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KRISLAI
KUR KARUI GALAS?
VIDURIO RYTUOSE
AKLŲJŲ APRŪPINIMAS 
GERAS ĮSTATYMAS 
SVEIKINSIME “VILNĮ”

GEGUŽĖS PIRMOJI - TARPTAUTINĖ DARBININKU DIENA
J. Gasiūnas

Nixono įsakymu žymiai 
padidintas Kambodijoje 
amerikiečių lėktuvais bom
bardavimas. Nixono ir Thieu 
įsakymu jau pradėtas Saigo- 
no armijų įsiveržimas į 
Kambodiją. Taipgi Nixono 
įsakymu pradėtas bombar- 

‘ davimas Laose.
Diplomatiniuose rateliuo

se kalbama, kad Nixonas gali 
atnaujinti bombardavimus 
Siaurės Vietname, jei iš ten 

, bus teikiama kokia nors pa
galba kovojančiai Kombodi- 
jos liaudžiai.

Amerikiečiai gali bom
barduoti Kambodiją. Saigono 
armijos gali veržtis į Kam
bodiją. Bet Siaurės Vietna
mas negali padėti Kambodi- 
jos kovotojams. Kur logika, 
kur teisybė? Kur Indokini
joje karui galas?

I Arba pažiūrėkime, kas de
dasi Vidurio Rytuose. Už 
arabų teroristų išpuolius Iz- 

i raelio valdovai baudžia visus
arabus, kur tik jie progą 

r gauna.
Izraelio teroristinės ko

mandos užpuolė Lebanono 
sostinę Beirutą, nužudė ke
lias dešimts žmonių, sugrio
vė ir sudegino miesto dalį.

Izraelio valdovai gerai 
žino, kad jų užpakalyje stovi 
galinga Jungt. Valstijų jėga, 
kuri reikale juos apgins, kaip 
gina Pietų Vietnamo, Kam
bodžos, Laoso nusigyvenu
sius fašistinius diktatorė- 
lius. Ir vis kasdien didina
mas karo pavojus.

Tarybų Sąjungoje aklieji 
žmonės turi daug specialių 
privilegijų, kurių neturi kiti 
piliečiai.

Akliesiems įrengtos spe
cialios mokyklos, dlrbantie-

• į. siems nereikia taksų mokėti,
transportacija ir pašto tar
nyba nemokama. Aklos mo
terys, sulaukę 40 metų, gau
na pensijas, akli vyrai gauna 
pensijas su 50 metų.

, Socialistinėje santvarkoje
aklieji viskuo aprūpinti.

•
1972 metų sausio 1 d. 

Australijoje įėjo gallon įs
tatymas, kuris griežtai rei
kalauja automobiliais va
žiuojantiems vartoti sėdynių 
diržus. Nevartojančius bau
džia piniginėmis bausmė- 

K mis.
Pasirodė, kad praėjusiais 

i metais Australijoje automo
bilių avarijose užmuštųjų 
skaičius sumažėjo 17%, kar
tu žymiai sumažėjo ir su- 

' žeidimų skaičius.
Jungtinėse Valstijose, kur 

daugiausia automobilių ava
rijų ištinka ir avarijose už
mušama kasmet maždaug po 
50,000 žmonių, tikrai reiką- 

'į lingas toks įstatymas.

Praėjusiame “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime gra-

Jungtinės Tautos pasmer kė 
Izraelio puolimus Beirute

Iškilmingos demonstracijos 
vyksta plačiame pasaulyj

Jungtiniu Tautų Saugumo 
Taryba priėmė rezoliuciją, 
pasmerkiančią Izraelio ko
mandos užpuolimą Lebanono 
sostinėje Beirute palesti
niečių balandžio 10 d. Puo
likai užmušė apie 40 žmo
nių, tarp kurių žuvo ir trys 
palestiniečių vadai.

Rezoliucija reikalauja su
silaikyti nuo visokio teroro, 
kuriame žūsta nemažai gy
vybių ir provokuoja karą Vi
durio Rytuose.

Jungt. Valstijos susilaikė 
nuo balsavimo, kad rezoliu
cija nepasmerkė arabų par
tizanų veiklos. Tarybų Są
junga, Kinija ir Gvinėja su
silaikė nuo balsavimo, kad 
rezoliucija joms buvo per 
švelni, neuždėjo jokios 
bausmės agresoriui Izrae
liui.

Amerikiečiai gina 
palestiniečius

Beirutas. Keletas šimtų 
amerikiečių sudarė Lebano
no sostinėje demonstraciją. 
Paveiksle matome ameri
kiečius, nešančius plakatą 
su Šukiais: Palestiniečiams 
suteikti teisę grįžti J savo 
namus, kuriuose dabar šei
mininkauja izraeliečiai.

PARYŽIUS. - Tarp Pran
cūzijos ir Siaurės Vietnamo 
santykiai gerėja. Abi šalys 
nusitarė apsikeisti ambasa
doriais.

žiai pasirodė su aukomis 
vilniečiai iš Chicagos ir ki
tur. Jie prisidėjo prie mūsų 
laikraščio sutvirtinimo.

Dabar laisviečiai, tikiu, 
taipgi žymiai prisidės su 
sveikinimais dienraščio 
“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimo, kuris įvyks Chica- 
goje gegužės 6 d.

Beje, norisi priminti, kad 
Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas 
įvyksta šį šeštadienį, bal. 28 
d., o ant rytojaus įvyksta 
LDS 3 apskrities konferen
cija. Tai bus gera proga su 
daugiau laisviečių susitikti 
ir “Vilnį” pasveikinti.

Egiptas mobilizuoja 
jėgas karui

Kairas. Egipto valdžia pa
skelbė visuotina mobiliza- <
ciją žmonių ir medžiaginių 
išteklių karui su Izraelio 
agresoriais.

Egiptas kviečia ir kitas 
arabų šalis stoti į bendrą 
kovą ir išvaryti izraeliečius 
iš arabų žemių.

Pusketvirto 
milijonostreikavo

Tokijas. Daugiau kaip 
pusketvirto milijono Japoni
jos darbininkų turėjo vienos 
dienos streiką. Neveikė ge
ležinkeliai, paštas ir dauge
lis kitų įstaigų, ligoninėse 
nebuvo aptarnavimo, miestų 
trofikas suparalyžiuotas.

Darbininkai reikalavo ge
resnės pensijų sistemos ir 
darbo sąlygų pagerinimo.

Indėnų laikraštis
San Francisco, Calif. In

dėnų draugija pradėjo leisti 
savo mėnesini laikrašti < < 
“Wassaja”. Sausio mėnesį 
spausdino 50,000 kopijų, va
sario mėn. - 60,000.

Laikraščio redaktoriai 
Mrs. Jeannette Costo ir jos 
vyras tikisi gerų pasekmių. 
Laikraštis galės daugiau ap
jungti indėnų gentis kovai už 
indėnų teises.

Kovoja rasizmą
Clevelandas. Ohio valsti

jos unijistų konferencijoje 
raportuota, kad rasistiniai 
darbdaviai Amerikoje nu
skriaudžia apie 17 milijonų 
šeimų, kasmet neišmokėda
mi joms daugiau kaip $20 
bilijonų.

Konferencija pasisakė už 
griežtą kovą prieš rasizmą 
darbuose. Kartu ragina vi
sas unijas kovoti rasizmą.

Mokytojai kovoja
Washingtonas. Daugiau 

kaip 1,000 unijistų mokytojų 
čia suvyko iš šimtų miestų 
ir miestelių kovoti prieš Ni- 
xono pasimojimą sumažinti 
pusantro bilijono švietimo 
reikalams skiriamą fondą.

A merikos Mokytojų Sąjun
gos prezidentas David Sel
den pareiškė, kad mokyto
jams kitos išeities nebėra, 
kaip tik priešintis tokiam 
fondų mažinimui. Mokyto
jams pritardamas, kongres- 
manas Mitchell pridūrė, kad 
Nixonas nepaiso 30 milijonų 
skurdžių, kai jų vaikams bus 
apsunkintas mokyklų lanky
mas.

Viena paryžiečių antikarinė demonstracija. Tokių de
monstracijų Paryžiuje ir kituose pasaulio miestuose nuolat 
vyksta. Paryžius dabar Vietnamo taikos pasitarimų cen
tras. Paryžiečiai žymiai prisideda prie kovos už taiką. 
Gegužės Pirmosios demonstracijoje jie taipgi kovos už 
taikos išlaikymą, pasaulyje. Tarptautinėje darbininkų 
dienoje panašių demonstracijų šimtai Įvyks plačiame 
pasaulyje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
ŽEMDIRBEI VAIKAMS

Puikią dovaną gavo Šilutės 
rajono Degučių tarybinio 
ūkio ir aplinkinių vietovių 
žemdirbių vaikai. Ūkio cen
trinėje gyvenvietėje išaugo 
nauja aštuonmetė mokykla, 
kurią pastatė Šilutės kilno
jamosios mechanizuotos ko
lonos statybininkai. Čia erd
vios, šviesios klasės, pui
kiai įrengti kabinetai.

■ J. SADAUSKAS

KELIALAPIS Į 
SANATORIJA ‘ c

Šilalės rajono “Naujo gy
venimo” kolūkio melžėja 
Marcė Gečienė praėjusiais 
metais iš kiekvienos karvės 
primelžė po 3200 kg pieno.

Už gerą darbą kolūkio 
valdyba paskyrė melžėjai 
kelialapi i Birštono sanato- 
riją.

M. KLEMENSAS

SU VISAIS PATOGUMAIS

ŠILUTE. Kiekvien ais me
tais auga ir gražėja Juknai
čių tarybinio ūkio centrine 
gyvenvietė. Dabar čia sta
tomi ne tik individualūs vie- 
nabučiai, bet ir aštuoniolika- 
bučiai gyvenamieji namai su 
visais patogumais.

Neseniai aštuoniolika šei-

Planuoja uždaryti 
274milit. bazes

Washingtonas. Gynybos 
departamentas informavo 
Kongresą, kad Pentagonas 
planuoja uždaryti šioje ša
lyje 274 militarines bazes 
tikslu į metus sutaupyti $400 
milijonų.

Uždarant tas bazes bus 
paleista iš tarnybos 26,172 
civiliniai ir 16,640 militari- 
nių tarnautojų tose bazėse. 
Sakoma, užsieniuose bazės 
nebus mažinamos.

mr apsigyveno tokiuose bu
tuose. Statomi dar du dau
giabučiai gyvenamieji na
mai.

J. SADAUSKAS

TV A RKOS S AUGOTO JAI

KUPIŠKIS. Subačiaus gy
venvietės savanoriška liau- 
dies draugovė, kuriai jau 
daug metų vadovauja apylin
kės Tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininkas komu
nistas Petras Kazlauskas, 
daug padarė viešajai tvarkai 
stiprinti. Si draugovė pripa
žinta geriausia rajone.

Ūkių liaudies draugovių 
tarpe aktyviausiais pripa
žinti draugovininkai iš Šimo
niui kolūkio.

A. ORINTAS

NAUJOSE PATALPOSE

RASEINIAI. Gražėja rajo
no centras. Neseniai duris 
atvėrė naujas knygynas. 
Dirbama jame savitarnos 
pagrindais. Erdvioje pre
kybinėje salėje bus rengia
mos naujausių knygų paro
dos, susitikimai su jų auto
riais.

Naujame trijų aukštų pa
state įsikūrė partijos ir 
komjaunimo rajono komite
tai.

A. JANONIS

Milijonai kovoja 
algų įšaldymą

Londonas. Amalgameitų 
Inžinierių Darbininkų unija, 
turinti 1,250,000 narių, me
tinėje konferencijoje nubal
savo skelbti kovą algų įšal
dymui.

Si unija prisideda prie kitų 
unijų gegužės 1 d. išeiti į 
generalinį streiką prieš to
rių valdžios programą pa
laikyti įšaldytas algas, kuo
met maisto kainos nesvietiš
kai kyla.

Gegužės 1 d. visose so
cialistinėse ir liaudiškose 
šalyse yra oficiali darbo 
žmonių šventė, kurioje ren
giamos iškilmingos demon
stracijos. Kapitalistinėse 
šalyse ta diena - darbo žmo
nių kovos diena, c

Anglijoje tą dieną šaukia
mas generalinis streikas 
kovai prieš algų Įšaldymą 
ir aukštas pragyvenimo kai
nas. Visa šalis bus supara
lyžiuota. Demonstracijos 
įvyks Londone ir kituose 
miestuose.

Prancūzijoje, Japonijoje 
ir kitose šalyse darbininkai 
išeis į demonstracijas su 
savo reikalavimais.

New Yorke gegužinė de
monstracija įvyks Union 
Square.

5kunigai nemokėjo 
karu i taksų

Pittsburgh, Pa. Penki Ro
mos katalikų kunigai atsisa
kė mokėti 20% federalinių 
taksų, kurie, jų apskaičiavi
mu, eina tęsimui karo Pie
trytinėje Azijoje.

“Mes atsisakome mokėti 
20% mūsų taksų, kurie eina 
mūsų supratimu visai ne
moraliam karui”, jie pa
reiškė.

Nixonaspadeda 
korporacijoms

Washingtonas. Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas Miller spaudos konferen
cijai pasakė, kad Nixono ad
ministracija energijos tru
kumą panaudoja tiksliai, kad 
padarytr daugiau pelnų pri
vačiam bizniui.

Miller sutinka, kad Jungt. 
Valstijoms tenka pergyventi 
aliejaus, gazo ir kitos ener
gijos trukumą, bet tuo metu 
energijos korporacijos pa
kelia žymiai kainas ir pasi
daro iš trukumo daugiau pel
no, o Nixono administracija 
leidžia laisvai energijos kai
nas kelti.

Ragina baigti 
algų įšaldymą

Washingtonas. Šimtai 
darbo unijų pareigūnų ap
lankė daugelį kongresmenų 
ir senatorių. Ragino juos 
nebeatnaujinti Ekonominės 
Stabilizacijos akto, kad jis 
balandžio 30 d. mirtų ir kar
tu mirtų algų įšaldymas.

Atvyko Čia daugiau kaip 
500 unijistų mėsos kapoto jų, 
kuriuos smarkiai palietė 
mėsos boikotas, 75 tūkstan
čiai jų buvo paleisti iš darbų. 
Jie taipgi reikalauja panai
kinti algų įšaldymą, numa
žinti mėsos kainas, patvir
tinti $2.50 algos minimumą 
į valandą

Imperialistams 
tarnauja

Londonas. Pažangus ko- 
lumnistas Wm. Pomeroy 
rašo, kad Sudano prezidentas 
Numeiris panaikino visas 
demokratines teises, per
sekioja komunistus ir kitus 
pažangius žmones, trempia 
revoliucines tradicijas.

