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KRISLAI
Žiaurus atsižymėjimas
Tęsiasi energi jos krize
Palaiko Kubos boikotą
Žuvo du milijonai
Turtingiausias komikas

J. GASIUNAS

Nacionalinė Mokslų Aka
demija paskelbė šiurpulingą 
žinią, kad amerikiečių che
mikalais nuteriota pietų 
Vietnamo žemė gali būt visai 
nederlinga dar šimtą metų.

Pietų Vietnarpe šiuo metu 
milijonai žmonių gyvena dėl 
maisto stokos pusbadžiai o 
jų žemėi karo metu chemi
kalais apnuodyta, nebeduoda 
jokio vaisiaus.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje amerikiečiai, nu
mesdami po atomine bombą 
ant Japonijos miestų Hirosi
mos ir Nagasakio kur žuvo 
šimtai tūkstančių civilinių 
žmonių, užsirekordavo kaip 
žiauriausio akto atlikėjai. 
Antras siaubingas rekordas: 
chemikalais išdeginimas že
mės, kuri palieka daugiau 
šimtą metų nebederlinga.

•

Amerikiečiai kenčia nuo 
energijos krizės, kurios di
džiausi kaltininkai - aliejaus 
ir gazolino korporacijos.

Šios krizės metu aliejaus 
kompanijos žeriasi bilijonus 
dolerių pelno. Viena korpo
racija giriasi 1973 metais 
padariusi pelno 300% dau
giau, kaip 1972 m.

Energijos šaltinių ir ga
mybos nacionalizavimas ga
lėtų lengvai panaikinti ener
gijos krizų. Daugelis unijų 
ir kitų visuomeninių organi
zacijų jau pasisakė už na
cionalizavimą. Bet Nixono 
administracija prieš tai 
piestu stoja.

•

Meksikos sostinėje Kis- 
singeriui sunkiai vyko apra
minti Lotinų Amerikos už
sienio reikalų ministrus, su
sirinkusius į konferenciją.

Daugelis ministrų pareiš
kė atvirai nepasitenkinimą 
Jungtinių Valstijų nusistaty
mu link Kubos. Jie nurodi
nėjo, kad Kubai taikomas 
boikotas turi būt baigtas ir ji 
turi būt skaitoma pilnateise 
Lotynų Amerikos valstybių 
šeimos nare.

Nixono administracija to
liau tusia revoliucinės Kubos 
boikotą, kuris abiem šalim 
yra žalingas.

Pirmasis milijonas ame
rikiečių žuvo trafiko nelai
mėse per 49 metus, o antra
sis milijonas - per 25 metus. 
Dabar jau turime 2 milijonus 
trafiko nelaimėse žuvusiu 

■■ < 

amerikiečių.
Numatoma, ateityje tre

čias milijonas gali žūti per 
18 ar 20 metų. Daugiau auto
mobilių, daugiau nelaimių, 
šiuo metu žūsta maždaug 
58,000 į metus.

Isigėrusieji vairuotojai 
sudaro keliuose didžiausi 
pavojų - užmuša i metus apie 
28,000 amerikiečių.

Komikas Bob Hope yra 
vienas turtingiausių žmonių. 
Jis sakosi turis $27 milijo
nus turto, bet kiti mano, kad 
jo turtas siekia iki $300 mi
lijonų.

Nixono išrinkimui Bob

Apkaltino dar 7 buvusius
Nixono padėjėjus, kaip

Watergate suokalbininkus

Herbert W. Kalmback, bu
vęs personalinis Nixono ad
vokatas, teismui prisipažino 
esąs prasižengęs nelegaliu 
fondų kolektavimu republi- 
konų kandidatų rinkimams. 
Jam gresia 3 metųkalėjimas 
ir $11,000 piniginės baus
mės.

Peru prezidentas už 
progresą ir taiką

Lima. Peru prezidentas 
Juan Valesco Alvarado spau
dos atstovams pareiškė, kad 
jis griežtai laikosi progreso 
ir taikos programos.

Per pastaruosius penketą 
metų jam prezidentaujant 
Peru respublikoje atsiekta 
nemaža pažangos, pravestos 
darbo žmonėms naudingos 
ekonominės ir socialinės 
reformos, nacionalizuotos 
užsienio monopolijų nuosa
vybės ir t. t.

Padarė 300% pelno
Los Angeles Calif. Occi

dental Petroleum korporaci
ja, viena didžiausių aliejaus 
kompanijų, 1973 metais pa
darė 300% pelno.

Tos kompanijos pelnas 
1973 metais sudaro $79.8 
milijono. Su aliejaus kainų 
pakilimu šiuo metu dar dau
giau pelno daro.•

TOKIJAS. Japonija prašo 
Amerikos nesiųsti savo ato
minių submarinų i Japoni
jos uostus.

Smerkia
kidnaperius

St. Paul, Minų. Amerikos 
Indėnų Judėjimo vadai Den
nis Banks ir Russell Means 
pasmerkė Patricijos Hearst 
kidnaperius, nepaisant to, 
kad jie reikalauja iš milijo
nieriaus Hearsto skur
džiams nemokamo maisto.

Kidnaperiai tik padeda 
reakcijai Įsigalėti, sako 
Banks ir Means kurie šiuo 
metu yra teisiami už Wound
ed Knee okupaciją prieš me
tus laiko.

Hope nesigailėjo paskirti 
$50,000. Taipgi jo sandrau
gai Art Linkletter ir Ed 
Pauley padėjo finansiniai ir 
agitacija išrinkti Nixona.

Bob Hope yra savininkas 
pelningos KRLA radijo sto
ties Pasadena, Calif. Iš tos 
stoties dažnai plaukia propa
ganda už Nixoną ir kitus re- 
publikonus.

Washingtonas. Federali
nė grand džiurė apkaltino dar 
7 Nixono administracijos bu
vusius viršininkus - John N. 
Mitchell, H. R. Haldeman, 
John D. Ehrlichman, Charles 
W. Colson, Robert C. Mar- 
dian, Kenneth W. Parkinson 
ir Gordon C. Strachan.

Visi jie kaltinami Water
gate suokalbyje ir bus tei
siami, kaip papildę krimina
lini aktą. Manoma, kad ir 
daugiau bus Įsivėlusių i ši 
skandalą ir kad Nixonas ne
sąs nuo jo laisvas. Teisė
jas Sirica paskyrė kovo 8 d. 
pradėti tyrinėjimą teisme.

Watergate grand džiurė 
pridavė teisėjui Siricai per
duoti Juridiniam komitetui 
daug paruoštų slaptų doku
mentų Nixono impyčinimui 
svarstyti. Juridinis komite
tas taip pat dabar imsis 
svarstyti impyčinimo klau
simą. •

BRUSELIS, Belgija. 
Tarptautinė Laisvųjų Unijų 
Konfederacija ir Pasaulinė 
Darbo Unijų Konfederacija 
pasmerkė Rodezijos versti
no darbo sistemą.

Moterų unijisčių 
konferencija

Chicago. Nacionalinis 
Planavimo komitetas pa
skelbė šaukimą pirmos Dar
bo.. Unijų Moterų koalicijos 
nacionalinės konferencijos 
kovo 23 ir 24 dienomis.

Konferencijos- tikslas, 
kaip jos šaukėjai nurodo, Įs
teigti nacionalinę unijų narių 
moterų organizaciją, kovo
jančią už moterų teises. Mo
terys šiuo metu sudaro arti 
40% visų dirbančiųjų, bet or
ganizuotų tėra tik 3 milijo
nai. Taipgi jos darbuose ne
turi lygių algų su vyrais.

Pasmerkė fašistinį 
terorą Graikijoje

Strassbourg Prancūzija. 
Europos 17 valstybių taryba 
priėmė rezoliuciją, pasmer
kiančią Graikijos fašistinio 
režimo palaikomą terorą, 
kaliniu kankinima, masinius 
areštus ir t. t.

Taryba susideda iš Vakarų 
Europos 17 valstybių parla
mentinių delegatų. Jų pasi
sakymas prieš fašistini te
rorą Graikijoje yra daug 
reiškiantis.
Unijos reikalauja 
sulaikyti darbą

Newark, N. J. AFL-CIO 
New Jersey valstijos unijų 
taryba pasiuntė telegramą 
AFL-CIO prezidentui Mea
ny, reikalaujant paskelbti 
nacionalini vienos valandos 
darbo sulaikymą, kaip pro
testą prieš aliejaus korpo-, 
racijų palaikomą energijos 
krizę.

MAHWAH, N. J. Fordo 
firma paleido 3,400 darbi
ninkų. Teisinasi žymiai 
automobilių išpardavimo su
mažėjimu.

New Orleans mieste baltieji ir juodieji studentai piketuoja 
paminklą, pastatytą baltųjų rasistų pagarbai. Reikalauja 
toki paminklą pašalinti ir rasizmą visur naikinti. Protes
tuotojai žada tęsti piketą kasdien, iki paminklas bus pa
šalintas.

Nederlinga žemė 
liks Šimtmetį

Washingtonas. Nacionali
nė Mokslų Akademija skel
bia, kad amerikiečių chemi
kalais nuteriota Vietname 
žemė gali palikti visai ne
derlinga dar šimtą metų.

Karo metu amerikiečiai 
ugnimi ir chemikalais Pietų 
Vietname naikino miškus ir 
javus, kur buvo manoma, kad 
partizanai slepiasi.

•
MASKVA. TSRS Turistų 

taryba raportuoja, kad 1973 
m. daugiau kaip 2 milijonai 
TSRS piliečių lankėsi užsie
nyje ir arti 3 milijonai už
sieniečių lankėsi Tarybų Są
jungoje. Tarp turistų buvo 
apie 200,000 amerikiečių.

20 kartu pabėgo
Bridgeport, Conn. 16 metų 

amžiaus F. Rodriguez jau 20 
kartų pabėgo iš jaunuolių re- 
formatorijos irteismabučio.

Valstijai jau kainavo 
$100,000 Rodriguez išlaiky
mui reformatorijoje. Jis 
apkaltintas už peilių ir re
volverių vartojimą mušty
nėse, apiplėšime, už auto
mobilių vogimą, narkotikus.

•
CENTRALIA Wash. 350 

mainierių sustreikavo. Rei
kalauja pakelti algas ir pa
gerinti darbo sąlygas jau nuo 
1973 m. rugpiučio 1 d.

Mirė adv. Sugar

Detroitas. Mirė 81 metų 
amžiaus advokatas Maurice 
Sugar, pasišventęs gynėjas 
liaudies teisių.

Gimęs Michiganovalstijo
je, Sugar iš jaunų dienų Įsi
jungė i darbo žmonių kovas. 
Pirmojo karo metu jis atsi
sakė imperialistų reikalus 
ginti ir buvo kalinamas. 
Automobilių darbininkams 
žymiai padėjo susiorgani
zuoti ir ginti savo teises.

Italijoj generaliniu strei
ku darbininkai privertė 
vyriausybę pasitraukti

Roma. Italijoje apie 18 
milijonų darbininkų vasario 
27 d. streikavo 24 valandas, 
protestuodami prieš aukštas 
maisto kainas ir infliacijos 
didėjimą. Streikui vadovavo 
visos trys darbo unijų fede
racijos.

1973 metais Italijoje pra
gyvenimo kainos pakilo 
12.3%. Numatoma, kad šie
met pakils iki 15%. Darbi
ninkų gyvenimas žymiai pa
blogėjo, kai turčiai pelnus 
kraunasi.

Ekonominė krizė pagimdė 
politinę krizę. Iš koalicijos 
pasitraukė Republikonų par
tija. Premjero Rumoro ka
binetas rezignavo. Prezi
dentas Leone vėl pakvietė 
Rumorą sudaryti koalicini 
kabinėta iš krikščioniu de-< < 
mokratų, socialistų ir so
cialdemokratų. Bet Komu
nistų partijos, didžiausios 
partijos Italijoje, nekviečia i 
valdžią.

Unijų Federaęija 
už skubią paramą

Praga. Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija nusitarė 
atsišaukti i viso pasaulio 
unijas su prašymu skubios 
paramos Čilės darbo žmo
nėms, kovojantiems prieš 
fašizmą, c

Federacijos susirinkimui 
raportavo Čilės darbo žmo
nėms kovojantiems prieš 
fašizmą.

Federacijos susirinkimui 
raportavo Čilės Jungtinės 
Darbo Konfederacijos sek
retoriato narė Olga Estan- 
diel, kad Čilės darbininkai 
tęsia kovą prieš militarini 
režimą ir kad kovotojams 
reikia skubios paramos.

Mainieriai kovoja

Kissinger, Gromyko 
Vidurio Rytuose

Kairas. JAV Valstybės 
sekretorius Kissingeris čia 
susitarė su Egipto prezi
dentu Sadatu atnaujinti tarp 
abiejų šalių diplomatinius 
ryšius, kurie buvo nutraukti 
1967 m. siaučiant karui tarp 
Izraelio ir arabu, c

Kissingeris taipgi susita
rė su Sirija ir Izraeliu pra
dėti paliaubų pasitarimus 
Washingtone. Pasitarimams 
tarpininkaus pats Kissinge
ris.

Tuo pačiu metu TSRS už
sienio reikalų ministras 
Gromyko lankėsi Vidurio 
Rytuose taip pat su taikos 
misija.

PHNOM PENH. Kambodi- 
jos diktatoriaus LonNol 
žvalgyba pripažista, kad val
džios kareiviai ir net armi
jos viršininkai pardavinėja 
amerikiečių prisiųstus gink
lus liaudies fronto kovoto
jams, partizanams.

•
TEL AVIVAS. Izraelio 

Komunistų partija kovoja 
prieš valdžios tęsiamą ara
bų persekiojimą okupuotose 
žemėse.

Etiopijos armija 
nuvertė valdžią

Addis Ababa. Sukilusi 
Etiopijos armija privertė 
pasitraukti karaliaus val
džiai. Imperatorius Selassie 
patenkino armijos reikala
vimą - žymiai pakėlė atly
ginimą ir suteikė kitus bene- 
fitus.

•
NEW YORKAS. Ameriki

nė Telefonų ir Telegrafų 
kompanija skelbia padariusi 
1973 m. beveik $3 bilijonus 
pelno arba 18.2% daugiau,, 
kaip 1972 m.

Žuvo 346 žmonės
Paryžius. Turkijos di

džiulis lėktuvas susprogo ir 
nukrito miške arti Pary
žiaus. Žuvo 346 žmonės.

Dabar Prancūzijos, Tur
kijos ir Amerikos ekspertai 
tyrinėja, kodėl lėktuvas su
sprogo. Manoma, gal bomba 
buvo Įdėta.

Beckley, W. Va. Vietos 
mainieriai pasiuntė savo de
legaciją Į Washingtona pasi
matyti su kongresmenais ir 
reikalauti, kad būtų priimtas 
Įstatymas, kuris apsaugotų 
mainierius nuo “juodųjų 
plaučių” ligos.

Dėl stokos automobiliams 
gazolino daugelyje vietų 
mainieriai streikuoja, nes be 
automobilių negali nuvykti i 
darbą.

WASHINQTONAS. Buvęs 
prez. Nixonui kalbų rašyto
jas John K. Andrews pasakė 
kad Nixono impyčinimas rei
kalingas laisvei ir demokra
tijai apginti.

Ruošiasi rinkimams
Miami Beach, Fla. AFL- 

CIO pildomoji taryba nusi
tarė iš unijistų sukelti mili
jonus dolerių kongresiniams 
rinkimams lapkričio mėn.

AFL-CIO užgirs ir pa
rems tuos kandidatus kurie 
padės kovoti prieš Nixono 
administraciją ir padės at
mesti Nixono vetavimus 
Kongreso priimtų visuome
nei naudingų bilių. Jeigu 
visi nariai paaukos tik po $2 
rinkimu reikalams, tai susi- <
darys 27 milijonai dolerių.

