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GRAŽIAI PRIĖMĖ THIEU
LAIKAS TARTIS SU KUBA
MILIJONAI AKLU JI/

J. Gašlūnas

Jungtines Valstijos baigė 
karę Vietname ir Laose, bet 
tebekariauja Kambodijoje. 
Kasdien šimtai lėktuvų 
skraido virš Kambodijos ir 
sėja mirties bombas.

Iš Pietų Vietnamo grižo 
visi amerikiečiai kariai, bet 
ten pasiliko apie 10,000 ci
vilinių amerikiečių, tarp ku
rių nemaža Centralinės 
Žvalgybos agentų, 

10,000 amerikiečių suda
ro tvirtų rezervą Thieu dik
tatūrai ginti ir išlaikyti. 
Jie kartu apsaugo ir ameri
kiečių investmentus Pietų 
Vietname. Jie žiūri, kad 
amerikiečių investuoti mi
lijonai neštų gerus pelnus.

Gynybos sekretorius 
Richardsonas gina prez. 
Nixono Įsakymą nuolat bom
barduoti Kambodijoje Įsi
tvirtinusias liaudies jėgas.

Be A merikos pagalbos 
diktatoriaus Lon Nol reži
mas Kambodijoje neišsilai
kytų, pripažįsta Richardso
nas. Liaudies jėgos jį pa
šalintų ir liaudies valdžia 
įsisteigtų. Partizanų jėgos 
ir dabar mušasi su valdžios 
jėgomis visai arti sostinės.

Pasirodo, amerikiečiai 
dar nebaigė karo Indokinijo
je. Karo priešai teberei- 
kalauja visai pasitraukti iš 
Indokinijos ir leisti patiems 
Indokinijos žmonėms savo 
reikalus susitvarkyti be sve
timų šalių kišimosi.

Nixonas gražiai priėmė P, 
Vietnamo diktatorių Thieu, 
kaip savo artima bičiuli. 
Nixono administracija pla
nuoja 1973 metais suteikti 
Thieu režimui $800 milijonų 
militarinės ir $70 milijonų 
ekonominės paramos.

Politinis ekonomistas Ga
briel Kolko apskaičiuoja, 
kad šiais metais Jungt. Val
stijos išleis Indokinijoje apie 
$8 bilijonus, daugiausia dik- 
tatoriniams režimams išlai
kyti Pietų Vietname, Laose 
ir Kambodijoje.

Tų ir kitų panašių režimų 
apsaugai Jungt. Valstijos 
turi 54,000 karių Tailande, 
60,000 7-ame laivyne Indoki
nijos pakraščiuose, 18,400 
Filipinuose, 14,000 Guamo- 
je, 6,000 Taivane, 25,000 
Hawajuose, 75,000 Okinavo- 
je ir Japonijoje, 46,000 Pie
tų Korėjoje. Tai galinga 
militarinė jėga.

71% amerikiečių, kaip in
formuoja Gallup Poll, pagei
dauja diplomatinių ir preky
binių ryšių su Kuba. Jie no
rėtų, kad prez. Nixonas pą- 
sitįstų Kissingerį Į Kubos 
sostinę Havaną pasitarti su 
premjeru Kastro.

Jungtinių Tautų Ekonomi
nė komisija Lotynų Ameri
kos reikalais vienbalsiai pa
sisakė prieš Jungt. Valstijų

Mėsos boikotavimas davė 
gerus rezultatus; kova 

bus toliau tęsiama

Moterys vadovavo Laisvės 
dalininkų suvažiavimui; 
aukomis sukelta S3,310

Washingtonas. Mėsos boi
koto skelbėjai pripažįsta, 
kad per vieną savaitę mėsos 
boikotas davė gerų rezulta
tų. Visoje šalyje mėsos 
pirkimas buvo sumažintas 
apie 60%, mėsos kainos 
taipgi beveik visur buvo ge
rokai numuštos. Skelbiama, 
kad didžiosios mėsos par
duotuvės paleido iš darbo 
apie 10,000 mėsininkų.

Boikoto laimėjimą atžy
mėjo šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie žymiai prisi
dėjo prie kovos prieš aukš
tas kainas. Balandžio 7 d. 
įvyko 12-oje miestų laimė
jimo ir kartu pasirįžimo to
liau kovą tęsti demonstraci
jos ar kitokį įstojimai. Tai 
buvo paskutinė sąvaitės boi
koto diena.

Trečiadienį kongresma- 
nas Rosenthal! sušaukė mė
sos boikoto dalyvių vadus

Bendrai kovos JAV 
imperializmą

San Juan. Puerto Riko 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius Felix Oje
da ir kiti partijos pareigū
nai susitarė su Jungt. Val
stijų kompartijos generali
niu sekretorium Gus Hali 
ir kitais atstovais bendrai 
kovoti JAV imperializmą, 
padidinti antlimperialistinę 
veiklą.

ekonominę politiką Lotynų 
Amerikoje. Tik Jungt. Val
stijos susilaikė nuo balsavi
mo.

Tai reiškia, kad Jungt. 
Valstijų ekonominis ir poli
tinis boikotas Kubai taipgi 
pasmerktas. Kodėl tęsti to
kią politiką, kuri žemina 
Jungt. Valstijų vardą?

Pasaulinė Sveikatos Orga
nizacija skelbia, kad šiuo 
metu pasaulyje yra tarp 10 
ir 15 milijonų aklų žmonių. 
Ji gavo duomenis iš 135 
šalių.

Ji kartu nurodo, kad būtų 
galima pusiau sumažinti 
aklųjų skaičių, jeigu laiku 
būtų apsisaugota ir suteikta 
reikalinga medicininė pagal
ba, ’ ' 

sudaryti naujiems planams, 
kad boikotas ir toliau būtų 
tęsiamas. Sako, vienos są
vaitės boikoto nepakanka. 
Reikia platesnės kovos prieš 
aukštas maisto kainas. 
Greit bus paskelbti nauji 
kovos žygiai.

WASHINGTONAS. Mote
rys, piketuodamos Valstybės 
departamentą, ragino dau
giau neberemti finansiniai 
Pietų Vietnamo prezidentą 
Thieu.

Trūksta vandens 
Anglijos upėse

LONDONAS. Vandens iš- 
teklių valdyba perspėjo, kad 
dėl ilgai trukusio sauso oro 
dirvoje gali pritrūkti drėg
mės ir nusmukti vandens 
lygis Anglijos upėse. Nuo 
1800 metų tik dveji kiti me
tai Anglijoje buvo saus- 
ringesni.

Valdyba pranešė, kad 
Temzėje, Tįsoję ir kai ku
riose kitose upėse vandens 
lygis vasario mėnesį buvo 
dvigubai žemesnis už Įpras
tą, ir perspėjo, kad kai ku
riuose rajonuose trūks van
dens, jeigu ir toliau laikysis 
sausas oras.

Kissingeris turėtų 
vykti į Kubą

Gallup Poll tyrinėtojai 
skelbia, kad 71% Jungtinių 
Valstijų piliečių norėtų Kis- 
singerį pasiųsti į Kubą.

Kissingerio misijai pui
kiai pavyko Pekine, Maskvo
je, Paryžiuje, Hanojuje. Tai 
dabar kodėl prez. Nixonas 
nesiunčia jo J Kubą, kad su 
kaimynu susitarti.

Meksika smerkia 
JAV imperializmą

Meksikos miestas. Mek
sikos prezidetas Luis Eche
verria, išvykdamas lankytis 
Europoje, pareiškė, kad 
Jungt. Valstijų imperializ
mas skverbiasi Į Meksiką, 
kur jis nori Įsigalėti ir 
Meksiką dominuoti.

Prez. Echeverria sakė 
leškosiąs *‘naujų draugų”, 
kurie priešingi kolonloliz- 
mul. Jis taipgi lankysis 
Tarybų Sąjungoje, tarsis su 
TSRS vadais.

Žmonių žudynės 
pakilo 70 proc.

Washingtonas. Associated 
Press tyrimai parodo, kad 
tarp kovo 4 ir 11 dienų Jungt. 
Valstijose nužudyta 350 
žmonių.

Beveik visi buvo užmušti 
apiplėšimo tikslu. Tai 
reiškia, kad žmonių žudynės 
pakilo net 70%, nors abel- 
nas kriminalizmas neapkilo.

OZONE PARK, N.Y. 11417

“Daily World” piešinys rodo: Kai iš Pietų Vietnamo 
atvyko pas Nixoną hitlerininkas .Thieu, tai Nixonas jam 
paskyrė ne tik milijonus dolerių, bet ir surakintą Laisvės 
statulą dovanojo. Abudu susitiko ir išsiskyrė, kaip ge
riausi bičiuliai.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
rimai Įvyko “Ąžuolo”, “Ke
lio i gyvenimą“, “M. Mel- 
nikaitės”, “Mūsų laisvės”, 
Raguvos, Raudonosios 
žvaigždės” kolūkiuose, Li- 
be'Tškio tarybiniame ūkyje.

A. SKUDAS

UTENOS 
SAVIVEIKLININKAI 
ROKIŠKYJE

ROKIŠKIS (ELTA). Visą 
savaitę čia savo meną de
monstravo Utenos rajono 
saviveiklininkai. Daininin
kai, šokėjai, muzikantai kon
certavo Rokiškyje, Onušky
je, Panemunėje, Pandėlyje 
ir kitose rajono vietovėse.

Tai atsakomasis uteniškių 
vizitas kalvio Ignoto žemėje.

Pasibaigus Utenos kultū
ros dienoms, i Rokiškį at
vyko broliškos Latvijos at
stovai. Savo šokius ir dai
nas atvežė Jekabpilio rajono 
saviveiklininkai - švietimo 
darbuotojų choras, liaudies 
teatro aktoriai, šokių an
samblis. Ta proga Rokiš
kyje atidaryta Jekabpilio ra
jono liaudies meistrų darbų 
ekspozicija, o rajoninėje bi
bliotekoje veikianti paroda 
pasakoja apie Latvijos bi
bliotekų darbą.

ŪKIO VADOVO 
DISERTACIJA

/

KAIŠIADORYS. Lietuvos 
Veterinarijos mokslinio ty
rimo instituto Lionginui Va
siliauskui rūpesčių visada 
pakanka. Tačiau jis randa 
laiko ir moksliniam darbui. 
Neseniai ūkio vadovas apgy
nė disertaciją ir gavo bio
logijos mokslų kandidato 
laipsnį.

S. ABROMAVIČIUS

ŽIŪROVAI APIE 
“STEBUKLINGĄJĄ” 

i

PANEVĖŽYS. Nauja
miesčio kultūros namų salė 
buvo pilnutėlė. Ekrane iš
blėso paskutinis kino filmo 
“Stebuklingoji” kadras, bet 
žiūrovai nesiskirstė - pra
sidėjo filmo aptarimas. Da
lyvavę jame, pasidalijo min
timis apie ateistinįjaunosios 
kartos auklėjimą, pateikė 
nemaža pasiūlymų.

Panašūs šio filmo apta-

“NERIJOS” KONCERTAI
KELME. Visą savaitę vie

šėjo Valstybinės filharmo
nijos estradinis ansamblis 
“Nerija”. Ansamblio mu
zikantai ir dainininkai rajo
no gyventojams bei kolūkių 
žemdirbiams surengė try
lika koncertų.

V. ŽEBRAUSKAS

Badas siautėja 
Lotynų Amerikoj

Quito, Ekvadoras. Pusė 
Lotynų Amerikos gyventojų 
skurde gyvena ir kenčia ne- 
davalgymą dėl stokos mais
to, maisto inspektorius Ro
berto Esguerra Barry ra
portavo Jungtiniu Tautų Eko
nominės Komisijos sesijai.

Daugiau kaip milijonas 
vaikų Lotynų Amerikoje kas
met miršta iš bado, užteršto 
vandens ir medicininės pa
galbos stokos.

200,000 protesto 
demonstacijoje

Montevideo. Urugvajaus 
sostinėje daugiau kaip 200,- 
000 darbininkų d alyvavo pro
testo demonstracijoje. Jie 
reikalavo, kad rezignuotų 
prezidentas Bordaberry, ku
ris trukdo vykinti šaliai rei
kalingas reformas.

Demonstraciją suruošė 
Nacionalinė Darbininkų Kon
vencija, turinti apie pusę 
milijono narių.

ANN ARBOR, Mich. Apie 
4,000 jaunuolių, daugiausia 
studentų, dalyvavo festiva
lyje, kuriame visi rūkė ma
rijuana cigaretes.

Balandžio 8 d. Įvykęs 
Laisvės dalininkų suvažia
vimas visapusiai gerai pa
vyko. Vienbalsiai dalyviai 
pasisakė už tolesnį “Lais
vės” išleidinėjimą ir pasi
žadėjo visais galimais bū
dais ją remti.

Suvažiavimo pirmininke 
išrinkta Stefanija Masytė iš 
Detroito, pirmininkės pava
duotoja - Julia Andrulienė 
iš Chicagos, Sekretore1 - 
Helen Feiferienė, vietinė. 
Taigi, pirmą kartą dalininkų 
suvažiavimui moterys vado
vavo.

Ieva Mizarlenė pateikė fi
nansinį raportą. Už direk
torius raportavo direktorių 
pirmininkas P. Venta, kiti 
direktoriai taipgi savo gra
šį pridėjo. Redakcijos ra
portą pateikė A. Bimba.

Porą valandų diskusijos 
tęsėsi. Visa eilė dalininkų 
jose dalyvavo. Daug gražių 
minčių jie pateikė.

Su sveikinimais aukų su
kelta $3,310. Didžiausią 
sumą pridavė S. Masytė, 
prisimindama tėvelio mirtį 
aukojo $1,000.

Rezoliucija vienbalsiai 
priimta. Taipgi vienbalsiai 
išrinkti direktoriai, dau-

Smerkia Niksono 
vėlavimą

Washingtonas. Kongreso 
nutarimą skirti $2.6 bilijono 
invalidams užlaikyti prez. 
Nixonas vetavo (atmetė).

Invalidų Įstaigos griežtai 
smerkia vetavimą, kuris žy
miai sumažina invalidams 
fondus. Tuo pačiu metu Nix
onas nesigaili skirti $81 bi
lijoną militariniams reika
lams, bet invalidams, moky
kloms, skurdžių šeimoms ir 
vaikams nukapoja fondus.

Nebegali Watergate 
skandalo atsikratyt

Washingtonas. Rastas 
teisme kaltu už nacionalinės 
demokratų raštinės apiplė
šimą, James W. McCord da
bar Įvelia Į tą skandalą tuo 
metu buvusį generalinį pro
kurorą Mitchell ir keletą 
kitų Nixono bičiulių.

Republikonas senatorius 
Weicker šio skandalo tyri
nėjime ir spaudos konferen
cijai pareiškė, kad Nixono 
administracija turėjusi ar
timų ryšių su Watergate suo
kalbininkais.
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giausia tie patys, tik pora 
naujų.

Kitoje laidoje matysite 
platų A. Gilmano aprašymą 
apie šį suvažiavimą.

