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KRISLAI
Skaudus nuostolis
Jiems neleidžia išsižioti
Liaudies ry žto jėga
Apie klerikalizmu Lietuvoje 
Jau visiškai arti
Kas pasidarė su pastų? 
Laukan iš Kuhn« ir Panamos!

- A. BIMBA -

Draugo Miko Masio mir
tis Detroite kovo 7 diena 
labai skaudus smūgis mūsų 
Amerikos lietuvių pažangia
jam judėjimui. Su juo mir
timi netekome ilgamečio 
veikėjo, giliai įsitikinusio 
kovotojo už darbo liaudies 
interesus, nuoširdaus mūsų 
‘‘Laisvės” ir visos pažan
giosios spaudos korespon
dento ir bendradarbio, ne
palaužiamo 1 a i s v a n i o, 
energingo, atsidavusio ko
votojo prieš religinius bur
tus, nuoširdaus Tarybų Lie
tuvos rėmėjo, puikaus drau
go, ir labai gero žmogaus 
bendrai.

Nuoširdžiausia užuojauta 
jo žmonai Teofilei ir dukrai 
Stefanijai.

•
Gal pastebėjote, kad pa

leistiems karo belaisviams 
atstovais pastatomi karšti 
karo šalininkai ir prezidento 
Nixono garbintojai. Nė vie
nas dar nepamiršo giliausiai 
padėkoti prezidentui “už 
garbingų šio karo užbaigimų 
ir belaisvių išlaisvinimų”.

Betgi yra žinoma, kad be
laisvių tarpe randasi ir to
kių, kurie šiam karui buvo 
priešingi, jįsmerkė, smerkė 
Nixonu už karo tęsimų, už 
nereikalingų žmonių žudymų 
per masinius bombardavi
mus. Dar nė vienam jų ne
buvo leista, kojų įkėlus į 
šios šalies žemę, į mus pra
bilti vardu karo priešų. Ko
dėl? Dar ir dabar jų balso 
bijomasi.

Juo daugiau apie Vietna
mo karų žmogus galvoji, tuo 
ryškesnė darosi Vietnamo 
liaudies ryžto jėga. Pus
trečio milijono amerikiečių 
buvo pasiųsta jų paklupdyti 
ant kelių. Aštuoni tūkstan
čiai buvo australiečių. 
Tūkstančiai Pietų Korėjos 
bei Philipinų kareivių. Visi 
ginkluoti moderniškiausiais 
pabūklais. O vis tiek tos 
liaudies nenugalėjo, o vis 
tiek jos nepaklupdė ant ke
lių, ir buvo priversti išsi
nešdinti iš jų žemės!

Visa žmonijos istorija dar 
nebuvo mačiusi tokių stebu
klų.

• ,
Neseniai iš Lietuvos ga

vau labai gražių, labai pui
kių dovanų. Jų man pri
siuntė įžymus Tarybų Lietu
vos mokslinis darbuotojas 
istorikas Jonas Aničas. Tai 
jo paties parašytos ir auto
grafuotos dvi knygos. Viena, 
1971 metais išleista, “So
cialinis politinis katalikų 
bažnyčios vaidmuo Lietuvo
je 1945-1952 metais”, okita, 
išleista 1972 metais, “Ka
talikiškasis klerikalizmas 
Lietuvoje 1940-1944 me
tais”.

Moterys skelbia boikotą
mėsai; jau piketuoja 

daugelį supermarketų

Panama reikalauja baigti 
jos teritorijos okupaci-

I
ją; JAV priešinasi_

New Yorkas. - Šios apy
linkės organizuotos moterys 
jau pradėjo boikotuoti mėsa 
ir palaikyti piketus prie kai 
kurių supermarketų. Jos 
ragina maisto pirkėjus ne
pirkti mėsos, kurios kainos 
smarkiai kyla. Laikinai ga
lima nusipirkti kitų maisto 
produktų, kurie yra pigesni.

Conn, kongresmanas siūlo 
vienos savaitės demonstra
tyvų boikotų, kuriam prita
ria daugiau kaip 4,000 Conn, 
valstijos organizuotų mote
rų. Tokį boikotų pradėti 
balandžio ! d.

Kongresmanas B. S. Ro
senthal siūlo tokį boikotų 
pravesti visoje šalyje. Jam 
pritaria New Yorko kon- 
gresmanai Wolff, Abzug, 
Rangel, Koch, Badillo, Ca
rey ir Hortzman.

Net AFL-CIO prezidentas 
Meany kaltino prez. “Nixonu 
už maisto kainų kilimų. Daug 
unijų prataria mėsai boikotų 
skelbt.

Rašant šiuo žodžius, 16 
piketuojamų supermarketų 
numušė mėsos kainas 10%.

Galėjo karą baigti 
prieš 4 metus

Sacramento, Calif. - Iš 
Siaurės Vietnamo paleistas 
amerikietis lėktuvo vairuo
tojas Hubert K. Flesher pa
reiškė, kad prez. Nixonas 
galėjo karų baigti tomis pa
čiomis sųlygomis prieš 4 
metus, bet jis, “ įkišęs nosį 
ne į savo biznį”, be jokio 
reikalo tęsė karų.

“Aš nemanau, kad mes 
laimėjome karų”, sako Fle
sher. “Tikrai mes karų 
pralaimėjome”, jeigu manė
me Pietų Vietnamu pasilai
kyti savo stovykla.

Amerikiečiai karo belais
viai buvo griežtai pasidalinę, 
sako Flesher. Vieni rėmė 
Nixono programa, kiti griež
tai priešinosi karo tęsimui.

Karo priešų amnestijai jis 
nėra priešingas. Jie neno
rėjo įsivelti į tokį karų, 
todėl juos už tai negalima 
kaltinti.

Tai bene bus, kiek man ži
noma, pirmoji tokia plati, 
tokia gili, tokia išsami lie
tuvių tautai pragaištingo kle
rikalizmo vaidmens studija. 
Niekas neatimta, niekas ne
pridėta. Medžiaga pilnai 
autoritetinga, nes paduoti ir 
jos šaltiniai, jei kas pano-' 
retų jų patikrinti.

“Krislai”, žinoma, ne kny
gų recenzijai. Tik noriu sto
rai pabrėžti, kad jų autorius 
atliko labai puikų darbų.

Širdingai dėkoju autoriui 
už jų man padovanojimų.

Labai prašau visus lais- 
viečius dėmesio.

“Laisvės” dalininkų (Šė- 
rininkų) metinis suvažiavi
mas jau čia pat. Kaip di-

(Nukelta J 3 pusi.)

Kaltina Thieu 
kalinių skerdimu

Hanojus. - Pietų Vietna
mo revoliucinė valdžia kal
tina P. Vietnamo prezidentų 
Thieu politinių kalinių žudy
mu. Tūkstančiai politinių 
kalinių žudymu. Tūkstančiai 
politinių kalinių jau žuvo ka
lėjimuose.

Thieu sako, kad jo kalėji
muose politinių kalinių nėsų. 
Ten tik komunistai ir kri
minalistai. Komunistų jis 
neskaito politiniais kali
niais. Visus tuos, kurie ko
voja prieš jo diktatūra, už 
demokratijų, jis apskelbia 
komunistais.

Izraelis nesitrauks 
iš arabų žemių

New Yorkas. - ^Izraelio 
premjerė Meir pareiškė ma
siniam žydų susirinkimui, 
kad Izraelis pasilaikys 1967 
m. užkariautas arabų žemes.

Meir sakė, kad Izraelis 
negali skaitytis su Jungtinių 
Tautų reikalavimu pasi
traukti iš okupuotų arabų 
žemių.

Kviečia kovoti už 
taikos apsaugą

Hanojus. - Vietnamo De
mokratinės Respublikos 
(Siaurės Vietnamo) premje
ras Pham Van Dong kviečia 
amerikiečius padėti kovoti, 
kad taika Vietname būtų ap
saugota.

Jis nurodo, kad Nixonopa
laikomas Pietų Vietnamo 
prezidentas Thieu nenori 
skaitytis su Vietnamo taikos 
sutartimi ir dažnai jų lau
žo. O tai sudaro taikai pa
vojų.

Sifilio aukos
Washingtonas. - Senati- 

nlam sveikatos reikalais 
subkomitetui reportuota, kad 
per 40 metų buvo praktikuo
jama ant kalinių sifilio bak
terijos, nuo kurių nemažai 
kalinių yra mirę, taipgi yra 
sifiliu sergančių.

Sifilio ligų studijuotojai 
panaudoja savo eksperimen-. 
tams daugiausią juodus ir ki
tus nebaltuosius kalinius.

Nixono biudžetas, skirdamas didžiausias finansines sumas 
militarizmui išlaikyti, iškelia maisto kainas taip aukštai, 
kad skurdžių vaikai jo nebegali pasiekti. Aukštoms mėsos 
kainoms skelbiamas boikotas. Skurdžių judėjimas ragina 
Kongresų atmesti Nixono biudžetų.

NAUJIENOS 1S LIETUVI »S
MOKSLŲ
AKADEMIJOS SESIJA

VILNIUS (ELTA). Čia 
įvyko Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos visuotinio susi
rinkimo sesija. Įžanginiu 
žodžiu ja atidarė akademijos 
prezidentas J. Matulis.

Pranešimų apie Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 1972 
metų veiklų padarė akademi
jos prezidiumo vyriausiasis 
mokslinis sekretorius K. 
Meškauskas.

Apie 1973 metų mokslinio 
tyrimo planus papasakojo 
akademijos skyrių akademi
kai sekretoriai: fizikos, 
technikos ir matematikos 
mokslų - P. Brazdžiūnas, 
chemijos ir biologijos - L. 
Kairiūkštis, visuomenės 
mokslų - V. Niunka.

Po to įvykusiose diskusi
jose mintimis, kaip toliau 
vystyti mokslų, pasidalijo 
akademikai, akademijos na
riai korespondentai, institu
tų vadovai.

Sesijos dalyviai priėmė 
nutarimų, kuriame numa
tytos priemonės siekti dar

Argentinoj laimėjo 
peronistai

Buenos Aires. - Argenti
nos militarinė valdžia pa-' 
skelbė, kad nacionalinius 
rinkimus laimėjo preziden
tinis kandidatas dr. Hector 
J. Campora, buvusio diktato
riaus Perono judėjimo 
vadas.

Dr. Campora gavo 49% 
visų balsavusių piliečių. 
Balsavimuose dalyvavo apie 
90% visų piliečių. Keletas 
kitų prezidentinių kandidatų 
gavo po mažiau balsų.

Dabar manoma, kad ir Pe
ronas iš Ispanijos grįš į Ar- 
gentinų ir vėl gali pasiskelb
ti diktatorium. < Jis buvo nu
verstas 1955 metais ir visų 
laikų gyveno Ispanijoj. 

didesnio mokslinių gyrimų 
efektyvumo, toliau stiprinti 
mokslo ir gamybos ryšius.

Sesijoje dalyvavo Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė, Lietuvos KP Cen
tro Komiteto mokslo ir mo
kymo įstaigų skyriaus ve
dėjas A. Rimkus.

NAUJI CHEMIKŲ 
UŽMOJAI

Šiemet Kėdainių chemijos 
kombinato kolektyvas per 
pirmuosius du mėnesius pa
teikė žemdirbiams virš pla
no tris tūkstančius fonų fos
forinių trųšų, viršijo ir sie
ros rūgšties gamybos užduo
ti . c

Įvykusioje įmonės profsą
jungos ataskaitinėje rinki
minėje konferencijoje kolek
tyvas žymiai padidino socia
listinius įsipareigojimus 
penkmečio lemiamiesiems 
metams. Jis davė žodį virš 
plano pagaminti 20 tūkstan
čių tonų fosforinių trųšų ir 
5 tūkstančius tonų sieros 
rūgšties. ELTA

“AUKŠTAITIJOS”
ŽURNALISTŲ MOKYKLA

PANEVĖŽYS. Pradėjo 
darbų “Aukštaitijos” žurna
listų kūrybinio susivienijimo 
dvimetė politinio ir profesi
nio švietimo mokykla. Jos 
klausytojai - 40 Aukštaitijos 
laikraščių redaktorių, lite
ratūrinių darbuotojų, fotoko
respondentų.

Pirmųjų paskaitų - “V. 
Leninas - žurnalistas ir re
daktorius” perskaitė Vil
niaus Valstybinio V. Kapsu
ko universiteto žurnalistikos 
katedros vedėjas St. Ma
kauskas. Gamtos apsaugos 
komiteto vyr. propagandistė 
B. Marcinkevičienė aptarė 
opesnius gamtos apsaugos 
temos aspektus.

V. LIAUSKA

Panamos miestas. - Jung
tinių Tautų sesijoje Pana-, 
mos valdžia griežtai reika
lavo, kad Jungtinės Valsti
jos baigtų Panamos kanalo 
teritorijos okupacijų, kurių 
išlaikė jau 70 metų.

Tam pritarė Tarybų Sų- 
jungos atstovas Malikas, Ku
bos užsienio reikalų minis
tras Roa ir daugelis kitų 
šalių atstovų. Roa priminė, 
kad Jungtinės Valstijos te
belaiko ir Kubos teritorijos 
Guantainamo Bay okupacijų, 
čiau, griežtai pasipriešino 
pasitraukimui iš Panamos 
kanalo teritorijos ir iŠ Ku
bos teritorijos. Jos laikosi 
prieš 70 metų padarytos su
tarties galia, kuri visiems 
laikams suteikianti teisę 
Jungtinėms Valstijoms val
dyti tų teritorija. Tų senų 
kolonializmo politikų Jung
tinės Valstijos ir dabar te- 
begina. Bet jos bus pri
verstos trauktis iš okupuotų 
svetimų teritorijų, nori ar 
nenori.

Jungtinės Tautos griežtai 
priešingos kolonializmo pa
laikymui. Jungtinės Valsti
jos bus priverstos skaitytis 
su Jungtinių Tautų tuo klau
simu nusistatymu.

Pataria studentams 
kovoti rasizmą

Morgantown, W. Va. - Ko
munistų vddas ir rašytojas 
Claude Lightfoot ragina stu
dentus kovoti rasistinę pro
pagandų kai kuriose moky
klų knygose.

C. Lightfoot yra parašęs 
rasizmo klaūšimu knyga 
“Rasism and Human Survi
val”.

Koalicija kovoja 
prieš biudžetą

Washingtonas. - Šimtai 
žmonių pripildė senatinio 
kokuso kambarį. Visi rei
kalavo atmesti prez. Nixono 
biudžetinę programa, kuri 
nuskriaudžia skurdžius.

Susirinkimų atidarė kon
gresmanas Stokes, Kongre
sinio Juodųjų Kokuso pirmi
ninkas. Stokes ragino juo
duosius ir baltuosius vienin
gai kovoti prieš Nixono ata
kas ant skurdžių. Kovai su
daryta juodųjų ir baltųjų 
koalicija.