Anglijos Darbo
Partija valdžioj

Londonas. Konservato
riams rinkimus pralaimė
jus, premjeras Heath bandė 
gauti paramos pas liberalus, 
bet jie atsisakė paremti kon
servatorius. Tuomet Heath 
su visu kabinetu rezignavo.

Karalienė Elzbieta tuomet 
pakvietė Darbo Partijos vadą 
Wilsona sudaryti naują val
džios kabinetą. Naujasis 
premjeras Wilsonas sudarė 
kabinėta vien iš darbiečiu. < < 
Tai bus mažumos valdžia. 
Wilsonas tikisi paramos iš f 
liberalu.<

Premjeras Wilsonas tuoj 
užvedė derybas su mainie- 
riais baigti streiką.

Anglijos Darbo Par
tija pirmoj vietoj

Londonas. Anglijos par
lamentiniuose rinkimuose 
vasario 28 d. Darbo Parti
ja laimėjo 14 naujų vietų, 
valdančioji Konservatorių 
partija prakišo 26 vietas. 
Tokiu būdu dabar Darbo par
tija yra didžiausią parla- , 
mente , bet neturi pilnos dau
gumos.

Todėl premjeras Heath 
pareiškė, kad jis pasiliks 
valdžioje ir bandys su libe
ralų pagalba išlaikyti val- 
džą. Bet jis ekonominės 
krizės neprašalins. Mai
nieriai tebestreikuoja. Kiti 
darbininkai dirba tik po tris 
dienas. Pragyvenime kainos 
smarkiai kyla.

Pelnai padidėjo, 
algos sumažėjo

Washingtonas. Darbo Sta
tistikų biuras skelbia kad 
pragyvenimo kainoms smar
kiai pakilus darbininkų algos 
sumažėjo 4%.

Tuo pačiu metu korpora
cijų pelnai pakilo 27% nuro
do Darbo departamento sta
tistikai. Visur darbininkai 
reikalauja pakelti algas 
ruošiasi streikams.

Suėmė laidotuvėse
Rock Island, Ill. Vietna

mo karo priešas Allen E. 
Kelly, atvykęs iš Kanados i 
tėvo laidotuves, areštuotas 
ir padėtas po $50,000 kau
cija. .

Ji kaltina už atsisakymą 
kariauti Vietname. Jo tėvas 
buvo Il-ame pasauliniame 
kare oro jėgų leitenantas.
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Laiku geras pasiūlymas
New Jersey valstijos darbo unijų vadovybė siūlo paskelb

ti vienos valandos generalinį protesto streiką prieš valdžią 
ir aliejaus monopolijas dėl gazolino stokos. Amerikos 
Darbo Federacijos - Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) aukštieji viršininkai su George Meany prieša
kyje šį sumanymą turėtų priimti ir Įvykdyti artimiausioje 
ateityje.

Gazolino stoka naudojasi aliejaus kompanijos susikrovi
mui nesvietiškų pelnų. Valdžia gi nesiima žygių joms su
drausti. Nukenčia pirmoje vietoje darbo žmonės, kurių 
septyniolika milijonų organizuoti i darbo unijas. Toks pro
testo streikas padarytų darbininkų nepasitenkinimą dabar
tine padėtimi. Parodytų kad jie ne tik nepasitenkinę, bet 
kad žada aktyviškai priešintis tai neteisybei.

Gazolino krizė apima visą šalį. Todėl ir streikas turi 
būti visos šalies mastu.

Mūsų Amerika laužo sutartį
Tokį kaltinimą labai laiku iškelia David K. Shipler savo 

ilgoje korespondencijoje iš Saigono “The N. Y. Times“ 
vasario 25 dieną. Jo korespondencijos pavadinimas: 
“Vast Aid from U. S. Backs Saigon in Continuing War”. 
Pasirodo, kad nepaisant Paryžiaus konferencijoje pasira
šytų paliaubų, Saigonas karą Vietname tęsia ir gali tęsti 
tiktai su mūsų Jungtinių Valstijų pagalba. Tai aiškus lau
žymas sutarties. Ir tai daro mūsų valdžią, pamodama 
ranka į savo pasižadėjimą galutinai ir pilnai iš Vietnamo 
pasitraukti su visomis ir visokiomis militarinėmis jėgo
mis.

Korespondentas Shipler nurodo, kad šiuo tarpu Saigone 
randasi 2,800 amerikiečių, kurie padeda taisyti sugedu
sius ir paruošti naujus karo lėktuvus, be kurių paslaugos 
Saigonas negalėtų tęsti karo, laužyti pasirašytos sutarties.

Šių metų federaliniame biudžete militarinei Saigono re
žimui pagalbai skiriama $813,000,000. O ateinantiems 
(1975) metams reikalaujama $1,045,000,000! Bet irtai 
toli gražu ne viskas. Shipler pastebia, kad tokios sumos 
tiktai oficialiai skelbiamos kad jos skiriamos Saigono pa
galbai. Tuo tarpu Oro Jėgų, Armijos ir Laivyno biudže
tuose didžiulės sumos skiriamos ir išleidžiamos, kurios 
nėra viešai pažymėtos ir skelbiamos. Taigi ta militarinė 
pagalbą gali būti net keletą kartų didesnė negu Amerikos 
žmonės žino arba įsivaizduoja.

Tai tokias šunybes prieš Amerikos žmones atlikinėja 
prezidentas Nixonas ir jo administracija. Tai dar vienas 
turėtų būti argumentas už prezidento “impyčinimą” Kong
rese.

Vis dar yra daug už ką

RAGINA KOVOTI PRIEŠ 
ŠALTOJO KARO RITIERIUS

Komunistinis “Daily 
World” (vas. 28d.) savo ve
damajame “Prekyba ir dar
bai” ragina Amerikos žmo
nes reikalauti, kad mūsų 
Kongresas nebetrukdytų
normalizavimui prekybos su 
Tarybų Sąjunga. Laikraštis 
sako:

“Praeitais metais preky
ba su Tarybų Sąjunga suplie
kė visus rekordus. Ji 1973 
metais buvo septynis kartus 
didesnė negu 1970 metais, 
pasiekus $1,500,000,000.’

Ji davė Jungtinių Valstijų 
darbininkams darbų kai 
darbai yra labai reikalingi.

šaltojo karo šalininkai 
kongresmanai turi būti ver
čiami už normalizavimą 
prekybos su Tarybų Sąjunga, 
duodant jai lygias teises su 
kitomis šalimis muitų ir 
kreditų klausimu. Prekybą 
galima labai padidinti ir pa
rūpinti dar daugdaugiau dar
bų, kuomet jie mums taip 
reikalingi.

Be to, prekybos santykių 
plėtimas ir gerinimas labai 
svarbus detentei (taikingam 
sugyvenimui). Lygiai nau
dingas abiems šalims. Tai 
pozityvus ir sveikas kelias 
pagerinimui Jungtinių Val
stijų ekonomikos”.

tokiam išdykėliui
NEGALI PATIKTI

Tituluotas galvočius Jonas 
Sarkus Chicagos menševikų 
laikraštyje gieda: “Lietuvio 
jūreivio Simo Kudirkos at
vejis yra vaizdus pavyzdys, 
kaip žmonėms yra nepriim
tina komunistinė siste
ma. . .“

Ne Lietuvos žmonėms, bet 
išdykėliui Simui kuris ban
dė pabėgti nuo žmonos ir 
vaikų ir atsidūrė kalėjime. 
Niekam tikus būtu komunis
tinė sistema, jeigu šitokiam 
elementui ji patiktų.

Ne geresnis, matyt, yra 
ponas šarkus todėl ir jam, 
aišku, komunistinė sistema 
baisiai nepatinka.

mūsų moterims kovoti
šiandien Kovo Aštuntoji - Tarptautinė Moters Diena. 

Daugeliui vyrų atrodo, kad ypač čia Amerikoje moterys turi 
visas lygias teises, pilnai išsilaisvinusios, tai ko jums dar 
reikia, kad net skiriama viena į metus diena jų reikalams 
apsvarstyti, kad kalbama apie dar kažin kokias kovas. Jie 
nežino, arba nenori žinoti, kad nepaisant visų didelių pa
siekimų per paskutinius penketą desėtkų metų, moterims 
yra dar daug už ką kovoti, kad ir šioje šalyje jos dar ne
turi lygių teisių.

Jau nekalbant apie skriaudas moterų, kurios yra tik šei
mininkės, tik motinos ir šeimų auklėtojos, kurios neužsii
ma jokiu darbu arba profesija už šeimos sienų, paimkime 
moteris darbininkes fabrikuose ir įmonėse. Dar ir šian
dien joms atlyginimas net už tą patį darbą ne visur yra 
lygus vyrų užmokesčiui. Kaip ir kuo galima tą nelygybę 
pateisinti? Negalima.

Paimkime įvairias profesijas. Juo aukštesnė profesija 
su aukštesniu atlyginimu arba uždarbiu, tuo mažiau rasime 
moterų. Tuo klausimu savo atradimus neseniai paskelbė 
Conference Board, Inc., įstaiga, veikianti New Yorko 
mieste, štai jos parodymai procentais, kiek kurioje pro
fesijoje turime moterų šioje šalyje:

Registered nurses.........................................97 percent
Dieticians ........................................92 percent
Elementary School Teachers................ 84 percent
Librarians ................................................... 81 percent
Dancers .....................................................  77 percent
Health Technicians . ................................. 70 percent
Therapists .....................................................  64 percent
Social Workers ......................................... 63 percent
Religious Workers.................................... 56 percent
Photographers ........................................... 14 percent
Life and Physical Sciences...........................14 percent
Pharmacists............................................... 12 percent
Physicians ......................»................. 9 percent
Draftsmen .................................................. 8 percent
Lawyers and Judges .................................... 5 percent
Architects ...... .>............................. 4 percent
Clergy ..............................................  3 percent
Engineers ...................................  2 percent
O jeigu paimsime mūsų federalinę, miestų ir valstijų 

valdžias, tai pamatysime kad jose sutiksime tik vieną kitą 
moterį. Visos jos vyrų rankose.

Beje, kalbant apie valdžias ir moteris, labai gaila, bet 
negalima praleisti nepabrėžus, kad šiuo klausimu padėtis 
mažai tegeresnė ir socialistiniame pasaulyje. Nors mo
terys sudaro daugiau negu pusę gyventojų, bet aukštuo-

NAUJAS 
“IŠVADUOTOJAS”!

Mūsų “vaduotojai” giria
si ir džiaugiasi, kad jie buvę 
nusiuntę net vienuolikos na
rių delegaciją tiesiai pas Ko
lumbijos prezidentą Mr. Ma- 
sael Pastrama Borrero pra
šyti jo, kad jis jiems padėtų 
mūsų Lietuvą išvaduoti. Po
nas Borrero delegaciją gra
žiai priėmęs, karštai pa
sveikinęs, ir, žinoma, ščyrai 
pažadėjęs tą didelę locką pa
daryti.

O juk tik prieš kelias 
trumpas dienas jie žadėjo su 
Solženičino pagalba su
sprogdinti visą Tarybų Są
jungą iš vidaus ir Lietuvą at
siimti. Matyt, patys mato, 
kad nieko iš to neišeis, tai 
komunistams Solženičiną iš
metus iš Tarybų Sąjungos, 
jie suskato ieškoti kito iš
ganytojo, ir, kaip matosi, jį 
susirado pono Borrero as
menyje.

Tuo tarpu mums labai rūpi 
klausimas: Kas tos delega
cijos kelionės lėšas pa
dengs? Jau tiek vieno Bro
niaus Nainio kelionė iš Chi
cagos į Kolumbiją nemažai 
atsieis. O kur kiti dešimts?

Šiuose valdžių aparatuose tik vieną kitą moterį teužtiksi.
Vadinasi, Tarptautinė Moters Diena yra tarptautinė 

tikra to žodžio taip prasme, kaip moterį) problemos yra 
tikrai pasaulinės. Vienur jos yra daugiau pasiekusios kitur 
mažiau, socialistiniame pasaulyje daug daugiau negu kapi
talistiniame, bet praktikoje jos pilnoj lygybės dar nepa
siekusios, ir tQd|IJb^;dąr 'juri visur daugųžį kąjkovoti.
• < šiandien mes nuosi'rdži^isiai sveikiname įyišąš kovingą
sias moteris visame pasaulyje! Lai ši Kovo Aštuntoji pa 
greitins tą dieną, kuomet moteris visur galės tikrai didžiuo
tis pilna lygybe visose gyvenimo ir veiklos srityse!

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
N E BE LIE TUVIS K OS

Štai kokius apdūmojimus 
skaitome Chicagos kunigu 
“Drauge” (vas. 23 d.):

“Lietuviškos parapijos 
visuomet buvo centrai, kurie 
palaike ne tik religinį, bet ir 
tautinį gyvenimą. . . Tie 
tikslai nebuvo išskirt i, o kaip 
tik buvo jų gyvenimo dalis?,

Taip buvo, bet dabar jau 
nebera. Girdi:

“Šiuo metu net apie lietu
vių parapijas to jau nebūtų 
galima pasakyti. Jos dau
giausia yra ,mišrios tautybių 
atžvilgiu, mišrios tautiniais 
Įsitikinimais įr tautybes su
pratimu, nors jas jungia tas 
pats tikejitriks ir tie patys 
religiniai tikslai. Parapija 
savo pirminio tikslo - būti 
krikščioniška šeima - nčra 
nustojusi ne dabar, bet ji 
jau nebera tokia pat savo 
priemonėmis - kalba, litur
giniu prisitaikymu, organi
zacine veikla parapijos vi
duje, administracine sant
varka”. Žodžiu, apie gry
nai lietuviškas parapijas ne
bera ne kalbos.

Kaip su buvusiu lietuviš
kų parapijų lietuvių sukur 
tais didžiuliais turtais? Ži
noma, jie irgi nebe lietuvių. 
Lietuviai jų nebekontroliuo- 
ja. Lietuviai savo tauti
niams reikalams jų nebegali 
naudoti.

AŠTRI VAINA IR PAS 
DAILININKUS

Pabėgėlių kanadiškeje “N. 
Lietuvoje“ tik dabar (vas. 
12 d.) pasirodė dar pernai 
paskelbtas smarkus kreipi
masis į pabėgėlius dailinin
kus. Jį pasirašo: “Prof. 
Adomas Varnas, dail. Mikas 
Šileikis, a. ą. dail. Zenono 
Kolbos vardu našlė Emilija 
Kolbienė, daįl. Jonas Tri- 
čys”. Jie ;giriasi kalbą 
“Čiurlionio Galerijos Stei
gėjų vardu“.

Kreipimasis lietuviams 
dailininkams“. Kreipimosi 
autorius ir visus “laisvuo
sius dailininkus“ ištikusi 
baisi nelaimė. Atsiradę blo
gos valios žmonių, kurie tą 
galeriją užgrobė. Todėl 
kreipimosi autoriai šaukia:

“Kolegos Dailininkai! 
Atėjo laikas kada nebeturite 
likti nuošaly ir žiūrėti kaip 
kiti kovoja dėl Jūsų kūrinių 
apsaugos. Jūs turite pada
ryti reikiamas išvadas, tar
ti savo žodį ir prisidėti prie 
Čiurlionio Galerijos padė
ties atitiesimo, kad ji galėtų 
atlikti steigėjų užbrėžtus 
tikslus“.

Atsišaukimo autoriai, ma
tyt, priklauso pačių aršiau
sių pabėgėlių klikai, kurie 
nūdienės Lietuvos nepripa
žįsta ir nenori jokių ryšių 
turėti su ja ir jos dailinin
kais. Kai jie Čiurlionio Ga
leriją steigę, jų pagrindinis 
tikslas buvęs “atrinkti išei
vijoje atsidūrusių lietuvių 
dailininkų kūrinius, juos 
išsaugoti ir laikui atėjus 
gražinti Nepriklausomai 
Lietuvai“. Tačiau jie savo 
atsišaukime nepasako, ką 
dabar žada su tais “atrink
tais kūriniais“ daryti nau
jieji Galerijos šeimininkai.