Mirė P. Picasso

Mougins, Prancūzija.
Mirė 91 metų šių laikų gar
siausias piešėjas Pablo 
Picasso, gimęs Ispanijoje, 
ilgą laiką gyvenęs Prancūzi
joje.

Picasso buvo revoliucio
nierius, griežtas kovotojas 
prieš fašizmą. Kai Franko 
įsigalėjo Ispanijoje, Picasso 
pareiškė, kad jis negrįš Is
panijon, kol fašistai ją val
dys. Per daugelį metu jis 
veikė su komunistais.

WOUNDED KNEE, S. D. 
Sukilusieji indėnai ir f edera-, 
liniai agentai susitarė ir pa
sirašė sutartį. Washingtone 
indėnų reikalai bus aptarti.

Leidžia ne 
kunigams dalinti 
komuniją

Roma. Vatikanas infor
muoja, kad popiežius Pau
lius jau leidžia Romos kata
likų vyskupams paskirti 
“nepaprastus ministerius” 
vyrus ir moteris iš pačių 
parapijonių su teise dalinti 
komuniją.

Bet toji teisė bus taikoma 
tik tose vietose, kur trūksta 
kunigų. Kadangi kunigų 
skaičius nuolat mažėja, tai 
tenka ten skirti “nepapras
tus ministerius” iš paprastų 
žmonių.

Draus streikuoti
Pittsburgh, Pa. Jungti

nės Plieno Darbininkų uni
jos vadovybė susitarė su 10 
plieno kompanijų nestrei
kuoti per 4 sekamus metus. 
Unijos prezidentas I. W. Abel 
ir lokalų prezidentai sutar
tį užgyrė.

Dabar klausimas, ką pa
sakys unijos eiliniai nariai. 
Jeigu be streiko nebus gali
ma išgauti iš kompanijų tin
kamo atlyginimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo, plieno 
darbininkai gali nesiskaityti 
su unijos viršininkų draudi
mu streikuoti.
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Tie sugrįžę karo belaisviai
Niekas nemanė, nesakė ir nesitikėjo, kad amerikiečiai, 

patekę į Vietnamo patriotų rankas, yra apgyvendinami ir 
laikomi puošniausiuose viešbučiuose ir maitinami geriau
siu, sočiausiu maistu.« Taip nesielgiama su jokiais karo 
belaisviais jokiuose karuose.

Taigi, ir šio karo belaisviams pradėjus grįžti, daug kas 
manė pamatysiu liguistus, suvargusius, invalidus, vos tik 
gyvus vyrus. Juk kai kurie karo belaisviais išbuvo po 7, 8 
ir daugiau metus. Pirmuosius belaisvius pasitikti vy
riausybė pasiuntė net keletu gydytojų, kad jie tuos “nelai
minguosius” tuoj paimtų savo globon ir nuo lėktuvų ambu- 
lancais skubintų į ligonines ir 1.1. <

Bet. . . bet koks “nusivylimas”! Visi jie, arba beveik 
visi atrodė geriausioje sveikatoje. Tik vienas jų, girdi, 
eina pasiramstydamas lazdele. Bet pasirodo, kad ir tas 
buvo sužeistas, kai jo pašautas lėktuvas nukrito. Jokia 
medicininė pagalba nereikalinga. O tai reiškia, kad kali
niai nebuvo kankinami ir badu marinami. Niekas per aš
tuonerius, ar septynerius, ar penkerius metus kankina
mas ir badu marinamas, negali išlikti sveikas ari gyvas. 
Vadinasi, tie mūsų vyrai buvo traktuojami žmoniškai.

Bet štai, dabar, paskutiniems belaisviams sveikiems 
laimingai sugrįžus, reakcinėje spaudoje prasidėjo ne
svietiškas ašarojimas ir riksmas apie tų belaisvių Siaurės 
Vietname bei patriotų rankose Pietiniame Vietname kan
kinimų ir badu marinimų. Vienas belaisvis net pasakoja, 
kad per ištisus ketverius metus jis buvęs kasdien muša
mas ir per dienų gaudavęs tiktai porų kartų truputį užkųs- 
ti. Bet ir jis ne tik gyvas, bet ir sveikas. Tikri stebuklai.

Žinoma, Siaurės Vietnamo vyriausybė ir Pietų Vietna
mo patriotų Laikinoji Revoliucinė Vyriausybė griežčiausiai 
paneigia šiuos kai kurių karo belaisvių pasakojimus apie 
kankinimus ir badu marinimus. Tai esųs gryniausias 
melas.

Angliškas pažangiečių dienraštis “Daily World” teisin
gai pastebi, kad ši įtempta propaganda apie kankinimus ir 
badu marinimus karo belaisvių turi savo tikslų. Jos pa
galba norima nukreipti amerikiečių ir viso pasaulio dė
mesį nuo to fakto, kad šitie belaisviai mėtė bombas ant 
Vietnamo miestų ir kalimų, kad jie masiniai žudė vyrus, 
moteris ir vaikus. Taipgi norima parodyti ir įrodyti, 
kad vietnamiečiai yra didžiausi barbarai, kurių nereikia 
gailėtis. Šios istorijos apie kankinimus labai reikalingos 
prezidentui Nixonui paslėpti nuo pasaulio akių tų faktų, 
kad šiandien pat net 300,000 Vietnamo karo veteranų 
vaikštinėja be darbo, nes negali darbo susirasti. Vyriau
sybė, kuri šiuos jaunus vyrus buvo pasiuntus į už dvyli
kos tūkstančių mylių kraštų deginti,miestus ir kaimus ir 
žudyti nieko nekaltus žmones, niekuoml nenusidėjusius 
mums, mūsų Amerikai, jiems atsimoka, juos suvarydama Į 
bedarbių armijų!

štai tos staiga prapliupusios masinės propagandos apie 
karo belaisvių kankinimus ir badu marinimus tikslas.

Ir negalima sakyti, kad ji atsimuša į sienų ir savo 
tikslo nepasiekia. Ne vienas žmogus, skaitydamas tuos 
šiurpulingus pasakojimus, jais patiki. Tie pasakojimai 
puikiai suorkestruotl, giliau negalvojančiam apie šį karų 
žmogui jie skamba įtikinančiais.

Medicare ap-
Cia biurokratai

Chicagos “Vilnis 
vedamajame “Apie užma
čias nuskriausti pensinin
kus” sako:

“Teisybė, biurokratai 
valdiškų pinigų nesigaili, 
bile prikiša prie jų savo na
gus. Bet kaip prezidentas 
gali pasiaiškinti dėl savo už
mačios nuskriausti Social 
Security pensininkus, apsi
draudusius 
drauda?
nieko dėti. O prezidentas iš* 
Social Security pensininkų, 
apsidraudusių Medicare, 
nori atimti bilijonų dolerių.“ 

^'Pavyzdžiui, kaip dabar 
yra, nuvežtas ligoninėn pen
sininkas už pirmų dienų turi 
užsimokėti $72, o paskui 60 
dienų guli dykai. Preziden
tas siekia, kad nuvežtas li
goninėn pensininkas už pir
mų dienų užsimokėtų tiek, 
kiek ligoninės yra nustatyta 
mokėti ir neapsidraudu- 
siems, o paskui po 10 pro
centų tos kainos iki gulės 
ligoninėje. Išskaičiavimais 
išeina, kad jeigu dabar pen
sininkui ligoninėje gulėti 60 
dienų kaštuoja $72, tai pagal 
prezidento užmačias, jeigu 
kongresas užgirs, kaštuos 
$500”.

Prieš šitų Nixono kėsini- 
mųsi ant senų žmonių turėtų 
visoje šalyje prasidėti aš
triausia kova.

IZRAELIS TURIg 
IŠSILAISVINTI

Labai teisinga išvada
Negalima nesutikti su Filipinų prezidento Marcos išva

da apie pasibaigusį Vietnamo karų. Jis “New York Times” 
korespondentui C. L. Sulzberger pasakęs:

“Jeigu Prancūzija ir Jungtinės Valstijos būtų prisilai
kiusios tautų apsisprendimo teisės ir dekolonizacijos prin
cipų, šio karo nebūtų buvę. Dabar šių lekcijų išmoko Jung
tinės Amerikos Valstijos ir pasaulis. Tapo įrodyta, kad 
neapsimoka vesti ideologinius karus”.

Pirmiausia Vietnamu buvo užgrobus Prancūzija. Ji iš 
ten tapo išmušta. Vietoje iš to pasimokyti, mūsų Ameri
kos vyriausybės užėmė jos vietų ir tęsė krašto pavergimų. 
Dabar ir ši šalis tapo išmušta. Labai labai iškaštinga, 
bet taip pat labai labai svarbi pamoka visiems!

Tarybinių mokslininkų išradimas!
Gal pati baisiausia ir didžiausia senstančių laimė, tai 

regėjimo susilpnėjimas.
Dydysis žmogaus akių priešas yra dvi ligosfkatarakta ir 

glaukoma. Su pirmąją dar pusė bėdos, nes jų dar galima 
nors dalinai nugalėti chirurgo peilio pagalba. Bet su glau
koma beveik neapsimoka nė kovoti. Dažnas gydytojas pa
sakys: Padėtis beviltiška, tai senatvės nelaimė. . .

Bet štai Amerikoje lankosi svečias iš Maskvos - įžy
musis akių chirurgas dr. Michael M. Krasnov. Jis sako, 
kad tarybiniams mokslininkams jau beveik pilnai pavyko 
šitų baisių rykštę nugalėti, kad jau yra pasiektas išradi
mas ir su glaukoma susidoroti! Tam esu sėkmingai pa
naudojami tam tikri spinduliai, “laser beam” vadinami, 

z Antrajame Maskvos Medicinos Institute jau buvę išbandyta 
ant 94 žmonių su glaukoma, ir iš jų net 88 buvę pagelbėta 
neprarasti regėjimo. Gydymas esųs reikalingas pakartoti

Dienraštis “Freiheit” 
perspausdino Izraelio Knes- 
sethe (parlamente) pasakytų 
“Maki Komunistų Partijos” 
vado Shumel Mikunis kalbų 
apie Izraelio politikos gai
res. Jis jas smarkiai kriti
kuoja. Jo kalba pavadinta 
“Izraelio politika turi būti 
pagrista savo nepriklauso
mais reikalais”. Jis nuro
do, kad dabar Izraelis yra 
pasivergęs Amerikai. Jis 
turi iš tos vergijos išsilais
vinti. Štai tik vienas pavyz
dys. Amerikos valdžia pa
reikalavo ir tuoj Izraelio 
valdžia pripažino Pietų Viet
namo režimų.

Tokia politika, sako Miku
nis, izoliuoja Izraelįnuo kitų 
šalių. Jis sako, kad Izrae
lio valdžios politika Izraelio 
ir arabiškų kraštų santykių 
klausimu yra klaidinga. Taip 
pat Izraelio politika Vietna
mo klausimu yra klaidinga. 
“Mes galime’ išspręsti-savo 
problemas, tiek namines, tik 
užsienines”, sako Mikunis, 
“tik būdami tikrai nepri
klausomi”.

JIE NEGALI PRAEIT, 
NEAPSPIAUDĘ LIETUVOS

Antai, Tarybų Lietuvos 
sostinėje Vilniuje mirė se
nosios kartos rašytoja-poetė 
Ona Mlčiutė-Sutavičienė, ir 
Cleveland© srpetoninkų lai
kraštis šaukia, kad ji “už
troško”. Girdi, ji smeto
ninėje Lietuvoje rašė ir 
spausdinosi įvairiuose tuo
laikiniuose leidiniuose, o, 
supraskite, darybinėje Lie
tuvoje jai ta proga buvo atim
ta. Betgi ar taip buvo? Tai 
melas. Taip nebuvo. Pasi
rodo, kad Mičiutė-šutavi- 
čienė turėjo pastovų darbų 
kaip vienos vidurinės mo-

kas šešis mėnesius, bet jis labai trumpas, paprastas, už
tenku žmogui gydytojo kabinete pabūti viso labo tik dešimt 
minučių! £.’

Tikėkime, kad šis tarybinių mokslininkų išradimas pil
nai pasitvirtins platesnėje praktikoje ir pasidarys priei
namu visiems žmonėms visame pasaulyje.

WASHINGTpNAS. Nixono 
administracija sulaikė $689 
milijonus, skiriamus valsti
joms skurdžių Šalpos reika
lais. Todėl šalpa visur ma
žinama.

LAISVĖ

kyklos bibliotekininkė. Ji 
galėjo rašyti-kurti kiek tik 
norėjo. Ir, pasirodo, kad ji 
dirbo, rašė, kūrė. Tas pats 
šmeižikas , Stepas Vykintaą 
pripažįsta, kad ji parašė 
vaikams pjesę “Laimės dė
žutė” ir išleido eilėraščių 
rinkinį “Išdaigėlė”. Be to, 
ji buvo gera vertėja ir į 
lietuvių kalbų išvertė daug 
lenkų ir rusų autorių raštų. 
Be to, ji dar, to paties Vy
kinto žodžiais, ji “dirbo ir 
mokslinį darbų: paruošė 
bibliografinį straipsnį apie 
Simano Daukanto rankrašti
nį palikimų”.

Na, o kiek ji buvo nuvei
kus visais smetoniniais lai
kais? Ogi, buvo viso labo 
išleidus tik vienų eilėraš
čių rinkinį. Vadinasi, ji 
daug daugiau veikė ir nu
veikė tarybinėje santvarko
je. Garbė jai, kad ji nebė
go iš Lietuvos kartu su Ste
pu Vykintu. Ji pasiliko su 
tėvyne, su savo tauta. Ste
pas Vykintas, šmeiždamas 
Lietuvų, juk kartu šmeižia 
ir velionę.

NERAMU KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIME

LRKSA Chicagos apskri
ties tvarkytojas A. Gulblns- 
kas rašo kunigų “Drauge” 
(kovo 26 d.), kad LRKSA 
centro valdyba, suretindama 
organo “Garso” leidimų, 
“padarė žalų Susivieniji
mui”. Kai kurie nariai da
bar skundžiasi, kad dabarti
nis “Garsas” nesųs vertas 
dėmesio.

Toliau Gulbipskas prime
na, kad penki asmenys nele
galiai seirpę dalyvavę ir kad 
seime išrinkta LRKSA cen
tro valdyba taipgi gali būt 
nelegaliai. Štai kų jis apie 
tai rašo:
" Yra žinoma, kad seime 
tikrai buvo bent 5 asmenys 
LRKSA priešingos ideologi
nės ir konkurencinės SLA 
organizacijos. Šie “sve
čiai” neleistinu būdu atstor 
vavo LRKSA kuopoms. Kiek 
anksčiau jie atstovavo SLA 
kuopoms Floridoje. Buvo 
labai aktyvūs ir d alyvavo vi- , 
suose balsavimuose. Apie jų 
tokį neleistinų elgesį dalis 
atstovų centro valdybai įtei
kė labai griežtų protestų.

