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A. BIMBA
Jau čia pat ir “Laisvės” 

dailininką metinis suvažia
vimas. Iki kito sekmadienio 
beturime keletą trumpą die
ną. Ypač svarbu šios pla
čios apylinkės laisviečiams. 
Jie galės ir asmeniškai da
lyvauti ir žodžiu prisidėti 
prie diskusiją apie laikraš
čio reikalus. Tik reikia su
prasti svarbą ir nepamiršti 
dalyvauti.

***
Džiugu, kad su laiškais 

ateina suvažiavimui gražią 
sveikinimą iš tolimesnią ko
loniją. Negalėdami asme
niškai dalyvauti, taurieji 
laisviečiai nori nors sveiki
nimais prisidėti prie suva
žiavimo pasisekimo. Gražu 
ir garbinga.

Pastebėjau Chicagos 
“Vilnyje”, kad ten vilniečiai 
gražiai darbuojasi mūsą su
važiavimą pasveikinti su 
laikraščiui parama. Tame 
prakilniame darbe vadovau
ja mano nuo labai, labai seną 
laiką pažįstamas ir artimas 
draugas “Vilnies” redakto
rius Jonas Mažeika. Neabe
joju jo pastangą pasisekimu. 
Iš anksto jam didelis ačiū.

Mes, New Yorko laisvie
čiai, žinoma, stengsimės 
chicagiečiams atsilyginti 
savo pasveikinimais “Vil
nies” dalininką suvažiavi
mui, kuris įvyks kiek vėliau. 
Mes tikime i lietuvišką po
sakį: “Ranka ranką plau- 
na,

***
Žiūriu į nuotrauką ir ne

noriu tikėti. Nejaugi tam 
darbščiajam Chicagos vei
kėjui Juozui M. Kaminskui 
jau 91 metai?

Mielas, brangus, drauguti, 
šia garbinga proga priimk ir 
visą mūsą laisviečią nuošir
džiausius sveikinimus ir 
karščiausius linkėjimus ge
ros sveikatos ir dar daug 
daug gimtadienią. Taip pat 
ir jus pažįstu nuo labai seną 
laikų. Už jūsų ilgametę 
energingą veiklą mūsų pa
žangiajame judėjime, ypač 
pastangose išleisti ir išlai
kyti “Vilnį”, visi, kurie jūs 
pašįstame, jus labai ger
biame.

Amerikos Darbo Federa
cijos-Industrinių Organiza
cijų Kongreso lyderis 
George Meany tapo labai ar- 
timu ir brangiu žmogumi vi
sam reakciniam pasauliui. 
Mat, prieš keletą dienų jis 
nuvyko į Alabamą ir karštai 
apkabino benę patį garsiau
sią rasistą George Wallace. 
O kad savo antikomunizmu 
sužavėtų užsienio reakciją, 
jis šiomis dienomispasiuntė 
Solženičinui pakvietimą, kad 
jis atvyktų į Ameriką ir jo 
vadovaujamos darbo uniją 
sąjungos globojamas atliktą 
prakalbų maršrutą ir čia 
spiaudymu ant Tarybų Są
jungos užsidirbtą dar keletą 
milijoną dolerių.

Meany—Wallace—Solženi- 
. Cinas - kokia trejukė!

Respublikonai ragina Nixoną 
perduoti Juridiniam komite
tui Watergate dokumentus

Mirė Margaret Cowl
-Kavaliauskaitė

skandalą, kaipWa- 
dalyvis Dean tvirti-

tarpu judėjimas už 
impyčinima nuolat

Washingtonas. Republiko- 
ną senatorią vadas Hugh 
Scott ir keletas kitą republi- 
koną senatorią ragina Nixo
na priduoti visus dokumen
tus, kurią reikalauja Juridi- , 
nis komitetas Watergate ty
rinėjimui.’ Jei Nixon a s at
sisakys priduoti tuos doku
mentus, tai kongresmeną ir 
senatorią dauguma gali im- 
pyčinti Nixoną, sako repub- 
likonų lyderiai, ir lapkričio 
rinkimuose republikonai gali 
daug pralaimėti.

Nixonas pridavė Juridi
niam komitetui dar 50 įvai
rią dokumentą, bet atsisako 
duoti 42 juosteles, kurią ko
mitetas reikalauja. Tos 
juostelės gali parodyti, kad i 
Nixonas yra įsivėlęs į Wa- * 
te r g ate 
tergate 
na.

Tuo 
Nixono 
plečiasi. Daugiau kaip 500 
Bell telefoną sistemos ope
ratorių atvyko į Washingto- 
ną su reikalavimu impyčin- 
ti Nixoną9 Kongresui pri
duota iš New Yorko Harlemo 
15,000 pasirašytą balsuotoją 
peticijos už impyčinima. 
Chicagoje įvyko keliolikos 
tūkstančių demonstracija. 
Balandžio 27 d. ruošiamos 
demonstracijos keliuose 
miestuose.

Portugalų armija 
nori baigti karą

Lisbonas. Portugalijos 
armijoje jaučiama krizė dėl 
tęsimo karo kolonijose Af
rikoje. Armija reikalauja 
valdžios baigti karą, pasi
traukti iš Afrikos.

Kai kurie armijos daliniai 
buvo sukilę, bet valdžia su
kilimą numalšino.

***
Negalima kitaip besupras

ti klerikalą “Darbininko” 
redaktorius sutanuotus tėvus 
pranciškonus: jie yra suža
loti žmonės. Ją profesija 
juos padarė didžiausiais be
širdžiais.

Tik pagalvokite: Aną die
ną televizijoje buvo parody
tas didžiulės meninės vertės 
filmas apie nuteisimą ir nu
žudymą jauną Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergą. Filme 
parodoma, kaip tas visas 
baisus, žiaurus, neteisingas 
procesas prieš tuos jaunus, 
nekaltus žmones makartinės 
isterijos laikais įvyko. Vie
toje karštai pasveikinti to 
taip žmoniško ir aukšto me
ninio lygio filmo sumanyto
jus ir sukūrėjus, “Darbi
ninko” redaktoriai savo ve
damajame kovo 22 d., kaip 
alkani v ilkai, staugi a:

“Tai detente politikos vi
daus produktas: sprogdinti 
Amerikos sistemą iš vi
daus; sprogdinti televizijos 
ir spaudos priemonėm pačią 
amerikiečių opinijoje. Ro
senbergą epizodas nevienin- 
tėlės pastangos sovietinius 
šnipus padaryti Amerikos 
herojais”.

Jūs sutanuoti beširdžiai!

J. Buckley ragina 
Nixona rezignuoti

Washingtonas. Konserva
tyvus senatorius Buckley jau 
keletą kartą priminė savo bi
čiuliui Nixonui, kad jis nieko 
nelaukęs turėtą pasitraukti 
iš prezidento vietos.

Sen. Buckley buvo visą 
laiką stambus Nixono rėmė
jas. Dabar jis mano, kad 
Nixonui rezignavus Water
gate ir kitos repuĖlikontis 
užgulusios bėdos būtą gali
ma pašalinti ir valdžios 
autoritetas piliečiuose at- 
steigti.

Nepavyko kidnapint veikėja pažangiame darbi
ninką judėjime. Mirė savo 
apartmente rytinėje Manhat- 
tano dalyje.

Margareta buvo Amerikos 
Komunistą Partijos narė nuo 
pat jos susikūrimo. Per dau
gelį metą ji buvo Partijos 
Moterą Komisijos pirminin
kė, taipgi Partijos Istorijos 
Komisijos narė.

Gimusi Brooklyne pažan
giąją lietuvią Rimoje, ji ak
tyviai dalyvaudavo pažangių-

Londonas. Užupplikas pa
leido keletą šūvią i automo
bili, kuriame buvo princese 
Anne su savo vyru Mark 
Phillips, šūviais sužeistas 
šioferis, policistas, prince
ses sargas ir praeivis.

Policijai pavyko užpuoliką 
suimti. Pas jį rado raščiu
ką, kur užrašyta, kad jis kid- 
napina princesę Anne ir rei
kalauja 2 milijoną svarą iš
pirkimo. Surasta, kad jis 
banke turi nemažą Sumą pi
nigą.

WASHINGTONAS. Ameri
kos Socialinės Sveikatos Są
junga raportuoja, kad 1973 
m. Jungtinėse Valstijose už- 
rekorduota 809,661 gonorėja 
sirgimą ir 25,000 sifiliu sir
gimą. Venerinėmis ligomis 
apsikrėtimai smarkiai pa
didėję miestuose.

Darbiečiu valdžia 
gavo pasitikėjimą

Londonas. Darbo Partijos 
valdžia gavo pasitikėjimą 
algą kontrolės klausimu. 
Konservatoriai ir liberalai 
parlamente susilaukė nuo 
balsavimo.

Premjeras Wilsonas pa
reiškė, kad jis gali paleisti 
parlamentą ir vėl paskelbė 
naujus rinkimus, jei parla
mente jo valdžianegaus dau
gumos balsą.

Mokslininkas gavo 
Lenino Ordiną

Maskva. Tarybinis moks
lininkas Aleksandras Opari
nas 80 metą sukakties proga 
buvo apdovanotas Lenino Or
dinu.

Dr. Oparinas tyrinėja gy
vybės atsiradimą ir tuo klau
simu parašė knygą “Gyvy
bės Pradžia”, kuri buvo at
spausdinta 52 kalbose.

Lenkijoj pakeltos 
darbininkams algos

Varšuva. Lenkijoje dar
bininkams algos pakeltos, 
pensijos padidintos ir darbo 
sąlygos pagerintos.

Tuo pačiu sykiu prekių 
kainos užšaldytos, kokios 
buvo 1970 metais. Pakeltos 
tik alkoholiniu gėrimu ir 
naftos produktą kainos.

MARGARET COWL

New Yorke kovo 22d. stai
ga mirė 77 metą amžiaus 
Margaret Cowl-Kavaliaus- 
kaitė, iš pat vaikystės aktyvi

Gub. Wallace teis
man patrauktas

Montgomery. Alabamos 
gubernatorius Wallace pa
trauktas į f ėderalinį teismą. 
Kaltina jį rasizmo praktika
vimu.

Southern Poverty Law 
centras savo skunde teismui 
nurodo, kad Wallace yra pa
skyręs 768 
reigūnus ir 
sius.

baltuosius pa
tik 3 juoduo-

Čia iškilmingaiMASKVA, 
minėtas amerikiečią mark
sistinio dienraščio “Daily 
World” gimtadienis.

Liaudiečiai užėmė 
senąja sostine

Phnom Penh. Kambodijos 
liaudies jėgos užėmė buvu
sia karališka sostinė Phsar c c

Oudong, kuri randasi už 24 
mylią nuo Phnom Penh.

Valdžios jėgos tvirtai lai
kėsi, bet jos buvo nugalėtos 
ir priverstos pasitraukti. 

Chicagoje šimtai piketuoja Jewel Grand supermarketą. 
Kalba Jungtinės Farmą Darbininką unijos direktorius Mar
cos Munios. Tokią piketą esti ir prie kitą maisto super
marketą. Demonstrantai reikalauja nepardavinėti užstrei- 
kuotą salotą ir vynuogių. Taipgi jie kovoja prieš aukštas 
maisto kainas. Piketininką tarpe dalyvauja daugelio uniją 
delegacijos.

ją lietuvią veikloje, dažnai 
rašinėjo laikraštyje “Lais
vėje”. Taipgi rašinėjo pa
žangiojoje 'angliškoje spau
doje.

Keletą kartu ji buvo ap
lankiusi Tarybą Lietuvą. 
Paskutini kartą buvo Lietu
voje praėjusi rudenį.

Palaidota trečiadienį, 
kovo 27 d.

Apie laidotuves ir plačiau 
apie velionę bus sekamame 
“Laisvės” numeryje.

Mūsą giliausia užuojauta 
Margaretos seserims Agnes 
ir Helen ir visiems artimie
siems bei draugams.

TSRS erdvėlaivis 
nusileido Marse

Baikonur, Kazakstanas. 
Tarybą Sąjungos erdvėlaivis 
sėkmingai nusileido ant 
Marso, bet žinią perdavimo 
instrumentai greitai sustojo 
veike. c

Erdvėlaiviai Marsas-6 ir 
Marsas-7 pradėjo kelionę 
1973 m. rugpiučiomėn. Pri
siartinę prie Marso perdavė 
nemaža naują žinią.

Bombonešiam! 5 bil.pavletv
Washingtonas. Gynybos 

departamentas • reikalauja 
bombonešiams $15 bilijoną, 
$1.3 bil. daugiau, kaip 1973 
m.

B-l bombonešio pastaty
mas dabar kainuoja $61.5 
milijono. Pirmiau kainavo 
$56 milijonus.

©
DETROITAS. General 

Motors korporacija pranešė, 
kad ji paleidžia iš darbo 
27,000 darbininką, dirbusią 
7 įmonėse, f

Kissingeris išvyko į Maskvą 
tartis dėl Nixono kelionės 
ir pasitarimų su Brežnevu
Washingtonas. Kovo 23 d. 

valstybės sekretorius Henry 
Kissingeris išvyko į Maskvą 
pasitarimams ir paruošimui 
prezidento Nixono kelionei į 
Tarybą Sąjungą. Kelionė nu
matoma, jei nesusidarys tam 
kliūčią, birželio mėnesį.

Prieš išvykdamas į kelio
nę, Kissingeris pranešė 
spaudos konferencijai, kad 
pasitarimai bus pravesti ke
liais svarbiais klausimais. 
Bene svarbiausi klausimai - 
strateginių ginklų limitacija, 
Europos saugumo konferen
cija, taika Vidurio Rytuose.

Jis pasakė, kad reikalingi 
glaudūs santykiai su Tarybą 
Sąjunga vyriausia pasaulio 
taikai išlaikyti. Smerkė 
tuos, kurie bando santykius 
bloginti. Nixono adminis
tracija visai nekaltina Tary
bą Sąjungos dėl tęsiamą ap
sišaudymą tarp Sirijos ir Iz
raelio. Jis mano, kad arabai 
nebeatnaujins aliejaus 
bargo prieš Jungtines 
stijas.

Kissingeris mano,
Nixono impyčinimo klausi
mas bus išspręstas pirma 
jo kelionės į Tarybą Sąjun
gą. Jis mano, kad Nixonas 
laimės.

Kissingeris kelionėje buvo 
sustojęs Vakarą Vokietijoje 
pasitarimui.

1,307 juodieji 
laimėjo pietuose

Atlanta, Ga. Balsuotoją 
švietimo Projektas apskai
čiuoja, kad pietinėse valsti
jos rinkimus laimėjo 1,307 
juodieji kandidatai.

Išrinkti du juodieji kong
resmenai, 6 valstiją senato
riai, 54 legislatoriai, 176 

i viršininkai, 622 
’miestą viršininkai, 150 įsta
tymą prižiūrėjimo viršinin
ką ir 304 švietimo (mokyk
lą ) viršininkai.

em-
Val-

kad

Pasmerkė Ispaniją
Strasbourg, Prancūzija. 

Vakarą Europos parlamentu 
nariai pasmerkė Ispanijoje 
siautėjantį fašistinį terorą 
prieš civilinių teisią gynė
jus.

Bendrame pareiškime pa
sakyta, kad diktatoriaus 
Franko režimas pakartotinai 
paneigia pagrindines žmo
gaus teises ir dėlto Ispanija 
negali būti Europos bendri
joje kartu su demokratinė
mis šalimis.

200,000 kunigų 
ruošias streikui

Addis Ababa. 200,000 
Etiopijos kunigą atstovai 
pridavė valdžiai reikalavi
mą, kad kunigams būtu pa
keltas atlyginimas ir padi
dinti įvairūs benefitai.

Kunigai sudarė demon
straciją prie parlamento. 
Jie pareiškė, kad ruošiasi 
streikuoti, jei ją reikalavi
mai nebus patenkinti. Armi
ja ir darbininkai laimėjo, 
tai dabar ir kunigai nepasi
lieka

ir

Pavojingai žaidžia 
atominiais ginklais

Washingtonas. Buvęs gy
nybos sekretoriaus pava
duotojas Paul Warnke kalti
na Pentagoną žaidimu bran
duoliniais ginklais, kurie 
gali netikėtai padegti pa
sauli . c

P. Warnke aiškina, kad 
Pentagonas esąs nusistatęs 
tam tikrais atvejais naudoti 
ribotai branduolinius gink
lus, o tas “ribotumas 
sudaro didžiausi, pavoją.

