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KRISLAI
Svarbieji LDS reikalai 
Kviečia atlikti pareigas 
Amnestija karo priešams 
Nusivilę piliečiai 
Vyriškas šovinizmas

J. GASIUNAS

LDS organas “Tiesa” 
kovo mėn. laidoje informuo
ja savo narius apie daug 
svarbių LDS problemų ir 
veiklą šiais metais.

Gegužės 18, 19 ir 20 die
nomis įvyksta LDS 23-čiasis 
Nacionalinis Bowlingo Tur
nyras Detroite.

Rugpiūčio 9 ir įp dienomis 
įvyksta LDS Seimas Pitts- 
burghe.

Balandžio ir gegužės mėn. 
kuopų susirinkimuose bus 
renkama LDS Centro Valdy
ba ir gegužės mėn. bus ren
kami Seimo delegatai.

•
LDS narių įrašymo vajus 

baigsis birželio 1 d. “Tie
sa” rašo:

“Šiuo metu vajuje darbuo
jasi 32 veikėjai iš 22 kuopų. 
Jie jau įrašė 116 narių ir 
užrašė apdraudos apie 130,- 
000 sumoje”.

Tai puikus šių veikėjų pa
sidarbavimas. Jeigu kita 
tiek veikėjų vajuje dalyvautų, 
pasekmės butų dvigubai di
desnės.

“Tiesa” kviečia visus na
rius atlikti organizacines 
pareigas: paremti Bowlingo 
Turnyrą, dalyvauti Centro 
Valdybos ir Seimo delegatų 
rinkimuose, taipgi padėti va- 
jininkams įrašyti daugiau 
naujų narių ir sėkmingai 
LDS vajų užbaigti.

•
Kongrese iškeltas labai 

svarbus klausimas, kuri tu
rėtų visi karo priešai pa
remti. Tai amnestija tiems, 
kurie atsisakė kariauti Viet
namo kare.

Daugiau kaip 200,000 karo 
priešų slapstosi svetimose 
šalyse, daugiausia Kanadoje. 
Šie jaunuoliai atskirti nuo 
savo šeimų, nuo savo namų, 
priversti kur nors vargti. 
Jie turėtų gręžti namo.

Juk oficialiai Vietname 
karas baigtas. Tai kodėl ne
suteikti karo priešams am
nestijos? Kaip grižo namo 
karo belaisviai, taip pat tu
rėtų namo grieti priešai.

•
Komercinis dienraštis 

“Wall Street Journal” kovo 
5 d. vedamajame rašo:

“Balsuotojai nusisuka nuo 
didžiųjų partijų politinės va
dovybės ir labiausia nuo val
džioje esamos vadovybės, 
kaip Anglijoje, Prancūzijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Italijoje 
ir taip pat Jungtinėse Valsti
jose.

Pasakyta tikra tiesa. Bal
suotojai visai nebepasitlki 
valdžiomis ir partijomis, 
kurios visai nepaiso balsuo
tojų daugumos reikalų. Ge
riausiu tam pavyzdžiu gali 
būti Nixono administracija, 
kuri visai susikompromitavo 
visuomenės akyse.

Japonijos premjero Tana- 
ko duktė Makiko tvirtina, kad 

i jos tėvas esąs “vyriškas šo
vinistas”, pažeminančiai at
sinešus moterų link.

Grįžusi pas tėvą iš Phlla-.

Brežnevas ir Pompidou nutarė 
paskubinti Europos saugumo 
konferencijos eigą Genevoj
Maskva. Prancūzijos pre

zidentas Pompidou ir Tarybų 
Sąjungos vadas Brežnevas 
sėkmingai baigė dviejų dienų 
pasitarimus tarybiniame ku
rorte Pitsudoje, arti Juodų
jų marių.

Jie susitarė žymiai pasku
binti Europos saugumo ir 
kooperacijos konferencijos 
eigą Genevoje, kad ją grei
čiau sėkmingai užbaigti. Jie 
tarėsi ir abiejų šalių ekono
minės, techninės ir moksli
nės kooperacijos klausi
mais.

Prieš išvykdamas į Pary
žių, Pompidou pasakė spau
dos konferencijai, kad pasi
tarimai praėjo draugiškoje 
atmosferoje ir buvo labai 
naudingi.

Dabar JAV Valstybės sek
retorius Kissingeris vyks
ta į Maskvą pasitarimui dėl 
prezidento Nixono vykimo į 
Maskvą gegužės mėn.

Harry Bridges, Interna
tional Longshoremen’s and 
Warehousemen’s unijos pre
zidentas, tikisi 1975 metais 
plačios prekybos su Tarybų 
Sąjunga laivais Pacifike, 
taipgi padidintos prekybos su 
Kinija. O tai bus daug eko
nominės naudos Vakarų pa
kraščio uostams ir visai ša
liai. Todėl jis ragina didinti 
prekybą su Tarybų Sąjunga.

Darbo unijos neno
ri algų kontrolės

Washlngtonas. Darbo uni
jų atstovai kaltina Nixono 
administraciją bandymu iš
laikyti algų kontrole, tuo pa
čiu metu leidžia pragyveni
mo kainoms kilti ir pelnams 
didėti.

Algų ir kainų kontrolė 
baigiasi balandžio 30 d. Bet 
Nixono administracija ruo
šiasi ją atnaujinti ir prail
ginti.

delphljos mokyklos Miss Ta
naka norėjo su tėvu pasikal
bėti apie politiką. Tėvas at
sakęs: “Dabar mes turime 
komunistę savo namuose”.

Kai premjeras vyko į Tai
lando sostinę susitikti su 
studentais, jo duktė irgi no
rėjo kartu vykti. Bet tėvas 
pasakęs, kad ten bus svars
tomi svarbūs reikalai, tai 
moters ne vieta ten būti. 
Todėl duktė ir kaltina tėvą 
šovinizmu.

Nixonas įspėja 
Vakarų Europą

Washlngtonas. Prez. Ni
xonas persergėjo Vakarų 
Europos šalis, kad jos arti
mai kooperuotų su Jungtinė
mis Valstijomis.

Jis nenori, kad Vakarų 
Europos šalys išeitų prieš 
Jungtines Valstijas politiniai 
ir ekonominiai.

•
BRUSELIS. Belgijos par

lamento rinkimuose dau
giausia laimėjo Socialinė- 
Krikščionių partija.

Ragina vandenyse 
baigti poliuciją

Maskva. TSRS Okeano
grafijos instituto direktorius 
A. Juščiukas rašo dienraš
tyje “Pravdoje” apie reika
lą baigti poliuciją (teršimą) 
visuose pasaulio vandenyse. 
Vyriausia reikia sulaikyti 
aliejumi teršimą, kuris yra 
labai pavojingas.

Vandenų teršimas mažina 
vandenų gyvūniją ir kartu 
žymiai teršia mūsų žemę, 
taip pat orą, aiškina moksli
ninkas Juščiukas.

Mokytojai grįžo 
nepatenkinti

Baltimore, Md. Mokytojai 
baigė daugiau kaip mėnesio 
streiką ir grįžo darban labai 
nepatenkinti, kad gavo tik 3% 

! algų pakėlimą.
Streikavo 8,600 mokytojų, 

apie 90% visų mokytojų. 
Teismas privertė juos baigti 
streiką.

Laimėjo streiką
Addis Ababa. Etiopijos 

Darbo Unijų Federacija at
šaukė generalinį 4 dienų 
streiką, kai gavo algų pakė
limą 200% ir algų minimu
mą $1.50 į dieną.

Valdžia taipgi sutiko su
teikti nemokamą medicininį 
aptarnavimą darbuose su
žeistiems, nuimti draudimą 
darbininkams prigulėti savo 
unijose, nemokamą mokslą 
darbininkų vaikams.

Mainieriai laimėjo
Charleston, W. Va. 27,000 

mainierių, išstreikavę 30 
dienų, grįžo darban su lai
mėjimu gazolino į darbą at
vykti.

Ten, kur mainieriai dar 
negauna pakankamai gazoli
no, tebestreikuoja.

Komunistai laimėjo
Kopenhaga. Danijos mu- 

nicipaliuose rinkimuose ko
munistai daug laimėjo. Dau
gelyje miestų jie iškovojo, 
antrąją vietą po socialde
mokratų, kurie užima pir
mąją vietą.

Kopenhagos miesto tary
boje komunistai turėjo tik 
vieną atstovą, dabar turės 
7. Panašiai ir kituose mies
tuose.

Energijos krizė 
apgavinga

New Yorko valstijos Pub
likos Opinijos institutas ty
rinėjime suradęs, kad 93% 
amerikiečių kaltina dėl 
energijos krizės aliejaus 
korporacijas.

Energijos krizė esanti ap
gavinga tikslu aliejaus kor
poracijoms pasidaryti dar 
didesnius pelnus.

15 metų kalėjimo už 
Parko kritikavimą

Seoul, Pietų Korėja. Mili- 
tarinls apeliacijų teismas 
patvirtino žemesnio teismo 
bausmę 6 krikščioniškos 
bažnyčios dvasiškiams už 
kritikavimą prezidento Par
ko.

Keturiems paskirta po 15 
metų kalėjimo, dviem po 10. 
Jie kritikavo prezidento 
Parko diktatorinę galią ir 
pasisakė už demokratines 
teises.

Pasmerkė rasizmą
Jungtinių Tautų Žmoniš

kumo Teisių Komisija pa
smerkė Portugaliją ir Pietų 
Afriką, už sistematišką lau
žymą Jungtinių Tautų rezo
liucijos rasizmo klausimu.

Prieš pasmerkimo rezo
liuciją balsavo tik Jungtinės 
Valstijos. Nuo balsavimo 
susilaikė Anglija, Prancūzi
ja ir Italija.

292,400 neteko dar 
bo į vieną savaitę

Washlngtonas. Darbo De
partamentas skelbia, kad dėl 
energijos stokos į vieną sa
vaitę 292,400 darbininkų ne
teko darbo.

Nuo energijos krizės be-, 
darbių gretos nuolat didėja 
kiekvieną savaitę. Netrukus 
bedarbių skaičius gali pa
siekti 6% visos darbo jėgos.

United Press International

Leonidas Brežnevas susitinka su Prancūzijos prezidentu
Pompidou tarybiniame kurorte Pitsundoje.

TSRS ir Egiptas 
už J.T. rezoliuciją

Kairas. Egipto pareigūnų 
pasitarime su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko 
vėl pasisakyta griežtai lai
kytis Jungtinių Tautų rezo
liucijos, reikalaujančios Iz
raeliui pasitraukti iš užka
riautų arabų žemių.

Pasitarimuose su Sirijos 
pareigūnais Gromyko taipgi 
pravedė tokią pat nuomonę, 
kad taika Vidurio Rytuose 
galima tik Jungtinių Tautų 
rezoliucijos pagrindu.

SEOUL, Pietų Korėja. 157 
jūreiviai prigėrė, kai mili- 
tarinis laivas nuskendo.% 
Nixonui impyČinti 
demonstracijos

Chicago. Nixonui impy
Činti konferencija sudarė 
nacionalinį komitetą ir nuta
rė suruošti demonstracijas 
Washingtone, Chicagoje ir 
viename Vakarų Pacifiko 
mieste balandžio 27 d.

Konferencijoje dalyvavo 
150 atstovų iš daugelio val
stijų. Komitetas įgaliotas 
išvystyti plačią veiklą Ni
xono impyčinimui. Konfe
rencija pasisakė už naujus 
prezidentinius rinkimus.

FBI provokacijos
Washingtonas. Iš slaptų 

dokumentų dabar paaiškėjo, 
kad FBI direktoriausHoove- 
rio nurodymais būvo palai
komas tarp 1960 ir 1970 
metų negrų ir kairiųjų or
ganizacijų šnipinėjimas.

Duomenys rodo, kad tuo 
metu buvo naudojami visokį 
provokaciniai būdai, net buvo 
išleidžiami falšyvi atsišau
kimai su provokaciniais šū
kiais. Jau žinoma, kad FBI 
siųsdavo savo apmokamus 
agentus ir iš organizacijų 
vidaus provokacijas kelti.

Pennsylvanijos universiteto benas buvo pasiruošęs maršru- 
tuoti - apkeliauti Pennsylvanijos mokyklas, veteranų ligo
nines ir prieglaudų namus, bet dėl gazolino stokos turėjo 
maršrutą atšaukti. (UPI photo)

Arabų valstybės nutarė nuimti 
aliejaus embargo, užšaldytas 
kainas palikt trim mėnesiam
Viena, Austrija. Arabų 

valstybių užsienio reikalų 
ministrai pradėjo pasitari
mus dėl aliejaus embargo 
nuėmimo Egipto sostinėje 
Kaire, vėliau persikėlė į 
Tripolį Libijoje, paskutinį 
pasitarimą turėjo Austrijos 
sostinėje Vienoje.

Ministrai nusitarė panai
kinti aliejaus embargo, alie
jų parduoti visiems, bet kai
nas palikti užšaldytas dar 
trims mėnesiams, kokios 
prieš keletą mėnesių buvo 
trigubai pakeltos. Ministrų 
konferencijoje taipgi pasisa
kyta, kad aliejaus kainos už 
trijų mėnesių gali būt pakel
tos, jeigu aliejaus pirkėjų 
šalys nesulaikys Infliacijos 
kilimo.

Konferencija pripažino, 
kad Vidurio Rytuose padėtis 
pagerėjo, bet taikos dar 
nėra. Kol Izraelis nepasi
trauks iš okupuotų arabų že
mių, taikos ten nebus.

Sumokėjo 14 mili
jonų už amerikietį

Buenos Aires, Argentina. 
Exxon aliejaus kompanija 
sumokėjo $14.2 milijono už 
kidnapintą aliejaus biznio 
vedėją Argentinoje, Victor 
E. Samuelsoną.

Kidnaperiai reikalavo su
mokėti jiems $10 milijonų, o 
$4.2 milijono sunaudoti 
maistui nuo potvynių nuken- 
tėjusiems.

Svarsto karo 
priešų amnestiją

Washingtonas. Kongresui 
įteikta keletas rezoliucijų 
Vietnamo karo priešų am
nestijai. Rezoliucijas remia 
daugelis kongresmenų ir vi
suomeninių organizacijų.

Kongreso komisijoje tuo 
klausimu prasidėjo apklau
sinėjimas. Atvyko daug karo 
priešų žmonų ir motinų, 
taipgi grupė motinų, kurių 
sūnūs Vietname. Jos irgi 
reikalauja karo priešams' 
amnestijos.

Kongresmenas Kasten- 
meir apskaičiuoja, kad atsi
sakiusių Vietname kariauti 
yra daugiau kaip 206,000 jau
nuolių ir apie 28,000 pabė
gusių iš milltarinių jėgų.

Laimėjo streiką
San Francisco, Calif. 12,- 

000 šio miesto tarnautojų, 
streikavę 9 dienas, pilnai lai
mėjo streiką. Unija pripa
žįsta, kad sutartis yra “la
bai gera”.

Susitarta mažiau apmoka
miems tarnautojams algas 
pakelti 9%, geriau apmoka
miems - 2%, taipgi pagerinti 
darbo sąlygas. Tas miestui 
kainuos $9.5 milijono.

AJACCIO, Prancūzija. 
Valdžia areštavo tris vyno 
dirbėjus, kurie pasidarė $12 
milijonų nelegallo pelno, 
parduodami keletą milijonų 
bonkų vyno, padaryto iš sul- 
furinės rukšties, glicerino 
ir cukraus.

Energijos krizė 
žymiai sumažės

Washingtonas. Energijos 
ekspertai numato, kad arabų 
šalims panaikinus aliejaus 
embargo energijos krizė gali 
žymiai sumažėti, bet ji neiš
nyks, nes aliejaus ir gazoli
no trukumas bus jaučiamas.

Aliejaus ir gazolino kai
nos taipgi gali gerokai pakil
ti, nes importuotas aliejus 
pasilieka brangus.

Uždarė žurnalą
Montevideo. Urugvajaus 

prezidentas Bordaberry už
darė žurnalą “Marcha” už 
diktatūros kritikavimą ir de
mokratinių teisių gynimą.

Keletas to žurnalo rašy
tojų ir leidėjų jau kalėjime. 
Tarp jų du pasižymėję trum
pų apysakų rašytojai, pir
miau gavę premijas.