Patikrinus seimo protoko
lo užrašus ir magnetofoninę 
juostų, tikrai paaiškėjo, kad 
dvasios vadas prel. J. Bal- 
tusevičius su prisaikdinimu 
naujai “rinktųjų” viršininkų 
pasiskubino. Protokolas, 
kaip reikalauja konstitucija, 
nebuvo perskaitytas ir seimo 
delegatų nebuvo patvirtintas. 
Protokolas taip ir liko nepa
tvirtintas. Tuo būdu ir prie
saika yra abejotinos vertės. 
Gal tai buvo padaryta su ga
limu tikslu, kad išvengtų 
protestų prieš rinkimus, ku
riuose yra įvelti svetimi 
nariai.

LIETUVOS
PRIEŠAI DŽIAUGSIS

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
28 d.) straipsnyje “Detalės 
smulkios, rūpesčiai dideli” 
Algirdas Beržellonis rašo 
apie bėdas su pataisymu (re- 
montavimu) sugedusių auto
mobilių bei sunkvežimiu. 
Duodamas pavyzdys, kaip 
kartais ima mėnesius patai
syti automašinų. Tai bloga, 

tai netoleruojama. Autorius 
tai smerkia, kritikuoja ir 
daro pasiūlymus, kaip būtų 
galima to išvengti.

Štai jo pavyzdys:
“Per patį darbymetį su

gedo Skuodo rajono Augzelių 
kolūkio automašina. Teko 
vežti remontuoti variklį. 
Praėjo keletas mėnesių, su
remontavo. Bet suremon
tuotu varikliu mašina tepa- 
važiavo tik per kiemų. Pa
sirodė, pilnas karteris van
dens, sudėtos netikusiai re
stauruotos detalės. Vėl ko
lūkio pirmininkas Bronius 
Armalis skambino respubli
kinio susivienijimo “Lietu
vos žemės ūkio technika” 
rajono skyriaus valdytojui 
Algirdui Adikliui, kad nuvež
tų variklį i gamyklų, o ši 
ištaisytų brokų. Vėl laukė 
porų mėnesių. Labai reika
lingas ūkiui sunkvežimis 
stovėjo daugiau kaip pusme
tį.

Vos ne kiekvienas kolūkio 
pirmininkas ir daugelis 
įstaigų vadovų, perskaitę 
šias eilutes, ko gero, pasa
kytų, kad tai įprasta istori
ja. Respublikos autoremon
to įmonės gauna nemaža re- 
klamacijų, nesugeba skubiai 
patenkinti visų užsakymų”.

Neabejojame, kad Ameri
kos lietuvių reakcinė spau
da šį įvykį panaudos pa
smerkimui visos socialisti
nės santvarkos. Ji juo 
džiaugsis kaip geležėlę ra
dusi.

Bet kaip su automašino
mis ir broku pas mus Ame
rikoje? Kasmet šimtai tūks
tančių automobilių, naujų, 
jau parduotų, atšaukiama dėl 
pataisymo, nes surandama, 
kad jie iš fabrikų išėjo su 
pavojingu broku. Bet reak
cinė spauda prieš tai užsi
merkia, nemato. Dėlei to 
nepasmerkia visos kapita
listinės santvarkos. Prie
šingai, jie jų garbina.

Štai kaip jie suradę

Brooklyno klerikalų 
“Darbininkas” (kovo 30 d.) 
savo vedamajame “Kur die
vas nėra miręs” džiaugiasi 
jau turis tvirtų įrodymų, kad 
dievas dar nesųs miręs.

Kas ir kaip “D.” redakto
riams tų įrodė?

Ogi, jis sako, sugrįžę ame
rikiečiai karo belaisviai. 
Mat, keletas iš jų yra pasa
kę, kad jie taip gerai ir gu
driai pernešę belaisvėje di
delius sunkumus tik todėį 
kad tikėję dievu ir visuomet 
buvę su juomi.vO jeigu die
vas būtų miręs, kaip, girdi, 
skelbia dažnas šių laikų 
žmogus, tai jis nebūtų galė
jęs karo belaisviams padėti.

Daleiskime, kad taip buvo. 
Bet tai reikštų, kad jie tuo 
pačiu ‘‘Darbininko’ ’ dievu ti
kėjo ir buvo su juo, kai jie 
savanoriai Įstojo į Ameri
kos orlaivynų, nuvyko į Viet
namu ir ten iš dausų mėtė ant 
miestų ir kaimų bombas ir 
tūkstančiais žudė nieko ne
kaltus žmones. Tai ir tada 
jierris tas dievas padėjo, ar 
ne? Tai reiškia,kad jeigu 
tikėjimas jiems padėjo be
laisvėje panešti sunkumus, 
tai juk tas pats tikėjimas pa
dėjo jiems masiniai nekaltus 
žmonės žudyti, ar ne? Juk 
jie nesako, kad tapo tikin
čiais tiktai tada, kada jie pa
teko į vietnamiečių rankas.

Tai tokia yra “Darbinin
ko” atradimo prasmė.
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Iš laišku
Mielas Drauge ANTANAI ir 
visi Laisviečiai!

Prieš savaitę sugrįžau iš 
Maskvos, kur vis turiu 
reikalų dėl savo būsimos 
knygos. Teko būti svečiu 
gružinų poezijos vakare Ko
lonų salėje, kur pernai ru
denį įvyko Lietuvos poezi
jos panašus vakaras. Gru
zinų poezija labai turtinga, 
tad vakare dalyvavo daug 
poetų iš Gruzijos, o taip pat 
eilė maskviečių poetų, jų 
tarpe E. JEVTUŠENKO, A. 
VOZNESENSKIS, K. SIMO
NOVAS ir kiti.

Pamėgau keliauti trauki
niu “Lietuva”, kurs važinė
ja tarp Maskvos ir Vilniaus. 
Pųmiegi naktį, ir jau esi vie
toje. Žinoma, lėktuvu toji 
kelionė užima tik kiek dau
giau už valandą. Bet jei ne
reikia skubėti, malonu ir 
traukiny, gali pagalvoti, pa
skaityti, susitikti su įvai
riais žmonėmis. Jau išva
žiuojant iš Maskvos pajauti 
Lietuvų, nes per traukinio 
radijų transliuoja lietuviš
kas dainas, lietuviškų muzi
kų pakaitomis šu rusų ir'kitų 
tautų muzika. Iš ryto, pri
važiuojant Vilnių, kai vėl 
pradeda veikti radijas, ke
leiviai informuojami apie 
Lietuvų ir Vilnių rusų kal
ba, nes daug kas važiuoja 
pirmų kartų arba vyksta per 
Vilnių toliau. Tokia infor
macija labai naudinga ir įdo
mi. Paskui jau prasideda 
transliacija iš Vilniaus lie
tuviškai.

Tai pasakoju iš savo pa
skutinės kelionės “Lietu
vos” traukiniu. Pereitų kar
tų važiuodamasjpakeleiviais 
turėjau visų grupę įžymių 
tarybinių kino artistų, kurie 
važiavo į Vilnių susitiki
mams su žiūrovais. Tie su
sitikimai įvyko didžiulėje 
Vilniaus Sporto ir Meno sa
lėje, kurioje telpa apie 4,000 
žiūrovų. Artistų tarpe buvo 
tokie įžymūs, kaip ANDRE
JEVAS ir SMOKTUNOVSKIS, 
pagarsėjęs kaipo Hamleto 
vaidmens atlikėjas garsiojo 
SEKS PIRO veikalo ekraniza- 

I

cijoje.
Dabar daugiausia dirbu 

rašydamas medžiagų naujai 
kelionių knygai. Kų tik bai
giau rašyti apie kelionę Da
nijon.
kelionių turiu gana daug, 
Žodžiu,
teužtenka tik jėgų ir sveika
tos.

Viso geriausio Jums su 
mielųja ILZE ir visiems 
“Laisvės” darbuotojams, 
skaitytojams ir rėmėjams.

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius,
73.III.28.

O tokių neaprašytų

darbo netrūksta,

Didžiai Gerbiamas mielas 
Redaktoriau,

Sveikinu Jus su 1973 m. 
pavasariu, linkiu visiems 
kuogeriausios sveikatos, 
laimes ir sėkmės.

Labai gaila ir liūdna, kad 
mielųjų Lili jų ištiko tokia 
baisi nelaimė - liga, kad ji 
vargšė turi tiek daug kentėti 
ir vargti.

Mūsų šeima jos labai gai
lime, atjaučiame jos nepa
prastai didelius skausmus, 
nuoširdžiausiai linkime jai 
greitai pasveikti, sustiprėti 
ir vėl džiaugtis pavasario 
atbundančia gamta.

Mes jų ypatingai atjaučia
me, nes ir mano žmona bei 
vaikų motina, jau 16 metų, 
panašia liga serga supara- 
lyžuota ir kenčia balsius 
skausmus.

Su nelaimė mus užgriuvo 
dėl netarybinės moralės vyr. 
gydytojo pavaduotojo baisaus

elgesio, kuris tikrindamas 
receptus, suplėšydavo pala
tos gydytojo prirašytus 
brangesnių vaistų (hepari
no) receptus. Ligonis nega
vo reikalingų vaistų, velk 
nemirė, dabar kankinasi, o 
mes visi kenčiame dvasi
niai, nes nebegalime jos iš
gelbėti.

Labai atsiprašau, kad savo 
šeimos skausmais Jus var
ginu. Taipgi prašau atleisti, 
kad užmiršę, paprašiau per 
“Laisvę” paieškoti brolio 
šeimos.

Čia siunčiu Jums 37 pus
lapių straipsnį apie 120 metų 
sukaktį nuo gimimo įžymaus 
lietuvių etnografo, litefato 
ir liaudies švietėjo Mikalo
jaus Katkaus.

Labai prašau, kas tiks, 
patalpinti Jūsų spaudoje.

Parašiau truputį plačiau, 
nes norėjau daugiau nušvies
ti jo gyvenimų, parodyti 
liaudies sunkių ekonominę 
būklę carizmo laikais bei 
jos kovų prieš caro patval
dystę. Su M. Katkum keletu 
metų mokytojavau Krakių 
Valščiuje, aš dirbau Medi
ninkų pr. mokykloje, o jis 
Ažytėnų, dalyvavau vienoje 
mokytojų prof, sųjungoje, 
toje pačioje laisvamanių ir 
kooperatininkų draugijoje. 
Dažnai susitikdavome ir tar- 
davomės įvairiais svarbes
niais klausimais.

Tai buvo atkaklus kovoto
jas už liaudies laisvę, demo
kratijų ir socializmų. Jis 
griežtai smerkė nacionaliz
mų, karjerizmų ir visų tai, 
kas prieštaravo liaudies va
liai. Tų gražiai parodo šis 
faktas: M. Katkų, kaip
“aušrininkų” ir uždraustos 
spaudos platintojų, senatvė
je, Liet, buržuazinė vy r iausy - 
be apdovanojo tam Tikru me
daliu, bet jis atsisakė jį 
priimti ir pasiūlė jį “pasi- • 
likti sau”.

J£unigai Kalėdodami ne tik 
riėužvažiuodavo pas M. Kat
kų, bet aplenkdavo ir visų 
Ąžytėnų kaimų, kaip “be
dievių lizų”.

M. Katkus su bendramin
čiais, pirmutiniai Kėdainių 
apskrityje, suorganizavo 
Ažytėnų laisvamanių kapi
nes, kuriose amžinai ilsisi 
M. Katkus, A. Danielius, A. 
Galinis, A. Miežinis, Pr. 
Švėgžda, A. Urba ir kiti kai
rieji darbo žmonės.

M. Katkaus vardas dabar 
visur minimas su didžia pa
garba. Noriu paklausti ar 
gavote seniau mano pasiųs
tus miškininko doc. Kar
čausko 2 straipsnius apie 
miškininkystės mokslo 50-tų 
sukakti ir antrų apie Lietu
vos Stumbrus ?

Labai dėkoju ir visiems 
linkiu kuogeriausios sveika
tos. Priedas: 37 pusi., M. 
Katkaus nuotrauka.

A. GUCIŪNIETIS 
1973-III-25

NUO REDAKCIJOS

Širdingai dėkojame jums 
už bendradarbiavimų ir gi
liausiai apgailestaujame 
jūsų šeimos nelaimę. Doc. 
Karčausko straipsnius gavo
me. Jo straipsnis apie miš
kininkystės 50-tų sukaktį at
spausdintas š. m. žurnalo 
“Šviesos” pirmajame nu
meryje. Apie ętumbrus te
belaukia kaleinos. Beje, 
taipgi jūsų straipsnį apie 
Inkvizicijos kankinius rasite 
Šiame “Šviesos” numeryje, 
o apie Inkvizicijų Lietuvoje 
pasirodys 2-ajame numery
je. Dar kartų Ačiū už viskų.
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3-ias puslapis

Rezoliucija “Laisvės” 
reikalais

ne smulkūs farmeriai, o di
deli bankleriai (bankai) valdo 
žemes plotus.

Štai tik trumpas sąrašas 
milijonierių farmerių, kurie 
valdo žemes ne del farme-

PASKIRTOS V. MICKEVIČIAUS-
KAPSUKO PREMIJOS

Kas jie!

Prilmta Lietuvių Kooper alyvinės Spaudos Bendrovės dali
ninkų suvažiavime 1973 metų balandžio 8 d., Ozone Park, 
N. Y.

Išklausę ir apsvarstė Direktorių Tarybos, Administra
cijos ir Redakcijos pranešimus, mes darome šiuos ta
rimus:

1. Mes užgiriame “Laisvės” bendrąją politinę liniją 
ir pageidaujame, kad jos būtų laikomasi ir ateityje.

2. Mes laikome rudenini vajų vidutiniai pavykusiu ir 
nuoširdžiausiai dėkojame vajininkams ir visiems laisvie- 
čiams už gražų pasidarbavimą. Mes patariame direkto
riams per ateinanti vajų siekti sukelti - $10,000 fondą.

3. Mes labai apgailestaujame, kad mūsų ilgametė 
veikėja ir “Laisvės” administratorė Lillian Kavaliauskai
tė yra taip sunkiai susirgusi, ir linkime jai pilnai su- 
sveikti.

4. Mes žemai nulenkiame galvas prieš praėjusiais 
metais mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuo
jautą liūdintiems jų artimiesiems.

5. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” koresponden
tams ir bendradarbiams čionai ir Lietuvoje, ir prašome 
jais pasilikti ateityje.

6. Mes nuoširdžiausiai sveikiname Tarybų Lietuvos 
liaudį ir jos šauniąją vadovybę su praėjusiais metais pa
siektais naujais laimėjimais visose gyvenimo ir darbo 
srityse. Mes karštai užgiriame mūsų laikraščio energin
gą propagavimą kuo stipriausių ryšių ir kuo plačiausio 
kultūrinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir lietuviško
sios išeivijos idėjos. Mes raginame kuo daugiausia lais- 
viečių ir visų Amerikos lietuvių šiemet aplankyti savo 
gimtąjį arba tėvų kraštą ir laukiame kuo daugiausia svečių 
iš Lietuvos.

7. Mes karščiausiai sveikiname visus šioje šalyje 
augančius judėjimus prieš infliaciją ir kainų kilimą. Mes 
pasižadame remti judėjimą už atstūmimą kainų J praeitų 
metų lygi.