Numeiris už tai gauna fi
nansines paramos iš vakarų 
korporacijų, kurioms jis 
taipgi suteikia didelių šaly
je koncesijų. Jis tarnauja 
imperialistams.

Izraelio karys 
prieš agresiją

Tel Avivas. Izraelio ka
rys Yosef Hen, atsisakęs eiti 
militarines okupanto parei
gas arabų žemėje, nubaus
tas kalėjimu. Tokių karių 
ir daugiau atsiranda.

YOSEF HEN

Užmušė mokytoją
Denvci, eolo. Policija 

isiveržė i chicano (meksi- c »
kiečių) vaikų mokyklą. Ki
lusiose riaušėse užmuštas 
20 metų amžiaus mokytojas 
Luis Martinez, sužeista ke
letas vaiku.

Kolonados Komunistų par
tija reikalauja nuodugnaus 
policijos brutalumo tyrinė
jimo. Ne pirmą kartą poli
cija čia parodo brutalumą 
prieš civilinius žmones, o 
kriminalizmo nesulaiko.

TSRS parama Čilei
Santiago, Čilė. Pasaulinė

je darbo unijų antiimperia- 
listinėje konferencijoje Ta
rybų Sąjungos delegacija pa
sižadėjo visais galimas bū
dais remti Čilės liaudies at- 
siekimus.

Delegacijos vadas Salaje- 
vas sakė, kad Tarybų Sąjun
gos unijos (profesinės są
jungos) artimai kooperuos 
su Čilės unijomis.
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Gegužės Pirmoji - darbo žmonių šventė
Ji gimė Amerikoje. Ji gimė praeito šimtmečio pabai

goje kovose už sutrumpinimą darbo dienos iki aštuonią 
valandų, už pagerinimą darbo sąlygą, už teisę organizuo
tis i darbo unijas. Amerikos proletariatas buvo pradi
ninkas, kovingiausia darbininku klasė visame pasaulyje. 
Jo gyslose tekėjo kraujas beveik iš visu pasaulio kampu 
čia suplaukusią darbo žmonių. Jame buvo lašelis ir lietu
viu darbininku kraujo. Todėl šia šlovinga tradicija turi 
teisės didžiuotis ir Amerikos lietuviai darbininkai.

Nuo 1886 metu, kai Gegužės Pirmoji buvo paskelbta 
Amerikos darbininką švente ir už poros metą tapo tarp
tautino darbininku švente, pasaulyje daug kas pasikeitė. 
Iš tikrąją, šiandien turime du pasaulius - kapitalistini ir 
socialistinį. Todėl ir Gegužės Pirmoji švenčiama skir
tingai. Socialistiniame pasaulyje ji yra oficiali šventė, o 
kapitalistiniame tebėra tik darbininką klasės švente, o 
mūsą Amerikoje, kur ji gimė, tik pažangiosios darbininką 
klasės dalies su komunistais tešvenčiama. Gaila, kad 
mūsą darbo unijos, kurios ją pagimdė, šiandien daugumoje 
jos nepripažįsta.

Nežiūrint to, visoje eilėje didmiesčiu Įvyks masiniai 
susirinkimai, kuriuose bus keliami kovingi šūkiai: prieš 
infliaciją, už kainą numušimą, už sulaikymą visą Ameri
kos kariniu veiksmą visoje Indokinijoje, už mažinimą lėšų 
ginklavimuisi ir skyrimą daugiau socialiniams liaudies 
reikalams ir t. t. New Yorke didžiulė demonstracija Įvyks 
istorinėje Union Square aikštėje.

Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!
Tegyvuoja Amerikos darbo žmonių kovos už šviesesnį 

rytoju!
Tegyvuoja pasaulinė taika ir tautą draugystė!

Audra be lietaus
Demokratą partijos kai kurie vadai buvo pradėję garsiai 

kalbėti apie kovą su infliaciją, apie reikalavimą, kad val
džia imtųsi žygiu kainoms numušti, apie tai, kad Kongre
sas irgi turi to tikslo siekimui imtis naują žygiu. Net 
buvo Kongresan Įneštas sumanymas nutarti reikalauti kai
nas atstumti atgal. Kartais atrodydavo, kad jeigu jau ne 
kokiais nors aukštesniais idealistiniais sumetimais, tai 
bent jau saumylingais politiniais sumetimais, demokratai 
Kongrese šiuo klausimu pasirodys šimtu procentu vieningi.

Deja, tenka skaudžiai nusivilti. Kai buvo iškeltas ir 
balsuojamas kainu atstūmimo klausimas, prieš balsavo 
ne tik visi republikonai, bet ir beveik pusė demokratą 
Atstovą Buto nariu. Ir sumanymas buvo “gražiai” at
mestas.

Beveik tokia pat balsų dauguma Atstovą Butas visą rei
kalą paliko prezidentui Nixonui. Iki ateinančią metą vidu
rio jis turi laisvas rankas. Kongresas nusiplauna rankas. 
Jis pilnas bosas. Demokratai pasitraukia iš kovos lauko. 
Kas liečia juos, tai kainą klausimas jiems neapeina. . .

Ką tai Įrodo? Tai Įrodo, kad tarp republikoną ir de
mokratą pagrindinio skirtumo didžiaisiais klausimais 
nėra. Abie ji gina tuos pačius kapitalo .interesus, abieji 
atstovauja tiems patiems kapitalo interesams.

Infliacija-priemonė 
priešdirbančiuosius

“Infliacija pakeitė algą kapojimą kaip vyriausią kapitalo 
priemonę klasių kovoje prieš darbininkus”, sako pažangus 
ekonomistas Victor Perlo. Jis nurodo, kad prieš keletą 
desėtką metą kapitalistas savo pelnams padidinti grieb
davosi savo darbininkams algas mažinti. Tai buvo vy
riausia jo priemonė prieš savo darbininkus. Bet toks tie
sioginis užupolimas dažnai iššaukdavo masinius darbinin
ką pasipriešinimus streiku formoje. O streikai, kaip ži
nia, būdavo kartais labai iškaštingi ne tik darbininkams, 
bet ir kapitalistams. Nevisada jiems pavykdavo lengvai 
streikus sulaužyti. Aštrus darbininką pasipriešinimas 
kartais priversdavo algą numušimo atsisakyti.

Senoji lietuviu karta puikiai prisimename didžiausią, il
giausią streiku laikotarpius. Juose labai pasižymėdavo ir 
lietuviai darbininkai.

Bet šiais laikais apie tokius masinius streikus, kokie 
pirmojoje šio šimtmečio pusėje siautėjo plieno, anglies, 
automobiliu, siuvimo, audimo pramonėse, jau bevelk nė 
nebekalbama. Ekonomisto Perlo supratimu ir teigimu, 
mūsą kapitalistai susirado jiems daug parankesnę ir sėk
mingesnę priemonę savo pelnams didinti. Toji priemonė- 
infliacija kainu kėlimo formoje. Štai kad ir šiandien. 
Kai Amerikos dirbančiuosius kainą kilimas baisiai smau
gia, beveik visos didžiosios industrinės korporacijos su 
pasididžiavimu skelbia savo pelnu didelį pakilimą.

Ekonomistas Perlo paneigia tą nuomonę, kuri sako, kad 
kainos taip iškilo ir tebekyla dėl daiktą stokos. Nesąmo
nė. Paimkime mėsą. Argi jos trūksta? Ne! Šiandien mė
sos produkcija stovi aukščiausiame lygyje. Bet mėsos kai
na iškilo iki debesą.

Perlo taipgi smerkia tuos, kurie sako, kad kainą kilimo 
kaltininkas yra aukštos darbininku algos. Vėl jis už pa-

Kas ką rašo ir sako
PRIEŠ TOKI 
BARBARIŠKUMĄ.

Chicagos “Vilnis” (bal. 13 
d.) vedamajame “Galvoja 
skurdžius pradėti sterili
zuoti” labai smarkia repu- 
blikono kongresmano Web
ber Bolchers Kongrese siū
loma tokį Įstatymą. Laik
raštis sako:

“Pagal paruoštą bilią, 
biedniems žmonėms, kurie 
per metus turi mažiau kaip 
$3,000 pajamų, net duotą po 
$100 dovaną, kad tik sutiktą 
būti iškastruoti. O tiems, 
kurie turi daugiau kaip $3,- 
000, bet mažiau kaip $5,000 
pajamų per metus, sterili
zavimo išlaidas apmokėtą 
valstijos iždas.

Kaip tokį Įstatymo pro
jektą pavadinti, nėra žodžiu. 
Bet faktas yra faktu, kad to
kiu Įstatymu valdančioji kla
sė siektu atsikratyti skur
džią, kuriuos i skurdą nu
stūmė šis kapitalistinės ga
mybos ūkis.

Ar sterilizacija išspręs 
ją skurdo problemą? Nie
kad. Skurdo problemai iš
spręsti reikia didelės socia
linės operacijos, kad turto 
padalinimas tarp žmonią 
vyktų lygesnis, o ne taip, 
kaip dabar, kad darbininkas 
gauna tik pragyvenimui, o 
kapitalistas net nepajėgia 
prabaliavoti kiek gauna”.

ŠTAI KAM EINA 
DOLERIAI VLIKo

Chicagos kunigą “Drau
gas” praneša, kad “vaduo
toju” VLIKo komitetas ne
seniai laikės susirinkimą ir < < 
nutaręs šiais (1973 metais) 
išleisti net $44.425. Tai 
gana graži suma.

Gera tos sumos dalis, 
sako, eis “P. ir A. Bra
žinską bylai vesti”. Tam 
reikalui komitetas paskyręs 
šešis tūkstančius doleriu!<

Kaip žinia, Bražinskai 
sėdi Turkijos kalėjime ir 
laukia teismo grobikai - 
žmogžudžiai, kurie nušovė 
lėktuvo stiuardesnę. Ją 
laukia smarki bausmė. “Va
duotojai” skubinasi su tūks
tančiais dolerią padėti jiems 
išsisukti iš pilnai nusipelny
tos aukščiausios bausmės.

SIŪLO TAIKOS OFENZYVA

Dienraštis “New York 
Post” esąs įsitikinęs, kad 
smurtas ir teroras Vidurio 
Rytuose neišspręs klausimo 
tarp Izraelio ir arabą. Tik 
nekalti žmonės nukenčia. 
“Bet”, sako “pilnos apsau
gos nekaltiesiems, pateku
siems i kryžminę ugnį, ne
bus tol, kol nebus nukalta 
teisinga taika”.

“O tas”, tęsia dienraštis, 
“pareikalaus iš arabą pu
sės atsisakyti ‘šventojo 
karo’ šūkio, o iš Izraelio 
pusės daugiau negu tik žo

džiais pripažinimo palesti
niečiams padarytos skriau
dos. Vėliausi Įvykiai tiktai 
padeda sudramatizuoti vel- 
tumą kruviną susikirtimą. 
Naujam taikos ofensyvui lai
kas dabar. . o

Bet kaip ir kas tokį ofen- 
syvą turėtu pradėti, laikraš
tis nepasako.

Visus šio dienraščio pasi
sakymus Vidurio Rytuose 
konflikto klausimu sudėjus į 
daiktą, labai aišku, kad jo 
simpatijos yra Izraelio pu
sėje.

ALKHOLIZMO
PAVOJUS VYRAMS

Leidinyje “Parade” (bal. 
15 d.) kolumnistas Lloyd 
Shearer kalba apie atideng
tą dar vieną alkoholizmo pa
voją ypač vyrams. Alkoho
likai tampa lytiniais impo
tentais (bejėgiais).

Neseniai Čilės respubli
kos prezidentas Allende per
sergėjęs savo šalies vyrus 
prieš per didelį vartojimą 
svaiginančią gėrimu, nes al
koholis sunaikinąs ją vyriš
kumą.

Tuo klausimu dabar pra
bilo du Amerikos gydytojai - 
dr. James Smith ir dr. Fre
derick Lemere. Jie sako, 
kad prezidentas Allende sako 
tiesą. Perdidelis alkoholio 
vartojimas padaro vyrus ly
giniais bejėgiais.

Dr. Lemere ir dr. Smith 
sako, kad jie Seattle miesto 
Shadel ligoninėje per 37 me
tus praktikos išbandę alko
holizmo poveikį ant 17,000 
ligoniu. Jie sako, kad net ir 
po to, kai vyras išsigydo nuc 
alkoholizmo, nėra užtikrini
mo, kad jam vyriškumas su
grįš. Jie suradę, kad net 50 
procentu tokią nuo alkoholiz
mo išsigydžią vyrą pasiliko 
impotentais visam gyveni
mui.

JIE TE BESITIKI NAUJO 
PASAULINIO KARO

Chicagos kunigą dienraš
tyje (bal. 10 d.)pasirodė pir
majame puslapyje tokia di
delėmis raidėmis antraštė: 
“Vakarai dabartiniu Euro- <
pos sieną nepripažins”. Tai 
sužinojęs ir pranešęs ne kas 
kitas, o VLIKo doleriais jau 
seniai besimaitinąs ponas 
J. K. Valiūnas.

Ką tai reiškia? Kaip tos 
sienos gali būti pakeistos? 
Pirmoje vietoje, žinoma, tu
rėtą būti atsteigta senoji hit
lerinė Vokietija. Jai turėtu 
būti sugrąžintas Klaipėdos 
kraštas. Tai saldžioji hitle
rininką svajonė. Jie jos 
neatsisakys, kol gyvi bus. 
Be to, jie reikalauja, kad di
deli kavalai būtą atplėšti nuo 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
respubliką ir sugražinti Vo
kietijai. Bet, žinoma, svar
biausia, dabartiniu Europos 
sieną nepripažįstantieji sva-

vyzdį ima tą pačią mėsą. Pačios valdžios yra apskaičiuo
ta, kad imant mėsos svarą, i jo pagaminimą įdėto darbo 
kaina per paskutinius dvidešimt metą pakilo tiktai 5 pro
centais. O kiek per tą laikotarpį mėsos kaina pakilo? Net 
daugiau kaip šimtu procentą!

Ta pati istorija su visais produktais ir ją kainomis. 
Jos kyla dirbančiąją sąskaita. Jos keliamos pelnams pa
didinti.

Kaip kovoti prieš infliaciją? Kaip kovoti už kainą nu
mušimą?

Tiesa, AFL-CIO prezidentas Meany išsireiškė už reika
lavimą kainas atmušti iki praeitą metą pabaigos lygio, bet 
kol kas tik tuo jis ir pasitenkino. Dabar jis tyli. Tyli ir 
visi kiti aukštieji darbo uniją judėjimo biurokratai. Mat,

joja apie sumėsinėjimą visos 
Tarybą Sąjungos.

