikslas, bendros šei
mynos jausmas.

Gal aš ir sentimentalus. 
Mano metuose pasitaiko ir 
tokių dalykų. Tačiau savo 
vaikystėje ir jaunystėje aš 
mačiau, kaip išeina iš gim
tosios žemės duonos kąsnio 
netekę darbininkai, beže
miai ir mažažemiai valstie
čiai, antstolio išvaržytų už 
skolas ūkių buvę savininkai. 
Mačiau. Prisiklausiau labai 
nelinksmų jų dainų, ir ne 
tiktai dainų - visko buvo: 
sielvarto ir aimanų, ašarų 
ir prakeikimų. . . Labai 
visko.

Ir aš nesigėdinu prisipa
žinti, jog esu laimingas, su
laukęs tokio meto, kai šofe
ris Lošaitis, atvykęs iš toli
mos Brazilijos i Lietuvą, 
neberado gimtosios dūminės 
pirkios, visoj Lietuvoj ne
pamatė nė vieno antstolio, 
išvarančio už skolas žmones 
iš gimtosios pastogės, nie
kas nepaprašė jo paramos, o 
teiravosi, kuo galėtų jam 
padėti, nes šiandien Lietuva 
kiekvienam dorai dirban
čiam savo sūnui turi pakan
kamai duonos, laimės ir sau
lės. Ji nebebarsto alkanų 
savo vaikų po pasaulio pa
šalius, o glaudžia prie šir
dies kiekvieną geros valios 
savo sūnų ir dukrą.

Štai kodėl lietuvis vis daž
niau atvyksta į savo išsvajo
tą tėvų žemę. . .

JUOZAS BALTŪSIS 
1973 m. vasario 22 d.

anglų kalbos. Čia baisiai 
sunku joms prisitaikyti prie 
naujojo gyvenimo. Daugelis 
net keikia savo likimą. Be 
to, vietnamietės labai nepa
sitikinčios savo amerikiečių 
vyrų ištikimybe. Jos mano, 
kad jie jas apgaudinėja. . .

Kaip ten bebūtų, jas visas 
galima laikyti laimingomis, 
palyginus su apie 100,000 jų 
sesučių, mūsų jaunų vyrų 
apviltų ir paliktų Pietiniame 
Vietname, auginančių jų vai
kus, paniekintų ir gyvenančių 
didžiausiame skurde. Kokia 
tragedija! Koks balsus šio 
barbariško karo palikimas 
Vietnamo žmonėms!

FELJETONAS

Puodas Katilą Vanoja
Du dideli dipukai išėjo į 

“plačias dirvas” ir panorė
jo sužinoti, kuris kuriam 
gali patarti, kaip būti geres
niu dipuku.

Ana, dipukų laikraštyje 
“Laisvoji Lietuva” už sau
sio 4 diena tūlas p. Zičkus 
pasigavo kokį tai V. Bražėną 
ir stengiasi “išrauti vieną 
kitą plauką iš jo skiautu- 
rės”, bet iš visko atrodo, 
kad jie abudu beplauktai, ir 
todėl jiems peštis yra labai 
sunku.

Iš jų nusiskundimų ant 
viens antro gali pastebėti, 
su kuo jie bendrauja ir vei
kia prieš Lietuvą, prieš gi
mines, prieš buvusius pažįs
tam us ir visus gerus lietu
vius tėvynėje. 0 . P. Zič
kus savo kritikoje Štai kaip 
dėsto:

“Literatūra, kurios davi
niais tie ilgi straipsniai buvo 
parašyti, yra platinama 
kraštutinės ir fanatiškos or
ganizacijos John Birch So
ciety. Pluoštą tos literatū
ros prieš kelias savaites 
prisiuntė man pats V. Bražė
nas. Nežinau kieno norais ir 
iniciatyva, ta literatūra ge
rokai seniau yra siunčiama 
man tiesioginiai iš vieno tos 
organizacijos centrų, kuris 
yra Bostono pašonėje”.

Matomai, P. Zičkus nori 
išrauti pilną gniužą plaukų 
iš V. Bražėno skiauturės ir 
kaltina jį už kokiais tai ne
žinomais keliais siuntinėji
mą įtartinos literatūros.

Toliau, P. Z., turėdamas 
V. B. už plaukų, sako: “Ži
noma, jeigu John Birch So
ciety valdytų Baltuosius Rū
mus ir Kongresą, Amerikos 
gyvenimas būtų kitoks. Ta
čiau ar jis būtų geras, rei
kia pagalvoti”. Na, pagalvo
jus, gal P. Z. Ir sutiktų. . .

Bet reikia prisiminti ne tik 
tai, kas šiandien dedasi, bet 
kas dėjosi ir ką dipukai per
gyveno per pirmąsias die
nas, kai teatvyko J šią šalį. 
Sako: “Prieš vykstant į
Ameriką visi buvom apklau
sinėjami AmerUSos ČIA 
(slaptosios žvalgybos agen
tūra) pareigūnų. Kapitonas, 
klausinėjęs mane, paklausė. 
Kada nuvažiuosi į Ameriką 
ir vėliau gausi pilietybę, už 
kurią partiją balsuosi?”

Aišku kaip diena, dipukai 
buvo ne tik apklausinėjami, 
bet ir prisiegdinti, kad jie 
nieko bendro nebeturės su 
pažanga, su darbo sąjungo
mis, ne tik balsuos už bur
žuazijos pastatytus kandida
tus, bet ardys pažangiečių 
susirinkimus. Tokią prisie- 
gą sudėję jie ją pildė ir dar 
pildo, visur gelbėdami reak
cijai.

Toliau nusiskundžiama 
sekamai: “Kai kuris sekma
dieniais dar nueinam į lie
tuvišką parapijos bažnyčią į 
lietuvių kalba mišias; ji jau 
yra apytuštė ir nebesigirdi 
gražios choro giedamos lie
tuviškos giesmės. Jeigu dar 
nuvažiuojam į lietuvišką ge
gužinę, joje pajuntam tuštu
mą. įvairūs minėjimai ir 
parengimai, kurie netalpin
davo susirinkusių, nes salės 
buvo permažos, dabar per
sikeliami į mažesnes, bet ir 
jos jau yra apytuštės. . . ”

Ak, imk ir gailėkls. Dar 
tik neseniai daužė langus pa
žangiečiams, ardė jų susi
rinkimus, apmušė jų kalbė
tojus, užpuldinėjo - pikieta- 
vo piknikus, gegužines, o da
bar jau tik tuštuma visur. . „

Toje pačioje “L. L.” lai
doje nusiskundžiama, kad 
lietuviški dipukai pasižadė

jo ne tik atiduoti savo balsus 
už Richardą Nixoną, bet dar 
ir pasidarbuoti, o už tai 
jiems buvo pažadėta graži 
suma $15,000,000. Bet kada 
rinkimai jau praėjo ir R. 
Nixonas laimėjo, nieks tų 
žadėtų $15,000,000 iš niekur 
nebeatslunčia. Ieškota, kur 
pinigai užkliuvo? Tartasi, 
kad gauti nors $3,000,000. 
Tarpininkavo koks tai kun. 
Kazimieras Pugevičius. Bet 
visos pastangos veltui (Na, 
ir ką gi, patys prisipažįsta, 
kad visur tuščia. Nieko ne- 
beatstovauja, nes nebeturi 
publikos su savim, nebegali 
ir pagalbos politikieriams 
duoti. Šie juokus iš tokių 
paklydusių sielų daro. Ar iš 
to pasimokins? Abejotina.

Šmeižia savo tėvynę Lie
tuvą, pilsto vandenį ant sve
timo malūno ir gauna per 
nosį! “Katilas su puodu - 
abudu juodu”. DZŪKELIS

"A Family of 
Peoples: USSR 
After Fifty Years”

In the present period, with 
its problems of international 
and interethnic relations and 
with widening American-So
viet contacts, the multinatio
nal, multilingual and many
cultured aspects of Soviet 
life take on heightened inte
rest. On the occasion of the 
50th anniversary of the for
mation of the USSR, the edi
tors of NEW WORLD RE
VIEW have produced a col
lection which will answer 
many - if not all - questions 
about the nations and peoples 
of the USSR.

This book, a paperback 
original, will be aneye-ope- ' 
ner to those who thought of 
the Soviet Union as entirely 
^'Russians”, or as a drab, 
uniform society with people 
stamped out of a single mold. 
For here are people of more 
than 100 different national 
groupings, speaking as many 
languages, organized into 15 
separate national republics, 
each with its own Constitu
tion, legislatures, etc., as 
well as pm any autonomous 
republics and national areas, 
all within the administrative 
structure of the USSR gov
ernment. The Soviet people 
are Asian, Slavic, Turkic, 
Mongolian, European, light
skinned and dark. Many for
merly backward, nomadic 
and illiterate peoples now 
have written languages and 
universities and scientific 
institutes. The children of 
former peasants and sheep
herders build modern eco
nomics, write novels, 
poems, lyrical prose - in
deed, the book contains pie
ces by some of the national 
writers brought to the fore 
by the Soviet policy of pro
moting and encouraging the 
expression of national iden
tity within a framework of 
international unity and 
cross-fertilization.

All in all, A FAMILY OF 
PEOPLES, is a useful addi
tion to our knowledge about 
the USSR, so necessary in 
today’s world, and must 
reading for those who would 
learn for the first time about 
the thriving, distinct-yet- 
united, and proud peoples 
who inhabit that vast country.

