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KRISLAI
Ir čia yra priešų 
Susirūpinę Italija 
Pilnai nusipelniusi 
Darbininkų gyvybės sąskaita 
Sveikinkime vilniečius 
Nepaprastas leidinys

A. BIMBA
Vyriausybę ir Kongresą 

reikėtų tik pasveikinti už su
manymą dar prieš rudenį 
įskiepyti visus amerikiečius 
prieš piktąją, taip vadinamą 
“kiauliškąją flu”. Bet komer
cinėje spaudoje pasigirsta ne
maža balsų prieš visą šią 
programą. Girdi, nėra užti- 
krinimozkad tokia epidemija 
mus užklups ir kad skiepiji
mas mus išgelbės, jeigu ji 
pasireikš.

Tiesa, nėra šimtaprocenti
nės garantijos, kad tokia ne
laimė mus vėl užklups arba 
kad nuo jos bus galima skie
pais išsigelbėti. Bet daug di
desnė rizika nieko nedaryti ir 
rankas susidėjus laukti aud
ros, kuri gali nusinešti šimtus 
tūkstančių gyvybių.

Tie priešiški balsai turėtų 
nutilti. Visiems reikia koope
ruoti, kad visa programa bū
tų įvykdyta visu šimtu pro
centų.

□
Iš Vakarų Vokietijos sosti

nės Bonnos pranešama, kad 
jos socialdemokratai esą labai 
susirūpinę žiniomis iš Itali
jos. Tos žinios, kaip žinia, 
kalba apie labai geras komu
nistams perspektyvas busi
muosiuose rinkimuose daug 
laimėti.

Iki šiol V. Vokietijos ponai 
socialdemokratai savo broliš
koms partijoms Portugalijoje 
ir Ispanijoje gelbėjo morališ
kai ir finansiškai neduoti ko
munistams per įvairius rinki
mus sustiprinti savo pozicijų. 
Dabar, matyt, taip elgsis ir 
su Italija. Tai jų vanduo ant 
reakcijos malūno.

Jau nebėra jokia paslaptis, 
kad ir mūsų Amerikos Cent
rinės Žvalgybos Agentūra 
(ČIA) taipgi finansiškai pade
da ne tik Italijos krikščionims 
demokratams, bet ir socialis
tams.

□
Norisi labai karštai pagirti 

mūsų Aido Chorą už savo 
pavasarinio parengimo-kon- 
certo geg. 16 d. paskyrimą 
pagerbimui savo ilgametės 
mokytojos Mildred Stensler. 
Jinai to yra labai, labai nusi
pelniusi. Jos neišsemiama 
energija, pasiaukojimu ir me
nine veikla mes visi labai 
didžiuojamės. Aidiečiai lai
mingi turėti ją savo mokytoja 
ir vadove.

□
Tik neseniai kasykloje, dėl 

stokos apsaugos, žuvo 26 an
gliakasiai. Dabar štai Mexico 
Įlankoje nuskendo prekinis 
aliejų gabenantis laivas ir su 
juo marių dugne atsidūrė 13 
darbininkų. Irgi, matyt, dėl 
tos pačios stokos apsaugos.

Tiek anglies, tiek laivų 
kompanijoms pelnas pirmoje 
vietoje, o ne darbininkų gy
vybė. Kam jos stengsis pa
naudoti visas technines ir 
mokslines priemones bei at
radimus jų sveikatai ir gyvy
bei apsaugoti! Tokia apsauga 
kaštuoja dolerį. . .

Jau čia pat chicagiečių laik
raščio “Vilnis” dalininkų su
važiavimas. Įvyks gegužės 2 
dieną.

Vilniečiai labai gražiai pa
sveikino mūsų laikraščio su-

Sustreikavo 70,000 gu II OS
pramonės darbininkų

Cleveland, Ohio. — Dery
bos dėl naujo kontrakto tarp 
keturių didžiųjų gumos pra
monės korporacijų ir Jungti
nės Gumos Darbininkų Uni
jos pakriko ir trečiadienį, bal. 
21 d., 70 tūkstančių darbinin
kų paskelbė streiką.