Sumokėjo $40,000 
sabotažui nktii

Washingtonas. - Prez. 
Nixono asmeninis advokatas 
Kalback raportavo FBI, kad 
jis sumokėjo advokatui Se- 
gretti nuo $30,000 iki $40,- 
000 iš republikonų fondų po
litiniam sabotažui demokra
tų veiklos.

Panašūs sabotažninkai 
taipgi gavo didžiules sumas.

Amerikos grūduose 
rasta nuodų

New Delfais. - Indijos 
Maisto ministras Ali Ahmed 
parlamentui raportavo, kad 
iš Amerikos atvežuose grū
duose rasta žmonių sveikatai 
žalingų nuodų. Tai patirta 
prieš grūdus išdalinant nuo 
sausros nukentėjusiems 
žmonėms.

Ministras Ahmed mano, 
kad prieš išvežimų iš Ame
rikos į grūdus kas nors 
tiksliai įmaišė nuodų.

Kairieji padvigubi
no atstovų skaičių

Paryžius. - Komunistai, 
socialistai ir kiti kairieji 
rinkimuose padvigubino savo 
atstovų skaičių parlamente. 
Tuo pačiu metu degolistai 
prarado 101 vieta.

Komunistai turėjo parla
mente prarado dauguma ir 
dabar valdžiai išlaikyti turės 
73. Socialistai turėjo 44, 
dabar turės 89. Degolistai 
parlamente prarado daugu
mų ir dabar valdžiai išlaiky
ti turės sudaryti koalicijų 
daugiausia su mažosiomis 
dešiniųjų grupėmis.

Rašytojų gildija 
paskelbė streiką

Hollywood, Calif. - Rašy
tojų gildija vakaruose pa
skelbė streikų filmų gamin
tojams, kurie samdosi ra
šytojus. Reikalauja pasto
vesnio darbo ir didesnių 
algų.

Šiuo metu tik apie 10% 
unijos narių nuolat-dirba. 
Daugeliui tenka tenkintis ne
nuolatiniu darbu. Iš tokie 
atlyginimo sunku pragyven
ti.

Sirijos nauja 
konstitucija

Sirijos valdžia informuo
ja, kad 97.6% balsavusių pi
liečių užgyrė naujų konstitu
cijų.

Konstitucijoje įrašyta, 
kad Sirija yra socialistinė ir 
demokratinė respublika, su
daranti su Egiptu ir Libija 
Arabų Respublikų Fede
racijų.
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Jų nuogąstavimas nepasitvirtino
Gal visame pasaulyje nebuvo tokio darbo liaudies prie

šo, kuris būtą savo širdyje nejautęs ir viešai neparodęs 
savo nuogąstavimo prieš parlamento rinkimus Prancūzijo
je. Socialistų ir komunistų sudarytas bendras frontas buvo 
juos mirtinai išgąsdinęs. Jų spauda neslėpė savo giliausio 
susirūpinimo.

Ir, iš tikrąją, per tūlą laiką jiems buvo kuo susirūpinti. 
Buvo daug ženklu, kad liaudies frontas gali laimėti rinki
mus. Patys priešai drebėdami pranašavo “svietui pabai- 
g?”«

Deja, rinkimai to nuogąstavimo nepatvirtino. Labai gai
la. Tiesa, socialistai ir komunistai savo poziciją šiek tiek 
sustiprino, bet ne tiek, kad laimėtų daugumą ir galėtų su
daryti liaudies vyriausybę. Degaulistai su savo talkinin
kais pasilieka daugumoje ir savo rankose laikys valdžią 
dar penkerius metus! Tai reikia laikyti jų dideliu laimė
jimu. Tai reiškia, kad Prancūzijos naminė ir užsieninė 
politika pasiliks ta pati. Tai reiškia, kad kapitalistinio 
pasaulio pozicijos Vakarų Europoje pasilieka nepajudintos.

"Gražiai” susigiminiavo
įvairiuose pasaulio kampuose dar tebeibaladoja caristi- 

nių rusų pabėgėlių likučiai. Jie, matyt, tebesapnuoja apie 
senus gerus laikus ir tebesitiki kada nors dar atgauti pra
rastą žemiškąjį rojų. Kaip ten bebūtų, bet jie leidžia nu
sususį žurnaliuką “Posev“ ir jame be pertraukos išsi
juosę niekina, keikia ir plūsta komunistus ir visą tarybi
nę santvarką. Tai natūralu ir suprantama. Tai žmonės 
be vilties ir ateities.

Bet štai kas mums Jdomu. Situose prasiradusiuose ir 
prasikeikusiuose rusiškuose sutvėrimuose lietuviškieji 
panašūs sutvėrimai, pasivadinę vaduotojais ir veiksniais, 
ėmė ir susirado sau geriausius draugus, bičiulius ir ben
dradarbius. Kiekvieną jų nuslspiovlmą ant komunistų, 
ant visos Tarybų Sąjungos, ir ant tos pačios rusų tautos, 
jie skaisčiausiu žemčiūgu, autoritetiškiausiu argumentu 
laiko. Tasai šlamštelis “Posev“ pasidaro “Naujienų“ 
“Draugo“, “Dirvos“, “Darbininko“ bei “Keleivio“ re
daktoriams giliausiu Įkvėpimo šaltiniu. Savo nelaimingus 
skaitytojus ragina imti ir laikyti už gryniausią pinigą 
kiekvieną “Posevo“ melą ir prasimanymą prieš tarybinę 
vadovybę.

Tegalime pridėti seną lietuvišką posakį: “Toks tokį 
pažino ir J svečius pavadino“. Laimingos kloties. Nepa
vydime.

Prezidentas ir mirties bausmė
Prezidentas Nixonas siūlo Kongresui priimti įstatymą, 

kuris sugrąžintų mirties bausmę už tam tikrus sunkiuo
sius nusidėjimus. Tai esą būtinai reikalinga užkirtimui 
kelio krimlnalizmui šioje šalyje plisti.

Bet visa aštriausių ir žiauriausių bausmių istorija aki
vaizdžiausiai parodo, kad jos žmogžudystėms kelio neuž
kerta. Jau seniai visi šviesiausi protai atmetė mirties 
bausmę, kaipo įrankį kovoje prieš net pačius sunkiausius 
prasižengimus. Tai barbariškiausios praeities liekana 
ten, kur ji tebėra praktikuojama.

Zmogžudybią ir visokių kriminallsčių šaknys socialinė
se sąlygose. Tik jas keičiantį galima sėkmingai kovoti 
prieš kriminalizmo plitimą. Deja, mūsų prezidentas to 
nesupranta arba nenori suprasti. Deja, mūsų prezidentas 
elgiasi kaip tik atbulai. Jis pasimojęs palaidoti bevelk 
visas socialines programas, kurių tikslas yra gerinti so
cialines masių sąlygas ir tuo rauti iš mūsų gyvenimo kri
minalizmo šaknis.

Tikėkime, kad Kongrese sveikas protas laimės ir prezi
dento pasiūlymas nepraeis.

Netikėta pakaita Argentinoje
Argentina yra viena iš svarbiausių ir skaitlingiausių 

šalių Pietų Amerikoje. Joje yra nemaža ir lietuvių kolo
nija.

Šiomis dienomis ten įvykę rinkimai davė tokius rezul
tatus, kokių daugelis stebėtojų nesitikėjo. Rinkimus lai
mėjo taip vadinami peronistai. Prezidentu išrinktas bu
vusio prezidento Juan Domingo Perono, kuris ištremtas 
ir gyvena Ispanijoje, šalininkas Dr. Hector Campora. Jo 
inauguracija įvyks gegužės 25 dieną.

Iki šiol Argentiną valdė generolai. Bet neseniai tam ti
krais sumetimais ar išrokavimals jie nutarė sugrąžinti 
civilinių valdžią ir paskelbė visuotinius rinkimus. Var
giai jie tikėjosi peronlstų laimėjimo. . .

Įdomu, kad, kaip viskas rodo, Argentinos darbo žmonių 
dauguma eina su peronistals.

Kur link Argentina dabar? Kokį vaidmenį naujose sąly
gose sau pasiskirs generolai su Lanusse prieškyje? Pa
matysime greitoje ateityje - gal dar prieš naujo preziden
to įvesdinimą.

Kas ką rašo ir sako
DIDELIS SUSIRŪPINIMAS 
LIETUVOS EŽERŲ LIKIMU

Žurnale “Mokslas ir 
Technika“ (1973.1) skaito
me, kad žurnalo redakcija 
buvo sušaukus įvairių spe
cialistų pasitarimą Lietuvos 
ežerų likimo reikalais. Dis
kusijos, matyt, buvo labai 
įdomios ir svarbios. Štai 
tik pora-trejetas nuomonių:

K. GINIŪNAS. Vis dau
giau žmonių išvyksta ilsė
tis į gamtą, vadinasi, norė
tų, kad ežerai visą laiką būtų 
gražūs, vandeningi, žuvingi. 
Visi turime to siekti. O ko
kia padėtis šiandien? Per 
keletą praėjusių metų respu
blikoje nuseko daugiau kaip 
130 ežerų. Dauguma - vienu 
metru, o kai kurie ir daugiau. 
Pagrindinė nusekimo prie
žastis - aplinkinių žemių nu
sausinimas. Prarasta apie 
100 min 3m 3 vandens, suma
žėjo ežerų plotas. Pavyz
džiui, Platelių ežerui paže
mė jus vienu metru, jo plotas 
sumažėjo 100 hektarų, o tū
ris 12 m. m3. Vadinasi, iš 
ežero dingo 8% viso jo van
dens. Jei kas nors būtų sa
vavališkai iškirtęs tiek miš
ko arba sunaikinęs tiek že
mės ūkio naudmenų, tektų 
atsakyti, nes kiekvienas že
mės hektaras turi savo kai
ną. Ežero hektaras kol kas 
oficialios kainos neturi.

K. ERINGIS. Dėl to gero
kai kalti melioratoriai. Ar 
nepakankamai ištyrinėję, ar 
dėl etikos stokos jie kartais 
prisikasa prie pat ežero. 
Esą, ežerui nieko nepadary
sią, o didžiausias griovys 
visai arti, koks 100 metrų 
nuo ežero! Jei dirva dur- 

p 

pinga, vanduo prasigraužia į 
griovį, kuris ilgainiui ir iš
siurbia ežerą.

Nei kraštovaizdžio, nei 
ekologijos požiūriais nepa
teisinamas žymus ežerų nu- 
sekinimas. Pramonės ir 
žemės ūkio “pretenzijos“ 
ežerų vandeniui metai po 
metų didėja. Jeigu mes ne
susitarsime, reikalai gali 
klostytis gana liūdnokai. 
Visi suprantame: liaudies 
ūkiui reikia vandens, reikia 
naudoti ežerų vandenį, ta
čiau taip, kad jų lygis svy
ruotų ne daugiau kaip 40 
arba 50 cm.

M. LASINSKAS. Tam tikro 
ežerų seklėjimo vis tiek 
neišvengsime. Tai natūralus 
daug šimtmečių trunkąs 
gamtinis procesas. Po le
dynmečio Lietuvoje buvo 
15,000 ežerų. Dabar jų tik 
4,000. Likusiųjų vietoje - 
miškai, pievos. Kad ežerai 
seklėja vis Intensyviau, - 
čia kita kalba. Kaip sulė
tinti šį procesą, bendro re
cepto visems ežerams ne
turime. Reikia išrinkti eže
rus, kuriuos būtina išgelbė
ti, ir numatyti tuos, su ku
riais vis tiek teks atsisvei
kinti.

JIE NEGALI PAKĘSTI 
BLAIVĖJANČIO PROTO

Mūsiškieji smetoninlnkai 
iškepė ir svietui paskelbė 
naują pavadinimą savo “su- 
klydusiems“ bičiuliams. 
Tie dipukai, kurie priėjo 
išvados, kad bendradarbia
vimas ir ryšiai su gimtuoju 
kraštu yra lietuviško įkvė
pimo, lietuviškos stiprybės 
giliausiais šaltinis, jau va
dinami “apynasrio ver
gais“. Žmonės, arba indi
vidai, kurie stoja už susi
pratimą su Tarybų Lietuva, 
“nė pajusti nepajunta, kad 
ant jų galvos užmaunamas 
‘bendravimo su Lietuvos

liaudimi’ apynasris“. Ir, 
žinoma, jie patampa ’‘apy
nasrio vergais“.

Piktai plūstami ir tie 
Amerikos lietuviai, kurie 
lankosi Lietuvoje ir sugrįžę 
jos nešmelžia. Jie, girdi, 
“tyli, lyg pilna burna van
dens“. “Toks turistas“, 
šaukia Glevelando “Dirva“ 
(kovo 7 d.), gink Dieve, ne- 
prasižios apie Lietuvos pa
dėtį“.

Tas tik parodo, kad blai
vėjantis protas Cleveland o 
smetonlnlnkams yra sveti
ma, neįkandama sąvoka. 
Žmonės, kurie taiso padary
tas klaidas savo požiūryje į 
Tarybų Lietuvą, jiems vaiz
duojasi kokiomis tai pabai
somis. Geri tiktai tie, kurie 
pasiryžę ir mirti su neiš
matuojama neapykanta nau
jajam gyvenimui savo gim
tajame krašte.

VIS PIRMYN, IR PIRMYN 
mūsų gimtine Salele

“Vilniaus Aukštojoje par
tinėje mokykloje nuolat vei
kiančiuose partinių ir tary
binių darbuotojų kursuose 
šiandien baigė mokslą didelė 
žurnalistų grupe. Mėnesi 
laiko čia savo teorines ir 
praktines žinias gilino rajo
ninių laikraščių redaktorių 
pavaduotojai, dauglatiražių 
laikraščių redaktoriai, res
publikinių laikraščių, tele
vizijos ir radijo komiteto 
žurnalistai. . o

Klaipėdos tarybinis ūkis- 
technlkumas išleido naują 
žemės ūkio specialistų lai
dą. Į gimtuosius kolūkius ir 
tarybinius ūkius išvyko 126 
agronomai, zootechnikai, 
veterinarijos felčeriai. At
sirado ir naujų specialybių, 
kurių anksčiau technikumas 
neruošdavo. Aštuoni zoo
technikai galės dirbti ir 
dirbtinio apsėkllnimo tech
nikais, o vienuolika zootech
nikų - selekcininkais. . .

Kaip pasirinkti savą gyve
nimo kelią? Kaip surasti tą 
vienintelę profesiją, labiau
siai reikalingą liaudies ūkiui 
ir geriausiai atitinkančią 
psichinius bei fizinius as
mens duomenis? Apie tai 
pasakoja naujasis Lietuvos 
kino studijos mokslo popu
liarinimo filmas “Aš noriu 
būti. . .“, kuriame porei
kiam as mūsų respublikos 
patyrimas, organizuojant 
profesinį jaunimo orientavi
mą į visuomenei naudingas 
specialybes. . .“

POETEI: GALI, BET 
NENORI . . .