“A FAMILY OF PEO
PLES”, published by N. W. 
R. Publications, 192 pp., 
$1.95, 156 Fifth Ave., New 
York, N. Y. 10010

Žmonių sveikatos apsaugos reikalais

Kaip vaistai paruošiami ir 
gaminami Tarybų Sąjungoje

Kaip organizuojama vaistų gamyba TSRS? Be TSRS 
sveikatos apsaugos ministerijos Naujųjų gydymo priemo
nių ir medicinos technikos įdiegimo valdvbos sprendimo 
nė vieno medikamento negali būti leista gaminti. naudo
ti gydymo įstaigose ir pardavinėti vaistinėse.

Prie valdybos veikla konsultacinis organas — Farma
kologijos komitetas. Jį sudaro žymūs mokslininkai 
medikai, mikrobiologai, lai niakologai, chemikai. Prieš 
gaudamas kelialapį į gyvenimą, naujas vaistas kruopš
čiai eksperimentiškai tiriamas su dviem—trim skirtingomis 
gyvulių rūšimis. Reikalavimų sąrašas labai įvairus.

Turi būti paruošta smulki dokumentacija — biologinė 
ir cheminė. Joje išnagrinėjama gamybos technologija, 
nustatoma, ar nėra šalutinių priemaišų, kokia galimybė 
užtikrinti pastovią cheminę sudėtį. Tikrinamas preparato 
tinkamumas minimum po metų laikvmo: nustatoma, ko
kiomis formomis preparatas gali būti gaminamas — mil
teliais, lašais, tabletėmis ir t. t.

Naujų preparatų klinikiniu patikrinimu užsiima tik at
skiros, tam paruoštos medicinos įstaigos, remdamosios 
tiksliomis instrukcijomis. Klinikose pirmiausia patikrina
ma, ar preparatas nežalingas, o tiktai po to — ar eiekl\- 
vus.

Surinkta iš daugelio klinikų dokumentacija pateikiama 
svarstyti Farmakologijos komitetui ir gydymo priemonių 
aprobavimo skyiiui. Ten tikrinama, ar vaistai tikrai duoda 
ką nors naujo, palyginami su jau esančiais. Po to pre 
paratas, vertas dėmesio, siunčiamas pakartotiniems ty
rimams.

Naujo vaisto kontrolė nesibaigia po to, kai jis per
duodamas vaistinėms. Tuo užsiima .Apskaitos, sisteminimo 
ir ekspresinformacljos apie gydymo priemonių šalutinį 
veikimą skyrius. Jeigu kartais pacientams pasitaiko neti
kėtų šalutinių reiškinių, tenka keisti instrukcijas dėl to
kių medikamentų naudojimo arba net apriboti jų pritai
kymą.

Tarybinė sveikatos apsauga neužsidaro savo rėmuo
se. Jos įstaigos aktyviai bendradarbiauja su užsienio far 
makologais, ypač su kolegomis iŠ VDR, Vengrijos, Len 
kijos, Jugoslavijos, palaiko gerus rvšrus su Vakarų tvri- 
mo įstaigomis, su daugeliu pasaulinio garso firmų. Su 
kai kuriomis pasirašyti susitarimai dėl mokslinio bei 
techninio bendradarbiavimo.

Norėdamas užregistruoti savo preparatus Tarybų Są
jungoje, užsienietis gamintojas privalo pristatyti išsamią 
dokumentaciją pagal mūsų šalyje priimtas laisvkles. Tik
tai įdėmiai ją išstudijavus, o kariais ir papildomai patik
rinus, medikamentas pasirodo mūsų vaistinėse.

Paruošė VINCAS \TRŽONIS

Apie Pasaulio gyventojus
Jungtinių Tautų Pasaulio 

gyventojų apskaičiavimo 
skyrius skelbia, kad pabai
goje 1972 m. pasaulyje buvo 
3,700,000,000 gyventojų. 
Per vienerius metus padau
gėjo 75,000,000. Sako, kad 
pasaulyje gyventojų skaičius 
greičiau auga, negu pagami
nimas užtenkamai jiems 
maisto. Žinoma, maisto pa
gaminimas būtų daug dides
nis, jeigu nebūtų milžiniška 
darbo jėga sueikvojama gin
klų ir amunicijos gaminimui.

Labiausiai žmonės plati
nasi Afrikoje, Azijoje ir Lo
tynų Amerikos šalyse, kaip 
tai Meksikoje, kur ant tūks
tančio gyventojų per metus 
užgema net 44 vaikai. Seka 
Afrika, Azija ir Okeanija. 
Afrikoje, Liberijoje, ant 
tūkstančio žmonių per metus 
gema 51 vaikas, Pakistane, 
Azijoje, - taip pat 51, Saudi 
Arabijoje - 50. Tuo kartu 
Jungtinėse Amerikos Val
stijoje ir Tarybų Sąjungoje 
tik po 17 vaikų ant 1,000 
gyventojų.

Atsilikusiose šalyse yra 
labai didelis vaikų mirtingu
mas. Kaip kuriose per pir- 
mosius metus iš 10 vaikų 
miršta vienas, gi JAV ir 
Tarybų Sąjungoje apie 20 
vaikų iš 1,000. 
SKAITLINGIAUSIOS SALYS

Daugiausiai gyventojų turi 
Kinija. Pabaigoje 1972 metų 
ji turėjo 787,200,000 gyven
tojų. Indija turėjo 550,500,- 
000*, Tarybų Sąjunga - 245,- 
000,000, Jungtinės Amer. 
Valstijos - 207,000,000, In
donezija - 125,000,000, Ja
ponija 105,000,000, Brazi
lija - 95,000,000, o kitos po 
mažiau.
DIDŽIAUSI MIESTAI

Skaįtlingiausias pasaulyje 
miestas buvo Šanchajus, Ki
nijoje, kuris turėjo 10,800,- 
000 gyventojų. Sekamas - 
Tokijas, Japonijos sostinė, 
turėjo 8,841,000. New Yor- 
kas turėjo 7,895,000, Peki

nas - 7,570,000, Londonas - 
7,380,000, Maskva - 7,050,- 
000 gyventojų.
MERGAIČIŲ DAUGIAU

Naujagimių vaikų tarpe 
yra daugiau mergaičių, kaip 
berniukų. Bet vyrai ilgiau 
gyvena, negu moterys.

Aborcija dabar yra lega
lizuota 22 šalyse. Laisviau
sia Skandinavijos ir Centra- 
linės Europos šalyse.

D. M. S.

Ne Hipis, 
bet teisėjas

T M New Yoik 1in»eVAnd'<-«w •$*<*» 
Justin C. Ravitz at Recorder’s Court in Detroit

Jis sakosi esąs marksis
tas. Jis stoja už kapitalisti
nės santvarkos pakeitimą 
socialistine. Bet jis sako, 
kad jis nusprendė dar šioje 
santvarkoje pagal įstatymus 
darbuotis pagerinimui liau
dies būklės. Ir visi, kurie 
jau yra turėję su juo reikalų, 
pripažįsta, kad marksistas 
teisėjas Justin C. Ravitz yra 
labai malonus žmogus ir pui
kus, teisingas teisėjas. Dar 
tik pora mėnesių kaip jis iš
rinktas teisėju.



4-tas puslapis

JONAS MIKAILA

Ten, kur atgimė pilys 
ir nauja gadynė

(Tęsinys iš praeito numerio)
Įvairios vaisių sunkos, tikra 
gamtos dovana, skanu, svei
ka, jautiesi sotus, patenkin
tas. Išgerk pas mus bet 
kokios sunkos, kad ir tokios 
nekaltu pavadinimu kaip 
obuolių sunka, tuojau pajusi 
“protestų”. Jausies beveik 
ligonis. Per daug civili
zuotu prieskonių!

O saldainių Lietuvoje tik
rai nestokuoja. (Nieko ne- 
stokuoja. Pagrindinio, gero 
maisto, kada nueisi, tada 
nusipirksi). Visur ilgos, per 
visų sienų lentynos, užkrau
tos vien tik saldainiais. Tai 
jau du - tris kartus daugiau 
negu Brooklyno supermar
ketai jų turi. Be to, yra at
skiros parduotuvės, kur vien 
tik saldainius ir saldžius 
pyragaičius parduoda. Su 
stikleliais mūsų broliai per 
daug nežaidžia. Jeigu vil
nietis “išmes” vienų, tai, 
pavyzdžiui, nejorkiečiui, kad 
“nepasiduoti”, prisieis du 
ar tris “išmesti”. Štai, 
gerbiamieji, kaip laikų gali
ma sutaupyti! .....

Nors statybos Lazdynuose 
dar vis tęsiamos, bet eina
ma prie išores apdailos dar
bų, perkeliami - nustumiami 
smėlingi kalneliai J klonius. 
Smėlynai uždengiami storu 
sluoksniu labai geros rūšies 
juodžemio. Sėja žolę, sodi
na medelius. J aukštesnes 
vietas - kalnelius Įdedami 
betoniniai laipteliai. Kada 
tie buvę pieskynai sužaliuo
ja, ■ tie gražūs pertvarkyti 
gamtovaiždžiai, kiekvieno 
praeivio žvilgsnius patrau
kia, akis vilioja.

Teko nugirsti, kad Žir
mūnų vienas rajonas gavo 
Visasų junginę premija. 
Lazdynai jaunesni už Žirmū
nus, ir, kaip man atrodo, jie 
pralenkė Žirmūnus, o dabar 
atrodo, kad Karoliniškės ap
lenks ir savo kaimynų - 
Lazdynus. Matosi, kad 
“kandidatų” Į premijas nie
kad nebus stoka, niekad ne
pritruks.