IN EXILE OR PRISON

JIEMS TURI BŪTI SUTEIKTA AMNESTIJAI

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Cukrinė liga - bausmė 
už persivalgymą

M. jackevicienE 
Medicinos mokslų kandidatė

Visoje mūsų planetoje pa
skutiniaisiais dešimtme
čiais labai pagausėjo ser
gančių cukralige (diabetu). 
Šio reiškinio priežastys glū
di mūsų gyvenimo savitume- 
nervų sistema pervargina
ma, o skrandis dažnai per
varginama, skrandis daž
nai perkraunamas saldžiu ir 
riebiu maistu. Posakis, kad 
cukraligė esanti bausmė už 
nuolatinį persivalgymą, yra 
teisingas. Nutukę suserga 
cukralige daug dažniau už 
kitus. Vyresnio amžiaus 
žmonės šia liga suserga ir 
dėl kraujagyslių ateroskle
rozės, kuri, pakenkusi ka
sos funkciją. Cukraligės 
priežastimi kartais gali būti 
liaukų (smegenų priedėlio, 
antinksčių ir kt.) hormonų 
pusiausvyros sutrikimai.

Cukralige susergama, su
trikus organizme angliavan
denių apykaitai. Ligonio 
kasa tada nepakankamai ga
mina hormono insulino, o be 
jo angliavandeniai negali 
virsti galutiniais savo apy
kaitos produktais, dėl ko 
kraujyje padaugėja cukraus.

ši liga yra paveldima. 
Tiksliau ne pati liga paveldi
ma, bet kasos polinkis su
trikti, paveikus kokiam nors 
neigiamam poveikiui.

Pirmieji susirgimo po
žymiai yra troškulys, gau
sus šlapimo išskyrimas ir 
didelis silpnumas. Ligonis 
gali išgerti keletą ar net 
keliolika litrų skysčių per 
parą.

Sergančiųjų cukralige or
ganizmo skysčiuose cukraus 
yra gausu, tačiau audinių 
ląstelės badauja. Trūkstant 
insulino, cukrus negali pra
siskverbti per audinių ląste
lių apvalkalėlius i ląstelės 
vidų, kur angliavandeniai 
įjungiami i sudėtingą me
džiagų apykaitos grandinę.

Susirgus lengva cukrali
gės forma, kai nekankina di
delis troškulys, liga eilę 
metų gali būti nesurasta.* 
Tokiems ligoniams dažnai be

IŠ LAIŠKŲ
Mielas drauge ATANAI ir 
visi Laisviečįai!

Kaip jau žinote, Lietuvos 
partinė organizacija turi 
naują vadovę. Vieton taip 
netikėtai mirusio ilgamečio 
LKP pirmojo sekretoriaus 
ANTANO SNIEČKAUS, iš
rinktas naujas - PETRAS 
GRIŠKEVIČIUS, buvęs lig- 
šiol LKP Vilniaus miesto 
komiteto pirmuoju sekreto
riumi. P. GRIŠKEVIČIUS - 
naujosios kartos veikėjas, 
1940 m. turėjęs vos 16 metų. 
Tačiau jis aktyviai pasi
reiškė jau karo metu kaipo 
Lietuviškosios divizijos ka
rys, o paskui kaip Žemaites 
partizano junginio kovotojas. 
Pokario metais "fe. GRINKE
VIČIUS dirba spaudoje. ■ re - 
daguoja gimtojo RbkiŠkioi ra
jono laikraštį “Tarybinis 
Rokiškis“, paskui dirba ki

priežasties niežti kūnas, 
anksti krenta dantys, jie 
linkę sirgti Įvairiais pūlin
gais susirgimais ir t. t.

Pagrindinis cukraligės 
gydymo vaistas yra insuli
nas, kuri 1921 metais Kana- 
dos mokslininkai Dantingas 
ir Bestas išskyrė iš ver
šiuko kasos. Jie pirmieji ir 
pritaikė insuliną cukraligei 
gydyti . Tai laimėjimas: iki 
to laiko daugeliui sergančių 
cukralige medicina būdavo 
bejėgė padėti. Dabartiniu 
metu, teisingai sureguliavus 
gydymą, daugelis diabetikų 
gali iki senatvės dirbti savo 
darba. (

šiuo metu insulinas varto
jamas ne tik grynas, bet ir 
junginiuose su Įvairiomis 
medžiagomis, kurios pailgi
na medikamento veikimą. 
Insulino įšvirkštimai turi <
būti griežtai derinami su 
valgymu, nes kitaip gali stai
ga sumažėti cukraus kiekis 
kraujyje. Tada ligonis pa
junta didžiulį alkį, labai su
sijaudina, išprakaituoja, ima 
drebėti ir gali netekti sąmo
nės. Kol ligonis sąmonin
gas, reikia jam kuo greičiau 
duoti saldumynų. Be insuli
no, cukraligei gydyti naudo
jamos ir cukrauskiekįkrau- 
jyje mažinančios tabletės. 
Neretai ligoniui paskyrus ta
bletės ir insuliną, gerai su
reguliuojama angliavandenių 
apykaita.

Sergant cukralige, be 
vaistų ir dietinio gydymo, 
būtinas ir fizinis aktyvumas, 
įrodyta, kad fizinio darbo 
metu raumenys pasisavina 
cukrų be insulino pagalbos. 
Dėl to, fiziškai dirbant, 
vaikščiojant, mažėja cuk
raus kiekis kraujyje, ir ligo
nio būklė gerėja.

Susirgę cukralige, apie 
savo ligą užmiršti neturėtų 
ir tada, kai cukraus tyrimų 
rodikliai esti normalūs. Bū
tina periodiškai lankytis pas 
gydytoją, griežtai laikytis 
nustatytos dietos ir vartoti 
vaistus.

tuose laikraščiuose, kuri 
laiką “Tiesos“ vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas, o 
vėliau pereina i partinįdar- 
bą. Artimiausiai pažinau jį 
iš veiklos LKP Centro Ko
mitete, kur jis eilę metų buvo 
kadrų skyriaus vedėju, pasi
reiškė kaip darbštus, rūpes
tingas, sąžiningas darbuoto
jas. . Pripratęs žiūrėti į tą 
energingą vyrą kaip į jau
nuolį, nustebau, kad š. m. 
liepos mėnesį jam sukaks 50 
metų.

O mano senatvės sukaktu
vių atgarsiai dar kiek tęsia
si. Vis dar gaunu sveikini
mus iš draugų, gyvenančių 
už Atlanto bei kitose šalyse. 
Gi vasario 18 d. Įvyko Res
publikines bibliotekos ir Ra
šytojų"* sąjungos suruoštas 
mano kūrybos vakaras, susi
laukęs gausiu lankytoju. Va

karui vadovavo mielas drau
gas JUOZAS BALTUŠIS, api
budinęs mano gyvenimo kelią 
ir darbą kaipo žurnalisto ir 
rašytojo. Aš kiek papasako
jau apie savo publicistinę ir 
poetinę kūrybą, apie susiti
kimus kelionėse. Keletą 
mano eilėraščių padeklama
vo nusipelniusi artistė ONA 
KNAPKYTĖ- JUKNEVICIE
NE, aktoriai I. TAMOŠEVI- 
CIŪTE, J. VALANCIENE ir 
J. KISIELIUS. Muzikinėje 
dalyje savo kurinius skambi
no Liaudies artistas K.KA- 
V E CK A S. Keletą jo sukom
ponuotų dainų mano žodžiais 
padainavo nusipelniusi ar
tistė M. ALEŠKEVlClUTĖ. 
Vakaro pabaigoje tarptauti
nio konkurso Lježe (Belgi
joje) laureatas - Vilniaus 
kvartetas, kurio sastatas 
toks: A. VAINIŪNAITE, P. 
KUNCA, D. KATKUS ir A. 
VASILIAUSKAS.

Po vakaro Įvykusiame 
draugiškame pobūvyje pa
kalbėjo visa eilė draugu - 
L. DIRŽINSKAITE, rašyto
jai A. BALTAKIS, V. REI- 
MERIS, A. POCIUS, A. ClP- 
LYS, generolas V. KARVE
LIS, pulkininkas V. MOTIE
KA, istorijos daktaras J. 
JURGINIS ir kiti.

šiuo metu vėl esu Mask
voje literatūriniais ir vi
suomeniniais reikalais. Va
sario 20 d. dalyvavau TSRS - 
Austrijos draugijos Centro 
valdybos posėdyje, kuriame 
dariau pranešimą apie 1973 
metų veiklą, o paskui ap- 
svarstėme 1974 metų veik
los planą. Be to, vis dar 
turiu darbo su atsiminimų 
knyga, kuri jau surinkta, bet 
dar nebaigta korektūra. 
Knyga bus gana stora - apie 
530 puslapių. O dar turiu 
eilę kitų darbų bei sumany
mų, kuriems atlikti reikėtų 
daug laiko. Nežinau, ar 
beužteks jo mano amžiu
je. . .

Būkite sveiki, mieli drau
gai! Linkiu Jums sveikatos 
ir viso geriausio. Vis dar 
nesulaukiu “Laisvės“ nu
merio su mielojo ANTANO 
80-mečio atžymėjimu.

Iki sekančio karto!
JUSTAS PALECKIS 

Maskva, 
1974.11.22 

---------------------------M------------
Dalia Urnevičiutė

SEPTYNI SLĖNIAI
Per septynis slėnius tu kaip upė, 
Akmeny sau kelią prasigraužus, 
į krantų žalumą Įsisupus, 
Vis neši auksinės saulės laužus.

Per septynis slėnius jūros tylai 
Tu nuneši saulės žarijėlę, 
Ir, banga pakilus, galvą žilą 
Tu atremsi Į pakrantės smėlį.

Per septynis slėnius atskubėjus, 
Pailsėsi, smiltim užsiklojus.
Amžinai tau glostys plaukus vėjas, 
Amžinai banga skalaus tau kojas.

NEMUNAS ATVES
Mano tėviškę rasi be kelio, 
Tave Nemunas senas atves. 
Visas pulkas lieknučių pušelių 
Bėgs krantu pasitikti tavęs.

Pasitiks, palydės.. . Nepaklysi. 
Lubinai kaip dangus mėlynuos. . . 
Vakarais neužmigsi — klausysi 
Mūs kolūkio gražiausios dainos.

Čia kalnai akmenėliais nusėti, 
Bičių dūzgesiu grikiai žydės. .. 
Moka žmonės dainuot ir mylėti. 
Moka žmonės čia dirbt iŠ širdies.

Mano tėviškę rasi be kelio — 
Tave Nemunas senas atves. .. 
Visas pulkas lieknučių pušelių 
Bėgs krantu pasitikti tavęs.

1,800 ekonomistų 
paskelbė streiką

Paryžius. Daugiau kaip 
1,800 Prancūzijos ekono
mistų paskelbė streiką, kai 
jų reikalavimai nebuvo pa
tenkinti.

Jie reikalauja pakelti atly
ginimus maždaug tiek, kiek 
pragyvenimo kainos pakilo, 
taip pat pensijų, kurių jie 
reikalauja per pastaruosius 
26 metus.



Penktadienis, Kova (March) 8, 1974

“LAISVĖS” REIKALAI

IR BAISIŲ, IR DIDVYRIŠKŲ PERGYVENIMŲ KNYGA

“Kovu, verpetuose”

Si ataskaita Įima aukas gautas nuo vasario 6 d. iki va
sario 28 d.

* * *
Mūsų brangus draugas, Peter J. Martin iš Warrendale, 

Pa., kuris niekuomet neužmiršta ne tik lietuviško pažan
gaus veikimo, bet ir amerikoniško, ši syki prisiuntė $1,000 
“Laisvės” reikalams. Širdingai dėkojame d. Martin. 
Mes prašėme kad jis prisiųstų savo nuotrauką. Lai susi
pažinta ‘‘Laisvės” skaitytojai su šiuo geru draugu. Tiki
mės, kad d. Martin prisius.

* * *
Jau matėme praėjusiame “Laisvės” numeryje Stefanijos 

Masytės pagerbimą savo mirusio tėvelio Miko Detroitiečio 
su $100 ir mielos mamytės Teofilės 80 gimtadienio svei
kinimą su $80. Ne kartą sakėme, kad tokių dukrų kaip 
Stefanija nedaug tėra. Dėkojame Stefanijai už $180 auką 
“Laisvei” ir gerbiame ją už jos meilę tėveliams.

* * *
Mūsų ilgametis vajininkas Stanley Rainard iš Brockton, 

Mass., prisiuntė $76 prisiminimui jo mirusios žmonos Ju
lijos, kuriai būtų sukakę 76 metai. Ačiū jam.

* * *
Alise Chandler iš North Andover, Mass., prisiuntė $60 

auką nuo savo tėveli)) draugų Nukų. Povilas Nukas yra se
nas “Laisvės“ skaitytojas. Alise rašo, kad ši auka nuo 
tėvelių proga jų 60-tųjų metinių vedybinio gyvenimo su
kakties, kuri Įvyko vasario 22 d. Jie buvo suėję pietums 
savo šeimoje pas dukrą Alise, kur dalyvavo jų anūkas Ri
chard su žmona Patricia. Dėkojame už auka ir Alisei už
laišką. 

, * * *
Dar prie A. Bimbos sveikinimų prisidėjo:

LLD 43 kp., St. Petersburg, Fla.....................................$80.00
K. V. MilinkeviČiai, Brooklyn, N. Y........................... 10.00
J. W. Thomson, Miami, Fla. ..................................... 10.00
Povilas ir Aldona Aleknai, St. Petersburg, Fla. . 10.00
Pranas Klastauskas (Klaston), Huntington. Sta., N. Y. $5.00 
Bessie ir Juozas Pavilioniai Chicago, Ill. .... 5.00
Frances Sešelgytė-Pakalniškienė Chicago Ill. . . 5.00 
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y................................... 5.00
J. D. ir E. K. Sliekai, Miami, Fla.......................  5.00

Viso ši kartą Įplaukė $135, o pirmiau paskelbtų buvo 
$977. Tad iš viso gavome per A. Bimbos gimtadienio su
kaktuves $1,112. 

* * *
B. Makutėnienė iš Roselle Park N. J., aukojo “Laisvei” 

Namo Bendrovės Šerą vertės $25. 
* * *

LLD 52 kuopa, Detroit, Mich., per P. Ulinską, aukojo du 
“Laisvės” Bendrovės šėrus vertės $10. 

* * *
Kiti aukojo:

S. Družas per M. Uždavinį, Norwood, Mass. . . . $50.00 
Helen ir Peter Vėžys, Binghamton, New York per

J. Vaicekauską, prisiminimui mirusio
tėvo ir vyro Izidoriaus ....... $50.00 

Stasys Kuzmickas, Cleveland, Ohio . ................... 26.00
Petras Paserskis, Baltimore, Maryland, prisimini

mui savo mirusios žmonos Onos . .........................$20.00
Alex Gudaitis, Glendale, N. Y. ................................. 14.00
Katherine Butkauskas, Valley Stream, N. Y. ... 10.00 
John J. Pupis, Pasadena, Calif. ................................. 6.00
A. Žolynas, Endicott, N. Y.........................................  . 5.00
B. Minett, Stroud, Ont., Canada .......... 5.00
D. Norwich, Montreal, Que., Canada . ...........................5.00
K. Levanas, Stockholm, N. J..........................  4.00
Mrs. C. Mickewicz, Trenton, N. J...................................... 3.00
Alex Peters, Gulfport, Fla. ............................................... 2.00
Po $1.00: A. Yudikaitis, Binghamton, N. Y.; P. Kuliackas 
Gardner, Mass.; Felix Kaladin Lowell, Mass,; J. P. Koch 
No. Miami Beach, Fla.; S. J. Jokubka, Chicago, Ill.; J. Ma
tusevic, Torrington, Connecticut; K. Čeikauskienė Brook
lyn, N. Y.; John Smith, Avon, Mass.; Felix Muzikevičius 
Budd Lake, N. J.; M. Grakey, Asbury, N. J.; Julia Yonis 
Pittsfield, Mass.