Associated Press

Wilbur D. Mills
LITTLE ROCK, Ark. Kon

gresmenas W. D. Mills čia 
kalbėdamas pranašavo, kad 
už 30 ar 40 dienų Nixonas 
galįs rezignuoti vyriausia 
dėl taksų nedamokėjimo.

Senatorius R. B. Long 
sako, kad Nixonas yra neda- 
mokėjęs federalinlų taksų 
nuo $325,000 iki $350,000. 
Kiti tyrinėjimo komiteto na
riai daleidžia, kad Nixonas 
bus nedamokėjęs apie pusę 
milijono dolerių.

TSRS ir JAV mažina 
kelionių ribojimą

Washingtonas. Jungtinėse 
Valstijose bus žymiai suma
žintas tarybinių diplomatų 
kelionių ribojimas, skelbia 
Valstybės departamentas. 
Diplomatai ir jų šeimos ga
lės laisviau keliauti, net ne
reikalaujant specialių leidi
mų.

Tarybų Sąjunga panašiai 
sumažino Amerikos diplo
matams kelionių ribojimą.

Majorai pranašauja 
ekonominę krizą

Washingtonas. Miestų 
majorų konferencijoje priei
ta nuomonės, kad energijos 
krizė veda mūsų šalį į “eko
nominę pražūtį”, jeigu tam 
nebus pastotas kelias.

Bedarbių skaičius jau arti 
6 milijonų. Majorai smar
kiai kritikavo Nixono admi
nistracijos politiką ir ragino 
Kongresą imtis žygių visos 
padėties pagerinimui.
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Didelės galimybės
Senatoriaus Jacksono vadovaujama reakcinių senatorių 

grupė sušilus stengiasi j Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
prekybinius santykius sugrąžinti senuosius šaltojo karo 
laikus - tuos laikus, kai tarp šių dviejų kraštų prekybos 
beveik nebuvo jokios. Nuo to, kaip žinia, nukentėjo lygiai 
abiejų šalių žmonės. Keliems milijonams amerikiečių 
buvo atimtas darbas.

Visiems buvo didelė nauda, kai pastaraisiais pora metų 
tos beprotiškos politikos buvo iš mūsų vyriausybės pusės 
pradėta atsisakyti, ir prekyba žymiai pagyvėjo. 1973 me
tais jos vertė jau pasiekė pusantro bilijono dolerių, tai yra 
apie septynius kartus daugiau negu pirmesniais laikais. 
Tai didelė pažanga | gerąją pusę.

Bet tai neturėtų būti riba. Prekybą tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos dar galima keleriopai padidinti. Tokia 
nuomonė yra reiškiama tarybinėje spaudoje. Tokios nuo
monės laikosi tarybinė vyriausybė ir nesigaili pastangų 
tokio tikslo siekti.

Deja, kaip sakyta, tam pasiekti pradėta Įtemptai trukdyti 
mūsų Kongrese.

Prekybos plėtimui reikalingi kreditai. Tai priimta ir 
praktikojama šios šalies prekyboje su visais kitais kraš
tais. Bet tam griežtai priešinamasi Kongrese. Minėta se
natorių klika reikalauja, kad net bet kokia prekyba su Ta
rybų Sąjunga būtų nutraukta, kol tarybinė vyriausybė ne
pakeis savo vidinės politikos. Maišomas žydų emigracijos 
į Izraelį klausimas, jau keliamas ir Solženičino pašalinimo 
reikalas, ir kitokių priekabių ieškoma.

Toks kišimasis Į kitos šalies vidinius reikalus nepatei
sinamas. Ką pagalvotų amerikiečiai, jeigu Tarybų Sąjunga 
ar kuri kita šalis Į prekybinius santykius su Amerika pra
dėtų maišyti šios šalies vidinius reikalus? Jie tokius rei
kalavimus atmestų su giliausiu pasipiktinimu.

Kanada - JAV kapitalo kolonija!
Kanada labai norėtų pataisyti savo ekonominius santy

kius su Kuba. Deja, jai labai sunku. Ji beveik negali. 
Mat, jos ekonomika nėra jos pačios rankose. Ji priklauso 
jos didžiojo kaimyno - Jungtinių Valstijų kapitalo intere
sams.

Šitas Kanados priklausomumas šios šalies kapitalui 
“gražiausiai” išryškėjo šiomis dienomis, kanadiškio fir
mai MLW-Worthington pasimojus daryti bizni su Kuba, 
parduodant jai keliolika didžiųjų lokomotyvų. Jau susitarta, 
visi formalumai atlikti. Bet staiga paaiški, kad ji ne
turi teisės savo pagamintus lokomotyvus Kubai parduoti. 
Paaiški, kad šita neva kanadiška firma priklauso mūsų 
New Jersey valstijos Studebaker-Worthington kompanijai. 
Na, o Kuba yra mūsų valdžios boikotuojama. Amerikie
čiams uždrausta prekiauti su Kuba. Taigi, nevalia ir tai 
kanadiškei kompanijai parduoti Kubai lokomotyvus.

Tokia pat istorija su beveik visomis kitomis kanadlš- 
kėmls industrinėmis firmomis.

Kanados spaudoje pradėjo pasirodyti protestų. Antai, 
“The Windsor Star” (kovo 7 d.) sako, kad tokia padėtis 
netoleruojama. Girdi: “Principas yra toks, kad Kanada 
ir tiktai Kanada viena turi teisę reguliuoti savo užsieninę 
prekybą, kuri liečia kanadiškas kompanijas, nepaisant, kad 
tos kompanijos yra Amerikos kompanijų dalimi. . . Kodėl 
Montrealio kompanijai reikėtų Jungtinių Valstijų valdžios 

’leidimo? Nėra jokios logikos”.
Su logika niekas nesiskaito, kai eina klausimas santykių 

su revoliucine Kuba. Mūsų vyriausybė nesiskaito nei su 
sveiku protu šiame reikale. Ji yra seniai pasimojus eko
nominiu spaudimu ją paklupdyti ant keliu, ją priversti at
sisakyti naujojo socialistinio gyvenimo.

Laikas kanadiečiams suprasti, kad jų šalis nepriklauso
ma tiktai iš vardo. Praktikoje ji yra Jungtinių Valstijų 
kapitalo kolonija ir turi šokti pagal Washington© muziką. 
Gaila, bet taip yra. Gaila, kad “The Windsor Star” tos 
tiesos dar vis nesupranta.

Tarybų Sąjungos 
respublikų skaičius

Rusijos TSR 
Ukrainos TSR 
Baltarusijos TSR 
Kazachijos 
Uzbekijos TSR 
Gruzijos TSR 
Azerbaidžiano TSR 
Lietuvos TSR 
Maldavijos TSR 
Latvijos TSR 
Kirgizijos TSR 
Tadžikijos TSR 
Armėnijos TSR 
Turkmėnijos TSR 
Estijos TSR

1913 metais 
89,902,000 
35,210,000 

6,899,000 
5,597,000 
4,334,000 
2,601,000 
2,339,000 
2,828,000 
2,056,000 
2,493,000 

864,000 
1,043,000 
1,000,000 
1,042,000 

954,000

1973 metais 
132,151,000 
48,243,000 

9,302,000 
13,705,000 
12,902,000 
4,838,000 
5,420,000 
3,234,000 
3,721,000 
2,430,000 
3,145,000 
3,194,000 
2,672,000 
2,364,000 
1,405,000

Visoje Tarybų Sąjungoje 159,153,000 248.000,000

Kas ką rašo ir sako apygardų ir Imigracijos bei 
Natūralizacijos valdininkai 
pradčjo tikrinti pagal turi- IŠ LAIŠKU

VISI JIE VIENODAI 
SUKIRPTI

Kai kurie lietuviai pažan
giečiai jsivaizduoja, kad Ka
nadoje gyvenančių iš Lietu
vos pabėgėlių reakciniai va
dai, ypač tie, kurie sukinėja
si apie “Nepriklausomų Lie
tuvą”, nėra taip nužmogėję 
ir nulietuvėje, kaip čia pas
mus Jungtinėse Valstijose. 
Jie smarkiai klysta. Tarybų 
Lietuvos klausimu jokio 
skirtumo nėra tarpe vienų ir 
kitų.

Tai galima spręsti kad ir 
iš jų atsinešim© link velio
nio Lietuvos liaudies vado 
Antano Sniečkaus. Beveik 
žodis žodin kanadiečių reak
cinėje spaudoje yra kartoja
mi keiksmai apie velioni. 
Antai, “N. L.” (kovo 5 d.) 
džiaugiamasi:

“Su Antanu Sniečkum nuo 
šio pasaulio atsiskyrė dar 
vienas lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomybės 
duobkasis bei ištikimas 
Maskvos imperializmo tar
nas Europoje”.

Skirtumas tik žodžiuose, 
o ne prasmėje. ' Mūsiškiai 
Lietuvos priešai velionį 
Sniečkų paskelbė “išgama”, 
o kanadiškial- “duobkasiu”. 
Ir vieniems, ir kitiems lygiai 
prakeiktas yra kiekvienas 
lietuvių tautos sūnus, kuris 
visą savo gyvenimą pašven
tė kovai už šviesesnį rytojų 
Lietuvos darbo liaudžiai. 
Antanas Sniečkus buvo vie
nas iš tokių kovotojų. Tiek 
“žiburiečiai’, tiek ritieriai 
iš “N. L.” negali jam net ir 
mirusiam už tai atleisti.

MENŠEVIKIŠKAS
begėdis

Už lietuvių tautos niekini
mą, žeminimą ir įžeidinėji
mą Chicagos menševikų 
laikraščio redaktorius Gu
delis turėtų nuo lietuvių tau
tos priešų gauti didžiausią 
medalį. Kito taip aukštai 
iškilusio šioje specialybėje 
niekur nesurasi. Matyt, kas 
nors jam už tai gerai ap
moka.

Juk kiekvienas doras lie
tuvis šiandien tikrai gali di
džiuotis ir didžiuojasi lie
tuvių tautos kultūriniais pa
siekimais ir laimėjimais. 
Jis didžiuojasi, kad mūsų 
tauta šiandien stovi ant vie
no lygio su pačiomis kultū
ringiausiomis tautomis vi
same pasaulyje. Bet Gude
lis savo laikraštyje (kovo 7 
d.) šaukia: “Jokios aukš
tesnės kultūros dabartinėje 
Lietuvoje nėra”.

Ar begalima |sivaizduoti 
piktesnį lietuvių tautos pa
niekinimą ir jžeidimą? Ne
galima.

IDĖJINIO ŽMOGAUS 
AUKLĖJIMO REIKŠME 
IR PROBLEMOS

teisingam komunistinės pa
žiūros | darbą formavimui, 
geriausių asmenybės savy
bių ugdymui. Pirmaeilis 
vaidmuo priklauso darbo 
žmonių kolektyvui - pagrin
dinei socialistinės visuome
nės ląstelei. Socialistiniai 
visuomenės > santykiai f or
ai uo j am i kaip tik kolektyve. 
Kiekvieno kolektyvo darbo 
sėkmė daug priklauso nuo 
pirminės partinės organiza
cijos sugebėjimo sutelkti 
žmones sėkmingam planų 
ir įsipareigojimų vykdymui. 
Dabar labai svarbu aprūpinti 
partines organizacijas nau
jausiomis metodologinėmis 
rekomendacijomis, pade
dančiomis giliau suvokti 
išaugusį darbo žmonių kul
tūros lygį, jų poreikius, di
dinti komunistų avangardinį 
vaidmenį kolektyvo gyveni
me.

Drg. P. Griškevičius pa
brėžė darbo žmonių auklėji
mo proletarinio internacio
nalizmo idėjų dvasių, ko
munistinės pasaulėžiūros 
formavimo reikšmę, parti
nių, tarybinių darbuotojų, 
mokslininkų vaidmenį šiame 
atsakingame darbe”.
DEMASKAVIMAS
ARBA MEDŽIOJIMAS
NACIŠKŲ KRIMINALISTŲ

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (kovo 6 d.) skai
tome straipsnį pavadinimu 
“Amerikoje prasidėjo ‘ra
ganų’ medžioklė”. Susido
mime: Kaip, kur, kas per 
vienos tos “raganos”?

Ogi pasirodo, kad kalba 
eina ne apie kokias ten ra
ganas, bet apie naciškus kri
minalistus, žydų ir tarybinių 
žmonių žudytojus per praei
tą pasaulinį karą. Sužinome, 
kad:

“Praeitų Kalėdų metu New 
York Times trumpai prane
šė (o kiti laikraščiai pakar
tojo), kad Amerikoje pradė
ta nauja akcija, norint su
rasti “buvusius nacių kola
borantus’ ir kitus karo nu
sikaltėlius. Visa Amerikos 
teritorija, esą, padalinta i 30

mus sąrašus kaikurių emi
grantų (daugumoje jau natu- 
ralizuotų A merlkos piliečių ) 
bylas. Vien New Yorke tokių 
‘įtartinų’ asmenų esą 36 
(kaip praneša Imigr. ir 
Natur. |staigos viršininkas 
Marx).

Po poros savaičių Darbi
ninkas davė jau smulkesnių 
žinių apie šitokius tikrini
mus. Esą, žinoma, kad są
rašuose yra Įtrauktas kun. 
L. Jankus (jau miręs), vie
nas estas ir rumunas. Ma
noma, kad sąrašuose yra ir 
daugiau lietuvių. Kaip duota 
suprasti, emigrantai, kad jau 
ir naturallzuoti Amerikos 
piliečiai, jeigu jiems bus 
įrodyta kažkada buvusi ar 
nebuvusi nacių bendradar
biavimo kaltė, galį turėti 
nemalonumų”.

Tiek “Darbininkas”, tiek 
“Dirva”, tiek visi kiti lie
tuviškai reakciniai laikraš
čiai nenori, kad tie krimina
listai būtų ieškomi, keliami 
aukštėn, arba, kaip jie sako, 
“medžiojami”. Nėra jokia 
paslaptis, kad nevienas tokių 
nusidėjėlių prieš lietuvių 
tautą ir visą žmoniją jų ko
lektyvuose yra susiradęs 
šiltą užvėją ir net iškilęs Į 
“vaduotojų” aukštus lyde
rius. Kunigas L. Jankus buvo 
tik vienas iš jų. “Darbinin
kas” sako tiesą, kai jis 
sako, kad tuose ieškomų kri
minalistų “sąrašuose yra ir 
daugiau lietuvių”. Pav., vie
name sąraše minimi Vincen
tas Brizgys, Juozas Brazai
tis, Antanas Burkūnas, Anta
nas Impulevičlus (jau mi
ręs ), Juozas Jurkšaitis, Jo
nas Laurinaitis, Kazys Pal- 
čiauskas ir keli kiti.

Įdomu, kad kai tik prasi
dėjo ši “Dirvos” vadinama 
“raganų medžioklė”, visoje 
lietuvių reakcinėje spaudoję 
prasidėjo su nesvietišku įtū
žimu puolimas ant Tarybų 
Lietuvos ir jos vadovybės, 
puolimas ant kiekvieno lie-‘ 
tuvio, kuris kalba už bet kokį 
ryšį su gimtuoju kraštu, ku
ris propaguoja bet kokį ben
dradarbiavimą su Lietuva.

Prezidentas veda ofensyvą
prieš savo oponentus

Kovo mėnesio pradžioje 
Vilniuje |vyko mokslinė kon
ferencija temoje: “Ideolo
gijos darbo praktika ir jo 
tobulinimo būdai”. Konfe
rencijoje Jžanginįžodįpasa- 
kė Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto pirmasis sek
retorius Petras Griškevi
čius. “Eltos” pranešimu:

“Partijos idėjinio auklė
jamojo darbo reikšmė, pa
brėžė drg. P. Griškevičius, 
šiuolaikinėmis sąlygomis 
vis didėja. Socialistinės ūkio 
sistemos pranašumas, 
mokslo bei technikos pažan
ga, dideli socialinio bei eko
nominio vystymosi tempai, 
gamybos efektyvumo didini
mas reikalauja, kad žmogus 
visapusiškai tobulėtų, augtų 
jo profesinis meistriškumas 
ir sąmoningumas. Komu
nistinio auklėjimo darbo dė
mesys turi būti sutelktas

Prezidentas Nixonas pradėjo smarkiausią puolimą ant 
savo oponentų. Joks kitas prezidentas nėra padaręs to, 
ką jis šiomis dienomis padarė, būtent, per penkias dienas 
net keturis kartus kalbėjo per televiziją ir radiją ir atsa
kinėjo | reporterių klausimus. Vėliausias pasirodymas 
buvo praeitą antradienį.