O tie tiltai! Balto betono 
tiltai! Jie tikrai atrodo kaip 
Įspūdingi gigantai. Nema
čiau, kaip jie statomi, bet 
matosi (mačiau tik iš tolo), 
kad jie - jų milžiniškos da
lys, dirbtuvėse išlietos, at
vežtos ir ant upės sudėsty
tos. Iš tolo jie atrodo, kaip 
milžiniški, keturkojai araš- 
tuonkojai, pasakiški balti 
driežai.

Galima Įsivaizduoti, ko
kių prietaisų, kokios techni
kos reikia, tokiu būdu pa
statyti toki tiltų. Labai man 
norėjosi juos nufilmuoti, nu
fotografuoti, deja, nepasitei
ravau, ar tai būtų galima.
SENAMIESTIS 

Turistai ir senamiesti liūs nuneša Į parduotuvę ir 
gražiai apibūdino. Lai būva palieka. Prisiėjo ir šias

leista ir man apie ji prisi
minti. Taigi, šeimininkų 
neužmirštas ir centras - 
senamiestis. Pavaikščiojus 
jo siaurutėmis kreivomis 
gatvelėmis matosi, kad ir 
čia šeimininkai nemiega. 
Amžių nususinti - sutrūkę, 
aptrupėję, žemėsna ligi lan
gų susmukę, pageltę mūre
liai, mūrininkų kruopščio
mis rankomis vėl prikeliami 
gyvenimui, ir kada dažytojas 
užbaigia savo darbų, miela 
žiūrėti Į toki pastatų, atro
do, kaip naujas, o ne šimt
mečių senelis.

Tokie atnaujinti pastatai; 
tampa naudingais, vėl stoja 
“rikiuotėn?, Įsikuria juose 
Įvairios Įstaigos, suvenyrų 
ir kitokios parduotuvės arba 
užeigos.

gElEs KAIP DUONA
Vilniečiai dideli gėlių pa

triotai, o tų gėlelių, tai vi
sur pilna! Net maisto par-, 
duotuvėse jomis galima ap
sirūpinti. Pakelėse, šali
gatviuose, parkuose, visur 
gražiausios lelijos, rožės ir 
kitokios gėlelės puikuojasi. 
Pasirinkimas geriausias. 
Atrodo, kad vilniečiui - vil
nietei be gelių būtų nejauku 
gyventi. Gėlių puokštė turi 
būti kasdienę ant stalo. Gat
vėje ne tik moteris, bet ir 
vyrus tankiai sutiksi gėlių 
puokštes nešantis. Dirbti
nų - popierinių gėlių čia 
niekas nenori.

Gal būt, kad gėles mes 
visi mylim, bet kad jos nu
skintos greit nuvysta. Ne
sant dideliam reikalui, ar 
ne geriau jas palikti, kad 
žydėtų?! Manau, kad kiek
vienas filmininkas - mėgėjas 
ieško jų filmuoti. Iš arti, 
su bitele ant žiedo toks ža
vingas vaizdas! Koks jo lai
mikis! Ieškojau jų Kaune, 
Vilniuje, Maskvoje, Druski
ninkuose ir Trakuose, fil
mavau kur tik jų radau. O 
vis tik man atrodo, kad aš 
jų per mažai suradau. O 
bitelės nė vienos.

KAS MOKA PUOŠTIS 
GERIAU?

Amerikos jaunimo dalis 
myli tokį “sportų”, - bute
lius daužyti. Radę buteli, 
teškia Į kietų cemento grin
dini. Butelis subyra Į smul
kučius gabalėlius. Ypatingai 
parkuose keleliai būna nu
kloti tokia medžiaga, kuri 
einant po kojomis braška, 
tarsi girnomis malama.

Lietuvoje niekas kelių 
taip “nepuošia”, jaunimas 
juos apsodina medeliais, ir 
niekas jų nelaužo, žievės ne
lupa, kas irgi Amerikos jau
nimo taip mėgiama. Lietu
voje, kiekvienas savo bute-

LAISVĖ

Trakų pilis, kur Kestutis valdė, kalėjo ir mirė.

eilutes rašančiam tokių pa
reigų atlikti. Parduotuvės 
užpakalyje yra sandėliukas, 
kur du ar trys žmonės dir
ba, priima ir sutvarko- 
surūšluoja tuos butelius.

Viskas atrodo taip pa
prasta, lengva, naudinga ir 
gražu. Stiklai, vietoj teršti 
viešas vietas, grįžta Į savo 
vietų naudingoms parei
goms, teikti žmonėms gėrį, 
o ne blėdį. Tegul parkus 
puošia medžiai, paukšteliai, 
žalumynai, o ne butelių šu
kės. Ir vis dėlto keista. 
Mes nuvažiuojam net už 10,- 
000 mylių žmones “pamo
kyti” kaip jie turi gyventi, 
o namie patys negalim susi
gaudysi. .....

mandagūs žmones

Didmiesčių, ypatingai Vil
niaus žmonės vargsta kaip 
ir pas mus New Yorke su 
perpildyta transportacija. 
Tiesa, Lietuvoje nebrangus 
važinėjimas, su 4 kapeiko
mis galima visų miestų per
važiuoti. ’Tai 40 - 48 kapei
kos per savaitę važinėti J 
darbų, kuomet New Yorke 
kainuoja $3.50, $4.20 per 
5-6 dienų savaitę. Bet 
autobusai taip perpylditi, 
kaip New York’e požeminiai 
traukiniai. Vargas tau bus, 
jei kas pasidės pilnų tašę 
šalia tavo kojų. Autobusui 
judant, važiuojantiems siū
buojant, taip stumdomas, ne
galėsi bent vienų kojų paju
dint, "reikiamai atsiremti. 
New York’e pasitaiko dar 
praščiau, - pasigauna trau
kinio durys gražuolę už ko
jos ir lieka batelis vienas 
už durų............. ...

NEVILTIS
Kas toji neviltis juoda?
Ta smaugianti, klaiki gėla,

Dėlei kurios kai kas nuo tilto šoka
Ar renkas baisių priemonę kitokią,

Kad baigtųs kuo greičiau kančia?!
Apglėbtų amžina tamsa?!

Gal begalinis troškulys,
Toks laimės alkis, ilgesys

Iš pat būtybės gilmenų sukyla
Ir šaukia, kviečia Į vylingų pili,

Sapnuojas, dega naktimis, 
Apsėda sąmonę, mintis?

O žmogui pakirpti sparnai
Ir jaučias lyg narve jisai,

Tas lūkestis jį dusina, kankina,
JĮ sekina, jį alina, masina,

Jam gniaužia viltį atkakliai, 
Patyčiom atžariom, aklai.

Išgydo sąnarius, žaizdas,
Įveikia žudančias ligas

Veržli gyvybė, plazdanti? galinga,
Tačiau ir jai, deja, jėgų pristinga

Sutramdyt karštas svajones, 
Liepsnojančias širdies godas.

Ir sudega iš nevilties
Fone betikslės ateities

Žmogus nuo savo norų ir troškimų, 
Sukilęs ilgesys jį užkankina, -

Jis geidžia amžinos nakties, 
Vienintelės jam išeities. . .

J. A LOTA

Senos nuotraukos ■
Laikas nuotraukas tas išmėtys 
Kartais vartomas paslapčiom. 
Jau prieš dešimt nustojom domėtis 
Paslaptingom vaikysčių pradžiom.

Trumpas kvepiantis liepos mėnuo, 
Mūsų vasara neilga.
Jau nuteistame nuo kamieno, 
Kaip nuo seno žmogaus liga.

Tiek nedaug bepalikom iš būrio, 
Tiktai niekas nepastebės: 
Jau patys kovojam dėl būvio, 
Kaip visi paleisti iš sterblės.

Bėga laikas, dienom pažymėtas.
Auga duona ir žaidžia vaikai, 
Tarp mokyklinių knygų mėtos 
Senos nuotraukos - buvę laikai.

STASYS JONAUSKAS

Nors žmonės taip šiurkš
čiai stumdosi, vienas kitam 
šonus lamdo, bet žmonių 
tarpusavis mandagumas, 
tikrai stebėtinas, kokio nie
kur kitur pasaulyje nema
čiau. Jie viens kitų atjaučia, 
viens kitam padeda. Jei ne
gali pajudėti iš vietos, ne
gali prieiti prie automato už
simokėti fėrų, tada visi tau 
padės. Paduosi pinigėlįkai- 
mynui, jis paduos kitam, ki
tas trečiam,gal ir dar toliau, 
ligi pasieks automatų, kuris 
“parduoda” bilietėlius, ir 
tuojau, tokiu būdu, per ran
kas “atkeliaus” tavo bi
lietėlis. Tas pinigėlis ar bi
lietėlis niekad nepaklysta 
suras tave, jei tu būsi apie 
jį jau ir užmiršęs. Jei pi-’ 
liečiui reiks išeiti, ir tu sto
vi pirma jo, jis nestums tave 
į šalį, kaip New York’e pa
darys, o paklaus, “ar jau 
išeisi?”, ir palauks, kol du
rys prasidarys.