Streikas paskelbtas šioms 
korporacijoms: Firestone, 
Goodrich, Goodyear ir Uni- 
royal.

Unijos prezidentas Peter 
Bommarito sako: Kompanijų 
pasiūlymai unijai nepriimtini, 
skirtumai tarp pasiūlymų ir 
darbininkų reikalavimų labai 
dideli, streikas gali gana ilgai 
užsitęsti.

Dabartinė vidutinė gumos 
darbininkų alga yra $5.50 už 
darbo valandą. Unija reika
lauja, kad vidutinė alga būtų 
tuojau pakelta $1.65 per va
landą. Kompanijos sutinka 
pridėti tiktai $1.05.

Gumos darbininkai yra ge
rai organizuoti. Nemanoma, 
kad kompanijos bandys fabri
kus operuoti skebų pagalba.

Degalo (gazolino) 
perviršis išliejamas 
į okeanus

Washingtonas. — Šiomis 
dienomis iškelta aikštėn dar 
viena beprotybė. Skundžia
masi, kad trūksta kuro, 
trūksta energijos. Mes esame 
raginami taupyti aliejų, gazo
liną ir kitokį kurą. Tuo tarpu 
sužinome, kad šios šalies lai
vynas turi daugiau kuro negu 
reikia ir kad jo perviršių 
suverčia į vandenį.

Paaiški, kad per paskuti
nius dvejus metus laivynas į 
jūras suliejo daugiau kaip 
13,000,000 galionų geriausio 
gazolino!

Ir tai nėra kieno nors išgal
votas laivynui ir vyriausybei 
kaltinimas. Šį faktą viešai 
paskelbė General Accounting 
Office savo raporte praeitų 
metų gruodžio mėnesį.

Ir Graikija gaus iš 
Amerikos gerai 
apmokėti

Washingtonas. — Neseniai 
padaryta sutartis su Turkija 
dėl joje amerikinių militari- 
nių bazių palaikymo. Už teisę 
bazes operuoti Turkijai bus 
sumokėta daugiau kaip bilijo
nas dolerių.

Bet net keturias dideles 
militarines bazes Jungtinės 
Valstijos operuoja ir Graiki
joje. Ir su ja jau esą principe 
susitarta. Už teisę toliau pa
laikyti Graikijoje bazes, pa
žadėta jai paaukoti 
$700,000,000!

Roma. — Italijos socialistai 
reikalauja, kad naujo parla
mento rinkimai būtų vykdo
mi šiemet birželio mėnesį. 
Tuo tarpu krikščionių demo
kratų vyriausybė norėtų rin
kimus atidėti. Dabar rinkimų 
krikščionys demokratai bijo, 
nes jie numato, kad juose 
daug laimėtų kairiosios jė
gos, ypač komunistai.

New Delhi. — Po 15 metų 
pertraukos, Indijos valdžia 
nutarė atnaujinti diplomati
nius ryšius su Kinija. Jau 
siunčia ambasadorių į Peki
ną.

Reikia 30,000 parašų . /

Beth Edelman

Nuotraukoje: Kairėje Čekoslovakijos Komunistų Partijos 
sekretorius Vasil Bilak, viduryje Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos broliškas delegatas Andrei Krilenko ir 
dešinėje Čekoslovakijos vadas Gustav Husak.

JAV sekretorius Kissingeris 
leidžiasi į Afriką, bet koks 

jo kelionės tikslas?

Dideli socializmo laimėjimai
Čekoslovakijos respublikoje
Praha. — Prieš keletą die

nų įvyko Čekoslovakijos Ko
munistų Partijos 15-asis kon
gresas. Jame dalyvavo 1,200 
delegatų. Net .83 užsieninės 
komunistų partijos į kongre
są atsiuntė savo broliškus 
delegatus.