O tai juk reiškia nė ma-
žiau, ne daugiau, kaip naują 
pasaulinį., ir šį kartą jau 
pilnai branduolinį, karą. 
Juk galima nesant nė prana
šu, p. Valiūną ir jo vadovau
jamą kliką pilniausiai užti
krinti, kad nei Lenkija, nei 
Čekoslovakija, nei Tarybą 
Sąjunga, nei visas socialisti
nis pasaulinis niekados jo
kiu būdu nesutiks geruoju 
grįžti i senąją Europą su 
senomis sienomis.

Mums atrodo, kad ir šios 
naujos “vaduotoją” viltys 
pasirodys taip kvailos ir 
tuščios, kaip senosios, ku
rios buvo- paremtos Dėdės 
Šamo atomine bomba. Da
bartines Europos sienos bus 
pripažintos, nes pasaulis ne
leis naujiems idiotams jį už
degti nauju viską naikinančiu 
karu.

JAU DASIĖDĖ IR 
KELEIVINIAMS

Pasirodo, kad jau ir So. 
Bostono menševiku “K.” re
daktorius Sonda nebepajėgia 
suvirškinti visokius “veiks
nią” vadą Įsakymus ir pri- 

Isakymus. Ko per daug, gir
di, tai per daug. Visi jie Į 
liečia santykius su gimtuoju 
kraštu, bot jie vienas kitam 

I prieštaraują. O tie mūsą 
I vadai dikdatoriškai reika
lauja juos, kad ir pačius 
kvailiausius, vykdyti gyve
nimam.

“Antai”, sako, “Chicago- 
je gegužes 6 d. privačia ini
ciatyva buvo suruošta Lietu
vos dailininką grafikos pa
roda”. Atrodo, kas čia to
kio. “Bet pasirodo”, šau
kia Sonda, “į Lietuvos dai
lininku paveikslu originalus 
žiūrėti lygiai taip pat negali
ma, kaip ir i gyvus daili
ninkus”. Tokį ukazą esą 
savo pasekėjams davę Chi
cagos veiksniai. Ir pasako 
kodėl negalima. Girdi:

“Nesvarbu, kokiais būdais 
paveikslai gauti, nežiūrinti, 
kad ir iš privačiu ranku, bet 
viešoje vietoje jie tampa 
maskviškės propagandos 
įrankiu, panašiai, kaip oku
panto aprobuotos literatūros 
viešas parodymas. . . ”

Tai tokia aiški beprotybė, 
kad jos pakelti nebegali nei 
“K.” redaktoriaus skilvis.

Iš to prašome skaitytojo 
nė valandėlei neįsivaizduoti, 
kad “K.” redaktorius su- 
žmonejo Lietuvos klausimu 
ir i Lietuvą įsimylėjo. Ly
giai kaip anie veiksminią va
dai, kurie draudžia savo pa
sekėjams net į Lietuvos dai
lininką kūrybą žiūrėti, nea
tidaro jis savo burnos, o, kad 
iš jos didžiausiu srautu ne
plūstą šmeižtai ir prasima
nymai apie gimtąjį kraštą.

Tai vaizdas Vatikane prieš- 
velykiniame “šventajame”

daugumoje jie gauna milžiniškas algas. Puikiai ekono- ketvirtadienyje. Popiežius

Iš laišku

miškai apsirūpinę. Eilinią unijistą likimas jiems mažai 
berūpi.

Pikta ir gaila. . . Pikta, kad uniją vadai taip subiu- 
rokratėjo ir apsileido, o gaila, kad eiliniai unijistai ją 
nepakeičia geresniais.

Povilas VI bučiuoja vieno 
moksleivio kojos pėdą. Taip 
daryti buk tai esąs kataliką 
bažnyčios galvai Įsakęs pats 
dievas. '

IŠ TARYBINĖS LATVIJOS

Parėjęs iš darbo, radau 
atėjusį “Laisvės” Nr. 4. 
Silsėdamas lovoje skaičiau 
ir radau liūdną naujieną, 
kad serga ir guli ligonynėje 
Lilija Kavaliauskaitė. Labai 
pagailo darbščios ir geros 
“Laisvės” administracijoje 
darbininkės. Pas mane yra 
Jos spalvuota atvirutė, ku
rioje man rašo, kad atsiun
čia J. Baltušio knygą “Tėvą 
ir Brolią Takais”, kuria man 
nupirko Mrs. Bronė Rama
nauskienė, gyv. Sellersville, 
Pa., už kurią labai dėkingas.

“Laisvę” man visuomet 
užprenumeruoja Mr. Antho
ny Kairis, gyv. Woodhaven, 
N. Y., kurioje randu patin
kamą straipsneliu. Jam už 
“Laisvę” siunčiu dideli, di
deli, Ačiū!

Ėabai nuoširdžiai Lilijai 
Kavaliauskaitei linkiu pa
sveikti ir vėl gėrėtis ir 
džiaugtis gražuoju metu lai
ku pavasariu! Labai būtu 
linksmą kad “Laisvėje” 
raščiau paskaityt kad Lilija 
yra jau pasveikusi sveikutė 
ir vėl dirba administraci
joje.

STASYS KAIRYS 
USSR LATVIJOS

1973.III.27

Didžiai gerbiama “Laisvės” 
redakcija,

Pas mane atsitiktinai pa
teko Jūsų laikraštis ir labai <
patiko. Prašau Jus pranešti, 
kaip galima jį užsisakyti. 
Už ką iš anksto dėkingas.

NUO REDAKCIJOS. Jei 
turite Amerikoje giminią, 
prašykite, kad jie jums 
“Laisvę” užprenumeruotą. 
Tai vienintelis kelias jums 
mūsą laikraštį gauti.

USSR
LITUANIA 
Kaunas 21 
Dubysos 24-3 
Kaminskas S. J.

LAIŠKAS KALIFORNIETEI 
MARYTEI 
BALTULIONYTEI

Gerbiama drauge,
Labai malonu buvo matyti 

Tamstas abi praeitą vasarą 
pas mus. Tik begalo gaila, 
kad tas susitikimas buvo vien 
akimirksnis. Mes abi su 
dukra dažnokai prisimenam 
Tamstas. Minėdamos geru 
žodžiu, linkim sveikatos ir 
pasimatymo Lietuvoje.
* Nuoširdžiai dėkoju Tams
tai už maloną laišką.

Žiema Lietuvoje šiais me
tais šilta. Didesniu šalčią 
visai nebuvo. Iškritęs snie
gas laikydavosi trumpai, - 
greit ištirpdavo. Aš pratu
si prie žiemos šalčią, pūgą 
lyg išsiilgau gilios baltos 
žiemos. Ir štai kovo 8 d. 
oras apsiniaukė, aptemo ir 
pradėjo gražiai didelėm bal
tom skepetom snigt. Žiūrė
dama pro langą taip džiau
giausi ir nebeiškentus, sė
dau - parašiau eilėraštuką - 
“Žiemos patalas”.

Jau rudeniop vienas kitas 
žmogus pradėjo sirgti gripu. 
Sirgo ne mažai žmonią. 
Vieni sirgo sunkiau, kiti 
lengviau. Mano Marytė irgi 
sirgo. Mes su anūku Kasty
čiu išsilaikėm, bet užtai val
gėm ir nuolat kramtėm čes
naką. Gripas pavojingas 
tuo, kad duoda komplikaci
jas. Mūsą medikai, gripo 
epidemijai pasirodžius, sto
jo į žūtbūtinę kovą. Taigi 
pas mus gripas mažai pa- 
viešpatavo. O vis dėlto kaip 
gerai, kada gydymas veltui,

ir taip rūpinamasi žmogaus 
sveikata!

Mes šiuo momentu sveiki. 
Marytė daug dirba muzie
juj. Dažnai važiuoja i ko
mandiruotes. štai ir šian
dien išvažiavo i Maskvą net 
aštuoniom dienom, o į Vil
nių net labai dažnai važiuo- <
ja. Aš su Kastyčiu namuo
se. Kastytis šiais metais 
baigs aštuonias klases gim- 
nacijos ir keturias klases 
meno mokyklos. Taigi jam 
pavasarį net dvejose mo
kyklose egzaminai. Po šią 
egzaminą bus dar ebzaminai, 
nes stos į Stepo Žuko dai
lės technikumą. Dabar vai
kas dirba net labai daug - 
ryte eina i gimnaziją, o po 
piet i meno mokyklą. Ma
rytės abu vaikai - dukra ir 
sūnus geri ir mokosi gerai. 
Jūrate kitais metais baigs 
pedagoginę mokyklą, Įgis 
mokytojos teises. Vakarais 
abu su Kastyčiu pažiūrim 
rodomus per televizorią 
gražius filmus, paklausom 
koncertą. Aš visuomet iš
klausau pranešamas žinias. 
Klausydama apie šiaurės 
Vietnamo bombartavimus 
be galo nerimavau, tiesiog 
šiurpas imdavo. Tuojaus 
prisimindavau panašias žu
dynes II pasaulinio karo 
metu. Tuomet irgi viską 
viską daužė-naikino fašis
tai. Kai pranešė, kad karas 
Vietname baigtas, visi leng
viau atsikvėpėm. Ir veidai 
visą linksmesni tapo. Gal gi 
užviešpataus taika visoj 
žmonijoj. . .

Reikia to tikėtis ir laukti.
Marytė ir aš linkim Tam

stai geros geros sveikatos 
ir šviesios nuotaikos!

Su pagarba
K. ŽAKAVICIENĖ

Kaunas
1973, kovo 16

ŽIEMOS PATALAS

Kaip nuostabiai sninga už 
lango,

Vien skepetas baltas
matau -

Jos krinta vis krinta ir gula 
Ant žemės, kad būtą

minkščiau.

Žiemužei čia patalą kloja, 
Ji nori minkštai pamiegot. 
Kol saulės kaitra ją 

pabudins.
Baltam patale pasvajot.

Jau debesys skleidžias 
padangėj

Saulutė pažvelgus pašvies, 
Žiesnos patalėlį suradus, - 
Tuoj spindulią pluoštą 

nuties.

Kaip nuostabiai sninga už 
lango,

Vien skepetas krintant
matau.

Ne varki, žiemuže, ne kloki 
Sau patalo balto gražaus.

JAV bombardavi
mas nesulaiko 
sukilėlių

Pnom Penh. Sukilusios 
liaudies jėgos nesulaikomai 
eina pirmyn Kambodijoje. 
Sostinė iš visą pusią apsup
ta. Amerikiečią bombone
šiai be perstojo mėto bom
bas ant miestelią ir kaimą, 
kuriuos • kontroliuoja liau- 
diečiai.

Pasirodo, kad amerikie
čią bombardavimas nesulai
ko liaudiečią jėgą, kurios jau 
turi savo kontrolėje beveik 
visą Kombodiją. šiuo metu 
diktatoriaus Nol jėgos lai
kosi tik sostinėje.
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"LAISVEI " IŠ BERLYNO

Kai bičiulis švenčia 
gimtadienį
(Tąsa iš balandžio 13 nr.)

APIE SUNKIA PRAEITI,
Imta kalbėti apie laikus, 

kurie šiaip jau vokiečių tau
tybes žmonėms, ypač nema
lonūs: apie karę, Hitlerį, 
tarnavimą kariuomenėje. , ,

Profesorius Falkenhanas 
prisiminė, kaip jam - tuomet 
jaunam Karaliaučiaus uni
versiteto dėstytojui - taipgi 
reikėjo mokslinį darbą pa
dėti į šalį. Beje, šalis kitę 
filologinių darbų, šiandieni
nis profesorius Karaliau
čiaus universitete buvo pačiu 
paskutiniuoju lietuvių kalbos 
mokytoju (kaip iš istorijos 
žinome, lietuvių kalba tame 
universitete tupėjo šimta
metę tradiciją). Bene prieš
paskutiniais kaio metais - 
su Viktoro F alkenhano išėji
mu - galutinai užgeso tasai 
žiburėlis. Jį sumynė hitle
rinės karo mašinos kausty
tas batas!

O paskutinysis lietuvių 
kalbos dėstytojas? . . Jo 
neapvilko generolo ar kari
ninko uniforma. Mokslinin
ką įvilko į unteroficieriaus- 
puskarininko uniformą. Pa
siuntė į ryšių tarnybą.

Štai jau paskutinės karo 
dienos. Kuršas-Kurlandas 
latvių žemėje. Tarybinės 
kariuomenės replės suspau
dė iš visų pusių. Ėjo 1945 
metų pavasaris. . . Tikrai 
įdomu sužinoti, kad šioje 
‘ ‘karštoje’ ’ vietoje būta labai 
ramių dienų, savaičių. Su 
pavasario saule, aptilusiu 
fronto gausmu! Pasirodo, 
hitlerininkai turėjo didžiau
sius rezervus. Nebadavo iki 
pačios paskutinės valandos. 
Savo ruožtu visaip išnaudojo 
ir latvių valstiečius.

Vieną dieną reikėjo atnau
jinti tarybinių granatų per
muštą ryšio liniją. Teko 
kasti griovius. . . Dar 
telkšojo vanduo. Atvaryti 
latviai dirbo puskarininko- 
unteroficieriaus Falkenhano 
žinioje. Vienas žmogelis 
linko nuo nuovargio, sviro 
ant kastuvo.

- Aišku, tuoj pat priėjau 
prie jo. . . - pasakoja pro
fesorius, - paėmiau kastuvą, 
prieš tai šalia paklojęs savo 
ginklą. Kasiau už jį žemę. 
Latviai nudžiugo, kad prabi
lau jų kalba. Tarybinė ka
riuomenė irgi netrukdė mūsų 
kurmišką darbą. Staiga. 
Griausmas iš viršaus! Tie
siog riaumojimas... Tatai 
vienas iš mūsų karininkų pa
gerbė mano triūsą. Jis 
riaumojo, kad aš, girdi, da
rau nusikaltimą, be to nusi
žeminu kaip vokietis. Vieš- 
patėliau mieliausias, kele
tas dienų prieš besąlyginę 
kapituliaciją, prieš visišką 
karo pralaimėjimą! Kari
ninkas šaukė, kad tatai labai, 
labai b-l-o-g-a-i! Nicht 
gut! Ne GERAI! Matote, tą 
valandą Hitlerio karininkas 
man dar sykį patvirtino, ką - 
tiesą sakant - tuomet jau ge
rai žinojau ir iš anksčiau: 
gyventi reikia pagal sąžinę. 
Pačiam reikia viską permą
styti ir apspręsti, kas BLO
GAI, o kas GERAI!