Be abejo, valdžia tokius 
nesklandumus žino, ir dėl to 
rūpinasi. Štai spaudoje 
(“Liaudies Balsas”) tilpo 
žinelė ir nuotrauka, kad Vil
niuje pradėjo kursuoti ištai- 
kingi keleiviniai autotrauki
niai “Ikarus 180”. Kiekvie- 
nan jų talpa iki 200 keleivių. 
Tai Vilniaus dirbantiesiems 
buvo gera naujiena!

Važiuojant jauni žmonės 
visuomet pasiūlo savo užim
tų vietų senesnio amžiaus 
žmonėms. Ir tu žmogeli ne
bandyk atsisakyti! Geriau 
sėskis, ir bus išvengtas “ne
susipratimas”. Būsi paste
bėtas ir toliau nuo “įtarti
nos” vietos atsistojęs, jei jo 
nenugirs!. Jis (ar ji) vis 

tiek suras būdų tave pakvies
ti. Niekad New York’e, per 
30 metų, kasdiena važinė
jant, tokio pasiūlymo ne
girdėjau!

Jei turi problemų 
“bėdų”. Prapūlsi? Ne, 
brolau, neprapulsi! Visuo
met rasis bičiulių, kurie tau 
padės. Tie, žmonės padės 
savo reikalus Į šąli ir bus 
su tavim, kol bus reikalinga. 
Radosi netikėtų reikalų 
Maskvoje, kurių, mažai ži
nant vietinę kalbų, būtų neį
manoma reikiamai susitvar
kyti. Patyrę apie tai, trys 
Įžymios Vilniaus moterys, - 
Vilniaus pašto administrato-
re Elena U., mokytoja, pe
dagoginės spaudos, pagal 
Makarenkos sistemų, ben- 
dfadarbė Anna Ivanovna T., 
ir Sveikatos ministerijos 
darbuotoja, inžinierė - me
dikė Birutė K., visų savaitę 
vakarais dirbo, - rašė, ta
rėsi, ir vėl.rašė.

Kad viskų sutvarkius, vie
nai iš jų reikėjo vykti į 
Maskvų. Birutė tuojau suti
ko vykti. Maskvoje per 
3 dienas nuo ryto ligi va
karo po Įvairias įstaigas 
bėgiojo, kol kiekviena 
smulkmena rūpestingai tapo 
išaiškinta ir sutvarkyta. Tik 
tada palinkėjus man gero 
vėjo, atsisveikinom. Pasi
rodo, kad gerbiama vilnietė 
ne tik medikė-inžinierė, bet 
ir puiki teisių žinovė, ad
vokatė. Kiekvienas būtų dė
kingas tokioms bičiulėms, 
kurios tiek daug darbo, var
go ir rūpeščio dėl jo paau
kojo! ttoasoo...

( Pabaiga sek. nr.)

Pensionieriai 
protestuoja

Albany, N. Y. - Daugiau 
kaip 5,000 seno amžiaus pi
liečių, daugiausia darbo uni
jų pensionierių demonstravo 
prie valstijos legislatures, 
protestuodami prieš Nixono 
biudžetų, kuris sumažintų 
seniems žmonėms pensijas 
ir socialias programas.

Daugiau kaip 150 autobusų 
atvežė protestuotojus iš vi
sos valstijos miestų ir mies
telių, daugiausia iš New Yor- 
ko miesto.

BAKERSFIELD, Texas. - 
Greyhound autobusui susidū
rus su sunkvežimiu 7 žmo- ) 
nes užmušti ir 23 sužeisti.

Laikas matyti
Kodėl jūs žiūrite keistom akim? 
Lyg būtumėte neseniai užgimę. 
Juk lukštas lopšio jau seniai sudilo 
Ir laikas eiti savo kojom.

Laikas matyti vįršūnes ir bedugnes, 
Pajusti kritimą ir džiaugsmo gaidą. 
Padaryti, kad draugas taptų draugu, 
O nepavirstų standartu per klaidą.

RAIMUNDAS PILIPAVIČIUS
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Ka Tarybų Lietuva 
išveža ir k a atsiveža

Lietuvos eksportas Į už
sienio šalis kasmet auga. 
Daugiau kaip 100 respubli
kos pramonės Įmonių gami
na savo produkcija ekspor
tui i socialistines bei kapi
talistines šalis. Užsienyje 
parduodama apie 400 rūšių 
lietuviškų prekių.

Pagrindinę eksportuoja
mos produkcijos dalį (dau
giau kaip 60 pavadinimų) 
sudaro mašinų gamybos pra
monės gaminiai.

Šiandien Lietuva garsėja 
kaip staklių pramonės kraš
tas. Pagal staklių gamybų 
(po Rusijos Federacijos, 
Ukrainos ir Baltarusijos) 
užimame ketvirtų vietų Ta
rybų Sąjungoje. Didelė sta
klių dalis - precizinės. 
Kryptis, nustatyta daugiau 
kaip prieš dešimt metų, kad 
tiksliųjų metalo plovimo 
staklių gamyboje Lietuva 
privalo tapti pirmaujančia, 
visiškai pasiteisina. Apie 
mūsų staklių kokybę kalba 
ir aukso medaliai, kuriuos 
mūsų konstruktoriai ir ga
mintojai gavo Brno ir Leip
cigo tarptautinėse mugėse.

Mašinų gamintojai savo 
produkcijų eksportuoja Į 70 
pasaulio valstybių. Parduo
damos metalo plovimo stak
lės, skaičiavimo mašinos, 
grųžtai, kineskopai, elek
tros varikliai, maisto pra
monės automatai, elektros 
skaitikliai.

Dabar Lietuva eksportuoja 
daug tokių prekių, kurias 
ikikariniais metais turėdavo 
įsivežti iš užsienio. Tai - 
cementas, drenažo vamz
džiai, silikatinės ir molinės 
plytos

Iki karo Lietuva iš esmės 
neturėjo žvejybos laivyno ir 
buvo priversta importuoti 
slikes (daugiausia iš Angli
jos). Tarybiniais metais žu
vies pramonė ne tik paten
kina respublikos poreikius, 
bet ir tiekia produkcija ki
tiems šalies rajonams, eks
portui.

Lietuvos maisto pramonė 
eksportuoja daugiau kaip 5d 
rūšių maisto pramonės pro
duktus: mėsų, mėsos kon
servus, taukus, sviesta, 
sūrį, grybų konservus, uogų 
džemus.

Smarkiai pasikeitė ir Lie
tuvos importas. Dabar 
mums nebereikia daugelio 
tiek gamybinio, tiek plataus 
vartojimo prekių, nes jas 
pasigaminame patys arba 
gauname mainais iš kitų 
respublikų. Įsivežama tai, 
kas šiandien aktualu. Lietu
vos Įmonėse rastume ne
maža sudėtingų mašinų, 
Įrengimų ir prietaisų, im
portuotų iš Vokietijos F R, 
Čekoslovakijos, Italijos ir 
kitų valstybių. . . Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklai 
kompleksiniai technologi
niai Įrengimai ir ventilia
toriai importuojami iš Ang
lijos, siurbliai - iš Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos ir Bulgarijos. Čekoslo
vakija pagamino Jonavos 
azotinių trąšų gamyklai la
boratoriją ir oro skirstymo 
įrengimus, Rumunija - me
tanolio gaminimo Įrengi
mus, Bulgarija - siurblius, 
Lenkija - Įvairių aparatū
rų. Austrija - fitingus, Vo
kietijos Federatyvinė Res
publika - kompresorius.

Kėdainių chemijos kom
binatui iš Belgijos impor
tuoti Įrengimai fosforo 
rūgščiai gaminti, iš Austri
jos - rūgščiai atspari apa
ratūra. Kauno medicinos 
preparatų gamykla apara

tūrų importavo is Japoniji 
ir Prancūzijos, daugelį kr > 
sudėtingų įrengimų - i 
Vengrijos, Vokietijos Dėmi 
kratinės Respublikos, Dani 
jos. Ukmergės “Vienybės 
šaldymo įrengimų gamykl; 
automatai buvo importuos 
iš Čekoslovakijos. Vilniai 
plastmasinių dirbinių garny 
klai svarbius įrengimus i 
žaliava pateikė Vokieti jo 
Federatyvinė Respublika ; 
Austrija.

Dėl didžiulių ekonomika 
pakitimų ir laimėjimų iš es 
mes pasikeitė ir Lietuvos 
vieta tiek tarprajoniniame 
(TSRS mastu), tiek ir tarp 
tautiniame (pasaulinėje rin 
koje) darbo pasidalijime. 
Ikikarinė Lietuva buvo žino 
ma pasaulinėje rinkoje tik 
kaip gyvulininkystės produk 
tų (bekono, sviesto, kiaus1' 
nių) ir kai kurių kitų žalia 
vų rūšių (linų, miško mc 
džiagos) tiekėja. Dabar 
Tarybų Lietuvos i įvairiu- 
Tarybų Sąjungos rajonus i 
i pasaulinę rinkų kėliau 
sudėtingos mašinos ir prie 
taisai bei daugelis kitų iš 
vystytos industrinės-agr r 
rinės socialistinės respubli 
kos gaminių ir produktų. 
ALGIMANTAS JABLONSKĮ

IŠ LAIŠKŲ
Sveikiname visas brangia 

lietuves moteris “Laisvės' 
darbuotojas kovo 8 dieno 
proga. Linkime daug dau 
Jūsų darbe sėkmės, daug lai 
mes, džiaugsmo, pasaulyje 
taikos ir daug sveikatos Jūsų 
šeimose. Taip pat norime 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
savo brangius gimines Bronę 
ir Antanų Ramanauskus, ku
rie mums užprenumeruoja 
“Laisvę”, ir palinkėti jiems 
stiprios sveikatos ir ilgo gy 
venimo.
ADELE ir ALGIS NAVICKAI

Telšiai
•

Dear Sir:
Peter S. Martin, 83, o! 