Visose savo kalbose prezidentas kartojo tą pačią istori
ją: Jis jokiu būdu nesutiks rezignuoti iš prezidento vietos, 
nes nekaltas jam daromais kaltinimais; jis tik pats vienas 
spręs, kokią informaciją apie savo veiklą duos Kongreso 
Atstovų Butui, kuris svarsto jo “impyčimo” reikalą; jokio; 
ekonominio atslūgimo Amerikoje šiemet nebus; infliacija 
faktlnal sulaikyta, tačiau kainos dar gal aukščiau pakils; 
didelis jo diplomatijos laimėjimas yra sumezgimas ryšių 
su Kinija ir pagerinimas santykių su Tarybų Sąjunga; 
Europos Bendrosios Rinkos devynios šalys turi mūsų 
klausyti; Amerika turi būti militarinial tvirta, negali būti 
nė kalbos apie ištraukimą Amerikos armijų iš užsienio 
kraštų ir likvidavimą militarinių bazių ir t. t.

Laisviečlal!
Šiomis dienomis grįžau iš 

Maskvos. Ten dar turėjau 
darbo ryšium su atsiminimų 
knyga, kurią dar kiek papil
džiau, pataisiau korektūrą. 
Atrodo, kad jau viską atli
kau. Tiesa, dar liko neap
dorota iliustracijų dalis, bet 
ji spausdinama atskirai nuo 
teksto, tad dar teks patik
rinti.

Be to, teko dalyvauti ke
liuose pobūviuose kaip 
TSRS-Austrijos draugijos 
vice pirmininkui. Drauge su 
Austrijos-TSRS draugijos 
vice pirmininku F. TRENK- 
LERIU pasirašėme 1974 
metų veiklos planą, kuriame 
iš abiejų pusių numatoma 
gana plati veikla. Šiemet 
pirmą kartą bus suruoštos 
Austrijos dienos Tarybų Są
jungoje ir Tarybų Sąjungos 
dienos Austrijoje. Tamprus 
draugystės ryšys užsimezgė 
tarp Tarybų Lietuvos ir 
Zalcburgo. Šiuo metu Vie
noje dar tebevyksta Lietuvos 
gintaro paroda, kuri atliko 
didelį kelią, nes buvo Pary
žiuje, paskui Zalcburge ir 
kitur.

Maskvoje vyko iškilmės, 
skirtos diplomatinių santy
kių tarp’Austrijos ir Tarybų 
Sąjungos užmezgimo 50-me- 
čiui atžymėti. Priėmimą su
ruošė Austrijos pasiuntinys 
H. HAIMERLE, o TSRS- 
Austrijos draugija suruošė 
minėjimo vakarą su prane
šimais ir koncertu.

Grįžome iš Maskvos drau
ge su M. SUMAUSKU, kurs 
ten buvo nuvykęs dalyvauti 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo posėdyje, 
kaip pirmininko pavaduoto
jas.

Užvakar atšventėme 
Tarptautinės Moters dieną, 
kuri ‘pės mus yra oficialė 
šventė, nedirbama diena. 
Atsiprašau mielųjų moterų 
Jūsų šalyje, kad Šiemet ne
galėjau niekam pasiųsti 
sveikinimų, tik pasiunčiau 
telegramas | “Laisvę” ir 
“Vilnį”.

Viso geriausio linkėdamas 
Jums visiems, reiškiu pa
garbą.

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius.
1974.III.10

•
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Malonėsite atitaisyti įvy
kusią klaidą. “Laisvėje” 
kovo 8 d. vedamajame “Vis 
dar yra daug už ką mūsų 
moterims kovoti”. Ten pa
rašyta: “O jeigu paimsime 
mūsų (JAV-MCK) federali- 
nę, miestų ir valstijų val
džias, tai matysime, kad jose 
sutiksime tiktai vieną kitą 
moterį”. Čia pasakyta tei
sybė. Bet kur pasakyta, “kad 
šiuo klausimu padėtis mažai 
tegeresnė ir socialistiniame 
pasaulyje”, nesutinka su 
faktais.

Tarybų Sąjungos konsti
tucija užtikrina, kad mote
rys ir vyrai turi lygias po
litines teises. Ir šis kon
stitucijos punktas yra vyk
domas praktikoje. Iš 1,517 
deputatų, Išrinktų 1971 me
tais | šalies Aukščiausiąją 
Tarybą, 463 yra moterys. 
Tuo tarpu JAV Kongreso At
stovų Bute 1971 metais buvo 
tiktai 13 moterų, o Senate 
tiktai viena. Iš Tarybų Lie
tuvos deputatų Į Tarybų Są-, 
jungos Aukščiausiąją Tary
bą 30.9 procento yra mote
rys. O Lietuvos TSR Aukš
čiausioje Taryboje deputatės 
moterys sudaro 32.3 procen
to.

Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiojoje Taryboje deputa-. 
te yra Tatyana Nikolajevą, 
Tarybų Sąjungos Profsąjun
gų Centralinės Tarybos sek
retorė. Aukščiausioji Ta-

ryba yra aukščiausias val
džios organas. Toks didelis 
skaičius deputačių moterų 
daro svarbų Įnašą visos ša
lies gyvenime.

Aukščiausioji Taryba ren
ka prezidiumą, kuris vado
vauja visos šalies reikalams 
ir nustato užsieninę šalies 
politiką. Tame prezidiume 
yra ne tik vyrų, fabrikodat- 
bininkų, bet nemažas skai
čius ir moterų, tarp jų Zoya 
Tynel, ir Galina Orlova, kuri 
yra pirmininkė kolūkio iš Si
biro, ir Nazora Yudasheva, 
pirmininkė kolūkio iš Uzbe
kistano. Tarpe daugelio kitų 
moterų, kurios turi aukštas 
vietas Tarybų Lietuvos val
džioje, yra daugeliui mūsų 
puikiai pažįstama Leokadija 
Diržinskaitė, buvusi fabriko 
darbininkė, šiandien einanti 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerės pareigas, ir bu
vusi Tarybų Sąjungos dele
gate Jungtinių Tautų 22-oje 
generalinėje sesijoje.

Viso J Aukščiausiąją Ta
rybą, | miestų ir rajonų 
tarybas Tarybų Sąjungoje 
yra išrinkta du milijonai de
putatų, iš kurių vietinėse 
valdžiose moterys sudaro 46 
procentus, o Tarybų Lietu
vos vietinėse valdžiose 1971 
m. moterys sudarė 44.58 
procento. Tarybų Lietuvos 
miestų ir rajonų valdžių ko
mitetuose moterys pirmi
ninkauja 41.2 proc.

Tarybų valdžia susideda 
ne tik iš išrinktų deputatų, 
ne tik iš viršutinių valdžios 
atstovų, bet ir iš milijonų 
aktyvistų, nedeputatų, kurie 
susiorganizavę Į masines 
organizacijas miestuose, 
kaimuose, rajonuose, kurie 
per išrinktus deputatus pra
veda Įstatymus visos šalies 
naudai. Tarp orgąęįzuotų 
aktyvistų yra moterą tary
bos. Tarybų Lietuvoje vei
kia moterų tarybos mies
tuose, kaimuose.

Taigi, Tarybų Sąjungoje 
valdžia yra sudėtinė. Tai 
tarybinė demokratija, kurios 
negalima lyginti su tuo, ką 
mes vadiname “demokrati
ja” kapitalistinėse šalyse. 
Toji demokratija atnešė ta
rybinėms moterims lygias 
su vyrais teises politiniame 
šalies gyvenime.

MARGARET
COWL-KAVALIAUSKAITE

Didžiai Gerbiamas Drauge 
“Laisvės” Redaktoriau:

Mano tikras brolis Alek
sas Valilionis (aš už jį 8 
metais jaunesnis ) ir brolie
nė M* Valilionienė-Viltra- 
kiutė, kol buvo sveiki, per 
visą savo prasmingą gyveni
mą nuo pat jų Įstojimo Į pa
žangiečių organizacijas, 
daugelį dešimtmečių aprū
pindavo mus knygomis ir 
laikraščiu “Laisvė”. Jų 
tas kilnus darbas mums buvo 
didelė dovana. O perskaičius 
ir išplatinus, turėjo didelį 
poveikį apylinkės gyvento
jams.

Aleksas ir Margarets 
jausdami artėjančią lemtį 
gyvenimo saulėlydžio, žadė
jo, kad ir peržengus gyveni
mo slenkstį, jūs būsite iki 
mirties aprūpinti “Laisvė” 
laikraščiu. Nekaltiname jų, 
kad priartėjus prie gyvenimo 
pabaigos, prispausti skaus
mų, pamiršo savo pažadus, 
nes štai jau “Laisvė” tre
čias 1974 metų mėnuo mus 
nebedžlugina. Daugelį de
šimtmečių skaitę, jaučiame 
didelę tuštumą. Mes nebe
turime Amerikoje giminių, Į 
kuriuos galėtume kreiptis, 
kad mums užprenumeruotų 
“Laisvę”. . .

Linkime sėkmės ir svei
katos.

VINCAS VALILIONIS 
ir DANE VALILIONTENE 

Abu pensininkai
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Garbė šauniesiems Lietuvos
mokslininkams!

Kazys Ambrozaitis Mauša Šneideris
Vilnius. - 1973 m. Tarybų 

Sąjungos Valstybine mokslo 
ir technikos premija Įver
tinta grupė Vilniaus elektro- 
grafijos bei medicinos pre
mija už triūsą, įdėtą ku
riant ir įdiegiant medicinos 
praktikoje elektrorentgeno- 
grafiją. Tai Elektrografljos 
mokslinio tyrimo instituto 
bendradarbiai, technikos 
mokslų kandidatai Jonas Ži
levičius ir Albinas Kamins
kas, to paties instituto sky
riaus viršininkas Viktoras 
Cepenka, taip pat medikai, 
mokslų daktarai - Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto katedros vedėjas 
Kazys Ambrozaitis ir Lie
tuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ankologijos

mokslinio tyrimo instituto 
skyriaus vadovas Mauša 
Šneideris. Tai pirmoji Val
stybinė premija technikos 
srityje Lietuvos specialis
tams.

Elektrorentgenografijos 
srityje dirba daugelio šalių 
mokslininkai, tačiau nedau
gelis gali prilygti « vilnie
čiams. Štai vienas naujausių 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
sukurtų elektrorentgenogra
fijos aparatų “Kseroka- 
125” beveik 16 kartų daugiau 
suvartoja elektros energi
jos, septynis kartus sunkes
nis, daug brangesnis, nors 
masinei gamybai pateiktas 
dvejais metais vėliau už vil
niški “ERGA-MP”. r

APOLINARAS SINKEVIČIUS

Mes su jumis, Čilės patriotai!
Vasario pabaigoje į New 

Yorką buvo atvykusi karinės 
chuntos nužudyto Čilės pre
zidento Salvadoro Aljendės 
našlė Ortensija Busi de Al- 
jendė. Amerikos vyriausy
bė neleido jai išvykti iš New 
Yorko toliau kaip 25 mylias, 
bet nepajėgė sutrukdyti šiai 
moteriai kovotojai skelbti 
tiesą apie fašistinio Čilės 
režimo žiaurumą. O. Al- 
jendė,vkaip Tarptautinės de
mokratinės moterų federa
cijos vicepirmininkė, vasa
rio 25 dieną kalbėjo Jungti
nių Tautų Žmogaus teisių ko
misijoje. Kiekvienas jos 
žodis, ištartas lygiai ir ryž
tingai, skambėjo ne tik kaip 
kaltinamasis aktas karinei 
chuntai, bet kaip reikalavi
mas nutraukti represijas, 
atkurti demokratiją Čilėje.

- Atvykau pas jus kaip at
stovė šimtų našlių, tūkstan
čių našlaičių, žmonių, iš 
kurių grubiausia jėga atim
tos pagrindinės teisės; atvy
kau kaip atstovė tautos, ken
čiančios, pagal generolo 
Augusto Pinočeto ciniškus 
žodžius, nuo “vidiniokaro”, 
kurį sukėlė jo paties kariuo
menė, vykdydama užsienio 
šalių interesams tarnaujan
čių fašistų reikalavi
mus. • . Vaikai, kurie šian
dien gimsta Čilėje, paženk
linti “marksisto” vardu, nuo 
vaikystės yra pasmerkti ir 
bus baudžiami be kaltės, kaip 
Ir jų tėvai. Seimų nariai 
kalinami kaip įkaitai. Kon
fiskuojamas Liaudies vy
riausybę rėmusių čiliečių 
turtas. Tūkstančiams Čilie
čių karinė chunta jau penkis 
mėnesius kalina be teismo. 
Ir Šiandien čiliečiai grūdami 
1 kalėjimus, neatsižvelgiant 
į jokius įstatymus, o tik pa
gal karinės chuntos signa
lą. . . Karinė chunta pažei
džia Visuotinę žmogaus tei
sių deklaraciją, pripažįs
tančią darbo žmonių teisę 
laisvai jungtis į profsąjun

gas, kurios šiandien Čilėje 
uždraustos.

Savo kalboje O. Aljendė 
paprašė Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisijos, 
kad būtų pasmerkta Čilės 
karinė chunta ir pareikalauta 
nutraukti masines represi
jas jos tėvynėje.

Tarybų Sąjungos, Vegri- 
jos, Jemeno Liaudies Demo
kratinė Respublikos, Švedi
jos, Pakistano ir kitų šalių 
atstovai, kalbėję Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komi
sijos posėdžiuose, vieningai 
reikalavo, kad Čilės karinė 
chunta nutrauktų neteisėtas 
represijas ir fizini susido
rojimą su politiniais prieši
ninkais. Vieningai buvo rei
kalaujama apsaugoti nuo 
gresiančios mirties Dosono 
salos koncentracijos stovyk
loje įkalintus Čilės Kompar
tijos generalini sekretorių 
Luisą Korvalaną, buvusi už
sienio reikalų ministrą Klo- 
domirą Almeidą, buvusį vi
daus reikalų ministro pa
vaduotoją Dantelį Vergarą 
ir kitus buvusius Liaudies 
vienybės vyriausybės politi
nius veikėjus.

New Yorko elektros, auto
mobilių, popieriaus pramo
nės, siuvėjų, kailių ir odos 
apdirbėjų, vaistinių ir ligo
ninių, pašto tarnautojų, kro
vikų - daugiau kaip 50 prof
sąjungų atstovai, vadovauja
mi New Yorko miesto tarybos 
prezidento Pauliaus O’Dwy- 
rlo, po Jungtinių Tautu Žmo
gaus teisių komisijos posė
džio pasikvietė O. Aljendę 
pas save į svečius ir pareiš
kė solidarumą kovojančiai 
Čilės liaudžiai. Amerikos 
išvežiotojų profsąjungos va
dovybės atstovas Deividas 
Llvingstonas savo karštoje 
kalboje išreiškė New Yorko 
darbo žmonių mintis:

- New Yorko profsąjungų 
nariai padarys Viską, - pa
sakė jis, - kad išgelbėtų įka
lintus Čilės profsąjungų vei-
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kėjus, kad Čilės darbininkai 
atkurtų demokratiškas ir 
plačiai atstovaujamas prof
sąjungas.

Susitikimui pirmininkavęs 
P. O’Dwyer pasakė:

- Apie tai, kas atsitiko 
Čilėje, negalima kalbėti ra
miai. Jūsų kraštas, valdo
mas Liaudies vienybės vy
riausybės, pasauliui davė di
delių vilčių!

Jaudinantis buvo O. Aljen
dės susitikimas su žurnalis
tais, akredituotais prie 
Jungtinių Tautų. Spaudos 
konferencijoje ši drąsi mo
teris kalbėjo: “Pasaulio 
tautos solidarizuojasi su ko
vojančia Čile. Karinei chun
tai atsakoma kreditų ir ka
rinės paramos. JAV reak
cinės jėgos nuo praėjusių 
metų rugsėjo mėn. Čilei su
teikė paramos už 300 mili
jonų dolerių. Tačiau Ame
rikos darbo žmonės ėmėsi 
žygių, kad karinei chuntai 
parama būtų nutraukta. Va- 
carų pakrančių krovikų prof
sąjunga atsisakė pakrauti 
laivus su prekėmis Čilei. 
Philadelphijos karinių laivų 
statytojai nebestatys dviejų 
karinių laivų, kuriuos užsa
kė chunta.