Nijolė Kripaitė savo sen- 
timentallngame eilėraštėlyje 
“Gražioji šalelė“ rauda:

Gailesčio man ašarėlė
Per veidelį rieda, 
Negaliu aš aplankyti 
Tą šalelę mielą“. 
Žinoma, negalėjimas gali 

turėti įvairių priežasčių. 
Gal nėra iš kur kelionei lėšų 
paimti? Gal sveikata pašli
jusi?

Bet abejojame. Vargšė 
Nijolė rauda politiniais su
metimais. Bet kam veidmai
niauti? Kam meluoti? Juk 
šimtai Amerikos lietuvių 
kasmet tą mūsų “gražiąją 
šalelę“ aplanko ir džiaugia
si tai padarę. Niekas Lietu
vos durų neuždaro ir poetei 
Kripaltei.

O tas tik parodo, kad ji 
“gražiąją šalelę“ myli tik 
liežuviu dėl svieto akių, bet 
savo Širdyje įjos nepaiso. 
Štai kur glūdi įjos negalėji
mas. Labai gaila.

MENŠEVIKŲ KARAS 
BEND RUOMEN INKAMS

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius šaukia:

“Bendruomenės vadovy
bėje sėdintieji keli fronti
ninkai, patys nepajėgdami ar 
nežinodami, kaip užsidirbti 
kelionėms Ir tuščioms! kon
ferencijoms reikalingų pini
gų, pradėjo kėsintis Į Vasa- 
rios 16-tos Lietuvos laisvi
nimui dedamas aukas. . . 
Bendruomenės vadovyben 
turi atsistoti protingi ir su
kalbami žmones. Dirbti no
rintiems pasipūtėliams vie
tos negali būti visuomeninių 
organizacijų priešakyje“ 
(“N.“, kovo 6).

Vadinasi, Barzdukas ir jo 
kolegos turi eiti laukan! 
Bet argi jie Gudelio paklus? 
Netikime.

TŪKSTANČIAI
ŽMOGŽUDŽIUI GELBĖTI

Reakcinėje spaudoje skai
tome pranešimą, kad VLIKo 
vadai paėmė iš Tautos Fon
do $7,479 ir visus išleido 
žmogžudžio Bražinsko gyni
mui. Bražinskas, kaip žinia, 
sėdi Turkijos kalėjime. Ten 
pasodintas už pagrobimą ta
rybinio lėktuvo ir šaltakrau
jišką nužudymą lėktuvo tar
nautojos, jaunos merginos. 
VLIKas, matyt, yra pasam-, 
dės advokatus to žmogžudžio 
ir oro pirato kailiui išgelbė
ti.

Iš to paties pranešimo - 
sužinome, kad VLIKo vadai 
pernai vien tik kelionėms 
išleido $8,624. Visos VLIKo 
per metus išlaidos pasieku-, 
sios /$51,153. Visas jas pa
bengęs Tautos Fondas, į kurį 
aukoja “Naujienų“, “Kelei
vio“, “Draugo“, “Darbi
ninko“ ir “Dirvos“ propa
gandos prieš Tarybų Lietu
vą apakinti skaitytojai.

L. VAINIKONIS

RAUKŠLĖS VEIDE

Jose - ir džiaugsmas, 
rūpestis ir godos,

Ir naktys nemigo praleistos.
Jose - ir skausmas, 

stingstantis it 
gruodas,

Jaunatviškos užgesę aistros.

Jose - tavieji klystkeliai ir 
vingiai,

Ir žodžiai švelnūs, ir 
kelionės. . .

Jose - knyga gyvenimo 
spalvingo,

Ir viltys šviesios, ir 
svajonės. -

IŠPLAUKIMAS

Lėtai nutola 
nuo uosto molo 
traleris, liūdesio genamas. 
Visa komanda 
Žvelgia Į krantą, 
kur verda Žemės gyvenimas, 

kur lieka žmonos 
tarsi madonos, 
ant rankų vaikus iškėlusios, 
kur lieka žodžiai 
tokie bežodžiai 
ir meilės naktys pašėlusios, 

kur lieka miestas, 
taip mažai liestas 
akim, kurias jūra išplovė, 
kur lieka oras, 
tėviškės oras, 
dvelkiąs dabartim ir senove.

Ir nesuranda 
žodžių komanda. . . 
Skafutas-tyla-rankų miškas. 
Dar vienas mirksnis, 
dar laivo žingsnis, 
ir kranto nėra jau. Viskas.

AUG. TAMA LIŪNAS

Laiškai redakcijai
Didžiai Gerb. “Laisvės“ 
redaktoriau ir visas “Lais
vės“ kolektyvas!

Sveikiname su Naujaisiais 
1973 metais ir linkime Jums 
visiems sėkmės Jūsų pras
mingame ir sunkiame darbe.

Ypatingai nuoširdžiausiai 
norisi apkabinus rankomis 
pasveikinti nepailstamą 
mūsų brangią spaudos entu
ziastę vajininkę Margaretą 
Viltrakytę-Walley iš Fort 
Lauderdale, Fla., ir jos vy
relį Aleksandrą už jų ma
terialinį pasiaukojimą, už jų 
pažangios spaudos platini
mą.

Štai jau skaičiuojame, kad 
daug sukako dešimtmečių 
nuo pirmųjų pažangios spau
dos pasirodymų įvairiais 
būdais ir keliais. Jūs per 
aukštus kalnus ir gilias ma
rias rodėte kelius tamsu
moje į šviesų ir laimingą 
gyvenimą. Nuoširdžiausiai 
dėkojame už padovanotą ju
biliejinį Albumą, Jūsų pras
mingos veiklos veidrodį. 
Jūsų parūpinti pažangūs lei
diniai su entuziazmu skaito
mi ir eina iš rankų į rankas.

Tad linkime sėkmės, svei
katos ir nemažėjančio ryžto 
Jūsų pažangios spaudos ba
ruose.

VINCAS MAŽYLIS 
4 ir skaitytojai

T. Lietuva 
1872-III-2

Gerb. Redakcija:
Siunčiu visiems linkėjimų 

iš Tarybų Lietuvos.4 sėkmės 
Jūsų darbe ir kovoje už švie
sią žmonijos ateitį.

Aš labai įdomaujuos pa
žangiu Amerikos lietuvių gy
venimu ir mėgstu jų spaudą. 
Neturiu Amerikoje nei gimi

nių, nei pažįstamų, tai nega
liu gauti Jūsų spaudos.

Ar negalima surasti ryšį 
su lietuviais, kurie galėtų 
užprenumeruoti man į Lie
tuvą “Laisvę“, o aš jam at
silyginčiau Tarybų Lietuvos 
laikraščiais, knygomis, gro
žinio meno dalykais ir t. t.?

Pas mus dabar Lietuvoje 
didelis pasirinkimas litera
tūros. Dabar gyvename ti
krą lietuviškos spaudos ir 
kultūros klestėjimo laiko
tarpį. Reiškia, mes pasida
rytume tikri bendradarbiai 
keičiantis spauda. Už lai
kraštį “Laisvę“ aš būsiu 
nuolatinis teikėjas, pagal 
jūsų norą, lietuviškų knygų 
bei laikraščių. Jeigu kas 
sutiktų taip bendradarbiauti, 
tegul parašo man savo vardą 
ir adresą ir pažymi, kurio 
laikraščio iš Lietuvos nori. 
Lauksiu atsakymo. Mano 
adresas: Jurbarko rajonas, 
Girdžiai, Feiza Bronislo
vas s. Antano, Lithuania, 
USSR

•

DR. A. PETRIKAI:

Didžiai Gerbiamas 
Daktare,

Nuoširdus ačiū už “Švie
sos“ 4 nr„ kuriame radau 
ir Jūsų straipsnį.

Tikriausiai žinote, kad 
JAV vieši prorektorius J. 
Grigonis. Jis bus Yale uni
versitete iki gegužės vi
durio.

Tikiuosi, kad Jūsų svei
kata gera.

Geriausi linkėjimai Jums 
ir žmonai

Jūsų
J. KUBILIUS 

Vilnius,
1973.3.5* t

AMERIKIEČIAI, KURIEMS KARAS NEPASIBAIGĖ

Jų likime nematyti 
jokios prošvaistės

Kanados gatvėse 1 juos at
pažinti nesunku. Hipių gru
pėje, mandagiai bekaulijan- 
čioje išmaldos prie universa
linės parduotuvės durų, jie 
išsiskiria vyresniu amžiumi, 
patriarchiškomis, juostą sie
kiančiomis barzdomis. Kiti 
net ir plikti pradėję. Jeigu 
turgavietės kioske silkes sve
ria, alinėje šluoja pjuvenas 
universitetą baigęs jaunuolis, 
tai jis veikiausiai amerikie
tis.

Maždaug 70 tūkstančių šau
kiamojo amžiaus jaunuolių ir 
JAV armijos kareivių, atsisa
kiusių dalyvauti nešvariame 
kare Vietname, surado prie
globstį Kanadoje. Be to, nuo 
1963 metų i Kanadą emigra
vo dar 150 tūkstančių ameri
kiečių, nenorėjusių netgi ne
tiesiogiai dalyvauti Vietnamo 
kare, pasibiaurėjusių ta tvar
ka, kurią pagimdė Jungtinė
se Valstijose šis karas. Pa
trankos nutilo, nieko nepešu- 
sios, į savo Ramiojo vande
nyno bazes grįžta divizijos, 
keliauja namo lakūnai, kurie 
bombardavo Hanojaus mo
kyklas ir buvo patekę nelais
vėn.

Tačiau šiai jaunų ameri
kiečių armijai — ko gero, iš 
jų būtų galima sudaryti daug 
divizijų — dar neatėjo nei 
taika, nei ramybė. Oficialusis 
Vašingtonas kategoriškai pa
reiškė, kad jiems amnestijos 
nebus ir kad požiūris j juos 
nepasikeis. Jauni žmonės ne
gali nuvykti namo paviešėti, 
aplankyti artimųjų, vėl sėsti 
prie knygų, nebaigto darbo 
arba bent susirinkti paskubo
mis paliktus daiktus tik to
dėl, kad jų rankos nesuteptos 
krauju. Tėvynėje jų laukia 
antrankiai, teismas, kalėji
mas.

Daugelis iš šių jaunuolių 
varsto svetimas duris Kana

doje jau šešti metai. Niekas 
nesuskaičiavo, kiek jų amži-: 
ninku apsigyveno Meksikoje, 
Švedijoje, net Indijoje ir Af
ganistane. Ir svetimomis pa
vardėmis, slėpdami savo 
amerikietišką kilmę: vieni to
dėl, kad taip saugiau, kiti 
tiesiog gėdinasi, kad jie ame
rikiečiai. Laikraštis *Ottawa 
Citizen“ vadindamas juos 
„baltaisiais Jtanados negrais", 
pažymi, jog pabėgėliai iš 
Amerikos sakosi esą vietiniai, 
kad tik išvengtų diskrimina
vimo, priimant į darbą, ypač 
j tas įmones, kurias kontro
liuoja JAV kompanijos.

Neatsitiktinai puikų išsila
vinimą. turį jaunuoliai žiemą 
valo sniegą, vasarą parkuose 
saugo vaikus: 80 procentų 
Kanados pramonės priklauso 
JAV kapitalui. Pasirinkimas 
ne kažin koks, bet ir už tai 
reikia pasigrumti, nes dar
bo neturi 688 tūkstančiai tik
rų kanadiečių. Nesunku su
prasti, kodėl čia pabėgėlių iš 
Amerikos ir gailisi, ir norėtų 
atsikratyti. Šių priverstinių 
emigrantų likime nematyti 
jokios prošvaistės.

Policinis karas Jungtinėse 
Valstijose, o jeigu vadinsime 
daiktus tikraisiais vardais, tai 
stačiai kerštas prieš tuos, ku
rie ilgus metus reikalavo pa
keisti JAV politiką Indokini
joje bent tiek, kiek ji pasi
keitė dabar, įsiliepsnoja su 

r nauja jėga.
Amerikiečių pabėgėlių Ka

nadoje armijos nariai tvirti
na, kad juos nori padaryti at-, 
pirkimo ožiais, užsiundyti 
Amerikos miesčionis, siuntan-j 
čius, kad neišdegė karas ir' 
kad JAV per aštuonerius jo‘ 
metus patyrė tiek daug nuo
stolių.

„Aišku kaip dieną, — To
ronte pareiškė buvęs Ameri-

(Nukelta į 3 pusi.)
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IŠ 1917-1919 METU ISTORIJOS

Kaip Lietuvos liaudis kovoja už tikrą 

nepriklausomybę ir valstybingumą

( Iš V. Milerio, profesoriaus, teisės mokslų dak
taro straipsnio ’’Pirmieji Pabaltijo tarybinių res
publikų žingsniai TSRS įkūrimo keliu” - ’’Komunis
tas”, 1972, Nr. 11.)

Nors vokiečių kariuomenė 
okupavo visą Pabaltijo teri
toriją, ten formavosi prie
laidos naujai Tarybų val
džios pergalei pasiekti ir 
tarybinėms respublikoms 
sukurti. Vokietijai pralai
mėjus karą Ir Tarybų Ru
sijai anuliavus Bresto tai
kos sutartį, darbo žmonės 
galėjo su nauja jėga išvys
tyti revoliucinę kovą. Gin
kluotiems sukilimams Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
miestuose bei apskrityse pa
ruošti buvo kuriami karo 
revoliuciniai komitetai, buvo 
sudaromos taip pat nelega
lios Darbininkų atstovų ta
rybos, Valstiečių atstovų ta
rybos ir Bežemių atstovų ta
rybos (pastarosios - Latvi-

1918 m. lapkričio mėn. - 
1919 m. sausio mėn. Tary
bų valdžia nugalėjo didesnė
je Pabaltijo teritorijos daly
je. Atsirado reali galimybė 
sukurti tarybines respubli- 

*kas Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Taigi Pabaltijo 
tautų, kaip ir kitų Rusijos 
tautų, darbo žmonių revo
liucinė kova buvo svarbiau
sias tarybinių respublikų kū
rimosi dėsningumas.

Prasidėjo naujas Pabaltijo 
tautų tarybinio nacionalinio 
valstybingumo kūrimo eta
pas (1918 m. gruodis - 1919 
m. pabaiga). Pirmasis šio 
etapo ypatumas buvo tas, 
kad tarybinį valstybingumų 
kūrė ir lietuvių, ir latvių, 
ir estų tautos. Antras ypa
tumas buvo tas, kad 1918 m. 
pabaigoje naujomis istorinė
mis sųlygomis, smarkiai 
plečiantis proletariniam re
voliuciniam judėjimui visoje 
Pabaltijo teritorijoje, iškilo 
reikalas pereiti prie aukš
tesnių tarybinio valstybingu
mo formų - prie tarybinių 
suverenių respublikų.