8. Mes kartu su visais pažangiečiais amerikiečiais 
džiaugiamės, kad pagaliau barbariškasis Vietnamo karas 
tapo nutraukta ir kad iš ten Amerikos karinės jėgos tapo 
ištrauktos. Mes reikalaujame, kad taip pat visos Ameri
kos ginkluotos jėgos būtų ištrauktos iš Kambodijos ir 
Laoso.

9. Mes reikalaujame, kad visiems amerikiečiams, pa
bėgusiems j užsienius nuo militarinės tarnybos ir’kitokių 
pareigų, susietų su šiuo nepateisinamu karu, bei besi
slapstantiems jauniems vyrams’ čionai, kad išvengus mi-' 
litarinėse tarnybos, kad būtų suteikta pilna amnestija, ir 
kad būtų besąlyginiai paleisti iš kalėjimų visi, kurie yra 
nubausti už atsisakymą dalyvauti šioje nekaltų žmonių 
skerdynėje Indokinijoje.

10. Mes nuoširdžiausiai sveikiname “Laisvės” kolek
tyvą, kad jis neleido jai palūžti po jokiais, net pačiais 
skaudžiausiais sunkumais, ir surado būdus ją išleisti.

11. Mes kviečiame visus laisviečius dar stipriau su
glausti gretas apie savo laikrašti ir dar energingiau jį 
remti ir darbuoti, kad jis gyvuotų dar daug daug metų.

riavimo, ne dėl pragyveni
mo, ne dėl maisto gaminimo 
šaliai, o dėl pelno. Iowa 
valstijos universiteto eko
nomistai tyrinėjo tų didžiu
lių farmų stovį ir štai ką 
surado: “Per metus išmo
kama apie $5,000,000,000 
subsidijomis iš valdžios 
iždo už žemės užšaldymą- 
nedirbimą, sekamiems že
mių savininkams. J. G. Bo- 
sevell Co., Kalifornijos val
stijoje, paėmė $4,095,144. 
Dar kitos didelės 25 kompa
nijos paėmė ne mažiau kaip 
po $360,823. O sekamos 
396, tarp kurių ir 6-ši ban
kai, gavusios nemažiau kai 
po $100,000. Mississippi 
valstijos senatorius James 
O Eastton, paėmęs $146,000 
už žemės užšaldymą”.

Jie užšaldė 25,000,000 
akru derlingų žemių ir, pagal 
tą sutikimą, žemė NETURI 
BŪTI naudota nei pasėliams, 
nei ganevoms, nei šienui, ji 
tu^būti visiškai “mirusi”. 
Maisto stoka pasaulyje (o 
sakoma, kad jo “stoka” ir 
Amerikoje), bet tas kvailas 
susitarimas su didžiais že
mių savininkais įvestas ir 
nepamainomas. Žvakė de
ginama iš abiejų galų; mo
kama pinigai už žemės ne- 
dirbimą, ir vėl mokama 
aukštos kainos už maistą, 
todėl, kad jo “stoka”! ‘’Ne
bebūtų stoka, jei tuos dirvo
žemius išartumėm ir kul
tūras pasėtumėm. Nebūtų 
stoka mėsos, jei ten ganytu- 
mėm šimtus, tūkstančius 
mėsinių galvijų.

■ Milijonieriai turi savo 
Spaudą, nusamdytą radiją, 
agitatoriai ant TV diena iš 
dienos pučia dūmus į akis, 
keičia faktus, slepia tiesą. 
Amerika, Amerika, kur tu 
eini.!? Pareik namo!

DZŪKELIS.

Vilnius (kablegrama). Už 
ilgametę publicistinę veiklą 
JAV pažangiojoje lietuvių 
spaudoje buvusiam “Vil
nies” laikraščio redaktoriui 
Vincui Andruliui po mirties 
paskirta Lietuvos TSR Žur
nalistų Sąjungos Vinco Mic
kevičiaus Kapsuko premija.

Premijos taip pat paskir
tos žurnalistui A. Beriozo-

vui ir režisieriui B. Brat- 
kauskui už televizijos scena
rijus Lietuvos revoliucinio 
judėjimo ir tautų draugystės 
temomis, publicistams A. 
Kezlui (Kaišedorių rajono 
laikraštis), J. Teseckui 
(Švyturio žurnalas) ir P. 
Grabijolui (laikr. “ į komu
nizmą”).

V. PETKEVIČIENĖ

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Nukaršęs liūtas 
rodo iltis

AMERIKA, AMERIKA, KUR TU EINI!”

Viskas dėl pelno

Tėviškės 
laukai

Ar ryte saulei tekant, 
Ar vakaro tyloj 
Visad esu laiminga 
Aš tėviškėj savoj.

'Tėviškes Žiburių” 
Rinkūnas patalpino 

tr. “Negęstanti ug- 
riame sakoma, kad 
turi pasiryžimą i§-

7 Nr. A. 
įvadinį s 
nis”, ku 
lietuviai 
likti lietuviais, bet apgailes
tauja, ką 
do kasdi 
kės.

d tą pastebėti kliu- 
enio gyvenimo dul- 

Toliau rašo, kad, anot
Baranausko, Lietuva buvo ir 
tamsi, ir juoda, o jos inteli
gentija ėjo su svetimtau
čiais, nors tautinė ugnis buvo
gyva ir kai Nepriklausomos 
Lietuvos tragedijos metu, 
raudonieji tankai riedėjo 
Lietuvoj laukais, 'o didieji 
užsienio globėjai nenorėjo 
ištiesti pagalbos rankos, at
rodė, ka<3 viskas sugriuvo 
kaip kol tų namelis. Ir vėliau 
sušunka: bet nesugriuvo, o
lietuviai pasiryžimo vedami,
susibūrė į partizanus.

Tai tik trumpos ištraukė
les, bet kiek daug jos pasako 
apie jų ar jų pirmūnų darbe
lius ir troškimus.

Tiesa, lietuviai turi norą 
ir pasiryžimą būti ir išlikti 
lietuviais. Jie nori, kad Lie
tuva būti 
tauta, be 
vočiai, n 
neša korpunizmo baimės dul
kės. Jie 
tuvių trc 
viais, blaškosi ir puola prie 
kiekvieni šarlatano, kad tik 
juos gelbėtų nuo komunizmo. 
Štai pavyzdys. Kada kūrėsi 
Lietuvos 
sybė 191 
lietuviai 
valdžią ir iš lenkų buvo at
vadavę Vilnių, tairinkūnie-

:ų graži', kultūringa 
j t ne rinkuniški gal
ės jų smegenis ap-

užmirše visus lie- c
•škimus būti lietu-

Tarybinė vyriau- 
9 m. ir visur vietos 
buvo suorganizavę

čiai arba jų pirmūnai samdė 
vokiečių armijos dezertyrus 
ar šiaip iš kalėjimų krimi
nalistus ir, kad sunaikinus 
.vietinių Lietuvos gyventojų 
suorganizuotą tvarką, siun
tė juos žudyti lietuvius ir 
plėšti gyventojus. Ar jiems 
rūpėjo Lietuva ir lietuviš
kumas? Ne. Jiems rūpėjo 
tik sunaikinti vietinių lietu
vių sukurtą valdžią ir plėši
kiškų gauju pagalba atsisė
dus valdžion gerti darbinin
kų kraują ir prakaitą.

Kasgi buvo daroma, kada 
Lietuva buvo ir tamsi ir 
juoda? Kur buvo kleboniš
koji inteligentija? Jie sė
dėjo ir baliavojo su dvari
ninkais, lenkiškus ragus at
statę, ir mulkino parapijie
čius iki darbininkai nepaė-
mė jų į savo rankas. Kaipgi 
jūs, A. Rinkūne, žiebėte ne
gęstančią ugnį “Nepriklau
somos Lietuvos” laikais? 
Kiek lietuvių tūkstančių buvo 
pūdoma kalėjimuose ir kiek 
nužudyta?

Jūsų garbinamas Mo Kru
pavičius ir kiti buvo tiek 
“lietuviškos ugnies” užžie
bę, kad ir Hitleris pavydėtų.

Toliau. Kas gi buvo tie 
praeito karo ir pokario laikų 
“partizanai”? Kaip tuomet 
buvo su negęstančia ugnimi? 
Tai lieka pačiam Ao Rinkū- 
nui atsakyti savo mulkinamai 
sekėjų grupei, gal jie, pa
matę vietoj negęstančios ug
nies, žuvusių Lietuvos sūnų 
kraują, spiaus jam į akis ir 
stos į sąmoningų lietuvių 
ciies. J. D<

Krinta doleris, kyla kai
nos, plečiasi vagystės. Ša
lis skęsta savo blogų papro
čių užterštame “vandeny
je”, pelnas, pelnas, pel
nas. „ . Žmogus praranda 
lygsvarą - paliauja būti žmo
gumi, nes jo mintyje nieko 
daugiau nėra, tik pelnas. . .

Apie kainų kilimą štai kaip 
aiškina “Saint Petersburg 
Times” kovo 27 dieną.

“Pastatas, kuris 1947me
tais buvo vertas $6,900, da
bar parsiduoda už $35,000, 
už prastą pastatą, kuris buvo 
vertas ne daugiau $16,800, 
dabar gaunama $54,000. 
Mediena pabrango ant tiek, 
kad už 5 kambarių pastatą į 
6-is mėnesius pakilo $1,- 
200”, neskaitant darbo.

Toliau sako; “Mėsa ■ 
$3.50 už svarą jautienos 
Slapti dektlnės išdirbėjai, 
narkotikų pušeriai ir seifų 
sprogdintojai, paliko savo 
amatus ir pasinešė karves 
vogti. . .

Indiana valstijoje policija 
ieško v a glų, kurie s ėk m in
gai pasišalino su sunkveži
miu, kuriame buvo 124 kiau
lės, atvežtos f skerdyklą, 
Chalmers, Indianą. Vagys 

’ nesuimti, . . . Kaliforni
joje valdiškose giriose, kur 
auklėjamos stirnos ir kiti 
žvėreliai, eina slaptas me
džiojimas ant jų, jau areš

tuota 41 prasižengėlis ir dar 
daugiau ieškoma”.

Dar viena nepaprasta 
aukso šalyje žinia iš Kali
fornijos, tik nepasakoma, 
kokiame mieste tas įvyko. 
Sako:

“Dvi šeimininkės - Laura 
Lutz ir Leslie Sherbert, nu
sipirko maltos mėsos svarą 
ir sumaišė su šunų (“dog 
food”) ir tą mišinį užvardi
nę Bow Wow Tacos. Tą mi
šinį valgė Mr. Phil Lutz, ir 
užgyrė, kad tai skaniausias 
Tacos, kokį jis yra valgęs.

“Oklahoma City, Oklaho
ma, du studentai valgė šunų 
maistą ir mirė. Agrikultū
ros departamentas patarė 
būti atsargiais, į toki miši
nį nedėti daug šunų maisto”.

Tai ką padarė karas Viet
name ir laikymas arti tūks
tančio kariškų bazių visuose 
kontinentuose.

Kapitalistinėje sistemoje, 
kur viskas daroma dėl pel
no, pelnas užkariavo žmonių 
protavimą, daugybė žmonių 
nebepajėgia sveikai protau
ti. Vietoje problemas nuga
lėti, tai vis daugiau jų iš
vystoma. Visi sveikai pro
taujantys gali matyti, kad 
šiuo laiku Amerikoje nėra 
maisto stokos, ir dar daugiau 
jo galima pagaminti. Agri
kultūroje užkinkyta technika, 
viskas modernizuota. Jau

Čia tyliai ašia šilas 
Banguoja ežerai, 
Nuo paukščių giesmininkų 
Suskamba mūs miškai.

Bet kai platybėj' šnara 
Bebręstanti javai, 
Jaučiu be galo brangūs 
Man tėviškės laukai.

K. ŽAKAVIĖIENĖ
Kaunas
1972.VII.3

Jonas KANTAUTAS

Vėlyvas ruduo
Nubiro žemėn paukščių 

trelės -
Beržynai dvelkia laukimu. 
Einu arimų paralelėm 
Be vasarų ir be žiemų.

Dabar nei karšta, anei šalta. 
Skaudi kaip stiklas ramuma, 
į užantį vėl deda žaltį 
Kasdienė rytmečio šalna.

Nei vandenų slaptos galybės. 
Nei sparno mosto virš galvos 
O visa, kas mane palydi, - 
Pilkšvos voratinklio 

spalvos.
Ir plinta jausmas nepažintas, 
Ir bėga nugara vėsa:
Iš ūkanotų metų skllnga 
Pilkšva nostalgijos šviesa. >

Anglijos vaidmuo pasauli
nėje arenoje tiek nusmuko, 
jog blaivaus proto žmogus 
palaikytų balandžio pirmo
sios pokštu jos siekimą at
kurti buvusiąją Britų impe
rijos didybę. Tačiau, būtent 
balandžio pirmoji, ir visiš
kai ne juokais, kiekvienam 
anglui priminė, kad toki tiks
lą yra užsibrėžusi E. Heato 
vadovaujama Anglijos kon
servatorių vyriausybė.

Balandžio 1 dieną Anglijo
je prasidėjo 1973-1974 fi
nansiniai metai. Ir per šiuos 
metus karo reikalams čia 
skiriama beveik keturi mi
lijardai svarų sterlingų! Si 
suma 523 milijonais svarų 
sterlingų didesnė, negu 
praėjusiais finansiniais me
tais. O per dvejus pasta
ruosius konservatorių vy
riausybės valdymo metus 
karinės išlaidos buvo padi
dintos beveik trečdaliu! Nė 
viena Vakarų Europos val
stybė dabar neišleidžia karo 
reikalams tokių sumų, kaip 
Anglija.

Ir visa tai daroma tuo 
metu, kai Anglija yra smar
kiai įsiskolinusi užsieniui, 
kai jos biržose kursuoja pi
nigai, nepadengti materiali
nėmis vertybėmis, siautėja 
infliacija. Iš ko gi tikimasi 
gauti ginklams pinigų? Pir
miausia stiprinant darbo 
žmonių išnaudojimą. Angli
jos vyriausybė ir ateityje 
žada “užšaldyti” darbo už
mokestį, nors maisto pro
duktą! per metus pabrango 
maždaug 13 procentų, o 
mėsa - net 43 procentais. 
Pastarosiomis dienomis už
sienio spaudoje pasirodė 
pranešimų, kad Heato vy
riausybė ketina supirkti ir 
sunaikinti šimtus tonų mė
sos ir tuo būdu dar pakelti 
jos kalną.