Mano kaimynas, indų žur
nalistas T. Parasuram as pa
klausė O. Aljendės:

- Ar JAV korporacijos 
rėmė Čilės karinės chuntos 
perversmą?

- Taip, - atsakė ji. - Aš 
visai nenustebau, kai rugsė
jo 28 dieną laikraštis “New 
York Times” paskelbė kari
nių oro pajėgų pareiškimą. 
Perversmas buvo suplanuo
tas iš anksto. Užtat nesunku 
įrodyti ir stambių monopoli
jų, ir Centrinės žvalgybos 
valdybos, ir Pentagono daly
vavimą, ruošiant ir vykdant 
perversmą.

Paskui vėl sekė klausimai, 
nauji įrašai: “Venezuelie- 
čiai reikalauja nutraukti naf
tos tiekimą Čilei. Japonijo
je bokotuojamas prekių į 
Čilę pakrovimas. Glazgo 
krovėjai atsisakė krauti ka
rinę amuniciją ir ginklus, 
skirtus Čilei”.

Po spaudos konferencijos 
žurnalistams buvo parodytas 
dokumentinis kino filmas 
apie dabartinį Santjagą, apie 
pirmąsias dienas po per
versmo. Prabėgo šiurpu
lingi kino filmo kadrai apie 
įkalintus Čilės jaunuolius 
nacionaliniame stadione, o 
už jo tvoros - verkiančių 
motinų minios. Santjago 
upėmis ir kanalais plaukia 
nužudytų žmonių lavonų. 
Vogčiomis laidojamas Čilės 
poetas, senatorius Pablas 
Neruda. Išvaromi technikos 
mokyklos studentai, užlauž
tos rankos, čia pat begink
liai šaudomi. . . Toks 
Santjagas, tokia dabar 
Čilė. . .

Tačiau, kaip pasakė Bra
zilijos korespondentui Doso
no saloje kalintis Čilės 
Kompartijos generalinis 
sekretorius Luisas Korva- 
lanas, “tie ponai (Čilės ka
rinė chunta - A. S.) apgaudi
nėja save, jei galvoja, kad 
gali sunaikinti marksizmą. 
Komunistinės ideologijos 
sunaikinti negalima. . . Aš 
galvoju, kad dabartinė padė
tis yra laikina. Aš tvirtai 
tikiu, kad mes išeisime iš 
šio tamsaus tunelio, apginsi
me mūsų laisvę, ir darbo 
žmonės pagaliau galės užim
ti savo šalies istorijoje tą 
vietą, kuri jiem s priklauso”.

O visas pažangus pasaulis 
sako:

- Mes su jumis, Čilės 
patriotai I

ROMA. Italijos valdžia 
ragina Izraelį pasitraukti iš 
okupuotų arabų žemių ir su
teikti nacionalines teises pa
lestiniečiams. Tik tuomet 
bus taika Vidurio Rytuose.

Sešiollka metų Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje 
dirba Kazys Rimkevičius. Neseniai jam buvo sutelktas 
Socialistinio Darbo Didvyrio vardas.

NUOTRAUKOJE: Kazimieras Rimkevičius su savo mo
kiniu Kęstučiu Kaminsku.

T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Krislai iš Lietuvos
(LAIŠKAS Iš VILNIAUS)

1. KAROLIS DINEIKA - 
NENUILSTAMAS 
DARBUOTOJAS

tarpe apie K. ŠKIRPĄ. Iš

šiomis dienomis gavau 
laišką iš daugeliui Druski
ninkus lankiusių užsienio 
lietuvių pažįstamo medici
ninės fizinės kultūros entu
ziasto ir gydytojo KAROLIO 
DINEIKOS. Jis primena apie 
nesenąjį liūdną įvykį Drus
kininkuose: “Labai pergy
venome A. SNIEČKAUS stai
gią mirtį. Ar ne likimo iro
nija, - atvažiavo gydyti balso 
stygas, o staiga mirė dėl iš
sekusios širdies”.

Toliau jis rašo apie savo 
kūrybinį darbą: “Netrukus 
išeis iš spaudos mano knyga 
“Moters grožis, sveikata”. 
Leidžia “Mintis”. Baigiu 
paruošti rankraštį “Psicho
fizinė treniruotė”. Tai, tur
būt, paskutinė mano “gies
mė” apie tai, kaip ilgiems 
metams išlaikyti sveikatą, 
entuziazmą ir kūrybišku
mą”.

Pats K. DINEIKA - vienas 
pirmųjų Lietuvos sporto or
ganizacijų steigėjų, didelis 
sporto entuziastas, nuo 1952 
metų Durskininkų kurorto 
gydomosios fizinės kultūros 
parko vedėjas, dabar jau 
pensijoje, bet pamėgtojo 
darbo nemeta. Turi jau 76 
metus, bet žvalus ir tvirtas. 
Ir kaipo naujieną sužinojau, 
kad mielas draugas KARO
LIS rašo eilėraščius, bet, 
kaip jis kukliai sako “rašau 
saviveiklininkams, ne dėl 
spausdinimo”. Turbūt dau
gelį jų galėtų ir spausdinti.

2. GEDIMINAS MERKYS - 
UOLUS MOKSLININKAS

šiandien sutikau GEDIMI- 
NĄ ME RKį, buvusio paskuti
niojo buržuazinės Lietuvos 
premjero ANTANO MERKIO 
sūnų. Jis 1972 metais įgijo 
ekonomikos mokslų kandida
to laipsnį, apgynęs diserta
ciją tema “Anglija ir bend
roji rinka”. G. MERKYS 
dėsto Kauno Politechnikos 
instituto inžinerinės ekono
mikos fakulteto katedroj. 
Jis - aktyvus mokslininkas, 
dažnai rašo mokslinius 
straipsnius, kurių 22 pa
skelbti Lietuvos ir Maskvos 
spaudoje, dalyvauja visuo
menės darbe, perskaitė “Ži
nijos” draugijos pavedimu 
132 paskaitas įvairiose 
įmonėse bei mokslo įstaigo
se. Dažnai bendradarbiauja 
Kauno laikraštyje “Kauno 
Tiesa”, o kartais jo rašiniai 
telpa respublikinėje “Tie
soje”. G. MERKYS išrink
tas einančiu docento parei
gas, projektuoja rašyti dak
taro disertaciją.

3. TAUTOS KRAUJAS 
BUVO VELTUI LIEJAMAS

Buvęs generolas S. RAŠ
TIKIS atsiminimų III tome 
rašo apie daugelį buržuazi
nio laikotarpio veikėjų, jų

patiektų domenų dar labiau 
išryškėja to šunpolitikio ne
lemtas vaidmuo lemtingais 
ir tragiškais 1941 metais, 
hitlerininkų užpuolimo metu. 
Žinome kaip tas “įžvalgu
sis” politikas 1939 metų ru
denį atidūmė iŠ Berlyno ir 
stengėsi įtikinti tuometinę 
Lietuvos vyriąjusybę ir ją rė
musias partijas pasirinkti 
orientaciją į Vokietiją, pra
šytis Hitlerio protektorato, 
M„ SLEŽEVIČIUS tada pa
vadino ŠKIRPĄ HITLERIO 
AGENTU.

Pasišovęs tapti Lietuvos 
valdovu, ŠKIRPA, susitaręs' 
su hitleriniu generaliniu 
štabu ir gestapu, organizavo 
fašistinį Lietuvių Aktyvistų 
Frontą (LAF), kurio tikslas 
buvo sukelti Lietuvoje brol
žudišką karą ir vykdyti žydų 
žudynes. Manydamas tuo 
patarnausiąs ir įsilėksiąs 
hitlerininkams, jis tikėjosi 
gauti atpildą - atstatytos 
buržuazinės Lietuvos minis
tro pirmininko postą. Tačiau 
visos tos išdidžios svajonės 
nuėjo niekais, “įžvalgusis” 
ŠKIRPA atsidūrė prie su
kiužusio lovio. ŠKIRPOS 
patarnavimas hitlerinin
kams nebuvo reikalingas, 
nes Raudonajai Armijai teko 
visu frontu trauktis kol ji 
pajėgė sutelkti stipresnius 
rezervus. Taigi, tariama
sis “sukilimas” ir šūviai į 
besitraukiančius raudonar
miečius jokios karinės 
reikšmės neturėjo.

Jau karui prasidėjus, hit
lerinei kariaunai veržiantis 
per Lietuvą, ŠKIRPA dar 
laukęs skambučio iš kažko
kių aukštų hitlerinių ištaigų, 
kaip liudija ANCEVIČIUS, ir 
sušukęs: . . .” po to aš jau 
paimsiu reikalą į savo ran
kas. Aš jiems parodysiu, 
kad tautos kraujas neliaja- 
mas veltui”.

' ‘Įžvalusis politikas” 
ŠKIRPA pasirodė apgautas 
kaip aklas kačiukas, nes jis 
nepajėgė suprasti paprasto 
reikalo, kad HITLERIUI, 
pasiryžusiam nugalėti visą 
pasaulį, sutriuškinus Tary
bų Sąjungą, lietuvių tautos ir 
Lietuvis likimas rūpėjo tiek, 
kiek nusispiovimas. Tuo 
tarpu hitlerinių agentų ir 
jų pastumdėlių buržuazinių 
politikų sukurstyta antitary
binė histerija nuvedė į bai
sias žudynes, kurių aukomis 
krito kelios dešimtys tūks
tančių lietuvių jau pirmomis 
karo dienomis, į žvėriškas 
žydų tautybės žmonių sker
dynes.

Taigi, tautos kraujas buvo 
liejamas veltui, ponas ŠKIR
PA. Bent baigdamas amžių 
galėtum tai pripažinti ir at
gailauti, o ne vaidinti didelį 
ir neklaidingą politiką, kokiu 
dar save įsivaizduoji.

J, PALIUKONIS

MARGAS SKILTIS 
PASKLAIDZIUS

Teveliu namai ir dar kai kas
Išeivijos vaikai. Tėvynė. 

Supratimas, kurį tie vaikai 
turi apie savo tėvų žemę . . .

Tai - pašėlusiai nenaujos 
temos. Jas dažnai savo 
spaudoje linksniuoja “veiks
niai”. Linksniuoja, *ne svar
stydami, kaip čia padarius, 
kad jų vaikai kiek galint ge
riau pažintų Nemano kraštą, 
bet svarstydami, kaip čia tą 
pažinimą sukliudžius, kaip 
čia padarius, kad vaikai ne
sužinotų ko nors gero apie 
Lietuvą.

Tą daro tie, kurie rėkte 
rėkia esą didžiausiais pat
riotais, tėvynės mylėtojais, 
štai kaip tik tie “patriotai” 
ir kelia isterišką klyksmą, 
kad tik prisimenama Cicero 
vaikų kelionė į Lietuvą 
(beje, reakcionieriams jau 
tapusi savotišku apibendrin
tu baubu), kai kalba apie 
jaunimo lituanistines studi
jas Vilniaus universitete. 
Kanadoje gyvenantis “skilti- 
ninkas” Al. Gimantas pori
na:

“Reikėtų suruošti vasarą 
lituanistinius kursus vasa
rio 16-osios gimnazijoje 
(Vakarų Vokietija). Tada 
atžuolynas pamatytų Europą 
ir paremtų savą gimnaziją, 
nereikėtų jiems dairytis į 
ruošiamus kursus Lietu
voje”.

Pats šio pasiūlymo auto
rius pripažįsta, kad tai 
“vargiai įmanoma”, tačiau 
ir jis, ir jo bendraminčiai 
žymiai geriau sutiks, jei jau
nimas visai apsieis be litua
nistinių žinių, negu jų semsis 
Lietuvoje. . .

Tokia “veiksnių” pažiūra 
į tėvelių namus ir jau gero
kai bręstelėjusią emigraci
jos jaunimo kartą.

O ką jau bekalbėti apie 
pačius mažuosius, kurie 
žymiai imlesni įspūdžiui, 
kurie žymiai nuoširdesni ir 
betarpiškesni - juos ypatin-

gai stengiamasi apsaugoti 
ne tik persekiojant už kelio
nes į Lietuvą, bet ir per 
spaudą, per mokyklinius va
dovėlius.

Prieš kiek laiko pasirodė 
S. Jonynienės vadovėlis 
“Tėvų nameliai brangūs”. 
Pasirodė ir sukėlė tikrą aud
rą tarp “veiksnių”. Mat, 
vadovėlyje viena kita nuo
trauka iš dabartinės Lietu
vos - ne vien bakūžės sa- 
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manotos ir romantiškai su
linkusios artojėlių nuga
ros . . .

Neišlaikė netgi “Kelei
vis”, kuris šiaip jau gana 
santūrus “superpatriotų” 
atžvilgiu. įnirtęs dėl kole
gų bukgalviškumo, jis neiš
tveria kandžiu pykčiu:

“Svarbiausia, - rašo “Ke
leivis” apie “patriotinį” 
bukumą, - kodėl knygutėn 
įdėtose fotografijose paro
dyta, kad dabar Lietuvoje 
ariama traktoriais, kad nu
mirėlio karstą veža sunkve
žimiu, kad laidotuvininkai 
neina paskui grabą giedoda
mi pėsti; o joja. . . Esą, to 
nereikėję nė iš tolo vaikams 
rodyti! Tai esanti dabartinė 
Lietuva, o mūsų vaikai turi 
stiprybės semkis tik iš 
praeities. Mat, ir trakto
rius, ir sunkvežimis, ir ve
žamas nabašnikas, ir raudo
na gėlės ar rūbodalies spal
va - tai tik gryna komunis
tinė propaganda. . . Net ir 
Vilniaus, Trakų ar Kauno 
restauruotų pilių rodymas 
irgi tik komunistinė propa
ganda”.

Suprantama, visa ši gana 
taikli ironija nereiškia, kad 
“Keleiviui” staiga ėmė ir 
nušvito akys bei kelias: jam 
paprasčiausiai pasidarė 
gėda dėl kolegų beviltiško 
nelankstumo ir nesugebėji
mo visiškai nieko suprasti.

VLADAS MIKŠYS

Vilniuje mirė du dideli talentai

MIRE M. MIŠKINIS

Eidamas 77 metus, Vil
niuje mirė literatas, vertė
jas Motiejus Miškinis. Jis 
buvo gimęs 1897 m. gruodžio 
27 d. Utenos rajone, Juknė
nuose. 1927 m. Kauno uni
versitete baigęs literatūros 
mokslus, mokytojavo Kaune, 
Marijampolėje, Raseiniuo
se, gimtuosiuose Juknėnuo
se, dirbo švietimo ministe
rijoje, dėstė Vilniaus uni
versitete.

Stambiausia M. Miškinio 
literatūrinio palikimo dalis - 
grožinės literatūros veikalų 
vertimai. 1937 m. jis iš
vertė N. Gogolio “Mirusias 
sielas”, vėliau - beveik vi
sus Gogolio veikalus, F. 
Dostojevskio “Brolius Ka
ram azovus”, L. Tolstojaus 
“Kreicerio sonatą” ir auto
biografinę trilogiją, A. Če
chovo “Žuvėdrą”, “Dėdę 
Vanią”, M. Gorkio “Dugne” 
ir kitus kūrinius.

M. Miškinis buvo reto kū
rybinio talento vertėjas, di
delis eruditas. Vertingais 
darbais jis išvarė žymų barą 
mūsų kultūriniame gyveni
me.

VLADA KAVOLIŪNAS

Skaudus liūdesys ištiko 
mus, netekus dar vieno lie
tuvių muzikinės kultūros 
veikėjo, dainavimo pedago
go, TSKP nario nuo 1943 
metų - Vlado Kavoliūno.

V. Kavoliūnas gimė 1919 
metais Rokiškio rajono Gai- 
džgalės kaime, darbininkų 
šeimoje.

Daug jėgų ir triūso V. 
Kavoliūnas atidavė jaunosios 
kartos auklėjimui. Nuo 1964 
metų jis dirbo pedagoginį 
darbą Vilniaus J. Tallat- 
Kelpšos aukštesniojoje mu
zikos mokykloje. Yra para
šęs daug straipsnių daina
vimo meno klausimais, kny
gas “Gyvenimas pašvęstas 
dainai” ir “Dainavimo meno 
pagrindai”.

Už didelius nuopelnus Di
džiajame Tėvynės kare V. 
Kavoliūnas apdovanotas 
“Aleksandro Nevskio” ordi
nu ir eile medalių, už visuo
meninį, kultūrinį ir patrio
tinį darbą - dviem Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Garbės raš
tais ir kitais apdovanoji
mais.