Kongresui ataskaitinį platų 
ir entuziastišką pranešimą 
pateikė partijos vadas Gus
tav Husak. Jis nurodė, kad 
per ataskaitinį laikotarpį ša
lies ekonominis potencialas 
pakilo visu trečdaliu, kad 
maisto sunaudojimas padidė
jo 23 procentais, kad vartoja
mų produktų gamyba pakilo 
37 proc., kad šalyje pastatyta 
614,000 apartmentinių butų 
— tai 114,000 daugiau, negu 
buvo planuota!

Ateitis taip pat labai šviesi 
ir daug žadanti. Pranešėjas

sakė, kad per ateinantį laiko
tarpį tarp 1976 ir 1980 metų 
šalies gyventojų gerovės ly
gis dar pakils apie 25 procen
tais.

Husak taipgi entuziastiškai 
kalbėjo apie didelį pagerėji
mą tautinių santykių šalyje, 
žymiai sumažėjo nesusiprati
mai tarp čekų ir slovakų. Jis 
sakė, kad Čekoslovakijos 
santykiai su kitomis socialis
tinėmis šalimis yra geri. “Če
koslovakija”, jis pareiškė, 
“darys viską,, kas galima, kad 
pasaulyje gyvuotų taika”.

Jis sakė, kad Čekoslovaki
jos Komunistų Partija toliau 
gilins ir vystys santykius su 
broliškomis komunistų ir dar
bininkų partijomis, ypatingai 
bus toliau stiprinamas drau
giškumas su Tarybų Sąjun
ga.

Washingtonas. — Šios sa
vaitės pabaigoje valstybės 
sekretorius Henry Kissinger 
išvyksta į Afriką. Ten pralei- 
siąs 15 dienų ir aplankysiąs 
Kenyją, Tanzaniją, Zambiją, 
Zairę, Ghaną, Liberiją ir Se- 
negalį. Ten, žinoma, šios ša
lies vyriausybės vardu jis 
tarsis su tų kraštų vadovy
bėms.

Bet šių vizitų ir pasitarimų 
tikslas neskelbiamas. Tik 
tiek žinoma, kad šią Kissin- 
gerio kelionę iššaukė įvykiai 
Angoloje. Matyt, kad šios 
greitai sugalvotos kelionės 
tikslas yra užbėgti už akių 
panašiems įvykiams kituose 
Afrikos kraštuose. Aišku, 
kad jiems bus siūloma ekono
minė ir militarinė pagalba 
tikslu juose sustiprinti reak
cines jėgas. Panašios pastan
gos Angoloje nepavyko. Ar 
geriau seksis suminėtuose 
kraštuose? Pamatysime.

Sako, gamyba labai 
iymiai atkuto

Washingtonas. — Vėl turi
me iš vyriausybės pusės 
smarkius padrąsinimus apie 
šalies ekonominių reikalų pa
gerėjimą. Šį kartą prabilo 
Prekybos Departamentas. 
Jis praneša, kad šios šalies 
gamyba per šių metų pirmuo
sius tris mėnesis padidėjo net 
7.5 procento. Taip pat prane
šime sakoma, kad sulietėjo 
per tą patį laikotarpį ir inflia
cijos kilimas smarkiai, bū
tent: tepadidėjo 3.7 procen
to.

Henry Kissinger

Sako Kissingeris 
klaidingai aiškina

Hanoi. — Šiaurinio Vietna
mo spauda kaltina Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rių Kissinger, kad jis misin- 
terpretuoja (klaidingai aiški
na) santykius tarp abiejų ša
lių. Mat, sekretorius yra pa
sakęs, kad santykiai su Š. 
Vietnamu taisosi, gerėja.

Vietnamas, spauda sako, 
kad jokių santykių pagerėji
mo nėra ir negalės būti, kol 
Amerikos valdžia nepildys 
savo pažadėjimo padaryto, 
1973 metais pasirašant taikos 
sutartį. O pažadėjimas buvo 
suteikti Š. Vietnamui skubią 
pagalbą padėti šalį atstatyti. 
Juk Amerika bombardavi
mais šalį sugriovė.