TARYBINI!/ 
NEPRIKLAUSOMŲ 
VALSTYBIŲ KŪRIMASIS

Prie šių naujų istorinių 
sąlygų priskirtinos taip pat 
esminės permainos tiek Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
politinėje padėtyje; tiek ir 
jų tarptautinėje teisinėje pa
dėtyje. šias permainas su
lygo] o Vokietijos pralaimė
jimas kare, Lapkričio revo
liucija ir Bresto taikos su
tarties anuliavimas. Be to, 
prasidėjus revoliucinio ju
dėjimo pakilimui, suaktyvė
jo nacionalistinė lietuvių, 
latvių ir estų buržuazija, 
kurių rėmė Anglijos, Ame
rikos ir Vokietijos imperia
listai. JI Iškėlė šūkį - su
kurti nepriklausomas bur
žuazines valstybes Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, 
tikėdamasi tokiu būdu išsi
kovoti masių simpatijas ir 
paramų.
-Tarybinės valstybės Pa

baltijyje 1918 m. pabaigoje- 
1919 metais buvo kuriamos, 
vykstant aštriai klasinei ko
vai su vietine nacionaline 
buržuazija, kurie siekė už
grobti valdžių ir, imperia
listinėms valstybėms pade
dant, sukurti buržuazines 
respublikas.

Kadangi Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos suverenių ta
rybinių respublikų kūrimosi 
procesas vyko panašiomis 
istorinėmis aplinkybėmis, 

jam buvo būdingi bendri dės
ningumai.

Bendra visoms trims Pa
baltijo tarybinėms respubli
koms buvo tai, kad nepapras
tai svarbus vaidmuo, kuriant 
jas, priklausė Tarybinėms 
vyriausybėms, sudarytoms 
pogrindinių Tarybų ir bolše
vikų partinių organizacijų 
nutarimu dar iki Tarybų val
džios pergalės.

Savo veikimo programą 
Tarybinės vyriausybės iš
dėstė manifestuose. Mani
festų paskelbimo datos iš 
esmės tapo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tarybinių res
publikų gimimo dienomis.

Bendra visoms šioms res
publikoms buvo ir tai, kad 
jas kūrė pačios darbo žmo
nių masės, kurių vardu at
stovaujamieji, renkamieji 
respublikų valstybiniai or
ganai ne tik ryžtingai prita
rė tarybinių respublikų su
kūrimui, bet ir numatė to
lesnę jų vystymosi per
spektyvą. Antai 1919 m. 
sausio 13-15 dienomis vyko 
Latvijos Darbininkų, beže
mių ir šaulių deputatų Tary
bų I suvažiavimas. Jo dar
be dalyvavo 705 delegatai, 
trumpą laiką prieš suvažia
vimas įstatymiškai įtvirtino 
proletariato diktatūros įkū
rimą, Latvijos Socialistinės 
Tarybų Respublikos sukūri
mą. Suvažiavimas vieningai 
pritarė ; < Latvijos Tarybinės 
vyriausybės (pirmininkas P. 
Stučka) politikai ir veiklai. 
Suvažiavimas apginklavo 
Latvijos darbo žmones to
lesnės socialistinės statybos 
perspektyva, pasisakė už 
tai, kad ir ateityje būtų sti
prinama sąjunga ir draugys
tė su Tarybų Rusija.

1919 m.vasario 18-20dle- 
nomis vyko Lietuvos Darbi
ninkų, bežemių, mažažemių 
ir raudongvardlečių atstovų 
tarybų I suvažiavimas. Jo 
darbe dalyvavo 220 delega
tų, išrinktų miestuose ir 
kaimuose Įvykusiuose susi
rinkimuose, taip pat atsto
vai tų miestų ir apskričių, 
kurie dar buvo buržuazinės 
Lietuvos tarybos, vokiškųjų 
okupantų ir baltalenkių in- 
terventų valdžioje. Suva
žiavimo delegatai, atstova
vę visai lietuvių tautai, pir
mą kartą ryžtingai pareiškė 
savo valią, aktyviai dalyva
vo, sprendžiant pagrindinius 
socialistinės statybos klau
simus.

Tarybų Estijoje Tarybų 
suvažiavimas neįvyko. 
Svarbiausius respublikos 
politinio ir ūkinio gyvenimo 
klausimus čia sprendė Esti
jos Darbo Liaudies Komunos 
Taryba, kuri buvo aukščiau
siasis valdžios organas ir 
veikė Estijos darbo liaudies 
vardu (Komunos pirminin
kas - J. Anveltas).

NEPRIKLAUSOMŲ 
TARYBINIŲ VALSTYBIŲ 
PRIPAŽINIMAS

Kitas bendras ir labai 
svarbus Pabaltijo tautų ta
rybinio valstybingumo kūri
mo momentas buvo tas, kad 
Tarybų Rusija pripažino Pa
baltijo tarybinių respublikų 
nepriklausomybę V. Lenino 
pasirašytais RSFTR LKT 
dekretais ir Visos Rusijos 
Tarybų Centro vykdomojo 
komiteto nutarimu.

Svarbu pabrėžti, kad 
RjSFTR, pripažindama Pa
baltijo respublikų nepriklau
somybę, neiškėlė jokių sų
lygų, kurios bent kiek apri
botų suverenias Pabaltijo 
tarybinių respublikų teises.

Bendra Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Tarybų respubli
koms buvo ir tai, kad jos 
buvo ne tik nacionalinės val
stybės, bet ir socialistinės 
valstybės, kuriose visa val
stybinė valdžia priklausė 
darbo žmonėms, užslbrėžu- 
siems aiškų tikslų - sukurti 
socialistinę visuomenę ir 
pradėjusiems praktiškai 
įgyvendinti užsibrėžtąjį
tikslų. Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje buvo įkurta pro
letariato diktatūra, jos poli - 
tinė forma tapo Tarybos, 
ir tai buvo lemiama sųlyga, 
užtikrinanti socializmo sta
tybų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Pabaltijo tarybinės 
respublikos kartu buvo ir 
proletarinės demokratijos 
valstybės, šioms respubli
koms buvo būdingas ne tik 
kuo plačiausias darbo žmo
nių dalyvavimas valstybės 
valdyme, bet ir kuo plačiau
sių teisių ir laisvių suteiki
mas darbo žmonėms.

Bendras visoms trims Pa
baltijo respublikoms dėsnin
gumas buvo tas, kad tų res
publikų darbo žmonės ir val
stybiniai organai ryžtingai 
pasisakė už kuo tvirčiausių 
sųjungų su kitomis tarybinė
mis respublikomis ir pir
miausia su Tarybų Rusija. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
darbo žmonės puikiai supra
to, kad respublikų nacionali
nė nepriklausomybė, tikras 
suverenumas gali būti užti
krinti ir išsaugoti tik tuo 
atveju, jeigu Lietuva, Latvija 
ir Estija palaikys glaudžių 
sųjungų su Tarybų Rusija ir 
kitomis tarybinėmis respu
blikomis.

Pabaltijo tarybinės respu
blikos ne tik skelbė siekian
čios gyventi sąjungoje su 
Tarybų Rusija ir kitomis ta
rybinėmis respublikomis, 
bet ir dirbo didelį praktinį 
darbų, stiprindamos politi
nius, ekonominius ir kultūri
nius ryšius su jomis.

Buvo taip pat imtasi rimtų 
žygių suvienyti tarybinių 
respublikų pastangas, vys
tant ekonomikų. Buvo orga
nizuojami prekių mainai, ta
rybinės respublikos teikė 
viena kitai neapmokamų eko
nominę pagalbų. Tarybų Ru
sijos vyriausybė tiekė Pa
baltijo respublikų fabrikams 
bei gamykloms žaliavos, 
reikalingų įrengimų.

Pirmoje 1919 metų pusėje 
vystėsi ir stiprėjo tarybinių 
respublikų taip pat Pabaltijo 
respublikų, federatyviniai 
savitarpio santykiai. . .

NEPRIKLAUSOMŲ 
TARYBINIŲ PABALTIJO 
VALSTYBIŲ ŽLUGIMAS 
IR PRISIKĖLIMAS

Kurti ir stiprinti savo jau
nas tarybines valstybes Pa
baltijo darbo žmonėms teko 
nepaprastai sunkiomis ap
linkybėmis: kraštai buvo 
apimti karo sukeltos suiru
tės, siautė badas, vyko įnir
tinga kova su jungtinėmis 
užsienio ir vidaus kontr- 
revoliucijos jėgomis.

Anglijos, JAV, Vokietijos, 
Prancūzijos imperialistams 
grubiai įsikišus J Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tarybinių 
respublikų vidaus reikalus, 
organizavus prieš jas atvirų 
ginkluotų intervencijų, 1919 
m. - 1920 m. pradžioje Pa
baltijyje žlugo Tarybų val
džia. Bet Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos darbo žmonės 
tvirtai tikėjo, kad Tarybų 
valdžia bus atkurta. Sis ti
kėjimas įsikūnijo komparti-

LLD REIKALAIS

Kreipimasis į LLD narius
Paprastai, su pradžia metų LLD Centro Komitetas 

kreipiasi f Draugijos narius, nurodant kokius planus jis 
mano vykinti metų bėgyje. Šiais metais, dėlei įvairių 
priežasčių, Komitetas savo pirmąjį posėdį turėjo kiek 
suvėluotai, bet tai nereiškia, kad Draugijos darbas buvo 
apleistas.

Praeitais metais Draugijos nariai išrinko naują Komi
tetą. Geriau - senąjį perrinko. Valdybos nariai palikti 
veik tie patys.

Pradžioje šių metų Draugijos nariai gavo labai svarbią, 
buvusio kunigo Jono Ragausko parašytą knygą - "Žmogus 
ieško tiesos”. Atsiliepimai apie knygą labai geri. Net 
buvusieji skeptikai, kad religijos klausimu jau buvę pusė
tinai plačiai literatūros paskleista, pradėję knygą skaityti, 
pajunta kiek daug knygos autorius ten sukaupė istorinės 
medžiagos.

Plačiai kalbėta apie ateinančių metų leidinius. Palikta 
tėmyti, kokios galimybės bus knygos pasirinkimui.

Žurnalą "Šviesa” nutarta leisti ir toliau.
Artėja 60 metų nuo LLD įsikūrimo jubiliejus. Tai bus 

1975 metais. Jubiliejaus atžymėjimui jau reikia pradėt 
kaupti medžiagą. Daug buvusiųjų darbuotojų jau išsiskyrė 
iš mūsų eilių. Pasilikusiems tenka užimti jų vietą. Per 
60 metų labai daug pergyventa. Garbė, kad mūsų LLD, per 
ilgų metų veiklą, niekad nenukrypo nuo savo principų, 
garbingai nešė darbo žfnonių kovos švyturį. Centro Ko
mitetas prašo LLD narius pagalvoti ir parašyt iš savo pa
tyrimų gyventose kolonijose, kas ir kaip buvo veikiama 
darbinihkų eilėse ekonominėse kovose, demonstracijose, 
kokiomis priemonėmis buvo keliamas kultūrinis susipra
timas vietos lietuvių tarpe, ir t. t.

Kas turi nuotraukų iš senesnių laikų kuopų veikimo, dar
buose pasižymėjusiųjų asmenų, yra prašomi pasiųsti į LLD 
Centrą.

Finansiniai, kol kas, Draugija verčiasi vidutiniai. Pa
ramos ateina aukomis ir iš pomirtinių palikimų. Prašo
me ir toliau rūpintis iždo stiprinimu.

Mūsų laikraščiai, kaip ir visada, yra Draugijos širdis: 
be laikraščių mes vieni kitų nepasiektumėm. Džiugu, kad 
spaudos vajuose taip rūpestingai LLD kuopų veikėjai dar
buojasi.

Nors daugumą mūsų narių jau amžius spaudžia, bet 
džiugu, kad rengiamos pramogos pavyksta, kad aukų ge
riems tikslams visur sukeliama, kad nelaimėje vieni kitų 
neapleidžiame. Tai vis kilnaus visuomeninio darbo vai
sius. Rūpinkimės toliau mūsų brangios Draugijos prakil
nias idėjas puoselėti.

LIETUVIŲ LITERATŪROS
DRAUGIJOS CENTRO KOMITETAS: I

K. Petrikienė, pirmininkė
J. Grybas, vicepirmininkas 
Ieva Mizarlenė, sekretorė 
P. Venta, iždininkas 
Anne Yakstis, iždo globėja 
H. Feiferienė, iždo globėja 
A. Bimba, "Šviesos” redaktorius

■ALL Brockton, Mass.

PRANEŠIMAS

So. Boston, Mass.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 7-sios apskrities 
pavasarinis suvažiavimas 
įvyks balandžio 8 dieną, 318 
Broadway. Pradžia 11 vai

kuopas 
narius

Kviečiame visas 
ir vietinės kuopos 
dalyvauti ir atsivežti gerų 
sumanymų dėl vasarinių pa
rengimų. Šiame susirinki
me turėsime aptarti * 'Lais
vės” piknikų.

J. JASKĖVICIUS, 
Apskr. ąekr.

(11, 12. 13)

jų vadovaujamų darbo žmo
nių masių revoliucinėje ko
voje. Šios kovos išdava ir 
buvo Pabaltijo Tarybų Socia
listinių Respublikų susikūri
mas 1940 metais ir jų įsto
jimas Į TSR Sąjungų. Pasi
rinkto kelio teisingumų ge
riausiai patvirtina įstabūs 
laimėjimai, kuriuos mūsų 
respublikos pasiekė politi
nio, ekonominio ir kultūri
nio išsivystymo srityje per 
32 metus, praėjusius po jų 
įstojimo į TSR Sųjungų.

Broliškoje Tarybų Sųjun- 
gos tautų šeimoje, Komunis
tų partijai vadovaujant, Pa
baltijo tautos gavo tikrų lais
vę ir nepriklausomybę, pa
siekė savo vystymosi kelyje 
didžiulių laimėjimų. Pabal
tijo tautos kartu su visomis 
Tarybų Sąjungos tautomis 
pasiaukojančiai kovoja dėl 
didžiojo tikslo - komunizmo 
pastatymo mūsų šalyje.

Jų likime nematyti
(Atkelta iš 2 pusi.) 

kos kareivis, dėl suprantamų 
priežasčių nepanorėjęs skelb
tis pavardės, — kad šito ka
ro nebuvo galima laimėti. Į 
jį nereikėjo 
nėra reikalo 
kad mes šitą 
me truputėlį 
valdantieji 
mės, o JAV 

vis dėl- 
šio ne- 
esmės 
dabar 

Niurn-

geras 
už

veltis, ir mūsų 
bausti už tai, 
dalyką suprato* 
anksčiau, negu 
sluoksniai. Ne 
vyriausybė turi

prašyti atleidimo, kad 
to nesiliovė kariavusi 
teisingo karo“. „Iš 
Jungtinėse Valstijose 
prasideda atvirkštinis 
bergo procesas: j teisiamųjų 
suolą nori pasodinti šimtus 
tūkstančių nekaltų amerikie
čių“, — karčiai pridūrė jo bi
čiulis.