Širdingai dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

DIDŽIAUSI ŽEMĖS

Kur ir kada įvyko patys stip
riausi žemės drebėjimai? Du pa
tys stipriausi užregistruoti žemės 
drebėjimai buvo po vandenynu. 
Kiekvieno jų magnitudė siekė 8,9 
(magnitude — tai sąlyginis skai
čius, žymintis grunto judėjimu). 
Pirmasis toks žemės drebėjimas 
įvyko 1906 m. sausio 31 d. už 
320 km nuo Kolumbijos ir Ekva
doro pakrančių. Antrasis— 1933 m. 
kovo 2 d. toli nuo rytinio Honsiu 
(Japonija) kranto.

Sekantis pagal stiprumą žemės

Jie kaltinami papildę dideles suktybes ryšium su prezidentiniais rinkimais 1972 m. Visi jie prezidento Nixono artimiausi 
bendradarbiai ir pagalbininkai.

DREBĖJIMAI

drebėjimas užregistruotas indro
je, Asamo rajone 1897 m. liepos 
12 d. Jo magnitudė „8,7. Net už 
300 km esančioje Kalkutoje su
byrėjo daug namų. Požeminiai 
smūgiai buvo jaučiami beveik 
1500 km spinduliu.

Labai stiprus žemės drebėjimas 
Asamo rajone įvyko 1950 m. rug
pjūčio 15 d. Magnitudė — 8,6.

Po šios katastrofos požeminiai 
smūgiai sukėlė ežerų bangavimą 
Norvegijoje ir Anglijoje.

LAISVE

MOTIEJUS ŠUMAUSKAS - 
AUTORIUS

Tai jo atsiminimai iš sme
toninių laikų Lietuvoje? 
Knyga iš 492 puslapių, iš
leista Vilniuje 1973 metais.

Smetoniniai kalėjimai ir 
politiniams kaliniams kon
centracijos stovyklos buvo 
tikri pragarai. Knygos auto
rius jų pobūdi ir juose gyve
nimą puikiai atsimena, nes 
jis juose pats gyvenimo irtą 
visą pragarą pats patyrė. 
Štai tik pora pavyzdžių. Štai 
apie politinių kalinių-komu- 
nistų padėti tik vienoje Di- 
mitrovo koncentracijos sto
vykloje:

“Būrys kaliniu iš Dimi- 
trovo apylinkių i stovyklos 
kiemą gabeno didžiulius ak
menis. Kiti su kūjais ir 
pleištais juos skaldė. . .

Norint suskaldyti didžiuli 
akmeni, visų pirma reikia 
iškalti keletą ar net kelioli
ka lizdų. Vienoje rankoje 
kaltas, o kitoje - du kilogra
mus sveriantis plaktukas. 
Būdavo taip ir mojuoji su juo 
kasdien po dvylika valandų, 
beveik neatsikvėpdamas. 
Prakaitas žliaugte žliaugia, 
bet jeigu pamėginsi pailsėti, 
policininkas tuoj ir šaukia 
visa gerkle:

- Dirbk, dirbk, nesimu
liuok, žinok, kad ne veltui 
duoną valgai, (p. 468 ).

Kai kuriu smetoniniu ka- v <
Įėjimų viršininkai bei sargai 
buvo sužvėrėję sadistai. 
Skaitome:

“Raktininkai, kuriu dau
gelis turėjo sadistinių po
linkių, žiauriai išliedavo 
pykti ir ant politinių kalinių 
moterų. 1929 metų gruodžio 
1-ąją Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime i moterų kameras 
.įsibrovė raktininkai Jatu
lis, Tomašauskas, Baltru- 
šis, Domaševičius ir kiti. 
Vadovaujami IX forto virši
ninko Valaičio, jie žvėriškai 
sumušė politines kalines, 
daugeli sukruvino. Rugpiū- 
čio 11 dieną, raktininkai vėl 
įsiveržė i moterų kamera. < ■ < < < 
šį karta jie pareikalavo, kad 

i koridorių išeitu revoliu
cioniere M. Chodosaitė, kuri 
prieš tai visų kalinių vardu 
reikalavo administraciją pa
gerinti politinių kalinių mo
terų sąlygas. Dabar rakti
ninkai norėjo jai atkeršyti. 
Kadangi moterys neleido bu
deliams išsivesti draugės, 
jas visas ėmė mušti. Tos 
pačios dienos vakare su savo 
pavaldiniais i kamerą atėjo 
kankintojas Korsakevičius. 
Išvarė moteris i koridorių < < 
ir apstoję jab ratu, rakti
ninkai pradėjo susidorojimą. 
Jie talžė jas (diržais, daužė 
raktais ir kumščiais. Nuo 
smūgių moterys alpo, krito 
ant akmeninių grindų. Mušė 
ir parkritusias, tampė už 
plaukų, spardė kojomis” 
(p. 342).

O politinių' kalinių buvo 
daug, labai daug. Jais buvo 
nuolatos “perpildyti visi ka
lėjimai ir koncentracijos 
stovyklos. Caro laikais pa
statytų kalėjimų greit pri
trūko. Reikėjo naujų, ir jie 
išdygo Marijampolėje, Ra
seiniuose. Tačiau to neuž
teko. Kalėjimais buvo pa
versti šeštojo ir devintojo 
Kauno fortų rūsiai, o Varnių 
vienuolynas - koncentracijos 
stovykla. Tokios stovykloš 
pradėjo ir Dimitrove, Pa
bradėje . . .” (p. 325 ).

Ten pat iš knygos auto
riaus sužinome, kad:

“Buržuazinės Lietuvos 
teritorijoje už dalyvavimą 
revoliuciniame ir antifašis
tiniame judėjime 1919-1940 
metų laikotarpiu mirtimi 
buvo nubausti 235 žmonės, 
kalėjimu iki gyvos galvos - 
88, o iš viso nuteista dau
giau kaip 3 tūkstančiai. Be 
to, administraciniu būdu 
buvo nubausti dar 6,905 žmo
nės. .

Bet, žinoma, Motiejus šu- 
mauskas šioje savo puikioje 
atsiminimų knygoje mus su
pažindina ne tik su smetoni
niais pragarais - kalėjimais. 
Jis joje plačiausiai apibūdi

na ne tik savo ilgametę re
voliucino veiklą, bet ir iš
samiai nušviečia Lietuvos 
Komunistinio Jaunimo Są
jungos ir Lietuvos Komu
nistų Partijos vadovybėje vi
sos Lietuvos darbo liaudies 
didvyriškas kovas prieš fa
šistinę diktatūrą. Kaipo ak
tyviam jose dalyviui jam tos 
kovos puikiai žinomos. Apie 
jas “Kovųverpetuose” skai
tome su didžiausiu susijau
dinimu.

Beje, knygos autorius porą 
metų tarnavo ir smetoninėje 
Lietuvos kariuomenėje.

“NUo pat pirmųjų dienų 
naujokai turėjo paklusti laz
dos bausmei”, jis sako. 
“Karininkai ir puskarinin
kiai stengėsi taip išdresi
ruoti kareivį, kad jis prieš 
kiekvieną drebėtų, nereikš
tų jokių samprotavimų, jo
kių reikalavimų. . .
(p’ 167).

Kai kurie karininkai, o 
ypač puskarininkiai, iš ulo
nų tyčiodavosi labai rafinuo
tai. štai, sakysime, ką tik 
atvykęs i pulką naujokas ne
prisimindavo viršininkų 
laipsnių ir pavardžių. Pa
čiupęs toki kareivėli, pus
karininkis versdavo atlikti 
visokius žmogaus orumą že
minančius veiksmus. Pa
vyzdžiui, naujokui būdavo 
įsakoma Įkišti galvą i kro
sini ir šaukti: - Aš - kvai- 

i

lys - aš - kvailys, aš - tris
kart kvailys!

O kartais naujoką versda
vo kišti galvą i bato aulą ir 
šaukti: - Aš - kiaule, aš - 
kiaulė, aš - kiaulė!” 
(p. 173).

ŽODELIS APIE 
PATI.AUTORIŲ

Motiejus Šumauskas šian
dien yra Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mo pirmininkas. Jis gimė 
1905 metais. Per Pirmąjį 
karą su tėvais gyveno Nar
voje (Estijoje). 1918 m. 
grižo į Kauną. 1922-26 m. 
dirbo raidžių rinkėju ir 
uoliai darbavosi spaustuvi
ninkų unijoje. 1923 metais 
Įstojo i Komunistinio Jauni
mo Sąjungą, o 1924 metais i 
Komunistų Partiją. Nuo 1926 
m. pabaigos iki 1928 m. ge
gužės mėn. tarnavo Lietu
vos kariuomenėje ir joje dir
bo revoliucini darbą. 1929 
m. redagavo pogrindini laik
rašti “Žarija” ir buvo iš
tremtas i Mažeikių apskriti. 
1929-1930 mokėsi Tarptau
tinėje Lenino mokykloje. 
1930 m. įtraukiamas i Ko- % < 
munistų Partijos Centro Ko
mitetą ir 1930-1931 eina t
Komjaunimo Sąjungos sek
retoriaus pareigas. 1931 
m. balandžio mėnesi suareš- 
tuojamas ir tų pačių metų 
lapkričio mėn. nuteisia 6 
metus kalėti. Kalėjo Kaune, 
IX forte ir Ukmergėje. 1938 
m. vėl dirbo spaustuvėje. 
1939-1940 m. kalėjo Dimi- 
trovo koncentracijos stovyk
loje. Nuo 1924 m. bendra
darbiavo legaliuose ir po
grindiniuose komunistų lei
diniuose “Darbininkų jauni
mas”, “Komunistų ir val
stiečių jaunimas“, “Kom
jaunuolis”, “Komunistas”,

“Naujokas”, “Tiesa“. 1940 
m. išrenkamas i Liaudies 
Seimą. Antrojo pasaulinio 
karo metu pasitraukė i Pen
za ir eina Raudonosios Ar- <
mijos 16 lietuvių divizijos 
politinio skyriaus viršinin
ko pareigas. 1943 m. at
vyksta i hitlerininkų oku
puotą teritoriją ir vadovauja 
partijos ir partizanų orga
nizacijoms. Redaguoja 
“Žalgirio“ partizanų jungi
nio štabo laikrašti “Partiza
nas”.

Paskui, po karo, iki šian
dien Įvairiose aukštose par
tijos ir valdžios pareigose.

Tai toks, trumpai, šio tau
raus lietuvių tautos sūnaus 
ir revoliucionieriaus nueitas 
kelias.

Mes nuoširdžiausiai drau
gą šumauską sveikiname su 
pasirodymu šių svarbių ir 
turtingų atsiminimų iš sme
toninės diktatūros laiku 
mūsų gimtajame krašte. 
Neabejojame, kad ypač jau
noji Lietuvos karta su di
džiausiu susidomėjimu skai
to apie jų tėvų ir motinų pa
siaukojimą, kad jai būtų iš
kovotos ir sukurtos sąlygos 
laisvais sau statyti naujo 
komunistinio gyvenimo rū
mus.

A. B. SALIETIS 

Apdovanotas 
žymus veikėjas

• ■ Praeitų metų pabaigoje su 
skaitlinga turistų grupe iš 
Lietuvos pas mus Aido Choro 
suruoštose Naujųjų Metų su
tiktuvėse dalyvavo ir Felik
sas Bieliauskas. Daugelis 
mūsų turėjome progą su šiuo 
veikėju ir asmeniškai susi
pažinti. Dabar Vilniaus 
“Tiesoje” (vas. 13 d.Iškai
tome:

Už ilgameti vaisingą darbą 
ir aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame politiniame gy
venime, ryšium su šešiasde
šimtosiomis gimimo meti
nėmis Archyvų valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministru Ta
rybos viršininkas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs kultūros vei
kėjas d r g. Feliksas Bie
liauskas apdovanotas Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštu.

Feliksas Bieliauskas, ma
žažemių valstiečių sūnus, 
nuo pat jaunystės dalyvavo 
revoliucinėje veikloje. 1933 
metais Įstojo i Komunistų 
partiją. Už revoliucinę veik
lą buvo kalintas Devintajame 
forte, Šiaulių sunkiųjų dar
bų kalėjime. 1935 metais 
organizavo valstiečių strei
kus Prienuose, Raudonėje, 
Veliuonoje, Seredžiuje, Če
kiškėje, Lapėse, bendradar
biavo pogrindžio spaudoje.

3-i as puslapis
Už tai buvo vėl suimtas ir 
nuteistas aštuonerius metus 
kalėti.

1940-1941 metais Felik
sas Bieliauskas - Lietuvos
l. .KJS CK pirmasis sekreto- 
r;us. Didžiojo Tėvynės karo 
metais jis buvo šešiolikto
sios Lietuviškos divizijos 
politinio skyriaus viršinin
kas.

Pokario metais Feliksas 
Bieliauskas dirba partini, 
darbą, vadovauja Kauno ir 
Vilniaus partinėms organi
zacijoms, visas jėgas skiria 
respublikos ūkio atstatymui. 
1951-1952 metais jis - Lie
tuvos KP CK sekretorius, po 
to - partijos Vilniaus srities 
komiteto pirmasis sekreto
rius.

Baigęs aukštąją partine 
mokyklą Maskvoje (1957
m. ), jis vėl grįžta į partinį 
darba. Penkerius metus dir-(
bo Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto pirmuoju 
sekretoriumi. Nuo 1964 
metų vadovavo Valstybiniam 
spaudos komitetui.

F. Bieliauskas ne karta < 
' buvo renkamas TSRS ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiųjų Ta
rybų deputatu.

Dabar Feliksas Bieliaus
kas yra Archyvų valdybos 
prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos viršininkas, 1964 
m. jam suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas.

F. Bieliauskas paskelbė 
straipsnių revoliucinio judė
jimo, partinio darbo ir kul
tūrinės statybos klausimais, 
parašė knygas “Nakties ži
buriai” (kartu su Stasiu Pi
lipavičiumi) ir “Karolis 
Petriką”.

ELTA

M. Sluckio 
romanai užsienyje

Viduriniosios kartos lie
tuvių rašytojo Mykolo Sluc
kio biblioteka pasipildė nau
ju romano “Uostas mano - 
neramus” leidimu lenkų kal
ba. Tai jau antroji šio vei
kalo laida Lenkijos Liaudies 
Respublikoje. Jų bendras 
tiražas - 33 tūkstančiai eg
zempliorių.

Populiarūs M. Sluckio ro
manai užsienyje. Nuo 1965 
metų, kai pasirodė pirmasis 
rašytojo kūrinių vertimus, 
21 jo knyga išėjo bulgarų, 
Čekų, lenkų, prancūzų, ru
munų, slovakų, vengrų, vo
kiečiu kalbomis. Vien ro- <
manas “Svetimos aistros” 
praėjusių metų pabaigoje pa
sirodė čekų, slovakų ir vo
kiečių kalbomis. Šiomis 
dienomis rašytojas gavo 
pranešimą, kad romanas 
“Adomo obuolys” išleistas 
Vengrijoje.

Dabar M. Sluckis rašo 
naują romaną apie šių dienų 
jaunimo gyvenimą.

J. ŽUKAUSKAS

įvairenybės
1700 elektrinių (jeigu 

kiekvienos galingumas būtų 
po milijoną kilovatų )gamin
tų vieną procentą tos ener
gijos, kurią mums duoda 
saulė. Tik TSRS dykumų 
rajonams saulės energijos 
tenka net 50 kartų daugiau, 
negu jos gaunama žemėje iš 
ivairiu kuro rūsiu, c < <

Juodojo purpuro paslaptis 
žinojo senovės romėnai. Ta
čiau jas nusinešė i kapus. 
Dabar tik vienas žmogus pa
saulyje moka gaminti juodąjį 
purpurą. Tai australietis 
Francas Kukavekas. Jo ga
miniai lygiai tokie pat. kaip 
romėnų. Kaip ir romėnai, 
Francas niekam neišduoda 
šios paslapties.