Iki šiol, spauda nurodo, kad 
Washingtonas nėra suteikęs 
pagalbos nė už vieną dolerį.

Tuo tarpu JAV vyriausybė 
griežtai paneigia Š. Vietnamo 
tvirtinimą, kad iš Amerikos 
pusės toks pažadėjimas pa
galbos buvo padarytas.

Džiugi žinia literatūros 
draugijos nariams

važiavimą. Mes laisviečiai ir
gi laikykimės šios gražios 
daugmetinės tradicijos. Mes 
irgi pasveikinkime vilniečius 
su parama jų laikraščiui.

Tarp daugiau kaip tuzino 
šiomis dienomis gautų Lietu
voje išleistų knygų, viena jų, 
pavadinta “Šalmas ir Pienė”, 
mano akį patraukė savo ne
paprastai gražiu apvalkalu. 
Tai rinkinys net 53 lietuvių 
poetų eilėraščių, sukurtų per 
Antrąjį pasaulinį karą bei 
apie karą. Tokio poezijos lei
dinio dar nebuvome turėję!

Rinkinį paruošė R. Umbra
saitė, o jam trumputį įvadėlį 
parašė poetas Vacys Reime- 
ris.

Leidinio reikšmę ir prasmę 
poetas apibūdina pora saki
nių. Jis sako:

“Šalmo ir Pienės įvaizdis — 
ne tik karo ir taikos, gyvybės 
ir mirties, bet ir kovos dėl 
gyvenimo motyvas. Kovos 
vakarykštės, palikusios karių 
šlovės obeliskus, fašizmo 
aukų relikvijas, motinų 
skausmo gėlą, ir kovos šian
dieninės, nuolat primenan
čios humaniškąją taikos, pro
greso dvikovą su beprotiško
mis naujo karo kurstytojų 
užmačiomis, kovos, uždedan
čios didžiulę atsakomybę 
žmogui ir poezijai”.

Philadelphia, Pa. — Penn
sylvania valstijos Komunistų 
Partijos organizacija yra pa- 
simojus uždėti prezidentinius 
kandidatus Gus Hali ir Jarvis 
Tyner ant baloto. Bet reikia 
30,000 piliečių parašų. Dabar 
eina įtemptas parašų rinki
mas. Jam vadovauja veikėja 
Beth Edelman.

Reikalaus algų 
pakėlimo

Charlotte, N. C. — Ameri
kos Tekstilės Darbininkų 
Unija nutarė pietinėse valsti
jose, kur darbininkai gauna 
mažiausias algas, reikalauti 
tekstiliečiams pakelti algas 8 
procentais. Jeigu samdytojai 
atsisakys reikalavimą paten
kinti, unija veikiausiai pa
skelbs streiką.

Kam ten Amerikos 
laivynas?
'Lebano patriotai paskelbė 

įspėjimą, kad Jungtinių Val
stijų Šeštojo laivyno karinių 
laivų pasirodymas Lebano 
vandenyse yra labai pavojin
gas ėjimas. Jie ten nepasiųsti 
su gera misija. Matyt, ameri- 
ka, sako lebaniečiai, ruošiasi 
įsivelti jėga į Lebano reika
lus.

Savaitraštyje ‘‘Gimtasis 
Kraštas” balandžio 15 dienos 
laidoje skaitome:

Jubiliejinis LLD leidinys
Pereitais metais viena se

niausių kultūrinių išeivijos 
organizacijų — Amerikos lie
tuvių darbininkų literatūros 
draugija paminėjo savo gyva
vimo 60-metį. Ta proga buvo 
paruoštas jubiliejinis leidinys 
“Šeši dešimtmečiai pažangos 
keliu”. Draugijai prašant, jis 
išspausdintas Lietuvoje ir ne
trukus pasieks savo skaityto
jus užsienyje.

Nemažos apimties knygoje 
pateikta daug informacinės 
medžiagos apie draugijos su
sikūrimą, apie jos veiklą at
skirais dešimtmečiais. Spaus
dinami tų laikotarpių veikėjų 
prisiminimai, jų knygų, 
straipsnių ištraukos, eilėraš
čiai, dokumentai, įvairios 
nuotraukos.