Pastaraisiais metais po
litinis klimatas Europoje 
tapo gerokai švelnesnis, se
nasis žemynas ruošiasi vi
sos Europos pasitarimui 
saugumo ir bendradarbiavi

mo klausimais. Tačiau Ang
lijos konservatoriai nekeičia 
savo “ritualo”. “ Kiekvieną 
katftą,' pateikę” parlamentui 
patvirtinti milžiniškas kari
nes išlaidas, jie visu balsu 
trimituoja apie “grėsnę iš 
Rytų”, būtinumą “kalbėti iš 
jėgos pozicijų” ir t. t. Tos 
konservatorių “tradicinės 
maldelės” šiemet nesukliu- 
dė net taikos atkūrimas 
Vietname ir Laose. Kol 
parlamentas patvirtino 
1973-1974 metų biudžetą, 
aukštus postus užimantys 
vyriausybės nariai, jų tarpe 
ir ministras pirmininkas E. 
Hitas, nesidrovėdami dekla
ravo savo priešiškumą Ta
rybų Sąjungai, socialisti
niam pasauliui.

Nukaršusio imperialistų 
liūto didžiūniškos pretenzi
jos sukeltų tik šypseną, jeigu 
jos nenuodytų tarptautinės 
atmosferos. O Anglijos 
darbo žmones, iš kurių ki
šenės apmokamos šios ko
lonizatorių palikuonių pre
tenzijos, išvis ne juokingi to
kie kopservatorių balandžio 
pirmosios pokštai.

A. PETKUS

Sicilijoje, Medinos mies
te, veikia nepaprasta įmonė. 
Čia ' ištirpinama garsiojo 
Etnos ugnikalnio lava, per
leidžiama per specialius fil
trus, ir gaunami elastiški ir 
stiprūs siūlai. Jų audiniai 
naudojami laivų kajutėms iš
mušti.

Leonardas ANDRIUŠKEVIČIUS

Puota
Po rudenio dosniųjų turtų 
Baltai jau padengti stalai. 
Pušaitės stovi lyg užburtos. 
Joms pakloti jau patalai 
Iš samanėlių, sniego pūko — 
Pusninių patalų kalnai! 
Snieguolės nuometais baltais, 
O speigas sniego pypkę rūko 
Ties beržynėliais, ties liaunais 
Lig pat viršūnių' apsnigtais. 
Ir mes j puotų Išsiruošę 
Baltos žiemos keliais slidžiais. 
Pabūsim vėl jaunavedžiais, 
O nuometus šerkšnu papuošim. 
Ir šerkšnas bals mūs plaukuose, 
Ir žemė bus jauna visa.

VERY LITTLE CHEATING

The truth about welfare

NEW YORKERS WAIT FOR THEIR WELFARE CHECKS.

“People wind up on wel
fare not: because they are 
cheats 
rers, bįit . because they are
poor. They are not just poor 
in mone 
They’ve 
poor heąlth care, poor chan
ces at

loafers or mallnge-

y, but in everything 
had poor education

decent employment 
prospects for any- 

:er”.
are the words from

and poor 
thing bett

Those i 
a publication of the Commit
tee oh P 
the AF2 
tion is called
Cope”.

It also says that some 15 
million Americans receive 
some form of welfare bene
fits. But there are more 
people entitled to welfare. 
More thin 25 million live of-

not like to work, they are 
cheats?

Cheating is very small 
compared to the cheating 
existing in income tax pay
ments of citizens and in 
many other areas of activity.

There is poverty in this 
country which forces people 
to go on welfare.

ILSE

’olitical Education of 
:-C10. The publica- 

Memo From

POVANDENINIS
TERMOMETRAS

flcially
level of
family
30-50 m

below the poverty 
$4,000 a year for a 

of four. Another 
illion are just barely

above it ,
So is it fair to say that peo

ple on Welfare are just no 
.good, that they are lazy, do

Sakoma, kad Žuvis mėgsta gi
lesnę vietą. Bet pasirodo, ji mėgs
ta tam tikrą vandens temperatūrą 
ir laikosi ten, kur yra pakankamai 
planktono, t. y. maisto.

Kaliningrado specialistai sukūrė 
prietaisą, kuris automatiškai sutei
kia duomenis apie - temperatūrą 
iki 1200 m gylio. Be to, jis pa
deda nustatyti planktono susitel
kimo

Mažame Prancūzijos pro
vincijos miestelyje kino di
rekcija taip reklamuoja nau
ją filmą “Paskutinis žmo
gėdra ’: “Kai vaizdas šo
kinėja, vadinasi, toje vie
toje operatorius buvo išsi
gandęs”.



4-tas puslapis

“LAISVEI” IS BERLYNO J ’ L

Kai bičiulis švenčia
gimtadienj

KAS GERAI IR KAS BLOGAI

“Taip jau yra: gimimo 
dienos proga imi viskų ant 
svarstyklių dėlioti - tatai, 
va, gerai, o, va, šitai - ne. 
Atžymėdamas septynias de
šimtis nugyventų metų, noriu 
padaryti toki, prisipažinimų: 
ne viskas gerai, kas tuojau 
pat “įvertinama” šituogra- 
žiu žodžiu. Gali ir atvirkš- 
cii būti! Netikite? Paklosiu 
keletu pavyzdžių iš savo ilgo 
ir - sakyčiau - gana margo 
gyvenimo. . .

Tegul skaitytojas šiek tiek 
pakentės, tuoj papasakosiu, 
kokie tai buvo pavyzdžiai. . . 
Pirmiausiai painformuosiu, 
kieno gimimo dienos šventė
je išgirdau tokį, ausiai neį
prastų, žodžių GERAI ir 
BLOGAI vertinimų.

DIDELIŲ NUOPELNŲ 
ASMENYBE

Daugelis iš mūsų labai ge
rai pažįstame šitų žmogų: 
žilagalvis, bet jaunas, profe
sorius, bet drauge ir amži
nas studentas - mūsų mie
lasis Berlyno universiteto 
profesorius Viktoras Fal- 
kenhanas.

Dievaž, norint visus jo 
nuopelnus mokslui, Vokieti
jai, Lietuvai (jų VDR bal
tistų pirmininkas Falkenha- 
nas taipgi iš širdies vadina 
“savuoju kraštu”, “antrųja 
tėvyne”!) išvardinti, tektų 
ilgai kapstytis bibliografi
niuose leidiniuose ir mono
grafijose. Jei sveikas ir 
gyvas būsiu, mėginsiu tatai 
padaryti, nes nuo 1963 metų 
rudens mane su šiuo žmogu
mi sieja artima bičiulystė. 
Vadinasi, dešimt meti) mes 
ne vien bendradarbiaujame 
demokratinės Vokietijos 
baltistų veikloje, bet ir susi
tinkame, vadinasi, kalbame 
apie orų ir vaikų auklėjimų, 
apie kalbas ir tautų draugys
tę, apie atsitikimus arti 
slenksčio, bet taipgi ir toli 
nuo jo. . .

Su didele pagarba kalbuosi 
su profesoriumi Falkenhanu, 
nes jis nepainioja žodžių 
GERAI ir BLOGAI! Kų ma
tytų ar girdėtų - vertina 
tiesiai, aiškiai, be baimės 
užgauti kokį nors leidinį ar 
akmeninį autoritetų, arba - 
sakykim dorai ir aiškiai: - 
viena ar kita prasme “vir
šininkų”. Profesorius myli 
gyvenimų ir žmones. Jo visa 
širdis su tais, kurie papras
tiems žmonėms, tai yra, 
darbo žmonėms kala švie

THE FINEST GIFT FOR YOUR 
RELATIVE IN USSR

A latest m$del Furgon (station-wagon) 
VAZ-2102-60 MP - 5 seats - 5 doors
We have just received an allotment of 

a very limited quantity of 
STATION-WAGONS

and we offer them to our clients on a 
First come - First served basis 

at $3881,25
This model is the most desirable car in USSR 

for family trips, for camping trips, 
for shopping trips, etc.

Available only DI RE C T LY from 
the exclusively appointed firm by

V/O VNESHPOSYLTORG

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. New York, N. Y. 10001

Tėl. (212) 685-4537
RUSH YOUR ORDERS WHILE 

ALLOTMENT LASTS

sesnį rytojų. Be karo su
griautų namų ir išnaikintų, 
sustabarėjusių miškų! Sa
kau, su didele pagarba kal
buosi su žilagalviu ir nusi
pelniusiu žmogumi, bet jis 
žino tokį gerų burtų: už 
save gerais trimis desėtkais 
jaunesnį žmogų padaro ly
giateisiu, nuima betkokį var
žymąsi.

Nesunku įspėti, kad pro
fesoriaus Falkenhano sep
tyniasdešimtmetį pagerbė 
senasis Berlyno universite
tas, Vokietijos mokslų aka
demija, šalies Aukštojo 
mokslo ministerija, visuo
meninės organizacijos ir 
daug, daug profesoriaus ir 
“amžinojo studento”, tai 
yra, žmogaus, kuris daug kur 
lankosi, dalyvauja, klausosi, 
kad dar kaip galima daugiau 
patsai sužinotų ir išmoktų, 
nesuskaitoma aibė draugų, 
bičiulių.

Didysis profesoriaus Vik-* 
toro Falkenhano pagerbi
mas įvyko vasario 16 dienų 
Berlyno valstybinio Humbol
tų universiteto rūmuose. Jis 
buvo susietas su tų pačių 
dienų vykusia 23-čiųja VDR 
baltistų konferencija.

Apie tai vėliau, nes reikia 
laikytis žodžio ir užbaigti 
jau paminėtųjį žodžių GERAI 
ir BLOGAI vertinimų paties 
profesoriaus Viktoro Fal
kenhano lūpose.

Ne per didįjį minėjimų, o 
savame bute prie vaisiui sta
lo taip kalbėjo tnūsų bičiu
lis. . . ‘

'JIS-VISŲ GERBIAMAS "
Galima sakyti; kad tikra 

upe tų dienų-va'sario vie
nuoliktųjų (per patį gimta
dienį!) į namus šalia Trep- 
tovo parko tekėjo žmonės.

Ėjau drauge su daktare 
Friedel Krause, Vokiečių 
valstybinės bibliotekos ge-_ 
neralinio direktoriaus pa
vaduotoja, VDR baltistų ko
miteto nare. Nešėme gėles 
ir sveikinimus nuo baltųjų 
susivienijimo narių.

Kaip tiktai iš profesoriaus 
Falkenhano namų išėjo vy
riškis su moterimi. . . Jo 
aukštas ūgis ir pažįstama 
eisena krito į akis: tatai 
universiteto rektorius an
glistas profesorius K. 
Viurcbergeris. Jis, aišku, 
sveikins ir pačiame univer
sitete. Bet šį gražų vasario 
rytų, saulėtų ir mielų šeš
tadienį (šiais metais Berly
ne “žiemos” visai nebuvo), 
rektorius atėjo, norėdamas 
pabrėžti ir savo asmeniškų 

nuoširdų dėmesį mokslinin
kui-kalbininkui, mokslinin
kui-jautriam darbo kolegai.

Sunku būtų visus išskai
čiuoti, kų mačiau dideliame 
kambaryje, kur stalus ir 
stalelius jau dengė dovanos- 
suvenyrai.

JI SVEIKINA IR LIETUVA c

Čia pat kažkas profesorių 
Falkenhanu sveikino lenkiš
kai (jis atsakė ta pačia kal
ba, sveikino esperantiškai 
(jis atsakė ta pačia kalba); 
atlikome taip pat ir mes 
savo pareiga; aš dar šį-tų 
pridūriau: perskaičiau Lie
tuvos Draugystės ir Kultūri
nių ryšių su užsieniu drau
gijos pirmininko Ramojaus 
Petrausko telegrama, kuri 

’kų tiktai mus pasiekusi. . . 
Profesorių Falkenhanu svei
kino llietuva!

Susėdome ir arčiau pasi
traukėme užkandį.

Pasirodo, kad rūstūs aka
demikai privatiniame gyve
nime gali virsti linksmais 
išdaigautojais. . .

štai akademikas H. Bil- 
feldas (H. H. Bielfeldt), dau
gelio filologinių mokslo dar
bų autorius, ypač žymus de
mokratinėje Vokietijoje savo 
rusų-vokiečių kalbų žody
nais, tuojau pat pasireiškė 
kaip retas meškeriotojas po
sakiuose, pašnekovų šnekoje 
prasišaunančiose įvairiose 
tarmėse-dialektuose. . .

štai taip buvo išmeškerio- 
ti žodžiai GERAI ir BLOGAI 
su ypač gilia prasme. . .

(Bus daugiau)

Ignoranto 
sapaliojimai

Chicagos menševikų lai
kraščio ignorantas gieda: 
“Brežnevas panoro ieškoti 
Taikaus sambūvio su vaka
rais”. Arba: “Brežnevas, 
norėdamas apraminti nepa
tenkintus gyventojus, pradė
jo ieškoti 'sambūvio’.”

Jis nežino, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė jau labai 
seniai propaguoja taikaus 
sugyvenimo tarp tautų ir 
valstybių idėjų. Jis nežino, 
kad ne Brežnevas pirmuti
nis aplankė Nixona, bet Nixo- 
nas Brežnevą. Jis turėtu C <
kaltinti Nixonu-, kad jis pir
mutinis nusilenkė ir nuvyko 
pas Brežnevų* ieškoti “sam
būrio”.

Bet su menševikų laikraš
čio redaktoriumi kalbėti apie 
logikų yra lygiai taip, kaip 
su pliku peštis. Neapsimo- 
Ka.

PHILADELPHIA, PA.
AFL-CIO unijos nusitarė 
mieste skelbti pusdienio ge
neralinį streikų vasario 28 
d., jeigu iki to laiko nebus 
patenkinti mokytojų reikala
vimai ir susitarimu nebus 
baigtas mokytojų streikas.

Tarybų Lietuvoje viešėjo Brazilijos Komunistų partijos 
CK Generalinis sekretorius Luisas Karlas Prestes su 
šeima. U

NUOTRAUKOJE: svečiai, apžiūrėję/ naująjį sostinės 
Lazdynų rajonų, kalbasi su Lietuvos KP Vilniaus miesto 
komiteto sekretoriumi P. GriŠkevičiumį (kairėje)

M. KURAIČIO nuotr.

LAISVĖ

Montgomery, Ala. - Vasa
rio 22 ir 23 dienomis Komu
nistų Partijos atstovas Jim 
Baines aiškino Alabamos 
Viešosios Tarnybos komisi
jai, kad telefonų kainos ne
turi būt pakeltos. Telefonų 
kompanija reikalauja teisės 
iškolektuoti iš telefonų var
totojų apie 29 milijonus do
lerių.

WASHINGTONAS. - Jung
tinės Automobilių Darbinin
kų unijos prezidentas Wood
cock tvirtina, kad Nixono 
biudžetas gali pakenkti ša
lies ekonomikai, sumažinti 
gamybų, padidinti nedarbu.

Ugnikalnis veikia
REIKJAVIKAS. Jau du 

mėnesius aktyviai veikia 
Helgafelio ugnikalnis Hei- 
maėjaus saįoje (Islandija).

Didžiuliai įkaitusios lavos 
srautai pasruvo per gelbė
tojų komandų supiltus pyli
mus ir sugriovė 70 namų 
rytinėje Vestmanaejaro 
miesto dalyje, užblokavo įė
jimų į uostų.