Taurus V. Kavoliūno pa
veikslas visada liks draugų, 
mokinių, visų drauge su juo 
dirbusių žmonių širdyse.

•
SAN FRANCISCO. Apie 

10,000 miesto tarnautojų 
streikuoja. Reikalauja pa
kelti algas $960 į metus.

MONTERREY, Meksika. 
Plieno įmonėje sprogimas 
užmušė 10 darbininkų ir 
daugelį sužeidė.♦

MASKVA. Tarybinis lėk
tuvas, atskridęs iš Tarybų 
Gruzijos, besileisdamas 
aerouoste sudužo. 13 žmonių 
žuvo.

NEW YORKAS. 1973 me
tais korporacijos padarė re
kordinį $70 bilijonų biznį, 
27% didesnį, kaip 1972 m.
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Chicagietis davė gerą pavyzdį

Visiems reikėtų nuoširdžiausiai pasveikinti Chicagos 
moteris. Jos davė puikų pavyzdi, kaip visur reikėtų at
žymėti Tarptautinę Moters Diena. Daugiau kaip trys 
tūkstančiai jų išėjo į gatvę ir demonstravo už savo ekono
minius ir politinius reikalavimus.

A* Gučiūnietis

Oriolo miesto išvadavimas, tai buvo 

vartai j Lietuvos išvadavimą

S. m. rugpiūčio 5 d. sueis 
trisdešimt vieneri metai, 
kai šaunioji Raudonoji Armi
ja sutriuškino hitlerinės ka
riuomenės galingas grupuo
tes prie Oriolo miesto ir jį 
išvadavo.

Už Oriolo išvadavimų nar
siai kovojo ir Lietuviškosios 
divizijos kariai, jų tarpe ir 
šio straipsnio autorius.

Hitlerininkų placdarmas 
prie Oriolo sudarė iškišulį 
į Raudonosios Armijos išsi
dėstymų tarp Tūlos ir Kurs
ko.

Fašistinės vokiečių ka
riuomenės vadovybė stengė
si būtinai išlaikyti Oriolu ir 
Brianskų kaip labai svarbius 
gynybos geležinkelių ir plen
tų mazgus, einančius j 
Maskvos pusę. I šiuos rajo
nus priešas metė įžymius 
kariuomenės rezervus. Hit
lerininkų kariuomenės vado
vybė Oriolo placdarmui teikė 
tokių didelę reikšmę, kad net 
savo sunkiausiu metu prie 
Stalingrado, ties Oriolu ir 
Belgarodu laikė galingas 
smogiamąsias grupuotes, 
susidedančias iš 38 divizijų, 
jų tarpe 20 divizijų tankų ir 
motorizuotų dalinių. Be to, 
čia priešas turėjo daug sun
kiųjų tankų "tigras”, "pan- 
ters” ir savieigių pabūklų 
"ferdinandas”.
HITLERININKŲ 
KARIUOMENĖS 
PLACDARMO 
LIKVIDAVIMAS 
PRIE ORIOLO

Oriolo placdarmo priešo 
likvidavimui Raudonoji Ar
mija turėjo palaužti galinga, 
plačiai įrengtų hitlerininkų 
gynybų. Si svarbiausi užda
vinį atlikti buvo įpareigoti 

. trijų frontų vadai: vakarų 
fronto vadas generolas Soko
lovskis, Brlansko fronto va
das generolas Popovas ir 
centrinio fronto vadas ge
nerolas Rokosovskis. Rau
donosios Armijos vyriau
sioji vadovybe planuodama 
Oriolo išvadavimų, pasitikė
jo galingu koncentruotu smū
giu iš trijų pusių, kad su
skaldyti priešų į atskiras 
grupuotes, o po to likviduoti 
jas.

1943 m. liepos 12 d. rytas 
buvo ūkanotas. Lijo smul
kus lietus. Dar rūkui nepa
kilus ir saulutei nepasiro
džius, staiga sugriaudė Rau
donosios Armijos artilerija. 
Danguje pasirodė daug tary
binių bombonešių, kurie sėjo 
tūkstančius bombų ant priešo 
apkasų.

5 vai. 40 minučių prasidė
jo Raudonosios Armijos kon
centruotas puolimas Oriolo 
kryptim.

Hitlerinė kariuomenė, tu
rėdama giliai ešelonuotas 
gynybos pozicijas, atkakliai 
priešinosi, bet vistlek buvo 
priversta trauktis.

1943 m. rugpiūčio 5 d., po 
atkaklių mūšių, narsioji 
Raudonoji Armija išlaisvi
no Oriolo miestų.

Priešas katastrofiškai 
pralaimėjo ir šiame fronto 
bare.

RAUDONARMIEČIŲ 
NEPAPRASTA DRĄSA 
IR DIDVYRIŠKUMAS

Mūšiuose prieš fašisti
nius okupantus Raudonoji 
Armija, jos sustatė ir Lietu
viškosios divizijos kariai 
rodė nepaprastų sumanumų, 
drųsų ir didvyriškumų.

Lietuviškosios divizijos 
kariai narsiai atmušė visas 
priešo atakas 1943 m. liepos 
5-7 dienomis, o liepos 23 d. 
iki rugpiūčio 12 d. dalyvavo 
Didžiajame Raudonosios Ar
mijos puolime Oriolo krypti
mi, narsiai kaudamiesi ir 
stumdami priešų jie šiame 
fronte nuėjo 120 km., sun
kaus karo kelio, išvadavo 
daugiau kaip - 60 stambių 
gyvenviečių, paėmė daug be
laisvių, amunicijos ir kito
kio karinio turto.

Už sėkmingus kovos 
veiksmus, išvaduojant Orio
lu, daug Lietuviškosios di
vizijos karių buvo apdovano
ti ordinais ir medaliais, o 
labiausiai pasižymėjusiems 
kariams Vaclovui Bernote- 
nui ir Viktorui Jacenevičiui 
buvo suteiktos Tarybų Sų- 
jungos Didvyrio vardas.

Prie Oriolo išvadavimo 
didvyriškai žuvo: Silvestras 
Žalneris, S. Vaznelis, Jonas 
Jurevičius, Pranas Gužaus- 
kas, Birutė Karosienė, Adol
fas Klevinskas, Alfonsas 
Kudla, Pranas Kanišauskas, 
Antanas Rellškis, Stasys Si
pavičius ir daug kitų.

Raudonosios Armijos per
galė prie Oriolo turėjo labai 
didelę reikšmę,- nes hitleri
ninkų sutriuškinimas šiame 
fronte galutinai palaidojo 
Vokiečių planų pasiekti 
Maskvų.

Mūšis prie Oriolo pastatė 
fašistinę kariuomenę prieš 
katastrofų. *

Oriolo išvadavimas, tai 
buvo vartai į Tarybų Lietu
vos išvadavimų iš fašistinės 
vokiečių okupacinės prie
spaudos.

20,000 mainierių 
streikuoja

Charleston, W. Va. Apie 
20,000 šios apylinkės mai
nierių išėjo į protesto strei
kų, kai jiems pritrūko gazo
lino nuvažiuoti į darbų.

Mainieriai reikalauja pa
kankamai gazolino važiuoti į 
darbų. Jeigu negaus gazoli
no, kasyklos bus uždarytos.

GENEVA. Šveicarija su
laikė pardavimų Čilei ginklų.

Philadelphia, Pa.
DU NAUJI NARIAI

Kovo 2 dienų įvyko LLD 
10 kp. susirinkimas. Nariu 
susirinko neskaitlingas bū
relis, bet visi veiklūs, pilni 
energijos, ir svarstė organi
zacijos opius reikalus rim
tai. Vos atidarius susirin
kimų, sekretorius Kazlaus
kas buvo pradedųs skaityti 
protokalų, bet drg. Merkis 
pastebėjo, kodėl įdienotvar- 
kį neįrašytas naujų narių 
priėmimas? Visi nariai nu
stebo, nes per ilgokų laiką 
buvo nė nesapnuota apie ga
vimų nauju narių. O dabar 
Merkis gavo du naujus na
rius. I kuopų įstojo J. Jan
kus ir Karalina Paukštis. 
Abudu gyvena pajūryje - 
Capie May, N. J. Nors ir to
lokai nuo mūsų, bet, reikalui 
prisiėjus, sakė, jie atvyks į 
Philadelphijų.

Tai džiugu, kad kuopa 
paaugėjo nariais, nes ta 
mirtis yra žymiai praretinus 
mūsų kuopa. Nutarėme šį 
pavasarį dar suruošti kokia 
nors pramogėlę.

Galima pasidžiuoti ir phi- 
ladelphijos pensininkų ir 
kitų, sulaukusių 65 met. am 
žiaus kovinga veikla. Be iš
kovotos veltui transportaci- 
jos, senstelėję piliečiai jau 
gaus sekamų mėn. 20% nu
žeminimų už gasą (dujas ). 
Taipgi gaus 20%nužeminimų 
sųskaitose už vandenį.

Penn. valstija užmoka 
pusę taksų už nejudomą tur
tą. Taipgi pagelbės nuomi
ninkams už butų (nežinia 
kiek), už senelių veltui va
žinėjimų.

Pennsylvanijos valstija 
kiekvienais metais sumoka 
transporto kompanijai po 
$7,000,000. Pinigus surenka 
iš valstijinės loterijos.

Gubernatorius M. Shapp, 
atrodo, neblogas žmogus dėl 
biednų žmonių. Jis priešin
gas ir mirties bausmei.

Valstijos seimelis jau an
tru kartu pravedė Įstatymų 
atsteigimui mirties bausmės 
žmogžiudžiams. Bet, ko
kiems? . . . Nagi, tiktai 
rinktiniams... už nužudy
mų policninko tarnyboje, 
gaisriagesio, aukšto rango 
valdininko ir dar kitokių vi
suomenės tranų. Bet jeigu 
kur ant gatvės, arba karčia- 
moje bus nužudytas žmogus, 
tai už tuos žudikas nebus 
baudžiamas mirties bausme.

Matote, koks protas įsta
tymų leidėjų. Vienų gyvybė 
aukštai įvertinta, o kitų la
bai pigi. . .

Manoma, kad ir šį įstaty
mų gubernatorius M. Shapp 
vetuos.

Valstybinė grandžiurė iš
tyrimui Philadelphijos poli
cijos raketo jau išdavė savo 
raportų, kuris sukrėtė pla
čiųjų visuomenę: šimtai 
pollcnlnkų už palaikymų 
narkotikų, prostitucijos, ir 
daugelio kitokių blogybių, 
gavo kyšius, tūkstančius 
dolerių. Kol kas Majoras 
Rizzo ir policijos Komisio- 
nierius O’Neil tyli. . .

"L” REPORTERIS

Vilniaus statybos apdailos 
mašinų gamykloje darbo 
spartuolių nestinga. Kai kal
bama apie geriausius, visada 
minima tekintoja Zofija Lo- 
pinienė. Si darbšti moteris 
nenusileidžia Cecho vyrams. 
Pamainos užduotį jį viršija 
20-30 procentų.

CH, LEVINO nuotr.

Montreal, Canada Eug. Vinkšna
ISTORINIAI ATŽYMĖTA
MOTERS DIENA

PETRE KISIELIENE
Pirmų kartų Montrealo is

torijoj buvo taip skaitlingai, 
iškilmingai ir entuziastiškai 
atžymėta TARPTAUTINE 
MOTERS DIENA, Kovo 8-tų. 
Labai erdvi St. Edvardo baž
nyčios salė kimštinai buvo 
užpildyta dalyviais, daugu
moj jaunimu. Niekad nema
čiau publikos taip gerai nu
siteikusios vieningos, su to
kiu dideliu entuziazmu, kaip 
kad šį kartų.

Daugiau kaip tuzinas kal
bėtojų nuo įvairių moterų 
organizacijų, unijų ir grupių, 
nuo įvairių tautų, skirtingų 
rasių ir politinių įsitikini
mų, savo kalbose surado vie
nų bendrų kalbų vieningai ko
voti už taikų, už bendrus dar
bininkių ir namų šeimininkių 
moterų reikalus, už visų 
darbo žmonių šviesesnį ry
tojų.

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
sutiktos su. griausmingais 
aplodismentais, o labiausiai 
tai čilletės, haiteanietės ir 
kanadietės indijonkos.

Džiugu, kad Quebeco dar
bo žmonės, ypatingai mote
rys plačiau pradeda įsi
traukti į visuomeninę veiklų 
už savo pačių ir visų darbo 
žmonių reikalus.

Siame pobūvyje dalyvavo 
ir būrys tautiečių, nežiūrint, 
kad lietuvių moterų klubas 10 
d. kovo atskirai minėjo šių 
didžiųjų darbo moterų šven
tę.

Pataisymas
Praėjusiame "Laisvės” 

numeryje užuojautoje iš Chi
cago, UI. kurių prisiuntė 
ROGER ŽILIS, artimas 
draugas mirusio JUOZO 
NEDVARO, vardas mirusio
jo buvo netiksliai parašytas. 
Labai atsiprašome d. Žilio.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad Juozas Nedvaras 
prieš mirtį paskirstė iš savo 
santaupų mūsų spaudai aukų 
ir pavedė Roger Žiliui tų jo 
paskirstymų išpildyti. R. 
Žilis prisiuntė "Laisvei” 
$250. Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Taipgi po trijų negrių vei
kėjų nuotrauka pavardės su
maišytos. Turėjo būti pir
moji Shirley Chishom, ant
roji Coretta Scott King, o 
trečioji Eleanor Holmes 
Norton.

- REDAKCIJA 
•

CHICAGO. Daugiau kaip 
1,000 žmonių dalyvavo masi
niame mitinge protestui 
prieš policijos brutalumų. 
Reikalavo reformų.

WASHINGTONAS. Senato 
Juridinis komitetas užgyrė 
bilių atsteigimui mirties 
bausmės už išdavystę, šni
pinėjimų, žmogžudystę, kid- 
napinimų ir lėktuvų grobi
mų.

Motina ir dukra
Dialogas

(Tarptautinės Moters Dienos išvakarės.
Motina tvarko patalinę: apvilkinėja pagal
ves, kų susiuva, pataiso)

DUKRA: (Stovėdama prieš dldelįveidrodį) 
Mama, mama, tik žiūrėki 
Ar šis veidrodis nekreivas.
Ar gi tikrai mano veidas
Toks nuostabiai pagražėjęs?

MOTINA: Dukra, dukra, lepūnėle,
Oi, dukrele, pakuolėle. . .
Neeikvoki veltui laiko. DUKRA;
Eikš prie darbo nesistaipius!

DUKRA; Man dainelės tik dainuoti,
Savivelklon kasdien eiti - MOTINA;
Ten širdelė mane traukia, 
Ten nuo ryto manęs laukia. . . 
Sako mano plaukai šilkas, 
Mano akys - du šaltiniai;
Mano lūpos - žemuogėlės: 
Jas praryti dažnas taikos.

MOTINA; Netikėki! Tušti žodžiai.
Komplimentais pataikūnas
Tau galvelę nor apsukti, 
Žaisliuku tave paversti

DUKRA: (apkabina motinų)
Mamunėle, gerutėle DUKRA;
Jisai sakė....
Jisai sakė Moters diena
Man žiedelį dovanosiųs
Ir gėlių gražiausių puokštę. . .

MOTINA; O sakyki, kų jis moka?
Gal tik vugi-bugi šokti?
Ir taurelę dar išgerti? ....
Jei žiedelį Moters dienai- 
Tai vestuvę reikia ruošti.

ŽUVŲ MELODIJOS

Ar žuvys dainuoja?
Posakis "nebylus kaip 

žuvis” visai neatitinka tik
rovės: daugelis žuvų rūšių 
yra net labai plepios. Tie
sa, dažniausiai jos skleidžia 
tokius garsus, kurių žmo
gaus ausis negali priimti. 
Ichtiologai ir hidroakustikai 
yra sukūrę prietaisų, kuriais 
galima užrašinėti žuvų "kal
ba”. Tačiau būna atvejų, kai 
žmonės ir be jokių prietaisų 
gali išgirsti žuvų balsus.