Taip pasakojo profesorius 
Falkenhanas prie savo sep
tyniasdešimtosios gimimo 
dienos stalo.

DAR VIENAS EPIZODAS

Tatai šiame skyrelyje ir 
norėjau atpasakoti. Ką da

ryti, kad plunksna įsibėgėjo! 
Dar bent vieną epizodą pa
klosiu iš Viktoro Falkenha
no trumpo ir šveikiško (pa
gal čekų kareivį Sveiką!)ka
riavimo būdo. . .

Dar apsupimo žiedas ne
buvo uždarytas. Štai ryšių 
puskarininkiui Falkenhanui 
tenka per Lietuvą į Rytprū
sius (ar atgal?!) vežti bran
gius lauko telefono stoties 
įrengimus. Lietuviškas til
telis. Tektų pagalvoti, ar 
galima sunkenybę perjįvež- 
ti. . . Et! Velniai ją ne
matė, tą mašiną. Vargsime 
daug! . . Panašias mintis 
puskarininkas įskaitė ir jam 
pavestų kareivių veiduo
se. . . Ką gi, į lūžo. Už 
tokį darbą - lauko teismas! 
Telefono stotis, be abejo, 
sukratyta neatpažįstamai. 
Ką daryti? . . Lėtai judėti 
toliau. Tegul ponas Dievu
lėlis padeda! . . Ir štai 
naktį jis padėjo. Iš miško 
šaudė lietuviai partizanai, 
į mašiną smigo kulkos. . . 
Kareiviai, suvirtę į grio
vius, liko gyvi. Kitą dieną 
toliau važiavo. Dabar jau 
buvo rankose įrodymas, kad 
lauko telefono stotis nuken
tėjo “kautynėse su priešu”. 
Mašina judėjo, opuskarinin- 
ko Falkenhano dalinys švil
pavo. . . Dėkojo Dievulė
liui ir. . . partizanams.

Rūsčiau atrodė kelionė 
laivu per Baltijos jūrą iš 
apsupimo žiedo. Hamburgo 
uosto link. . . Daugelio 
tarpe buvo taip pat ir Vikto
ras Falkenhanas. Pavyko 
laimingai pasiekti krantą. 
Karas jau baigėsi. Gimė 
svajonės apie mokslinio dar
bo atnaujinimą, apie dalyva
vimą ne griovime, o staty
me. . .

LINKĖJIMAI GINTARO 
GABALE

Nelaikau šį laišką smul
kia ataskaita, todėl tegul man 
bus leista vien trumpai pa
minėti, kad profesoriaus 
Viktoro Falkenhano 70-tųjų 
gimimo., metinių paminėjime 
Berlyno Humboltų universi
tete dalyvavo daug moksli
ninko draugų ir bičiulių.

Gėlės. Nuopelnų įverti
nimas. Rašau šias eilutes 
ir prisimenu, kad taip pat 
ir “laisviečių” bičiulis. Jis 
savąją draugystę su užjūrio 
lietuviais ryškiai sutvirtino 
susitikimais, pašnekesiais 
su Antanu Bimba Lietuvos 
žemėje! (tatai profesorius 
dažnai prisimena!)

Siame minėjime - VDR 
baltistų konferencijos rė
muose - profesorius susi
laukė šilčiausio įvertinimo 
iš Vokietijos mokslų akade
mijos, universiteto, bendra
darbių pusės. Jau minėjau, 
kad sveikinimai atėjo taip 
pat iš kaimyninės Lenkijos, 
kitų šalių. Ypač malonu, 
kad mūsų tautiečiai iš Lie
tuvos atsiuntė ypač įspūdin
gus sveikinimus.

Jau ne pirmą kartą matau, 
kaip jaudinasi profesorius 
Falkenhanas, kai atsišaukia 
Lietuva!

Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis pirmininkas R. Ra
mojus perdavė padėką už 
kultūrinių ryšių stiprinimą, 
mokslinius darbus baltisti
kos srityje, taipgi palinkėjo 
geros kloties, sėkmės dar- 

Kapsuko universitetas, 
LTSR Mokslų akademijos 
be, sveikatos.

Pasveikino Vilniaus V. 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas.

Čionai tenka pridurti, kad 
profesorius Falkenhanas už 
visų titulų ir “iškabų” la
bai jautriai įžiūri ten dir
bančius žmones. Štai jį 
sieja sena pažintis ir drau
gystė su Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto direkto
riumi-akademiku Ko Korsa
ku, beje, visų baltistų pir
mininku (Lietuvos moksli
ninkui pagal organizacinę 
struktūrą pavaldi ir VDR 
baltistų komisija). Kosto 
Korsako sveikinimą vokiečių 
mokslininkas pavadino 
“ypač brangiu ir artimu žo
džiu iš jam “giminingiau
sios įstaigos Lietuvoje”.

Pasveikino garsusis Lie
tuvos vyrų choras “Var-j 
pas”! I

O štai eilė ir gintarui. o u į 
Tatai maža, užtat jaudi- i 

nanti istorija! į
Neseniai Berlyno valsty

biniame Humboltų universi
tete vyko liaudies dailininkės 
Danutės Šidlauskienės ginta
ro ir metalo papuošalų paro- 
da. Bene pirmasis Berlyno 
susitikimas su tolimaisiais sL NEŠVARI POLITINE
Lietuvos Šiauliais! Atsitiko : SPEKULIACIJA

Į

Kad katalikai ir kitokių 
; religijų sekėjai ir jų šventi
kai moka fantazuoti ir tu < 

i f antazijų vaisiais spekuliuo- 
i ti, yra amžiais žinoma. 
! Kiek jie prifantazavo nebūtų 
i stebuklų, kiek išgalvojo ne- 
i gyvenusių “šventųjų”.
i Pats Romos popiežius nese- 
i niai pripažino, kad daugybė 
i vadinamų “šventųjų” iš- 
i brauktini, nes tai legendi- 
( niai personažai.

Bet štai musu kosminiame <
ir atominiame amžiuje tebe

taip, kad, vienas ekspona
tas - ypač dailus didžiulis 
gintaro gabalas, papuoštas 
metaline saulele ir skaičiu
mi “70” - iš pradžių buvo 
nuslėptas nuo pirmojo 
parodos lankytojo ir vertin
tojo - VDR baltistų pirmi
ninko profesoriaus Falken
hano akių. . .

Patys suprantate, Tatai 
liaudies menininkės Danutės 
Šidlauskienės gimtadienio 
sveikinimas žmogui, kuris 
“taip daug nusipelnė mano 
gimtajai žemei”. Patsai 
gintaras - toks, kokį jį iš-
matė jūra. Lyg nutekėję 
sakai. . . Apatinė dalis 
tamsesnė. . „ Vadinasi, 
praeitis. O štai taip daug 
skaidros ir šviesos viršuje! 
Tatai busimieji metai - dar
bas.

Atversiu kortas: man teko 
būti “paštininku”, kuris šitą 
gimimo sveikinimą-dovaną 
iš Lietuvos atvežė. Todėl 
taip gerai žinau ir Danutės 
mintis, į sveikinimą įklotą 
prasmę. Bet neapsiėjo ir 
be savotiško nuotykio. Kai 
Lietuvoje šiaulietė į mano 
rankas padavė gintarinį 
sveikinimą, kažkaip išsikal
bėjome. Patikslinome gimi
mo datą, o . Staiga meni
ninkės akys užsižiebė. . . 
Ji gimusi tą pačią vasario 11 
dieną. Tiesa, lygiai trimis 
dešimtmečiais vėliau. Šita 
detalė labai nudžiugino jubi
liatą. Nudžiugino ir tuos, 
kurie dalyvavo didžiojo gin
taro perdavime.

Matote, mielieji skaityto
jai, kokie stiprūs siūlai 
šiandieninės Lietuvos žmo
nes sieja su artima, gimi
ninga, socialistine Vokieti
jos Demokratine Respubli
ka.

LEONAS STEPANAUSKAS

PRIERAŠELIS

Nors jau ir labai pavėluo
tai, prašau, mielas profe
soriau, priimti ir mano nuo
širdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus geros sveikatos 
ir daug šviesių dienų gyve
nime ir veikloje. Su jumis 
susitikimą, pažintį ir pokal
bius anais metais Lietuvoje 
labai gerbiu ir dažnai prisi
menu. Tikėkime, kad kada 
nors kur nors dar mudu 
susitiksime. - A. BIMBA

LAISVE

Amerikos lėktuvai tebesėja sunaikinimą ir mirtį ant 
Kamlodljos ir Laoso, neatsižvelgiant į sutartį, kad visi 
mūšiai Indokinijoje būtų nutraukti ir kad Amerika visas 
savo karines jėgas iš ten ištrauktų,

Krislai iš I sietuvos

sama spekuliantų fantazijo
mis. Tos spekuliacijos ob
jektu reakciniai emigrantai 
pasirinko nelaimingą buvusį 
komjaunuolį R. Kalantą, kaž- 
kokis pamišimo valandoje 
padariusį sau galą. Ir jo tė
vai, ir visi jį pažinusieji bei 
gydytojų išvada liudija, kad 
jokios politinės priežasties 
jo tragiškame žygyje negali
ma įžiūrėti. Iš kai kurių jo 
užrašų galima įžiūrėti li
guistą maniją pagarsėti. Is
torinė legenda pasakoja apie 
tokios manijos apimtą grai
ką Herostratą, kuris^pagar- 
sėjimo siekdamas,sudegino 
garsiąją Afroditės šventovę.

Politiniai spekuliantai 
prikergia nelaimingam jau
nuoliui ko tik jie geidžia. 
Katalikai nori įžiūrėti jame 
kankinį dėl Dievo ir bažny
čios, hitlerininkų sėbras 
vyskupas Brizgys laiko už tą 
komjaunuolį mišias. Kiti 
įdeda jam į lūpas žodžius 
apie laisvę Lietuvai. . . Ką 
ten kalbėti apie religinius 
fanatikus, bet tai skaitau 
liaudininkų žurnalėlyje, lyg 
jo bendradarbis būtų buvęs 
greta ir girdėjęs ką kalbėjo 
paskutinę minutę vargšas.

Tuo tarpu gyvi liudininkai,

Ir nusėda ramybė
Pripranti prie daiktų ir prie sienų - 
Gal ir pats prie savęs pripranti.
Ir nusėda ramybė į sielą, 
Tarsi metai, keistai per anksti.

Ir pamėgęs šį įprastą ritmą, 
Lyg pro senkančią balą braidai. 
Taip kartojasi rytas į rytą, 
Suskaičiuoti veidai ir vardai.

Gal reikėtų palaipioti medžiais - 
Ar linksmoj gegužinėj pašokt, 
Ir pradėti vėl viską iš pradžių, 
Nuo savęs ir nuo savo tiesos.

RITA LUNSKIENE

realiai mate iš tolo įvykį, 
išgirdo vienintelį šauksmą
“Gelbėkit. . . gelbėkit. . . ” 
nes baisios mirties akivaiz
doje tai diktavo jam instink
tas. O už vandenyno esą po
litikieriai prifantazavo poli
tines deklaracijas, kokių jie 
pageidauja.

Patetiškais žodžiais api
būdinami du kiti savižudžiai, 
nors varėniškis Stonis žudė
si būdamas apsvaigęs ir su
sipykęs su mergina, o antras 
nepataisomas girtuoklis, bu
vęs baustas už plėšikavimą, 
užsirūstinęs prieš žmoną, 
kuri nedavė jam pinigų iš
gėrimui. Bet “vaduotojų” 
propagandai ir tokie “didvy
riai” pravers, o Brizgys gal 
ir jiem 5 šventųjų titulą pri
kergs.

2. VALANČIAUS RAŠTAI

Jau turbūt esate skaitė < 
apie Motiejaus Valančiaus 
raštų dviejų tomų išleidimą 
Vilniuje. Tai dar naujas 
įrodymas, kaip rūpestingai 
saugomi lietuvių tautos kul
tūros turtai tarybinėje san
tvarkoje! Juk per visą bur
žuazinės, vadinamosios 
“nepriklausomos “Lietuvos 
gyvavimo laikotarpį tokio 
leidinio nebuvo išleista. Tik 
1931 m. išėjo J. Balčikonio 
parengtas “Valančiaus raš
tų” tomas, bet jame tilpo 
tik jo grožiniai kūriniai. Tuo 
tarpu dabar dviejuose to
muose surinkta daugiau Va
lančiaus raštų, ne tik gro
žinių. Ištisą antrąjį tomą 
sudaro jo “Žemaičių vys
kupystė”, kuri pirmą kartą 
buvo išleista 1848 metais, 
o antrasis leidimas išėjo 
po 50 metų - 1897 metais 
Jungtinėse Amerikos Val
stijose, Shenandoah mieste.

Nors ir aukšto kataliku c 

Meilės daina
Apžėlė jau žemė gležnoka barzda, 
Suulbo parskridę paukšteliai 
Ir meilė atėjo visai nekviesta, 
Ir meilė atėjo.

Net keista, kad žiemą dažnokai matei, 
Ir nieko - atrodė, kaip visos.
į širdį įkrito jinai nelauktai,
I širdi įkrito, c c <

Skardenki balsingai, manoji daina,
Ir vilbinki mergišką klausą,
Kad viską žinotų mergelė jauna, 
Kad viską žinotų.

AUGUSTAS TAMALIŪNAS

dvasininko, vyskupo, rašyti, 
prisilaikant religinių dogmų, 
Motiejau Valančiaus kūriniai 
turi svarbią pažintinę ir is
torinę vertę. Ligšiol jie 
lietuvių tautai buvo nepriei
nami, nes jų buvo išlikę kai 
kur tik pavieniai egzemplio
riai. Dabar Motiejus Valan
čius kaipo rašytojas lyg iš 
naujo atgimsta. Jo populia
riausias veikalas “Palangos 
Juzė” tarybiniais laikais 
buvo jau išleistas du kartus- 
1947 ir 1965 metais.

Dėka “Vagos” leidžia
moms senovės raštų seri
joms “Lituanistinė bibliote
ka” ir “Versmės” mūsų 
tautai prieinami pasidarė 
Basanavičiaus, Stanevi
čiaus, Ažukalnio, Klimento, 
Mykolo Lietuvio ir kitų se- 

i novės rašytoji! kūriniai. 
! 3. NORI ĮRODYTI
NEĮRODOMĄ< <

Reakcinėje emigrantų 
spaudoje daug rašoma apie 

i buvusio pulkininko leitenanto 
K. Ališausko knygą “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės”. Autorius 14 metų rin
kęs medžiagą tai knygai. 
Jos uždavinys - įrodyti, kad 
patys lietuviai sukūrę ir iš
kovoję buržuazinę “nepri
klausomą” valstybę, o ji ne
buvusi tuometinės tarptauti
nės situacijos ir kapitalis
tinių valstybių interesų pa
daras. Vargiai ar toji kny
ga gali nuneigti neabejotinus 
faktus, kad Lietuvos buržua
zija ne tautos interesais va
dovavosi, o žiūrėjo tik savo 
klasinių interesų ir ieškojo 
pagalbos visur, kur tik ga
lėjo.