Pasaulyje gyvena beveik 
m iii jardas žvirblių.



4-tas puslapis

Panamos sostinėje demonstracija prieš Jungtines Valsti
jas. Panamiečiai nepatenkinti Jungtiniu Valstijų kontrole 
Panamos kanalo Panamos Studentų Federacija kovoja ame
rikiečiu kolonializmą, kuris jaučiamas Panamos respubli
koje. Panamos kanalas yra Panamos respublikoje ir turi 
būt panamiečiu kontrolėje. Demonstrantai ragina ameri
kiečius nešdintis iš Panamos.

Apie turistus iš Amerikos ir 
ju įspūdžius iš Lietuvos

Mėgstu “Laisvės” skilty
se ’ skaityti pažangiųjų lietu
viu jspūdžius, išsivežtus iš 
kelionės po šalį, kurioje jie 
kadaise gyveno arba su ku
ri^ ką nors bendro turėjo ją 
tėvai ar šiaip artimieji. Jie 
dabartinėje Lietuvos trikro- 
vėje pastebi tai, kas krinta 
į akį, atvykus iš visai skir
tingos aplinkos. Mes, kas
dien eidami, pavyzdžiui, pro 
architektūrinį pastatą, net 
galvos i jį nepakeliame. Pa
našiai elgiasi, tur būt, ir 
maskviečiai, kasdien važi
nėdami puikiuoju požeminiu 
savo metro geležinkeliu, 
kulis nustebina ne vieną, - 
nei’ priešiškai nusiteikusį 
amerikietį.

$j:ai J. P. Miller įspūdžiai 
išjLletuvos. Jis susižavėjęs 
rašo apie ansamblį “Lietu
vai*, kurį mes nuolat mato- 
mė?, per televiziją, girdim 
per* radiją, stebime jo meną 
scenoje, ir mums tai visai' 
kasdieniška. Jis rašo: “Aš 
visą gyvenimą mylėjau dailę, 
vaidinimus, šokius, bet nie
kada, o niekada nebuvau ma
tęs tokią talentą, taip išla- 
vinpĮ. . . Aplodismentai, 
api&aJsnSėntai’ Sienos dreba, 
st'gali pakilti i orą. 
Ašara ne tik svečiams iš to
limą kontinentu vilgo veidą 
iš |lo džiaugsmo, bet ir vie- 
tirįjai gyventojai visa širdžia 
dėkpja jiems.... Atsi
minsiu aš ansamblį “Lietu
va*’, kol gyvas būsiu. Gar
bė' m um s būti lietuviais! ’ *

Taip aprašomas a n s a m b - 
lio koncertas vienoje Drus
kininką sanatorijoje, kurpu- 
blįlęą sudarė poilsiautojai iš 
visos Tarybą Sąjungos.

Turistą pasisakymai apie 
daugelį dalyku verčia mus 
atkreipti dėmesį i tai, ką 
mes dėl kasdienybės per ma
žai vertiname.

Turizmas dabar išsiplėtė, 
kaip niekada. Žiemos mė
nesiais pas mus netrūksta 
vadinamąją vidinią turistu. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais autotransporto stovėji
me aikštelėse su raide “P” 
matyti autobusą su lenkiš
kais, estiškais užrašais.

Pastaraisiais sekmadie
niais dešimtys autobusu suko 
ir suko Antakalnio Karią ka- 
pinią link aplankyti neseniai 
mirusio žymaus lietuviu rau
tos sūnaus, Antano Snieš- 
kaus, kapo. Ištisais dviem 
srautais vis plaukė ir te be
plaukia ekskursantai nulenk
ti galvos prieš skendančius 
gyvą gėlią vainikuose palai
kus žmogaus, kuris visą savo 
gyvenimą paskyrė tarnauti 
Koįunistą Partijos idėjoms. 
Satia amžinosios ugnies, pa
lei gražiai išdėstytus gal du 
tūkstančius vainiką, nusiė
mę kepures, būriuojasi 

Aukštaitijos kolūkiečiai, Že
maitijos melioratoriai, Ak
menės darbininkai, būsi- 
mieji Mažeikiu naftininkai.

Išeiginėmis dienomis pil
na ekskursantu muziejuose. 
Užsisakę gidus specialistus, 
jie susipažįsta su revoliuci
nio judėjimo praeitimi. Ją 
netrūksta prie Įdomią moks- 
linią stendą Ateizmo mu
ziejuje. Šiandieninis'jauni
mas Lietuvos kaimo senovę 
pamato Etnografiniame mu
ziejuje.

Aš nustebau tiek daug eks
kursantą radęs Parodu rū
muose, kur atidaryta liau
dies dailininką paroda “Šlo
vė darbui”. . Šie liaudies 
dailininkai - tai bemoksliai 
arba beveik bemoksliai tapy
tojai ir skulptoriai. Tai ta
lentingas jaunimas, bet ją 
tarpe nemaža ir pensininką, 
kurie senatvėje gali puose
lėti savo “hobby” ir daly
vauti parodose.

Šią dailininką mėgėją dro
bėse vyrauja temos, rodan
čios žmogą, jo šiandieninę 
tikrovę. Tegu ją figūros 
nupieštos netaisyklingai, ne
proporcingai, bet jųpaveiks- 
lai - išraiškūs, gyvi paste
bėtomis detalėmis. Iš ją 
drobią trykšta gyvenimo ir 
darbo patosas. Šimtuose pa
veikslą nėra tirštai niūrio
mis spalvomis nuklotu na
tiurmortą ir vadinamąją 
aktą. Ją kūrybai netrūksta 
jumoro, lengvos šypsenos, 
skaidrios nuotaikos.

Žiemos atostogų metu 
daug moksleiviu vyko su
sipažinti su Leningrado, 
Maskvos muziejais. Mano 
dukrą, gimusią ir užaugusią 
Vilniuje, nustebino Maskvos 
didmiesčio mastai, tobulai 
funkciojuojąs socialistinės 
sostinės mechanizmas, kur 
metro traukiniai kursuoja 
beveik sekundės tikslumu, 
kur nesutrikdamos veikia vi
sos komunalinės tarnybos, 
besiremiančios anaiptol ne 
komerciniais pagrindais.

Šią dienu technika lėktu
vais permeta dideles turistą 
grupes nuo Baltijos jūros i 
Vidurinę Aziją susipažinti 
su rytietiška «enąją kraštu 
kultūra.

Šiurpi Vilniaus aerouosto 
keleivinio lėktuvo nelaime 
sukrėtė plačiąją visuomenę. 
Žuvo keliasdešimt žmonių. 
Tai lyg savotiška duoklė 
šiandieniniam negailestin
gam technikos Minotaurui, 
tai pabaisai, kuri senovės 
Graikijoje reikalaudavo 
žmonią auką. Toji mitologi
nė pabaisa tarsi sako: 
“Technika - nuostabus Šią 
dienu stebuklas, ir užtat rei
kia ją itin gerbti. Ji reika
lauja šimtaprocentinės 
drausmės, nepriekaištingo
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pareigu atlikimo, nes tik 
taip galima visu šimtu pro
centų garantuoti tą malonu 
vienos valandos skrydį i 
Maskvą pasakiškuoju skra
jojančiu kilimu”.

Žmonės lankėtuos gydyto
ją profesorių kapus, kur 
palaidotos ją peleną urnos, 
būdami tikri, kad dabar il
gus metus toji Minotauro 
pabaisa nebepareikalaus to
kią šiurpią tragišku auką.

Amerikiečiai turistai vėl 
ims lankyti mūsą kraštą, kai 
viskas sužaliuos, kai dienos 
vėl taps ilgos. Aš vėl mie
lai skaitysiu ją Įspūdžius 
“Laisvės” puslapiuose. 
Juos skaitys ir mūsą jauni
mas, kuris tik iš laikraščiu 
ir televizijos laidą tepažįsta 
kapitalistinio gyvenimo tik
rovę ir ne visada sugeba tei
singai vertinti tai, kas iško
vota socialistinės santvar
kos ir kas mums jau tapo 
dažnai “pilka” kasdieniška 
ir nebepastebima realybe.

Taigi atvykėlio turisto 
žvilgsnis tarsi priverčia 
mus naujai dirstelėti i tą 
mūsą “pilkybę”, kuri, pasi
dariusi Įprasta, dažnai mūsą 
nebevertinama taip, kaip tu
rėtu būti vertinama.

j. Šimonis

Kino meno entu
ziastai Lietuvoje

Vilniuje Įvyko respubliki
nis mėgėjišką kinofilmąfes- 
tivalis “Mūsą spartus dar
bas - tau, Tėvyne!” Jame 
buvo pademonstruotos ge
riausios juostos, pasakojan
čios apie Įvairiausią pro
fesiją žmones.

Pradėjusi savo biografiją 
kaip turistinių kelionių, šei
myniniu švenčiu palydovė, 
mėgėjiška kino kamera šian
dien jau suformavo visiškai 
naują meno saviveiklos žan
rą, subūrė apie save daug 
gabią mėgėjiško kino entu
ziastą - operatorių, reži
sierią, scenaristu, dailinin
ką. Lietuvos kino mėgėju 
draugijos nario bilietai iš
duoti beyeik dviem tūkstan
čiams žmonią. Jie kasmet 
sukuria šimtus - juostą, da
lyvauja seminaruose, kon
kursuose, festivaliuose.

Prasidėjęs didesniuose 
miestuose, stambesniuose 
kolektyvuose kino mėgėją 
sąjūdis plečia savo geogra
fiją, apima Įvairius gyven
toją sluoksnius. Gabiu kino 
entuziastą grupės susibūrė 
Alytaus rajono “Dainavos” 
kolūkyje, Kauno rajono Bat- 
niavos tarybiniame ūkyje, 
yra saviveikliniu kino rate
lių Plunges, šiaulią rajoną 
ūkiuose. Sėkmingai dirba

LAISVĖ

Sveikinu drg. Kilikevičiu 
65-to gimtadienio proga

Pastebėjau spaudoje, kad! karštai spaudžiu Tau, 
Literatūros Draugijos To-i drauge, Kostai dešinę irlin- 
ronto kuopa ruošiasi kovo 16' kiu daug geros sveikatos,
d. atžymėti-pagerbti “LB” 
administratorių, pažangaus 
Kanados lietuviu judėjimo il
gametį veikėją Kostą Kilike
vičiu, sulaukusi 65 metu am-< < <

žiaus, jo gimtadienio proga. 
Drg. K. Kilikevčius plačiai
pažįstamas ne tik Kanadoje, 
bet ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Kadangi jis ilgus metus 
yra gyvenęs ir veikęs orga
nizacijose Montreale, todėl 
nuo patpirmudienu mano or
ganizacinės veiklos (apie 
1932-33 m.), man tekosujuo 
artimai susipažinti, visas 
laikas su juo bendradar
biauti. Tad savo patyrimais 
noriu pasidalinti su visais 
laikraščio skaitytojais, su 
mūsą draugijos nariais.

Visi, kam teko su juo ben
dradarbiauti, tikiu, sutiks, 
kad drg. Kilikevičius turėjo 
ir turi dideliu gabumą, pil
nas energijos, pasiryžimo, 
tvirtos valios, su visa siela 
atsidavęs darbininku klasei. • 4
Jis niekad nežinojo baimės, 
koks tik reikalas bebūtu iš- 4 
kilęs. Nebuvo jam baisūs 
jokie gyvenimo sunkumai. 
Kada savu laiku iškilo reika
las Kanados lietuviu progre
syvi© judėjimo organizaci
joms turėti pilno laiko orga- 
nizatorią, drg. Kilikevičius 
paliko darbavietėje darbą su 
geru atlyginimu ir prisiėmė 
organizatoriaus darbą už 
“loskavą” atlyginimą. Jis 
apvažiavo (daugiausia užsi
kabinęs ant prekinio trauki
nio ) visas plačiosios Kana
dos lietuviu -j kolonijas su 
maršrutu.

Kilus didžiajam Antram 
pasauliniui karui, kada visas 
demokratinis pasaulis bend
ru frontu stojo prieš hitleri
nės agresijos jėgas, Kanada 
irgi buvo to bendro fronto 
dalyvė. Reikėjo mobilizuoti 
Kanados pastangas karo lai
mėjimui. Komunistai pir
maeiliais stojb Kanados ar- 
mijon, 1942 m. savanoriu 
įstojo ir drg. Kilikevčius. 
Buvo išsiųstas i užjūrį, 
ten aktyviai dalyvavo karo 
frontuose su vokiečiais, buvo 
sužeistas. Pasibaigus ka
rui, grįžo i Kanadą ir pasi- 
liuosavęs iš armijos, vos tik 
pradėjęs civilinį gyvenimą, 
vėl tuojau Įsijungė i progre
syvią lietuvią organizacinį 
veikimą. Montrealiečiai tuo 
didžiavosi ir džiaugėsi. Bet 
neilgam. 1946 m. iškilo 
reikalas “Liaudies Balsui” 
paimti naują darbininką. 
Laikraštis pašaukė iš Mont
real© i Torontą draugą Kili- 
kevicią dirbti prie “Liaudies 
Balso” adminstratoriaus 
pareigose. Tas pareigas jis 
eina ir dabar.

šia nepaprasta proga, lai 
būna leista man pasveikinti 
iš gilumos širdies draugą 
Kilikevičią, sulaukusį 65 
metu amžiaus. Pilnai tikiu, < ->
kad aš išreiškiu visą Mont
real© progresyviu lietuvią 
pajautimus, su kuriais drg. 
Kilikevičius taip ilgai gyven
damas ir kartu dirbdamas, 
įsigijo ją visu daug pagar
bos.

kaimo vietovėse pavieniai 
kino entuziastai. Apie di
delį saviveiklinio kino atei
tį byloja ir tas faktas, kad 
Tarybą Lietuvos gyventojai 
kasemt Įsigyja daugiau kaip 
po du tūkstančius naują mė
gėjišką kino kamerą. Jau 
kalbama ir apie tai, kad atė
jo laikas ruošti vadovus sa
viveiklinėms kino studijoms, 
kaip kad iki šiol buvo ruo
šiami chorą, choreografiniu 
ir kitą meno saviveiklos ko
lektyvą vadovai.

V. PETRAUSKAITE 

daug laimingą ir darbingą 
metą!

Jo LESEVICIUS

NUO REDAKCIJOS

Laiške su šia korespon
dencija drg. Lesevičius 
rašo: “Tikiu, prisiminsite, 
kad pastaraisiais laikais 
nesu nieko parašęs “Lais
vei”. Priežastis: veikiau
siai žinote, kad turėjau 
“stroką”. Nors liga nepa
žeidė mirtinai, bet visa kūno 
sistema ir nervai buvo di- 
zorganizuoti”.

Džiugu, drauguti, kad jums ! 
sveikata jau tiek pasitaisė, 
jog jau galite rašinėti. Pra
šome mūsą nepamiršti ir 
ateityje.

SENU MEDICININIŲ 
KNYGŲ PARODA

Daugiau dešimties metą 
pašventė Šilalės raj. Kvė
darnos vaistinės vedėjas 
Kęstutis Balčiūnas, rinkda
mas sena medicinine litera- < < 
turą gyventoją tarpe. Pavy
ko surinkti gana Įdomią me
dicininių knygą, kaip “Kas 
yra homepatija?”, “Paran
kiausioji homepatijos knyga 
gydymui žmonią ir gyvulių 
be gydytojo pagalbos”, Ge
ručio “Sveikata”, išleista 
1907 m., daktaro Vileišio 
knyga “Kas daryti, kad svei
ki būtume ir ilgai gyventu
me?”, “Apkrečiamos li
gos”, išleistos šio šimtme
čio pradžioje, taip pat kny
gos, išleistos praėjusio 
šimtmečio gale.