Teismas sulaikė fon 
dus sterilizacijai

W ashingtonas. F eder ali
nis teisėjas Gesell sulaikė 
išmokėjimus vaiką ir silpna- 
pročią sterilizacijai, kartu 
patvarkė, kad sterilizacijos 
operacijos būtą sulaikytos.

Ikišiol ant welfare gyve
nančius ir be tėvą leidimo 
sterilizuodavo. Kai kurie 
pasiskundė teismui, kad ją 
vaikus sterilizuoja be tėvą 
sutikimo.
Šaukia generalinį 
streiką Japonijoj

Tokijas. Japonijos Gene
ralinė Darbo Unijų Taryba, 
atstovaujanti 56 unijas, šau
kia generalinį 24 valandų 
streiką kovo 26 d.

Unijos reikalauja pakelti 
algas 30%, kad darbininkams 
atitaisytą skriaudas, kurias 
daro nesvietiškas gyvenimo 
kainą kilimas, infliacija.

Smerkia daktarų 
persekiojimą Čilėj

New Yorkas. Medicininis 
Žmogaus Teisią komitetas, 
atstovaujantis šimtus tūks
tančiu sveikatos darbuotoją, 
pasmerkė Čilėje daktarą 
persekiojimą ir areštuotų 
kalėjimuose kankinimą.

Komitetas pasiuntė pro
testo kopijas Kongresui, Se
natui ir Kissingeriui tikslu 
ginti persekiojamus.

Nemokėjo taksų
New Yorkas. Kongresi

niai rekordai rodo, kad 1972 
m. federaliniu taksu nemo- 
kėjo McDonnell Douglas kor
poracija, padariusi pelno 
$111,675,000; Republic 
Steel, padariusi pelno $43,- 
061,000; Occidental Petro
leum, padariusi pelno $10,- 
419,000.

Kongrese reikalaujama 
taksą sistemos reformą, kad 
turtingieji negalėtą išsisuk
ti taksų nemokėję.

Evoliucija laimi
Sacramento. Kalifornijos 

švietimo Taryba 7 balsais 
prieš 2 nutarė iš mokyklų 
vadovėliu išbraukti Biblijos 
citatas ir toje vietoje įdėti 
Darvino teorijos evoliucijos 
mokymą.

Biblija turėjo užleisti 
Darvino evoliucijos mokslui. 
Tai didžiulis pažangos lai
mėjimas.
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Didžiausia apgavystė
Mums buvo pasakojama ir kartojama, kad už gazolino 

stoką ir jo kainos pakilimą atsakingi arabiški kraštai, 
kurie staiga sulaikė eksportavimą aliejaus, iš kurio gazo
linas daromas, į Ameriką. Girdi, pritrūkome aliejaus, 
todėl pritrūkome ir gazolino, todėl ir jo kaina turėjo ne
svietiškai taip aukštai iškilti.

Bet dabar embargo panaikintas. Aliejus iš arabišku 
kraštą jau kelyje j Ameriką. Tai reiškia, kad gazolino vėl 
visiems turėtą pilnai užtekti ir kad jo kaina turėtu nupulti. 
Bet prezidentas Nixon užtikrino, kad nieko panašaus neat
sitiks, kad su panaikinimu embargo mūsą bėdos nepasi
baigs. Gal dargi padidės, nes gazolino kaina dar aukščiau 
pakils. Nes, girdi, importuojamo aliejaus kaina bus gero
kai aukštesnė už čia iš Žemės ištraukiamo aliejaus kainą, 
todėl ir už gazoliną teks visiems gerokai daugiau mokėti.

Didesnės apgavystės nebegalima nė įsivaizduoti. Dabar 
pasirodo, kad iš arabišką kraštu importuotas aliejaus te
sudarė viso labo tiktai penkis procentus Amerikoje su
naudojamo aliejaus. Ir dėlei netekimo tą penkią procentą, 
staiga “išdžiūvo” beveik visas gazolinas! Arba, tik dėl 
pabrangimo penkią procentą, turės pakilti viso gazolino 
kaina dešimčia ar daugiau procentą!

Negirdėta apgavystė. Ją išdarinėja didžiosios aliejaus- 
gazolino korporacijos. Embargo buvo joms proga sulaikyti 
aliejaus-gazolino leidimą į rinką, kad galėtą pakelti kainą. 
Ir kasdien tą kainą, kėlė. Ir dėka tos progos jos gerai pa
didino savo pelnus. Žmonės nukentėjo ir nukenčia, bet 
aliejaus-gazolino monopolijos gražiai pasipelnė ir pasipel
no.

Ir mūsą valdžia ne tik nieko nedaro tam apiplėšimui su
laikyti, bet dargi paties prezidento lūpomis atvirai ji gina 
ir teisina! Ir ne tik nesiryžta priversti monopolijas gazo
lino kainą numažinti, bet dar iš anksto užtikrina, kad ne
bus priešinamasi, jeigu embargo nuėmus ir alieją iš ara
bišką kraštą vėl importuojant, gazolino kaina dargi bus pa
kelta.

Nejaugi bus galo ?
z

Jau ir Kongrese prasidėjo rimtas bruzdėjimas prieš fi
nansavimą Saigono režimo ir jo laužymo paliaubą sutar
ties agresyviškomis militarinėmis operacijomis. Dabar 
paaiški, kad pernai toms operacijoms Amerikos valdžia 
išleido $1,126,000,000, Tai milžiniška suma. Kiek daug 
gero būtą buvę galima padaryti čia ant vietos, ją išleidus 
plačiosios liaudies poreikiams! Bet tuo dar nepasitenki
nama. Pietinio Vietnamo militarinė valdžia su gen. Thieu 
priešakyje reikalauja šiemet daugiau, ir prezidentas Nixo- 
nas yra pasimojęs tą reikalavimą patenkinti. Jis dabar 
reikalauja, kad šiemet Kongresas leistą jam $1,600,000,- 
000, nes, girdi, be tokios paramos Saigono režimas nega
lės atsilaikyti prieš liaudiečius.

Be to, reikia nepamiršti, kad j šią sumą neįeina mūsą 
valdžios teikiama Saigono režimui ekonominė parama, kuri 
pernai Amerikai atsiėjo $350,000,000. Jos irgi nebeužten
ką. Prez. Nixonas reikalauja, kad šiemet ekonominė para
ma būtą padidint net $54,000,000.

Na, o pasirašydama karui baigti sutarti, mūsą vyriausy
bė pasižadėjo i Vietnamo reikalus militariniai nebesikišti. 
Vadinasi, tęsdama mllitarinę pagalbą Saigono režimui, jinai 
laužo sutarti ir neleidžia vietnamiečiams patiems išspręsti 
savo krašto likimą.

Karštai sveikintinas ir remtinas kai kuriu Kongresona- 
rią reikalavimas, kad mūsą valdžia pilnai ir galutinai iš
sikraustytą iš Pietą Vietnamo su bet kokia militarinė pa
galba Saigono režimui. Reikia, kad Amerikos liaudis pa
remtą tuos kongresmanus šiose garbingose pastangose.

Sveikas reiškinys
Praeitais metais buvo sudaryta Amerikos-Tarybą Sąjun

gos Prekybos ir Ekonomijos Taryba. Praeitą mėnesįbuvo 
Washingtone atlaikytas pirmas tarybos susirinkimas. At
rodo, kad tuo susirinkimu abi pusės yra pasitenkinusios, 
nors kokiais nors dideliais rezultatais nė viena pusė negali 
pasigirti. Maskvos dienraštyje “Izvestijos” Stanislav 
Kongrashow komentuoja teigiamai. “Taryba yra vieta”, 
jis sako, “kur prekybiniai partneriai susirenka ir vienas 
kitą pradeda geriau pažinti”.

Iki šiol padarytos pastangos pagerinti prekybą tarp 
Jungtinią Amerikos Valstijų ir Tarybą Sąjungos nebuvo vel
tui. “Pasiekti pasisekimai praplėsti amerikinę-tarybinę 
prekybą”, Kondrashov sako, "yra gerai žinomi. 1973me
tais prekybos vertė pasiekė 1,500,000,000, arba net septy
nis kartus daugiau, negu pirmesniais dvejais ar trejais 
metais”.

Ar tuo ir reikė tą pasitenkinti? Žinoma, kad ne. Tai tik 
pirmieji žingsniai link to, nurodo Kondrashov, ko reikėtų 
siekti tarybinės-amerikinės prekybos ir ekonomikos san
tykiuose. Galimybės yra tiesiog neribotos.

Gaila, kad iš Amerikos pusės tam yra galingą trukdyto
ją. šios šalies Kongrese Senate yra susidaręs reakcinis 
blokas užkirsti kelią bet kokiam prekybiniu santykią su 
Tarybą Sąjunga pagerinimui.

Kondrashov sako: “Naujoji autoritetinga taryba yra pa
šaukta suvaidinti savo vaidmenį pašalinime šią ir kitą sun
kumą, kuriuos yra iškėlę atlyžimo (detentės ) oponentai ir 
taip pat išsprendime problemą, kurios susidaro dėl Jung-

NACIONALISTAI ANT 
SVETIMŲ INTERESŲ 
MEŠKERES

Kalbėdamas apie pastan
gas Europą padaryti taikos 
kontinentu, Chicagos “Vil
nies” redaktorius S. J. Jo- 
kubka sako:

“Žinoma, tai nelengva bus 
laimėti, kai Vakarą pasaulis 
tebėra užsikrėtęs visokiau
sio plauko tautą draugystės 
priešais, o ypač surūgusiais 
senu antikomunistiniu rau- 
galu. Jie d aro viską pakenk
ti tautą taikiam sugyveni
mui, įtampos sumažėjimui 
(detentei), tebeliaja rašalo 
marias ir tebedilina liežu
vius, nukreiptus prieš taikos 
legionus - socialistines 
šalis.

Tačiau laikas dirba ne ją 
naudai, kai ant savos reakci
nės meškerės turi mauti to
kius masalus kaip Solženicy
nai, visokias tautą atplaišas 
ir padugnes.

Lengvai ar nelengvai, pra
sidėjusios socializmo eros 
vėliava vistieknuo stiebo ne
benusileis.

Ir kai pagalvoji žmogus 
apie tai, stačiai darosi gaila 
mūsiškią lietuvišką nabagą 
nacionalistą, dasileidusią 
būti užmautais ant svetimą 
interesą meškerės.

Ypač gaila nabagą iš 
“Naujieną” pastogės, politi
niai visiškai nu^ivarusią nuo 
koto”.

JIE BŪTŲ TOS KLAIDOS 
NEPADARĘ. . .

Žydą dienraščio "Morning 
Freiheit” redaktorius Paul 
Novick labai apgailestauja, 
kad Solženičino laiškas, ra
šytas Tarybą Sąjungos vado
vybei 1973 metą rugsėjo 
mėnesi, nebuvo tuojau vie
šai paskelbtas. Mat, kai šią 
metą vasario mėnesi tas iš
davikas buvo išmestas iš Ta
rybą Sąjungos, girdi, kai ku
rie ir “nuoširdūs” staliniz
mo oponentai, kaip poetas 
Jevtušenko ir net kai kurie 
užsienio komunistai reiškė 
nepasitenkinimą tarybinės 
vyriausybės pasielgimu.

Iš to laiško aišku, sako 
Novick, kad Solženičinas yra 
“rusas nacionalistas ir or
todoksinis tikėtojas, susiža
vėjęs tolima Rusijos praeiti
mi, net Ivano Baisiojo lai
kais. Jam net Petras Didy
sis per kairus”.

Tame laiške, kaip žinia, 
Loženičinas gina ir teisina 
tuos rusus, kurie generolo 
Vlasavo vadovybėje kariavo 
Hitlerio pusėje. Tame laiš
ke, sako Novick, “jis atmeta 
ne tik socializmą ir mark
sizmą, bet ir visokią demo
kratiją abelnai”.

“Po to, kai tą laišką vie
šai paskelbė pats Solženiči
nas”, sako “FreiheiŲ” re- 
daktorius, “tik reakcininkai 
ir caristai gali su juo sutik
ti”.

Kokie elementai šiandien 
dar SolženiČinui simpatizuo
ja, galima spręsti iš lietu
viškos reakcinės spaudos at- 
sinešimo. Jinai ji skaito 
ne tik savo žmogumi, bet iš
ganytoju, beveik lygiu su 
Kristumu, kurio pagalba jie 
sunaikinsią visą Tarybą Są
jungą ir susidorosią su ko
munizmu visame pasaulyje. 
Jau seniai nebeišeina nė vie
nas “Keleivio”, “Naujie
ną”, “Draugo” bei “Dirvos 
numeris, kuriame šis su
tvėrimas, už parsidavimą 
pasaulinei reakcijai tapęs 
multimilijonieriumi, nebūtą 
garbinamas.

Gaila, kad. kaip atrodo, ir

pats “Freiheit” redaktorius 
laikinai buvo patekęs masa
lu ant pasaulinės reakcijos 
meškerės.

DŽIAUGIAS GERĖJIMU 
SANTYKIŲ TARP JAV 
IR TARYBŲ SĄJUNGOS

Savaitraštis “Gimtasis 
Kraštas” kovo 7 d. laidoje 
rašo:

“Šaltasis karas”,nežabo
tos ginklavimosi varžybos, 
karo židiniai įvaitiuose Že
mės rutulio rajonuose tapo 
lengviau įveikiami ir suval
domi, kai dvi didžiosios pa
saulio valstybės - Tarybą 
Sąjunga ir Jungtinės Ameri
kos Valstijos - pasirašė is
torinius susitarimus. Siu 
valstybią santykią padangė 
pragiedrėjo, nes buvo susi
barta daugeliu svarbią klau
simą, tame tarpe apriboti 
ginkluotę. JAV prezidentas 
R. Niksonas, neseniai kalbė
damas apie tai, be kita ko, 
išsireiškė, kad ir ateityje 
bus vedamos derybos su Ta
rybą Sąjunga, nors “tarp 
mūsą yra nesutarimą, bet 
turime gyventi šalia vienas 
kito, kad nežūtume”.

Abiem valstybėms didelės 
politinės ir ekonominės 
svarbos turi prekybiniai ry
šiai, kurie pastaraisiais me
tais smarkiai plečiami. 
Prieš 2- 3 metus TSRS ir 
JAV prekyba per metus ne
viršydavo 200 milijoną do- 
lerią. 1973 m. ji sudarė jau 
apie 1,5 milijardo doleriu. 
Tačiau ir ši pažanga dar 
neatitinka valstybią poten
cialią galimybią ir poreikią.

Tarybą Sąjungos - JAV 
bendradarbiavimas palan
kiai plečiasi įvairiose 
mokslo ir gyvenimo srityse.. 
Bendriems skrydžiams ir 
erdvės tyrinėjimams ruo
šiasi kosmoąautai, bendrau
ja medikai, kultūros ir meno 
atstovai, prekybininkai. 
Kaskart artimesni ryšiai 
mezgami tarp abieją valsty
bią mokslo įstaigą. Ryškiu 
pavyzdžiu čia gali būti beveik 
tuo pat metu Vašingtone įvy
kusi pirmoji tarybinią ir 
amerikiečių mokslininką ko
misijos sesija, apsvarsčiusi 
bendradarbiavimą, tiriant 
pasaulio vandenyną. Pasi
rašyti svarbūs dokumentai, 
kurie teikia vilčią, kad tar
pusavio kooperacija padės 
žmonijai taikiems tikslams 
pilniau panaudoti vandenyną' 
turtus.
POPIEŽIUS GERINA 
SANTYKIUS IR SU 
KOMUNISTINE LENKIJA

Vasario 4-6 dienomis ofi
cialiu vizitu Lenkijoje lan
kėsi Vatikano Viešąją Rei
kalą Tarybos sekretorius A. 
Casaroli. Po pasitarimą 
išleistame kominkate, tarp 
kitko, sakoma:

“Abi šalys išreiškė gyvą 
norą stiprinti atoslūgio 
vyksmą siekiant, kad jis būtą 
tikrai visuotinis ir kad tarp
tautiniai santykiai būtą pa
remti abišalia pagarba, sie
kiant tautą pažangos ir taip 
galėtą būti stiprinamas pa
saulinės taikos reikalas.