Siekiant išgelbėti elektri
nę , ir žuvies perdirbimo 
įmones, pradėtas statyti 
naujas pylimas, kurio ilgis 
sieks maždaug kilometrų, o 
aukštis - 10 metrų.

LONDONAS. - Anglijos 
darbo unijos ruošiasi gene
raliniam streikui gegužės 1 
d. prieš algų įšaldymų, kuo
met prekių kainos tebėra 
nesaldytos

500 PARŲ BE MAISTO
8

Kaip žinoma, mūsų unguriai ner
šia tik Atlanto vandenyne esan
čioje Sargaso jūroje, kur jie pa
tenka, nukeliavę tūkstančius kilo
metrų. Neršto migracijų metu un
guriai, panašiai kaip daugelio rū
šių lašišos, visai nesimaitina.

Pasirodo, kad unguriai yra 
daug ištvermingesni, negu anks
čiau manyta. Baltarusijos MA 
Zoologijos ir parazitologijos insti
tuto darbuotojai šių žuvų partiją 
patalpino j specialiai įrengtą ak
variumą. Unguriai išgyveno be 
maisto 120 parų, o vienas iš jų — 
net 500 parų. Per tą laiką jis pra
rado tik trečdalį savo pirmykščio 
svorio.

Ungurių dauginimosi sistemai 
tirti Baltarusijoje yra sukurta spe
ciali laboratorija su akvariumu.

276 turčių 1971 m. 
nemokėjo taksu

Washingtonas. Senatorius 
Mondale paskelbė, kad 1971 
metais 276 turčiai visai ne
mokėjo federalinių taksu. Jų 
pajamos siekė daugiau kaip 
po $100,000 į metus.

Sen. Mondale nurodo, kad 
taksų reforma būtinai reika
linga, kad galėtų uždaryti 
skyles, pro kurias turčiai 
gali lengvai išlysti be taksų 
mokėjimo.

PITTSBURGH, Pa. -Dau
giau kaip 300 plieno darbi
ninkų paleido iš darbo Blaw- 
Knox liejykla. Kitos liejy
klos irgi atleidinėja darbi
ninkų, kurie ir po šiai dienai 
negauna darbo.

Mokytojų streikas
Honolulu. Apie 9,000 vie

šųjų mokyklų mokytojų pa
skelbė streikų visoje Hawaii 
valstijoje. Piketai veikia 
šešiose salose, kur tik yra 
mokyklos.

Streikas uždarė daugiau 
kaip 200 mokyklų, kuriose 
mokosi 181,500 mokinių. 
Mokytojai reikalauja dides
nio atlyginimo ir geresnių 
darbo sųlygų.

LONDONAS. Vietnamo 
karas Jungtinėms Valsti
joms kainavo daugiau kaip 
$108 bilijonus, raportuoja 
Tarptautinis Strateginių Stu
dijų institutas.

3,000 piketavo 
Niksoną ir Thieu

San elemente, Calif. Kai 
Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu atvyko čia pas prez. 
Nixonu, daugiau kaip 3,000 
demonstrantų juos piketavo, 
tarp kurių buvo nemaža ir 
dvasininkų, taipgi 400 Viet
namo karo veteranų.

Demonstrantai reikalavo 
Nixono jokių pažadų ir para
mos neduoti fašistiniam dik
tatoriui Thieu.

WASHINGTONAS. - Sena
tims komitetas maisto rei
kalais siūlo Kongresui skirti 
860 milijonų dolerių daugiau, 
negu siūlo Nixono adminis
tracija.

Oakland, Cal.
Kovo 25 diena mirė Kat- c

ryna Slegerienė-Yčiutė, su
laukus 84 metus. Buvo gi
musi Lietuvoje, Biržų r a j., 
Kupiškio kaime. Šioje šaly
je išgyveno 60 metų. Visų 
laikų gyveno Oakland, Calif. 
Buvo viena iš pirmųjų lie
tuvių šiame mieste apsigy
venti.

Buvo ištekėjusi už Povilo 
Slegerio. Turėjo vienų du
krelę Olgų, kuri mirė jau
nystėje. Už kiek laiko mirė 
ir jos vyras P. Slegeris. 
Viena pasilikusi pradėjo 
dirbti už tarnaitę. Vienoje 
vietoje išdirbo iki išėjo į 
pensijų.

Antrojo karo laikais drau
gė Slegerienė pavyzdingai 
darbavosi su lietuvių mez
gėjų grupe. Ji daug mezgi
nių numezgė dėl nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmo
nių.

Ji gyveno Salam Home ir 
buvo labai patenkintą tenykš
te priežiūra.

Jos brolio duktė Elizabeth 
Hains-Yčiutė ir Mary Lang- 
Palšiutė jų dažnai lankydavo 
ir rūpinosi laidotuvėmis. 
Buvo labai gražiai palaidota.

K. M.

Penktadienis, Balandžio (April) 13, 1973 
paprasti žmonės net jau ir 
arklienų valgo. Ir už ar
klienos svarų jau doleris. 
Portlande, Oregon, net ir 
arklienos krautuvė už dvieju

Miami, Fla.
Pas mus jau žiemos sezo

nas baigiasi, ateina pavasa
ris ir turistai mažėja. Ta
čiau, iki velykų dar bus daug 
jų. Lietuvių Socialiam Klu
be dar vis geras biznis. Ma
rytė Paukšt^itienė padaro 
gerus pietus sekmadieniais 
ir Mary Koch tvarko popie
tines pramogas - šokius. 
Pietūs kaip viena po pietų 
ir šokiai nuo dviejų iki pen
kių. Publikos susirenka 
apie porų šimtų ir daugiau.

Aido choras laiko prakti
kas šeštadieniais, jei svie- 
tainė neišnuomuota.

Šiaip Miamio lietuvių pen- 
sionierių gyvenimas bėga 
normalia vaga. Beveik kas 
mėnesis ar du supilam naujų 
kapų vieno ar kito iš mūsų 
draugų, išsiskyrusių iš gy
vųjų tarpo. Kovo 11-tų pa
laidojo Alexandru Valilionį 
iš Ft. Lauderdale, Miamio 
priemiesčio. Jis buvo 82-jų 
metų. Per praeita dešimt
meti, per kurį aš pažinau 
Valilionį, jis visuomet sto
vėjo pažangiečių gretose. 
Jis nebuvo didelis politikie
rius ar diplomatas. 'Jis iš
reikšdavo savo mintis nevy
niodamas į diplomatinę vatų 
arba politinį skudurų. Jis 
buvo nuoširdus ir teisingas 
sau ir kitiems pagal jo su
pratimų. O apie progresyvų 
judėjimų jis suprato labai 
daug. Mūsų visų giliausia 
užuojauta jo žmonai Marga- 
retai Viltrakytei. Linkim 
jai ištvermės ir sveikatos 
pažangiečių gretose tęsti 
progresyvių veiklų. Tai bus 
puikiausias paminklas jos 
numylėtam Aliukui, kaip ma
loniomis valandėlėmis ji jį 
vadindavo.

Na, kagi? Visi labai do- 
mimėms bėgamais reikalais 
ir man skverbiasi į mintį 
mūsų valdžios nesugebėji
mas valdyti šalį logiškai ir 
teisingai.

Karas Vietname baigėsi. 
Na, o mūsų didmiesčiuose 
moterys šaukia “Nixon give 
us food with honor”. Jos 
daro Nixonburgerius (sand- 
vičius-bruterbrodus) jau ne 
iš jautienos, bet iš smožytų 
grybelių ir susmulkintų rie
šutų (Jautiena $2.50 už sva
rų). Jei taika visoj Indoki
nijoj, tai kam mes bombar- 
duojam Kambodijų? Jei ka
ras baigėsi, tai kam mili- 
tarinis biudžetas, šiemet 
visų laikų aukščiausias?

Militarizmas mūsų šalį 
veda į BANKRŪTA. Per pa
skutinius tris mėnesius 
maistas baisiai pakilo. Tie
sa, nežiūrint kokios maisto 
kainos, turčiai valgo byfštei- 
kų. Turčių ponios net ir 
savo šuniukus ir katytes še
ria geriausia mėsą-byfštei- 
ku. Tų gyvuliukų maisto ga
mykla ALPO, per spaudų ir 
televizorius gvoltu šaukda
ma reklamuoja, kad jų kon
servų dėžutėse tų gyvuliu
kų ėdėsis niekas daugiau kaip 
tik jautienos gabalai. Na, o 

• v

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mano brangaus sūnelio

J. Petrik 
kuris mirė 1947 metais

ir
Mano mylimo vyro

Juozo Petrukaičio
kuris mirė 1967 m. balandžio 18 d.

Aš jų negaliu pamiršti.
AGNES PETRUKAITIS
A. DADIN, duktė ‘

New London, Conn.

ir pusės dolerio už svarų, 
paprastam darbininkui jau 
neįmanoma įkąsti.

Nuo pirmos iki septintos 
balandžio Amerikos moterys 
visai savaitei paskelbė mė
sos boikotų. Nežinau, ar 
tas pagelbės sumažint mė
sos kainas. Gal turčiai ir 
turčių ponių šuniukai ir ka
tytės sumaumos visų jautie
nų. O jei jos ir bus pervir
šius, tai maisto spekulian
tai jų geriau supūdys, o kai
nų nenumuš. Tačiau, boiko
tas gal vienas iš geriausių 
priemonių sumušt maisto 
kainas, jei valdžia jų nekon
troliuos.

Dabar maisto krautuvėse 
tokio vaizdai: moteris stu
mia maisto vežimukų su pora 
pamidorų ir galvute kopūstų. 
Mėsos pardavėjas su baltu 
halatu stovi prie mėsos vi
trinos ir nervuotai žvalgosi, 
o moteris šyptelėjusi pra
važiuoja, nepirkdama mė
sos.

Na, kagi. Įdomus Jungti
nių Valstijų istorijos laiko
tarpis. Pagyvensim, pama
tysim, kad bus toliau.

BEVARDIS

Pittsburgh, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Lietuvių kapinių draugi
jos, lotų savininkų ir dali
ninkų metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 29 d., 2-ra 
vai. popiet. Susirinkimas 
bus laikomas kapinių svetai
nėj ant kapinių. Po susirin
kimo bus pietūs. Kapinių 
komitetas ir moterų draugija 
pavaišins skaniu maistu.

Iš raportų,1 išgirsime, kiek 
daug gero darbo buvo atlikta 
dėl kapinių gerovės.

Po susirinkimo, papieta
vę, galėsime pasikalbėti 
Įvairiais klausimais, prisi
minti savo artimuosius, ku
rie jau negali dalyvauti sy
kiu su mumis. M.

Waterbury, Conn.
SVARBI KONFERENCIJA

LDS 5-osios apskrities 
konferencija įvyks gegužės 
13 dienų, sekmadienį. Pra
sidės 10 vai. ryto. Vieta: 
103 Green Street salėje. 
Bridgeport©, Hartfordo, 
Oakvillės, Stamfordo ir Wa- 
terburio kuopos išrinkite ir 
prisiųskite delegatus. Suda
rykime gerų, skaitlingų su
važiavimų. Apskrities val
dyba kviečia prisirengti su 
gerais Įnešimais ir sumany
mais naudai mūsų LDS. 
5-OSIOS APSKR. VALDYBA

(15-16)

WASHINGTONAS. -Sena
torius Talmadge reikalauja 
sumažinti amerikiečių mili- 
tarines jėgas Europoje 300,- 
000. Jis priešingas didinti 
militarines išlaidas.
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Sveikina “Laisvės”
Suvažiavimą

(tęsinys)

Brangūs Draugai:
Sveikiname “Laisvės*’ dalininkų suvažiavimo delegatus, 

kolektyvų ir skaityojus. Linkime kuo geriausios sėkmės, 
neišsenkančios energijos, daug laimės ir sveikatos.

Linkime suvažiavimui pravesti gerus tarimus, kad 
“Laisvė” ir toliau galėtų lankyti kiekvienos kultūringos 
lietuvių šeimos namus.

Prisiunčiame čekį sumoje $40 su šiuo pasveikinimu.

Chicago, III
SĖKMINGAS “VILNIES 
BAZARAS

Mieli “Laisvės” dalininkai:
Mes “Vilnies” darbuotojai ir skaitytojai džiaugiamės, 

kad Jūsų laikraštis “Laisvė” nenuleidžia darbo žmonių 
bendro reikalo vėliavos. Šiandien mūsų dėmesys nukreip
tas J šį Jūsų suvažiavimų, ir Iš širdies tikime, kad savo 
laikraščio neapleisite, padarysite planus, kad jis gyvuotų 
ilgiausius metus.

Turėdami tai galvoje, sudėję nors po dolerį kitų, svei
kiname su šia kuklia suma ir linkime didžiausio ryžto ir 
sėkmės darbuose laikraščio reikalui. Rasite čekį sumoje 
$220.

Geriausio velijantis Jums,
Geriausio velijantis Jums,

J. MAŽEIKA
*

Aukoja:
Po $10: J. Mažeika, S. J. Jokubka, J. Staškus, A. Ja- 

kiene, Katras Bijo, F r. Danick.
Po $5: K. E. Damalakas, M. Pečkaitienė, M. Vasi

liauskienė, D. Rimša, I. Sagadinas, M. Gillis, Rogers Zi
lls, J. Pateckas, Ig. ir J. Urmonai, J. M. Kaminskas, 
Valerija Urbikas, P. Malinauskienė, A. Dočienė, J. Gall- 
nauskas, M. Grager, F. Jordon, F. Dauderiene, G. Montvi
las, St. Straukas, Anna Jacobs, Ant. Grina, Ant. Baublis, 
B. Kubilius, M. Bagdonas, J. Vaitkus, V. Yotka, S. Dvar- 
žetskis.

B. Gelgota - $6. Vilnietė - $3.
Po $2: A. Nausėda, Alex Pateckas, E. Pažarsklenė, 

J. Marazienė.
Po $1: A. Brazis, F. F. Urasky, J. Nagreckis, Mike 

Chizam, A. Gurskis, J. Chiuprinskas, Tex Zebraitis.
* * *

Draugai Laisviečiai! Sveikiname Jus metiniame “Lais
vės” suvažiavime. Linkime mūsų laikraščiui ir Jums il
giausių metų. Čia mūsų materialinė parama laikraščiui - 
$182.00.

LLD 75 kuopa, Miami, Fla.
M. Valllionienė . .
E. Vitartiebė ....
J. S. Sukaičiai . . .
J. Augutienė .....
A. Birston .....
S. Grublin .....
J, M. Paukštaičiai .
J. M. Kancėriai .
V. M. Bovlnai . .
J. Smalenskas .
Olga Šimkus . . .
A. Valatka ....
E. Fanenco . . .
C. Pempė ....
J. B. Zutra . . .
A. Švėgždai ...
J. M. Koch . . .
M. Friberg . . .
F. H. Mankauskai
S. E. Pabirallai .
S. B. Z avis . . .
M. Kvietkas ...
A. Bečienė . . .
A. Aimontai . . .