Kai kurios knygos tapo 
bibliografine retenybe. Su
sirinko gana daug knygą. 
Vaistinės vedėjas Kvėdarnos 
vaistinėje surengė seną lie
tuvišką medicininių knygą 
parodą, kuri tęsiasi jau pusę 
metą. Lankytoją netrūksta. 
Apie parodą rašė ne tik lie
tuviškoji spauda, bet ir 
Maskvoje išeinantis rusą 
kalba medicininis laikraštis 
“Medicinskaja Gazeta”. 
Parodos pažiūrėti atvyko 
žmonią iš plačios apylinkės, 
taip pat iš Kauno ir Vilniaus. 
Tai pirmoji medicininiąkny
gą paroda vaistinėje.

Kvėdarnos vaistinėje, 
greta knygų parodos, buvo 
suorganizuota seną receptą 
paroda. Parodoje eksponuo
jami carinės Rusijos, Lietu
vos, taip pat po karo Lietu
voje, kokios aukštos buvo 
vaistų kainos anksčiau ir da
bar Lietuvoje. Receptą pa
rodą organizavo taip pat 
vaistinės vedėjas K. Balčiū
nas iš savo surinktą receptą 
kolekcijos. Ir ši paroda pa
traukė lankytoju dėmesį. 
Apie ją taip pat rašė spau
doje.

Abi parodas apipavidalino 
vaistinės darbuotoja Zofija 
Balčiūnienė.

Prieš porą dieną vaistinės 
vedėjas Balčiūnas suorgani
zavo dar vieną parodą Kvė
darnos vaistinėje. Šį kartą 
buvo eksponuojamos Čeko
slovakijos vaistinės nuo
traukos, taip pat Cekoslova- 
kjoje vartojamą etikečių, 
klijuojamą ant vaistą, pa
vyzdžiai. Tokia paroda pa
deda geriau pažinti Čekoslo
vakijos vaistines. 
DANGUOLĖ BALČIŪNAITĖ

NEW YORKAS. Ameri
kiečiai, bendrai skaičiuo
jant, suvalgo i metus po 19 
svarą Įvairią saldainiu. '

•
DETROITAS. Majoras 

Young pradėjo apvah poli
ciją nuo rasizmo, priimda
mas daugiau negrąpol cistą.

Elektrėnų gyvenvietės 
vykdomasis komitetas išda
vė 1,500-ąjį gimimo liudiji
mą. Jis atiteko Staselei - 4
Jono ir Nijolės Ambrulevi- 
čią pirmagimei.

Elektrėnai - jauniausias 
Lietuvos miestas, Įsikūręs 
netoli Vievio, pusiaukelėje 
tarp Vilniaus ir Kauno. Balti 
daugiaaukščiai namai pradė
jo kilti tik prieš keliolika 
metą kartu su didžiulės 
elektrinės prie Anykštos 
ežero statyba. Juose apsi
gyveno jaunos energetiku 
šeimos.

Dabar kas penktas elek- 
trėnietis jau yra gimęs šia
me mieste. Čia vidurinėje 
mokykloje mokosi 1,2 tūks
tančio vaiką, o iš viso Elek
trėnuose gyvena apie 8 tūks
tančius žmonių.<

ŽEMDIRBIŲ BUTUS ŠILDO 
ELEKTRA *

Vilkaviškio rajono Šeime
nos kolūkis buvo pirmasis 
Lietuvoje, kurio žemdirbiai 
iš vienkiemiu persikėlė i 
gyvenvietę. Čia jie surado 
daug patogumų, kurie kaimo 
žmogaus gyvenimą priartino 
prie miesto. O štai neseniai 
šeimeniečią butus pradėjo 
šildyti elektra, šiame kolū
kyje, taip pat pirmajame 
Lietuvoje, perduota naudoti 
elektrodinė akumuliacinė 
katilinė.

Elektros energiją katilinė 
naudoja tik naktį, kai ener
getikos sistemoje susidaro 
elektros perteklius. Tada 
specialiuose rezervuaruose 
vanduo Įkaitinamas iki aukš
tos temperatūros ir saugo
mas specialiuose termosuo
se. Centrinio šildymo siste
ma jį naudoja visą parą.
PASKAITA APIE INDIJĄ

KAUNAS. Politechnikos 
instituto docentas N. Ždan- 
kus keletą metų dirbo Indijo
je ir gerai susipažino su šiuo 
kraštu. Apsilankęs Žemės 
ūkio akademijoje, jis studen
tams bei dėstytojams skaitė 
įdomią paskaitą apie šią šalį, 
pailiustruodamas ją skaid
rėmis.

Svečias papasakojo apie 
Indijos liaudies ūkį, ekono
miką, kultūrą, jos problemas.

MIESTELIO LIGONINĖS 
JUBILIEJUS

GRIŠKABŪDIS. Nedidelio 
Suvalkijos miestelio Griška
būdžio ligoninė pažymėjo 
savo 25-metį. 1948 metais čia 
dar nebuvo užgydytos karo 
žaizdos, ir ligoninė iš pradžių 
įsikūrė greta miestelio esan
čiuose. Tada tai buvo 
dešimties lovų gimdymo 
namai.

Dabar Griškabūdžio ligo
ninėje - 25 lovos. Ji speciali
zuota kardiologine kryptimi. 
Personalo - 20 žmonių, jų 
tarpe - trys gydytojai. 
Miestelyje veikia ir ambula
torija.
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Kaune sparčiai statoma Volgos automobiliu gamyklos 
autocentralė. Čia pat bus atidaryta automobiliu “Žiguliai” 
parduotuvė su demonstravimo sale.

M. OGAJAUS nuotrauka

Lietuvos padangėj
ELEKTRĖNAI -
JAUNYSTĖS MIESTAS

PAGERBTAS
ELENOS TAUTKAITĖS
ATMINIMAS

VILNIUS. Gruodžio 17 
Lietuvos TST Revoliucijos 
muziejuje įvyko revoliucinio 
judėjimo dalyvės Domicėlės 
Elenos Tautkaitės aštuonias
dešimtmečio minėjimas. Pa
gerbti taurios lietuvių tautos 
dukters atminimą čia susirin
ko respublikos sostinės vi
suomenės atstovai, revoliuci
nio judėjimo veteranai, jau
nimas.

Minėjime kalbėjo Domicė
lės Elenos Tautkaitės duktė 
dailininkė L. Mickevičiūtė ir 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos akademikas, Puslaidi
ninkių fizikos instituto direk
torius J. Požėla.

VIS AUGA 
CEMENTININKŲ 
MIESTAS

NAUJOJI AKMENĖ. Sun
ku įsivaizduoti, kad toje vie
toje, kur dabar įsikūręs ce- 
mentininkų miestas Naujoji 
Akmenė, prieš ketvirtį am
žiaus augo krūmokšniai, ty
vuliavo balos ir tik kur-ne-kur 
rymojo nedidelės atkampaus 
Karpėnų kaimo sodybos.

Naujoji Akmenė tebeauga. 
Baigiamas statyti Tarybų ra
jonas, dar šį penkmetį bus 
klojami pamatai kitam. Nau
jajame rajone apsigyvens 
maždaug 7 tūkstančiai žmo
nių, čia iškils 1284 vietų 
vidurinė mokykla, du 280 
vietų vaikų lopšeliai-darže- 
liai.

Artimiausiais metais cemen 
tininkai gaus naują modernią 
ligoninę, polikliniką-, dar 
vieną profilaktoriumą, uni

versalinę parduotuvę, valgy
klą, restoraną.

JIEMS PLOJO 
TŪKSTANČIAI

įspūdingu koncertu savo 
dvidešimtmetį pažymėjo 
Šiaulių miesto kultūros rūmų 
nusipelnęs Jovaro liaudies 
dainą ir šokių ansamblis.

šis populiarus meno savi
veiklos kolektyvas jungia 
daugiau kaip šimtą muzikos, 
dainos ir šokio entuziastų. 
Ją gretose - Įvairaus am
žiaus, visokių profesijų 
žmonės - darbininkai, moky
tojai, medicinos darbuotojai, 
įstaigų tarnautojai. Per 20 
metą ansambliečiai surengė 
puspenkto šimto koncertų. 
Apvažiuota daug Lietuvos 
miestą, miestelių ir kaimų, 
koncertuota Ukrainoje, Bal
tarusijoje, Estijoje, Latvijo
je ir kitose respublikose. 
Lietuvišką dainą ir šokį ko
lektyvas taip pat buvo nuve
žęs Į Bulgarija bei Suomiją.

‘ V. MAIZIUS

NEW YORKAS. Komunis
tų Partija Įteikė $1,000 Či
lės kovotojams prieš fašis
tini režimą. Čilėskomunis- c <
tų vadas senatorius V. Tei- 
telboim už tai prisiuntė pa
dėką.
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Multimilijoninės korporacijos ir darbininkai

New Haven, Conn.
Pavasaris jau beveik čia 

pat. Turime rengtis prie 
darbų. LDS Apskrities kon
ferencija turi Įvykti gegu
žės mėnesį. Būtų gerai, 
kad visos kolonijos arba kuo
pos pasiruoštų daugiau 
veikti. Waterburio draugai 
paimkite konferencijai salę 
103 Green St.

***
Susitikus su “Laisvės’ 

skaitytojais dauguma skun
džiasi senatve, bet sako, kad 
būtų gerai, jeigu “Laisvė” 
būtų daug didesnė. Laukia
me laiškanešio su “Laisve”. 
Gavę perskaitome kartą ir 
antrą kartą. Oh, kaip ma
lonu gauti žinias!

Gyvuok' “Laisve”!
J. KUNCA

Pittsburgh, Pa.
Vasario 16 d. po sunkios 

ligos mirė Petronėlė Pau- 
lauskienė-Miliauskaitė, 76 
metų amžiaus. Vasario 19 
d. buvo palaidota Lietuvių 
Draugijos kapinėse. McDor- 
monto laidotuvių koplyčioje 
buvo daug gėlių prisiųsta nuo 
giminiu ir artimųjų; i kapi
nes palydėjo daug palydovų. 
Visi palydovai buvo užpra
šyti ant pietų i sūnaus na
mus, kur buvo gerai pavai
šinti.

Petronėlė paliko liūdesy] 
sūnų Stanley Paul, marčią 
Alice, anūkų-anūkių, giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje ir 
daug artimųjų.

Petronėlė gimė Lietuvoje 
1898 m. lapkričio 28 d. Bar- 
bieriškio mieste, atvažiavo i 
JAV 1913 m. Sukūrė vedy
binį gyvenimą su Motiejum 
Paulausku 1914 m., susilau
kė šeimos. Turėjo tris sū
nus ir dvi dukteris. Jaunys
tes amžiuje mirė Antanas, 
Motiejus, Alena ir Anna.

Sūnus Stanley Paul yra ve
dęs Alice Mažeikaitę. Jiedu 
yra išauginę gražią šeimą.

Petronėlė Paulauskienė 
buvo draugiška moteris, 
buvo narė LDS 142 kp. ir 
LLD 87 kp. Visados prisi
dėdavo su parama dėl pažan
giųjų organizacijų ir spau
dos. Buvo rėmėja Lietuvių 
draugijos kapinių.

Po Įvairių gyvenimo d ie
nų, ilsėkis ramiai Lietuvių 
kapinyne, šalia savo vyro 
Motiejaus ir dukters Onutės!>fe ** ** *

Vasario 14 d. po penkių 
metų sunkios ligos mirė Jo
nas Bugailiškis, sulaukęs 93 
metų amžiaus. Buvo palai
dotas St. Kazimiero kapinėse 
vasario 18 d. buvo pašarvo
tas McAvay koplyčioje, kur 
buvo daug gėlių nuo giminiu 
ir draugų. Skaitlingas būrys 
palydovų palydėjo j kapines. 
Visi palydovai buvo per ve
lionio žmoną Millie ir duk

terį Constance pakviesti ant 
pietų, kur buvo priimti su 
skaniu maistu.

Velionis paliko liūdesyje 
žmona Millie, duktere Con- <
stance Quider, anūkų, ir anū
kių, giminiu Amerikoje ir 
Lietuvoje, daug artimųjų.

Jonas Bugailiskis gimė 
Lietuvoje, Kupiškio apylin
kėje, atvažiavo i Ameriką 
1913 metais, buvo draugiš
kas su visais, priklausė prie 
Lietuvių Mokslo Draugijos ir 
daug metų toje draugijoje 
dirbo. Buvo narys SLA 40 
kp.

Jonai, ilsėkis ramiai šios 
šaliesžemelėje.

Jo K. Mo

St. Petersburg, Fla.
Kovo 16 dieną LSC Klubo 

salėje Įvyks Moters Dienos 
atžymėjimas. Programą iš
pildys moterys. Pietūs 12 
vai. Po pietų muzika ir šo
kiai. Vieta: 314 15th Avė. 
South.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

V. BUNKIENE

Šilta padėka
Mano žmoną Evą taip su

spaudė liga, kad ji greičiau
siai turėjo pasiduoti i ligo
nine. Tenai veikiausiai buvo < 
duodami netinkami vaistai, 
kad dar labiau pajuto negeru
mus. Galų gale pakeitė vais
tus, ir jipradčjo jaustis daug 
geriau. Už devynių dienų 
įsakė jai vykti namo baigti 
gydytis. Bet kažin kas yra, 
jos sveikatos gerėjime ma
žai progreso.

Kaip bebūtų, ji dėkinga 
tiems, kurie ją lankė, siun
tė korteles su linkėjimais 
įeitai susveikti ir teikė do
vanėles.

Žmonos liga ir mane pa
dėjo i blogą padėti, būda
mas invalidu, negalėjau nei 
stubos ruošą pasidaryti nei 
kitką atlikti. Bet man gel
bėjo geroji draugė Tcssie 
Sholūnienč, kuri per daugelį 
metų gražiai atsižymėjusi 
darbu organizacijose. Pa
likusi savo namus, atvyko 
padėti, daug gero padarė ir 
mano žmonai buvo ramiau.

Mudu su žmona viešai dė
kojame T. Sholūnienei u^jos 
nuoširdų darbą ir atjautimą. 
VIKTOR A S ir E VA VA LLE Y

Plastikų darbas 
-pavojingas

Louisville, Ky. Dr. John 
L. Creech išegzaminavo vi
sus B. F. Goodrich chemika
lų Įmonės darbininkus ir 
surado, kad daugelis serga 
kepenų ligomis.

Dr. Creech tvirtina, kad 
plastikinis darbas gali suda
ryti kepenų vėžiopavojų dau
geliui darbininkų.

Miami, Fla.
Vasario 21 d. AidoChoras 

turėjome pietus ir koncertą. 
Publikos turėjome daug. 
Apie trečią valandą Uk
rainiečių choras sudainavo 6 
dainas. Dainavo labai gerai, 
ir gavo iš publikos daug ap
lodismentų. Mūsų chorvedė 
B. Ramoškaitė pavėlavo at
važiuoti.

M.. Freiberg perstatė so
listus dainuoti. Pirmiausia 
porą dainų sudainavo ame
rikietė, kurios pavardės ne
žinau. Dainavo labai gra
žiai. Julius Krasnickas su
dainavo 3 dainas lietuviškai 
ir dvi rusiškai. J. Daugir
das sudainavo porą dainelių, 
taip pat R. Ciulada padaina
vo vieną dainą solo ir due
tą su Saimonu. Visi soils- i
tai dainavo labai puikiai ir iš 
publikos susilaukė karštų 
aplodismentų.

Kai Birute atvažiavo, Aido 
Choras pradėjo pildyti pro
gramą. Sudainavo 3 dainas. 
Paskui H. Mankauskienė pa
dainavo viena daina. Tada c t
choras užbaigė koncertą, su
dainuodamas dar tris dainas.