Atsižvelgiant į Europos 
problemas, abi šalys pasi
keitė savo nuomonėmis apie 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferenciją.

Iš Lenkijos pusės buvo 
pareikšta Šventajam Sostui 
pagarba už jo gerą valią 
siekiant taikaus tautą sam
būvio, už stiprinimą tautą 
santykiuose teisingumo.

Sv. Sosto delegacija pa
reiškė lenkam įvertinimą už 

tinią Valstiją ir Tarybą Sąjungos skirtingų ekonominiu 
struktūrą”.

Ar šita misija tarybai pavyks, tik ateitis teparodys. Rei
kia tikėtis, kad reakcinią senatorių pastangos atsukti isto
rijos ratą i senuosius šaltojo karo laikus nepasieks savo 
tikslo.

kūrybingą Lenkijos liaudies 
Respublikos pažangai įnažą, 
už sunormavimą santykią 
Europoje pasaulinės taikos 
labui, už tuos žygius, ku
riuos Lenkija yra padariusi.

Lenkijos liaudies Respub
lika iš savo pusės patvirtino 
valią tęsti pokalbius su Sv. 
Sostu ir Lenkijos episkopa
tu.

Sv. Sostas irgi išreiškė 
norą tęsti toki pokalbi tikė
damas abišalią kontaktą tarp 
Valstybės ir Bažnyčios nau
dingumu.

Abi šalys svarstys gali- 
rhybę rasti pastovius tokio 
darbo kontaktus”,

ASILIŠKI REAKCININKO 
SAPALIOJIMAI

Mūsą lietuviškieji reakci
ninkai susirado naują savo 
“laisvinimo” raketui globo
toją asmenyje Kanados kon- 
servatorią partijos veikėjo 
ir parlamento nario pono 
Sean O’Sullivan. Jis esąs 
dar tik 22 metą amžiaus ir 
vasario 16 dieną jiems iš
drožęs labai karštą spyčią. 
Jame šis jaunas parlamenta
ras, aišku, apsiputojęs plū
do Tarybą Sąjungą ir komu
nizmą. Jis keikė tuos, “ku
rie nebetiki į šaltąjį karą ir 
mano, kąd su Sovietą Sąjunga 
sudaryta tikra taika”. Dar 
baisiau: girdi, “yra netgi 
tokiu, kurie sako, kad sovie
tai yra mūsą draugai”.

Kanadoje, kaip žinia, to
kią protingą žmonią yra ne
mažai ir ją kasmet daugiau 
atsiranda. Tas tiesiog iš 
proto varo tokius ponas 
osullivanus ir mūsiškius lie
tuvius klerikalus “Tėviškės 
Žiburiu” pastogėje, kurie 
tiems asiliškiems sapalioji
mams net antraštę uždėjo 
“Kanados laisvė pavojuje”.

Gal ir yra pavojus, bet tik 
jau ne iš Tarybą Sąjungos. 
Kanadiečią laisvei duobę su
šilę kasa kaip tiktai tokie 
ponai osullivanai su savo at- 
žagareiviška politika ir 
veikla. Jiems gi gražiai pa
taikauja ir lietuviškieji 
reakcininkai.

Lietuvos 
kultūros 
dienos 
Baltarusijoj

Vilnius (kablegr am a ).
Kovo 21 d. laikraščiai spaus
dino plačią medžiagą apie 
Tarybą Baltarusijoje prasi
dėjusias Lietuvos TSR kul
tūros dienas.

Kovo 20 d. Baltarusijos 
sostinėje Minske įvyko lie- 
tuvią ir baltarusiu draugys
tės ir brolybės šventės iš
kilmingas atidarymas. 
Minsko didžiajame operos ir 
baleto teatre vykusiose iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos 
KP Centro Komiteto sekre
torius Antanas Barkauskas, 
ministrą tarybos pirmininko 
pavaduotoja Leokadija Dir- 
žinskaitė, kultūros ministro 
Šepečio vadovaujama oficiali 
Lietuvos delegacija, lietu
viai rašytojai, dailininkai, 
kompozitoriai, Baltarusijos 
Komunistą Partijos ir vy
riausybės vadovai, įžymūs 
kultūros ir meno veikėjai.

Po iškilmingo kultūros 
dieną atidarymo Tarybą Lie
tuvos meno meistrai suren
gė dideli, koncertą, kuris, 
kaip ir visos iškilmės, buvo 
transliuojamas ir per Lietu
vos televiziją.

Tarybą Lietuvos kultūros 
dieną proga Baltarusijoje 
vieši apie 700 profesionalaus 
ir saviveiklinio meno atsto
vą - “Lietuvos” ansamblis, 
simfoninis ir kamerinis or
kestrai, Kauno valstybinis 
“Varpo” vyrą, Panevėžio 
revoliucini^ judėjimo vete-

IŠ LAIŠKŲ
Godotinas bendradarbi 
Antanai!

Aš jūsą negalėjau pasvei
kinti su jūsą 80-uoju gimta
dieniu, už tai nutariau atžy
mėti savo 87-ąji gimtadieni 
su $87 auka “Laisvei”. 
Mano gimtadienis įvyksta 
kovo 25 dieną. Ir jeigu būsią 
gamtos apdovanotas su svei
kata sulaukti kitą metą, tai 
“Laisvei” . pasiąsiu vienu 
doleriu daugiau.

Darosi labai graudu, kad 
mano amžiaus draugą mažai 
beliko. Už tai ir gimtadie
nis pasidaro labai liūdnas, ir 
kasmet darosi vis liūdnes
nis.

Vėlinu jums visiems daug 
sveikatos ir sėkmingai dar
buotis dėl žmonijos labo. 
Spaudžiu jūsą visą dešinę, 
linkėdamas geros ateities.

Jus godojantis
ANTANAS J. ORLEN 
Webster, N. Y.

•
Gerb. Redakcija:

Gavau iš Lietuvos nuo mo
kytojos Onos Krisčiukaitie- 
nės laišką, rašytą kovo 7 d., 
kuriame, tarp kitko, sakoma:

“Mes esame labai gerai 
informuoti apie jūsąenerge
tikos krizę. Skaitėme laik
raščiuose ir matėme per te
leviziją . . .

Esame dėkingi už 'Lais
vę’, kurią gauname ir ši metą 
Jūsą dėka. Įdomu ją pa- 
paskaityti, ypač šiek tiek 
susipažinus su jūsą žmonė
mis ir kraštu kelionės 
metu”.

Mokytoja Krisčiukaitienė 
pas mus svečiavosi šešias 
savaites.

B. SIMONAVlClUS, 
Providence, R. I.

Gerbiamas drauge
Antanai Bimba, 

nuoširdžiai sveikiname
Jus, sulaukusi gražaus 80 
metą jubiliejaus.

Tarybą Lietuvos žurna
listai didžiuojasi Jūsą nu
veiktais darbais. Mes džiau
giamės, kad Jūs, nebodamas 
jokią kliūčių bei sunkumą, 
nenuilstamai skleidžiate pa
žangos, taikos, laisvės ir 
demokratijos idėjas, siekia
te kuo plačiau išgarsinti Su
klestėjusios Tėvynės vardą.

Linkime Jums kūrybinės, 
sėkmės, ištvermės neleng
vame Jūsą darbe, geros 
sveikatos ir giedrios nuotai
kos.

LIETUVOS TSR 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGA

Gerbiamoji Redakcija:
Prašau man paaiškinti. 

Mano kaimynas prenume
ruoja ir skaito ne tik Brook- 
lyno tėvą Pranciškonu “Dar
bininką”, bet taipgi Chicagos 
kunigą “Draugą”. Todėl ir 
aš gaunu progą su tais kle
rikalą laikraščiais susipa
žinti.

r aną ir “Ąžuoliuko” berniu
ku chorai, Traku kaimo ka- 
pelą “Galvė”, Čiurlionio 
meno mokyklos jaunieji 
smuikininkai, ’operos ir ba
leto solistai Nijolė Ambra
zaitytė, Virgilijus Noreika, 
Eduardas Kaniava, Dramos 
teatro aktoriai Irena Gera
sim avičiutė, Arnas Rosenas, 
Laimonas Noreika ir kiti.

Minsko meno rūmuose 
veikia didelės lietuvių dai
lės ir knygą parodos, kino 
teatruose demonstruojami 
lietuviški filmai.

Svečiai iš Lietuvos lankosi 
visą šešią Baltarusijos sri- 
čią įmonėse, ūkiuose, kur 
juos nuoširdžiai sutinka dar
bininkai, žemdirbiai, besi
mokantis jaunimas.

Rudeni Lietuvoje bus su
rengtos Baltarusijos kultū
ros dienos.

V. PETKEVIČIENE

Štai kas man nesupranta
ma. “Darbininke” kovo 22 
d. matau gana gražia nuo
trauką, po kuria sakoma: 
“Kun. Vincas Valkavičius, 
kalbėjęs Lietuvos nepriklau
somybės minėjime Cam
bridge, Mass, ir Nashua, 
N. H. Jis taip pat progra
moje dainavo ir smuikavo”.

Vadinasi, šis kunigas yra 
dargi ir menininkas. Tuo, 
matyt, “D.” redaktoriai di
džiuojasi. Bet kodėl jie ku
nigą Valkavičią ignoruoja 
kaipo rašytoją, knygą auto- 
rią? Pav., juk kun. Valka
vičius neseniai parašė ir 
išleido anglą kalba knygą 
“Bay State ‘Blue’ Laws and 
Bimba”. Naujas ir įdomus 
dalykas. Čia gimęs ir augęs 
lietuvis kunigas parašė ir 
išleido knygą apie lietuviu 
ateistą ir marksistą!

Betgi nei “Darbininke”, 
nei “Drauge” apie tai nė 
žodelio! Kaip tą suprasti 
ir išaiškinti?

Iš anksto didelis ačiū.
Senas “Laisvės” 

skaitytojas.

NUO REDAKCIJOS: Ma
tyt, minėta kunigo Valkavi- 
čiaus knyga klerikalams ne 
visai patinka. Juk taip pat 
tą jo knygą ignoruoja ir visa 
kita lietuvią reakcininką 
spauda. Kiek mums žino
ma, dar nieko apie ją nepa
sirodė nei “Keleivyje”, ku
ris išeina Bostone, kun. Vai- 
kavičiaus kaimynystėje ir 
kuris yra knygoje daugelyje 
vietą cituojamas, nei Chica
gos menševiką “Naujieno
se”, nei Cleveland© smeto- 
nininką “Dirvoje”.

Dear Anthony Bimba:
On top of my desk for six 

weeks now has been the sto
ry I read in the DAILY 
W ORLD of the honors accor
ded you in a testimonial ban
quet.

I wish to be among those 
offering commendations for 
your long years of fruitful 
labors on behalf of justice 
and a more abundant life for 
all the workers in our socie
ty and for all of the Ameri
can people. I confess I had 
not known this story of your 
authorship and editorship as 
I should have known it. It is 
indeed impressive. You may 
contributions. May your 
good life continue.

Sincerely yours, 
RICHARD MORFORD

Executive Director 
National Council of 
American-Soviet 
Friendship, Inc.

•
Gerbiama Redakcija:

Aš jau daug metą gauną 
ir skaitau “Laisvę”. Ja 
mane apdovanojo mano an
trosios kartos sesutė Sofija 
Lipčienė. Nuoširdžiai dėko
ju ir prašau, kad manęs ne
pamirštą ir ateityje.

Laikraštis “Laisvė” yra 
brangi dovana. Jis stam
biomis raidėmis, turi nuo
trauką, užuojautą. Viskas 
jame labai aišku. Dar būtą 
labai gerai, jeigu “Laisvė
je” būtą straipsnelių apie 
gamtą, pavyzdžiui, apie me
džiotojus ir medžioklę, ko
kios tvarkos turi prisilaikyti 
medžiotojai, kokie pas jus 
žvėrys bei paukščiai, kokios 
jūroje žuvys ir t. t.

Bet kame priežastis, kad 
laiškas iš Amerikos mus pa
siekia į dešimt dienu, o laik
raščio reikia laukti mėnesi 
ir daugiau? Be to, kai kada 
gauni du ar tris numerius 
iš karto ir paskui vėl lauk 
porą mėnesią. . .

Viso gero linkiu Redakci
jai.

L. NABAŽAS 
Lietuvos TSR
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PALANGA — kurortas prie Baltijos jūros. 
Plotas— 5300 ha, gyventojų— 10 800. 
į Palangos teritoriją įjungti Užkanavės, 
Vanagupės, Kunigiškių kaimai, Šventoji.

K;is ir kokiomis tik kalbomis nėra rašęs 
i-ii ' BaIIiįos perlą — Palangą! Šiandieninė Pa- 

1 Cig.j didžiulį Įspūdį palieka visiems, ypač čia 
^kinkiusiems prieš karą, kai šis kurortas 

prieinamas toli gražu ne kiekvienam. 
Ii d vykusius Palangos svečius žavi ne 

' 'r i ? , modernūs pastatai, ne vien vaiskus ir 
t r i . oras, ne vien minkštas lyg patalas smė- 

kopos, pasirengusios apginti poilsiautoją 
. ii > bet kurios krypties piktesnio vėjo. Svar
biausia-, kad Palanga šiandien priklauso vi
siems.

Šiai Čikagos „Vilnies" redaktorius Stasys 
Jokubka įspūdžių knygoje „Tėvų žemė" rašo: 

Si indien Palanga aukštaičių, suvalkiečių,

tstui Kilikevičiui 65
F. KAUZONAS

oausio 18 d. pažangaus 
anados lietuvių judėjimo 
alyvini, vienam iš jo va- 
ovų, '‘Liaudies balso” ad- 
linistratoriui, Spaudos 

augi jos sekretoriui iždi-
niiikųi. Kostui Kilikevičiui 
sukako 65 metai,

5 metai... Tik pen- 
Jo a iš jų Kostas praleido

i ■ ■ t i v oje, gi m to jo j Suv alki - 
, ų (gimė šiandieniniam Vil
kaviškio rajone, Būdviečių 

ime ,). Kokia galėjo būti 
šio naujakurių valstiečių sū
naus vaikystė, galima jau 
spręsti iš to, kad jis buvo 
keturioliktuoju iš motinos 
gimdytų šešiolikos vaikų. 
Dabar Lietuvoje tokios mo
linos gauna ordinus, o jų vai
kus padeda išlaikyti valsty
be. gi Kostukas, jau būda
mas trijų metukų, pradėjo 
savo “darbo stažų” - buvo 
piemens pagalbininku. Po 
dviejų metų, kai jau pats pa
jėgė išlaikyti botagų, tapo 
savarankišku piemeniu.

Veikėja ir kovotoja

Tai Suomijos Komunistų 
Partijos garbės pirmininkė 
ir nuo lūbv m. Moterų Tarp
tautines Demokratinės Fe
deracijos prezidentė. Ji visų 
savo sųmoningų gyvenimų 
yra praleidus kovoje už 
taikų, demokratijų ir socia
line pažangų. Ji mirė kovo 
18 dienų Maskvoje. Su jos 
mirtimi tarptautinis mote
rų judėjimas neteko vienos 
iš žymiausių savo vadovių.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo, kurio baisumai maža
jam Kostukui ilgam atmintin 

Įi įsirėžė, jų kaimo ūkininko 
.pirkioje atsidarė pradžios 
mokykla. Kur čia išturėsi
nuo tos pagundos. Tik kiek 
to mokslo - kol žiema, kol 
gyvuliai tvartuose. O paskui 
vėl i laukus - nuo tamsos 
lig tamsos. Taip ir baigė 
visų pradžios mokykla.