Žinomas anglų keliautojas 
N. Prajesis rašo, kad kartų 
naktį, plaukdamas Pontiana- 
ko upe Kalimantan© (Bor
neo) saloje, staiga aiškiai 
išgirdo iš vandens gelmių 
sklindančius aukštus tonus, 
kurių grynumas jįnustebino. 
Vietiniai gyventojai paaiški
no, jog tai dainavo žuvys, 
kurias čiabuviai laiko šven
tomis.

Kitas tyrinėtojas Tornto- 
nas, Ekvadoro pakrantėse 
tyrinėdamas Pailono įlanka, 
kartų, saulei tekant, prie pat 
kranto išgirdo gilius ir il
gus panašius į vargonų mu
zikų garsus. TCmtonas iš
klausinėjo jį lydėjusius irk
luotojus. Jie papasakojo, kad 
tai dainavo žuvys, kurias 
vieni gyventojai vadina sire
nomis, o kiti - muzikantais, 
įdomu, kad šie vandenų dai
nininkai visiškai nebijojo 
prie pat kranto vaikštinėjan
čio žmogaus, o viena kon
certo dalyvė net pasirodė 
vandens paviršiuje.

Žinomas gamtininkas ir 
keliautojas A. Humboltas 
aprašė įvykį, kaip laivo ko
manda buvo apimta paniškos 
baimės, kai tamsių naktį at
viroje jūroje išgirdo neįsi
vaizduojamų būgnų tratėji
mų, kuris pamažu darėsi pa
našus į tvarkingų kariuome
nės maršo melodijų. Šie 
garsai daugeliui jūreivių 
priminė garsiuosius Afrikos 
žynių "likimo būgnus”, ku
riuos išgirdus, esu, reikia 
laukti nelaimės. Iš pradžių 
jūreiviai pamanė, kad tai be
siartinančio taifūno požy
miai, bet įsitikino, kad gar
sai sklinda iš vandenyno gel
mių. "Likimo koncertas” 
truko dvi valandas, ir tik 

prieš pabaigų Humboltas su
prato, kad koncertavo žuvys.

Vėliau Pietų ir Centrinės 
Amerikos vandenyse buvo 
surastos visai nepavojingos 
žuvys būgnininkai.

Viduržemio jūros žvejai 
gerai pažįsta žuvis šianas, 
kurios taip pat sugeba 
skleisti būgnų tratėjimų pri
menančius garsus. Kai susi
renka didesni šių žuvų bū
riai, jų muzika sklinda gana 
toli, nors pačios žuvys pa
prastai plaukioja 12 m. gel
mėje.

Žuvis dorada dažnai vadi
nama jūros višta, nes jos 
"kalba” primena kudakavi
mų. Žuvis voverė taip pra
minta dėl to, kad coksi pana
šiai į miškinę voverę.

Tunai kartais iškiša galvų 
iš vandens ir prabyla gar
sais, primenančiais kūdikio 
verksmų. Yra žuvų, kurių 
.balsai panašūs į varlės 
kvarkimų, kiaulės kriuksėji
mų ir net trimito garsus.• -

KAIRAS. Egipto valdžia 
informuoja, kad Suezo kana
las už šešeto mėnesių bus 
atidarytas laivams plaukioti.

Šauniosios hartfordietės

L. Butkevičienė Ona Silkienė

Abi šios drauges yra žymios veikėjos Hartforde ir apy
linkėje. Jos taipgi yra taurios laisvietės. Praeitame 
"Laisvės” vajuje draugė Louise Butkevičienė ne tik puikiai 
darbavosi kaipo vajininkė, bet ir laikraštį parėmė stambia 
auka.

AMELIJOS YUSKOVIC nuotr.

Bet žinok, dukrele miela, 
Kad vedybos, tai ne šventė, 
Kuri tęsiasi be galo. 
Gili meilė turi būti, 
Nes aukotis kartais reikia. 
Net ir galvas drauge dėti; 
Už idėja, už Tėvynę, 
Ir už laisvę, ta brangiausia. . . 
Daug mylėti, daug kentėti 
Ir atleisti, jei to reikia;
Moters pareigas suprasti. . .

Kų jis moka?
Gal dar nieko. . . -
Jis - studentas pirmo kurso. 
Ak jūs, vaikai, 
Mano vaikai. . .
Jūs laimėje nelaimingi: 
Žemė dega jums po kojų, 
Akla meilė jus pagavo, 
Laumė širdeles užbūrė. 
Kai pabusit iš šio sapno, 
Pažvelgs į akis tikrovė; 
Kur gyventi? Kaip maitintis? 
Kaip ta trečių reiks auginti? 
Protui leiskite kalbėti, 
O jausmams dar patylėti, 
(paremia rankomis galva ir 
ilgai masto. Paskui prieina 
prie motinos ir švelniai apka
bindama )
Leisk, motule, aš už tave 
Visa šitų padarysiu; 
Aš paklosiu ir susiusiu, 
Ir kambarius sutvarkysiu, 
O tu eiki pasilsėti - 
Moters Diena - tavo šventė.

(VARIOS ŽINIOS

THETFORD, Vt. Šio ir 
kitų kelių miestelių Vermon- 
to valstijoje piliečiai visuo
tiniu balsavimu pasisakė už 
Nixono impyčinimų. O rin
kimuose dauguma jų balsavo 
už Nixonu.

GREENSBURG, Pa. Pro
kuroras R. W. Duggan, pa
trauktas atsakomybėn už 
taksų suktybes, savo revol
veriu nusišovė.

•
WASHINGTONAS. Maisto 

ir Vaistų administracija at
šaukė iš Jungtinių Valstijų 
kanadiečių gamybos šokola
dų, kuriame rasta sveikatai 
žalingų bakterijų.

LORAIN, Ohio. Plieno 
darbininkų unijos lokalas 
1104 iškovojo darbuose sku
bumo sulaikymų, pasirašant 
naujas sutartis.

WASHINGTONAS. Chrys
ler korporacija buvo pri
versta atšaukti 1973 metų 
826,000 automobilių ir 1,000 
sunkvežimių dėl netikusios 
oro teršimo kontrolės siste
mos.

NEW YORKAS. Šioje apy
linkėje nuo 1971 m. rugsėjo 
1 d. iki 1974 metų kovo 1 d. 
maisto kainos pakilo 55%.
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CHICAGO, ILLINOIS ;
SĖKMINGA BUVO LLD 

PIRMOSIOS APSKRITIES 
KUOPŲ ATSTOVŲ 
konferencija'

Kovo 8 diena Mildos salė
je įvyko LLD 1-mos apskri
ties kuopų atstovų konferen
cija, kurių atidarė apskrities 
pirmininkė Emilija Damala- 
kienė. Ji paprašė visus kon
ferencijos dalyvius atsistoti 
vienai minutei ir tyla pa
gerbti mirusių narių atmini
mų.

Pirmiausia pakviestas pa
kalbėti “Vilnies” redakto
rius S. J. Jokubka. Jis pri
minė kpkį dideli ir neapsa
komai svarbų darbų LLD yra 
atlikusi klasių kovoje. Jis 
ragino ir toliau dirbti išlai
kymui šios garbingos orga
nizacijos gražaus vardo.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad atstovaujamos ke
turios kuopos, kurios pri
siuntė 15 delegatų, atstovau
jančius 163 gerame stovyje 
esantiems nariams. įskai
tant šešis apskrities komi
teto narius, sprendžiamų 
balsų susidarė 21.

Prezidiumas išrinktas se
kamai: pirm. E. Damalakie- 
nė, sekr. J. Marazienė, re
zoliucijų komisijom J. Ur- 
monienė, O. Jokubkienė ir 
J. Mažeika.

Perskaitytas protokolas iš 
praeitos konferencijos ir 
priimtas. Sekė valdybos ra
portas. Sekretorė pranešė, 
jog pastaruoju laiku komite
tas daugiau susirūpino LLD 
jubiliejaus klausimu ir pra
dėjo spartesni veikimų. Nuo 
praeitos konferencijos jau 
turėta 4 posėdžiai. Bet ti
kimasi, kad ateityje teks 
daugiau mestis įdarbų,nors 
apskritis neatsiliko nuo 
svarbesnių įvykių ir, reika
lui esant, valdyba skubiai 
pasitardavo ir atlikdavodar- 
bų. Mirus A. Sniečkui, pa
siųsta Lietuvos liaudžiai 
užuojautos telegrama, rašy
ta centro sekretorei ir šiaip 
atlikta kas buvo svarbesnio 
klasių kovos bare. Drg. S. 
Jokubka ruošia LLD almana
chui apskrities veiklos isto
rijų.

San Francisco, Cal.
TARPTAUTINES MOTERS 
DIENOS ATŽYMĖSIMAS

Kovo 10 d. įvyko sėkmin
gas Moters Dienos atžymė- 
jimas Suomių salėje, Berke
ley. šis mūsų Moters Die
nos paminėjimas ilgokai pri
simins, nes jame dalyvavo 
gerokas skaičius svečių ir 
kaž kaip visų ūpas buvo šven
tiškoj nuotaikoj. Ant stalų 
žydėjo gražios gyvos gėlės, 
kurias dažnai atgabena iš 
savo daržų K. Karosienė ir 
V. Taraškienė.

šį paminėjimų suruošė 
San Francisco LLD 153 
kuopa. Ir džiugu, kad šios 
dienos vaišių darbe šauniai 
pasidarbavo kuopos narė Al
dona Fitzgibbons su jos ma
lonia dukra Frances. Pri- 
mintina, kad Aldona su dukra 
gyvena atstokai nuo šio 
miesto, tačiau jos pasistengė 
pagaminti stambių dalį pa
tiekalų ir paaukojo šios 
svarbios dienos sueigai.

PROGRAMA

Kai pobūvio dalyviai ska
niai pasivaišino, Aldona 
Fitzgibbons pravedė progra
mos eigų puikiai. Ji prista
tė kalbėti Ksaverų Karosie- 
nę, kuri pasakė įdomių ir 
brandžių kalbų moters die
nos klausimu. Ji atžymėjo 
tarptautinės moters dienos 
kovo 8 istorijų. Ji sakė, kad 
pas mus Amerikoje daugelis 
mano, kad moterys turi ly
gias teises su vyrais ir yra 
pilnai išsilaisvinusios. Ta

Perskaityti nuo LLD cent
ro sekretorės Ievos Miza- 
rienės ir nuo LLD centro 
pirmininkės K. Petrikienės 
laiškai. Jie priimti.

Kuopų raportuose buvo' 
jaučiamas nusiskundimas, 
kad nevisuomet pavyksta su
sirinkimai kai jie nariais 
būna negausūs. Visų kuopų 
atstovai pasižadėjo griže į 
kuopas daugiau dirbti, kad 
tinkamai prisidėjus prie 60 
metų jubiliejaus atžymėji- 
mo.

Pravestos diskusijos ra
portų klausimu. Prieita iš
vados, kad galima dar daug 
gražių darbų atlikti, jei tik 
bus geriau koordinuojamos 
jėgos ir rodoma tikra meilė 
LLD. Tad pasisakyta už 
dėjimų didesnių pastangų 
gauti naujų narių.

S. J. Jokubka atsikreipė į 
kuopų atstovus, kad nieko 
nelaukus jie parašytų nors 
trumpų savo kuopos veiklos 
istorijų ir priduotų jam.

Nutarta, kad jubiliejiniais 
metais kiekviena kuopa, pri
klausanti prie LLD Pirmo
sios apskrities, suruoštų 
tam tikra parengimų ar suei
gų ir tinkamai atžymėtų 
draugijos 60 metų veikla. 
Taipgi patarta ir būsiančiam 
apskrities komitetui suruoš
ti platesnės apimties toki 
parengimų.

Nutarta kreiptis i LLD 
centrų klausiant kiek mums 
skiria vietų būsiančios eks- 
skursijos suskaitom Pas 
mus yra pageidavimas, kad 
Čikagos apskričiai skirtų 
penkias vietas.

Perskaitytos dvi rezoliu
cijos: Mūsų organizacijos 
veiklos klausimu ir politiniu 
klausimu. Rezoliucijas 
skaitė komisijos narė J. Ur- 
monienė. Abi rezoliucijos 
priimtos kaip skaitytos.

Išrinktas naujas komitetas 
iš šių atstovų: A, Litvino, 
J. Mažeikos, S. J. Jokubkos, 
J. Marazienės, B. Gelgoto, 
J. Urmonienės, K. Yurgon. 
Prieš baigiant konferencija 
visos kuopos pasimokėjo 
duokles j apskritį.

SEKR. J. M-NE

čiau taip nėra. Nepaisant, 
kad moterys turi nemažų pa
siekimų, bet dar yra daug ir 
daug už ka kovoti. Ji pri
minė, kokias dideles mote
rys turi skriaudas fabrikuo
se ir kitose darbo įmonėse 
ir šiandien jų atlyginimas 
nėra lygus su vyrų atlygini
mu. Taipgi aukštesnėse pro
fesijose mažesnis procentas 
moterų. Kalbėtoja pažymė
jo, kad moterys turi būt ly
gios su vyrais įvairiose pro
fesijose.

Antra kalbėtoja buvo kita
tautė, Ethel Shubin, kuri kal
bėjo moters dienos klausimu 
ir šiandieninėm problemom. 
Taipgi turėjome ir muzikos 
su dainomis. Joe Roland- 
Raulinas pademonstravo 
dailių Lietuvoje gamintų re
kordinių muzikos plokštelių, 
kurios buvo visiems mielos.

Svečių tarp dalyvavo ger
biamas daktaras A. J. Pa
lubinskas, Kalifornijos uni
versitete medicinos centro 
skyriuje radiologijos profe
sorius, San Francisco, Calif. 
Dr. Palubinskas pasveikino 
sueigos dalyvius ir linkėjo 
viso geriausio visiems.

ŠIOS DIENOS JUBILIATAI

Raymond Machulis ir Ig
nas Kamarauskas atžymėjo 
savo gimtadienius. Ray
mond as savo 50 metų am
žiaus sukakties proga paau
kojo “Laisvei” ir “Vilniai” 
po $25, o Raymondo mamytė 
Dorothy pateikė dideli deko

ratyvinį tortų savo mielo 
ounaus gimtadienio sukak- • 
čiai.

Abu jubiliatai gavo daug 
šiltų sveikinimų ir ilgiausių 
metų dainų.

MOTERS DIENOS 
SVEIKINTOJAI

Joe Roland aukojo $20, J. 
ir M. Ginaičiai - $5, dr. Pa
lubinskas - $5, A. Norkienė 
$2.50. Ačiū už dovanas.

Prie Aldonos su dukra 
Frances rūpestingai vaišių 
pareigose dirbo ValėSutkie- 
nė, Telda King, Raymond 
Machulis ir kiti. Si kultū
ringa popietė buvo tikrai 
sėkminga ir miela.

L-MA

Brockton, Mass.
IR VĖL NETEKOME 
VISUOMENES VEIKĖJO

Po ilgos ir sunkios ligos 
kovo 6 dienų mirė Jurgis 
Simaitis, gyvenęs 160 Mel
rose St. Buvo pašarvotas 
Yakuvonio koplyčioje, kur jo 
karstų puošė gyvos gėles nuo 
jo artimųjų ir draugų.

Prieš išlydint koplyčioje 
ir paskui kapinėse atsisvei
kinimo kalbų pasakė S. Rai- 
nardas. Tapo palaidotas 
kovo 9 diena Melrose kapi
nėse prie savo brolio, kuris 
mirė prieš keletą metų.

Velionis Jurgis Simaitis 
buvo gimęs Lietuvoje, šakių 
rajone, Geldaugiškio apylin
kėje, Jotiškių kaime. Tais 
•laikais tame kaime veikė 
slapta mokykla, kuria Jurgis 
lankė ir mokėsi rašyti ru
siškomis raidėmis lietuviš
kais žodžiais. Sulaukęs 21 
metų paliko tėvynę ir atvyko 
į šių šalį 1907 metais, j Wor
cester, Mass. Čia pagyvenęs 
susipažino su progresyviais 
lietuviais ir 1913 metais 
persikėlė gyventi į.Montello, 
Brocktono apylinkę. Gavo 
darbų batų dirbtuvėje.

Tuo laiku čia buvo stiprus 
pažangiųjų lietuvių judėji
mas, ir jisai pradėjo jame 
dalyvauti. Pats per save 
išmokęs lietuviškai rašyti, 
vakarais lankė mokykla ir 
mokėsi anglų kalbos. Taip 
pat buvo batų darbininkų uni
jos narys. 1915 metais pri
sirašė prie Lietuvių Litera
tūros Draugijos 6 kuopos, 
taipgi priklausė prie pašal- 
pinių draugijų ir politinių 
organizacijų. Ir nuo čia 
prasidėjo jo platus veikimas.