Mūsų koncertas pavyko la
bai gerai. 

* **
Vasario 27 dieną LLD 75 

kuopa turėjome pietus ir su
sirinkimą Narių dalyvavo 
vidutiniai. Padarėme gerų 
nutarimų. Paaukojome 
“Vilniai $400 ir Women’s 
League For Peace and Free
dom $100. Kuopos nariai 
ižde nelaikome pinigų. 
Aukojame, kur matome rei
kalą.

Kovo 20 dieną rengiamas 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimas. Rengiame pie
tus ir koncertą. Įvyks So- 
cialio Klubo salėje, 2610 
N. W. 119th St., dėl “Daily 
World” paramos. Užkviesi- 
me Aido Chora ir Ukrainie- «
čių chorą išpildyti progra
mą. LLD kuopos komitetas 
ir komisija prašome visus 
lietuvius dalyvauti.

MUSŲ LIGONIAI

Chorietė H. Nemen gavo 
stroką, bet jau po truputį 
sveiksta.

Draugė Švegždienė sunkiai 
serga, randasi ligoninėje.

Jau seniai serga V. Lak 
ir J. Sliekas.

Linkiu visiems ligoniams 
pilnai susveikti ir vėl daly
vauti kartu su mumis.

J. DAUGIRDAS

Chicago, III
NETEKUS GERO, 
VEIKLAUS DRAUGO

VASARIO 27 D. MIRĖ 
JUOZAS NEDVARAS

Vargu rasis Čikagoje pa
žangus lietuvis, kuris nebūtų 
girdėjęs ar matęs JuozoNe- 
dvaro vardą bei patį Juozą. 
Juozas atvyko iš Lietuvos i 
šią šalį 1927 metais pas savo 
mamytę Kazimierą Roželie- 
nę ir jos šeimą..

Jis atvyko jaunas vaikinu
kas, palikęs savo draugus ir 
bičiulius Panevėžio gimna
zijoje, kurią jis lankė. Čia 
atvykęs tūlą laiką pats mo
kinosi naujosios šalies kal
bos. Pradžioje nelengva 
buvo, bet greitai jis susipa
žino su anglų kalba.

Nors jis atvyko jaunas, bet 
politiniai jau susipratęs.

Atvykęs Į šią šąli jis nuo 
savo politinio supratimo ne- 
nutolo, dar daugiau užsigrū
dino. Pradėjo dirbti ‘Vil
nies’ spaustuvėje raidžių 
rinkėju ir dalį laiko redak
cijoje. Vykstant Ispanijoje 
liaudies civiliniam karui 
prieš fašizmą, rodos 1937 
metais, jis su kitais išvyks
ta savanoriu i Ispaniją ir 
kariauja Lincolno brigadoje 
su kitais priešfašistiniais 
kovotojais. Kovų lauke jis 
buvo sužeistas ir 1938 m. 
grįžta invalidas.

Per tūla laiką Juozas šiaip 
taip verčiasi išnešiodamas 
laikrašti “Vilnis” Mar-<
quette Parko kolonijoje ir 
randa prieglaudą pas savo 
gerąja tetą Uršulę Nedva- 
raitę-Peterman. Nelaimė, 
1940 metais spalio 29 dieną 
miršta Uršulė.

Jo laimei, jis gauna darbą 
International Harvester 
bendrovėje ir ten dirbo iki po 
įvykusios kitos nelaimės - 
kojų susižeidimo; turėjo ap
leisti darbą dėl ligos.

Per tą visą laiką Juozas 
daug ir labai daugdirbo meno 
bare. Jis buvo nepavaduoja
mas Roselando Aido choro 
narys. Pats rašė veikalus 
ir juos statė. Taipgi režisa
vo su chorų vadovais veika
lus ir pats užėmė roles, ku
riose labai vykusiai Įsigy
vendavo.

Nclegvas gyvenime praei
tas kelias pažeidė jo nervus 
ir sveikatą, bet politiniai jis 
savo gyvenimo kelyje nesu- | 
klupo. Jau gyvendamas iš 
pensijos, ne kartą stambiai 
parėmė laikraštį “Vilnis” ir 
kultūros centra Milda. I t

Jo gyvenimą1 puošė daug 
ir labai daug didelių ir gra
žių darbų. •

IDĖJOS DRAUGĖ

Miami, Fla.
MATAUSAS džiupkaitis

M. Džiupkaitis paliko Lie
tuvą 1899 metąis, prasiša
lindamas nuo tąrnybos caro 
armijoje. Trumpą laiką pa
buvo Anglijoje ir dirbo ang
lies kasyklose. Bet kadangi 
jis fiziškai yra menkutis, tai 
jam anglį kasti buvo per 
sunku. Todėl, susitaupęs dėl 
laivokartės, jis atvyko i 
Jungtines Valstijas, rodos, 
1900 m. Šios šalies Rytuose 
jam irgi nepatiko, kadangi 
buvo sunku gauti darbą ir 
buvo maži atlyginimai. Tai 
jis nuklydo i Oregon valsti
ją, vakariniame Amerikos 
pakraštyje. Tais laikais ten 
dar tebebuvo pionierių kraš
tas; ten verbavo jaunus 
žmones ir daugiau mokėjo. 
Jis ten pramoko dailidės ir 
šaltkalvio amatų. Jis jau net 
ir tuomet gaudavo dolerį i 
valandą. Jis, matyt, buvo 
gabus, todėl jį bosas (darb
davys ) pamėgo.

Nežinau, kada Mataušas 
grįžo i Rytus, tačiau žinau, 
kad jis ilgokai gyveno Balti
more, Md. Ten buvo jo gy
venimo produktingiausias 
laikotarpis nuo 1916 iki 1933 
m. Čia jis padalė keletą 
išradimų ir juos užpatenta
vo.

Štai tų išradimųdatos, pa
vadinimai ir numeriai:

March 14, 1916, Pipe 
Coupling, 1175438

Jan. 28, 1930, Rim Bolts,' 
1744761

April 22, 1930, Rim Lugs, 
1755732

Sept. 1930, Rim Locks, 
1775377

April 18, 1933, Shock Ab
sorbers, 1904220.

Taigi, kaip matomeipenki 
užpentuoti išradimai galėjo 
būti svarbūs pramonėje. Ar 
kas jais pasinaudojo ir ar 
Džiupkaitis gavo už juos ho
norarų, nežinau. Taipgi ne
žinau, kada jis apsigyveno 
Miamyje. Bet nuo 1955 metų

NAUJIENOS IS LIETUVOS
MOTERŲ KONFERENCIJA

SVENCIONYS. Čia įvyko 
rajono moterų konferencija 
“Moterys gamyboje ir šeimo
je”. Konferencijos dalyviai 
susitiko su rašytojais A. 
Bieliausku, A. Maldoniu, J. 
Požėra, P. Raščiumi. Rašyto
jas J. Požėra papasakojo apie 
moterų gyvenimą šalies 
Šiaurėje, remdamasis savo 
kelionių įspūdžiais. A. Mal
donis skaitė moterims skirtus 
lyrinius posmus, P. Raščius - 
satyrinius.

NAUJI GYDYMO CENTRAI

Siauriniame Vilniaus pa
kraštyje - Jeruzalėje - pra
dėta didžiulio sveikatos 
centro statyba. Pirmiausia 
čia liejami pamatai respu
blikiniam Onkologiniam dis
panseriui, kurio palatose 
vienu metu bus galima pa
guldyti 450 ligonių. Čia iš
kils ir pati didžiausia res
publikoje 1,000 lovų daugia- 
profilinč ligoninė. Greta 
chirurginių, terapinių sky
rių Įsikurs konsultacinė po
liklinika, bus Įrengtos cent
ralizuotos laboratorijos, 
korpusai studentų medikų 
praktikos darbams, paskai
toms. Baigiamas projektas 
300 lovų respublikinei vaikų 
ligoninei.

Lygiagrečiai su naujo 
sveikatos centro statyba re
konstruojamos, plečiamos 
beveik visos Vilniaus ligoni
nės, 1975 metais jose dirbs 
apie pusantro tūkstančio gy
dytojų - tiek šių specialistų 
iš viso buvo Lietuvoje bur
žuazijos valdymo metais.

STATYBININKŲ KLUBE

ALYTUS. Statybininkų 
bendrabučiuose gyvena apie 
750 žmonių. Dauguma jų 
jauni. Statybininkų poilsiui 
įrengtas klubas. Pradėjo 
veikti dramos, šokių rateliai, 
reguliariai rengia repeticijas 
moterų ansamblis, ruošiasi 
koncertams estrados mė
gėjai.

Prie klubo veikia devynios 
sporto sekcijos, ir sportinin
kai jau gali pasidžiaugti pir
maisiais laimėjimais. Staty
bos tresto lengvaatlečiai gra
žiai pasirodė respublikinėse 
varžybose, pelnydami antrąją 
vietą.

Teofilio
Gaidžiu < 

jo vardu

LIAUDIES POETO 
METINĖMS

Liaudies poeto 
Tilvyčio gimtojo 
kaimo, Tauragnų,
pavadinto kolūkio ir kitų vie
tovių senimas ir jaunimas 
Tauragnų kultūros namuose 
paminėjo savo Įžymaus že
miečio 70-ąsias gimimo me
tines.

Susirinkusieji klausėsi 
respublikos nusipelniusio 
artisto V. Kybarto dekla
muojamų “Artojėlių” pos
mų. Filologijos mokslų kan
didatas J. Stepšys išsamiai 
apžvelgė T. Tilvyčio gyve
nimo kelią, jo kūrybinį pa
likimą. Rašytojai J. Palec
kis, A. Miškinis ir J. Būtė
nas papasakojo atsiminimus 
apie liaudies poetą. Apie 
T. Tilvyčio meilę gimtajam 
kaimui kalbėjo Tauragnų vi
durinės mokyklos mokytoja 
A. Marčiulionienė. Taurag
nų jaunimaš surengė minė
jimo dalyviams T. Tilvyčio 
literatūrinį poezijos monta
žą.
PAŠTO ŽENKLE - TRAKAI

TSRS Ryšių ministerija 
išleido naują pašto ženklą iš 
serijos “TSRS architektū
ros ir istorijos paminklai”, 
šioje pašto miniatiūroje pa
vaizduota Trakų pilis.

Pernai taip pat buvo iš
leistas tarybinis pašto tary- 
tinėje kolekcijoje - 22 ženk
lai lietuviška tematika.

aš turiu jo visus laiškus ir 
susirašinėjimus su jo gimi
nėmis Lietuvoje. Jie paro
do jo labai glaudžius ryšius 
su jo seserimis ir dukterė
čia Paruliene. Dabar jinai jį 
kviečia grįžti i gimtinę, ku
rią jis paliko prieš 75 me
tus. Liuda sako buvusi Lie
tuvos Užsienio Reikalu Mi- c 
nisterijoje ir jie jai sakę, 
kad jis gali grįžti pas savo 
dukterėčią.

M. Džiupkaitis irgi bai 
nori grįžti i tėvynę.

Gero vėjo, Tau, tautieti: 
A. P. GABRPN s!

SU KOLŪKIO 
STIPENDIJOMIS

ŠIRVINTOS. Nemaža jau
nuolių naudojasi Širvintų ra
jono Virvyčių kolūkio visuo
tinio kolūkiečių susirinkimo 
patvirtintomis materialinio 
skatinimo priemonėmis, ku

rios leidžia mokėti 20 proc. 
atlyginimo priedą baigusiems 
vidurinę mokyklą ir pasiliku
sioms dirbti kolūkyje.

Ūkis daug jaunuolių pa
siunčia mokytis su savo sti
pendijomis. Kolūkio stipen
dininkų galima rasti Veprių, 
Bukiškių profesinėse techni
kos mokyklose, Buivydiškių 
žemės ūkio technikume, kul
tūros-švietimo darbuotojų 
mokykloje.

V. PETKEVIČIENĖ

Miami, Fla.

Tarptautinės Moters Dienos
Minėjimas

rengia

L. L. D. 75 KUOPA

Trečiadieni, 1974 m. kovo 20 d.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE

2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.
Pietūs: 12:30 vai. Programa: 2:30 vai.

Programoje išgirsite istorinę kalbą. Meninę 
programą atliks MIAMIO AIDO CHORAS su savo 
solistais, vadovybėje Birutės Ramoškaitės-Mann.

Kviečiame visus ir visas.
Rengėjai

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Petronėlei
Paulauskienei- Miliauskaitei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Stanley 

Paul, jo žmonai Alice, anūkams ir anūkėms, gi
minėms Amerikoje ir Lietuvoje, draugams ir pa
žįstamiems. E. Vicinienė
H. Kairienė B. Shimkets
O. Miller P. ir S. Karsokai
M. Zdankienė J. ir M. Mažuknai
K. Melniai LLD 87 kuopa

Nashua, N. H
Mirus

Paul Karpowich
1974 m. vasario 16 d.

Mes, jo draugai Haverhillyje ir Lawrence, reiš
kiame giliausią užuojautą jo žmonai Mar^ dviem 
sūnams, anūkams ir jo visiems pažįstamiems 
giminėms bei draugams.

Mes visi apgailestaujame
draugo.

neteke nuoširdaus<

J. Kodis
A. Kodienė
A. Shupetris
S. Shlakis
B. Shlakis
W. Račkauskas
A. Račkauskienė
B. Sametis
M. Sametis
S. Penkus

P. Yacumskas
M. Yacumskas
E. Kralikauskienė
J. T. Milvidai
C. Valongus
Mr. Valongus
M. Stonie
S. Matis
A. Navickas
B. Valongus

Mirus

draugui Antanui Sniečkui
1974 m. sausio 22 d.

Reiškiame giliausią užuojautą Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komitetui, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybai, visiems Tarybų Lietuvos 
gyventojams, visiems pažangiems lietuviams vi
same pasaulyje, taipgi draugo Sniečkaus Šeimai 
bei artimiesiems.

DR. ANTANAS PETRIKĄ ir
MARGARET ČESN A VIČIŪTĖ-PETRIKIENĖ



6-ta s puslapis Penktadienis, Kovo (March) 8, 19^4

Waterbury, Conn.
Norime pranešti visiems, 

kad mes gavome laišką nuo 
Arthur R. Petrick, kuriame 
jis pasižada atvykti i Water
bury kovo 24 dieną, kada bus 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimas, kuri rengia Lie
tuviu Literatūros 28 kp. ir 
parodys filmus, kurią mes 
dar nematėme.

Su juo atvyks ir jo mamė 
K. Petrikienė, kuri pasakys 
kalbą apie motery padėti.

Komisija prie to apvaikš- 
čiojimo rengiasi ir pradeda 
platinti tikietus.

***
Vasario 22 dieną bevežant 

i Waterburio ligoninę staiga 
mirė Clarence Petrauskas, 
68 metą. Gyveno 2529 North 
Main St. Jis buvo sūnus, 
mūsą “Laisvės” skaitytojos 
ir Lietuvią Literatūros 
Draugijos 28 kp. narės Onos 
Petrauskienės, kuri gyvena 
Prospect, Conn.

Laidotuvės buvo privatiš- 
kos ir buvo palaidotas Vasa
rio 25 dieną Evergreen ce
metery.

Per 40 metu jis dirbo Wa
terburio miesto darbą ir

buvp išėjęs i pensiją prieš 
4 metus.

Liūdesyje liko jo motina 
Ona Petrauskienė, žmona 
Portia (Goldsmith) Pe
trauskas, dvi dukterys - 
Mrs. Raymond Faber, Wa
terbury, ir Mrs. Clark Lee, 
N. H. Taipgi trys broliai - 
John ir Stanley Petrauskai, 
gyvena Prospect, ir Joseph 
Petrauskas gyvena Alta
mont, N. Y.; dvi seserys - 
Mrs. Constance Kalvaitis ir 
Mrs. John Puodžiūnas, 
Prospect; anūkas, Robert 
Faber, North Carolina, ir 
keli seserų ir broliu vaikai.