Buržuazijos atstovai, su
sispietę vokiškųjų okupantų 
sudarytoje Lietuvos Tary
boje, pirma reiškė ištikimy
bę vokiečių kaizeriui, no
rėjo Lietuvą paversti vasa
line Vokietijos karalyste su 
Urachu priešakyje, o vėliau 
persimetė pas karą laimė
jusią Antantę. Tuo tarpu 
Lietuvos liaudies daugelyje 
vietų kūrė savo valdžią - 
tarybų valdžią, vos tik su
žlugo vokiškųjų okupantų 
galybė.

Ališauskas prasilenkia su 
faktais kalbėdamas, kad ta
rybų valdžią kūrusi Raudo
noji Armija. Iš tikro tary
bų valdžią Šiaulių, Panevė
žio, Telšių, Mažeikių, Uk
mergės, Zarasų, Švenčionių 
apskrityse ir eilėje valsčių, 
net tolimose vietose, kaip 

■Kalvarijoje, Liudvinave ir 
kitur, įsikūrė 1918 metų lap
kričio ir gruodžio mėne
siais, taigi žymiai anksčiau 
už Raudonosios Armijos 
įžengimą į Vilnių, kas įvyko 
1919 m. sausio pradžioje.

Ir Vilniuje tarybų valdžia 
buvo paskelbta dar 1918 m. 
gruodžio 16 d. Tuo tarpu 
kai buržuazijos kuriamoji 
savanorių armija per pusan
tro mėnesio Vilniuje tegalė
jo sutelkti vos 133 karei
vius, vien Sedoje susidarė 
raudongvardiečių būrys iš
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100 su viršum vyrų. O 
Šiauliuose pirmasis raudon
gvardiečių Žemaičių pulkas 
po savo vėliava per trumpą 
laiką surinko apie 1000 vyrų.

Buržuazinės vyriausybės 
vadovaij Smetona ir Volde
maras, matydami, kad netu
ri paramos Lietuvoje, 1918 
m. gruodžio gale spruko į 
Vokietiją maldauti pagalbos, 
o kiti skubėjo Paryžių už
tikrinti, kad jie ištikimai 
tarnaus Antantei, kad tik ne
leistų pasitraukti iš Lietu
vos vokiečių kariuomenei, 
kuri viena tegali atsiginti 
prieš bolševikus. Nepasise
kus sukurti rimtesnę sava
norių armiją, Sleževičiaus 
vyriausybė paskelbė mobili
zaciją, pažadėjo kareiviams 
žemę, laisve ir demokratiją, 
tik tuo būdu pajėgė sutelkti 
šiokią tokią kariuomenę. 
Bet ir Ališauskas pripažįsta, 
kad svarbiausią jėgą buržua
zijai ginti sudarė vokiečių 
kariniai būriai, pasamdyti 
už Vokietijoje gautus pa- 
skolon pinigus.

Vokiečių kariai pasitraukė 
tik 1919 m. liepos mėnesį, 
kai lenkai jau buvo užėmę 
Vilnių ir nuėję beveik ligi 
Dauguvos, o Tarybų Lietuvos 
karinės pajėgos turėjo
trauktis. Taigi, jokiomis 
rimtomis “didvyriškomis” 
kovomis prieš Raudonąją 
Armiją girtis nėra pagrindo. 
Užtat buržuazijai ir jai tar
navusioms ginkluotoms karo 
ir policijos pajėgoms tenka 
didelė atsakomybė už masi
nį terorą, šimtų ir tūkstan
čių pažangių žmonių išžudy
mą 1919-1920 metais, kada 
vienas pats P. Plechavičius 
su savo sėbrais nušovę Že
maitijoje apie 200 žmonių, 
apie ką liudija ir kunigas 
Žadeikis savo knygoje.

Teigiamą vaidmenį Lietu
vos kariuomenė suvaidino 
kovose su bermontininkais 
ir pilsudskiniais agreso
riais, kurie siekė užgrobti 
visą Lietuvą.

4. DAR KARO BOMBOS.

Tik dabar perskaičiau ži
nutę, kad pernai balandžio 
mėnesį Vilniaus centre, apie 
100 metrų atstu nuo 23-sios 
vidurinės mokyklos buvo su
rasta didelė vokiečių avia
cinė bomba. Ją pastebėjo 
ten dirbęs ekskavatorininkas 
Petronis. Beveik 30 metų 
išgulėjo žemėje toji 100 kilo
gramų svorio sprogmena. 
Pašalinti sprogimo pavojų 
buvo labai sunku. Tačiau 
pionieriai Mosunovas, Pe
trulis, Civilka ir kiti, rizi
kuodami gyvenimu, išėmė 
degiklį, iškėlė bombą ir iš
vežę susprogdino. Buvu
siuose karo laukuose dar il
gai po karo sproginėjo ten 
paslėptos minos, nuo kurių 
buvo nemaža aukų.

J. PALIUKONIS 
Vilnius
1973.III.29.

WILLIAM TAYLOR

Smarkus kovotojas, žymus 
veikėjas. Pietinės Kalifor
nijos Komunistų Partijos 
pirmininkas, kandidatas į 
Los Angeles miesto kontro
lierius.
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MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

IŠMOKIME SKUBĖTI
Dr. P. Beivydas

Skubėti į darbą, pasitari
mą, net į teatrą daugeliui 
tapo kasdieniniu reiškiniu. 
Be to, žmonės, kurie visada 
skuba, mano, kad tai šiuo
laikinio gyvenimo būtinybė.

Atsiminkime liaudies pa
tarles: “Skubėk, jei nori 
sugaišti“, “Skubūs darbai - 
vieni vargai“. Šios patar
les ir šiandien neprarado 
savo vertės.

Greitas gyvenimo tem
pas - būtinas šiandieninei 
technikos, mokslo, kultūros 
pažangai. Kad neatsiliktume 
nuo dienos reikalavimu, rei
kia mokėti suspėti. Skubėji
mas - blogas padėjėjas. O 
svarbiausia, kad jis kenkia 
sveikatai.

Skubėdami greičiau pada
rome tuos darbus,kurie iš 
tikrąją reikalauja ilgesnio 
laiko. Skubėjimą visada lydi 
nervą įtempimas, kuris visą
pirma pažeidžia normalią ją į kiekvienai dienai, 
veiklą. Dėlto įvyksta funk-j Apimti neaprėpiamo ne- 
c lniai sutrikimai, vadinami j galima. Dėl to niekada ne- 
neurozėmis., Žmogus darosi •: planuokite tokią darbą, kurią 
dirglus, atsiranda galvos nudirbti nepajėgsite, 
skausmai, nemiga, ir kovoti 
su šiomis negerovėmis jis^ūoti 
nebepajėgia. ' pasiskirstant tarp suaugusią

Nervinis įtempimas nepa- | šeimos narią. Būtinai duoti 
geidautinai veikia vidaus se- i 17 ir vaikams.
krecijos liaukas. Į kraują! Kiekvienu atveju reikia 
patenka daugiau kai kurią, skaitytis su realia padėtimi, 
hormoną ir biologiškai akty- ; atsižvelgiant į individualias 
vią medžiagą, pakyla kraujo- • žmogaus savybes, jo fizines 
spūdis. Ir nėmedikui darosi i ir dvasines galimybes. Toks 
aišku, kad šie procesai veda ■ Planas būtinas kiekvienam, 
prie rimtą susirgimą, gali■ nepriklausomai nuo užsiė- 
būti pagrindine miokardo in-j mim°, amžiaus ir profesi- 
farkto arba insulto priežas- ! j°s«
timi. ! Kiekvienos dienos protin-

Manau, kad teko matyti,; gas darbo ir poilsioplanayi- 
kaip skubantis žmogus valgo. ’ mas neįmanomas be griežto 
Vaizdas tikrai nemalonus. ! dienos režimo. Jeigu žmo- 
Nesilaikant maitinimo reži
mo, susergama skrandžio 
gleivinės uždegimu - gastri
tu, opalige ir kitomis skran
džio, žarnyno ligomis.

Skubėjimas einant, ypač

GALLUP Poll skelbia, kad 
baigus karą Vietname Nixono 
populiarumas pakilo iki 65%, 
bet dabar pradėjo pulti že
myn, šiuo metu jis prarado 
6%.

WASHINGTON AS. Nixono 
administracija siūlo Kon
gresui atsteigti mirties 
bausmę žudikams ir šni
pams.

SAN JOSE, Costa Rica. 
Čia buvo jaučiamas smar
kus žemės drebėjimas. Žuvo 
keletas žmonių. Padaryta 
nemažai nuostoliu. «

PHILADELPHIA, Pa. 20 
mušeiką, pasivadinę “darbo 
komiteto“ nariais, užpuolė 
Jaunąją Darbininką Išsilais
vinimo sąjungos raštinę ir 
apmušė 6 sąjungos narius.

•
WASHINGTON AS. Fede

ralinis teisėjas Įsakė Fede- 
rallniam Investigaciją Biu
rui susilaikyti nuo laikraš
tininką sekiojimą.

•
BRICK TOWNSHIP, N. J. 

Dumotorinis lėktuvas čia nu
krito. Žuvo jame buvę 6 
žmonės.

SEATTLE, Wash. Daugiau 
kaip 500 žmonių piketavo 
f ode rali n i teis m abu tį,
smerkdami Nixono progra
mą, kuri mažina fondus ko
vai su skurdu. 

be treniruotės, taip pat 
kenksmingas. Žmogaus 
vaikščiojimas - sudėtingas 
skeleto, krūtinės ląstos, 
ranką ir koją raumeną koor
dinuotas procesas. Si koor
dinacija vystosi palaipsniui 
nuo vaikystės, o vėliau auto- 
matizuojasi.

Visada skubantis žmogus 
darosi neatidus, išsiblaškęs, 
nesusikaupia, negali teisin
gai įvertinti susidariusios 
padėties, savo elgesiui nebū
na kritiškas. Tur būt, ne
sunku suprasti, koks kenks
mingas skubėjimas vairuo
tojui, geležinkelio dispeče
riui ir kitą panašią profesi
ją žmonėms.

Tokiam netinkamam sku
botumui įveikti kelią yra 
daug. Svarbiausias iš ją - 
griežta savikontrolė ir savi
drausmė. Pabandykite savo 
gyvenimą planuoti savaitei,

Labai svarbu gerai pla- 
namą darbus, lygiai

gus tuo pačiu laiku gulasi ir 
keliasi, tuo pačiu laiku valgo, 
teisingai kaitalioja poilsį su 
darbu - net tokia elementari 
dienotvarkė duoda sveikatai 
labai didelę naudą.

NEW DELHIS. Indijoje 
siautėjanti sausra paliečia 
daugiau kaip 20 milijoną 
žmonią, kuriems gręsia ba
das. Tokia sausra pirmiau 
buvo 1800 m.

PLIENO DARBININKAI
ATMETA NESTREIKAVIMA <.

Pittsburgh, Pa. Daugelis 
didžiują plieno darbininką 
unijos lokalą griežtai atmetė 
unijos prezidento Abel ir kitą 
viršininką susitarimą su 
plieno korporacijomis visai 
nestreikuoti.

Unijistai nurodo, kad toks 
susitarimas yra niekas dau
giau, kaip tik pardavimas 
plieno darbininką reikalą 
plieno korporacijoms. Jei
gu nebus patenkinti plieno 
darbininką reikalavimai, 
plieno darbininkai streikuos.

•
NIXONAS PAKEITĖ 
NUSISTATYMĄ

Washingtonas. Prez. Ni
xon a s pareiškė, kad jo ad
ministracijos pareigūnai da
bar galės liudyti Watergate 
skandalo tyrinėjime. Pir
miau jis sakė, kad jie turi 
prezidentinę apsaugą ir gali 
neliūdyti.

Watergate skandalan įsi
vėlė ir buvęs generalinis 
prokuroras Mitchell, taipgi 
Nixono asmeninis advokatas 
Dean. Abu užgyrė ir rėmė 
užpuolimą ant nacionalinės 
demokratą būstinės.

Kauno Darbo Raudonosios Vėliavos ordino P. Ziberto 
šilko kombinate prigijo graži tradicija kasmet premijuoti 
geriausią literatūros kūrini darbininkiška tematika. Per
nai garbingas apdovanojimas atiteko rašytojui Jonui Dovy
daičiui.

Šiemet Garbes diplomas iškilmingai buvo įteiktas jau
nosios kartos rašytojui Leonidui Jacinevlčiui už apysaką 
“Rūgštymą laukas“.

NUOTRAUKOJE: P. Ziberto kombinato premijos lau
reatas L. Jacinevičius įrašo autografus darbininkėms Ire
nai Valentukonytei (dešinėje) ir Elvyrai Sukaitytei.

M. OGAJAUS nuotrauka

Apie s meloninkų sušaudytą
I

Lietuvos darbo liaudies sūnų

J. Greifenbergeris

įžymiam Lietuvos Komu
nistą partijos veikėjui, kom
jaunimo organizaciją kūrėjui 
ir vadovui Juozui Greifen- 
bergeriui balandžio 6 dieną 
būtu sukakę 75 metai. Tačiau 4 <
fašistą kulka anksti pakirto 
jauną revoliucionierių. . .

J. Greifenbergeris - su
valkietis, jaunystėje dirbo 
tėvo kalvėje. Prasidėjus 
pirmajam pasauliniam ka
rui, atsidūrė Smolenske, 
Įsitraukė i revoliucine veik- < t <
lą.

1917 metais jis išrenka
mas delegatą į pirmąjį Vi
sos Rusijos Komunistinės 
jaunimo sąjungos suvažia
vimą.

Po poros metą atvykęs i 
Vilnią, J. Greifenbergeris 
Įsijungė į komjaunimo dar
bą, padėjo Lietuvos komjau
nimo Laikinajam Centro 
Biurui užmegzti ryšius su 
Baltarusijos komjaunimo 
Centro Komitetu, o sudarius 
Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistinę jaunimo sąjungą, 
buvo išrinktas jungtinio Cen
tro Komiteto sekretoriumi.