Kad ir koks tragiškas būtų 
tėvynės netekusių jaunuolių 
likimas — niekais nuėjo mo
kymosi metai, namų židinys 
tapo svajone, kuriai nelemta 
išsipildyti, — bet ar ne dides
nė tragedija ištiko visą Ame
riką? Juk protesto kolonose 
žygiavo (teistų už tai taip pat 
nesirengiama amnestuoti) ir 
antpečius nuo savęs nuplėši- 
nėjo tie, kam šalies
vardas buvo brangesnis 
asmeninę gerovę. '

Šių žmonių nelaimė, kad 
jie pasirodė ne tik žmogiš
kesni, bet ir kur kas įžval
gesni už politikierius ir ge
nerolus. Jų entuziazmu ir 
tikruoju patriotizmu dabar 
galėtų pasikliauti Amerika, 
jeigu ji ketina pagaliau im
tis rėkte rėkiančių vidaus so
cialinių problemų. Niekada 
dar ši šalis taip nestokojo są
žinės balsui ištikimų kovoto
jų, kaip dabar. Skausmingas 
nepaklusniųjų šalinimas iš 
Arriefikos jaunimo tarpo f ir 
pažeminimas atsilieps ištisą 
dešimtmetį.

Algimantas CEKUOLIS

Los Angeles,Cal.
Gelmių jėgos supurtė žemę

Kalifornijoje dažnokai su
dreba žemė. Prie to čia gy
venantys žmonės pripratę, 
tai perdaug nekreipia į tai 
dėmesio. Bet kada supurto 
tiek, kad pastatus sužaloja 
arba visai sugriauna, tada ir 
žinia pasklysta po visų pa
saulį.

Prieš du metus Los Ange
les apylinkėje drebėjo žemė 
6.4 Richter skalės matavimo 
laipsnio. San Fernando Val
ley apylinkėje padarė daug 
žalos: sugriovė dvi ligoni
nes, sužalojo daug mūrinių | 
mokyklų^ kurios liko nesau-^ 
gios, sužalojo daug namų, 
sugriovė keletą greitkelių 
tiltų. Žuvo 60 žmonių.

Šiemet vasario 21 d. vėl 
sudrebėjo žemė 5.75 Rich
ter intensyvumo. Šį sykį že
mės drebėjimo centras buvo 
Oxnard mieste, 50 mylių nuo 
Los Angeles. Tačiau drebėji
mas buvo stipriai jaučiamas 
200 mylių radiusu nuo Santa 
Barbara iki San Diego mies
tų.

Los Angeles mieste ir arti
moje apylinkėje mažai kas 
nuo to nukentėjo. Bet Ox
nard mieste, tai mūrinių na
mų ir kai kurių didelių krau
tuvių lubos sugriuvo, taipgi 
didelių langų stiklai sudu
žo. O likerio parduotuvėms 
padarė daug nustolių. Degti
nės bonkos krisdamos nuo 
lentynų sudužo, kai kur ga
lėjai grindis degtine išplau
ti. Apskaičiuojama, kad že
mė^ drebėjimas padarė apie 
vieną milijoną nuostolių. Bet 
žmonių nežuvo. v. R.

IS ATSIBUVUSIO LLD 6 KP. 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko kovo 4 
dienų. Narių dalyvavo ne
daug.
' Pirmininkas Ch. Ustupas 
atidarė susirinkimų. Skai
tytas praeito susirinkimo 
protokolas ir priimtas.

Skaitytas laiškas nuo 
"Laisvės”, kuriame dėkoja 
vajininkui ir visiems kuopos 
nariams už dalyvavimų vaju-

Jono Ragausko knygų 
"Žmogus ieško tiesos” ga
vome, ir tie, kurie buvo 
susirinkime, jų gavo. Dar 6 
nariai pasimokėjo duokles 
už 1973 metus.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 1 d., 2 
valandų po pietų, pas Ch. 
Ustupų, 27 Cleveland Ave. 
Kviečiu visus kuopos narius 
dalyvauti, nes turėsime pra
dėti rūpintis vasariniais pa
rengimais dėl paramos mūsų 
spaudai.

SEKR, S. RAINARD

Patarimas norintiems 
apsilankyti T. Lietuvoje

Norintiems lankytis Lie
tuvoje patartina dėl infor
macijų kreiptis pas Edmun
dų Juškį, kuris tais reika
lais rūpinasi.

Laiškus reikia adresuoti 
sekamai:

Edmundas Juškys,
Consular Division of
USSR Embassy,
1609 Decatur St. N. W.
Washington, D. C. 20011.

WASHINGTONAS. - Far- 
mų produktų kainos vasario 
mėn. pakilo 2.5%. Algos ne
pakilo.

Where the
Money is

I was reading in one of the 
leading newspapers that 
every couple of years an idea 
gets loose that is widely po
pular on Capitol Hill. It is 
to give a generous pay raise 
to members of Congress.

Representatives and sena
tors have a base pay of $42,- 
500 a year. Besides that 
they have managed to get 
themselves a yearly mini
mum of $8,500 in fringe be-» 
nefits.

Among the extras are: a 
government contribution to 

I a congressman’s pension 
$3,400; a payment toward 
his life insurance $107; ad
ditional insurance awarded 
to survivors $405; health 
insurance premium $264; 
free medical attention and 
bargain rates in hospitals 
$224; special tax conside

rations at least $1,918; 
miscellaneous, $500.

In addition, House mem
bers get cash allowances 
for stationery, out-of- 
Washington expenses and 
non-Washington telephone 
calls, adding up to $7,250 a 
year. Senators get higher 
allowances. No accounting 
is required, so some con
gressmen may pocket 
amounts not spent.

Of course none of this 
disqualifies a congressman 
from practicing his trade, 
business or profession on 
the side, or from writing 
articles and traveling about 
delivering lectures for pay.

Average American worker 
gets less than 10 thousand 
a year and is burdened with 
high taxes. Many professio
nals are underpaid, like 
teachers and so on.

Our own leaders have 
been working many years 
as hard as any congressman 
or senator, only one were 
paid vacation and sometimes 
not even that and they have 
been getting paid less than 
4,000 a year and no fringe 
benefits. They have to live 
too.

Average tax payers better 
think a little about where 
the money goes. ILSE

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

rektoriai praneša, jis įvyks 
balandžio 8 dieną. Dalinin
kai nuoširdžiai raginami 
ruoštis dalyvauti.

Mūsų suvažiavimus gra
žiai nuteikia gausūs laisvie- 
čių ir mūsų organizacijų pri
siųsti sveikinimai. Jie vi
sada labai laukiami.

Kas gi pasidarė su mūsų 
Amerikos paštu? Tokios 
suirutės dar nebuvome matę. 
Antai, "Laisvei” iš Brook
lyn© pasiekti Manhattaną, tik 
per East upę, kartais paima 
visą savaitę!

Iš daugybės vietų skaity
tojai skundžiasi, kad lai
kraščio negauna. O "Lais
vė” išeina reguliariai, kar
tą į savaitę.

Kreipkitės į vietinį paštą 
ir reikalaukite, kad laikraš
tį pristatytų.

Teisingai Panamos Res
publikos valdžia ir žmonės 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos sugrąžintų jiems 
Panamos kanalų ir išsi
kraustytų iš Panamos zo
nos. Teisingai Kubos Res
publikos valdžia ir žmonės 
reikalauja, kad Amerika lik
viduotų Guantamano laivyno 
bazę ir išsikraustytų iš jų 
žemės.
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JONAS MIKAILA

Ten, kur atgimė pilys 
ir nauja gadynė

(PABAIGA)

KAUNAS

Kaunas tai jau nebetoks 
kaip aš ji mačiau 1928 me
tais. Tada Laisvės alėjoje 
arkliukas “dzipseno” trauk
damas murzinę, su garsini
mu “KALIOŠAI” “konkę”. 
Šių dienų Kaunas nenusilei
džia savo vyresniam broliui 
Vilniui, ar bet kokiam di
desniam Europos ar Ameri-

tai bent iš nuotraukų. Tra
kiečiai vietiniai gyventojai, 
geriause savo miestą pažys
ta. Susipažinau su vienos 
gelių mylėtojos, Marijos Ci- 
jūnėlytės, šeima. Lai ji 
nors ir trumpai papasakoja 
mums apie savo garbingos 
praeities miestų:

“Dabar mes Trakuose 
žiemuojame ir laukiame pa
vasario ir vasaros, kada vėl

LAISVĖ

Poeto Vacio Keimerio įspūdžiai 
Jungtinėse Valstijose

Praeitais metais Amerikoje lankėsi įžymusis Lietuvos poetas ir ’’Gimto
jo krašto” redaktorius Vacys Reimer is. Sugrįžęs Lietuvon ji paskelbė savo 
įspūdžius. Jie yra laiškų formoje ir atspausdinti jo redaguojame savaitraš
tyje. Laiškas V skamba:

kos miestui. Visur matosi 
nauji didžiuliai rajonai. Di
dieji busai ir autobusai 
“nardo” po miestų kaip “vi
jurkai”. Konkė su kaliošais 
niekad nesugrįš!

Žmones draugiški, gerai,

sumėlynuos mūsų gražūs, 
žaliais krantais apjuosti 
ežerai, su žaliomis salomis 
ir romantiškomis viduram
žių pilimis - lietuvių liaudies 
garbingos istorijos liudinin
kais. Tikiuosi, kad jūs dar

. I

Lazdynuose apartmentų namas, kur ir šias eilutes brai
žus praeitos vasaros mėnesius praleido. Tokių, ir dvy
lika aukščių pastatų, Lazdynuose kaip grybų po lietaus 
priaugo. ... o

JONO MIKAILOS nuotraukos.

skoningai apsirengę. Nėra 
girtų, suvargusių ilgaplau
kių, nei amerikoniško tipo 
“bomų”. Nesimato cigare
tes rūkančių moterų gatvėse. 
New York’e jos “subytina”

apsilankysite savo senoje tė
vynėje Lietuvoje istorinėje 
Trakų žemėje. Ir vėl turė
sime progų susitikti prie 
mėlynų ežerų, prie mūsų 
gėlyno”.

(pralenkia) ir savo vyrelius. Draugė Marija Cijūnėlytė
Nereikia ten nei užraktų be 
paliovos tobulinti. Niekas 
Vilniuje nei Kaune, vakarui 
atėjus, su metaliniais “sie
nojais” langų nei durų ne
dangsto, sunkiomis spyno
mis “neišdekoja”, kaip šiais 
laikais “laisvame” pasauly-

tlkrai gali didžiuotis ne tik 
Trakų ežerais ir pilimis, 
bet ir savo gėlėmis. Jos 
gėlės gražios ir spalvin
gos. . .

DRUSKININKAI

je yra “madoje”, su apie 
visu tuzinu “tobulų” spynų, 
dar ir duris reikia “ap
juosti”.

Kada anksti ryte eini gat
vėmis, nejučiomis pradedi 
’jaustis tarsi kalėjimų ar 
tvirtovių ir tvirtovėlių mies
te beėsųs. .... Taigi 
labai “tobulus” laikais atė- 
įo. ... Ir atrodo, kad 
tam tobulumui ribų nėra - 
spynų galima tobulinti ir to
bulinti, bet galo. . . Jeigu 
pradėsi tobulinti ne iš to 
galo! . . .

Gyvuok, Vilniau! Gyvuok, 
Kauna!, be tokių “tobuly
bių!”. . .

TRAKAI

Tai žavingas Lietuvos 
kampelis. Gražūs, moder
niški pastatai skendi lapijo
je. Rudeni, kai klevų,liepų, 
beržų lapeliai igija auksinę 
spalvų, tai žavėjantis grožis, 
kokio niekur nesu matęs. 
Čia ir didžiūnas, upių tėvas 
Nemunas, vakarų link pa
lengva vilniuoja. Garsiai 
įsismaginus čiurlena Ratny
čėlė pro medžių kamienus, 
tarsi guodžiasi/kad greitai 
prisiglaus prie savo globėjo.

Netoliese užeisi R. Miza- 
ros gatvėn, kuri tarsi “tu
nelis” iš abiejų pusių, šako
tų medžių pavėsyje skendi. 
Daug čia žmonių atvažiuoja- 
vieni pasilsėt, kiti sveikatų 
pagerinti. Visi randa jau-

3,000 pėdų spalvotų įvairių 
filmu, c

Lai būna man leista pri
siminti ir padėkoti savie
siems, draugams, bičiu
liams bei visiems geriems 
žmonėms, kurie man visuo
met padėjo, ir mano reika
lais rūpinosi. Tai Vyt. Ka
zakevičiui, M. Ravinskienei, 
F. Kauzonui, St. Patockiui, 
St. Kašauskui, Gyd. M. ir 
gyd. R. Byčiams, Annai 
Ivanovnai Terskaja, Alytei 
Urmanaitei, Birutei K., A. 
Urmanavlčiams, S. Rudzevi
čiams, O. ir P. Baguckams, 
St. Vinskams. Būsiu visuo
met Jums dėkingas už su
teiktų man dėmėsį viešint

Lietuvoje. Dar kartų vi
siems AČIŪ.

REIKIA VE L SKIRTIS

Spalis jau priminė, kad ar
tinas žiema. Jau ir snaigės 
pasirodo, Laikas ruoštis į 
kelionę. Bičiuliai siūlo ne
skubėti, kiti pataria liktis su 
jais, bet kad ir įkyrus sve
čias, turi susiprasti ir liau
tis varginęs gerus žmones, 
ir štai, mes vėl pakilom į 
Maskvos padanges. Plieni
nis paukštis ištiesė galingus 
sparnus tolimam žygiui, ir 
pasuko į vakarus. . .

Saliutuoju T A U , MANO 
LIETUVA!

Iškilmingai palaidotas
Mikas Masys

Įdomūs ir romantiški tie 
mūsų Trakai! Melsvi tyro 
vandenio, su mažytėmis žu
velėmis pakrantėse, ežerai. 
Žalios giraitės, pasiskirstę 
salomis - salalėmis. Di
dinga pilis, tarsi rūpestinga 
šeimininkė, prisiminus vi
duramžius, kaip puošni gul
bė, galvų aukštyn iškėlus, 
dairosi, ar ne sėlina klas
tingas priešas -kryžiuočiai. 
O ji daug jų matė, daug žiau
rių kovų pergyveno, ir šian
die ji tai primena mums, kad 
kartų kartos, apie tas sun
kias kovas niekad neužmirš
tų. . ... .

Trakus kiekvienas lietuvis

kią prieglaudų. Visi jie Į 
namus grįžta ne tik susti
prėję, bet ir pajaunėję. 
Druskininkai - tai puiki gam 
tos dovana Lietuvai.