Chulada . . .
P. Gasper ....

o o
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10.00
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. 5.00

5.00
5.00
5.00

.5.00 '
5.00
5.00
3.00
2.00

. 2.00
2.00

, 2.00
2.00
2.00

» 2.00
2.00
2.00

. 1.00
. 1.00

1.00
. 1.00

1.00
1.00

V. BOVINAS

o

*
Gerb. Laisviečiai:

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimo dalyvius.
Linkime, kad šis suvažiavimas pravertų brandžius ta

rimus ateičiai, kad “Laisvė” gyvuotų dar ilgus metus 
kaipo šviturys musų išeivijoje.

Stiprios sveikatos redaktoriams, bendradarbiams, rė
mėjams ir skaitytojams!

Rasite čekį $100. Šį kartų prisidedame su maža suma, 
kadangi patys bandome įsikurti į savo pastogę.

LLD 45 KP. VALDYBA IR NARIAI
IŽDININKAS P. ALEKNA

St. Petersburg, Fla

Siunčiu čekį vertės $100. Tai auka nuo LLD 198 kp., 
Oakland, Calif., dėl “Laisvės”.

Linkime sėkmingo ir kūrybingo suvažiavimo.
Draugiškai,

KS. B. KAROSIENĖ
LLD 198 kp. sek.

Mūsų nuoširdus sveikinimas “Laisvės” dalininkų suva
žiavimui.

Kadangi “Laisvė” yra ne tik liaudies nepavaduojamas 
Švyturys-švietėjas, bet ir galingas ginklas klasių kovoje 
prieš pavergėjus ir išnaudotojus, už taikų ir gerbūvį 
žmonijos, už Svlesenį rytojų, todėl W. DUBENDRIS (S. Ve- 
shys) ir JUOZAS STANELIS nutapėme nuoširdžiai pasvei
kinti “Laisvės” redaktorius, administracijų ir spaustu
vės darbininkus. Taipgi sveikiname “Laisvės” skaityto
jus, bendradarbius, rėmėjus ir suvažiavimo dalyvius.

' - ■ ■" I - '

Linkime visiems geros sveikatos ir sėkmės visuose 
darbuose, kurie yra susiję su darbo žmonių kultūros plė
timų, Dėlei “Laisvės” leidimo paramos siunčiame du 
čekiu po $50 - Viso $100.

Draugiškai,
POVILAS ir ALDONA ALEKNAI

St. Petersburg, Fla.
* * * *

WATERBURY, CONN

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopos valdyba ir na
riai sveikina “Laisvės” dalininkų suvažiavimų su auka 
$25 ir linki visiems dalininkams geros sveikatos, kad jie 
ir toliau galėtų darbuotis dėl išleidimo “Laisvės”.

LLD 28 kp. sekretorė 
M. S.* * *

Gerb. Drauge:
Sveikiname “Laisvės” 62-jį dalininkų suvažiavimų, 

“Laisvės” kolektyvų, visus rėmėjus ir skaitytojus. Lin
kime suvažiavimui pravesti gerus tarimus, kad “Laisvė” 
ir toliau galėtų lankyti kiekvieno kultūringo lietuvio na
mus. Aukojame $20.

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

* * * *
Po $10 aukoja suvažiavimui:

Wladas ir Marytė Railai, Whittier, Calif.
R. D. Markis, Philadelphia, 
Paul Šlajus, Chester, Pa.

** * *
Mieli Draugai:

Sveikiname visus suvažiavimo 
galėtumėt visi bendrai pravest 
palaikymo mums visiems taip brangaus laikraščio “Lais
vės”. Aukojame $10.

PETRAS ir MARYTĖ SMALSČIAI 
Ludington, Mich.

dalyvius ir linkime, kad 
geriausius tarimus dėl

* * *

LLD 6 kuopa, Brockton, Mass., sveikina “Laisvės” su
važiavimų su $10 auka, linkėdami kad jis būtų sėkmingas 
ir, kad dar daug daug metų gyvuotų.

S. RAINARDAS* * *
LLD 145 kuopa, Los Angeles, Calif., sveikina suvažia

vimo dalyvius ir linki “Laisvei” ilgai gyvuoti ir lankyti 
skaitytojų bakūžes, teikti skaitytojams teisingas žinias. 
Taipgi linki visam “Laisvės” kolektyvui tvirtos sveikatos, 
laimingai dabuotis. Sveikiname visus dalyvius ir norime, 
kad jie nutartų palaikyti “Laisvę” ant teisingų pamatų.

A. BERNĄ T* * *
Didžiai gerbiami “Laisvės” Bendrovės suvažiavimo daly
viai:

širdingai sveikinu visus susirinkusius. Linkiu visiems 
geros sėkmės, kad pravestumėt gerų tarimų, ir kad darbo 
žmonių organas “Laisvė" gyvuotų per daug, daug metų. 
Sveikinu su $10.

J. K. MAZUKNA, 
Pittsburgh, Pa.

* * *
Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimų nors su $5, 

nes daugiau neišgaliu. Vėlinu pravesti rimtus tarimus, 
kad “Laisvė” ilgai dar gyvuotų.

MARCELLA KLASTOW, 
Scottsville, Mich.* * *

šie sveikinimai atėjo prieš “Laisvės” dalininkų suva
žiavimų.

MIRUS

Nežiūrint kad kovo 31 d. ir 
balandžio 1 d. Čikagoje buvo 
labai lietingos ir buvo many
ta, kad daugelį sulaikys nuo 
atsilankymo į dienraščio 
“Vilnis” bazarų, kuris vyko 
Mildoje. Bet taip nebuvo, 
šeštadienį buvo kiek mažiau 
žmonių, bet sekmadienį tai 
prisirinko tikrai daug ir ne
mažai dar dovanų atnešė 
ateidami į bazarų.

Tiesa, šis bazaras daik
tais buvo kiek menkesnis, 
negu pirmiau, bet už tai dau
gelis atsiuntė pinigais, kad jį 
parėmus. Be to, nemažai 
įteikė piniginės paramos pa
čiame bazare sakydami, kad 
nori šį reikalų paremti, nors 
šiaip dovanų nesuspėjo pa
ruošti.

šeimininkės ir bazaro ko
misija bei visi darbininkai 
dirbo per dvi dienas iš pe
ties ir širdies.

šis bazaras įrodė, kad 
“Vilnis” .dar turi daug nuo
širdžių rėmėjų.

VILNIETE

Hawthorne, NJ.
SIEK TIEK APIE SAVĘ

1972 metų rugpiūčio 1 die
nų mane ištiko paralyžius. 
Suparalyžiavo visų kairiųjų 
pusę. Visiškai nevaldžiau 
nei rankos, nei kojos. Vis
kas skauda. Net nežinau, 
kas neskauda. Žodžiu sa
kant, esu visiškas ligonis. 
Tik tiek džiugu, kad jau galiu 
su ramsčiais pokambarįpa- 
vaikštinėti. V ilties nenusto
ju. Manau, kad kada nors 
dar susveiksiu.

Paralyžius yra pavojinga 
liga. Sužaloja visų žmo-

ADMINISTRACIJA

Carol Baretela
1973 m. kovo 15 d.

Reiškiame gilių užuojautų velionės sesutėms 
Anne Yakstis ir Olga Margos ir visiems artimie
siems.

VALYS ir VERA BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mire

1970 m. balandžio 13 d.

Jau suėjo trys metai kai mirė mano mylimas 
vyras ir valkų tėvas. Liūdim mes jo. , Ilsėkis 
ramiai mielasis. Mes tavo kapų lankom ir 
puoštam. Tavo liūdinti žmona

JULIA GITTZUS
Vaikai ir anūkai

/

gaus sistemų. Kas nėra sir
gęs šia liga, tam sunku įsi
vaizduoti, kiek tie suparaly
žiuoti žmonės turi perkentė
ti.

Džiugu, kad turiu labai 
gerų žmonų, kuri mane pri
žiūri. Vargše sykiu su ma
nimi kamuojasi. Esu jai la
bai dėkingas už jos man to
kias sunkias pareigas. Taip
gi esu labai dėkingas dukrai 
Adelei ir žentui Frank Va
leckams už jų pastangas man 
pagelbėti. Dėkoju anūkei ir 
jos. vaikučiams, taip anūkei 
Lindai už manęs lankymų.

JUOZAS BIMBA

Detroit, Mich.
JAUNŲ MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Jaunos moterys - LDS So
rority turėjo savo mėnesinį 
susirinkimų LDS kuopos se
kretorės Ruth Gugas namuo
se. Prie vaišių pagelbėjo 
Lillian Gugas ir Frances La- 
Bakas. Susirinko daug jaunų 
moterų, atlaikė savo susi
rinkimų ir buvo gražiai pa
vaišintos.

Galima sakyt, kad beveik 
visos jaunos moterys pri
klauso prie Detroito Lietu
vių Klubo ir dalyvauja tarpe 
senų progresyvių parengi
muose. Ypatingai jos visos 
labai yra užsiėmusios LDS 
kėglio lošimu.

FILMAS Iš TARYBŲ 
LIETUVOS

Detroito Lietuvių
naujas narys Albinas Bub
nelis praeitų vasarų lankėsi 
Tarybų Lietuvoje ir susuko 
filmų. Jis tų filmų parodys 
Detroito Lietuvių Klubo 
name, sekmadienį, balan
džio 29 d. įžanga visiems 
veltui. Tikime pamatyti 
gražų filmų. Visi renkimės 
dalyvauti. STEFANIJA

Klubo

Chester, Pa
40 metų atgal Chestery 

buvo apsigyvenusių mūsų 
atėjūnų lietuvių virš trys 
šimtai, šių dienų atlikome 
tiktai 19 lietuvių. Mirtis 
nešasi namo pačiu greitumu- 
40 metų atgal buvome svei
ki, energingi, turėjome LLD 
30-toj kuopoj virš 50 narių, 
bet jau atlikome keli nariai. 
Už kokių 20 metų neliks iš 
mūsų atėjūnų nė vieno.

A. Lipčius turėjo kelias 
sunkias operacijas. Dabar 
sveikata yra silpna. A. Lip
čius buvo ir yra rėmėjas 
progresyvių judėjimo. Lin
kiu draugui A. Lipčiui at
gauti sveikatų, nes sveikata 
yra mūsų geriausias turtas.

Y. Lenauskų, Lietuvių 
Kliubo narį, ant gatvės už
puolikai labai sumušė, su
žeidė rankas, atėmė $80. Y. 
Lenauskas guli ligoninėj. 
Linkime greitai sugyti. 
Chester yra pagarsėjęs už
puolikų miestelis.

Ponas Nixonas savo šalies 
piliečiams įsteigė tikrų ga
vėnių. Moterys protestuoja 
prieš aukštas mėsos kainas 
prie maisto krautuvių. Ma
tyt, ponui Nixonui nereikia 
protestuoti prieš brangų 
pragyvenimų. Jis valgo 
brangiausių mėsų, nes jis 
turi pakankamai pinigų.

Čia baigia statyti $114 mi
lijonų vertės tiltų skersai 
Delaware upę j N. J. pusę. 
Kovo 21 d. buvo didelis vė
jas ir sugadino tiltų. Dabar 
turės pamainyti 4 truses, tai 
bus daugiau darbo.

P. ŠLAJUS

TOKIJAS. - Apie 88% Ja
ponijos gyventoją, kurie buvo 
apklausinėti, pasisakė norį 
tvirtesnių ryšių su Tarybų 
Sųjunga.

WE ARE PLEASED TO INFORM ALL SENDERS OF GIFTS to Relatives in USSR

that we now offer a large new assortment of a variety of new items including

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING MACHINES, 
TELEVISION SETS, CAMERAS, SEWING MACHINES, FURNITURE.

Also clothing, fabrics, furs, watches and food products.

NEW MODELS OF AUTOMOBILES:

$3,520.00
3,570.00
3,285.00

ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVITCH 412 IE
MOSKVITCH 408 IE
ZAPOROZHETS ZAZ 968 2,250.00

WE ESPECIALLY RECOMMEND THE NEWEST IMPROVED EXPORT MODEL OF

ZHIGULI VAZ 2103, 75 H. P. 4-door SEDAN

Price $4,036.50
(As shown at the Coliseum Auto Show in N. Y. C.)

PODAROGIFTS, Inc. is the ONLY firm intheU. S. A. which sends 
GIFT CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG without any 

intermediates, banks, etc.

PODAROGIFTS, Inc. is the ONLY firm in U. S. A. which accepts orders 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 the USSR.

PODAROGIFTS, 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 VNESHPOSYLTORG.

FOR our customers convenience orders can be placed with any of our affiliates:
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St.,
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave

Philadelphia, Pa. 19106 
New York, N. Y. 10019 
New York, N. Y. 10022

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

(between 27 and 28 Sts.)
Telephone; 212-685-4537
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S OF IJ A. - Bulgar ij oje ga- 
minami “Tabex” preparatai 
gerai veikia prieš rūkymą. 
Juos vartojantieji nustoja 
norą cigaretes rūkyti, nes 
jos pasidaro be jokio skonio. 
“Tabex” vartojami daugely
je Europos šalių.

CAR ATING A, Brazilija. 
Dideli potvyniai sunaikino 
javų laukų ir nuosavybių $16 
milijonų vertes. 20 žmonių 
žuvo. Keletas tūkstančių liko 
benamiais.

DETROITAS. Komunistų 
partija kreipėsi į teismą su 
reikalavimu teisės turėti 
Michigano valstijoje rinki
mų sąrašuose savo kandida
tus.

W ASHINGTON AS. Pietų 
Vietnamo prezidentas Thieu 
atvyko į Jungtines Valsti
jas. Tarėsi su prez. Nixo- 
nu. Nori gauti bilijonų do
lerių paramos, kad Thieu 
galėtų išlaikyti diktatūrą 
Vietname. Vėliau jis lanky
sis keliose kitose valstybė
se.

SAIGON A S. Jungtinės
Valstijos baigė ištraukti iš 
Pietų Vietnamo savo milita- 
r ines jėgas, be t d ar ten pa
siliko apie 10,000 civilių 
amerikiečių. Vietnamiečiai 
mano, ar nebus amerikiečių 
rezervinės jėgos kontroliuo
ti Pietų Vietnamą.

VICKSBURG, Miss. Šioje 
apylinkėje smarkiai pakilęs 
vanduo apsėmė daugiau kaip 
6 milijonus akrų žemės ir 
padarė daug nuostolių ke
liams, tiltams, namams ir 
farmoms.

ROCHESTER, N. Y. Su
streikavo pieno išvežiotojai 
po namus, restoranus ir 
krautuves. Reikalauja di
desnių algų ir geresnių dar
bo sąlygų.

Londonas. Anglijos Darbo 
partijos nacionalinis komi
tetas už gyrė unijų šaukiamą 
generalini protesto streiką 
gegužės 1 d. prieš algų įšal
dymą.

WASHINGTON AS. - Dau
giau kaip 3 milijonai žmonų 
gauna didesnes algas, negu 
jų vyrai, raportuoja Cenzo 
biuras.

MASKVA. -44 išmokslin
ti žydai buvo išleisti išvykti 
Izraelin be mokesčio.