Bonnieview Drive, Wexford 
Pennsylvania, iš in North 
Hills Passavant Hospital for 
an operation. He would like 
his friends to know.

Thank you.
Sincerely,

_________  T. M.

BURLINGTON, Mass. - 
Energy Science Inc. firma 
užmezgė kooperavimo ry
šius su Tarybų Sąjungos to
kiu pat branduolinės energi
jos institutu Novosibirske.

Jis yra demokratas iš Michi - 
gano valstijos. Jis yra neg
ras. Jis yra Kongreso At
stovų Buto narys. Jis sako, 
kad Nixonas siekia likviduo
ti valdžios “karų prieš skur
dų”. Kongreso nariai neg 
rai ryžtųsi kovoti.
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"LAISVEI” IS KAPSUKO. Balandžio 8 dieną, sekmadienį, Laisves dalininkę suvažiavimas, Mirė A. Vainiūnaitė

Du įspūdingi koncertai
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimu suvažiavimui.

Tuoj po suvažiavimo, 2 vai. vieši pietūs. Įžanga tiktai $3 
Tikimės skaitlingos publikos

Atvykdami traukiniu į Kapsuką pirmiausiai sustojate ge
ležinkelio stotyje.

Išeinu vieną dieną į mies
tą ir savo akimis netikiu. 
Kaba skelbimai, kad sausio 
26 dieną koncertuoja įžymu
sis maestro, Lenino ir TSRS 
Valst. premiją laureatas, 
prof. M. ROSTROPOVIČIUS. 
Kadangi koncertas neeilinis, 
todėl nieko nuostabaus, kad j 
šio žinomo muzikanto muzi
kos vakarą susirinko gana 
nemažas būrys tikrą muzi
kos mėgėją. Manau, laisvie- 
čiams taip pat bus įdomu 
pasiskaityti apie šią neeili
nę asmenybę.

M. Rostropovičius, S. Ko- 
zolupovo mokinys, turis sa
vyje šiek tiek lietuviško 
kraujo, yra vienas tarybi
nės violončelės mokyklos 
pagrindėją ir priklauso tai 
atlikėją plejadai, kuri tary
binei muzikai iškovojo vi
suotinį pripažinimą. Pas M. 
Rostropovičių mokėsi ir du 
mūsą respublikos atstovai; 
tai S. Narūnaitė ir trečiojo 
P. Čaikovskio konkurso lau
reatas D. Geringas. Jie to
liau Lietuvoje puoselėja ge
riausias tarybinės violon
čelės mokyklos tradicijas.

Po koncerto, kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu, ger
biamas svečias sutiko duoti 
trumpą interview.

- Girdėjau, kad Jūs save 
kildinat iš Lietuvos. Tai 
tiesa, ar tik plepalai? -

- Tam tikra prasme taip. 
Mano prosenelis gyveno kaž
kur pietą Lietuvoje. Apie 
Kosciuškos sukilimo laiko
tarpį, gal kiek ir anksčiau 
išvyko į Varšuvą, kur dirbo 
taikos teisėju ir vedė lenkę. 
Varšuvoje jis ir mirė. Kaž 
kur prie Varšuvos senose 
kapinėse radau jo kapą su 
užrašu "Rsatropavičius”.

- Kaip patiko mūsą audi
torija? -

- Groti buvo tikrai malo
nu. Iš karto pajutau nema
tomą kontaktą tarp savęs ir 
klausytoją. Tai labai geras 
reiškinys. -

- Ačiū už pasikalbėjimą. -
- Labai malonu, tikiuosi 

dar kada nors užklysti j Kap
suką -.

Momentas iš mokslelvią išleidimo į pedagoginę praktiku 
Kapsuko pedag. mokykloje

Sekantis koncertas, įvy
kęs vasario 7 dieną,buvotaip 
pat kamerinis. Pasirodė 
Maskvos M. Glinkos styginis 
kvartetas. Programoje J. 
Haidnas, A. Borodinas, P. 
Čaikovskis, D. Sostakovi- 
čius.

Sis kvartetas, kaip kolek
tyvas, dar nėra senas, jam 
vos šešeri metai amžiaus, 
bet jau užsigrūdinęs tarptau
tinėse varžybose, iš kurią 
atsakingiausios buvo Lježe, 
Belgijoje, kur ansamblis da
lyvavo sykiu su Vilniaus jau
nimo kvartetu. Čia užėmė 
prizinę vietą. Vilniečiai, 
kaip žinom, laimėjo pirmą
ja.

M. Glinkos kvarteto gro
jimo manierai būdinga kiek 
švelnesnis, minkštesnis to
nas, žinoma taip pat neprie
kaištinga technika, stiliaus, 
formos pajautimas.

Abu šie koncertai Kapsuke 
tikrai buvo verti dėmesio. 
Dabar, po tokią svečią pasi
rodymo, kapsukiečiai prade
da galvoti, kad mūsą padan
gėje gali pasirodyti ir kiti 
muzikos “asai”, kaip D. 
Oistrachas, S. Richteris ir 
kt. Būtą tikrai Šaunu.

Tiek tuo tarpu įspūdžią, 
kol jie dar neišblėso.

Širdingiausi linkėjimai!
Jūsą

V. GULMANAS 
Kapsukas,
1973 m. vasario 13 d.

NEW YORKAS. -ArtiCo
lumbia universiteto du balti 
policistai per klaidą nušovė 
civiliais drabužiais apsivil
kusį negrą policistą Wright, 
besivejantį bėganti plėšiką. 
Jie manė, kad Wright yra 
plėšikas. Krautuvės plėši
kas vėliau suimtas.

NEW YORKAS. - Lindsay 
pareiškė, kad jis nebus kan
didatu trečiam majoro ter
minui. Tuo pačiu laiku val
stijos investigatoriai apkal
tino tris Lindsay adminis
tracijos pareigūnus kyšią 
ėmimu, papikrinėjimais.

Miami, Fla.
NUOŠIRDI PADĖKA

Labai nuoširdžiai dėkoju 
mūsą draugams ir priete- 
liams, kurie taip maloniai 
linkui manęs atsinešė, su
teikdami tokį, prijautimą lai
ke mano vyro Juozo sunkios 
ligos. Mano Juozelis jau 
sunkiai sergantis.

Pirmiausia dėkoju E. 
Svegždienei už parašymą 
"Laisvėje” apie mūsą pa
dėtį. Tai mus aplankė dau
gelis gražiais žodžiais, laiš
kais ir kortelėmis, linkėda
mi greito pasveikimo, iš toli 
ir arti. Negaliu visą įvar
dyti, bet kai kuriuos pami
nėsiu iš tolimą koloniją; 
Antanas Orlen iš Webster, 
N. Y., A. Jonikienė iš Chi- 
cagos, Petrikienė iš New 
Yorko. Daugelis vietinią 
draugą ir draugią aplankė 
laiškučiais, taipgi skambina 
telefonu ir abelnal gelbsti 
kaip geriausia galima.

Dabar gavome gerus kai
mynus. Tai draugai Švėgž
dai atvažiavo iš Camden, 
N. J. čia nuolatiniam apsi
gyvenimui, nusipirko apart- 
mentą ant mūs viršaus. Tai 
visuomet gelbsti esant rei
kalui.

Šiuo metu mano Juozelio 
sveikata biskį pagerėjo. 
Kaip bus toliau, sunku pa
sakyti. Turime gerą dakta
rą, kuris yra labai nuošir
dus ir teisingas žmogus.
- Taipgi prieš kiek laiko 
gavome kortelę nuo mano 
jaunystės draugės K. Jenke- 
liūnienės iš Waterbury, 
Conn.

Man labai malonu, kad 
draugai mus prisimena. 
Daug gero dėl mūs padarė 
Jonas ir Marė Koch. Jeigu 
ne tie draugai, tai man vie
nai tikrai būtą negalima at
likti tokią dalyką. Taipgi 
LLD 75 kuopos nariai labai 
prielankiai atsinešė link 
mūs, prisiuntė gražius lin
kėjimus.

Labai nuoširdžiai dėkoja
me visiems prieteliams už 
suraminimą sunkioje padė- 
tyje.

Noriu keletą žodžią pasa
kyti apie daktarą, kuris mus 
lanko. Dr. Robert Lovę 
randasi Manson Clinic, 
8037 North East Second Ave. 
Reikale jis ir į namus atei
na. f

Dar kartą labai ačiū drau
gams už jūsą nuoširdžią 
simpatiją.
EMMA ir JUOZAS SLIEKAI

"Laisvės” personalas 
taipgi linki draugams Emmai 
ir Juozui didžiulės kantry
bės nugalėti nesveikatą.

PRANEŠIMAS

So, Boston, Mass.
Lietuvią Literatūros 

Draugijos- 7-sios apskrities 
pavasarinis suvažiavimas 
įvyks balandžio 9 dieną, 318 
Broadway. Pradžia 11 vai.

Kviečiame visas kuopas 
ir vietinės kuopos narius 
dalyvauti ir atsivežti gerą 
sumanymą dėl vasarinią pa
rengimą. Šiame susirinki
me turėsime aptarti "Lais
vės” pikniką. .