TRUMPI MANO 
PRISIMINIMAI

Nedaug kų galėjau patirti 
per trumpas, užimtas die
nas. Kur nors išvykęs pri
valėjau nors ir trumpas mi
nutes panaudoti darbui- 
fllmavimui. Jei kas ir dau
giau rūpėjo, reikėjo tai pra
leisti pro šalį. Pradėtas 
darbas reikėjo baigti. Dėka 
gerų pagelblninkių ir 
“mano” aktorkų - Aliutės ir
Birutės - parsivežiau apiegerai žino. Jei ten nebuvo,

Gedimino pilies papėdėje, Stakliškių kolūkiečiai, Albinas
ir Onutė Urmanatfičiai su šeima. Dešinėje, jo sesutė
Elena, Vilniaus centrinio pašto administratorė. Albinas 
traktorlstas. Dar esant jiems mažiems, bandito kulka 
nuskynė jų tėvo gyvybę, ir todėl pokario metais likę be 
globėjo, varganas dienas pergyveno. .....

Sveikas, Jonai!
Vydamasis žodžius, tau jau pasiųstus Iš 

Šios kelionės, noriu pridėti dar keletą apie 
tradicinį „Vilnies“ pikniką (tau, berods, 
Irgi yra tekę panašiame renginyje daly
vauti). Beje, šiemet šis įprastinis vilniečių 
suėjimas buvo nepaprastas: jame dalyvavo 
ir didelis būrys tautiečių iš Niujorko, Det
roito, Pitsburgo bei kitų miestų, o taip pat 
svečiai iš Kanados Ir net tolimojo San Pau
lo. Taigi vilniečiai buvo patenkinti, nors 
iš ryto ir žvalgėsi J dangų, grasinusį lietu
mi. Bet išsigiedrino — ir vilkstinės auto
mobilių, autobusų patraukė į Santa-Fe par
ką. Čia, greta gana triukšmingos geležinke
lio magistralės, automobilių lenktynių treko 
pašonėje, žalios vejos ir paunksmėlės stai
ga suklego lietuviškai. Žilagalviai senukai I
ir jaunesniųjų kartų atstovai, laikraščio 
darbuotojai ir Jo skaitytoj al-rėmėj ai 
gamtos prieglobstyje, kaip įprasta Šioje 
šalyje, kalbėjo apie savo išeivišką veiklą, 
dalijosi naujienomis, įspūdžiais, prisiminė 
praeitin nutolusius emigracinio gyvenimo 
metus.

— Buvo laikas, į tokius piknikus su
plaukdavo po penkis tūkstančius žmonių, — 
prisimena Stasys Jokubka.

— Iki penkiasdešimties statinių alaus iš
tuštindavo, — priduria kažkuris iš šalies.

Dabar, žinoma, smarkiai sumažėjo seno
sios emigrantų kartos gretos. Laikas negai
lestingai dirba savo darbą. Štai ir Šio ren
ginio išvakarėse buvo laidotuvės. Vilnie
čiai gražiai atsisveikino su savo bičiule dai
nininke Ona Kubiliene, ir Tautinėse 
kapinėse dar vienu kapu pasidarė daugiau. 
Gaila, bet gana dažnai čia tenka važiuoti 
to savotiško išeivijos „miesto“ linkui, — 
| jj persikelia vis daugiau ir daugiau tau
tiečių. Net taisyklė, leidžianti laidotu
vių ekskortui, įžiebus pažibinčius, važiuoti 
Ir raudonai eismo reguliavimo šviesai de
gant, čia, atrodo, tartum sudariusi sąjungą 
su mirtimi. Dar nedaug viešiu, o Jau antrą 
kartą teko lankytis Šioje Čikagos lietuvių 
amžino poilsio vietoje. Kapinių direktorius 
S. Kazias parodė keturias po tūkstantį pus
lapių knygas — jose užrašyti visi, kas at
gula žalioje jo valdų vejoje. RugpiūČio 13 
d. registracijos eilės numeris buvo 9065; 
pirmoji čia 1912 m. palaidota vienerlų me
tų mergaitė Bronė Zaleckis.

— Katalikų kapinėse palaidota keturis

kartus daugiau, — Jyg nusiramina direk
torius.

Tautinėse kapinėse ilsisi daugelis žino
mų mūsų Išeivijos veikėjų: L Prūseika, 
Abekas, poetas Vargšas-Laucevičius Ir kiti. 
Čia pat esančio pastato specialiose spinto
se saugomos Ir urnos su pelenais. Ant jų 
— pavardės. Kleopas Jurgelionis. Antanai 
Rūkas. K. Grinius, J. Kardelis... (tarp 
kitko, labai nepigus čia tas lopelis žemės, 
reikalingos žmogui,— Iki tūkstančio Ir dai
giau dolerių; urnai vieta spintoje — nu? 
300 iki 700 dol. ir už saugojimą kasmet po 
20 dol.).

Atleisk, kad nukrypau nuo temos. Nors 
paradoksalu, bet, sakyčiau, netgi aki
vaizdus gretų retėjimas tik dar labiau 
Išryškina užmojį ir ilgametiškurną veiklos, 
kuriai tiek jėgų atiduoda šaunūs mūsų Iš
eivijos pažangiečiai. Jie laikosi prieš visas 
negandas. Ir dar laikysis.

— Kol mūsų gyslose tekės kraujas, tol 
mes veiksime, leisime savo laikraščius, —• 
glūdėjau ne sykį tariant.

Ir šiame piknike buvo malonu tuo įsi
tikinti. „Vilnies“ redaktoriui paskelbti? 
laikraščio leidimui remti vajų, daugelis ii 
sykio atsiliepė piniginėmis aukomis. Admi
nistratorei Meri Gregor teko gerokai pa
prakaituoti, išrašinėjant kvitus. Pažangiečių 
spauda laikosi išimtinai Iš savo skaitytojų 
aukų, nfes iš reklamų ir biznio „pagarsini
mų“ pajamų neturi.

Gera buvo matyti viename būryje mielus 
Antaną Bimbą ir Stasį Jokubką, Ievą Miza- 
rienę ir Joną Gašlūną, Stefaniją Masytę ir 
Joną Mažeiką, naujai perrinktą LDS pir
mininką Ričardą Janulį ir kitus naujos va* 
dovybės narius. Vincas Andrulis dėl pablo* 
gėjusios sveikatos nedalyvavo.

Energingoji meninės saviveiklos entuzias
tė Valerija Urbikas surikiavo pasirodymui 
„Aido“ chorą (juokaudami jie ir mane | 
savo kolektyvą priėmė). Suskambėjo daina. 
Stipriai, jaudinančiai. Salimais dundėjo 
traukiniai, į gretimą aikštę-treką rinkosi 
publika žiūrėti pramuštgalviškų autolenk- 
tynių (lenktyniavo avarijose apdaužytos 
mašinos), o čia, „Vilnies“ tradicinio pikniko 
estradoje, plazdėjo dalelė Lietuvos — to
limos tolimos, bet niekad neužmirštamos* 
Brangi, nepakeičiama tėvų žemės daina 
spaudė iš akių ašarą. Bet niekas jos nesf- 
gėdlno.

Gerų linkėjimų visiems, V. fc

Po labai sunkios ir ilgos 
ligos kovo 7 d. Detroite mirė 
Mikas Masys. Jis mirė li
goninėje.

M. Masys gimė 1892 m. 
gegužės 25 d. Lietuvoje, An
drioniškiu kaime, Anykščių 
rajone. 1913 metais atvyko į 
Detroitu ir pradėjo dirbti 
automobilių gamyklose. Po 
Pirmojo pasaulinio karo grį
žo į Lietuvų, bet neilgai jam 
teko džiaugtis savo gimtine. 
Smetonos valdžia jį pradėjo 
persekioti už komunistinę 
veiklų, ir jam teko grįžti 
atgal į JAV - o vėliau atgal 
į Detroitu.

Visų savo gyvenimų Mikas 
praleido veikdamas pažan
giosiose lietuvių organizaci
jose. Iš pradžių jis veikė 
Socialistų partijoje Detroite, 
kur suorganizavo lietuvių 
kuopų 1914 metais. Kada 
socialistuose įvyko skili
mas, Mikas ėjo su kairiai
siais.

Jis yra savo tarpu para
šęs ne vienų pjesę, kuriaš 
vatrBnn Detroito ir kitų ko

lonijų menininkai. Jis va
dovavo Ateities Žiedo Drau
gijėlę, jis buvo narys Lite
ratūros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. 
Mažai buvo JAV progresyvių 
suvažiavimų, kuriuose Mi
kas su dukrele Stefanija ne
būtų dalyvavęs. Jis buvo 
uolus bendradarbis “Vil
nies” ir “Laisvės”, taipgi 
rėmėjas abiejų laikraščių.

Gal būt vienas iš gražiau
sių draugų Masių nuopelnų, 
tai jų sugebėjimas išauklėti 
dukrelę Stefanija. Jie jų iš
mokslino advokatūros profe
sijoje (ji ir dabar eina pa
reigas Detroito miesto pro
kuratūroje). Bet svarbiau
sia, kad ji sykiu su tėveliais 
dalyvauja mūsų pažangiaja
me judėjime. Prieš klek 
metų ji sųjėvu vedė lietuviš
kų radijo programų Detroite, 
ji dainavo chore nuo pat ma
žens, ji yra narė visų mūsų 
Draugijų. Ji kalba ir rašo 
lietuviškai taip7 kaip ir jos 
tėvelis.

Miką palaidojome kovo 10

d. iš Yolandos Baužienės 
šermenines. “Vilnies” re
daktorius S. Jo Jokubka pa
sakė turininga atsisveikini
mo kalbų mauzoliejuje, ve
lionio palaikai tapo įmūryti 
į sienų. Man teko pakalbėti 
koplyčioje prieš išlydint d. 
Mikų ir visų laisviečlų var
du išreikšti giliausių velio
nio artimiesiems užuojautų.

Grabnešiai, lyg kad atsi
dėkodami mielajam Mikui už 
mokymų jų lietuvių kalbos, 
jų tėvų tradicijų, kada jie 
buvo mažyčiai, buvo visi 
Amerikoje gimusieji antros 
kartos mūsų draugai: Ed
ward Balchunas, Cassy Ga
relis, Servit Gugas, Ray
mond Lyben, Albert Stacey 
ir AJfons Rye. Visi jie vei
klūs mūsų nariai. Kiek
vienas jų rūpinasi palaikyti 
savo tėvų kalbų ir tradicijas 
šioje šalyje ir to pat moko 
savo vaikučius.

Kaip koplyčioje prieš iš
lydint, taip ir mauzoliejuje 
Ruth Palevičiūtė-Price dai
navo. Mauzoliejuje jai 
akompanavo vargonais iš 
Chicagos atvykusi Valerija 
Urbikas. Beje, iš Chicagos. 
taipgi buvo atvykę Roger Ži
lis, Antanas Litvinas ir Ona 
Jokubkienė.

Per visas dienas ir vaka
rus koplyčioje lankėsi dide
liais būriais Masių artimieji 
ir pažįstami. Koplyčia 
skendo gėlių vainikuose. 
Mikų lydėjo J paskutinę

poilsio vietų apie 60 auto
mobilių.

Kadangi mieloji Stefanija 
dirba prokuratūroje, tai iš 
miesto buvo prisiųsti keli 
policijos automobiliai daryti 
tvarkų, lydint Mikų į kapines. 
Vaizdas buvo labai įspūdin
gas.

Po šermenų visi dalyviai 
buvo Miko žmonos Teofilės 
ir dukros Stefanijos pakvies
ti vykti į Lietuvių Klubų pie
tums.

Kas gi belieka sakyti mie
lom, liūdinčiom draugėm - 
Stefanijai ir Teofilei? Lai
kykitės draugės, paguoskite 
viena kitų, nepasiduokite pe
simizmui. Tikra esu, kad 
to norėtų ir Mikas, jeigu jis 
būtų gyvas. Tęskite jo 
darbų. . .

IEVA MIZARIENE

Baltimore, Md.
SVEIKINIMAS

Mūsų mielajam draugui 
Juozui S. Deltuvai sukako 
90 metų.

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Jus, Juozai, šios gražios su
kakties proga ir linkiu viso
keriopos sėkmės LLD kp. 
darbe ir asmeniniame gyve
nime.

PETRAS PAGERSKIS, 
Kuopos sekr.

NUO “L.” REDAKCIJOS: 
Mes irgi prisidedame prie 
šio sveikinimo ir linkime 
Juozui daug laimės ir švie
sių dienų.

Unijos reikalauja 
baigti įšaldymą

Washingtonas. - Daugiau 
kaip 1,000 vietos unijų lyde
rių konferencijoje reikalavo 
Kongreso leisti Ekonominės 
Stabilizacijos aktui numirti 
balandžio 30 d. ir baigti algų 
įšalydmų, leisti laisvai tar
tis su valdžia ir darbdaviais 
dėl algų pakėlimo.

Konferencijos reikalavi
mų parėmė Jungt. Automo
bilių Darbininkų unija, Tarp
tautinė Mašiništų sųjunga ir 
kelios kitos unijos, šiemet 
baigiasi 5 milijonų unijistų 
kontraktai. Unijos nenori, 
kad valdžia kištųsi J unijų 
ir darbdavių derybas.
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Kovo 3 dieną Lithuanian 
Senior Citizens Club salėje 
įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45 kuopos mėne
sinis susirinkimas. Kuopos 
pirmininkas Jonas Mileris 
susirinkimą atidarė, o jį 
pravedė V. J. Walley.

Pirmiausia minute tylos 
pagerbta mirusi kuopos narė 
Mary Puishis. Paskui sekė 
valdybos bei komisijų ra
portai. Protokolų sekr. A. 
Aleknienė perskaitė praėju
sio susirinkimo nutarimus. 
Kp. pirm. Mileris dėkojo 
Dainos Mylėtojų Chorui ir 
jo mokytojai Adelei Pakal
niškienei už gražų koncertą. 
Koncertas tikrai buvo žavin
gas. Pranešė, kad kuopos 
ir klubo valdybos dirba su
tartinai, planuoja kaip ge
riau išpuošti namą, kad mes 
čia susirinkę turėtumėme 
kuo pasigėrėti.

Pristatytas klubo prezi
dentas Valys Bunkus. Jis 
sakė, kad po trijų dienų mes 
būsime šio namo savininkai. 
Dėkojo visiems už koopera
ciją. Tačiau dar mūsų namo 
reikalai nebaigti, dar turė
sime įdėti daug darbo ir 
dolerių. Nes mes norime ji 
gražiai išpuošti. Todėl dar 
kartą prašau tuos, kurie iš
galite ir esatę pasižadėję; 
neužmirškite savo pažadą 
išpildyti, nes namo pertvar
kymui pinigai yra labai rei
kalingi. Iš anksto sakau 
visiems ačiū.