Apie tolimesnį mokymusi 
tėvai nenorėjo ir kalbėti: ir 
taip jau tų mokslų per akis. 
Bet Kostukas buvo pasine
šęs mokslams. Kasdieniniai 
maldavimai, verkimai ir net 
nedidukas “bado streikas” 
palaužė tėvų nusistatymų, ir 
jiedu, puoselėdami viltįKos- 
tukų padaryti kunigu, išvežė 
sūnų Marijamplėn, kur po 
sėkmingai išlaikytų egzami
nų jis buvo priimtas Į Val
stybinės Rygiškių Jono gim- 
nacijos antfų klasę. Tačiau 
po metų pasimirė tėvas, o jį 
ūkio darbuose pakeitusiam 
broliui buvo reikalingas ber
nas, o ne “mokslinčius”; ir 
materialinė parama iš namų 
nutrūko. Teko suktis pa
čiam. Kostas išmoko knyg
rišio amato ir už naktimis 
įrištas knygas uždirbdavo 
vienų kitų litų tolimesniam 
mokymuisi. Vėliau eidavo 
spaustuvėn, kur už spausdi
nimo mašinos sukimų irgi 
nukrisdavo keliolika centų. 
Tačiau jų vadovėliams 
įpirkti neužteko - jau nuo 
trečios klasės teko mokytis 
iš skolintų.

Tuo laiku K. Kilikevičius 
perskaitė pirmųjų Lietuvių 
Literatūros Draugijos knyga 
“Karė, ko dėlei”, kuri jau
nuolyje Įžiebė pirmųsias 
prieštaravimo darbininkų 
išnaudojimui kibirkštėles. 
Jis Įsijungė Į pažangios 
krypties organizacijų, tuo 
metu veikusių mokykloje, 
veiklų. Nuo tada ir prasidė
jo Kosto Killkevičiaus orga
nizatorinis darbas.

Tačiau mokymasis, 
įtemptas darbas spaustuvėje 
bei organizatorinė veikla pa
sikėsino Į vaikino sveikatų, 
kuri ėmė rimtai šlubuoti ir 
apie tuos laikus K. Kilikevi

dzūkų. Šiandien Palanga atvira visos Lietuvos 
miestų, miestelių žmonėms. Atvira inteligen
tams, darbininkams, kolūkiečiams. Ne taip, kaip 
būdavo seniau, kai Palanga priklausė tik stam
biems valdininkams, dvarininkams ir fabrikan
tams".

Senesnės kartos skaitytojai Palangą prisime
na kaip grafo Tiškevičiaus valdas: 1930 m. jam 
priklausė daugiau kaip pusė Palangos vasarna
mių, restoranų, apylinkės dvarai. Įdomi poil
siautojų statistika: 1931 m. jų buvo 4000, 
1939 m.— 5600. Dabar kurorte per metus ilsisi 

maždaug 100 000, gydosi apie 15 000 žmonių.
...Palangos vardas žinomas nuo seno: jis 

pirmą kartą paminėtas jau XII amžiuje. Anot 
padavimų, XIV amžiaus pirmoje pusėje čia 
buvusi senovės lietuvių dievų garbinama vieta; 
viena palangiškių vaidilučių — Birutė — tapusi 
kunigaikščio Kęstučio žmona.

Neišvengė Palanga, nedidelė žvejų gyven
vietė, Livonijos ir Kryžiuočių ordinų žiaurių 
antpuolių, švedų kariuomenės invazijos. Ka
daise čia būta ir uosto, bet XVIII amžiaus pra
džioje jis buvo sunaikintas, kad nekonkuruotų 
su kaimyniniais. XIX amžiaus viduryje Palan
ga ėmė garsėti kaip vasarvietė. Spaudos draudi
mo laikotarpiu per ją buvo gabenama lietuviška 
spauda, 1901—1904 m. keliavo V. Lenino laik
raštis ,,Iskra" ir kita revoliucinė literatūra. 
Čia 1899 m. buvo suvaidintas pirmasis lietu
viškas spektaklis — A. Keturakio „Amerika pir
tyje". 1904 m. Palangoje gyveno apie 3000 
žmonių.

Bet grįžkime į šiandieninę Palangą. Jei pa
taikysime vakarop, žalios miesto gatvės bus 

užtvenktos žmonių, daugiausia traukiančių 
garsiojo tilto link. Tvirtai laikosi tradicija nuo 
jo palydėti saulę, o jei pavyks — išvysti pas
kutinį, žalsvą, jos švystelėjimą. (Beje, prieš ke
letą metų uraganas senąjį tiltą nusiaubė, bet 
tuojau buvo pastatytas naujas, tvirtesnis.)

Kas nesuvaržytas ypatingo poilsio režimo, 
tas, palydėjęs saulę, gal patrauks Vytauto gat
ve į. septyniasdešimtmetį, bet vis jaunėjantį 
Palangos parką.

Prieš akis nusidriekia tolyn viliojantys takai: 
link aukščiausios parko vietos — Birutės kalno 
(į jį dabar veda patogūs laiptai, kurių dar ne
buvo, kai čia lankėsi A. Mickevičius, Maironis, 
M. K. Čiurlionis), į rozariumą ir buvusius Tiš

kevičiaus rūmus, Kur prieš dešimt metų įreng
tas'unikalus Gintaro muziejus. Takas bėga pro 
R. Antinio skulptūrą „Eglė žalčių karalienė', 
prie kurios taip mėgsta fotografuotis vaikai ir 
suaugę; pro įdomiai pastatytą ir labai popu
liarią kavinę „Vaidilutė", tarsi įaugusią į ko
pas. Šiandieninėje Palangoje yra kur praleisti 
laiką: be „Vaidilutės", vilioja ištisai stiklinis 
restoranas „Vasara", „Pajūris", „Klumpė'-', „Bi
rutė", kino teatrai „Naglis", „Eglė", „Jaunystė", 
dar visai nauja koncertų salė, modernus preky
binis centras su restoranu „Baltija", kavine 
„Aušrinė", kokteilių baru.

Tačiau daugiausia žmonių atvyksta į Palan
gą pasisemti sveikatos. Šiuo atžvilgiu Palangos 
nuopelnai visų pripažinti. Kurortas turi nuo
stabų, platų ir švelniasmėlį paplūdimį. Jūros 
dugnas čia minkštas, neakmenuotas, neduobė
tas, gilėjantis pamažu. Oras kvepia pušynais, 
jūra, aplinka dvelkia ramybe, todėl Palangoje 
labai gerai jaučiasi nervingi, sergą bronchitu 
ir daugeliu kitų ligų žmonės.

Palangoje gausu poilsiaviečių, sanatorijų, 
vasarnamių. Neatsitiktinai čia kasmet gydosi, 
ilsisi ar šiaip atvažiuoja vienai kitai dienelei 
kas dvidešimtas Lietuvos gyventojas, daugybė 
svečių iš kitų tarybinių respublikų, iš užsienio.

Kai tiek daug svečių, daug ir problemų. To
dėl rūpestingai, šeimininkiškai žiūrima, kad 
žmogus nepervargintų gamtos (kiek pastangų 
reikia vien unikalių kopų priežiūrai!), ir kartu 
stengiamasi, kad kiekvienas jaustųsi gerai.

Visiems rūpi Palangos rytdiena. Todėl sukur
tas „didžiosios Palangos" — ištisos kurortinės 
zonos — projektas. Dvidešimties kilometrų pa
jūrio ruože iškils naujos vasarvietės: Vanag- 
upė, Kunigunda, Montė (į šiaurę nuo Palan
gos centro), Birutė, Nemirsėta (į pietus). Pasi
rūpinta, kad tos gyvenvietės nenustelbtų 
puikiosios gamtos, kad magistraliniu keliu 
skriejančių automobilių triukšmas negadintų 
jūros muzikos — tranzitinė magistralė nukelta 
2—3 kilometrus nuo jūros.

...Ši mūsų ekskursija po Palangą gana pa
viršutiniška — nespėjome žvilgtelėti nė į de
šimtąją dalį jos įžymybių. Tai nenuostabu: 
norint su Palanga susigiminiuoti, reikia pra
leisti joje gerą vasaros mėnesį.

JUOZAS LUKYS

čiui ji primena dar ir šian
dien. Tačiau gydytojui rei
kėjo pinigų, o jų trūko. Kos
tas Kilikevičius bandė mo
kytis Kauno Technikos mo
kykloje, tačiau gera buvo tik 
pradžia (mokytojai jam net 
inžinieriaus ateitį pranaša
vo ), nes greitai teko grįžti i 
kaimų motinai ir broliui pa
dėti ūkio darbuose.

Užsidirbęs ūkyje šiek tiek 
pinigų, 18 metų; Jaunuolis 
pagal, brolio pakvietimų iš
vyko laimės ieškoti Kanadon.

Tačiau Montrealis, kuria
me gyveno brolis, nebuvo 
svetingas smulkučiui, gana 
vidutinės sveikatos ir, svar
biausia, tik lietuviškai te
mokančiam vaikinui. Pora 
mėnesių veltui čia ieškojęs 
darbo, Kostas išvyko dirbti i 
šiaurės Ontarijo miškus.

Karti buvo miškakirčio 
duona - kartais tekdavo dirb
ti 40 laipsnių šaltyje. Karti, 
o vis dėlto duona, kurios 
taip norėjosi. Miškakirčių 
buitis irgi buvo nepavydėti
na. Visas šimtas gyveno 
greitomis iš rųstų suręstoje 
troboje, vadinamoj kempe. 
Grįžę iš darbo, vyrai prie 
vienintelės krosnelės su
džiaudavo savo prakaituotus 
rūbus ir šildydavosi savo 
pūslėtus delnus.

Po pusmečio K. Kilikevi
čius vėl bandė laimę Mont- 
realyje. Tačiau ir vėl nesėk
mingai. Keturis mėnesius 
tęsėsi bedarbio gyvenimas. 
Pagaliau vargais negalais 
pasisekė Įsidarbinti dirbtu
vėje, kur už valanda mokė
davo. . . 16 centų.

Netrukus K. Kilikevičius 
susipažino su lietuviais, da
lyvavusiais pažangioje veik

Q. Are Joanna Shimkus and Sidney Poitier still to
gether? One never reads about them anymore.— 
Freda Dudey, Compton, Calif.
A. Yes they are together, now have two daughters.

LAISVE

loje, ir pats Įsijungė į ja. 
Nuo 1928 metų jis veikia 
Amerikos LietuviųLiteratū*- 
ros Draugijoje, aktyviai da
lyvauja Montrealio Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos veikloje, Mont
realio Lietuvių Neprigul- 
mingam Vytauto klube, Tarp
tautinėj Darbininkų Apsigy
nimo Sąjungoj. Be to, K. 
Kilikevičius irdavosi..rašy- 

‘tojo plunksnos - parašė ke
letu dramos veikaliukų vai
kams. Aktyvi K. Kilikevi- 
čiaus visuomeninė veikla ne 
kartų užkliuvo policijai: jis 
buvo trejetų kartų areštuotas 
ir net trumpai kalinamas.

Nuo 1946 metų iki šių die
nų Kostas Kilikevičius dirba 
“Liaudies balso” adminis
tracijoje. Jis vienas iš tos 
“geležinės trijulės” (J. Yla, 
K. Kilikevičius ir Z. Janaus- 
kas ), ant kurios pečių tvir
tai laikosi šis laikraštis.

65 metai - amžius jau pen- 
sijinis. Tačiau niekas nea
bejoja, kad kaip ir daugelis 
pažangių lietuvių Kostas Ki
likevičius ir toliau liks pa
čiame pažangaus Kanados 
lietuvių judėjimo verpete ir 
toliau negailės jėgų, kad lie
tuvį išeivį pasiektų daugiau 
tiesos iš už Atlanto, kur nau
ja gyvenimų sukūrė jų gim
toji Lietuva. •

DIDŽIAUSIAS 
KATALOGAS

Vienos Londono firmos dar
buotojams teks nuveikti tikrai 
milžinišką darbą. Mat, leidykla 
numatė sudaryti katalogą visų 
Europoje išleistų knygų, nuo Gu- 
tenbergo laikų (XV a.) iki mūsų • 
dienų.

Katalogas bus 600 tomų, kurių 
kiekviename po 700 puslapių. 
Tekstas bus surinktas smulkiausiu 
šriftu.

Mirė mainierių 
teisių gynėjas

Charleston, W. Va. Mirė 
65 metų amžiaus mainierių 
sveikatos ir saugumo gynė
jas dr. I. E. Buff, 25 metus 
praleidęs kovodamas už 
mainierių teises.

Jis buvo Mainierių Sveika
tos ir Saugumo komiteto pir
mininkas. 1969 metais jis 
suorganizavo 40,000 mainie
rių streikų už Įvedijų “juo
dųjų plaučių” įstatymo West 
Virginijoje. Jis buvo smar
kus kritikas buvusiomainie
rių unijos prezidento Boyle, 
kuris pataikavo kasyklų sa
vininkams.

Nužudė buvusį. 
Čilės ministrą

Qmer» Press
Josė Toh£ Gonzalez

Buenos Aires, Argentina. 
Čia gautas Čilės militarinės 
juntos pranešimas, kad 
buvęs liaudies valdžios mi
nistras Jose Toha Gonzales 
iš kalėjimo atvežtas Į ligo
ninę nusižudęs. Aišku, kad 
fašistiniai kalintojai jų nu
kankino. Laidbtuvėse da
lyvavo 3,000 žmonių.

3-ias puslapis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MOKSLININKO 
VIEŠNAGĖ

KAUNAS. Politechnikos 
institute įvyko miesto aukš
tųjų mokyklų visuomenės 
mokslų katedrų dėstytojų su
sitikimas su Bukarešto uni
versiteto ekonomikos mokslų 
daktaru prof. K. Janikiu. 
Mokslininkas iš Rumunijos 
skaitė paskaitą apie racionalų 
gamybinių jėgų paskirstymą 
savo šalyje.

MINNEAPOLIS, Minn. Kai 
bankininkas Kronholm su
mokėjo kidnaperiams $200,- 
000 jo žmona buvo paleista. 
FBI sugavo viena kidnaperį, 
ieško kitų. •

WASHINGTONAS. Nixono 
patarėjas K. R. Cole tvirti
na, kad New Yorko transpor- 
tacijai bus paskirta daugiau 
finansų, negu buvo pirmiau 
numatyta.

WASHINGTONAS. Jungti
nėse Valstijose nuo 1963 
metų nuo širdies smūgių 
mirtingumas sumažėjo 10%, 
skelbia širdies ligų specia
listas dr. P. Frommer.

WASHINGTONAS. Agri
kultūros sekretorius Butz 
ragina supermarketus su
mažinti mėsos kainas, ka
dangi farmerių kainos trupu
tį sumažėjo.

GUATEMALA. Dešinieji 
užmušė kairiojo judėjimo 
vadų E. G, Theilheimerų, 
kuris neturtingiesiems su
teikdavo visokių legalių pa
tarimų. •

GENEVA. Tarptautinė 
Metalo Darbininkų Federa
cija pasiuntė Ispanijos val
džiai protestų dėl darbinin
kų areštų vasario mėn.

TORONTO, Kanada. Dau
giau kaip 3,000 Amalgamei- 
tų unijos siuvėjų paskelbė 
streikų 14 Toronto ir Hamil
tono siuvyklų. Reikalauja 
pakelti algas po $1 Į valan
dų. e

ST. PAUL, Minn. 40 uni
versiteto profesorių piketa
vo valstijos legislatūrą 
Reikalavo pripažinti profe
sorių unija, pakelti atlygini
mus ir pagerinti sąlygas.•

SACRAMENTO. Kalifor
nijos kelių policija vasario 
mėn. belaukdama gazolino 
sugaišo 4,900 viršlaikių va
landų ir valstijos taksų mo
kėtojams kainavo $59,000.

ONEONTA, N. Y. Univer
siteto kolegijos studentai nu
sitarė paskelbti generalinį 
streikų gegužės 1 d. prieš 
Nixono administracija, kuri 
mažina mokslui fondus.

KAIMO PIRKĖJŲ 
PATOGUMUI

Kupiškio rajono Skapiškio 
kolūkyje statybininkai atida
vė naudoti modernų prekybi
nį centrų. Dviejų aukštų 
mūriniame pastate Įrengtos 
mišrių prekių parduotuvė, 
valgykla ir kolūkio kavinė, 
čia pat siuvami drabužiai, 
taisoma avalynė, atliekami 
kiti patarnavimai.

Tokių prekybos centrų, 
kaip Skapiškyje, dabar Lie
tuvoje veikia daugiau kaip 
keturi tūkstančiai. Vien 
šiais metais kaimuose pa
statyta apie du šimtus naujų 
parduotuvių.