Gili užuojauta jo motinai, 
moterei, dukterims, bro
liams, seserims ir kitiem jo 
artimiem giminėm ją liūdno
je valandoje.

** *
Stanley Shukis, mūsą 

“Laisvės” skaitytojas, ku
ris gyvena 10 Highland 
Drive, gavo lengvą širdies 
smūgi ir buvo nuvežtas i St. 
Mary’s ligoninę. Gydytojas 
sako, kad už kokios savaitės 
galės grįžti namo.

Linkiu Stanliui, kad jis 
greitai pasveiktu ir grįžtu i 
savo namus pas savuosius.

M. SVINKŪNIENE

Sveikina Moters Dienos proga
Didžiai gerbiamos Moterą Klubo narės:

Sveikiną Tarptautinės Moters Dienos-Kovo 8-osiospro
ga, linkiu jums ilgą ir vaisingą gyvenimo metu kovojant 
už taiką ir pažangias idėjas, už šviesą ir laimingą viso 
pasaulio vaiką gyvenimą.

Su pagarba
danutE Šumskiene

Kaunas
* * *

Gerbiama drauge E. Mizariene:
Nuoširdžiausi sveikinimai Jums ir visoms Niujorko 

Moterą Klubo narėms Tarptautinės Moters Dienos proga.
Tegu apgaubia Jus džiaugsmas, teišsipildo Jūsų troš

kimai.
Jūsų

*A. JUŠKIENE ir šeima
Vilnius 

---------------------------------------- »-------------------------
Mei padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 

paketus. Greitai siųskite Savo paketus mums 
o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
l 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 j:

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 Lkl 28th Street BMT, EE ir RR 
Busab Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449 
atstovybę bei skyrių:
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

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

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

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
056A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347

MIAMI, FLA. 33138 
7622 N.E, 2 Ave. • > 

757 į 6704
VINELAND, N.J. 08360 
West Landis. Ave. 
Parish Hall 

609 - 696 - 9796

arba į bet kurią mūsų

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd 8L 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 SUte 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. 04122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place X.E. 

EM 3- 3556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
390 West Broadway 

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

257-2113
TRENTON, N. J. 08611 
7SO Liberty Street

LV 9-9163
KANSAS CITY, KANSAS 66102

So. Bethany ■ I ' ’ » ■ - 
AT 1-1757

LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

Aido Choro veikla
Po trumpos pertraukos 

praėjusi penktadieni, kovo 1 
d., įvyko Choro pamokos. 
Buvo perdainuotos vėlesnės 
dainos, žinoma, po keletą 
kartą. Taipgi bandyta viena 
nauja - “Ilgesiodiena”. Pa
gal mokytojos Mildredos re
komendaciją, daina nesunki, 
žodžiai gražūs, malonūs, bet 
dar ne “įsisavinta”. Seka
moje pamokoje bandysime ją 
smarkiau paimti, kai visi 
choristai susirinksime.

Po dvieju valandą pamoku, 
turėjome pasikalbėjimą, nes 
pora choristu, grįžusiu iš 
Floridos, papasakojo ją sėk
mingus įspūdžius. Jonas 
Lazauskas sakė, kad per ke
turias savaites saulėtame 
80 laipsniu klimate jis ge
rokai “įprūsino” savo svei
kata. Natalia Icšmantienė <
sakė jau sutvarkiusi doku- 
mentališkai tik įsigytą naują 
puikią rezidenciją Fort Lau
derdale apylinkėje.

Tuo laiku Julia Lazaus
kienė paruošė choristams 
vaišią - pyrago, kavutės ir 
dar kai ko, ją vedybinio gy
venimo 48-tai sukakčiai at
žymėti. J. Babarskas irgi 
vaišino choristus. Proga: 
“garnys” jiems atnešė ant
ra anūke. Tad dabar Juozas < <
bus “diedukas”. Pirmiau tik 
draugė Babarskienė buvo 
močiutė.

Pirmininkas Jonas Grybas 
kvietė choristus būti pamo
kose ateinantį penktadienį.

STEPUKAS

Sveikinimas 
mūsų moterims 
Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau:

Prašau perduoti nuošir
džiausius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus “Lais
vės” darbuotojoms ir skai
tytojoms moterims Tarptau
tinės Moters Dienos proga.

JUSTAS PALECKIS
Vilnius

LLD 185 kp. 
nariams

Mūsą kuopos susirinkimas 
iyyks Laisvės salėje antra
dienį, kovo 12 d. 2 valandą 
po pietą. Visus narius pra
šome dalyvauti. Pasitarimui 
turime svarbią reikalą.

PIRM. JURGIS BERNOTĄ

Brockton, Mass.
Ada White, M. Gutauskie- 

nė ir aš aplankėme sergan
čius narius. George Shimai- 
tis dabar randasi Braemoor 
Nursing Home 34 Pearl St. 
Radome gulintį, ir sakė, kad 
negali pavaikščioti, bet at
mintį turi gerą, dar įdo
maujasi, kur kas yra vei
kiama.

Juozas Valančauskas ran
dasi Hellenic Nursing Home, 
601 Sherman St., Canton, 
Mass. Radome gerai nusi
teikusį. Jis dar tvirtas, gali 
gerai pavaikščioti. Jis buvo 
labai linksmas kad mes jį 
aplankėme.

Linkime ligoniams greitai 
sustiprėti.

S. R.

Kovo aštuntosios - 
Tarptautinės 
Moterų Dienos

KOVO ASTUNTOSIOS- 
TARPTAUTINES MOTERŲ 
DIENOS minėjimo proga, 
sveikinu visas pažangias lie
tuves Amerikoje ir mūsą 
seses Tarybą Lietuvoje.
7?'? P. V. gasparienE

Grand Rapids, Mich.

wwwwwwvwwwww

Moters Dienos Minėjimas šį sekmadienį
NIUJORKO LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS KVIEČIA VISUS 

DALYVAUTI MOTERS DIENOS MINĖJIME SEKMADIENĮ, 
KOVO 10 D., 2 VAL. PO PIETŲ, LAISVĖS SALĖJE, 102-02 
LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y.

PROGRAMA BUS ĮDOMI. MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS 
AIDO CHORAS SU SOLISTAIS VIKTORU BEKERTU IR NELE 
VENTIENE, VADOVYBĖJE MILDRED STENSLER.

PO PROGRAMOS BUS BUFETINĖ VAKARIENĖ. ĮĖJIMO 
AUKA - $3.

VALDYBA

Pramogų Kalendorius

KOVO 28 DIENA
Lietuviu Literatūros <

Draugijos 28 kuopa rengia 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimą. įvyks Svetainėje 
103 Green St. Bus pietūs ir 
programa 1 valandą.

BALANDŽIO 7 D.

NEIT YORKO
NAUJIENOS

Associated Press, 1960
Margaret Leech Pulitzer

Mirė 80 metu amžiaus pa
garsėjusi istorikė, buvusi 
laikraščio “New York 
World” leidėja, parašiusi 
daug knygą ir laimėjusi pre
miją ir kitus atžymėjimus.

1973 metais New Yorko 
apylinkėje pragyvenimo kai
nos pakilo 9.7%. Tai di
džiausias pakilimas nuo 1947 
metą. I

Kongresmenas Angelo D. 
Roncallo ir kiti keturi repu- 
blikoną pareigūnai Nassau 
paviete apkaltinti nelegaliu 
iš vieno kontraktoriaus ko- 
lektavimu pinigu savo parti
jos rinkimą fondui.

Daugiau kaip 1,000Kolum
bijos universiteto studentu 
skelbė protestą prieš siūlo
mą mokesties pakėlimą 
$220. Dėl protesto pamokas 
teko nutraukti.

Policijos leitenantas Bol
son Brooklyne buvo plėšiką 
apmuštas ir turėjo gydytis 
ligoninėje. Sako, nesijaučia 
gerai.

Namu savininkai sudarė i
piketą prie miesto namą ad
ministracijos raštinės-. 
Reikalavo leidimo pakelti 
nuomas. 8 areštuoti už ne
tvarką elgėsi. Tuo pačiu 
metu nuomininkai kovoja 
prieš nuomą kėlimą, jie daž
nai piketuoja miesto rotušę.

Nacionalinės Bažnyčią 
Tarybos raštinėje pora de- 
sėtką baltąją ir juodąją 
maldininką paskelbė sėdėji
mo streiką. protestuoja 
prieš atleidimą iš pareigu 
negro kunigo Robert C. 
Chapman, kovotojo prieš ra
sinę diskriminaciją.

( Susidarė
Afrikiečiu<
Judėjimo 
tikslui vieną sėkmingą pa
rengimą turėjo vasario 23 d.

čia komitetas
Išsilaisvinimo 

paramai. Tam

Harleme 400 mokytoją, 
studentą ir tėvą demonstra
vo prieš mokykloms fondą 
mažinimą. <

International Typographi
cal unijos lokalo 6 nariai 
ruošiasi skelbti dienraš
čiams streiką, kadangi per 
18 mėnesią derybos nedavė 
jokio susitarimo.

RE P.

Valdžia uždraudė 
Allende kalbėti

New Yorkan atvyko Mrs. 
Hortensia Allende, Čilės už
muštojo prezidento žmona. 
Ant greitąją jai buvo suruoš
tas masinis mitingas vasario 
24 d. Town Hall. Publika 
tikėjosi ją pasveikinti ir iš
girsti, ką ji pasakys apie Či
lės padėtį.

Bet kaip visi nustebo, kai 
mitingo pirmininkas Ossie 
Davis pranešė, kad Valsty
bės departamentas uždraudė 
Mrs. Allendei pasirodyti ir 
kalbėti publikoje. Skaitlin
gas susirinkimas vienbalsiai 
pasmerkė tokį draudimą, 
kaip paramą Čilės fašisti
niam režimui.

Visa eilė kalbėtoją aiškino 
apie siautėjantį terorą Čilė
je, kur jau žuvo apie 80,000 
antifašistu, o kiti tūkstančiai 
randasi kalėjimuose. Susi
rinkimas ragino Nixono ad
ministraciją sulaikyti viso
kią paramą Čilės militarinei 
valdžiai, nutraukti su ja di
plomatinius ryšius.

Mrs. Allende, nors ir ne
galėjo pasirodyti jai sureng
tame mitinge, buvo uniją 
vadą šiltai priimta ir pa
sveikinta. Miesto Tarybos 
prezidentas Paul O’Dwyer 
juos sukvietė. Dalyvavo apie 
50 uniją vadą. Jie pasižadė
jo darbuotis Čilės kovotoją 
paramai.

Jungtiniu Tautą Žmoniš
kumo Teisią komisijoje Mrs. 
Allende buvo priimta. Ji- 
perdavė komisijai paruoštą 
raportą apie fašistinį terorą 
Čilėje ir gavo iš daugelio 
pažadėjimą tą klausimą ap
tarti.

Mrs. Allende misija, nors 
buvo valdžios sutrukdyta, 
visgi pasiekė tam tikrą tiks
lą. «

M

Mirė 85 metu amžiaus nuo 
širdies smūgio Sol Hurok, 
pagarsėjęs impresarijus, 
per ilgus metus pasikvietęs 
Tarybą Sąjungos ir kitą so- 
cialistinią šalių geriausius 
artistus ir jiems surengęs 
daug koncertą ir kitokią pra
mogą.

Sol Huroko pastangomis 
amerikiečiai galėjo matyti 
keletą kartu Bolšoi Baleta, 
tarybinės operos grupes, 
Maskvos cirką ir daugelį 
kitu, f

An Interesting 
Exhibition

RE P.

Aukos Aido Chorui

paliko Aido Chorui

E. M. Mulokiute Philadel
phia, dažnai įteikdavo aukas 
Aido Chorui. Jai numirus, 
prie velionės karsto atsi
sveikinimo valandoje padai
navo Viktoras Bekeris paly
dinti Mildred Stensler. Ve
lionė
$300. Aidiečią tarpe pasi
lieka šviesus E. M. Mulo- 
kiūtės prisiminimas.

Po $5 aukojo šie garbės 
nariai: I. Danilevičienė, Fr. 
Mažiliene, VI. Misiūnas, K. 
Caikauskienė, J. ir O. Kal
vaičiai. Nuoširdus ačiū.

VALDYBA

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, kovo 
1:30 vai. po pietą,
Niujorko Lietuvią Moterą 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Po susirinkimo bus vai
šės. Dalyvaukime visos. •

VALDYBA
(10-11)

Libraries - the world of 
knowledge. To go in to a li
brary always gives me a spe
cial feeling - its quietness, 
its rows and rows of books, 
a whole world of knowledge. 
At a certain time of my life 
I used to go to a library to 
warm up. It was always 
warmer there than at home 
winter time.

Why I started to write this 
article is about an in
teresting exhibition in New 
York main library on 42nd 
Street. I saw that about three 
weeks ago. It closed 28th of 
February. The title of that 
exhibition was “Five Centu
ries of the Statute of the 
Grand Duchy of Lithuania”, 
drawn from the resources 
of the Library’s Slavonic Di
vision and commemorating 
one of the legal and political 
milestones in the history of 
Eastern Europe.

It was an interesting and 
historical exhibition.

About two or three years 
ago the same library had an 
exhibition 
figure, a 
Estonian 
poeg”.

I hope New York City li
brary continues to put up si
milar exhibitions and brings 
the other nations and people 
closer to American people.

ILSE i

about a legendary 
national .hero of 
people “Kalevi-

d.,19 
įvyks

NEW YORK AS. Gulf Oil 
korporacijos pelnas už pa
skutinį 1973 m. ketvirtį pa
siekė 153%. 1973 metaispa- 
darė pelno 880 milijoną dole 
riu. c

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas 10 vai. ryto, 
o 2 vai. pietūs. Auka už 
pietus $4 Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽES 5 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metą, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums darnema- - 
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą į 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietą.

American
Communists 
Appeal for the 
People of Chile
Dear Comrades:

Our contacts with the com
rades of the Communist Par
ty of Chile have communica
ted the following informa-■ 
tion: the Party organization 
is strong, is functioning well 
and initiating mass resis
tance under the difficult con
ditions imposed by the fas- 
cistic Junta. The strength 
of the Communist Party and 
the Young Communist Lea
gue is the best indication of 
the strength of the people’s 
movement in Chile.

However, the Party’s work 
is seriously handicapped in 
financing its organizational 
propaganda and agitational 
work by the conditions of il
legality and savage repres
sion. The massive unem
ployment in Chile today, 
falling especially on Un id ad 
Popular supporters only 
compounds the problem of 
financial support.

Our Party can aid the Chi
lean comrades in a very ma
terial way. We are asking 
that a special collection for 
the Communist Party of 
Chile be announced in each 
club.

This is not to be con
sidered an assessment of 
members, but a voluntary act 
of our membership infrater- 
nal solidarity with our com
rades in the Communist Par
ty of Chile.

Our Party continues to be 
part of the wider solidarity 
movement for solidarity with 
the people of Chile and in 
support of the united front 
activities of Unidad Popular.

Comradely,
BETTY SMITH, 

Adm. Secretary
HELEN WINTER, 

Int’l Affairs Comm.

Exorcism
A priest of yesteryears condemned to ghost 

’Was haunted by all devil works on earth
Those run by engines hated he the most 
Recalling how his kind had fought their birth 
He said the demons in them made them go 
Thus demon filled they served the devil well 
Yet one thing this priest’s ghost still longed to know 
And searched to find how they escaped from hell 
He came upon a station lined with pumps
And claimed to knees were brought that devil’s brčęd ' T* f 
He cheered the service man with God triumphs
An exorcist of God at work he viewed 
The gas attendant paused to say amen 
Then filled a car with demons once again.

A, W. BAT /PRŪSAITIS
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