MONTREALAS. - Kana
doje 1972 m. paleido 1,368 
gero elgesio kalinius atosto
goms pas savo šeimas. Iš 
jų negrįžo Į kalėjimą tik 
penki, kiti visi grižo.

WASHINGTON AS. - Šią 
vasarą gali pritrūkti auto
mobiliams gazolino, jei ne
bus jis taupomas. Ragina 
gaminti mažus automobilius, 
kurie mažiau gazolino su
vartoja.

ATĖNAI, Graikija. - Po
licija įsiveržė į universite
tą ir išmetė laukan apie 1,- 
000 sėdinčių studentų, rei
kalaujančių akademinės 
laisvės.

SAN FRANCISCO. Vieną 
naktį prieplaukoje kilęs 

gaisras sunaikino apie 60 
automobilių ir padarė nema
žai kitų nuostolių, kurie sie
kia milijonus dolerių.

WASHINGTONAS. -Prez. 
Nixonas paskyrė ambasado
rių Bruce su 20 amerikiečių 
vykti į Pekiną ir sud ary ti 
ten misiją ryšiams palaikyti 
su Kinija.

WASHINGTONAS. -Prez. 
Nixonas įsakė parduoti gin
klus Pakistanui. Indija pro
testuoja, kam JAV ginkluoja 
Pakistaną, dar su Indija ne
pasirašiusi taikos sutarties.

AMMANAS. - Jordano 
karalius Husseinas panaiki
no mirties bausmę 17 pales
tiniečių partizanų, už ku
riuos užstojo Tarybų Sąjun
ga.

WASHINGTONAS. - 500,- 
000 geležinkelių darbininkų 
iškovojo susitarimu su kom
panijomis algas pakelti 
10.7%.

GENEVA. - Jungtinių 
Tautų Žmogiškumo Teisių 
komisija pasmerkė Izraelio 
terorą prieš arabus oku
puotoje teritorijoje.

WASHINGTONAS. Apie 
15,000 žmonių aplankė mu
ziejų vieną lietingą dieną 
pamatyti Tarybų Sąjungos 
paskolintus parodai pieši
nius.

STOCKHOLMAS. TSRS 
premjeras Kosyginas lan
kėsi Švedijoje 5 dienas, ta
rėsi su Švedijos vadovais dėl 
prekybos praplėtimo ir ki
tais svarbiais klausimais.

BEIRUTAS. Kinijos vado 
Mao sekėjų organizacija už
sidarė Lebanone, netekusi 
Veiklai pagrindo tarp arabų.

LONDONAS. Gegužės 1 d. 
visi Anglijoje laikraščiai 
neišeis. Laikraščių darbi
ninkai dalyvaus protesto de
monstracijose prieš algų 
Įvaldymą.

SAIGON AS, Pietų Vietna
mas. - Amerikiečių vairuo
jamas lėktuvas sudužo. Žuvo 
58 žmonės.

NEW DELHIS, Indija. - 
Angliakasykloje Įvykus 
sprogimui žuvo daugiau kaip 
50 angliakasių.

PATERSON, N. J. - Poli
cija areštavo L. Galione. 
Kaltina ji nužudymu savo 
žmonos ir trijų vaikučių. Jis 
taipgi bandė nusižudyti.

SANTA MONICA, Calif. - 
Mirė 82 metų amžiaus pa
garsėjęs operų dainininkas 
Lauritz Melchior.

WASHINGTONAS. Sveika
tos, švietimo ir Gerovės de
partamentas reikalauja iki 
balandžio 10 d. pasiduoti de- 
segregacijai 25 mokyklų ra
jonams 12 valstijų, kad ten 
rasinė segregacija būtų 
baigta.

PEKINAS. Kinija yra lin
kusi sutikti su Jungtinių 
Valstijų role Azijoje ir Pa- 
cifike. Susilaiko nuo kovos 
prieš amerikini imperializ
mą.

VIENA. Austrijoje trūks
ta apie 3,000 mokytojų. 
Aukštesnėms mokykloms 
stoka kvalifikuotų mokytojų.

' PEKINAS. -Londonosim- 
fonijos orkestras čia entu- 
ziastingai priimtas, kai jis 
įjungė J europinę muziką ir 
Kinijos revoliucinę muziką.

Sveikinimai 
Vilniečiams

Praėjusį ‘"Laisves” dali
ninkų suvažiavimą labai gra
žiai pasveikino Chicagos vil
niečiai. Tuo pačiu jiems at
silyginti ruošiasi NewYorko 
laisviečiai. Pradžia jau pa
daryta. Antradienį Įvykęs 
LLD 185 kp. susirinkimas 
nutarė “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimą pasveikinti su 
$10. Be to, kai kurie daly
vavę nariai prisidėjo su as
meniškais sveikinimais: F. 
Varaška su $5, W. Baltrušai
tis su $5, Frank Yakštys su 
$5 ir A. Bimba su $5. O su 
$2 sveikina: Alex Mitchell, 
Helen Siaurienė ir Jurgis 
Bernotą.

Ačiū visiems. Būtų gra
žu, kad šį pavyzdį pasektų 
ir kiti New Yorko laisviečiai. 
Mūsų suvažiavimus labai 
gražiai nuteikia gausūs svei
kinimai su parama laikraš
čiams. REP.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, bal. 18 d., 
1:30 vai. po pietų Įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas. Prašome Įsl- 
tėmyti laiką - pradedame su
sirinkimus pusvalandžiu 
ankščiau.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir dar kai ko.
(14-15) PIRMININKĖ

Apie buvusį 
niujorkietį

Chicagos “Vilnis” prane
ša, kad ten ligoninėje mirė 
buvęs jos darbininkas John 
Gray (Juozas Vasiliauskas). 
Mirė tik 50 metų tesulau
kęs. Kadaise Juozas gyveno 
Brooklyne ir trumpą laiką 
dirbo “Laisvėje” techniku. 
Buvo gana gabus, pažangus 
žmogus. Galėjo sklandžiai 
išsireikšti žodžiu ir plunks
na ablems kalbomis - anglų 
ir lietuvių. Mirė kovo 1 d.

Per jaunas nuvažiavo Į ka
pus. Labai gaila. REP.

AIDO CHORO KONCERTAS
SVEČIAI - MENININKAI IŠ ČIKAGOS

Sekmadienį,Gegužės-May 6 dieną, 1973
Pradžia: 2 vai. p. p.

Lithuanian Citizens Club
69-61 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Aido choras po vadovybe Mildred Stensler

Dalyviai: Aido choras, Aido Moterų grupė, duetai. Solistai: Nellie Ventiene, 
Victor Becker, Augustas Iešmantą ir Victor Becker, Jr.

Artistų grupė iš Čikagos: Vadovė - muzikė Valeria Urbikas, Estelle Bogdon, 
Wanda Gaidam, Helen Bordner, Ann Jakuska, Roger Zills, John Faiza ir Ed
ward Jakuska. .

Koncerto programa bus labai Įvairi ir Įdomi. Nepraleiskite tokios, nepapras
tos progos pasigėrėti'gabiaisiais menininkais iš Čikagos. Aido choras kviečia 
visus atsilankyti. Bilietas tik $2.50

Laukiame artistų grupės 
iš Chicagos

VALERIA URBIKAS
Chicagos grupės vadovė

MILDRED STENSLER 
“Aido” choro mokytoja

šiemet Į Aido choro me
tinį koncertą atvyks šauni 
grupė menininkų iš Chica
gos. Artistų grupę sudaro 8 
talentingi menininkai: mo
kytoja Valeria Urbikas, Es
telle Bogdan, Wanda Gai
daro, Helen Bordner, Ann 
Jakuska,^ Roger Žilis, John 
Faiza ir Edward Jakuska. 
Apie šių gabiųjų menininkų 
pasirodymus Chicagoje daž
nai skaitome “Vilnyje”. 
Mes newyorkieciai nekan
triai laukiame mielųjų sve
čių, ne tik kaip menininkų, 
bet ir kaip vienminčių drau-

O Aido choras savo kon

| Kalifornija
šiuo laiku žurnalistas 

Apolinaras Sinkevičius su 
žmona Zinaida randasi ke
lyje i tolimąją Kaliforniją. 
Išvyko praeitą trečiadieni. 
Jiedu seniai svajoja apie to
kią kelionę, bet tik dabar 
toji svajonė virto tikrove.

I Kaliforniją jiedu traukia 
savo automobiliu. Pirmoji 
apsistojimo vieta būsianti 
Los Angeles. Iš ten pa
trauksią i San Francisco. 
O po tam atgal i New Yor- 
ką. Dar pakelėje dienai 
kitai sustosią Chicagoje. 

certo dalį paskirs visiems 
praėjusio 60-mečio jubilie
jaus sveikintojams. Apie tai 
plačiau pakalbėsime sekan
čioje “Laisvės” laidoje.

Tad matote, mieli skaity
tojai, kad šis Aido choro 
koncertas bus labai šaunus. 
Tokią progą negalima pra
leisti. Raginame draugus 
ir iš kitų miestų atvykti Į 
Aido metinį koncertą. Kon
certas Įvyks gegužės 6 dieną 
(sekmadienį) Lietuvių Pilie
čių klube, 69-61 Grand Ave. 
Maspeth, N. Y. Pradžia 2 
vai. p. p. Bilietas - $2.50.

Laukiame svečių iš arti ir 
toli. H. F.

Neabejojame, kad jų ke
lionė bus smagi ir sėkminga. 
Pamatys daug mūsų Ameri
kos. Bet, žinoma, kelionė 
labai ilga automobiliu suva
žinėti. Jiems ji dar gerokai 
ilgesnė, nes ne visur gali 
tiesiai važiuoti. Daugelis 
vietų yra tarybiniams pilie
čiams uždraustos ir užda
rytos. Prisieis aplink apva
žiuoti. Bet šių jaunų žmonių 
ryžtas viską nugalės. Sugrį
šiu gegužės mėnesio pra
džioje.

Linkime draugams Sinke
vičiams laimingos ir links
mos kelionės.

REP.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Miesto taryba 33 balsais 

prieš vieną nutarė pratęsti 
nuomų kontrolę trims me
tams. Kontrolė apima dau
giau kaip milijoną butų.•

Mieste jaučiamas mėsos 
boikotas. Kai kur mėsos 
kainos gerokai nupuolė ir 
pardavimas sumokėjo net 
80%. •

Sveikatos ir ligoninių tar
nyba pataria nepaprastai 
skubiuose atsitikimuose 
šaukti policijos ambulansą, 
telefonas 911. Tai gali su
taupyti laiką ir gyvastį.

•
Parkinimo prasižengimų 

biuras sulaiko registracijų 
išdavimą 14,529 automobilių 
savininkams, kurie nėra pa- 
simokėję pabaudų už nelega
lų parkinimą.

Miesto Jaunimo Taryba 
pasiuntė telegramą prez. 
Nixonui. Protestuoja už pa- 
•naikinimą darbų 55,000 jau
nuolių, nukapojant tam tiks
lui skiriamus fondus.

Majoras Lindsay paskel
bė balandžio 9-15 dienas, 
kaip Žemės Savaitę, kurioje 
ragina susilaikyti nuo žemės 
teršimo.

Policija užtiko 11,000 ci
garečių pakelių, iš kitų val
stijų slaptai atvežtų be tak
sų mokėjimo pardavimui. 
Tai esąs Mafijos šmugeli- 
ninkų darbas. Areštavo vie
ną šmugelininką.

Kubos Studijų Centre Man- 
hattane sprogo bomba. Ma
noma, kad tai bus kubiečių 
pabėgėlių darbas. Taipgi 
buvo peršautas kubietis 
Pirez. •

' Sustreikavo PATH gele
žinkeliečiai ir sutrukdė apie 
80,000 kasdieninių keliauto
jų važinėjimą tarp New Yor
ko ir New Jersey. Jiems 
dabar parūpinti specialūs 
autobusai. •

Apie 1,000 moterų, pro
testuodamos prieš netur
tingų vaikų prieglaudoms 
fondų mažinimą, vieną dieną 
ant Triborough tilto sulaikė 
trafiką. Policija areštavo 
keletą moterų. REP.

Lindsay kaltina 
gub. Rockefeller!

Majoras Lindsay atsuko 
didžiąsias kanuoles prieš 
gubernatorių Rockefeller!, 
kuris dažnai pakritikuoja 
Lindsay už nesugabumus 
tvarkyti miestą.

Savo pareiškime Lindsay 
nurodo, kad dėl miesto nu
skurdinimo esąs daugiausia 
kaltas pats gubernatorius 

kuris visai 
to su pasiūlymais 
oti kalėjimų siste- 
»gi ir teismus, nesu- 

Rockefelleris
nesiskai
reformų 
m ą, taip
tinka finansiniai remti New
Yorką, 
giausia 
stokos.

•r

kuriam tenka dau- 
nukentėti dėl finansų

Pramogų Kalendorius
BIRŽELIO 10 DIENA

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos pietūs 
po žaliais medžiais Forest 
Parke. Vieta visiems gerai 
žinoma. Kviečiame ruoštis 
dalyvauti.

KP. VALDYBA

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 29 D.

LDS 3-čios Apskrities 
konferencija Įvyks Harri
son, N. J., 115 Ann Street. 
Pradžia 11 vai. ryte.

GEGUŽĖS 6 D.

Aido Choro 61-metinis 
koncertas. Įvyks Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 6961 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Programą pildys Aido Cho
ras ir jo solistai Mildred 
Stensler vadovybėje. Taipgi 
pribus iš Chicagos žymių 
artistų grupė Valeria Urbi
kas vadovybėje dalį progra
mos išpildyti.

GEGUŽES 13 DIENA

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-sios apskrities 
konferencija. Pradži 10 vai. 
ryto. Vięta: Laisvės Salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y. Visos 
kuopos raginamos išrinkti 
ir prisiųsti delegatus.

VALDYBA

GEGUŽES 20 DIENA

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-roji apskritis 
rengia filmų rodymo popietę. 
Filmai bus apie Lietuvą. 
Juos rodys Jonas Mikaila, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Jonas Grybas.

Po filmų rodymo bus už
kandžiai ir kava. Įėjimas 
kaip auka $2.

Fight them back
The 2nd ’ Conference to 

prepare for the 1973 Peo
ple’s May Day demonstra
tion-celebration condemns 
the fascist-like hoodlum at
tack upon delegates to this 
May Day Conference at Hotel 
Diplomat, April 7th, 1973 by 
the so-called National Cau
cus of Labor Committees.

This assault by these pro- 
vacateurs in the service of 
Big Business has as its pur
pose to disrupt the struggle 
of labor against wage con
trols and the ever-rising 
food and living costs. It 
does yeoman service to the 
racists of our city who seek 
to bring about more Forest 
Hills and Canarsies. It 
helps the forces of war and 
repression in our nation.

Our answer to these at
tacks will be increased ac
tivities to bring about a huge 
mass turnout to this year’s 
May Day rally, to advance 
the fight for peace, economic 
security, equality and pro
gress!

PEOPLE'S MAY DAY 
COMMITTEE

799 Broadway Rm. 627 
New York, N. Y. 10003