Nuo 1928 metų iki mirties 
velionis buvo “Laisvės” ir 
kitų pažangiųjų laikraščių 
vajininkas ir koresponden
tas. Taipgi stambias aukas 
aukodavo spaudos paramai. 
Jis neniekindavo kito nusi
statymo bei pakraipos žmo
gaus. Aplankydavo visus 
sergančius.

Draugas Jurgis Simaitis 
buvo veiklus visuose pažan
giųjų Amerikos lietuvių ju
dėjimo frontuose. Du sykius 
buvo parvažiavęs i Lietuva 
aplankyti savuosius. Užra
šydavo 6 “Laisvės” prenu
meratas savo giminėms.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįžti į laidotuvių 
įstaigų ir tinkamai pavaišin
ti.

Tebūna tau, Jurgi, amžina 
ramybė, o užuojauta Tavo 
artimiesiems.

S. RAINARD

Patterson, N,Y.

Vasario 23 dienų mirė 
“Laisvės” skaitytojas Jonas 
Dulkis. Tapo palaidotas va
sario 26 diena Kalvarijos 
kapinėse.

Mūsų užuojauta liūdinčiai 
žmonai ir visiems velionios 
artimiesiems.

KORESP.

P. BUBELIS

Kubos sostinė šiandien

Kuba šįmet švenčia 15-a- 
sias socialistinės revoliuci
jos metines. Ryškios socia
linės ir ekonominės permai
nos, išaugo nauji miestai, 
gyvenvietės. Sostinė Hava
na, buvusi kadaise žiaurių 
socialinių kontrastų miestu, 
šiandien atjaunėjusi, tapusi 
vienu gražiausių Pietų Ame
rikos miestu.

Havana išsidėsčiusi didė
lės ir gilios įlankos pakran
tėje, prie išėjimo į Meksi
kos įlankų, kur susikerta 
laivų keliai iš Europos į 
Amerikų. Tai nulėmė spar
tų miesto augimų.

Havanos architektūroje 
susipynę renesanso ir baro
ko stiliai, jaučiama net ara
bų architektūros įtaka. Se
noji Havana primena Vilnių- 
siauros gatvelės, akiai ma
loni perspektyva. 1929 m. 
senamiesčio centre buvo pa
statytas Kapitolijus, Pasukus 
arčiau Atlanto, matyti pre
zidento rūmai, o aplink 
skverai ir aikštės su per
spektyva į Havanos įlanka 
bei EI Moro ir La Kabanjos 
tvirtoves. Aikštėse yra pa
minklai kubiečių liaudies 
didvyriams Martinesui ir B. 
Gomesui. Vienas didžiausių 
ir gražiausių Havanos rajonų 
Vedadas yra vandenyno pa
krantėje. Čia daugiaaukščiai 
gyvenamieji namai, moder
nūs viešbučiai. Vedado ra-
jone yra garsioji Chose Mar- dildomų įspūdį.

Padėka už linkėjimus
PADĖKA UZ LINKĖJIMUS

Vilniaus “Tiesoje” už 
1974 m. kovo 5 d. vyr. dės
tytojas Vilniaus universitete 
Laurynas Kapočius rašo apie 
“aktyvę darbininkų judėjimo 
dalyvę”. Man džiugu, kad tas 
aprašymas yra apie mano 
sesutę Agnę Jurevičienę, 
šių 1974 metų kovo 4 d. Ag
nei sukako 80 metų. Ap
lankiau jų St. Petersburge 
ir, sykiu su Agnės dukrele 
Olga paminėjome Agnės 
gimtadienį.

Agnė gavo daug gražių 
sveikinimų ir linkėjimų jos 
gimtadienio proga. Ji manęs 
prašė per “Laisvę” padėkoti 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie ir kurios jai at
siuntė sveikinimus ir linkė
jimus. Agnė pati dar negali 
susirašinėti su draugais, nes 
jos rankos nuo ligos tebėra 
suparalyžiuotos.

Tarp tų linkėjimų yra 
draugės Karosienės ir jos 
vyro Juozo, Zinos ir Apoli
naro Sinkevičių sveikinimai. 
Telegramų prisiuntė vyr. 
dienraščio “Tiesos” redak
torius Albertas Laurinčiu- 
kas. Telegramoje rašo: 
“širdingiausiai sveikiname 
visų ‘Tiesos’ skaitytojų var
du. Linkime laimės, svei
katos“. Taipgi prisiuntė 
sveikinimų ir linkėjimų New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bas.

•
St. Petersburge plečiasi 

pramoninė gamyba. Nors 
oras švaresnis negu New 
Yorke, bet vietomis, kur 

ti aikštė, kur telpa iki 1 mln. 
žmonių. Architektūriniu at
žvilgiu įdomus viešbutis 
“Havana Rivjera”. Iš ves
tibiulio, kur taip pat yra ad
ministracijos patalpos, 
kavinės, restoranas, tarsi 
išauga 16-aukštis rago for
mos bokštas. Čia gyvena
mieji kambariai. Viešbučio 
kieme yra baseinas su jūros 
vandeniu, šiame rajone taip 
pat yra originalus 375 butų 
Fokso gyvenamasis namas. 
Jis 39 aukštų, pastatytas per 
2 metus.

I vakarus nuo Vedado drie- c
kiasi Marinao ir Miramaro 
rajonai. Čia graži, išpuose
lėta gamta. Tai vilų, rūmų 
bei parkų rajonas. Praban
giuose, kadaise turtuolių gy
venamuose rūmuose šian
dien vaikų darželiai, bendra
bučiai, o garsiame ameri
kiečių klube atidaryta meno 
mokykla.

Rytiniame Havanos įlan
kos krante pastatytas naujas 
gyvenamasis rajonas.

Havanoje iki revoliuci
jos plytėjo lūšnų rajonai. 
Naujasis kvartalas puikiai 
suplanuotas, yra visi patogu
mai, daug kultūrinės ir bui
tinės paskirties pastatų. Pa
togūs ir butai. Ryškios, bet 
malonios spalvos nuteikia 
šventiškai. Pirmosios Va
karų pusrutulyje socializmo 
šalies sostinė palieka neiš- 

pramonė didėja, kur auto
mobilių skaičius pasidaugi
na, tai ir oras pradeda blo
gėti.

šiemet tam tikrose Flori
dos vietose orų dar pablogi
no smarvė nuo pūvančių 
žuvų, kurios tūkstančiais iš
metamos iš vandens ant že
mės krantų. Apie tai laik
raštis “St. Petersburg 
Times” kovo 6 d. rašė seka
mai:

“Fish killing concentra
tions of Red Tide still are 
present in Boca Ciega Bay, 
Clearwater Harbor, Tampa 
Bay. Counts of the one- 
celled Gymodinium breve 
organism ranged from zero 
to 2 million per liter of wa
ter. Patches of water in the 
bays contained concentrates 
high enough to kill.............
marine life...........concen
trations of organisms 
which is half plant and half 
animal - have increased this 
week over last in the waters 
south of Pinellas Coun
ty .............wind and wave
action propelling the Red 
Tide particles into populated 
areas have combined to make 
this spring’s outbreak one of 
the most difficult to hit Pi
nellas County over the past 
10 years, except for a mas
sive outbreak in 1972. Sick 
or dying birds commonly 
have been associated with 
dying fish in Red Tide out
breaks and irritation of the 
eyes, nose and throat are 
also common”.

Toks gamtos pasireiški
mas pasikartoja. Pirmiau
siai pasirodė prieš 10 metų, 
taip pat 1972 m. šiais me
tais pasireiškė daug blogiau 
negu praeityje. O pablogėjęs 
oras blogina žmonių sveika
tos apsaugą,neneša didžia
jam bizniui pelno. Žmonės 
pradeda reikalauti iš val
džios daugiau rūpintis‘tuo 
reikalu, kad žmonių sveikata 
būtų apsaugota. Ypač se
nesnio amžiaus žmonės, ku
rie daugiausia nukenčia nuo 
užteršto oro, visuose mies
tuose pradeda statyti val
džiai reikalavimus, kad jų 
sveikata būtų tinkamai ap
saugota.

MARGARET
COWL-KAVALIAUSKAITE

Hawthorne,-N J.
PO nebaimEs ir 
OPERACIJOS

Adelė Valickienė, senų 
laisviečių Sarah ir Juozo 
Bimbų dukra, gyvena skau
džius laikus. Prieš apie porų 
mėnesių puldama skaudžiai 
susižeidė ranka. Joje plyšo 
kaulas. Per daugiau kaip dvi 
savaites ranka buvo sugip
suota.

Rankai dar pilnai nesu- 
sveikus ir tebeskaudant, 
staiga sutriko tulžis. Joje 
atsirado “akmenų”. Skubiai 
turėjo atsigulti į ligoninę 
ir pasiduoti skaudžiai opera
cijai. Dabar gydosi namuo
se. Džiugu, kad jos sveikata 
gražiai taisosi, nors, žino
ma, skausmai dar nėra pilnai 
pasišalinę.

Vargšė Sarah! Adelės gy
venimo draugas Frank Va- 
lickas dirba, tai jai tenka rū
pintis vienu kartu net dviem 
ligoniais, labai artimais jos 
širdžiai - dukra ir gyvenimo 

BROCKTON, MASS.
Mirus

Jurgiui Shimaičiui
Reiškiame nuoširdžių užuojauta jo artimie

siems; Anna Latukienei ir jos dukrai Anna Giovan-
niello, kurios jį sergantį užlaikė ir prižiūrėjo; jo
pusbrolio dukrai Elenai ir visiems jo idėjos
draugams.

F. Markevich B. Ambroz
A. Markevičienė M. Ambrose
Ch. Ustupas J. Strumskis
A. Guretskis S. Rainard
S. Guretskis A. Klimienė
A. Kukaitienė L. Smith
Al. Skirmont K. Barčienė
Jos. Skirmont J. Lapinskienė
S. Abishala F. Cheraska
K. Butkienė Kaz. Cheraska
O. Letuka A. Vaitekūnienė
M. Gutauskięnė Ada White
B. Coop Elz. Stepanauskienė
B. Sauka N. Caparotte
S. Sauką Mr. Caparotte
B. Tamulevich V. Bilunas
B. Navickas J. Gerulskienė
B. Lukas A. Giovanniello
A. Lukas Ed. Giovanniello
P. Orontienė Mr. & Mrs. Mazgelis
R. Wellent E. Zelecky
A. Daivis J. Stočkus
A. Ustopienė A. Miknus
A. Cherkosienė V. Stočkus

Iš NORWOOD: Iš WORCESTER;
A. ir O. Zarubai Albina Pinkus
M. Uždavinis M. Raskauskienė
A. ir S. Rakutis F. ir M. Petkunas
M. Trakimavich

DĖKOJAME

Mirus

Paul Karpowich
Mes jo šeima, žmona Mikalina ir du sūnūs 

Stanley ir Bennie Karpowich, tariame giliausia 
padėkų jo ir mūsų draugams už atsilankymų į 
šermenis ir už visokių kitų paslauga bei išreikštų 
užuojautų.

STANLEY KARPOWICH
Methuen, Mass.

draugu. Kaip žinia, Juozas 
Bimba dar nėra pilnai pa
leistas dalino paralyžiaus.

Nuoširdžiausiai linkime
Adelei ir Juozui pilnai su- 
sveikti.

REP.

Baltimore, Md.
Nors labai gaila, bet rei

kia pranešti, kad LLD 6-oji 
apskritis tapo likviduota. 
Mirus pirmininkui A. Lipčiui 
ir iždininkei Elz. Mulokiutei, 
taip padaryti nutarė Balti- 
morės 25 kp. ir Philadelphi- 
jos 10 k.

Apskrities ižde buvo $82. 
Nutarta paskirstyti po dvi
dešimt dolerių “Laisvei”, 
“Vilniai”, “Liaudies Bal
sui” ir LLD Centrui.

VINCO DUKTĖ 
•

ROCHESTER, N. Y. East
man Kodak kompanija 1973 
m. padarė 20%daugiau pelno, 
negu 1972 metais. Pelnar 
siekia $653.5 milijono.

HONOLULU. Sustreikavo 
9,000 Hawaii cukraus planta
cijų darbininkų.

CLEVELAND. 85,000 
automobilių darbininkų uni
jos narių atstovai nutarė 
vykti į Washingtonu ir daly
vauti demonstracijoje Nixo- 
nui impyčyti.

SAN DOMINGO. Domini
kos respublikos prezidentas 
Balaguer pasirašė dekretų 
legalizuoti Komunistų parti
ją

MASKVA. Mirė 76 metų 
amžiaus pasauliniai pasižy
mėjęs tarybinis smegenų 
specialistas dr. Piotras K. 
Anochinas.
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H. F E IF E R TEN E

Atžymėta Tarptautinės
Moters Diena

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet. New Yorke 
Moterų Klubas šauniai at
šventė Tarptautinę Moters 
Dienų. Minėjimas Įvyko 
kovo dešimta dieną Laisves 
salėje, kur susirinkę sve
čiai sveikino moteris su 
Moters Diena, linkėdami 
viso geriausio. Pravartu 
priminti ir tai, kad šia pro
ga, pats Klubas, o ypatingai 
valdybos narės, gavo gražių 
sveikinimų, atvirukų formo
je, nuo giminių bei draugų ir 
pažįstamų iš Tarybų Lietu
vos, linkint laimes ir sėk
mės visuomeniniuose dar
buose.

Moters Dienos minėjimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje - 
šventiškai. Pasakyta daug 
gerų žodžių apie moterų at
liktus darbus ir visuomeninę 
veiklą. Programos Įvadus 
žodyje Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė sveikino atsilan
kiusius svečius ir, galima 
sakyti, visas pasaulio mote
ris su šia didžia švente. 
Priminė, kad tą dieną pasau
lio moterys stipriau pajunta 
savo troškimą būti lygiatei
sėmis pilietėmis, kas socia
listiniuose kraštuose jau at
siekta. Ten moterys Įsijun
gusios i kultūrini, mokslini 
ir ekonomini gyvenimą greta 
vyrų, naudojasi visomis tei
sėmis. Ji perskaitė puošnų 
sveikinimą iš Washington© 
nuo Tarybų Sąjungos pasiun
tinybės konsulate darbuotojo 
Rimgaudo Mališausko ir jo 
žmonos Nijolės, taip pat 
sveikinimus iš Tarybų Lie
tuvos nuo Aukščiausios Ta
rybos ministrų pirmininko 
pavaduotojos Leokadijos 
Diržinskaitės, Aldonos Juš
kienės ir Danutės Šumskie
nės. Baigiant kalbą, pakvie
tė mūsų mylimą ir veikliąją 
darbuotoją - solistę Nellie 
Ventienę, kuri puikiai padai
navo “Kilk, saulute” ir “Kai 
aš grėbiau”.

Turiningą kalbą pasakė 
Amelia Juškevičienė, pa
liesdama žmogų - moterį, 
neturėjusią teisių nuo pat 
gimimo dienos. Mergaitė 
negali atsiekti kvalifikuoto 
darbo, taip, kaip gali atsiek
ti berniukas. Tokia pat m in
tis buvo Įsisavinusi ir bur
žuaziniais Lietuvos laikais, 
kur nė šeimoje, nė visuome
nėje, moterys neturėjo lygių 

Amelia Juškevičienė J. Siurbos nuot.

Naujasis mūsų duetas - Nele Ventienė ir Tęsė Dočkienė 
J. Siurbos nuot.

teisių su vyrais. Buvo ma
noma, kad kai kurios profe
sijos per sunkios moterims, 
todėl negalima skirti mote
ris i vadovaujančias parei
gas. Tokios minties dar ir 
dabar laikomasi kapitalisti
niuose kraštuose. Tačiau 
šiandien galime pasidžiaug
ti, kad Tarybų Lietuvoje mo
teris yra pilnateise, ji turi 
teisę bei geras sąlygas at
siekti savo tikslus.