J. JASKEVlClUS, 
Apskr. sekr.

(11, 12, 13)

DETROIT, MICH.
Po ilgos ir sunkios ligos 

kovo 7 d., 4;30 vai. ryto, 
Harper ligoninėje mirė MI
KAS DETROITIETIS (Mikas 
Masys). Liko liūdesyje vi
siems gerai žinoma visuo
menininke advokatė Stefani
ja Masytė, dukra, ir žmona 
Teofilė.

Mikas buvo palaidotas 
šeštadienį, kovo 10 d. iš 
Baužos Funeral Home. Iš 
"Laisvės” į šerminis nu
vyko administratorė Ieva 
Mizarienėo

Visas “Laisvės” perso
nalas reiškia giliausią užuo
jautą draugei Stefanijai ir 
jos mamytei Teofilei.

RE P.

New Haven, Conn
Agnes Gutauskienė buvo 

ligos parblokšta ir nuvežta 
ligoninėn. Daktarai suteikė 
jai greitą pagalbą. Dabar jos 
sveikata eina geryn. Agnes 
džiaugiasi, kad ligoninėje 
ilgai nereikėjo būti.

Margareta Valinčienė tu
rėjo akią operacijas ir jau 
gerai pasveiko. Jau dirba 
prie vaikučiu šokiu trumpas 
valandas ir rengiasi moters 
dieną praleisti su draugais 
Waterbury.

Irena Didžiūnas sakė, kad 
norėtu su draugais susitikti 
kovo: 18 d. Waterbury, Conn., 
tarptautinės moters dienos 
minėjime.

Juozas Kuncas, jau sulau
kęs 86 metą amžiaus, ruo
šiasi dalyvauti kovo 18 d. 
parengime Waterbury, Conn.

J. KUNCAS

Jis pasitiki 
ateitimi

CLAUDE LIGHTFOOT

Kalbėdamas West Virgini
jos universiteto studentams 
komunistas, Amerikos juo
dąją žmonią vadas Claude 
Lightfoot pasakė;

"Aš numatau baltojo jau
nimo gentkartę šios šalies 
pietuose, kuri žada pašalinti 
tą visą skriaudą, kurią prieš 
mus papildė jos protėviai 
per paskutinius keturius 
šimtmečius. Aš numatau, 
kad su laiku baltasis jauni
mas kartu su savo juodai
siais broliais ir juodosiomis 
sesutėmis bus grabnešiais 
rasizmo karstą į istorijos 
duobę, į laiko pelenus”.

Claude Lightfoot yra para
šęs ir išleidęs labai popu
liarią knygą “Racism and 
Human Survival” (Rasizmas 
ir Žmogaus Išlikimas).

Įžymaus Lietuvos
Istoriko Sukaktis

PROF. JUOZAS ŽIUGŽDA

Kovo 1 d. Lietuvos TSR 
Mokslu akademijos akade
mikui, profesoriui, istorijos 
mokslą daktarui, nusipelniu
siam’ mokslo veikėjui Juozui 
Žiugždai sukako 80 metą.

Prof. J. Žiugžda - suval
kietis. Jis gimė Plynią kai
me, dabartiniame Kapsuko 
rajone. Mokėsi Veiverią 
mokytoju seminarijoje, stu
dijavo Maskvos ir Kauno 
universitetuose.

Šiandien sunku būtą išvar
dinti visas tas pareigas, ku
rias teko eiti jubiliatui per 
savo ilgą ir vaisingą gyve
nimą. Daugelis vyresnės 
kartos žmonią prisimenė jį 
kaip nuoširdą jaunimo drau
gą, mokytojavusį Marijam
polės realinėje ir Kauno 
gimnazijose, kiti - kaip Ta
rybą Lietuvos švietimo mi
nistrą, ėjusį šias pareigas 
sunkiu pokario metu. Ta
čiau bene geriausiai Juozo 
Žiugždos vardas žinomas 
istorikams, kuriuos jis pa
ruošė, profesoriaudamas 
Vilniaus universitete, moks
lininkams, su kuriais dirbo, 
būdamas Lietuvos TSR 
Mokslą akademijos vicepre
zidentu, Istorijos instituto 
zidentu, Istorijos institute 
J. Žiugžda dirba ir dabar, 
perteikdamas savo žinias ir 
didelį mokslinio bei pedago
ginio darbo patyrimą.

Juozas Žiugžda - plačiai

LONDONAS. - Dvi spro
gusios didelės bombos mies
to centre apardė keletą 
namų, vieną žmogą užmušė, 
243 sužeidė. Kaltina airius 
teroristus.

FLEMINGTON, N. J. - 
Kalėjime kilusiose riaušėse 
sužeista 29 kaliniai ir 18 
sargą.

®
RIO DE JANEIRO, Brazi

lija. - Metiniame keturią 
dieną karnivale žuvo 150 
žmonią, sužeistą skaičius 
siekia apie 15 tūkstančią.

TOKIJAS. - Japonija žy
miai padidino prekybą su 
Siaurės Korėja.

•
NEW YORKAS. -Mirėdr. 

Solomon Glouberman, sulau
kęs 93 metą amžiaus. Buvo 
pasišventęs kovotojas prieš 
karą Indokinijoje, prieš fa
šizmą ir t. t.

žinomas istorikas. Jis yra 
parašęs beveik 80 darbą, 
kuriuose tyrinėja lietuviu 
tautos kovas už savo socia
linį ir tautinį išsilaisvinimą, 
lietuvią ir rusą tautą drau
gystę ir ją bendrą kovą prieš 
užsienio grobikus, reakcinį 
kataliką bažnyčios vaidmenį 
Lietuvos istorijoje. Juozas 
Žiugžda vadovavo autorią 
kolektyvui, rašiusiam aka
deminės “Lietuvos TSR is
torijos” 3 tomus, taip pat 
Lietuvos TSR istorijos 
trumpąjį kursą, pats parašė 
atskirus tą veikalą skyrius. 
Jam vadovaujant, buvo iš
leisti “Lietuvos TSR istori
jos šaltinią” 4 tomai ir do
kumentą rinkinys “1905- 
1907 m. revoliucija Lietuvo
je”.

Prof. J. Žiugžda yra iš
varęs nemažą vagą ir lietu
vią kalbos ir literatūros 
mokslo srityse. 1935 m. jis 
yra išleidęs studiją "žemai
tės kūryba”, vėliau parengęs 
J. Biliūno raštą tomą, rašė 
lietuvią kalbos vadovėlius, 
paskelbė daug straipsnią 
spaudoje kalbos ir literatū
ros klausimais.

J. JUČAS, Istorijos 
mokslą daktaras

ST. CLAIR SHORES, MICH.

Mirus

Mikui Masiui
, Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Teofilei, 

dukrelei Stefanijai, visiems artimiesiems ir drau
gams ir draugėms Amerikoje ir Lietuvoje.

VINCENT ZABUL, 
Detroit, Mich.

Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Teofilei, 
dukrelei Stefanijai, visiems artimiesiems ir drau
gams ir draugėms Amerikoje ir Lietuvoje.

JONAS SMALENSKAS

HARTFORD, CONN.

Liūdnas Prisiminimas

M. Nigzentaitienės
Mirė 1969 m. kovo 15 d,

Jau ketveri metai kai mus palikai, beę Tavo 
geri darbai nepamirštami.

V. KAZLAU

ST. CLAIR SHORES, MICH.

Mirus

Mikui Masiui

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Lukaitis
MIRĖ KOVO 22, 1971

Jau antri metai kai mirė mylimas 
vyras ir vaikų tėvas. Liūdime jo.

MARTHA, žmona
BERTHA, dukra 
LEON, sūnus
Anūkai ir proanūkiai

Bayonne, N. J.

KAUNAS. - Kovo 3 dieną, 
eidama septyniasdešimt 
septintuosius metus, mirė 
Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorė, profesinio 
teatro pirmuojo spektaklio 
dalyvė, Lietuvos TSR liau
dies artistė Antanina Vainiū- 
naitė-Kubertavičienė.

Visa Antaninos Vainiūnai- 
tės kūrybinė veikla susijusi 
su Kauno Dramos teatru. 
Čia ji išdirbo daugiau kaip 
penkiasdešimt metą, sukū
rusi apie 300 įvairiu vaid
menų. Paskutiniame spek
taklyje. Siuvėją dienos šil
ta ačiuose, aktorė vaidino 
praeitą metą rudenį.

Vo PETKEVIČIENĖ

WASHINGTONAS. - Prez. 
Nixonas pasiuntė Maskvon 
iždo sekretorių Shultz tartis 
dėl padidinimo prekybos tarp 
abieju šalių.

JUNGTINĖS TAUTOS ra
portuoja, kad Jungtinės Val
stijos, palaikydamos preky
bą su fašistine Rodezija, 
1972 metais prasižengė 
prieš J. T. rezoliuciją 30 
kartą.

MIAMI, FLA.
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ŠI sekmadienį, kovo 18 d. "Laisvės” salėje pagerbimas LLD 185 kp. 
80-mečių narių. Pradžia 2 vai. Visi nuoširdžiai kviečiami.

Miami, Florida NEW YORKO Rezignuoja
SĖKMINGAI PAMINĖTA 
KOVO 8-TA

Kovo 7 dieną LLD 75 kuo
pa surengė banketą paminėti 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Taip pat ta proga pavaišinti 
moteris pietumis ir koncer
tu nemokamai. Tarptautinė 
Kovo 8-ta simbolizuoja gar
bingą istorinę moters kovą 
už jos lygias teises piliety
bėje, darbe ir visuomenėje. 
Si sueiga, pagal mūs koloni
jos sąlygas, visais požiū
riais buvo sėkmingesnė, 
negu tikėta. Svečią priėjo, 
privažiavo tiek, kad svečią 
priėmėjai Marytei Koch, 
kuri taip uoliai rūpinasi, kad 
kiekvienas atsilankęs būtą 
pasodintas prie stalo - pri
trūko stalą ir kėdžlą. Pietą 
laiku LSK salė jau buvo pil
nutėlė ir su kaupu.