•
WASHINGTONAS. Senato 

daugumos vadas Mansfield 
ragina Nixono administraci
jų atsteigiti diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Kuba, 
panaikinti boikotų.

ROMA. Italijos Komunistų 
partija 1973 m. gavo 95,000 
naujų narių.

•
HAGA. Olandijos policija 

kopfiskavo 800 kopijų Hitle- 
rio knygos “Mein Kampf”.

•
DETROITAS. Majoras 

Young planuoja pravesti po
licijoje reformas, padidinti 
juodųjų policistų skaičių iki 
50%.

WASHINGTONAS. Kong
resmenas Brown siūlo bilių, 
kuris suteiktų Čilės pilie
čiams Jungtinėse Valstijose 
pasilikti iki naujų Čilėje rin
kimų. Šiuo metu Jungt. 
Valstijose yra daugiau kaip 
4,000 Čilės piliečių, kuriems 
gresia deportavimas.

WASHINGTONAS. Aukš
čiausiasis Teismas 6 bal
sais prieš 3 nutarė, kad 
darbininkai ir jų unijos turi 
teisę platinti savo atsišau
kimus nedarbo metu ten, kur 
jie dirba.

WEST HAVEN, Conn. 
Tūkstančiai elektros varto
tojų protestuoja prieš elek
tros mokesties pakėlimų 
100%.

VILNIUS. - Šiuo metu Af
rikos žemyno pulsų galim 
pajusti užsukę Į Vilniaus 
Dailės Parodų rūmuose eks
ponuojamą dailininko Juri
jaus Baltrūno tapybos darbų 
paroda. Prieš mūsų akis - 
Afrika. Afrika atbudusi, Af
rika kovojanti už duona ir 
laisvę.

Tur būt, nė vienas lietuvių 
dailininkas neskyrė tiek dė
mesio Juodajam žemynui, 
kiek J. Baltrūnas. Dailinin
kas - geras afrikiečių drau
gas - plačiai pasakoja spal
vų kalba parodos lankyto
jams apie tolimųjų draugu 
buitį tokių, kokia ji yra: sv 
kovos ir meilės romantika.

J. VAZGAUSKAITE
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LIETUVA NUOTRAUKOSE Užuojautos telegramos
Mūsų draugė Margareta Cowl-Kavallauskaitė buvo pla

čiai žinoma kaipo veikėja ir kovotoja ne tik šioje šalyje, 
bet taip ir Tarybų Lietuvoje. Todėl jai mirus, užuojautos 
jos artimiesiems kablegramas jau prisiuntė:

Antanai JONYNAS

Graži draugyste sieja Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
mišrų chorų su Talino konditerijos fabriko choro “Kalevas 
ir Liude” dainininkais. Praeitų pavasari vilniečiai lankėsi 
Taline, o neseniai bičiuliai estai buvo atvykę koncertuoti i 
Vilnių. Chorų draugystės koncerte, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu, skambėjo estų, lietuvių, kitų tarybinių kom
pozitorių dainos. Keletą dainų abu chorai sudainavo kartu.

NUOTRAUKOJE: Mokslų akademijos didžiosios sales 
scenoje - Talino ir Vilniaus chorai su savo dirigentais 
Otnielu Jurisanu (dešinėje) ir Vytautu Cetkausku.

M. KURAIČIO nuotrauka

ręs prieš kelerius metus, dažnas svečias visuose rajono 
ūkluosę. Kolektyvo programoje - lietuvių liaudies dainos 
ir šokiai, etnografiniai vaizdeliai.

NUOTRAUKOJE: Plungės šokėjai kartu su “Socialisti
nio kelio” kolūkio saviveiklininkais koncertuoja prie Gan
dingos piliakalnio.

Lietuvos TSR Akademinio dramos teatro kolektyvas 
500-ąjį kartų suvaidino “Paskenduolę”.

Si A. Liobytės ir K. Kymantaitės drama, parašyta lietu
vių literatūros klasiko Vienuolio apsakymo motyvais, pir
mų kartų rampos šviesų išvydo 1956 metų pavasari. Nuo 
to laiko teatro trupė su “Paskenduolės” pastatymu apke
liavo visus Tarybų Lietuvos miestus*HU matė visų respub
likos rajonų gyventojai.

NUOTRAUKOJE: scena iš spektaklio (iš kairės) Ani- 
cokas - O. Laniauskas, žųsioganė Katriutė - I. Leonavi
čiūtė, Marytė Sližytė - A. Budrikaitė, Veronika - J. Be- 
rūkštytė.

R. SAVICKO nuotrauka

DETROITAS. Michigano 
valstijoje šiuo metu 410,000 
bedarbių kolektuoja bedarbių 
apdraudų ir šimtai tūkstan 
čių jau baigė kolektuoti ap
draudų. Vien Detroite yra 
173,500 bedarbių.

MELBOURNE, Australija. 
Profesorius P. Parsons rašo 
spaudoje savo suradimus, 
kad muses gali pernešti net 
šimtą kartu didesne atominę 
radiacija, kokios žmogus 
nieku būdu negali pernešti.

Kultūrinių Ryšių su Užsienio Lietuviais Komitetas - 
Karvelis, Kazakevičius, Kauzonas

A. Barkauskas
F. Strumilas ir E. Juškys
L. Diržinskaitė ir V. Zenkevičius
“Tiesos” kolektyvas - Redaktorius Al. Laurinčiukas
P. Griškevičius
Lietuvos Draugystės ir Kultūrinių Ryšių su Užsienio Šali

mis Draugija - R. Petrauskas
“Eltos” Žurnalistai - D. Rodą

 /.

A. PETKUS . . • ••«.•Artimieji Rytai:
Prošvaistės ir debesys

Prie Sueco kanalo, kur ne
seniai griaudėjo patrankos, 
pluša jauni egiptiečiai. Sa
vanorių būriai, visa šalis 
atstato Suecu, Ismailiją, 
Portsaidų ir kitus miestus, 
kuriuos sugriovė Izraelio 
kariauna. Egipto vyriausy
bė patvirtino skubių atstato
mųjų darbų kanalo zonoje 
planų. Tikimasi, kad dar 
šių vasarų uostai galės 
priimti pirmuosius laivus, 
kurie po septynerių metų 
pertraukos vėl pasirodys 
Sueco kanale. Atgis viena 
svarbiausių pasaulio van
dens magistralių. 1966 me
tais, pavyzdžiui, su dešim
čių valstybių vėliavomis 
Sueco kanalu nuplaukė 21520 
laivų.

Sueco kanalui gražino gy
vybę Ženevos taikos konfe
rencija, kurioje, tarpinin
kaujant Jungtinėms Tau
toms, Tarybų Sąjungai ir 
Jungtinėms Valstijoms, da
lyvavo Egiptas, Jordanija ir 
Izraelis.

Per ketvirti amžiaus, kuri 
gyvuoja sionistųvadomas Iz
raelis, ši valstybė spėjo su
kelti keturis karus. Tačiau 
paskutinis, įsiliepsnojęs 
praėjusių metų spalio mėne

"Melskitės už tuos, 
kurie miške..

A. AUGUS

1945 m. vasario 28 d. pir
mojo Pabaltijo fronto ka
riuomenė išvadavo Klaipėda. 
Tarybų Lietuva buvo išlais
vinta, o tai niekaip nesideri
no su klerikalų tikslais ir 
planais. Jie liko ištikimi 
savo tradicijoms ir, kaip vi
sada, nuėjo prieš liaudį.

Dar hitlerininkams trau
kiantis, reakcinė lietuvių 
dvasiškija atliko “penkto
sios kolonos” vaidmenį: iš
vaduotoje teritorijoje mėgi
no kurti šnipų tinklų, o jų 
surinktas žinias teikti hitle
rinei kariaunai. Kita, įžval
gesnė dvasiškijos dalis, dar 
nesibaigus karui, stojo ang
lų-amerikiečių žvalgybos 
tarnybon. Taip, pavyzdžiui, 
1945 m. pradžioje Vatikano 
valstybės sekretoriaus kar
dinolo Montinio paragintas 
vyskupas P. Bučys susirišo 
su Panevėžio kunigu P. Ra
čiūnu, kuriam pavedė rinkti 
šnipinėjimo žinias apie Ta
rybinę Armija. Račiūnas 
surinktas žinias turėjo per
duoti Maskvoje buvusiam 
Vatikano šnipui Laberžai, 
šis - Vatikanui, o Vatikanas- 
JAV žvalgybai. Račiūnas, 
šventai tikėdamas, kad ame
rikiečiai “išvaduos”, Lie
tuva, puolėsi jiems'tarnauti. 
Su surinktomis žiniomis 
“dvasiškas tėvelis” įkliuvo 
ir sulaukė bausmės, taip ir 
nesulaukęs karo.

Ach tas karas, tas saldu^ 
žodis karas . . .

Anuo metu bažnytininkų 
leksikone jis užėmė svares
nę vietų negu, sakysime, 

si, parodė, kad Izraelio sve
timų žemių grobimo politika 
priėjo aklavietę. Tai sukėlė 
šioje šalyje rimtų politinę 
krizę. Praėjusių metų pa
baigoje įvykusiuose parla
mento rinkimuose valdan
čioji partija, demagogiškai 
besivadinanti “darbo parti
ja”, tegavo 51 mandatų iš 
120. Avantiūristinės užsie
nio politikos krachas įžiebė 
nesutarimus ir valdančiuose 
sluoksniuose. Nuo rinkimų 
praėjo daugiau kaip du mė
nesiai, kol Goldai Meir po 
ilgų derybų pavyko sudaryti 
koalicinę vyriausybę.

Užsienio spauda rašo, kad 
Izraelis, karinio konflikto 
metu sumobilizavęs maž
daug 200 tūkstančių žmonių 
armijų, ir dabar jos beveik 
ne Mažina. Toliau žvalgoma- 
si naujų ginklų, ruošiamos 
provokacijos prieš Sirijų ir 
pan. Tuo pat metu kalbomis 
apie tariamas nuolaidas ara
bams, ypač Egiptui, Izraelis 
mėgina atitraukti dėmėsi nuo 
J. T. rezoliucijų, kurios rei
kalauja išvesti visų jo ka
riuomenę iš užgrobtų ara
bų teritorijų.

Vadinasi, arabų tautoms, 
visiems taikos bičiuliams 
teks būti budriems.

Sveika Marija arba Tikiu į 
dievų Tėvų. Si žodi kartojo 
kaip maldų.

Štai keletas pavyzdžių.
1945 m. rugpiūčio mėn. 

vyskupas V. Borisevičius 
viename kunigų susirinki
me pareiškė: Tarybų val
džia Lietuvoje bus nuversta 
iki visų šventųjų t. y. iki 
lapkričio 1 d. Po mėnesio 
V. Borisevičius susitiko su 
vyskupu P. Ramanausku. 
Pirmojo optimizmas liejo
si per kraštus. Savo anks
tesnį terminų jis sutrumpi
no: “Po penkių-šešių dienų 
Tarybų valdžios Lietuvoje 
nebus”, - tikino savo bendra 
V. Borisevičius.

Vyskupijose, klebonijose, 
vienuolynuose ir kituose 
“dievo namuose” buvo gyvai 
diskutuojama politiniais 
klausimais, kuriamos prog
nozės. Visų- jų išvada buvo 
viena: karas kils greitai. 
Tarybų Sąjunga pralaimės. 
Lietuvoje bus atstatyta se
noji santvarka. !

Reakcinė dvasiškija neap
siribojo vien plepėjimu apie 
greitai kilsiantį karą, bet 
ėmėsi ir konkretesnės anti
tarybinės veiklos. Ji siekė 
kenkti kolūkiams, energin
gai priešinosi socialisti
niams pertvarkymams. Vil
niaus vyskupijos kancleris 
S. Mitkevičius ragino susi
kūrusius kolūkius deginti, o 
kolūkiečius žudyti. Panašiai 
eilgėsi Baltriškių klebonas 
E. Vaišnoras. Jis,pasikvie
tęs valstietį, kalė jam toli 
gražu ne Kristaus mokslų:

“Nereikia stoti į kolūkį, 
nes atims visą turtą ir gy
vulius. Netrukus bus karas, 
ir tuomet rusai, traukda
miesi iš Lietuvos, pasiims 
visą kolūkių turtą, o kolūkie
čiai liks nuogi.“ Svėdasų 
klebonas K. Girnius tikino, 
kad vogti kolūkio turtą - nesą 
nuodėmė.

Tikinčiųjų lankymas, pa
mokslai taipogi buvo panau
dojami antitarybinėms nuo
taikoms kurstyti. Štai Ši
lalės klebonas B. Šveikaus
kas per pamokslą ragino 
melstis, kad “Dievas išva
duotų mūsų tėvynę Lietuvą”. 
Paskui jis, atsistojęs prieš 
kryžių, patetiškai šaukė: 
“Dieve, pasigailėk mūsų tė
vynės, išlaisvink ją!” Kita 
kartą jis ragino: “Melski
tės už tuos, kurie miške . . . 
jie šventi”. Šventais jis lai
kė ginkluotus banditus, po
kario metais nužudžiusius 
tūkstančius žmonių.

Banditinių gaujų laimini
mai, išpažinčių klausymas, 
mišių už nukautuosius lai
kymas turėjo skatinti dvasi
nę banditinių gaujų būklę.

Ar ne charakteringos de
talės, iliustruojančios kleri
kalizmo ir banditizmo idėji
nį bendrumą? Dvasininkai 
buvo paruošę gaujoms spe
cialią maldaknygę “Ženki
me su malda”. Vienoje šių 
“maldų” prašoma dievų: 
“Laimink mūsų veikimų ir 
mūsų sunkų darbą”. Bandi
tinis vadeiva Ramanauskas, 
prieš užpuldamas Merkinę, 
apsilankė pas vietos kleboną. 
Sis, siekdamas įkvėpti stip-' 
rybės, įteikė Ramanauskui 
“Nepaliaujančios pagalbos 
Svenč. Dievo motinos lita
niją”. Ant jos viršelio va
deiva užrašęs: “Gavau lai
minančią dovaną Merkinės 
1946.XII.15 d. puolimo iš
vakarėse”.

Dvasiškija neapsiribojo 
vien materialiniu banditųrė^- 
mimu ir moraliniu jų skati
nimu. Nemaža kunigų patys 
vadovavo banditinėms gau
joms arba jas aktyviai rėmė. 
Tarp jų buvo vyskupai V. 
Borisevičius,, P. Ramanaus
kas, kunigai J. Janauskas 
(Šilalės raj.), P. Jasas 
(Kretingos raj.), Puzonas 
(Molėtų raj.) S. Rudžionis 
(Jonavos raj.) ir kiti.

Štai S. Rudžionis turėjo 
artimus ryšius su banditiniu 
vadeiva, buvusiu hitlerininkų 
talkininku J. Misiūnu, pasi
vadinusiu “Žaliasis vel
nias”. Simboliška: klebono 
ir velnio sąjunga. O tai savo 
ruožtu liudija; visos jėgos 
nesvetimos, tegul ir pats 
velnias, jeigu jos nukreiptos 
prieš liaudies valdžią.

S. Rudžionis uoliai sten
gėsi plėsti minėtojo “Vel
nio” kontigentų. Buvęs ban-f 
ditas J. Paulauskas prisi
mena: “Rudžionis į orga
nizacijų verbavo žmones 
masiškai, o tiems, kurie ne
sutiko stoti, grasino sušau
dymu”. . . “Rudžionis. . . 
pasiūlė ir man stoti į orga
nizaciją, pareiškęs, kad, jei
gu nesutiksiu, jis mane ir 
šeimą mano užmuš. Bijoda
mas Rudžionio grasinimo, 
aš įstojau”. Klebono apeti
tai buvo tokie dideli, kad jis 
dargi “įsakė sudaryti visų 
15-55 metų amžiaus. . <. 
gyventojų mobilizacinius la
pus“ .