Savo kalboje Amelia Juš
kevičienė palietė dažnai ma
tomas skandalingas žinias 
vietinėje spaudoje apie mo
terų išprievartavimus. Net 
ir teismuose nesuteikiamas 
joms teisingas nuosprendis, 
reikalaujama iš moterų ab
surdiškų ir moraliai paže
minančių paaiškinimų, o tuo 
tarpu kaltininkas vyras, - 
dažniausia pateisinamas. 
Todėl pažangiosios moterys 
kapitalistiniuose kraštuose 
bando išrauti tokias siste
mos galvosenas, todėl'Kovo 
Aštuntoji - Moters Dienos 
švente primena, kad reikia 
tęsti kova už savo teises . 0 . < <
Amelijos Juškevičienės 
brandi kalba palydėta karš
tais aplodismentais.

Solistas Viktoras Bekeris 
paįvairino programą, atlik
damas komp. Alg. Bražins
ko - “Vien tik tau”, “Tų 
mergelių dainavimas” ir “If 
I could tell you”.

Minėjimo pirmininkė pri
siminė, kad kovo 16 dieną 
Įvyksta Toronto, Kanada, 
“Liaudies Balso” adminis
tratoriaus Kosto Kilikevi- 
čiaus pagerbimas, kuriam 
sausio 18 dieną sukako 65 
metai. Kostas Kilikevičius 
jau nuo jaunų dienų>kovojo 
pažangiųjų eilėse ir iki šiol 
yra aktyvus visuomeninkas, 
rašo ir talkininkauja pažan
giems laikraščiams. Moterų 
Klubas, sveikina mieląjį ju
biliatą ir skiria nuo šio pa
rengimo $65. Apart to, dar 
kai kurie svečiai prisidėjo 
su aukomis, kurios buvo pa- 

‘skelbtos praėjusioje “Lais
vės” laidoje.

Labai malonu buvo išgirsti 
naują aidiečių duetą: Nellie 
Ventienę ir Tessie Stonkie
nę. švelniai ir harmoningai 
jos atliko Brahms - “Už
mik” ir “Vai močiute 
mano”. Sveikiname!

Visuomet smagu matyti 

mūsų tarpe žurnalistą Apo
linarą Sinkevičių, tik gaila, 
kad jo žmona Zinaida ne
sveikuoju ir negalėjo atvyk
ti. Pakviestas kalbėti, Apo
linaras sveikino moteris, 
linkėdamas pačios geriau
sios sėkmės, primindamas, 
kaip ši šventė gerbiama so
cialistiniuose kraštuose. Jis 
pasveikino mūsų veikliąsias 
drauges, net išvardindamas 
jas ir pabrėždamas kiekvie
nos moters užimtas parei
gas mūsų pažangiųjų lietuvių 
visuomeninėje veikloje. 
“Moterys yra gyvenimo 
druska” - užakcentavo Apo
linaras - “jos rūpinasi ne 
tik šeimyna, bet ir visuo
menine veikla, o veikla yra 
pats brangiausias turtas”.

Pabaigoje, po vadovybe 
Mildred Stensler ir akompa
nuojant Bronei Šalinaitei, 
Aido Choras sudainavo: 
“Tėvynė Lietuva”, “Lineli 
raunu ne viena”, “Kur tas 
kelelis” ir “Vilnius”.

Po programos, svečiai 
vaišinosi Įvairiais Moterų 
Klubo narių pagamintais 
maisto patiekalais, o stalus 
puošė pirmieji pavasario 
karklai - žilvičiai iš Bro
nės Keršulienės sodo.

New Yorko Moterų Klubas 
sveikina visas Amerikos pa
žangiąsias lietuves su pava
sario švente, su Tarptautine 
Moters Diena!

Nuoširdžiai dėkojame
Moterų Klubas nuoširdžiai 

dėkoja narėms už atneštas 
dovanas ir maistą i Tarp
tautinės Moters Dienos mi
nėjimą. Tiktai su tokia talka 
ir dosnumu galima atlikti 
didelius darbus.

Dovanų atnešė šios narės: 
A. Babarskienė, Fr. Maži- 
lienė, J. Lazauskienė, M. 
Stukienė, A. Rainienė, A. 
Yakštis, A. Vaznienė, O.Če
pulienė, O. Keraminienė, Ao 
Juškevičienė, A. Petraitie- 
nė, O. Dobilienė ir O. Kal- 
vaitienė.

Po $10 aukojo: Margaret 
Yakštas, Ana Cibulsky ir D. 
Galinauskienė.

Po $5 aukojo: M. Kreivė
nienė, O. Chernik, E. Lie- 
pienė, M. Šukaitienė, O. Žei- 
dat ir E. Sungailienė.

Po $3 aukojo M. Adams iš 
Great Neck ir E. Kasmočlenė 
iš Huntington, Long Island.

Dali maisto pagamino N. 
Ventienė ir O. Babarskienė, 
joms padėjo A. Rainienė. 
Prie kitų darbų dirbo: B. 
Keršulienė, A. Yakštis, J. 
Lazauskienė, N. lešmantie- 
nė, H. Feiferienė ir N. Buk- 
nienė. Sunkesnius darbus at
liko P. Venta ir J. Bernotą.

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką už dovanas, maistą ir 
už atliktus darbus.

VALDYBA

PAIEŠKO BUTO
Senyvas žmogus ieško buto 

su baldais. Prisiųskite savo 
adresus.

Pranas Dubickas
71 Ridgewood Ave.
Brooklyn, N. Y. 11207 

(12-13)

PIETŪS
Sekmadienį, balandžio 7 d.

Laisvės salėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Yo

2 vai. Įėjimo auka - $4.00

rengia

“LAISVES” DIREKTORIAI

šie pietūs bus duodami tuoj po “Laisvės” su
važiavimo, kuris Įvyks 10 vai. ryto. Kviečiame 
atvykti net anksčiau, išgirsti suvažiavimo eigą ir 
punktualiai 2 vai. papietauti.

Sveikina "Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą

NEW YORKO
NA U J IENOS

Pramogy Kalendorius

Gerbdami laisviečiai;
Sveikiname “Laisvės” 

dalininkų suvažiavimą, 
“Laisvės” kolektyvo “(dar
buotojus ir skaitytojus. Lin
kime suvažiavime dalyviam 3 
sumaniai pravesti planus, 
kad laikraštis gyvuotų dar 
ilgus metus.

Stiprios sveikatos visiems 
ir sėkmės! Aukojame $200.

LLD 45 KUOPOS 
VALDYBA IR NARIAI 

St. Petersburg, Fla.

ina Tarptautinės 
rs Dienos proga

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBUI

M elos Draugės,
Tarptautinės Moters Die

nos proga siunčiame Jums 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir linkėjimus Jūsų vaisingoje 
veikloje, stiprinant pažan
giųjų JAV lietuvių ryšius su 
Tėvyne - Tarybų Lietuva.
Jūsų

NIJOLE ir 
RIMAS MALIŠAUSKAI

* * * *
Gerbiama Ievute!

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
ir visas Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo nares Tarp
tautinės Moters Dienos pro
ga.

Linkiu geros sveikatos, 
neišsenkančios energijos 
Jūsų reikšmingame darbe.

Su pagarba, 
LEOKADIJA DIRŽINSKAITĖ 
Vilnius

Grįžo pilnai 
pasitenkinusi 
viešnage Kanadoje

Savaitgalis Toronte, Ka
nadoje, žaibiškai greit praė
jo. Malonu buvo sutikti se
nus pažįstamus ir susipažin
ti su daugeliu naujų draugų 
kanadiečių.

Prieš išvykimą dar prisi
dėjo su aukomis “Liaudies 
Balsui”, pagarbai adminis
tratoriaus K. Kilikevičiaus 
jo 65-čio minėjimo, P. ir N. 
Ventai su $5 ir K. Petrikienė 
su $10. Taigi, nuvežiau 
draugams kanadiečiams 
$138.

Nepasidavė ir draugai ka
nadiečiai. Iš ten parvežiau 
.“Laisvei” $95. Po Pajuodis 
iš London naujai užsisakė 
“Laisvę” ir pridėjo $10 
auką. A. Byrąs iš London 
atnaujino prenumeratą ir 
aukojo $10. S. Sasnauskas iš 
Toronto atnaujino “Laisvę” 
dvejėms metams. A. šuple- 
vičienė iš Montreal atnauji
no “Laisvę”. Aukomis pri
sidėjo A. R. Antanavičiai iš 
Stroud su $10, R.Kuktarienė 
iš Toronto su $5, o V. Ker- 
vela iš Detroito pridavė 
sveikinimą “Laisvės” suva
žiavimui su $10.

Plačiau apie pati pobūvį 
bus parašyta kitame nume
ryje.

IEVA MIZARIENE

Sveikinu “Laisvės” Spau
dos Kooperatyvo dalininkų 
suvažiavimo atstovus ir lin
kiu jiems geriausios sveika
tos, energijos ir sėkmės iš
dirbti planus, kad “Laisvė”, 
dar ilgai lankytų mus su tei
singomis žiniomis, ypatingai 
apie mūsų gimtinę Lietuvą.

Dėl “Laisvės” palaikymo, 
prisidedu nors su maža 
auka - $13.

M. STAKOVAS 
Windsor, Canada
* * *

“Laisvės” administracijai:
Siunčiu čekį vertės $50. 

Tai auka nuo LLD 198 kuo
pos, Oakland, California, 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimui.

Linkime sėkmingo suva
žiavimo.

KS. KAROSIENE 
Kuopos sekretorė

* * *
V. Kirvela iš Detroit, 

Mich., pridavė $10 per Ievą 
Mizarienę Toronte, sakyda
mas: tai auka “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimui. Lai 
gyvuoja “Laisvė” ilgus me
tus.

Dėkojame.
ADMINISTRACIJA

WASHINGTONAS. Kai
noms kylant už maistą šiais 
metais teks sumokėti 18 bi
lijonų dolerių daugiau, negu 

^1973 m.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 9 d. Mažai narių 
teatsilankė, nors oras nebu
vo labai blogas.

Kuopos valdyba raportavo, 
kad kuopoje viskas tvarkoje. 
Nariai gerai savo mokesčius 
mokasi. Serga Mrs. A. La
sas, o Jonas Juška dėl prasto 
regėjimo nebegali niekur 
išeiti iš namų.

Skaitytas Nacionalinio 
Bowlingo Turnyro rengėjų 
laiškas. Turnyras Įvyks 
gegužės 18, 19 ir 20 dieno
mis Detroite. Prašo atsiųsti 
kiek bowlininku ir taipgi pa
remti finansiniai. Nusitarta 
kuopoje gauti nors vieną 
bowlininka, Įjūris važiuotų i 
Detroitą. O jeigu neatsiras 
kas važiuoja, tai skirti $15.

Nutarta balandžio mėn. 
neturėti kuopos susirinki
mo, bet bandyti skaitlingą 
susirinkimą turėti gegužės 
11d. Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet, šiame susirinkime 
turėsime LDS Centro Valdy
bos ir geimo delegatų rinki
mus. Kviečiami nariai ta < 
dieną pasižymėti ir dalyvauti 
susirinkime.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti stipres
niu gėrimu, kava ir užkandė
liais. Tuo pasirūpino kuopos 
sekretorė Anne Yakstis.

J. G.

LDS centro raštinėje. Kovo 16 d., užsibaigus LDS Cent
ro Valdybos susirinkimui, buvo gražiai pasveikinta Anne 
Yakstis, LDS centro sekretorė, jos gimtadienio proga. Jai 
nežinant, vaišes surengė Amelia Yuskovic ir Elena Jeske- 
vičiutė.

Iš kairės i dešinę: J. Grybas, Walter Yuskovic, Anne 
Yakstis, J. Gasiūnas, A. Bimba, Ruth Bell, jos sūnūs Ed
ward, Amelia Yuskovic, Elena Jeskevičiutė ir Dr. P.Gus
taitis, Jr. JONO SIURBOS nuotr.

Mirė 81 metų amžiaus 
Fred Briehl, buvęs Komu
nistų partijos N. Y. valstijos 
farmų komisijos pirminin
kas, pasižymėjęs kovotojas 
už darbo žmonių reikalus. < 

•
Majoras Beame susikvie

tę apie 80 unijų vadų Į savo 
rezidenciją Gracie Mansion 
ir visus pavaišino, taipgi su 
jais pasitarė svarbiais vi
suomeniniais reikalais.

Kavos Chock Full O’Nuts 
kompanija perėmė nusiban
krutavusią Rhcingold alaus 
gamyklą, kuri Brooklyn© ga
mino alų per J19 metų.

12 policistų, tarp kurių du 
leitenantai, apkaltinti parda
vinėjimu iš agentų paimtų 
narkotikų. Iš to jie pasidarę 
$434,100. *

Kovo 23 d. pigių nuomų 
nuomininkų ir civilinių or
ganizacijų konferencija 
įvyks St. Paul ir St. Andrew 
bažnyčioje, 86 St. ir West 
End Ave. Pradžia 9 vai. ryto.

Mirė 85 metųNoel Leslie, 
buvęs pasižymėjęs aktorius, 
vaidinęs daugiau kaip 400 
vaidinimų.

•
Kovo 8 d. Tarptautinės 

Moters Dienos minėjime da
lyvavo 350 žmonių ir pasi
sakė už moterų vieningą kovą 
prieš visokią diskriminaciją 
darbuose, politiniame ir so
cialiniame gyvenime.•

' Model Cities apartmentų 
tarnautojai piketavo miesto 
rotušę, protestuodami prieš 
darbininkų atleidinėjimą iš 
apartmentinių darbų. 1,000 
demonstrantų atstovavo 15,- 
000 darbininkų.

Vyskupas W. R. Ward, 
grįžęs iš Afrikos kelionės, 
pareiškė, kad Portugalija 
gali sukelti savo kolonijose 
Pietų Afrikoje karą, panašų 
Vietnamo karui. Toks karas 
gali apimti Rodeziją, Pietų 
Afrikos respubliką, Mozam
bique ir Angolą. RE P. 

Ruošiasi dalyvauti 
dalininkų, 
suvažiavime

Jau ilgokas laikas, kaip 
mūsų parengimuose nebe- 
m atome laisviečio Juozo Za- 
jankausko. Man parūpo pa
siteirauti apie priežastį, tai 
pašaukiau telefonu. Pasiro
do, kad mūsų Juozas dar ne
blogai laikosi, nors jau dau
giau negu Įpusėjęs i devin
tąjį savo gyvenimo dešimt
metį.

Juozas man sakė, kad jis 
mano, jog jam sveikata leis 
dalyvauti “Laisvės” dali
ninkų suvažiavime. Labai 
norėtų. Taigi, pasimatysi
me balandžio 7 diena Lais
vės salėje. Ja GRYBAS

WATERBURY, CONN.
KOVO 24 DIENA

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

BALANDŽIO 7 D.

“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.

Aido Choro koncertas ir 
pietūs. Pradžia 2 vai. Įėji
mo auka $4. Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽĖS 19 D.

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

Vyksta [Waterburf
ši sekmadieni i waterbu-< < < 

riečių Moters Dienos minė
jimą vyksta Arturas Petri
ką, K. Petrikienė ir Ieva 
Mizarienė. Arturas rodys 
filmus, o K. Petrikienė pa
kalbės.

RE P.

'Laisvės’
Direktoriams

Antradienį, kovo 26 d., 2 
vai. po pietų Įvyks direktorių 
posėdis.

A. RAINIENE, SEKR.

Serga
Pirmadienio vakare, kovo 

18 d., Beatrice Briedienė 
buvo išvežta i Jamaica Hos
pital. Kaip ilgai ji ten bus, 
ir priežastis ligos dar ne
buvo nustatyta šią žinią ra
šant.

Beatrice jau sirgo namuo
se nuo kovo 10 d. Linkime 
jai greit susveikti.

N. VENTIENĖ

Daily World to 
Sponsor Tour

An unusual opportunity to 
visit newspaper offices and 
printing plants, and to ex
change views with Soviet 
journalists in several Soviet 
republics is being offered as 
part of a special tour under 
the auspices of The Daily 
World.

The tour, scheduled for 
September, will visit Mos
cow, Kalinin, Minsk and Tal
lin and will be accompanied 
by a member of The Daily 
World staff.

In addition to the special 
privilege of meetingwith So
viet journalists and having 
informal discussions with 
them, the tour will visit many 
historic sights, have a boat 
ride on the Volga, and attend 
several theatre performan
ces during the 21 action- 
packed days.

The trip, which will leave 
New York on September 4, 
costs $875 for double occu
pancy and full board.

For all those interested in 
journalism and in the prog
ressive press this is a unique 
opportunity. Send now for 
detailed brochure to be 
mailed to Dorothy Robinson