Sis renginys taip pat 
išreiškė mūsą veiklos in
ternacionalinį solidarumą, 
Mūsą tautos bičiuliai ukrai
niečiai ir šiame parengime 
broliškai dalyvavo su kalba 
ir daina. Žinoma, didžiulį 
darbą virtuvėje planingai ir 
skoningai atliko kuopos vy
riausia šeimininkė Kance- 
rienė, jos talkininkai J. Kan- 
ceris, J. Smalenskas, J. 
Paukštaitis ir eilė kitą mo- 
terą, kurią pavardes negaliu 
suminėti. Ją visą darbo 
dėka, visi svečiai buvo ap
tarnauti maistu. O tuos, 
kuriems burnoje buvo sau
sa, Uršule ir Jonas Daugir
dai prie baro ją troškulį at
gaivino šlapiais ir įvairiais 
gėralais.

Po skanią pietą publika 
laukė kalbą ir dainą progra
mos. Pirmininkas, taręs 
keletą žodžiu apie pokilio 
tikslą, pakvietė Ukrainiečiu 
chorą, kuriam vadovauja 
baltaplaukis dainos mylėto
jas J. Magarowsky. Ukrai
niečiai choristai daro girti
ną ir grąžą įspūdį, nes jie 
visuomet liaudies dainas 
atspindi pasipuošę tautiniais 
kostiumais. Ją mokytojui 
diriguojant, Ukrainiečiu 
choras atliko apie pustuzinį 
gražią Ukrainą liaudies dai
ną. Klausytojai juos sveiki
no gausiais aplodismentais. 
Dėkui ukrainiečiams, kurie 
mūsą sueigose atlieka dainą 
programas be jokią sąlygą 
ar reikalavimą.

Sekantis estradoje pasiro
dė su savo skambia mandali- 
na S. Zavis. Kaip visuomet, 
taip ir šiuo atveju S. Zavis 
buvo muzikalus. Jis vyku
siai atliko solo Shuberto 
“Serenada”, “Vakarinėdai
na” ir keletą kitą muzikos 
kūrintą. Po Zavio ukrainie
tis John Biley garsiu balsu 
sveikino sueigos dalyvius ir 
moters tarptautinę. Mūsą 
veikėja Mildred Fribergie- 
nė-Savukaltė plačiau kalbėjo 
tarptautinio moterą judėjimo 
tema. Manau, kad jos rašy
ta (angliškai) paskaita pasi
rodys ir spaudoje.

Baigus kalbas, vėl su
skambėjo daina. Kaip ir ne
tikėtai, jau seniai girdėta, 
estradoje pasirodė solistė 
Mae Gabrėnlenė ir jos mo
kytoja Birutė Ramoškaitė- 
Mann. Publika jas pasitiko 
gausiais aplodismentais. 
Mae Gabrėnlenė, akompa
nuojant Birutei, gražiu, 
skambiu ir stipriu balsu at
liko solo “Kur tas kelelis”, 
o angliškai “The Loveliest 
night of the year”. Paskiau'

sekė lietuvią mėgiamos: 
“Kur bakūžė samanota” ir 
“Plauk sau laivelis”. Jos 
dainas lydėjo entuziastiški 
aplodismentai kol solistė 
grįžo į estradą ir patenkino 
klausytojus dar viena daina.

Mae Gabrėnlenė, žinoma, 
ne tapo dainos soliste su vie
na diena. Geriausias gam
tos dovanotas talentas pats 
savaime be profesinio lavi
nimo negali aukštai Iškilti. 
Gabrėnienė tą tiesą žinojo, 
ji per keletą pastarąją metą 
skyrė savo energiją ir šim
tus dolerią savo balso (ta
lento) lavinimui. Jos moky
toja Birutė Ramoškaitė ne 
tik muzikos mokytoja, bet ir 
pati yra dainos solistė. To
dėl šiandien solistės pasie
kimais gali pasidžiaugti vi
suomenė. Linkime solistei 
tęsti dainos meno darbą to
liau.

Vietinis Aido choras, va
dovybėje Ramoškaitės, baigė 
programą. Choras pradė
jo su įžangine “Sveiki, gyvi 
mūs svečiai” ir baigė kele
tu gražiai skambančią dal- 
nelią. Aido choras šiuo 
metu padidėjęs irpagyvėjęs, 
jame atsirado naują veidą. 
Jo pirmininkas Juozas Vigi- 
nas ir kiti nauji nariai rūpi
nasi, kad choras augtą ir 
veiktą.

LLD 75 kuopa dėkoja vi
siems programos dalyviams 
ir visiems kitiems, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie sėkmingo Tarptautinės 
Moters Dienos paminėjimo. 
Sekantis LLD kuopos susi
rinkimas įvyks kovo 28 die
ną. Kurie dar negavote nau
jos knygos “Žmogus ieško 
tiesos” - matykite J. Paukš- 
taitį. V. BOVINAS

PHILADELPHIA, Pa. - 
Teismas panaikino kaltini
mus 374 areštuotiems moky
tojams, kurie aktyviai daly
vavo mokytoją streike ir pi
kete.

Sugrįžo
Jonas Lazauskas pranešė, 

kad Wladas Misiūnas grįžo 
iš St. Petersburg, Fla., kur 
praleido keturias savaites, 
viešėdamas pas švogerį ir 
sesutę Valį ir Verutę Bun- 
kus.

Taipgi, sako Lazauskas, 
jau grįžo P. Budronis iš 
viešnagės pas savo sesutę 
Argentinoje.

RE P.

New Yorkan buvo atvykę Jungtinės Farmą Darbininką uni
jos vadas Cesar Chavez ir 30 salotą streikierią. Chavez 
kalba masiniame susirinkime Manhattano St. Paulo Apaš
talo bažnyčioje, kur dalyvavo daugiau 1,000 Žmonią. Cha
vez persergėjo, kad streiklaužlą auginamos ir nuimamos 
salotos gali būt žmonią sveikatai žalingos, nes dedama 
daug chemikalą. Mitingas vienbalsiai pritarė skelbti sa
lotoms boikotą ir tuo paremti salotą streikierius.

NAUJIENOS
Cherry Hill rajone polici

ja rado nužudytus moterį ir 
4 metą sūnelį namuose, o jos 
vyrą Richard Silk persišo
vusį. Ligoninėje jo gyvastis 
išgelbėta ir policija kaltina 
jį žmonos ir sūnelio nužu
dymu.

Daugiau kaip 4,000 Viet
namo karo veteraną šiuo 
metu yra ant miesto šalpos 
ir tokią skaičius nuolat auga. 
Veteranai skundžiasi negalį 
gauti darbo.

Cenzus Biuras raportuoja, 
kad šiuo metu New Yorke 
gyvena 846,731 puertorikie- 
tis. 1960 metais buvo 612,- 
574.

Brooklyn© Borough Park 
rajone vandalai apiplėšė 
žydą sinagogą ir dar paliko 
prieš Izraelį nukreiptą lape- 
lią. Nuostoliai siekia keletą 
tūkstančią doleriu.

•
Miesto parkinimo prasi

žengimą biuras sulaikė re
gistraciją, 42,352 automobi
liams, kurią savininkai dar 
nėra pasimokėję parkinimo 
bausmią.

•
Daugiau kaip 200 sudarė 

piketą prie Jungtinią Tautu 
pastato, protestuodami prieš 
Graikijos fašistinės valdžios 
terorą prieš kovojančius 
studentus už civilines teises.

Bronxe motinos su vaiku
čiais demonstravo, protes
tuodamos prieš Nixonopasi- 
mojimą mažinti vaiką prie
žiūros fondus.

I New Yorko teatrus grį
žo žavėjantis filmas “The 
Sound of Music”. Julie An
drews vyriausia dainininkė. 
Filmas vaizduoja iš hitleri
ninką vergijos pabėgusią 
šeimą.

Balalaiką Simfornijos or
kestras turės rusą ir opere- 
tiškos muzikos vakarą kovo 
31 d., Town Hall, Manhatta- 
ne. Pradžia 8 vai. vakare. 
Orkestrui vadovauja Alexan
der Kutin.

Majoras Lindsay pasirašė 
įstatymą, draudžiantįmieste 
ginklus gaminti ir be leidi
mą pardavinėti.

REP.

Th* Now York Times
Bess Myerson

Ketverius metus ištarna
vus kaip miesto vartotoją 
reikalą globotojas - koml- 
sionierius Bess Myerson re
zignuoja. Visi pripažįsta, 
kad ji labai gerai ir ener
gingai visur gynė vartotoją 
reikalus. Ką ji veiks ateity
je, ir pati dar nežinanti.

Great Neck, N.Y.
Apie savo sveikatą tiek 

galiu pasakyti, kad po sun- 
kios-žiaurios ligos sveikata 
po biskį pradeda gerėti. 
Koja buvo suparalyžiuota, 
negalėjau be lazdą vaikščio
ti, jau nekalbant apie skaus
mus ir kitus nepatogumus, 
kuriuos reikėjo pergyventi. 
Buvo manyta, kad paliksiu 
aklas. Bet ir akys truputį 
pasitaisė.