Spalvinga ir kita fitūra - 
Kapsuko raj. Skardupių kle
bonas A. Ilius. Jis, bebur- 
damas banditines gaujas, 
beorganizuodamas įvairius 
“laisvinimo”, “išlaisvini
mo” komitetus, skersai ir 
išilgai naršė po Tarybų Lie
tuvą. Kadangi “laisvinimo” 
reikalas įstrigo aklavietė
je, A. Ilius vienas pats su 
bendrais užsimojo “išva
duoti” Lietuvą. Jie sutarė 
paskelbti memorandumą, jog 
Lietuva išeina iš sąjunginių 
respublikų tarpo. Jo nuo-

Aš įkritau 
į laiko sietuvą - 
į skaudžiai žydrų gylį, 
į tas dienas,
Kurios per mano širdį ėjo - 
Pasiliko,
Nepraėjo. . .
Ir mano kraujas 
Iš širdies -
Kaip iš taurės apvirtusios - 
į laiko gelmę
Išsipylė,
Po vieną lašą,
Po raudoną, sunkų lašą 
Išvarvėjo.

Negaila kraujo.
Didelės, karštos aukos 
Nė kiek negaila. . .
Tiktai tegu jinai sušildo, 
Nuramina mano laiką. 
Tegu širdis -
Taurė skambioji - 
Dideliu varpu, - 
Laike paskendusiu, 
Pavirsta. —
Iš sietuvos gilios,
Iš begalinės žydrumos, 
Kuri nenyksta, 
Nenusenka,
Niekad niekur nesibaigia, 
Tau šauksiu, šauksiu. . . 
Ir tetrokšiu tiktai vieno: 
Kad išgirstum!

O iš tikrųjų, 
Laikas panašus 
į šaltą, sraunią upę: 
Ir sietuvų jame yra, 
Ir pavojingų seklumų. 
Klastingi slenksčiai 
Taikosi
Nučiupti ir sutrupint 
Žaismingas valteles 
Drąsuolių tariamų.

Kaip veržliai srovei - 
Laikui
Kartais būtina paklusti,
Ir pasipriešint jo žabangoms 

■ Reikia kai. kad a, 
' 0, kaip"svarbu!
Svarbiausia - 
Širdimi nujausti, 
Prigimtim pajusti, 
Kada įsakinėja laikas, 
O kada -
Mada.

Gyventi žemėje - 
Vadinasi -
Turėti savo vietą - 
Didelę ar mažą, - 
Vadinasi -
Turėti savo laiką - 
Tau palankų
. Arba nepalankų. . . 
į mano lopšį
Ir į mano karstą 
Lieknos dzūkų pušys 
Ir balti aukštaičių 

beržynėliai
Atsigręžę.
Mane
Kaip vaiką neša 
Dvidešimtas amžius - 

rašą buvo nuspręsta nuga
benti į Anglija ir Ameriką. 
Tam buvo ketinama pa
grobti lėktuvą.

Komunija su automatu 
savo veikloje mokėjo derinti 
ir kunigas J. Lelešius. Štai 
kokiu jį, gaujos, veikusios 
prie šiandieninio Kapsuko, 
kapelioną, prisimena savo 
laiku nuo jų pasitraukęs B. 
Budrys:

“Kunigą Lelešių sutikau 
keletą kartų, ir beveik visuo
met mano sutiktas buvo gir
tas. Jei Lelešiui nepatikda
vo kuris nors žmogus, tai jis 
liepdavo jį savo bendrinin
kams nuplakti ar nužudy
ti. . . Vienąkart Lelešius 
bepuotaudamas pamatęs, kad 
visi jo bendrai jau girti, iš
prievartavo Z. žmoną”.

Praėjo beveik ketvirtis 
amžiaus, kai Tarybų Lietu
voje nutilo klasių kovos šū
viai. Tik liūdni prisimini
mai, negailestingi dokumen
tai tebeliudija ir ilgai liudys 
apie reakcinės dvasiškijos 
padarytas piktadarybes ir 
nusikaltimus lietuvių tautai.

Negrabiom,
Negailestingom 
Ir teisingom 
Darbininko ir kareivio 
Rankom.

Su darganom ir vėtrom 
Besigrumdamas, 
Einu aš kelio viduriu. 
Svajoju ir dainuoju.
Ir ne per daug pykstu, 
Kada po kojomis 
Man
Tirštos dulkės draikos.
Ir lobio
Tiek tesinešu, 
Žingsniuodamas 
Keliu nesirinktuoju,
Kiek į rankas jo įdavė 
TĖVYNĖ -
Mano motina - 
Ir mano tėvas - 
LAIKAS.

Kiekvienas laikas 
Turi savo ženklų - 
Ugnimi išdeginta,
Geležimi įrėžtą. 
Pasigailėkit vargšo, 
Kuris laiko ženklo bijo 
Arba gėdisi. . .
Kieno širdy 
Išgąsdintoj 
Ženklų spindėjimas 
Išblėsta,
Tas visą amžių vaikšto 
įkapėmis
Pasirėdęs.
Kad ir norėčiau
Varganą akimirką 
Aš
Laiko ženklo išsiginti 
Apdairiai ir baikščiai, - 
Negalėčiau. . .
Kas jau kartą gauta, - 
Amžinai,
Nebegrąžinamai, 
Be išpirkimo 
Gauta! - -
Pakelkit marškinius 
Ant nugaros man, - 
Pamatysit
Penkiakampę žvaigždę, 
Grubiai, bet neišdildomai 
Kerštingu buožvalkio peiliu 
Gyvon odon 
įpiautą.

WASH1NGTONAS. Fede
ralinis teismas apkaltino ad
vokatą JacobsenuNixonui iš
rinkti gavimus pinigų iš pie
no trusto ir grand džiurei 
melavimu.

KANSAS CITY, Mo. Asso
ciated Milk Producers, Inc., 
prisipažino Nixono išrinki
mui paskyrimu $350,000.

Ji yra prezidento Nixono 
asmeninė sekretorė ir turi 
jo pilniausią pasitikėjimą. 
Ji irgi įvelta į Watergate 
skandalą. Ji liudijo, kad jai 
per klaidą paspaudus kokįten 
“guzikėlį” vienoje prezi
dento pasikalbėjimo juoste
lėje išsitrynė garsas. Betgi 
tam ištirti iš specialistų su
daryta komisija priėjo išva
dos, kad tas ištrynimas ne
galėjo įvykti per klaidą, tai 
buvo padaryta apgalvotai su 
tikslu prezidento pasikalbė
jimą paslėpti.
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St, Petersburg, Fla,
koj“, “Padainuok motulei“, 
“Lai kasdien šviečia saulė“. 
Pobūvio dalyviai gausiai plo
jo -dėkodami už gražią pro
gramą. Vėliau buvo muzika 
ir šokiai iki vakaro.

LIGONIAI

Frank Adams randasi ve
teranų ligoninėje Semenole. 
Jam nupiauta kairė koja 
aukščiau kelio.

Agnes Jurevičienė dar vis 
nesijaučia gerai. Prieš porą 
savaičių ją aplankė jos se
sutė Margaret Cowl-Kava- 
liauskaitė iš New Yorko. 
Teko pasikalbėti su Marga- 
reta. Sakė, kad Agnės dukra 
Olga yra slaugė ir gerai glo
boja motiną.

Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai pasveikti.

PRANEŠIMAI

Balandžio 6 d. kuopos su
sirinkimas. Balandžio 13 d. 
klubo susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 
vai., o paskui muzika ir šo
kiai.

Vieta: LSC klubo salėje, 
314 - 15 Ave. So. Prašom 
visus įsitėmyti.

A PSIVEDE

Mūsų veikėjos Elenos šar- 
kiūnienės duktė Elena Smith, 
buvusi WorcesCerio, Mass., 
gyventoja, kovo 17 d. ište
kėjo už Floridos gyventojo 
Karol Jelskis. Jiedu jau
nystėje buvo draugai. Sena 
me ilė juos vėl suvedė į porą. 
Dabar gyvena Snow Capa 
Ranch, Lakeland, Fla. K. 
Jelskis gerai stovintis eko
nominiai.

I vestuves buvo sukviesta 
nemažai žmonių. Iš Peters- 
burgo nuvyko penkios pilnos 
automašinos. Taipgi buvo 
atvykusi šarkiūno dukra 
Viola su savo vyru dr. J. P. 
Grahek iš Ely, Minnesota. 
Dr. Grahek yra to miesto 
majoras. Labai draugiški, 
malonūs žmonės.

Po vestuvių ceremonijų 
dalyviai išgėrė po šampano 
taurę. Kadangi abu jaunave
džiai lietuviai, buvo sudai
nuota jiems lietuviškai il
giausių metų. Paskui visi 
vestuvininkai užkandžiavo, 
šoko, dainavo, iki saulė nu
sileido.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo šeimyninio gyvenimo

V. BUNKIENE

Brockton, Mass.
SERGA “LAISVES“ 
SKAITYTOJA

Anna Chestnut, gyvenanti 
40 Ridge St., gavo priepuoli 
(šoką) ir tapo Visa supara- 
lyžuota. Prarado ir kalbą. 
Tapo nuvežta i miesto ligo
ninę kovo 9 dieną. Ligoninė
je guli kambaryje W109.

Linkiu jai greitai atgauti 
sveikatą.

S. RAINARD

Kovo 8 d. LSC salėje įvy- 
ko klubo mėnesinis susirin
kimas. Klubo prez. V. Sun
kus atidarė susirinkimą. 
Sekė valdybos raportai.

A. Aleknienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. V. Bunkus pateikė ra
portą, kas buvo nuveikta va
sario mėn. Klubo parengi
mai buvo sėkmingi, salė vi
suomet buvo užpildyta vieti
niais ir svečiais iš toliau. 
Taipgi vasario mėn. klubo 
garbės nariais tapo Benis 
Kasparas, Lilija Novak, 
Shariat Rūkas. Wm. Žilaitis 
vėliausių laiku vėl įteikė 
klubui stambią paramą. Jis 
yra stambiausias klubo rė
mėjas. Salės išnuomavimas 
taipgi duoda klubui gražios 
paramos.

F in. sekr. T. Lukienė pa
teikė klubo finansini rapor
tą. Iždininkas J. Rūbas su
tiko su tuo raportu.

Kalbėjo direktoriai P. 
Alekna, J, Mileris, P. Bun
kus, J. Sarkiūnas. Visi pa
sakė, kad V. Bunkus klubo 
reikalus veda gerai, mūsų 
klubas yra gerame stovyje.

P. Bunkus iki šiol ėjo kny- 
giaus pareigas. Jam atisa
kius * jo darbą perėmė Justi
nas Stančikas.

Kanados “Liaudies Bal
sui“ už mūsų klubo pagar
sinimą laikraštyje nutarta 
pasiųsti $50. Visi raportai 
buvo priimti.

Po susirinkimo šeiminin
kė P. Simenienė visus pa
vaišino skaniais valgiais. Po 
to sekė muzika, šokiai, dai
nos. šiame pobūvyje buvo 
viešnia iš Kalifornijos Ade
lė Ziksienė. Ji sakė, kad 
jau seniai negirdėjusi lietu
viškos dainos. Adelė Pakal
niškienė sukvietė choristus 
ir padainavo keletą dainų. 
Atsidėkodama Ziksienė įtei
kė chorui $50 dovaną, šir
dingai jai ačiū.

LLD 45 KP. VEIKLA
Kovo 16 d. LSC klubo sa

lėje įvyko gražus ir sėkmin
gas Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas.

Pirmiausia A. Aleknienė 
pasakė įžangine kalbą, pri
mindama tuos laikus, kuomet 
moteris buvo visai beteisė, 
skaitoma žemesniu sutvėri
mu už vyrą. Ji tada neturė
jo teisių į mokslą ir į ša
lies gyvenimą ir namų aplin
koje buvo vergė. Taipgi kal
bėjo angliškai. Sakė, mes 
minėdami moters dieną^pa- 
gerbiame moteris kovotojas 
už moterų teises. Antrasis 
pasaulinis karas atnešė 
žmonijai daug kančių, ypač 
motęrljnsL bet ir privertė 
jas (pažiūrėti į gyvenimą ki
tomis , akimis. Jos stojo į 
kovą prieš karą, kovojo už 
taiką ir šviesią ateiti. V. 
Bunklenė paskaitė eilėraš
čius, skirtus moterims.

Po to Dainos Mylėtojų cho
ras, A. Pakalniškienės vado
vybėje, sudainavo “Motina ir 
sūnus“, “Verkiančioj smui-

Turas i Lietuva
v ..

MASKVA - VILNIUS - MINSKAS - LENINGRADAS

Liepos 17 iki rugpiūčio 4-19 dienų

Kaina: $1,025 - viskas pilnai apmokama

du į kambarį viešbučiuose 
(kambarys vienam brangiau)

Visas maistas - pirmos klasės viešbučiai - važi
nėjimai po miestus - Lietuviškas teatras - bale
tas - laiveliu ekskursijos - susitikimai su tarybi
niais piliečiais Draugystės namuose.

Dėlei daugiau informacijos skambinkite bei ra
šykite: - .

Anniversary Tours
. suite 1428 - 250 West 57th St.

New York, N. Y. 10019
(212) 245-7501

Oakland, Cal.
PAVYZDINGAS JAUNOSIOS 
KARTOS LIETUVIS

Tarptautinės Moters Die
nos paminėjimą kovo 10-tą 
susiėjome su gimtadieniu 
jauno lietuvio Raimondo Ma- 
chulio. šiame parengime 
Raimondas paaukojo po $25 
laikraščiams “Laisvei“ ir 
“Vilniui“.

Raimondo tėvas Pranas 
augęs Lietuvoje, o motina 
Daratėlė Amerikoje. Galim 
sakyti, kad Raimondas jau 
antros kartos, bet puikiai 
susipažinęs su Lietuva, su 
Lietuvos kultūrininkais, 
mokslininkais.

Kiekvienos turistinės gru
pės iš Lietuvos jis laukia 
susidomėjęs, o sulaukęs, už
mezga pažintis-draugišku- 
mo ryšius su turistais.

Dažnai jis lanko mūsų pa
rengimus ir vis parengi
mams dovanų atveža. Pa
rengimų laike atranda darbo 
pagelbėti komitetams.

Jo knygų lentynose randasi 
vertingos knygų, plokštelių 
rinkiny Lietuvos ir kitų tau
tų žymiųjų dainininkų dai
nos, operos.

Pasauliniai žymieji spor
to mėgėjai, operų daininin
kai, scenos mėgėjai, moks
lininkai, literatai, kilę iš 
Lietuvių tautos, jam žinomi, 
nežiūrint kokioje šalyje jie 
gyvena.

Jis nepamiršta savo pa
reigos - pagerbti tėvelius. 
Prieš porą metų mūsų LLD 
198-ta kp. ruošė 50 m. ve
dybinės sukakties parengimą 
jo tėvams. Jis užmokėjo vi
sas išlaidas ir iš savo ki
šenės dadėjo keletą desėtkų 
dolerių kad sudaryti po $50 
laikraščiams “Laisvei“ ir 
“Vilniui“.

Prie to, išpirko tėvams 
turistinę kelionę į Hawaii 
Salas. O į artimesnes ke
liones dažnai tėvus pasiima.

Jo tėvas Pranas Machulis 
yra LLD 198-tos kp. pirmi
ninkas. Motina Daratėlė 
nuolatinė veikėja LLD per 
daugeli metų. O Raimundas 
yra LDS 169 kp. prezidentas. 
Manoma, jis pasimatys su 
delegatais būsiančiame sei
me rugpiučio mėn. Pitts
burgh, Pa.

šiame parengime buvo ir 
visuomenininko -korespon
dento Igno Kamarausko gim
tadienio paminėjimas. 
Abiem jubiliatams širdin
gais tostais sveikino susi
rinkusieji, o jubiliatai tuo 
pačiu atsilygino.

A. TARAŠKA

Worcester, Mass.
Šiomis dienomis sugrįžau 

iš ligoninės, kurioje turėjau 
perkošti operaciją dėl išpio- 
vimo tumoro iš apatinės lū- 

! pos. Gydytojas sakė, kad ta- 
| tai tumoras tai pasekmė rū- 
jkymo pypkės. Aš jam sa
kiau, kad pypkės jau neberū
kiau per 50 metų, bet nuo ci
garų tai neatsisakau ir daž
nai paleidžiu dūmų.

Aš nuo savęs patariu 
tiems, kurie nerūkote, kad 
nepradėtumėte rūkyti, o 
tiems, kurie rūkote, kad pa
mest umėte rūkę kol ne per 
vėlu. Šešias dienas pralei- 
džiau ligoninėje, ir kiek 
skausmų teko nukentėti! Ir 
daj* balandžio mėnesi turėsiu 
važiuoti į ligoninę ir atlikti 
kitą operaciją.