1919 metą pavasarį J. 
Greifenbergeris dalyvauja 
kovose prieš baltalenkius, o 
kontrrevoliucijai užgniaužus 
Tarybą valdžią, pasitraukė i 
Minską, aktyviai įsijungė į 
tarptautinį darbininką jauni
mo judėjimą.

Po metą J. Greifenberge
ris atvyko į Kauną nelega
liam partijos darbui, Lietu
vos Komunistą partijos Cen
tro Komitetas patikėjo jam 
vadovauti Laikinajam Lietu
vos KJS Centro Biurui. Kaip

Rašytojo Juozo Baltušio 
įdomus laiškas

LKJS C B sekretorius, jis da
lyvavo su sprendžiamojo, 
balso teise Kominternb III 
kongrese ir Komunistinio 
Jaunimo Internacionalo II 
kongrese.

J. Greifenbergeris padėjo 
paruošti Lietuvos KP III su
važiavimą Karaliaučiuje. 
Suvažiavimas išrinko jį LKP 
Centro Komiteto nariu. Ta
čiau vokiečiu policija suė
mė suvažiavimo delegatus, 
ją tarpe ir Juozą Greifen- 
bergerį. Po dvieju mėnesiu 
kalėjimo J. Greifenbergeriui 
buvo leista išvykti į Tarybą 
Rusiją, tačiau 1922 metais 
jis vėl grįžo į Lietuvą po
grindiniam darbui. Čia iki 
1923 metą pabaigos pavada
vo suimtąjį LKP CK sekre
torių K. Požėlą, vėliau dirbo 
partinį darbą Klaipėdos 
krašte, buvo LKP Centro 
Komiteto Politinio biuro na
rys.

1926 metais J. Greifen
bergeris buvo suimtas, ta
čiau po kelią mėnesią, krikš
čionims demokratams pra
laimėjus rinkimus i III sei
mą, jį iš kalėjimo paleido. 
Pirmą kartą buržuazijos 
valdymo metais J. Greifen
bergeris apsigyveno lega
liai. LKP Centro Komitetas 
jam pavedė vadovauti prof
sąjungą darbui.

Bekylantis liaudies revo
liucinis judėjimas gąsdino 
buržuaziją ir ji ryžosi likvi
duoti tas nežymias demokra
tines teises, kurias darbo 
žmonės buvo išsikovoję, 
1926 metą gruodžio 17 dienos 
naktį buvo įvykdytas fašisti
nis perversmas. Pačiomis 
pirmomis . valandomis po 
perversmo J. Greifenberge
ris ir kiti žymūs revoliuci
nio judėjimo dalyviai buvo 
suimti.

Fašistinė vyriausybė sku
bėjo susidoroti su kovotojais 
revoliucionieriais - 1926 
metą gruodžio 27 dienos rytą 
K. Požėla, J. Greifenberge
ris, K. Giedrys ir R. Carnas 
buvo sušaudyti.

Komunistą partija, liaudis 
neteko ištikimu savo sūną, 
tačiau kova, kurią kovojo 
Juozas Greifenbergeris ir jo 
bendražygiai buvo laimėta.

JUOZAS BAGUSAUSKAS
Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK vyr. 
mokslinis bendradarbis

Vilnius, 73.IV.4.

Miela drauge MIZARIENE,
Labai norėjau pasidalinti 

su Jumis gera naujiena ir 
kartu pasidžiaugti drauge su 
Jumis. Visą Vilniaus knygy
ną vitrinose pasirodė mielo
jo mūsą Rojaus Mizaros 
.raštą naujas leidimas, žmo
nės varto, susipažįsta, 
smarkiai perka. Į šį naują 
tomą sudėti net trys Rojaus 
romanai: “Povilas Jurka“, 
“Mortos Vilkienės divor- 
sas“ ir “Kelias į laimę“. 
Tomas labai stambus, dide
lio formato, labai spalvingai 
ir skoningai apiformintas, iš 
karto patraukia akį. Pabai
goje Įdėtas mažiau mums 
žinomą žodžią žodynėlis, 
paaiškinimai. Žodžiu, la
bai apsidžiaugiau ir suma
niau parašyti apie tai Jums. 
Vis prisimenu, kaip svajojo
me, kad Rojaus Mizaros raš
tai būtą iš naujo išleisti, da
bar štai susilaukėm. Smagu 
ir gera šitai matyti ir aš no
rėčiau karštai pasveikinti 
Jus su šia naujiena.

Dabar lauksime kitą Ro
jaus romaną pasirodant. Jie 
turi pasirodyti, kadangi 
anksyvesnės ją laidos seniai 
žmonią išpirktos, niekur už- 
simušdamas negausi nė vie
no egzemplioriaus, o Lietu
voje žmonės mėgsta skaity
ti Rojaus raštus, ieško, 
klausinėja ją.

Seniai berašiau Jums ir 
kitiems draugams Ameriko
je. Ne todėl, kad būčiau už
miršęs kurį nors iš Jūsą, o 
tiesiog nebespėju nieko pa
daryti laiku. Visą praeitą 
vasarą, o paskui ir visą žie
mą rašiau ir ruošiau spaudai 
naują savo knygą. Turiu su
manęs parašyti autobiogra
finę trilogiją, pavadintą ben
dru vardu “Su kuo valgyta 
druska“, be to kiekvienas 
atskiras tomas turės dar 
savo pavadinimus. Taigi 
dabar jau parašiau ir vakar 
vakare atidaviau spausdinti 
pirmąjį šios trilogijos tomą, 
pavadintą “Saulėta vaikys
tė“, o apie balandžio vidurį 
sėsiu rašyti antrąjį tomą, 
kuris vadinsis “Žėrinti jau
nystė“. Iš viso bus trys 
tomai, bent svajoju dabar 
sutilpti į tris, nors medžia
gos turiu pririnkęs labai 
daug, galėčiau prirašyti de
šimtį. Deja, nebelšteksiu 
laiko. Šiaip ar taip, man 
jau 64 metai, didelią planą 
nebėra kada beplanuoti.

Lietuvoje buvo labai grei
tai išpirktas ir plačiai skai
tomas naujas V. S. Giros 
romanas “Raudonmedžio 
rojus“. Parašytas ne šiuo
laikine tema, vaizduoja bur
žuazinės Lietuvos Kauno 
gyvenimą, tačiau pats vaiz
davimas daro romaną aktua- 
lą ir šiandien, atidengia ano 
meto buržuazijos moralinį 
smukimą, kartu parodo ir tas 
augančias revoliucines jė
gas, kurios 1940 metais pe
rėmė Lietuvos gyvenimo 
vairą Į savo rankas. Roma
nas parašytas meistriškai, 
labai grakščiu šmaikščiu 
stiliumi, gražia lietuvią kal
ba.

Didelį susidomėjimą vi
suomenėje kelia tik ką pasi
rodžiusi Jums gerai pažįs
tamo Roberto Žiugždos kny
ga “Po diplomatijos skrais
te“. Pirmą kartą taip ryš
kiai ir Įtikinamai, gerai do
kumentuotai parodoma im- 
periallstinią valstybią kėslai 
Klaipėdos krašto atžvilgiu 
1919-1924 metais, buržuazi
nės Lietuvos vadeivą parda- 
vlklškumas. Knyga moks

liška, publicistinė, tačiau 
skaitoma labai patraukliai, 
įdomiai. Netenka abejoti, 
kad su šita knyga R. Žiugž
da Įneša labai didelį Indėlį Į 
mūsą respublikos istoriją. 
Tai sveikintinas dalykas.

O dar turi gerą pasiseki
mą pas skaitytojus mūsą 
mielo prozininko Algirdo 
Pociaus nauja apsakymą 
knyga “Ištirpę migloje“, 
kurioje talentingas autorius 
paprastai ir aiškiai, realis
tiniais vaizdais atskleidžia 
Lietuvos šiuolaikinį gyveni
mą, parodo ryškiomis spal
vomis mūsą darbo žmones, 
inteligentijos atstovus, jau
nimą. Knyga ypač skaitoma 
jaunimo tarpe.

Yra pasirodę ir daugiau 
vertingą knygą, bet juos čia 
negi suminėsi visus. Neuž
tektą nė vietos, nei laiko. 
Visus nudžiugino išleistas 
vieno senesnės mūsą praei
ties rašytoją, Antano Straz
delio ir Dionizo Poškos am
žininko, Antano Klemento 
kūrybos rinktinė “Žemaitiš
ka giesmelė“, parašyta Tado 
Kostiuškos sukilimo laikais. 
Šiuolaikinė mūsą karta ma
žai ir težinojo tokį poetą bu
vus lietuvią literatūroje, o 
dabar jo kūryba pateikiama 
visiems plačiu mastu. Lei
džiama dabar Lietuvoje, 
beje, ne vien grožinė litera
tūra ir ne vien originalioji. 
Daug išleidžiama vertimą iš 
didžiąją pasaulio rašytoją 
kūrybos, taip pat ir meno 
leidinią. Nepaprastos ver
tės leidinys yra VI. Drėmos 
veikalas apie įžymųjį lietu
vią aštuonioliktojo šimtme
čio dailininką Prancišką 
Smuglevičią. Gausiai ilius
truotas spalvotomis repro
dukcijomis, gražiai apifor
mintas, gausiai prisotintas 
istorinės medžiagos apie 
įžymąjį lietuvią dailės kūrė
ją, šis leidinys yra vienas 
pačią vertingiausią pastarą
ją metą leidybos darbuose. 
Išėjo taip pat verstinė Anri 
Periušo knygą apie prancū
zą dailininką Mane, daugelis 
kitą leidinią.

Taigi šitaip. Dirbame, 
krutame.

O kaip Jūs visi? Poetas 
Vacys Reimeris, sugrįžęs 
iš JAV, daug ir plačiai pa
sakojo apie lietuvią išeiviją, 
dalį savo Įspūdžią jau at
spausdino laikraštyje “Gim
tasis kraštas“. Mes jį įkal- 
binėjame neapsiriboti šituo, 
o parašyti visą knygą apie 
savo viešėjimą Amerikoje ir 
apie Ameriką. Manau, nesu
klysiu pasakęs, kad iš visą 
mūsą, buvusią Amerikoje ir 
parašiusią apie ją daugiau 
ar mažiau Įspūdžią,. nė vie
nas nepateikė tokios plačios 
lietuvią išeivijos panora
mos, kokį pateikia Vacys 
Reimeris. Šita medžiaga 

Kūrybos vakaras Kaune

Kauno politechnikos institute šimtai skaitytoju
J. Baltušio Kūrybos vakare. Jo kūrybos apžvalgą darė 
J. Lapašinskas. A. Liepsnonis papasakojo apie J. Baltušio 
raštą sėkmę liaudyje. Tai Įausta fotografijoje. Joje iš 
kairės - A. Liepsnonis, dešinės - J. Baltušis.

labai brangi mums visiems 
čia, Lietuvoje, manau, kad 
ir Jums. Ji parodo gana pla
čiai Įvairiausią krypčią lie
tuvią užsienyje gyvenimą, 
mintis, rūpesčius. Reikia, 
kad pasirodytą tokia knyga.

Tuo ir baigiu. Priimkite 
geriausius palinkėjimus, 
taip pat prašau sveikinti vi
sus gerus bičiulius laisvie- 
čius, visus prisimenu, my
liu, noriu matyti sveikus, 
laimingus.

Jūsą -
.JUOZAS BALTŪSIS

San Francisco, Cal.
DEMONSTRACIJA PRIES 

DIKTATORIŲ THIEU

Balandžio 2 d. keli šimtai 
taikos šalininką demonstra
vo prie federalinio pastato, 
450 Golden Gate Avė. Jie 
laikė apsupę pastatą iš visą 
pusią ir nešiojo plakatus, 
smerkiančius Pietą Vietna
mo prezidentą Thieu.

Kaip žinia, kovo 30 d. 
Thieu lankėsi pas prezidentą 
Nixoną San Clements, Calif. 
Nixonas maloniai priėmė 
diktatorią Thieu ir skaniai 
pavaišino Amerikos taksą 
mokėtoją išlaidomis.

Balandžio 2 d. moterys 
skelbė mėsos boikotą, ragi
no mėsos kainas mušti 10- 
15%. Nixonas neprisidėjo 
prie boikoto. Jis palaikė 
korporaciją interesus ir dik
tatoriaus Thieu režimą, ku
rio išlaikymui Vietnamo 
kare žuvo daugiau 50,000 
amerikiečią, išleista bilijo
nai dolerių, grįžo iš Vietna
mo tūkstančiai invalidą.

Nepaisant to, diktatorius 
Thieu drįso atvykti Ameri
kon ir Čia lankytis. Jis ap
lankė Lyndon B. Johnson 
našlę ir pagerbė mirąsįp^e- 
zidentą, kuris visais gali
mais būdais rėmė diktatorią 
Thieu.

Kalifornijos gubernato
rius Ronald Reagan balan
džio 3 d. Los Angeles mies
te buvo surengęs iškilmin
gus pietus diktatoriui Thieu. 
Keli šimtai taikos šalininką 
piketavo viešbutį, kuriame 
buvo Thieu vaišinamas. Jie 
reikalavo, kad Thieu paleis
tą iš kalėjimą daugiau kaip 
200,000 politinią kalinią. 
Jie reikalavo taikos ir de
mokratijos Pietą Vietname.

Balandžio 2 d. keletas 
šimtą demonstrantą piketavo 
Saigono konsulatą San Fran
cisco mieste. Jie taipgi rei
kalavo paleisti visus politi
nius kalinius iš Pietą Viet
namo kalėjimą.

IG. KAMARAUSKAS

WASHINGTONAS. Fede
ralinis teismas sutiko su
naikinti 1971 m. geg. 1 d. 
areštuotą ir teistą antikari- 
nią demonstrantą rekordus. 
Pasirodė, kad jie buvo nele
galiai areštuoti.
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Kanadoje
Toronto. - Atrodo, kad 

Toronto Lietuvią Moterą 
Klubo susirinkimai dienos 
metu būna sėkmingi. Praei
tas susirinkimas tai dar kar
tą parodė. Jis įvyko trečia
dienį, balandžio 4 dieną, po 
piet. Susirinkimas buvo gana 
įvairus.

Buvo aptarti klubo reika
lai. Tarp kitko, buvo pa
siūlyta ruošti klubiečią pik
niką, organizuoti išvyką į 
Niagara Falls, kada sodai 
žydi ir būna labai graži apy
linkė.

Lietuvies Balso admini
stratorius K. Kilikevičius 
atsikreipė į klubietes talkos 
spaudos piknikui. Kvietimas 
buvo vienbalsiai priimtas.