Finansų sekretorė Tllė 
Lukienė patelkė kuopos fi
nansų stovio raportą. Taip
gi pranešė, kad jau gauta 
nariams knygos, kurios po 
susirinkimo bus Išdalytos. 
Iždininkas Povilas Alekna 
sutiko su išduotu raportu. 
Kuopos parengimų mėnesini 
raportą pateikė vadovaujan
ti Šeimininkė Monika Raš- 
kauskienė ir Juozas Sarkiū- 
nas. J parengimų komisiją 
įeina Šios moterys: Marga
ret Klisienė, P. Petkūnienė, 
P. Simonienė* Povilas Alek
na sutiko “ištroškusius pa
girdyti”, tai yra dirbti prie 
baro. Jam pagelbininke bus 
Helena Sarkiūnienė.

Svečių buvo daug. Juos 
perstatė ir iškvietė pasiro
dyti Aldona Aleknienė.

Po ilgos ligos Juozas Vi- 
nikaitis jau susvelko ir buvo 
atvykęs j mūsų pobūvį. 
Sakė, kad jaučiasi gerai.

Šeštadienį, kovo 10 dieną 
Klubo salėje LLD 45 kuopos 
moterys atžymėjo Tarptau
tinę Moters Dieną - Kovo 
8-ąję.

Pirmiausia mūsų šeimi- 
, ninkės svečius pavaišino.
• Po to A. Aleknienė vedė tos 
dienos programą. Ji pir
miausia pasveikino moteris

• kovo 8-osios proga. Trum
pai apibūdino Tarptautinės 
Moters Dienos reikšmę ko
voje už pasaulinę taiką. To
liau buvo pristatyta pakalbė
ti viešnia Helena Smith iš 
Worcester, Mass. Ji kalbė
jo angliškai. Labai plačiai 
ir išsamiai kalbėjo apie 
Tarptautinės Moters Dienos 
atsiradimą, moterų kovas už 
lygias teises gyvenime ir 
darbe. Paminėjo keletą žy
mių moterų kovotojų ame
rikiečių ir kitų šalių. Rei
kia pasakyti, kad Helena dar 
jauna amžiumi, bet turi pla
tų klasinį susipratimą. Ga
lima tikėtis iš jos puikios 
kalbėtojos. Geriausios sėk
mės, jums, Helena.

Toliau Adelė Pakalniškie
nė paskaitė angliškai poemą 
* ‘Karas Ir taika’ ’.

Pakviesta v. Bunklenė. Ji 
pasveikino m ote r is s u Tarp
tautine Moters Diena. Kai

bėjo apie moterų kovas už 
darbo žmonių gražesnį ry
tojų, apie jų kovas prieš 
karą. Priminė socialistinių 
šalių • moteris, kurios šią 
dieną švenčia su džiaugsmu. 
Jos laimingos. Mūsų šalies 
moterys dar daug turi kovoti 
prieš pažeminimą, prieš 
diskriminaciją ir t. t. Mes 
sveikiname Vietnamo ir vi
sos Indokinijos moteris už 
didvyriškas kovas ir paga
liau laimėta taiką. Mes lin
kime, kad visuomet pasau
lyje taika viešpatautų.

Tile Lūkienė paskaitė 
eilėraštį “Rožė”. Tai pa
sveikinimas Moters Dienos 
proga.

Po kalbų sekė meninė 
programa. Dainos Mylėtojų 
Choras, Adelei Pakalniškie
nei vadovaujant, gražiai pa
dainavo keletą dainelių, pri
taikytų Tarptautinei Moters 
Dienai.

Moterų Diena baigėsi su 
gausiais pobūvio dalyvių 
aplodismentais.

V. B-NĖ

I t

Haverhill, Mass.
KfjvOil d. plėšikai išdaužė 

langą, sulindo į Stelos Pa
plauskienės namą Bradfor- 
de, pasiėmė visokių drabu
žių ir daiktų, $25 ir pabėgo. 
Jiems nesvarbu laikas, va
gia nakčia ir dieną.

Lietuvaitė graži mergaitė 
tilpo vietinėje spaudoje kovo 
9 d„, kad Eileen Jogt Acas, 
14 metų amžiaus, 62 Morgin 
St., išėjo mokyklon kovo 8 
d. ir nesugrįžo namo. Daug 
jaunų mergaičių nepareina 
laiku namo ir padaro tėvams 
daug rūpesčio, bet vėliau 
pareina ir viskas būna gerai.

Kovo 2 d. mirė Mrs. Eli
zabeth Sauris (Papinis). 79 
metų amžiaus. Buvo našlė. 
Gyveno 633 So. Main St., 
Bradford. Seniau gyveno 
Lawrence. Liko sūnus dr. 
Edward V. Sauris, pas kurį 
ji gyveno; liko sesuo ir bro
lis Lietuvoje, taipgi keletas 
anūkų ir proanūkių. Laido
tuvių apeigas atliko Boles 
Memorial Funeral Home, 
Lawrence. Palaidota kovo 5 
d. Immaculate Conception 
Cemetery, Lawrence.

Kovo 2 d. mirė William 
Kaziukonis.60 metų amžiaus, 
Veterans administration liBinghamton, N.Y.

IS LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos narių susi
rinkimas įvyko kovo 5 d. 
Sokol salėje. Vos tik keli 
nariai teatsilankė. Tai yra 
didelis narių apsileidimas 
palikti visus kuopos reikalus 
vien tiktai valdybai rūpintis 
ir atlikti. Pirmininkas An
tanas Burtas atidarė susi
rinkimą. Jis ir vedė tvarką. 
Visi valdybos nariai, išsky
rus vicepirmininkę Jenney 
Brawn, dalyvavo.

Valdyba pateikė mėnesinį 
raportą. Finansų sekretorė 
Mary Lynn pareiškė, kad 
A. Žolynas ir J. Strolls dar 
vis tebeserga, ir kad atsi
rado daugiau ligonių: Anta
nas Knizekiaučius gydosi na
mie. Ona Wellus, kuri buvo 
susirgus ir ant greitųjų tapo 
nuvežta ligoninėn patyrinėti 
sveikatą, po 8 dienų grįžo 
namo ir dabar yra gydytojo 
priežiūroje. Sekretorė to-7 
liau tęsė/ kad ji nusamdė 
Sokol salę dėl vakarienės 
gegužės 12 dieną. Ir buvo 
manyta tą patį vakarą rodyti 
filmus iš Tarybų Lietuvos. 
Kviesti Artūrą Petriką, ku
ris praeitais metais lankėsi 
Tarybų Lietuvoje ir parsive
žė daug gražių filmų, juos 
mums parodyti. Tačiau, 
kuomet dar nėra galutinai 
reikalas sutvarkytas, tai ir 
pamatinis tarimas nepada
rytas.

Skaitytas laiškas iš LDS 
bolininkų veiklos komiteto, 
kuriuo kreipiasi i LDS kuo
pas, kad jos finansiniai pa
remtų jų gražų darbą. Laiš
kas priimtas. Po apsvars
tymo vienbalsiai nutarta 
skirti iš 6 kuopos iždo $5. 
Pavieniai prisidėjo: M. Lynn 
$1.50, A. ir H. Pagiegalai 
$1.50, po $1 O. Wellus ir A. 
Žemaitienė. Sudarė $10. 
Tiesa, maža auka, tačiau, 
kaip yra sakoma, “geriau 
negu nieko”.

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas įvyks ba
landžio 2 d., Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Kuopos valdy
ba visus narius prašo daly
vauti šiame susirinkime. 
Visi žinote, kad yra nutarta 
rengti vakarienę ir iš Tary
bų Lietuvos filmų rodymas. 
Be šio reikalo, yra ir dau
giau svarbių reikalų atlikti. 
Tad pasirūpinkime visi da
lyvauti.

O. W„ Kuopos Sekr.

goninėje, Bedford, Mass. 
Gimė 1912 m. geg. 29 d. 
Haverhillyje, prigulėjo prie 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
klubo. Paliko du brolius Ed
ward ą Fort Worth, Texas, 
Juozą Haverhill ir seserį 
Mrs. Olgą D. Kaupinis Law
rence. Palaidotas kovo 6 d. 
St. Patrick’s Cemetery, Ha
verhill.

Ant kalendoriaus žiema 
jau baigiasi, bet sniego kaip 
ir nebuvo. Didelis šaltis 
tiktai buvo keletą kartų. 
Buvo daug lietaus.

Vietname karas pasibaigė. 
Tai - dabar turėsime mokėti 
už^šm arklas'bombas, kurios 
buvo numestos Vietname. 
Maistas aukštyn kyla. Krau
tuvininkai turi daug darbo. 
Senus kainų numerius nu- 
skuta, rašo naujus. O pir
kėjai pakrapšto galvą ir ne
žino, kas čia pasidarė, kad 
pasikeitė kainų numeriai.

‘darbininkė

Chicago^ Ill.
IS LTK SKLYPŲ > 
SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ

Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkų metiniame 
susirinkime (sausio 21 d.) 
buvo išrinkti 6 direktoriai, 
jų sąstate 4 nauji, iš jaunes
nės kartos lietuvių ir du 
pasiliko iš pirmiau ėjusių 
direktorių pareigas. Be to, 
po kiek laiko, nei iš šio, nei 
iš to, buvusi direktorių val
dyba pasakė, kad minėtame 
susirinkime direktoriai iš
rinkti neteisėtai ir ji šaukė 
kitą susirinkimą, kuriame 
ryžosi išrinkti “tinkames- 
nius” direktorius. Toks su
sirinkimas buvo šauktas 
taipgi atvirukais kovo 11 
dienai.

Štai to naujojo susirinki
mo, kuriame dalyvavo virš 
poros šimtų sklypų savinin
kų, rezultatai. Paduota bal
sų už šiuos kandidatus: už 
M. Batutį 123 balsai, A. Po- 
vilonį 121 balsas, P. Depne- 
rį 111 balsų, A. Dargi 111 
balsų, M. Gudelį 93 balsai, 
J. Jokubonį 84 balsai. Šie 
paminėti asmenys ir likosi 
išrinkti į direktorius.

Kaip matote, šis antrasis 
susirinkimas nieko kito ne
davė, jei bent skaityti, kad 
vietoje seno iždininko pa
rinktas eiti pareigas buvęs 
vicepirmininkas. Kitaip sa
kant, maža pakaitėlė įvyko 
tarpe senų direktorių, o nau
jieji pasiliko tie patys, tik 
su didesniu balsų skaičiumi. 
SUSIRINKIME DALYVAVUSI

Mirė Kanados
Kompartijos vadas

The New York Times, 1957 

Tim Buck

Toronto. - Mirė Kanados 
Komunistų partijos ilgame
tis vadas Tim Buck,82 metų 
amžiaus, gimęs Anglijoje, 
tūlą laiką gyvenęs ir unijose 
veikęs Jungtinėse Valstijose 
ir 1919 metais Kanadoje pa
stoviai apsigyvenęs.

1921 metais jis buvo vie
nas Komunistų Partijos kū
rėjų ir nuo to laiko jis paau
kojo visas savo jėgas komu
nistiniam judėjimui. Jis va
dovavo partijai, kai ji nele
galiai ir legaliai veikė. Pa
skiausiais metais buvo par
tijos pirmininku.

1931 metais Tim Buck 
buvo uždarytas kalėjime ir 
išbuvo trejetą metų, kaltina
mas už slaptą komunistinį 
veikimą. 1934 metais buvo 
paleistas iš kalėjimo. Jo 
pasitikimui surengtame ma
siniame susirinkime dalyva
vo apie 20,000 žmonių.

DETROIT, MICH.

Mirus

Petronėlei Daubar
Mes reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą sūnui Valen

tinui, dukrom Stella Smith ir šeimai Antoinette Garelis ir 
šeimai visiem giminėm ir draugam.

DETROIT ir KANADOS DRAUGAI

Mirus

Carol Baretela

Mūsą giliausią užuojautą visai * 

šeimai ir artimiesiems.

AMELIA ir WALTER YUSKOVIC 
Stamford, Conn.

1 z

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mano sūnaus mirties

Ralph Lamaitis, Jr.
Jis mirė 1971 m. kovo 8 d. Jau suėjo du metai,kai jo 

nėra mūsų tarpe. Nelaboji mirtis atskyrė mus amžinai. 
Mudu su anūkėliu Franuku niekad jo nepamiršime ir šir
dies skausmas neužgis.

Prieš 15 metų mirė mano vyras RALPH LAMAITIS, 
sūnaus Ralph tėvas.

Kartu prisimename abu mirusius - tėvą ir sūnų.
IZABELĖ LAMAITIS

ir sūnus
PRANUKAS LAMAITIS

North Merrick, N. Y.

i
: DETROIT, MICH.
i
I

Mirus
i
Į

Mikui Masiui

ANNOUNCEMENT

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

POD AR OGIFTS, INC. is the ONLY firm in U. S. A. which accepts 
order s for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its 
orders directly through VNESHPOSYLTORG for quality merchandise 
obtainable in the special stores and warehouses in many large cities 
of U. S. S. R.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, which sends the 
gift-certificates through VNESHPOSYLTORG, without any intermedi
ates, banks, etc.

PODAROGIFTS, INC.
Change of Dollar Value 

Announcing official declaration of dollar value based on $1.35 a rouble

PODAROGIFT, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which receives 
from VNESHPOSYLTORG allotments for AUTOMOBILES at special 
prices in dollars:

ZHIGULI-VAZ 2101
MOSCVICH 412 IE
MOSCVICH 408 IE
ZAPOROZHETZ ZAZ 968

PODAROGIFT, INC. receives notices of execution of every order 
from VNESHPOSYLTORG and advises the sender.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U. S. A. that produces 
evidence of delivery in accordance with its agreement with VNESH
POSYLTORG.

For our customers convenience orders can be placed with any of 
our affiliates:
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., N. Y., N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 BTway, N. Y., N. Y. 10001 

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
:240i®ifth Ave., TelJ(212) 685-4537

( betw. 27 and 28 Sts.), NeW York, N. Y. 10001> 7 [

I
I
! Mes reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai, 
į Teofilei, dukrai Stephanijai, giminėms Amerikoje ir Lie- 
i tuvoje, ir jo visiem draugams.

I
ĮI !

DETROIT ir KANADOS DRAUGAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mirė

Albertas Mozūraitis
kovo 7 d.

Sulaukęs 50 metų amžiaus, tą pačią dieną (kovo 7) jis 
mirė kankinamas vėžio ligos. Jis gyveno 531 Pine St., 
Brooklyn, N. Y. Antrajam Pasauliniam kare jis tarnavo 

i laivyne.
Nuliūdę liko jo žmona Terry, keturios dukterys, vienas 

i sūnus, du anūkai ir tėvai Zigmas ir Margaret Mozuraičiai, 
; kurie gyvena Oakland, Calif. Taipgi liko brolis James su 
šeima, kuris gyvena Burlingame, Calif.

Jo atminimui LLD 198 kuopa, Oakland, Calif., ir LLD 
I 153 kp. San Francisco, Calif, paskyrė $50 “Laisvei”.