Parėjęs iš ligoninės, ra
dau laišką iš “Laisvės“ ad
ministracijos ir čekį vertės 
25 dolerių. Tai vajuje lai
mėta dovana. Čekį gražinau 
atgal ir pridėjau 15 dolerių. 
Tai bus mano pasveikinimas 
“Laisvės“ dalininku šuva- 

< 

žiavimui. Linkiu suvažiavi
mui pasisekimo. Lai “Lais
vė“ lanko mūsų namus dar c

daug metų!
J. JAŠKEVICIUS

Miami, Fla.
Kovo 20 dieną LLD 75 kp. 

minėjo Tarptautinę moterų 
dieną, kuri gerai pavyko. 
Pirmininkas Vincas Bovinas 
atidarė tą pokilį, trumpai 
paskelbė parengimo tikslą 
ir pakvietė Aido Chorą, kuris 
sudainavo porą liaudiškų 
dainelių. “Ir kamgi liūdėti“ 
ir “Atskrenda sakalėlis“, 
po vadovybe F rank Mankaus- 
ko, kuris akompanavo pianu. 
Vyrų choras gražiai sudai
navo porą dainelių, “Ulo
nai“ ir “Ar tu žinai mano 
broli?“ taipgi po vadovybe 
F. Mankausko.

Iškviesta Mildred Feiberg 
skaitė jos prirengtą vertin
gą paskaitą apie tarptautinį 
moterų veikimą. Garbė 
draugei Mildred už svarbią 
paskaitą.

Iškviesta H. Mankauskie- 
nė gražiai -sudainavo porą 
liaudiškų dainelių irF.Man- 
kauskas akompanavo pianu. 
Iškviesta akordistė M. Nev
ins gražiai sugrojo, klausy
tojams labai patiko ir gavo 
šiltų padėkos aplodismentų.

Išeina pagarsėjęs solistas 
J. Krasnickas su savo dide
liu dramatišku balsu; sudai
navo lietuviškai ir rusų kal
ba kelias gražias daineles. 
Publika jam karštai dėkojo 
už tai.

Iškviesta ukrainų tautos 
solistė (pavardės nežinau) 
taipgi gražiai sudainavo porą 
liaudiškų dainelių, publikai 
patiko. Taipgi iškviestas 
ukrainų tautos kalbėtojas, 
kuris taip gi kalbėjo apie 
tarptautinį moterų veikimą.

Visi Choristai pasirengę 
ir toliau veikti meno srityje 
ir skleisti lietuviška daina.< ' 
Aido Choras planuoja dar 
vieną pavasarinį surengti 
koncertą. Iš publikos buvo 
girdėti gerų atbalsių, kad 
Choras ir solistai atliko ge
rai savo užduotis ir už tai 
šiltų aplodismentų jie gavo.

Dovanos Aido Chorui: Va
sario 21 dienos koncerte do
vanojo John J. Butkus $20.00 
(iš Detroit, Mich.), bet ne
buvo paskelbta nei koncerte, 
nei laikraštyje. Taipgi Ve
ronika Urbaitienė dovanojo 
$5.00, irgi nebuvo pranešta. 
Atleisite už tai.

J. W. THOMSONAS

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 6 die
ną, 3 vai. po pietų. Slovakų 
salėje, 1154 N. 4th St., arti 
Girard Ave.

Susirinkimas svarbus. 
Nariai, kviečiami dalyvauti. 
Galutinai nutarsime apie su
ruošimą parengimo šį pava
sarį. Pasitarsime ir dėl 
kitokios veiklos.

Mūsų veikla turi atgimti 
su pavasario atgimimo gro
žiu. Kviečia VALDYBA

San Francisco, Cal.
MITINGAS UŽ POLITINIUS 
KALINIUS .

Kovo 3 dieną Glide Memo
rial Church įvyko masinis 
mitingas už išlaisvinimą po
litinių kalinių. Susirinko 
apie^ 400 žmonių. Buvo net 
keletas ugningų kalbėtojų. 
Svarbiausiais buvo profeso
rius Jorge Acevedo, vienas 
iš Maskvoje įvykusio Pasau
linio Taikingųjų Jėgų Kong
reso vadovų ir Angela Davis.

Visi kalbėtojai kalbėjo ir 
agitavo už visų politinių ka
linių išlaisvinimą. Visi pa
smerkė reakciją.

Buvo nurodyta, kad Cali- 
fornijoje randasi 78 kalėji
mai ir visi užpildyti jaunais 
kaliniais, vyrais ir moteri
mis, kurie kovoja už laisvę 
ir demokratiją.

Rev. Cecil Williams pa
prašė materialinės paramos 
kovai už politinių kalinių iš
laisvinimą. Visi mitingo 
dalyviai paaukojo pagal iš
galę.

IG. KAMARAUSKAS

An Appeal
«

Dear Friend:
There is an emergency! 

Haitian refugees coming 
here risk their lives in 
hazardous, leaky sailboats. 
On arrival, instead of re
ceiving their legal rights as 
refugees, they are jailed for 
“illegal entry” (see en
closed leaflet). More than 
100 have been incarcerated 
in Florida since September; 
50 of them held in isolated 
Port Isabel, Texas. Even 
worse, 30 refugees pre
viously paroled have been 
again imprisoned.

Over 350 years ago Pil
grims fleeing persecution, 
but notdeath, were welcomed 
and fed by Indians. Shall 
Haitian refugees facing tor
ture or death by the Duvalier 
dictatorship be denied asy
lum and sent by us to their 
doom?

You can help prevent this!
*Wire or write your pro

test to Secretary of State 
Henry Kissinger, State De
partment, and to Attorney 
General William Saxbe, Jus
tice Department, both in Wa
shington, D. C. 20037; and to 
your Representative and Se
nators.

Ask for the release of the 
refugees in jail and for the 
granting of asylum.

*Contact or write your lo
cal newspaper,TV, and radio 
stations.

- The United Automobile 
Workers (InternationalExe
cutive Board), the Amalga
mated Meat Cutters and 
Butcher Workmen (AFL- 
CIO), and many other orga
nizations have protested to 
Kissinger and Saxbe.

Sincerely,
DR. PAUL LEHMANN 

Chairman
American Committee for 

Protection of Foreign Born

Binghamton, N.Y.
Kovo 4 d. Sokol salėje 

įvyko LDS 6 kuopos narių 
susirinkimas. Mažas skai
čius nariu atsilankė.<

Prieš poęą savaičių kuo
pos pirmininkė A. Maldai- 
kienė buvo smarkiai sunega
lavusi ir net apie porą sa
vaičių patekus i General li
goninę patikrinti jos svei
katos stovio. Pora dienų prieš 
šį susirinkimą ji telefonu 
pranešė Mary Lynn, kad jinai 
jau randasi namie, bet dar 
negalės susirinkime daly
vauti dėt silpnos sveikatos. 
Mes labai apgailestaujame, 
kad kuopos pirmininkė sir
guliuoja ir linkime jai grei
tai pasveikti.

Kadangi dar iki šiol mes 
negalėjome išrinkt kuopai 
vicepirmininko, o pirminin
kė nesveikauja, tai finansų 
sekretorė Mary Lynn pra
vedė susirinkimą.

Kaip ir paprastai, per
skaitytas praeito susirinki
mo protokolas ir buvo pa
teikta finansinė atskaita. 
F inansų sekretorė Mary 
pranešė, kad nariai gerai 
mokasi duokles. Šiuo tarpu 
pašalpai užsiregistravusių 
narių nėra. Ji pasakė ir tą, 
kad po Nelės Strolienes'at
sisakymo ant toliau mokėti į 
LDS, Centras atsiuntė jai 
čekį $188.02 sumoje, į ku
rią yra iškaityti ir dividen- 
tai už 1973 metus. Čekį pa
siuntė N. Strolienei.

Buvo skaitytas laiškas iš 
LDS bolininkų komiteto, 
prašantis prisidėti finansi
niai dėl sėkmingesnio prisi
ruošimo. Po apsvarstymo 
nutarta prisidėti, ir iš kuo
pos iždo paskyrė $5. Be to, 
M. J. Lynn ir O. Wellus 
paaukojo po $2 ir J. Brown 
$. Kartu - $10.00.

Iždininkė J. Brown pra
nešė, kad kuopos knygos ve
damos tvarkingai.

Sekantis kuopos narių su
sirinkimas įvyks balandžio 
pirmą dieną Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.
ONA WELLUS,Kuopos sekr.

KEARNY, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Shimkus
mirė

1959 m. kovo 30 d.

Jau 15 metų kai mirė mano mylimas vyras. Su 
liūdesiu Tave prisimename. Mes niekuomet Tavęs 
neužmiršime, būsi mūsų mintyse visados.

Žmona - FELICIJA
Sūnus - EUGENAS
Marčios - TRUDY ir SONIA 
ANŪKAI ir ANŪKES

Haverhill, Mass.
Kovo 12 dieną mirė Mrs. 

Annie Aidukonienė (Žup- 
kawskas ), 88 metų amžiaus. 
Pirmiau čia Haverhillyje, 
bet paskutinius šešis metus 
gyveno Lawrence. Palaidota 
kovo 14 diena.

Paliko liūdesyje dukterį 
Mrs. John Mary Urbin ir du 
anūkus - Drg. Robert J. Ur
bin ir Miss Linda A. Urbin, 
Lawrence.

Mirusiai ramybe, o liku
siems užuojauta.

* **

Visko ir čia pasitaiko 
Kovo 7 dieną trys jauni vi- 
rūkai, apsimaskavę, kad ne
galima būtų atpažinti, išsi
rengę iššoko iš mašinos ir 
10-15 minučių palakstę po 
Washington Square, vėl su
lindo į mašiną. Policijos 
klausinėjami padavė netik
rus vardus, ir nebuvo areš
tuoti.

Pasirodo, kad tai buvo 
Bradvord College studentai.

Matote, mūsų aukštosiose 
mokyklose jaunuoliai daug 
išmoksta ir savo mokslą pa
rodo kitiems. Mokslas tai 
vis mokslas. Visi mokosi 
skirtingo mokslo, ir taip 
progresuoja - visi pirmyn, 
o kiti atgal į levos-Adomo 
laikus.

* * *
Kovo 14 dieną baigėsi dujų 

(gas) darbininkų streikas, 
kuris tęsėsi nuo sausio 14, 
dienos. Streikas buvo prieš 
Haverhill Gas Company. 
Streikavo 96darbininkai. Jie 
streiką laimėjo. Laimėjo 
algų pakėlimą ir kitus pa
gerinimus.

Darbininkai yra organi
zuoti į United Steel Wt/rkers 
of America, AFL-CIO, Lo
cal 12086.

Teisingai sakoma - vieny
bėje galybė. Organizuoti 
darbininkai gali daug ką lai
mėti.

DARBININKE

Sveikinimas 
suvažiavimui

Kaip yra pranešta, Lais
vės Bendrovės dalininku su- « 
važiavimas įvyks balandžio 
7 dieną.

“Laisvė“ mus šviečiaper 
virš 60 metų, pateikdama 
teisingas žinias apie mūsų 
tėvynę Tarybų Lietuvą ir ten 
gyvenančius mūsų brolius ir 
seseris, kurie stato gyveni
mą naujais marksizmo-leni
nizmo pamatais.

“Laisvė“ visą laiką buvo 
lietuvių tarpe šviesus žibu
rys, lankydama tolimas ko
lonijas, nešdama visiems 
apšvietos žodį, užtardama 
darbininkų reikalus ir jų ko
vas.

“Laisvės“ visada laiko 
aukštai iškėlus taikos vėlia
vą, kovodama prieš imperia
listinius karus, už tautu < 
draugystę.

Sveįkinu “Laisvės“ ko
lektyvą ir visus darbuoto
jus, kurie kaip nors priside
da prie laikraščio išlaiky
mo.

O svarbiausia, sveikinu 
Laisvės Bendrovės dalininku 
suvažiavimą, linkiu visiems 
stiprios sveikatos ir sėk
mės, kad’ nutarimai vyktų 
draugiškoje vienybėje ir 
broliškoje meilėje, kad 
“Laisvė“ gyvuotų ilgus me
tus, ir siunčiu $20 vertės 
perlaidą. ♦

IGNAS KAMARAUSKAS 
•

TILTAS PER 15 METŲ
Japonijai visada buvo aktualu su

jungti Japonų salyno salas. Nese
niai priimtas dar vienas generali
nis sprendimas — tarp Honsiu, Si- 
koku ir Kiusiu salų pastatyti tiltą. 
Iš 19 šios sistemos tiltų pats il
giausias bus 5 km. Jam pastatyti 
reikės 300 tūkst. t plieno. Nors 
technikos lygis aukštas ir staty
bos tempai dideli, tiltas bus pra
dėtas naudoti tik po 15 me*ų.
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“■Laisvės” Direktoriai kviečia i
suvažiavimą ir pietus

PO DALININKŲ SUVAŽIAVIMO, KURIS PRASIDĖS LYGIAI- 
10 VAL. RYTO, BUS DUODAMI PIETŪS 2 V AL. AUKA UŽ 
PIETUS $4. KVIEČIAME VISUS APYLINKES LIETUVIUS. 
VIETA: 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Torontiečių pobūvis 
pagerbimui K. Kilikevičiaus

Pramogų Kalendorius

SVEIKINA "LAISVES”DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Su šiuo laišku sveikinu visų “Laisvės” kolektyvų ir da
lininkų suvažiavimų. Linkiu, kad 
“Laisve” gyvuotų daug metų.

Prisiunčiu čekį $100 vertės.
Viso geriausio,

dalininkai nutartų, kad

J. S. DELTUVA, 
Baltimore, Md.

♦ * *
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimų ir linkime, 

kad šis suvažiavimas išdirbtų ir priimtų tinkamus planus 
dėlei tolesnio laikraščio ėjimo. Pridedame aukų $5 Į 
“Laisvės” fondų. Taipgi užgiriame laikraščio vedamų 
linijų.

Lai gyvuoja “Laisvė” taip ilgai, kolei randasi skaityto
jų ir rėmėjų!

J. IR S. BIMBAI 
Hawthorne, N. J.

* * *
Malonėkite priimti mano sveikinimų ir linkėjimų gerų 

tarimų suvažiavimui, kad “Laisvė” gyvuotų dar daug metų | 
ir, kad visi lietuviai sužinotų tų tiesų, kurių skelbia “Lais- 
ve .

Čia rasite $5.

Aukos is 
Connecticut

Praėjusį sekmadienį, wa
ter buriečių pobūvyje,
“Laisvės” reikalams aukojo 
sekami draugai:
Vincas Jokubonis, Wa
terbury, Conn., svei
kina suvažiavimų .. $20.00

Louise Butkevičienė,
Hartford, Conn......... $10.00

Zenonas Pakalniškis,
Hartford, Conn......... $10.00

Dėkoju už aukas, taipgi 
Artūrui Petrikai už nuveži
mų, o waterburieciams už 
gražų pobūvį, apie kurį vei
kiausia parašys vietiniai 
draugai.

IEVA MIZARIENĖ

...

United Press International 
950 žinių rašytojų ir foto
grafų sustreikavo. U PI ap
tarnauja 1,145 laikraščius 
ir 3,699 radijo ir televizijos 
klientus, 
įstaigoje 
metus.

Tai pirmas šioje 
streikas per 67

/•
nuo lovoje rūkan-
gaisras viena 85

Bronxe 
čio kilęs 
metų amžiaus žmogų sudegi
no ir 45 šeimas paliko be pa
stogės.

J. VAICEKAUSKAS 
. Binghamton, N. Y.

Investigatorius Joseph 
Monty, dirbęs Queens dis
trikto prokurorui, nuteistas 
4 metams kalėjimo už kyšių 
ėmimų.

skun-
* * *

LLD 10 kuopa, Philadelphia, 
Bendrovės suvažiavimų ir aukoja 
ualams. Linkime, kad “Laisvė” 
gyvuotų.

Pa., sveikina “Laisvės” 
$25 “Laisvės” rei- 

ir toliau pasekmingai

FRANK WALANT
* * *

Vincas Jokubonis, Waterbury, Conn., ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas sveikina “Laisvės” suvažia
vimų su $20 ir linki laikraščiui daug metų.