Galutinai šie reikalai bus 
sutvarkyti sekančiame su
sirinkime, kada bus patiekta 
daugiau žinią, ypač apie iš
vyką.

Apsvarsčius klubo reika-

lūs, kaip ir visuomet, pra
sidėjo vaišės, kuriu metu 
buvo malonus įvykis. Tai 
draugės G. Janauskienės 
gimtadienio atžymėjimas. 
Pagal kanadiškus papročius, 
buvo paruoštas tortas su 
žvakutėmis ir visais papuo
šalais. Dalyvavusios sudai- 
navom “Ilgiausiu metą”, pa- 
linkėjom geriausios sėkmes.

Draugė B. Janauskienė iš
buvo šio klubo užrašu se
kretore 18 metą ir daug dar
bavosi moterų chore, kai jis 
gyvavo.

KORESP.

WASHINGTONASo Italijos 
premjeras Giulio Andreottis 
lankėsi pas prez. Nixona. 
Vėliau atvyko i New Yorką 
svečiuotis pas majorą Lind
say.

RALEIGH, N. C. Policija 
areštavo daugiau kaip 20 in
dėną ir juodąją kovotoją už 
civilines teises. Jie piketa
vo valdišką ištaigą.

MIAMI, FLORIDA
SU GEGUŽĖS PIRMOSIOS TARPTAUTINĖS DIENA!
žmonej Šventės solidarumo diena

Sveikinu “Laisvės” leidėjus, rašytojus, skaitytojus ir 
rėmėjus ir visus naudingai dirbančius žmones Amerikoje 
ir Lietuvoje. Taipgi sveikinu visus Tarybinėje Lietuvoje 
veikėjus, kurie dirba dėl gerovės LTSR.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais linkiu visiems sveika
tos, laimės, sėkmės darbuose ir gyvenime.

Lai mūsą kova už teisingą tautu taiką, veda prie galutino 
užbaigimo žudynią, karo gaisrą ir nekaltą žmonią kraujo 
praliejimo.

Lai saulė šviečia visiems taiką mylintiems žmonėms!
J. SMALENSKAS

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite Savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

K

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 Ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR
Busais Num, 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 e 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
^HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Cam pa u Avetiue 

365-6350
§ HARTFORD. CONN. 06103
1 11 Charter Oak Ave.
į 249-6255
į KANSAS CITY, KANSAS 66102 
■‘j, 18 So. Bethany
2 AT 1-1757
I LOS ANGELES, CALIF.
.j 2841 Sunset Blvd, 
j 382-1568

MIAMI, FLA. 33138 
:< 6405 Biscayne Blvd, 
j FR 9-8712
Š MINNEAPOLIS. MINN. 
I 2422 Central Ave., N. E.
į Telephone: (612) 788-2545 
g NEW BRITAIN. CONN. 06052 
§ 97 Shuttle Meadow Ave. 
į 224-0829

v g

3

90026

55418

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 
1236 — 9th Avenue 

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave. 

257-2113
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
I VINELAND, N. J. 08360 

Parish Hall
I West Landis Ave. 

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 

i 82 Harrison Street 
1 798-3347

■ir..,

Philadelphia, Pa

“Laisvės” redaktorius
Jonas Gasiūnas užsirašinėja 
draugą pastabas Redakcijai

5-tas puslapisLAISVĖ

ATSISAUKI MASDetroit, Mich Miami, Fla
MIAMI,

LLD 10 KP. NARIAMS LIŪDNAS PRISIMINIMAS
mano mylimas vyras

1967 mo balandžio 27 d

o

1Binghamton, N.Y
LLD REIKALAIS

R o

drg

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Katie Vaicekauskienės

o

mirė
1962 mo balandžio 27 d.

MŪSŲ LIGONIAI

BINGHAMTON, N. Y

John Strolis
mirė

1973 m. kovo 25 d

■ « rašėte

ir draugams šione šalyje ir Tarybų

A.

A
P

Thamsonienė buvo 
priepuoliu sunkiai 
ir tapo nuvežta li- 
Bet dabar randasi

Sena veikėja ir LLD pirmi
ninkė Katrina Petrikienė su 
detroitietė Teofile Masiene.

HHĮ
iii

O#

Žymi pažangiajam lietuvią 
judėjime veikėja Helena Jes- 
kevičiutė kalba “L.” turinio 
reikalais i<-

Chicago, III.
MIRĖ P. DEVEIKIS

Reiškiame gilią užuojautą jo mylimai žmonai Nelei ir 
jos šeimai, sūnui Albert Kaminskui ir jo šeimai, Jono se
selei Damei Bartulienei ir jos šeimai, taipgi visiems 
kitiems gaminėms 
Lietuvoje.

Sophie 
širdies 
susirgus 
goninėn.
namie ir gydytojo priežiūro
je sveiksta. Širdingai dėko
ju visiems, kurie šaukėte 
mane telefonu ir
užuojautos atvirtos Sophie 
Thamsonienei.

Aš negaliu jo pamiršti.
ELENA MANKAUSKIENĖ - ŽMONA 

Miami, Fla.

Sekniadieni, balandžio 8 
dieną, įvyko LDS 21 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. 
Narią dalyvavo vidutiniškai. 
Kuopos pirmininkė Anna 
Daukus atidarė susirinkimą. 
Pirmininkė pareiškė, kad 
mirė viena kuopos narė - 
draugė Adelė Butkus. Visi 
kuopos nariai pagerbė misu- 
sią atsistojimu ir tylos mi
nute.

Visi kuopos valdybos na
rią raportai priimti. Kuo
pos bowlininką komisijos na
rys Alfons Rye raportavo 
apie ją veiklą ir rengimąsi į 
Milwaukee, Wisconsin i LDS 
Bowling turnyrą. Jis pa
reiškė, kad jau beveik turi 
surinkę pakankamai pinigą 
užmokėti už busą, kuris nu
veš ir parveš atgal.

VIETINIS

rengime ir susirinkime iki 
tik jo jėgos leido. Jis per 
daugelį mctąųęjo LDS 112 
kuopos finansą Sekretoriaus 
pareigas. Taipgi buvo vei
klus North Side gyvavusios 
LLD kuopos narys. Jam 
rimtai susirgus ir negalint 
eiti atsakingą organizacijose 
pareigą, minėta kuopa likvi
davosi, o LDS 112 kp. išsi
rinko naujus pareigūnus.

J. M-NĖ

Balandžio 18 dieną atsi
buvo Aido Choro gražus ir 
sėkmingas pagerbimui gar
bės narią ir rėmėją koncer
tas. Susirinko gražus skai
čius žmonią paremti Chorą 
ir paklausyti gražią liau
dišką dainą. Choro pirmi
ninkas J. Viginas atidarė 
koncertą ir trumpoje formo
je perstatė dainuoti Ukrainą 
Chorą, kuris gražiai sudai
navo net 6 liaudiškas dainas, 
kas klausytojams labai pa
tiko. Birutė Ramoškaitė iš
kvietė pažangiesiems lietu
viams dar iš jaunu dieną 
žinomą, kaipo artistę ir dai
nininkę, Onutę Stelmokaitę. 
Jinai puikiai sudainavo solo 
keturias daineles, ir publika 
jai dėkojo griausmingais ap
lodismentais., ,

Lietuvių Social is Klubas
Kreipiamės į Lietuvią Socialio Klubo narius, 

gyvenančius toliau už Miami apylinkės. Prašome 
dėmesio!

Per neapsižiūrėjimą advokato, ėmusio Lietuviu 
Socialiam Klubui Carter!, nariams, kurie davė 
paskolas įsigyjimui namo, buvo duoti paprasti 
Šerai vietoje paskolos certifikatą. Sis dalykas 
buvo įstatymiškai išlygintas.

Dabar visi Klubo nariai, kurie turi senuosius 
Šerus, prašomi grąžinti juos į Lietuvią Socialio 
Klubo raštinę, o vietoje ją gausite certifikatus, 
už kuriuos įstatymai leidžia skolintojams mokėti 
nuo pelno nuošimčius.

Miami gyvenantieji nariai ateikite į Klubo su
sirinkimus ir iškeiskite Šerus į certifikatus.

LIETUVĖJ SOCIALIO KLUBO VALDYBA

Mūsą adresas? Lithuanian Social Club, Inc.
2610 N. W. 119th Street 
Miami, Fla. 33167

(16-18)

Susirinkimas įvyks gegu
žės 5 d. 2 vai. po pietą. 
Slovaką salėje, 1150 N. 4th 
Street. 1

Kadangi turime keletą na
rią sergančią, tai vis dėl to 
atidėlojame spaudos naudai 
parengimus. Bandykime tą 
įvykdyti sveikieji, kad ir ma
žiau praktikos turintieji. 
Be to, dar ne visi nariai 
esate gavę J. Ragausko knygą 
“Žmogus ieško tiesos”. O 
tai labai įdomi knyga. Sia
me susirinkime ją gausite.

M

Ilgoką laiką sirgęs 
Petras A. Deveikis mirė ba
landžio 14 d., sulaukeš 86 m. 
a. Gimė ir augo Lietuvoje, 
Ukmergės rajone. Šioje ša
lyje išgyveno 67 metus. Ve
lionis buvo nenuilstantis vi
suomenės darbuotojas. Mes 
jį matėme kiekviename pa-

JAMES JACKSON

Amerikos Komunistą Parti
jos vadas šiomis dienomis 
Washingtone tarybinėje am
basadoje tapo apdovanotas 
Lenino medaliu “už ener
gingą propagavimą marksiz 
mo-leninizmo idėją, pasau
linės taikos ir taurą drau
gystės

Gavau knygą “Žmogus 
ieško tiesos”. Knyga yra 
buvusio kunigo Jono Ragaus
ko parašyta. Knyga labai 
svarbi ir įdomi. Ją reikėtą 
perskaityti kiekvienam lie
tuviui, kuris įdomaujasi šiuo 
ir “pomirtiniu” gyvenimu. 
Šioje knygoje pasisemsite 
daug žinią. Susipažinsite 
su popiežią ir kunigą dar
bais. Joje labai daug sudėta 
labai vertingos informaci
jos.

JONAS VAICEKAUSKAS

Išeina H. Hinman ir gra
žiai sudainuoja solo. S. Za- 
vis jai akompanavo mando
lina. Publikai labai patiko. 
Be to, S. Zavis gražiai su
grojo kelius kavalkus solo 
mandolina ir publika padė
kojo jam ranką plojimu.

Išeina J. P. Gabrėnas ir 
trumpai pakalbėjęs apie J. 
Birštono dalyvavimą Aido 
Chore ir jo mirtį, perstatė 
Mai Gabrėniene dainuoti.<
Mai Gabrėniene yra per daug 
metu Miamio lietuviams ži- 4
noma kaipo solistė. Jinai 
yra daug dainavus Aido Cho
ro bei LLD 75 kp. koncer
tuose ir mažesniuose paren
gimuose. Jinai gražiai su
dainavo keletą liaudišku dai- c C
nelią, sužavėjo publiką, kuri 
griausmingais aplodismen
tais padėkojo jai.

Aido Choras, Birutei Ra
moškaitei vadovaujant, pui
kiai sudainavo, pradžioje ir 
pabaigoje koncerto: “Sveiki 
gyvi mūs svečiai”, “Daug, 
daug dainelių”, “Atskrenda 
sakalėlis”, “Žvaigždė”, 
“Augo kieme klevelis”, ir 
“Geras pavasaris”. Bėru
tė Ramoškaitė akompanavo 
ir solistėms.

Jurgis Mikitas
mirė

■i

Daugiau Arthur Petrikos nuotraukų 
iš "L.” Dalininkų suvažiavimo

94122

O Aido Choro pirm, ir L. 
vajininkas J. Grybas pasako
ja suvažiavimui savo ir J. 
Lazausko patyrimus vajuje.

Aido Choras ir solistės 
gražiai ir gerai atliko savo 
užduotis, už ką klausytojai 
jiems šiltai dėkojo.

. Daugelio žmonių lankyma
sis į Aido Choro koncertus 
ir jo rėmimas finansiškai, 
liudija, kad kultūrai meno 
mylėtojai nori, kad Choras 
gyvuotą ir skleistą mūsą 
gimtosios tėvynės dainas, ne 
tik lietuvią, bet ir svetim
taučiu tarpe. Miamio pažan
giečiai lietuviai, kultūros ir 
dailės mylėtojai, žino, kad 
Choro nariai, pašvenčia daug 
laiko, energijos ir finansų, 
už tai ir gausiai remia jį.

Taipgi sunkiai serga Wal- 
geris Lakas ir Juozas Slie
kas. Vėliname jiems grei
tai pasveikti. Labai gaila 
suminėti, kad du geri drau
gai, pažangią organizaciją ir 
laikraščią rėmėjai, Alek
sandra Valilionis ir Juozas 
Šimkus išsiskyrė iš gyvąją 
tarpo ir paliko didelę spra
gą, kurios negalima užpildy
ti. Širdingiausia užuojauta 
draugėms M. Valilionenėi ir 
Olgai Šimkienei.

J. W. THAMSONAS

Balandžio 30 d. bus many mylimos žmonos gimtadienis, 
jau šeši mėnesiai praėjo kai ji ilsisi amžinai.
Mieloji, liūdime mes - Jūsų vyras ir vaikai. Mes tik 

gėlėmis galime papauošti jūsų kapą.
JONAS VAICEKAUSKAS

Binghamton, N. Y.

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas

Jau 11 metą kai negailestinga mirtis atskyrė mano 
mylimą vyrą ir dukrą tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona
HELEN, dukra
WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

Kumpan 
Kumpan 
Mainionienė 
Kazėnas

M. Sadauskienė
N. Maciukienė
V. Gaidis

Baka 
Žolynas 
Jasilionienė

A, Maldaikienė 
J. Cekanauskienė 
N. Judikaitienė 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė 
J. Vaicekauskas
J. Vezis 
H. Vezienė
K. Juozapaitienė 
P. Juozapaitis 
K. Morkūnienė

N. Ryzu
J. Ryzu
J. Slesoraitis
E. Slesoraitienė
J. Kiraila
A, Kirailienė
S. Dainis
U. Zukienė
W. ir M. Žukai
T. Bagdonienė
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Niujorkiečiai Sveikina
44 Vilnies” Suvažiavimą

“Vilnies” suvažiavimas Įvyks gegužės 6 d. Kaip jau 
matėte, vilniečiai labai gražiai pasveikino “Laisvės”
suvažiavimą su virš $400. Tad ir mes bandome parodyti
savo gerą širdį draugams čikagiečiams.

Jau pasiuntėm auką sekamai:
Lietuviu Namo Bendrovė ...... 