Reikia nepamiršti, kad di
delė metu našta taipgi vei
kia. Juk viskas jau nusi
dėvėjo ir negalima atgauti 
pilnos sveikatos. Bet dar 
vis turiu mintyse, kad mano 
sveikata pasitaisys ir vėl 
galėsiu su jumis bendrai 
veikti. Ateitis parodys, ar 
mano troškimai išsipildys.

Džiugu, kad šią žiemą buvo 
gražus ir šiltas oras. Tai 
daug padėjo mano sveikatai. 
Taipgi laukiu tą gražią pa
vasario dienu, kuomet gam
ta pasipuoš, pražydės pievos 
ir laukai. Kai viskas at
gyja, tai ir ligonis greičiau 
pasveiksta, priduoda ūpą nu
galėti visus skausmus ir ne
malonumus.

Linkiu jums visiems geros 
sveikatos ir toliau darbuotis 
darbo žmonią labui.

P. BE C IS

Mirė
Iš sekmadienio į pirma

dienį naktį ligoninėje mirė 
Antanas Molinas (Tamuly- 
nas). Mirė sulaukęs 79 metą 
amžiaus. Paliko giliai liū
dinčius žmoną Anna, sūnų 
Eugeniją, marčią Frances 
ir du anūkus. Velionio pa
laikai išvežti į Waterburi ir 
ketvirtadienį ten Kalvarijos 
kapinėse palaidoti.

Kadaise Williamsburge 
ant Grand St. Molinai užlai
kydavo barzdaskutyklą ir 
grožio saloną ir abudu joje 
dirbdavo. Kai ten buvo lei
džiama “Laisvė”, daug lais- 
viečlą ją paslaugomis pasi
naudodavo. Užuojauta velio
nio artimiesiems.

REP.

WASHINGTONAS. - Atvy
ko Tarybą Sąjungos delega
cija tartis dėl praplėtimo 
prekybos tarp TSRS ir Jung
tinią Valstiją.

Truputis apie 
sergančius 
draugus-drauges

Per telefoną teko pasikal
bėti su Koste Rušlnskiene. 
Ji džiaugiasi, kad jos Jonas 
jau gerokai sustiprėjęs ir 
sugrįžęs namo. Girdėjau, 
kad Marcelė Jakštienė taip 
pat gerokai sustiprėjusi, bet 
dar negalėjo ateiti į LDS 13 
kuopos susirinkimą pereitą 
savaitę. Susirinkime nesi
matė kuopos sekretorės Ka
raliuos Baratela. Dar nėra 
pilnai susveikusi.

Praeitą penktadienį Aido 
Choras negalėjo atlaikyti 
praktiką, nes, sakoma, pusė 
narią yra susirgę, turi “šal
čius”. Choro koresponden
tė ir “Laisvės” bendradarbė 
Helena Feiferienė net Tarp
tautinės Moters Dienos mi
nėjime negalėjo dalyvauti. 
Bronė Keršullenė irgi slogos 
kamuojama.

Praeitą sekmadienį tryse 
aplankėme buvusį “Lais
vės” administratorią ir seną 
veikėją Praną Buknį. Jis 
labai susirgęs. Praeitą sa
vaitę buvo jam padaryta sun
ki operacija. Atrodo, kad 
operacija bus sėkminga, ir 
mūsą Pranui sveikata pradės 
sugrįžti. Taip pat buvome 
nuvažiavę į ligoninę pas 
draugę mieląją Lillian. Jos 
sveikata, nors labai lėtai, 
atrodo, taisosi. Gražiai pa
sikalbėjome. Pirmadienįte- 
lefonu pašaukė “Laisvės” 
darbininkas Bill Malin. Vos 
iškalba, negali ateiti į dar
bą, šaltį turi. Taip pat ir jo 
motina draugė Malinkaus- 
kienė prastai jaučiasi. . .

Tai tiek tuo tarpu. Žino
ma, ypač pavasario “šalčiu” 
yra daug daugiau sergančią 
lalsviečią, bet niekas apie 
juos tuo tarpu mums nepra
nešė.

REP.

Lilija
Kavaliauskaitė

Lilija dėkoja visiems, ku
rie taip gausiai prisiuntė jai 
linkėjimą pasveikti. Ji da
bar guli Flower Hospital, 
106th St. ir Fifth Ave. - 
Lillian Belte, Room 566. Ji 
labai norėtą, kad tie, kurie 
gali, ją aplankytą. Dabar 
galima ją lankyti. Pirmiau 
ji gulėjo specialiame (inten
sive care) skyriuje, kur, 
apart jos šeimos narią, pa- 
šalinią neleido ją lankyti. 
Dabar perkelta į reguliaru 
skyrią. Galima lankyti kas
dien nuo 12 vai. iki 8 vai. 
vakare.

Džiugu, kad Lilija jau pra
deda truputį pajudinti ranką 
ir koją pirštus. Bet, žinoma, 
tebėra visa suparalyžiuota 
ir negali pati apsiversti. Ji 
bus perkelta Į kitą ligoninę, 
kur jai padės rehabilituoti 
nors šiek tiek rankas. Bet 
kada tai bus padaryta, neži
noma. Reikia laukti, kol at
siras vieta tokioje ligoninė
je.

Kaip tik Lilijai bus sugrą
žintas ranką judėjimas, jinai 
ypatlškai parašys padėką vi
siems, kurie jai siunčia lin
kėjimus, ypač tiems, kurie 
jai prisiuntė šiek tiek ir pa
ramos. Ji ypač dėkoja drau
gams iš Tarybą Lietuvos, 
kurie jai prisiuntė linkėji
mus susveiktl, o ypač Jonui 
Kavaliauskui, Tarybą Lie
tuvos Dramos Teatro Drau
gystės pirmininkui. Jo laiš
kelis labai įspūdingas, pil
nas geriausią linkėjimą, kad 
Lilija greitai pasveiktą.

Lilijos sesutė 
MARGARET 

COWL-KAVALIAUSKAITE

Moterų Klubo 
narėms.

Pramogų Kalendorius

Trečiadienį, kovo 21 d., 
1:30 vai. po pietą įvyks Niu
jorko Lietuvią Moterą Klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Visos dalyvaukime.
VALDYBA 

(10-11)

Malonūs svečiai
Antradienį priešpiet 

“Laisvėje” pasirodė svečiai 
net iš tolimosios Californi- 
jos. Tai Margareta ir Zig
mas Mozūraičiai, seni 
“Laisvės” skaitytojai trė
mėjai. Tik gaila, labai gai
la, kad ją apsilankymo New 
Yorke priežastis buvo labai 
liūdna. Čionai jie buvo at
vykę palaidoti savo mylimą 
sūną Albertą Mozūraitį, ku
ris mirė kovo 7 dieną, su
laukęs tik 50 metą amžiaus 
ir kaip pasaulinio karo vete
ranas, buvo palaidotas 
kovo 12 d. Farmingdale mi- 
litarinėse kapinėse. Apsi
lankymo proga draugai atsi
naujino “Laisvės” prenu
meratą.

Mūsą nuoširdžiausia 
užuojautą draugams Mozū- 
raičiams.

Nepaminėtas
Paskelbtame sąraše 80- 

mečią LLD 185 kuopos narią, 
kuriuos sekmadienį pagerb
sime puikiu banketu, nepa
minėtas senas narys Kazys 
Nečiunskas. Atsiprašome. 
Gaila, kad Kazys gyvena to
liau už miesto ir jau seniai, 
dėl ligos, negali dalyvauti 
mūsą parengimuose.

REP.

BROOKLYN, N. Y.

^Liūdnas Prisiminimas

KAZYS SUNGA1LA
Mirė Kovo 19, 1957

Jau šešiolikti metai kai nėra mano mylimo 
vyro ir vaiką tėvo. Liūdime jo sūnus Vytautas, 
marti Lora anūkė Nancy; sūnus Edvardas, marti 
Marilyn ir produkra Anne Haley; anūkė Eleanor, 
jos vyras Jimmie Drayton ir anūkas Kaziukas.

Ilsėkis ramiai, mielas Kazy, Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo kapą lankysiu kol gyva būsiu.

— Eleanor Songailiene, žmona

KOVO 18 D.

LLD 28 kuopa rengia Mo
ters Dienos minėjimą 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Pirmą vai. bus duodami 
pietūs, o paskiau Artūras 
Petriką rodys savo paties 
susuktus filmus iš jo kelio
nės po Lietuvą.

BALANDŽIO 28 D.

Lietuvią Namo Bendrovės 
(Lithuanian Building Corp., 
Ine.) šėrininką dvimetinis 
suvažiavimas įvyks savame 
name, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet.

BALANDŽIO 22 DIENA

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 2-roji apskritis 
rengia filmą rodymo popie
tę. Filmai bus apie Lietu
vą. Juos rodys Jonas Mi
kaila ir Jonas Grybas. Pra
džia 2 vai. po pietą.

Bus ir užkandžią.

SVEIKINIMAS
Niujorko lietuvią moterą 
klubo Pirmininkei
Ievai Mizarienei

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
klubo komiteto nares ir vi
sas pažangiąsias moteris 
Tarptautinės moters dienos 
proga.

Linkiu visoms geros svei
katos, neišsenkančios ener
gijos kovoje už taiką, už 
darbo žmonią gerovę ir lai
mę.

L. DIRŽINSKAITE 
Vilnius,
1973 m. kovas