Užuojautą reiškia abi LLD kuopos ir nariai:
A. ir V. TRASK
E. SHLEGERIS
I. ir M. KAMAR
F. BALČIŪNAS 
RAY MACHULIS

J. ir S. KAROSS
A. ir N. VALAITIS
F. Ir D. MACHULIS
V. ir U. BURDA
A. ir C. MUGIANIS
A.CHULADA V. SUTKUS
T. KING J. ANSCOTT
M. BALTON-STRAUSS A. NORKUS

j

HAMPTON, N. J.
Mirė

Antanas Staniulis
kovo 8 d.

Jis mirė Hunterdon Medical Center, kuriame išgulėjo 
nuo vasario 26 d.

A. Staniulis mirė, sulaukęs 82 metų amžiaus. Jis gimė 
Lietuvoje, Vilniuje. Atvyko į šią šalį, Elizabeth, N. J., 
1909 metais ir išgyveno Elizabethe iki 1925 metais, kada 
persikėlė į Hampton, N. J. Jis ten turėjo ūkį (farmą) iki 
1960 metų, kol išėjo į pensiją.

Jo žmona Martha mirė 1964 metais.
Liko didžiausiam liūdesyje

Du sūnūs - CHESTER ir ALPHONSE, Hampton, N. J.
Dukra - ALICE HUMMER, Hampton, N. J. 
Sesuo - STASĖ JUZONIENĖ, Lietuvoje 
Dešimts proanūkių
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Balandžio 8 dieną, sekmadienį, Laisves dalininkę suvažiavimas, Iš LDS 13 kuopos
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai | susi rinkimo
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimu suvažiavimui.

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

Mirė Carol Baretela, 
Anne Yakstis Sesuo

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Kovo 15 d. mirė nuo vėžio 
ligos Carol Baretela, LDS 
centro sekretorės jaunes
nioji sesuo.

Carol buvo malonaus būdo 
moteris. Per eilę metų ji 
buvo LDS 13 kuopos proto
kolų sekretorė ir dažnai pa
rašydavo “Tiesoje” apie 
kuopos veiklų. Ji taipgi buvo 
vietinio Lietuvių Moterų 
Klubo narė.

1936 metais Anne Yakstis 
(Vaznytė) buvo pakviesta ir 
atvyko iš Rumford, Me., 
dirbti LDS centro raštinėje. 
Neužilgo jos tėvas, Petras 
Vaznys, uolus pažangaus ju
dėjimo darbuotojas, atvyko 
ir apsigyveno Brooklyne su 
dukterimis Anne, Olga ir 
Carol.

Po kiek laiko Petras Vaz
nys buvo pakviestas dirbti 
“Laisvės” spaustuvėje. 
Kuomet Carol apsivedė, tai 
jos vyras, Angelo Baretela, 
pagelbėdavo jos tėvui “Lais
vės” išiuntinėjimo darbe.

Per daugelį metų Carol 
dirbo dalį laiko LDS centro 
raštinėje. Ypatingai ji daug

Mirus

Carol Baretela
1973 m. kovo 15 d.

Reiškiame giliausių užuojautų vyrui Angelo, dukrai Ka
ren, sesutėms Anne Yakstis ir Olga Margos, taipgi ir 
visiems kitiems artimiesiems.

BRONE ir WALTERIS KERšULIAI 
Brooklyn, N. Y.

pagelbėdavo raštinės dar
buotojams pradžioje metų, 
kuomet būna reikalas apri
botu laiku pagaminti plačius 
smulkmeniškus raportus 
apie LDS stovį įvairių val
stijų Apdraudos (Insurance) 
Departmentams.

Carol buvo 48 metų am
žiaus. Gaila, kad sunkioji 
liga nukirto jos gyvastį jau
name amžiuje.

Reiškiame gilių užuojauta 
velionės seserims - Anne 
Yakstis ir Olga Margos, jos 
dukrai Karen ir jos vyrui An
gelo Baretela ir visiems jos 
prHmiesiams.

Vieškelių policija arešta
vo tris jaunuolius, kurie 
mėtė akmenis į pravažiuo
jančius automobilius. Pa
dėti po $2,000 kaucijos kiek
vienas.

•
Areštuoti keturi porno

grafinės (nuogalių) literatū
ros pardavinėtojai vaikams. 
Tėvai juos policijai apskun
dė.

•
Vaistinės rūsyje policis- 

tas ir vaistininkas apsišau- 
dė, manydami viens kitų 
esant plėšiku. Vaistininkas 
sužeistas mirė.

•
Tarptautinės Moters die

nos minėjime pagerbtos In- 
dokinijos moterys, kurios 
narsiai kovojo prieš Jungti
nių Valstijų agresija.

Miesto Žmogiškumo Tei
sių komisija pradėjo tyrinėti 
daugelio namų savininkų at
sisakymų nuomuoti apart- 
mentus Vietnamo vetera
nams, ypač sužeistiems.

•
Veteranų administracijos 

raštinėje šimtai veteranų 
protestuoja prieš Nixon o 
biudžetų, kuris gali suma
žinti jų šeimoms benefitus 
nuo $6,740 iki $1,272 i me
tus.

Vietnamo Taikos Parado 
komitetas buvo suruošus pi
ketų Times Square, parėmi
mui kovojančių indėnų Woun
ded Knee, S. D.

Iš Times Square jaunuoliai 
nužygiavo ir demonstravo 
prie Jungtinių Tautų būsti
nės.

RE P.

PARYŽIUS. - Ant pran
cūzuos sienos du Ispanijos 
lėktuvai susidūrė. Vienas 
su 68 žmonėmis nukrito ir 
visi žuvo. Kitas laimingai 
nusileido į aerodromų.

Mirė
'Pirmadieni telefonu gau

tas pranešimas iš Fort 
Lauderdale, Fla., nuo mūsų 
vajininkės Margaret Valiu- 
lionienės, kad mirė jos gy
venimo draugas Alekas Va- 
lilionis, senas ir nuoširdus 
pažangietis, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, ka
daise gyvenęs ir veikęs 
Brooklyne, žinomas kaip 
Račkauskas. Palaikai su- 
kremuoti kovo 21 diena.<

Mūsų giliausia užuojauta 
mielajai Margaretai ir vi
siems velionio artimiesiems 
bei draugams.

Tikimės, kad apie velioni 
ir laidotuves parašys vietos 
korespondentai.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 10 d. Valdyba 
raportavo, kad bendri kuopto
je reikalai gražiai vyksta. 
Nariai gerai duokles mokasi.

Skaitytas LDS Bowlininku 
komiteto kvietimas prisidėti 
prie LDS bowlininku turna- 
mento, kuris įvyks geg. mėn. 
Milwaukee, Wis. Nutarta 
tam tikslui paskirti $20, 
taipgi parinkti aukų.

Pasirodo, kad šį pavasarį 
jau per daug parengimų, tai 
nutarta su LDS 1 kp. rengti 
parengimų spalio 14 d.

Po susirinkimo kp. sek
retorė Anne Yakstis visus 
dalyvius pavaišino. Jai šir
dingai ačiū. Gaila, kad ma
žai narių susirinkime daly
vavo.

Sekamas susirinkimas 
įvyks šeštadienį 2 vai., ba
landžio 14, Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

LDS 3-čios 
apskrities 
konferencija

Konferencija įvyks balan
džio 29 dienų 11 vai. prieš 
pietus. Vieta: 15-17 Ann 
Street, Harrison, N. J. Ap
skrities komitetas kviečia 
visas kuopas prisiųsti de
legatus. Prašome prisiųsti 
delegatus ir tas kuopas, ku
rios dar prie apskrities ne
priklauso. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti. LDS 
vajus prasideda su balandžio 
1 d. Turime jam gerai pa
siruošti.

Apskrities komitetas yra 
nutaręs visiems delegatus 
duoti pietus nemokamai.

UZ KOMITETĄ
G. STASIUKAITIS

ANTOFAGASTA, Čilė. - 
Dviejų autobusų susidūrime 
žuvo 45 keleiviai.

Namo Bendrovės 
šėrininkams

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai vasario 26 d. su
sirinkime nutarė šaukti dvi- 
metinį visų šėrininkų suva
žiavimų šeštadienį, balan
džio 28.

Kvietimai bus išsiuntinėti 
tiems šėrininkams, kurių 
adresus turime Bendrovės 
raštinėje. Bet daugumos 
šėrininkų adresai jau pase
nę. Todėl tie šėrininkai 
negaus kvietimų. Būtų ge
rai, kad, persikėlę gyventi į 
kitas vietas; prisiųstumėte 
savo naujus adresus.

Direktoriai nutarė po su
važiavimo visus suvažiavi
mo dalyvius pavaišinti.

Direktorių susirinkime 
raportuota, kad per pasta
ruosius keletu metų apie 
trečdalis šėrininkų dovanojo 
savo šėrus laikraščiui 
“Laisvei”. j. g.

Aido Choro 
garbės nariai

Džiugu, kad karts nuo kar
to gerieji Aido choro prie- 
teliai suteikia finansinės pa
ramos. Gauta aukų nuo šių 
Aido choro garbės narių. 
Po $10 aukojo M. Simanavi
čius, W. Baltrušaitis ir V. 
Paulauskas iš Elizabeth, 
N. J. Po $5 aukojo: K. Le- 
vanas, M. Sukaitienė, G. 
Bernotą, O. Kalvaitienė, M. 
Kreivenienė ir Fr. Yakštis.

Nuoširdžiausiai dėkoja
me. VALDYBA
*

Upon the passing away 
of our dear

Carol Baretela
» * c* <• r ♦ • *> ** ' - ■ * * v

Sincere sympathy to her husband Angelo, daughter Karen 
and sister Anne Yakstis and Olga Margos.

Pramogų Kalendorius

BALANDŽIO 28 D.

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

BALANDŽIO 22 DIENĄ

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-rojl apskritis 
rengia filmų rodymo popie
tę. Filmai bus apie Lietu
vę. Juos rodys Jonas Mi
kaila ir Jonas Grybas. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Bus ir užkandžių.

GEGUŽES 6 D.

Aido Choro 61-metinis 
koncertas. Įvyks Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 6961 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Programos dalį išpildys ir 
iš Chicagos artistų grupė.

"Laisvės”
direktoriams

“Laisvės” direktorių po
sėdis įvyks kovo 26d., 2 vai. 
po pietų. Tai bus paskutinis- 
posėdis prieš suvažiavimų, 
todėl visi dalyvaukime.

SEKRETORE

LILLIAN KAVALIAUSKAITE 
(from hospital bed)

Mirus

Carol Baretela
Pasivaišinome ir pagerbėme gerus draugus

Reiškiame nuoširdžių užuojauta vyrui Angelo, dukrai 
Karen, seserims Anne Yakštis ir Olga Margos ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

NELLIE ir POyiLAS VENTAI
Jamaica, N. Y.

Mirus

Carol Baretela

Reiškiame nuoširdžių užuojauta velionės seserims, LDS 
sekretorei Anne Yakstis ir Olgai Margos, jos vyrui Angelo 
Baretela, dukrai Karen ir kitiems giminėms bei draugams. 
Carol Baretela buvo ilgametė LDS Centro tarnautoja. Visi 
jos gailimės.

Praeitų sekmadienį Lietu
vių Literatūros Draugijos 
185 kp. ruoštas banketas pa
gerbimui savo 80-mečių na
rių gražiai pavyko, nors, 
tiesa, publikos galėjo būti 
.kiek daugiau. Gal kai kurie 
mūsų bičiuliai pabūgo šalto
ko oro.

Taipgi už garbės stalo te
simatė tik penki draugai - 
Marytė Tamelienė, Walteris 
Keršulis, Petras Bieliaus
kas, W. Baltrušaitis irtPra- 
nas Varaška, nors šioje kuo- 

.poje to amžiaus narių yra 
keletu daugiau. Kitiems, 
matyt, sveikata neleido pa
sirodyti.

Tie, kurie i pagerbimų 
atėjome, iš tikrųjų buvome 
gerai pavaišinti. Kuopos na

rės šeimininkės Venskūnie- 
nė, Sukaitienė ir Siaurienė 
už taip puikiai atliktų darbų 
nuo dalyvių susilaukė labai 
šiltos padėkos.

Gerai visiems pasisotinus, 
kuopos pirmininkas Jurgis 
Bernotą pradėjo kalbų ir dai
nų programų. Jubiliatus pa
sveikinti ir jiems palinkėti 
didžiausios laimės ir geros 
sveikatos buvo iškviesti šie 
dalyviai: Zaveckas, Janulis, 
Baranauskas, Mizarienė ir 
Bimba. Be to, Jonas Grybas 
pranešė, kad gautas pasvei
kinimas iš Kanados nuo 
draugo Urbonavičiaus ir iš 
New Jersey nuo drg. J. Dai
niaus su $10 auka.

O mūsų mieliejiaidiečiai,

choro mokytojai ir vadovei 
diriguojant ir akompanuo
jant, ir vėl davė mums ne
paprastai gražia dainų pro
grama. Klausėmės jų ir 
plojome jiems po kiekvienos 
sudainuotos dainos. Dėkui 
vadovei Mildred, dėkui Be- 
keriui, Ventienei, Iešman
tui ir Grybui už mūsų pa
linksminimų gražia lietuviš
ka daina.

Baigiant, žinoma, buvo 
pirmininko iškviesti jubilia
tai tarti žodeli kita nuo sa- c <
ves. Visi jie nuoširdžiai 
padėkojo banketo rengėjams 
ir susirinkusiems bičiu
liams juos pagerbti, jiems 
palinkėti dar daug šviesių 
dienų.

REP.

Mirus

Carol Baretela
Mūsų giliausia užuojauta reiškiame vyrui Angelo, dukrai 

Karen, sesutėms Anne Yakštis ir Olga Margos ir visiems 
artimiesiems.

RUTH BELL ir SEIMĄ

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS CENTRO VALDYBA 
Ozone Park, N. Y.

DETROIT, MICH.

Mirus

Mikui Masini
Reiškiame giliausių užuojautų jo žmonai Teofilei, dukrai 

Stefanijai ir visiems artimiesiems.

JONAS GRYBAS lr A- BIMBAI
W. A. MALIN v- lr J- GASIONAI
IEVA MIZARIENE h- ir R- FEIFERIAI . * .......• ................. — — ,

Penkį draugai 80-mečiai, kuriuos LLD 185 
kėjais, vakaro vedėju J. Bernotą ir “Laisvės

kuopa pagerbė, scenoje su programos atli- 
” red. A. Bimba.

Mirus

Carol Baretela
Reiškiu gilių užuojautų velionės seserims, Anne Yakstis 

ir Olgai Margos, taipgi jos dukrai Karen ir jos vyrui An
gelo Baretela.

J. SIURBA

Mirus

Carol Baretela
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Angelo, dukrai 

Karen, seserims Anne Yakštis ir Olga Margos ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

V. ir O. ČEPULIAI
K. ir J. RUSINSKAI
I. ir A. BIMBAI e
W. A. MALIN

H. ir R. FEIFERIAI 
V. Ir J. GASIONAI 
IEVA MIZARIENĖ