4

Niujorko Lietuviu Moterų Klubas o . 
Anna Quater......... 
Jonas Grybas - prenumerata ir auka 
LLD 185 kuopa . o o . o □ . » . . . 
Helen ir Robert Feifcriai ......
Wm. Baltrušaitis ............. 5.00
Frank Yakštys. ......... 5.00
Frank Varaška... ...... 5.00
Antanas Bimba. ......... 5.00
Ieva Mizarienė. ............ 5.00
M. Kreivėnienė. ... ........... 3.00
Alex M itchell........... 2.00
Helen Siauricnė .............. 2.00
Jurgis Bernotą ....o 2.00

Viso $244.00
Aišku, kad tai ne viskas. Tikimės, kad dar prisidės ne 

vienas draugas, o mes su mielu noru persiusime. Girdė
jau, kad d. Andrulienei įteikė kai kurie niujorkiečiai svei
kinimus. Tas irgi prisidės prie mūsų New Yorko garbės.

IEVA MIZARIENĖ

Taurus laisvietis

Vincas Čepulis

Balandžio 23 dieną drg. 
Vincas Čepulis atšventė savo 
80-ąjį gimtadienį. Tai gar
binga sukaktis. Gaila, kad 
tas geras draugas, buvęs 
labai Įtakingas pažangiaja
me lietuviu judėjime veikė
jas ir ilgametis “Laisvės” 
Direktorių Tarybos narys ir 
sekretorius, per pastaruo
sius apie 12 mem yra su
spaustas Parkinson’s ligos 
ir aktyviai nebegali dalyvau
ti su mumis. Bet jis ir 
šiandien paskaito “Laisvę” 
ir atidžiai seka Įvykius vi
same pasaulyje.

“Laisvės” kolektyvo nuo
širdžiausi Vincui sveikini
mai.

WASHINGTON AS. Aukš
čiausiasis teismas nuspren
dė, kad mokyklos viršininkai 
negali paleisti iš darbo dai
lės mokytojos Mrs. Susan 
Russo tik todėl, kad ji atsi
sakė mokinius prisiekdinti 
vėliavai.

Skundžiasi 
sveikatos stoviu

Per telefoną kalbėjausi su 
laisviečiu Juozu Zajankaus- 
ku. Klausiau, kodėl jis nie
kur nebepasirodo, pav., ne
matėme jo net “Laisvės” 
dalininką suvažiavime. Juo
zas skundžiasi sveikatos pa
dėtimi. Iš vienos pusės, jį 
kamuojąs svaigulys, iš ki
tos - Į kojas esąs Įsimetęs 
skaudus atritas, sunku be
paeiti. Labai norėjęs daly
vauti suvažiavime, bet nepa
jėgęs. Labai apgailestauja.

Ot, girdi, toji nelemtoji 
senate “smaugia”. Sakau: 
Jau panašioje padėtyje 
esame daugelis senosios 
kartos žmonių. Tu, Juozai, 
ne vienas. . .

REP..

o . . $100.00
. . o 50.00

□ . . 25.00
. o . 15.00

. . . . 10.00
. . o 10.00

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Policija areštavo 65 nar

kotiką dylerius, pas kuriuos 
rado didelius kiemus narko
tiką. Ilgą laiką jie buvo se- 
kiojami. Dabar esąs suardy
tas svarbiausias narkotiką 
biznio centras šiame mieste.

•

Kalėjimą administracija 
nutarė Į metus laiko užda
ryti du merginą kalėjimus, 
kurie yra nusenę ir nebetinka 
kalines juose laikyti.

•
Parką departamentas tu

rės išleisti $83,655 už iš- 
griovimą 25 išviečią (toile- 
tą) miesto parkuose. Tuos 
reikalingus toiletus vandalai 
išdaužė. Vandalai išdraskė 
daugiau kaip 200 Įvairią 
įrengimą parkuose.

Rezignavo policijos komi- 
sionierius P. V. Murphy.
Majoras Lindsay paskyrė 
Donald F. Cawley nauju po
licijos komisionieriu. Mur
phy gavo aukštesnę vietą Wa
shingtone - federalinei po-į 
licijai vadovauti.

•
Samuel Gavin pasikorė ka

lėjime. Tai penktas kalinys 
šiais metais nusižudė.

Nusitarė streikuoti 47 ka- 
pinią 1,700 prižiūrėt o j ą. 
Reikalauja atnaujinti sutartį 
su algą pakėlimu ir darbo 
sąlygą pagerinimu. Streiko 
metu lavonus laiko šaldytu
vuose. Prieš porą metą 
streikas tęsėsi 8 savaites.

•
Prie Tombs kalėjimo Fo

ley Square buvo surengta 
protesto demonstracija. 
Reikalavo paleisti iš kalėji
mą visus politinius kalinius.

•
Advokatas Abraham Wer- 

fel kaltinamas pridavimu ka
liniui Gary Kemp narkotiką. 
Kalinio žmona Įdavusi advo
katui neva cigarečią pakelį 
perduoti kaliniui. Sargas 
patikrino pakelį ir rado jame 
narkotiką. REP.

AIDO CHORO KONCERTAS
SVEČIAI - MENININKAI IŠ ČIKAGOS

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

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

Artistą grupė iš Chicagos - po vad. Valeria Urbikas
BEIRUTAS. LebanonoKo

munistą partija griežtai pa
smerkė Izraelio teroristu c 
kriminalinius užpuolimus 
palestiniečią partizaną. Už
muštąją laidotuvėse dalyva
vo daugiau kaip 100,000 ara
bą, reikalaudami atkeršyti 
Izraeliui ir Amerikai, kuri 
padeda Izraelio agresijai 
prieš arabus.

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

Artistą grupė iš Čikagos: Vadovė - muzikė Valeria Urbikas, Estelle Bogdon, 
Wanda Žalys, Helen Bordner, Ann Jakuska, Roger Žilis, 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

LAISVĖ

Newyorklečiai demonstruoja prieš karą, prieš aukštas 
maisto kainas, prieš aukštus taksus. Panaši demonstra
cija Įvyks gegužės 1 d. Union Square kaip 4:30 popiet. 
Nemažai ir lietuvią šioje demonstracijoje dalyvaus ir ben
drai minės Tarptautinę Darbininku Dieną - Gegužės Pir
mąją.

AIDO KONCERTO ŽINIOS

Atvyksta artistų grupė 
iš Chicagos

Labai dažnai skaitome 
“Vilnyje” apie čikagiečią 
artistą grupės pasirodymus 
įvairiose pažangiąją lietuviu 
pramogose. O dabar džiugu 
pranešti, kad tie gabieji me
nininkai atvyksta INewYor- 
ką dalyvauti Aido choro kon
certe.

Minėtą artistą grupė susi
deda net iš 8 talentingą dai
nininką-^ i šokiką. Ją va
dovė - rnuzikė Valerie Ur- 
bikas. Laukiame mieląją 
menininku su vienu malonu- 

4

mu.
Aidas žada taip pat šau

niai pasirodyti. Pasirinktos 
šią laiką kompozitorių dai
nos, kaip tai, Edvardo Bal
sio naujas kūrinys estradi
niai pramogai “Baravyką 
šokis” - žodžiai Pr. Geru
laičio, Algio Bražinsko me- 
liodinga daina “Tėvynė Lie
tuva” - žodžiai V. Bložės, 
ir kitą šią dieną kompozito- 
rią, kurie sukūrė daug ver
tingą muzikos kūriniu. Nau
jas gyvenimas skatina ieš
koti naują žanru, nauji kom- 
pozitorią kūriniai atskleidė 

vartus i platu pasaulį. 
Šiandien tarybinė muzika 
girdima ne tik koncertuose 
ir parengimuose, bet ir per 
radiją.

Aido choro koncertas 
įvyks Lietuviu Piliečiu klu
be, 69-61 Grand Aveo, Mas- 
peth, N. Y. Pradžia 2 vai. 
p. p. Bilietas tik $2.50.

Laukiame svečią iš arti 
ir toli. H. F.

VICTOR BECKER
“Aido” solistas

Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

Šią metą balandžio 18 die
ną 1:30 vai. p. p. Įvyko 
“Laisvės” salėje Moterą 
klubo susirinkimas, kuri 
pravesti pakviesta Nastė 
Buknienė.

Sekr. Br. Keršulienė per
skaitė paskutiniąją dvieją 
susirinkimą protokolus. 
Tiesa, susirgus Br. Keršu- 
lienei, praėjusio susirinki
mo eigą užrašė H. Feife- 
rienė.

Pirm. I. Mizarienė pakal
bėjo apie LDLD reikalus, 
paragino nares užsimokėti 
atsilikusias duokles. Pri
minė “Vilnies” dalininką 
suvažiavimą, pasiūlydama jį 
pasveikinti.

Nutarta suvažiavimą pa
sveikinti su $50 auka. Prie 
šios aukos M. Kreivėnienė 
pridėjo $3.

Si kartą Į klubą gautos 
dvi naujos narės. Per I. 
Mizarienę į mūsą klubą Įsi
rašė advokatė Stefanija Ma- 
sytė ir jos mamytė Teofilė 
iš Detroito.

Fin. sekr. Anna Yakštis 
išdavė finansinį raportą iš 
T. Moters dienos parengimo 
auką ir laimėjimą. Iždinin
kė N. Ventienė užtvirtino 
iždo stovį.

H. Feiferienė raportavo 
iš “Laisvės” dalininką su
važiavimo, ir perdavė lin
kėjimus nuo mūsą klubo na- 
rią iš Klaipėdos (Lietuvos) 
nuo Onutės Tučaitės ir Onu
tės Janušienės. Savo laiške 
jos mini, kad jos seka 
“Laisvėje” mūsą klubo vei
klą ir visas žinias apie pa
žįstamuosius, teiraujasi 
apie Lilijos Kavaliauskaitės 
sveikatą. .....- . ------

■ Paaukota gegužės 1-osios 
komitetui $25.

Mirus klubo narei Caro
line Baretela, jos sesutė klu
bo fin. sekr. Anna Yakštis 
padėkojo visoms narėms, 
kurios išreiškė užuojautą 
žodžiu, raštu arba atsilankė 
į šermeninę.

Penktadienis, Balandžio (April) 27, 1973

Pramogų Kalendorius

Susirinkime ant stalo ma
tėsi naujai Lietuvoje išleis
tas rašytojo Rojaus Miza- 
ros raštą rinkinio pirmas 
tomas. Šia proga mūsą nuo
širdi narė Anna Quater Įtei
kė $50, kad Įdėjus “Lais
vėn” mūsą mielojo, buvusio 
“Laisvės” redaktoriaus, 
prisiminimą.

Narės A. Kunevičienė ir 
A. Černiauskienė dar vis 
nesijaučia gerai, dar tebe- 
slrguliuoja.

Dovaną atnešė draugės K. 
Caikauskienė, E. Danilevi
čienė ir N. Ventienė. Auką 
gauta nuo draugią sekamai: 
M. Kavaliūniene aukojo $5. 
Po $2: Fr. Mažilienė, A.
Quater, M. Kreivėnienė ir 
J. Šimkienė. V. Balkus - 
$1. Moterą klubas dėkoja.

Po susirinkimo vaišes pa
ruošė A. Rainienė, N. Buk
nienė ir N. Ventienė.

Sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės 16 dieną. Tai 
bus paskutinis šio sezono 
susirinkimas, tad raginame 
nares atsilankyti. Vaišes 
paruoš A. Rainienė ir M. 
Sukaitienė.

H. F.

GALLUP poll tyrinėtojai 
raportuoja, kad 65% ameri- 
kiečią nusiskundžia dėl per 
augštą federaliniu taksą; 73% 
darbininką reikalauja numa
žinti taksus.

PITTSBURGH, Pa. Nuo 
1971 metą apie 40,000 plie
no darbininką paleisti iš dar
bą. Dabar beliko 490,000 
dirbančius plieno pramonė
je.

John Unitas, 
a Great Colt

The famous football team 
of Baltimore is the Colts. 
The most famous Colt of 
them all - John Unitas, (Jo
naitis), whose parents are 
Lithuanians, will be honored 
by friends and well-wishers

JOHN UNITAS
May 19. May 19 will be 
Unitas Day in Maryland. 
Unitas has been with the 
Baltimore Colts for 17 sea
sons.

As for the festivities hon
oring Unitas it’s expected 
that an enormous crowd will 
participate and be enter
tained by the program that’s 
being planned.

For 17 years John Unitas 
has thrilled the crowds of 
football fans. He has made 
the game of football more 
exciting than it has ever 
been before.

At “the First Annual Aca
demy of Professional 
Awards” presentation in 
1968, honoring the top per
formers as selected by their 
fellow athletes, John Unitas 
was given an award as the 
most outstanding star in 
football.

ILSE

BALANDŽIO 28 D.

Lietuvią Namo Bendrovės 
(Lithuanian Building Corp., 
Inc.) šėrininką 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.

GEGUŽES 6 D.

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

GEGUŽES 13 DIENĄ

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

VALDYBA
-

GEGUŽES 20 DIENA<

Lietuvią Literatūros 
Draugijos 2-roji apskritis 
rengia filmą rodymo popietę. 
Filmai bus apie Lietuvą. 
Juos rodys Jonas M'fkatla, 
Salomėja Narkeliūnaitė ir 
Jonas Grybas.

Po filmą rodymo bus už
kandžiai ir kava. įėjimas 
kaip auka $2.

BIRŽELIO 10 DIENĄ

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

KP. VALDYBA

’’Laisvės”
Direktoriams

Direktorią posėdis Įvyks 
balandžio 30 d., 2 vai. po 
pietą, Laisvės salėje. Visi 
dalyvaukime.

SEKRETORĖ
(16-17)

Apie Liliją 
Kavaliauskaitę

Praėjusią savaitę susida
rė nenumatytą komplikaciją 
Lilijos gydymo procese, tad 
ir vėl negalima jos lankyti.

Prie progos, noriu palin
kėti nuo viso “Laisvės” ko
lektyvo ilgiausią metą Lili
jai. Gegužės 16 d. Įvyks 
jos gimtadienis - sukaktis. 
Sesuo Margaret prašo laiš
kus Lilijai vis siąsti per 
“Laisvę”, nes ji nežinanti, 
kaip ilgai Lilija bus ten, kur 
dabar yra.

IEVA MIZARIENĖ

RIO DE JANEIRO. Penkią 
Brazilijos universitetą stu
dentą vadai kaltina valdžią 
už studentą veiklos žaboji- 
mą, veikliąją studentą žemi
nimą, persekiojimą, arešta
vimus ir net žudymus”.