ADMINISTRACIJA

“LAISVES” REIKALAI
Si ataskaita Įima aukas, gautas nuokovold. iki kovo 21 d

K,- *’ * •' 1 K,

Apie mūsų d raugus
Turėjau proga aplankyti 

keletu draugų laisviečių ir 
su jais pasikalbėti. 
Vincas Baltrušaitis
džiasi skausmais kojose. 
Nenustatyta skaudėjimo 
priežastis. Drg. Jonas Juš
ka šiaip jaučiasi gana gerai, 
bet jam akys po operacijos 
tebėra nepasitaisiusios. 
Veikiausia ims daugiau lai
ko. Tuo tarpu drg. J. Bi- 
kulčius džiaugiasi, kad ope
racija jam labai pataisė akis. 
Jis dabar jaučiasi gerai.

Beje, taipgi girdėjau, kad 
dr. A. Petriką parkrito, su
daužė akinius ir smarkiai su
sižeidė nosį ir veidų. Labai 
apgailestaujame. ,
- ■ J. GRYBAS

Katalikų Fordham univer
siteto bendrabutyje ginkluo
tas užpuolikas išprievartavo 
vienų studentę.

Brooklyno distrikto pro
kuroras E. Gold turįs Įro
dymų, kad privačioje išma
tų kolektavimo pramonėje 
yra Įsigalėję organizuoti 
kriminalistai. Dabar Brook
lyno grand džiurė pradėjo tų 
kriminalizma tyrinėti.

Sveikinimai “Laisvės” dalininkų suvažiavimui:
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas............................. $50.00
Jurgis Jaskevičius, Worcester, Mass., sugražino 

vajuje laimėtų dovanų ir dar pridėjo $15 
pasveikinimui suvažiavimo......................$40.00

Mary Adams, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę . 5.00
* * *

Vajininkai grųžino laimėtas dovanas:
Connecticut vajininkai, per M. Svinkūnienę .
New Jersey vajininkai, per K. Paciūnų . . <

* * *
Dar prie A. Bimbos sveikinimų prisidėjo:

Anna Cibulsky, Maspeth, N. Y., (nusibaudžia už ne- • 
galėjimą dalyvauti pobūvyje )..................$20.00

Agnė Jurevičienė, St. Petersburg, Fla........................$10.00
Tokiu būdu viso gauta A. Bimbos sukaktuvių proga 

$1,142.

Pasiryžimo 
pavyzdys

$40.00
15.00

* * *
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa., prisiuntė “Lais

vės” Bendrovės du šėrus, kurie buvo jos mirusio vyro 
Antano, vertės $10. * * *

Kiti aukojo: 
Per Roger Žilis, Harvey, Illinois, mirusio Juozo 

Nedvaro palikimas ................. .
Wm. Degutis, Albany, N. Y.........................................
J. J. Daujotas, Benld, Ill.............................................
M. Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y..............................
Elzbieta Klimienė, Manchester, Conn....................
Roger Žilis, Harvey, Ill.............................................
P. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada..................
P. Pajuodis, London, Ont., Canada......................
A. R. Antanavičial, Stroud, Ont., Canada .... 
A, Byrąs, London, Ont., Canada.............................
Lucy Pukelevičius (Rauduvė), Pittston, Pa. ... 
Kate Sanders, Glen Ellyn, Ill......................................
A. Zazas, Lake Worth, Fla.........................................
K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass...........................
R. Kuktarienė, Toronto, Ont., Canada..................
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich. ..... 
Mrs. E. Juslus, West Boylston, Mass........................
Sam Tuhonuk, per A. Švėgždų, Miami, Fla. . . . 
John Kozachenko, per A. Švėgždų, Miami, Fla. . 
Mrs. C. Mickewicz, Trenton, N. J...........................
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y.....................................<
Mrs. A. Garland, Nanaimo, B. C„ Canada .... 
A. Drulis, Longueuil, Que., Canada........................
J. Brunza, Montreal, Que., Canada..................... . .

Po $1.00; G. Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y.; B. Nelesh, 
Philadelphia, Pa.; A. Rainienė, Brooklyn, N. Y.; Ona Yesu- 
laitiene, Seymour, Conn.; Anna Banios, Philadelphia, Pa.; 
Vera Smalstienė, Gulfport, Florida; Anna Urban, Hudson, 
Mass.; Anna C. Shay, Hudson, Mass.; Helen Lapash, 
Brooklyn, N. Y.; Mary Milius, Frackville, Pa. 

♦ * ♦
Širdingai dėkojame.

$250.00 
25.00 
25.00 
21.00 
15.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 3.00 
. 3.00
. 2.00 

. . 2.00 
, . 2.00

Transportacijos Darbi
ninkų Unijos prezidentas M. 
Guinan pareiškė, kad New 
Yorko transportacijos dar
bininkų streikas gali būt 
paskelbtas, jei iki kovo 31 
d. nebus kontraktas atnaujin
tas. Gali sustreikuoti 37,- 
000 autobusų ir subvių dar
bininkų.

Kovo 16 d. kanadiečiai 
gana skaitlingai suvažiavo į 
Lietuvių svetainę Toronte 
pagerbti nenuilstamo veikė
jo, “Liaudies Balso” ad
ministratoriaus Kosto Kili
kevičiaus jo 65-ojo metų 
gimtadienio sukaktuvių pro
ga. Iš Montrealio pribuvo 
nemažas būrys, rodos 9, taip 
pat buvo draugų iŠ Londono, 
iš Hamiltono, iš StroUd ir iš 
kitų Kanados kolonijų. Aiš
ku, torontiečių buvo dau
giausia. Neatsilikome ir 
mes Jungtinių Valstijų pilie
čiai - apart manęs, buvo iš 
Detroito Stefanija Masytė, 
jos mamytė Teofilė ir Vin
cas Kirvela.

Pagerbimo vakarų suruo
šė Kanados Lietuvių Litera
tūros Draugijos Toronto 
kuopa. Vakaro tvarkos ve
dėju buvo Zigmas Janaus- 
kas, vienas iš trijų “Liau
dies Balso” darbininkų. 
Draugų Kostų sveikino tele
gramomis ir laiškais dauge
lis Lietuvos vadovaujančių 
draugų. Sveikino jį ir iš pla
čios Amerikos. Kalbėjo visa 
eilė svečių, kiekvienas pri
dėdamas kų nors naujo apie 
Kostų, apie jo pasiaukojimų 
pažangaus judėjimo veiklo
je. Man teko pasveikinti d. 
Kilikevičių nuo mūsų Lite
ratūros Draugijos Centro ir 
nuo laisviečių. Kadangi 
šiame numeryje yra gana 
išsamus raštas apie Kostų, 
tai aš nekartosiu jo suminė
tų nuopelnų mūsų judėjimui.

Kostas dėkojo visiems už 
atsilankymų, labai kukliai 
pasakė, kad perdėtai jis buvo 
“garbinamas” šį vakarų, 
nors visi žinojome, kad nei 
kiek neperdėtai. Jis pareiš
kė, kad visos piniginės aukos 
bus pervestos rengimo ko
mitetui, kuris paskirstys jos 
mūsų spaudai ir kultūrinėms

draugijoms.
Beje, rengėjai Įteikė Kos

tui ir jo žmonai rankinius 
laikrodėlius, taipgi buvo ir 
daug kitų dovanų. Visi kal
bėdami užjautė draugę Kili
kevičienę, kad Kostas taip 
įkinkytas i visuomeninius 
darbus, ir šeima, aišku dėlei 
to nukenčia.

Po programos buvo šokiai, 
kurių mes niujorkiečiai jau 
seniai nebeturime. Taip ir 
praėjo vakaras puikioje nuo
taikoje.

Sekamų diena, sekmadie
ni, suėjome i ta pačių salę 
glaudesnis būrys draugų. 
Čia ir vėl buvo patiekti pui
kiausi pietūs, su šampanu, 
ir visais kitais skanumynais, 
taip pat kaip vakarykščioje 
puotoje. Čia praleidome lai
kų daugiau kalbėdami apie 
Literatūros Draugijos reika^ 
lūs, ypatingai apie ruošimų- 
si 60-mečio jubiliejui. Mo
terys pakėlė klausimų Mote
rų Klubų veiklos. Kalbėjome 
apie mūsų pažangiųjų spau
dų. Taip ir vėl praleidome 
laikų maloniai iki atėjo lai
kas skirstytis i namus - vie
ni į autobusų stotis, kiti Į 
lėktuvų aerodromus, o vie
tiniai savo keliais.

Buvo malonu sustoti ke
lioms valandoms šeštadienį 
pas draugus Ylas,kur buvo 
atvykę Petrė ir Liudas Ki
sieliai ir d. Juraitienė iš 
Montrealo. Čia prie drau
gės Ylienės skaniai paruoš
tų pietų galėjome intymiš- 
kiau pasikalbėti.

Ilgai, ilgai pasiliks mano 
atmintyje tie malonūs pasi
kalbėjimai su draugais kana
diečiais. Žinau, kad tokie 
suėjimai visiems mums pri
duoda energijos, ryžto tęsti 
mūsų veiklų organizacijose 
halaik^tį mūsų spaudų.

IEVA MIZARIENE

Apie Aido Choro veiklą

ADMINISTRACIJA

Penki ginkluoti plėšikai 
užpuolė Brooklyno Generali
nę ligoninę ir pasigrobę tar
nautojų atlyginimo $15,000 
paspruko.'

International Garment 
Workers unijos pensininkai 
demonstravo, reikalaudami 
didesnių iš unijos pensijų, 
kai pragyvenimo kainos 
smarkiai pakilo.

Kovo 16 d. tradicinė St. 
Patricko demonstracija buvo 
įspūdinga. Demonstracijai 
įpusėjus smarkus lietus jai 
daug pakenkė.

RE P.
LINDA ROVE

Ji negali nė žodelio iš
tarti, nes ji absoliutiška ne
bylė. Ji absoliutiškai nieko 
negirdi, nes ji kurčia. Bet 
ji yra žymi aktorė ir veikli 
Nebyliųjų Teatro narė. Ryž
tas ir troškimas būti naudin
gu visuomenės nariu nugali 
visus sunkumus.

Sunkiai serga
Praeitų savaitę Beatrice 

Briedienė (Bready) pergy
veno sunkių operacija.

Kovo 27 d. sugrįš Į namus. 
Atrodo, kad operacija bus 
gerai pavykusi.

N. VENTIENE

PIETUS
Sekmadienį, balandžio 7 d.

Laisvės salėje

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

2 vai. Įėjimo auka - $4.00

rengia

LAISVĖS” DIREKTORIAI

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

Įvykusiame metiniame 
Aido Choro susirinkime ap
kalbėta praėjusiųjų metų 
veikla. Džiugu, kad mūsų 
Choras atlieka žymų vaid
menį JAV rytinių valstijų 
pažangiųjų lietuvių veikloje. 
A id iečiai žino, kad Chorui 
išlaikyti reikia pasišventu
sių narių.

Iš išsamaus sekretorės 
Natalijos lešmantienės pa
rašyto protokolo, matosi, 
kad Choras dalyvauja “Lais
vės” ir kitų organizacijų pa
rengimų programose, auko
ja spaudai ir kitiems svar
biems reikalams, tarpinin
kauja su kitų kolonijų me
nininkais, pasikviečia juos j 
savus koncertus.

Malonu, kad chorvedė Da- 
ratėlė Murelienė pora kartų 
talkininkavo Chorui, akom
panuodama .pianu; taip pat 
smagu dažnai matyti mūsų 
tarpe buvusiųjų Aido Choro 
mokytojų Bronę Salinaitę, 
kuri per penkiolika metų 
mokė mūsų chorų. Ji labai 
dažnai akompanuoja Chorui. 
Ji talkininkaus ir per Aido 
Choro pavasarinį koncertų.

Dažnai atsiliepia su auko
mis geraširdžiai garbės na
riai, gauta materialinė para
ma ir iš poros palikimų.

Ižd. Walteris Keršulis 
pranešė iždo stovį. Praėju
siais metais turėjome daug 
išlaidų, bet dėka aukų, tos 
išlaidos padengtos. Iždo ir 
finansų knygas patikrinti iš
rinktos N. lešmantienė ir H. 
Feiferienė.

Nutarta rengti Aldo Choro 
pavas ar inį koncertų gegužės 
5 dienų, Laisvės salėje. Ta 
diena buvo skirta LDLD 185 
kuopos parengimui, bet jie 
užleido Aido Chorui, ir mes 
už tai dėkojame. Antraip,

mūsų koncertas nusikeltų net 
iki gegužės pabaigos, kas 
Chorui būtų nenaudinga. Ža
dama pakviesti i koncertų 
solistus: Irena Janulienę, 
Al, Daupshą ir Zuzana Ka- 
zokytę.

Kadangi šių metų liepos 
mėnesį sukaktų 70 metų tra
giškai 1957 metais miru
siam muzikui Pranui Bale- 
vičiui, tad jo atminimui Aido 
Choras savo koncerte atliks 
keletu jo meliodingų kūrinių.

Aido Choro valdyba pasi
liko ta pati iš šių aidiečių: 
pirm. - Jonas Grybas, vice- 
pirm. - Jonas Lazauskas, 
sekr. Natalija lešmantienė, 
ižd. - Walteris Keršulis, 
fin. sekr. - Julija Lazaus
kiene ir koresp. - Helen 
Feiferienė, mokytoja - Mild
red Stensler.

Mes gerai žinome, kad 
dabartinėse sąlygose labai 
svarbu išlaikyti Chorų. Juk 
per daina galima tiek daug 
pasakyti ir pačiam pasimo
kyti. Pajuskime meninę ir 
organizacinę atsakomybę!

Po $10 aukojo: Anna Ci- 
bulsky ir Frank Yakštis. Po 
$5 aukojo: M. Kreivėnienė ir 
O. Cernevičienė. Aido Cho
ras širdingai dėkoja.

VALDYBA

PAIEŠKO BUTO
Senyvas žmogus ieško buto 

su baldais. Prisiųskite savo 
adresus.

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

(12-13)

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.

HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro koncertas 
ir pietūs balandžio 28 d. 
Pradžia 1 vai. Vieta: 157- 
Hungerford St. Pietūs bus 
punktualiai duodami. Pro
gramų išpildys pats choras 
ir svečiai iš New Yorko.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti.

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.

GEGUŽES 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 sugrįžimų į 
Lietuvų. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Atsiprašymas
Praeitoje “Laisvės” lai

doje po nuotrauka “Naujasis 
mūsų duetas” padėta “Nelė 
Ventienė ir TesėDočkienė”, 
o turėjo būti TESE STOC- 
KIENE. Klaidų pataisome ir 
mielųjų Tęsę atsiprašome.

Now it’s Streaking
Youth has to findJts(ęwn 

way of expression. -They 
have gone through many dif
ferent fads and at the present 
it is streaking, that is run
ning naked for all public to 
see. I don’t think it is done 
just for fun. I happened to 
be in vicinity when recently 
some 20 male Brooklyn col
lege students staged 
streaking across the campus 
in a temperature which 
ranged from 38 degrees to 
44. There were many view
ers watching their mad 
dashes. Dean of the school 
had said: “If you’re going 
to streak, run! If you’re 
going to stand around, re
port to the dean’s office”.

I talked to one of the fe
male students about streak
ing and she said: “It’s in
dicative of the shallowness 
of American youth. They 
have gone from panty raids 
and drugs to running naked 
on campus. There ought to 
be a more worthwhile cause 
for their energies. It is an 
attention - getting device and 
expression of emotionalism. 
It is a release of tensions 
and frustrations in a non- 
aggressive manner”.

There are no such prob
lems in socialist countries. 
“They will catch on”, I was 
told. I certainly hope not, 
and I believe they wouldn’t. 
The same thing was said 
about drugs. While so many 
lives have been ruined by 
drugs in this country, the 
socialist countries have no 
such problem. It is a govern
ment which'has not effecti
vely controlled the drug traf
fic. Some of the guilt is 
leading straight to the door
steps of high officials who 
themselves are involved and 
making money in drug ped
dling.

We can not blame the Ame
rican youth too much. Their 
leadership leaves much to 
desire. ILSE