Nemaža vietos knygoje ski
riama atskirų, ypač veikles
nių LLD kuopų veiklai, akty
viausiems jų nariams. Spaus
dinama daug archyvinių nuo
traukų. Pateikdami jas visuo
tiniam LLD narių dėmesiui,

sudarytojai tikisi atkurti ne 
vieną jau užmirštą dalyvių 
pavardes. Čia pat plačiai ap
žvelgiama leidybinė draugi
jos veikla įvairiais laikotar
piais, LLD išleistos knygos, 
įnešusios didelį indėlį į visą 
lietuvių kultūrą. Jubiliejinis 
LLD leidinys — turininga ir 
daugeliu atžvilgiu reikšminga 
knyga. N. L.

Washingtonas. — Praneš
ta, kad vėl pakeliama pašto 
patarnavimo* kaina tam ti
kriems siuntiniams bei laiš
kams. Pav., “special delive
ry” pakils nuo 60 centų iki 80 
centų, taip pat su registruo
tais laiškais.

Kaltinamas
korupcijoje

Gub. Arch. A. More Jr.

West Point. — Iškilo aikš
tėn, kad daugiau kaip 100 
Militarines Akademijos stu
dentų suktai, apgavingai ga
vo diplomus. Teisingai elgda
miesi, jie nebūtų išlaikę kvo
timų. Jie bus baudžiami.

New York. — Miesto majo
ras Beame, sakoma, įvairiose 
miesto dalyse planuoja užda
ryti kai kurias policijos sto
tis. Tai reikalaująs lėšų tau
pymas. Bet kaip tas atsilieps 
į piliečių apsaugą nuo krimi
nalistų prieš šį valdžios ėji
mą. Tuose rajonuose gyven
tojai žada protestuoti.

Arabų nerimas 
ir protestai 
nervina Izraelį

Tel Aviv. — Į vakarus už 
Jordano upės Izraelio oku
puotame rajone gyvena 
670,000 arabų. Be to, pačia
me Izraelyje yra apie 500,000 
arabų, Izraelio piliečių. Da
bar anie ir šie arabai pradėjo 
vienytis ir protestuoti prieš 
skriaudas. Susidarė didelis 
judėjimas.

Arabų protestus izraelie
čiai malšina jėga. Prieš kelias 
dienas viename tokių protes
to mitingų izraeliečiai karei
viai nušovė 6 metų arabą 
berniuką. Tas tik dar daugiau 
arabus supykdė ir suvienijo.

Izraeli!) vyriausybė nervi
nasi, ir, sakoma, ruošiasi dar 
daugiau militarinių jėgų pa
naudoti prieš arabus. Padėtis 
labai rimta.

LIETUVA NETEKO ŽYMIOS MOKSLININKĖS

Birmingham, Alabama. — 
Labai sėkmingai eina rinki
mas parašų peticijoms už ko
munistų kandidatus į prezi
dentus ir viceprezidentus. 
Jau surinkta virš 5,000. Bet 
viso reikia 15,000. Ar pavyks 
tiek surinkti? Nežinia. Kandi
datai yra Gus Hali ir Jarvis 
Tyner.

Charleston, W. Va.
West Virginijos gubernato
rius atsidūrė federaliniame 
teisme. Jis kaltinamas ėmime 
kyšių už tam tikrus “patarna
vimus”.

Mr. Brown buvo išrinktas 
gubernatoriumi 1971 metais. 
Jis dar tik 53 metų amžiaus. 
Republikonas.

Įdomu, kad ir jo pirmtakū- 
nas gub. Barron už ėmimą 
kyšių buvo nubausts kalėji
mu.

Kaunas. — Tarybų Lietu
vos medikų šeima patyrė 
skaudų nuostolį — pačiame 
kūrybinių jėgų žydėjime ba
landžio 10 d. mirė talentinga 
mokslininkė ir pedagogė, pla
čios erudicijos gydytoja, 
Kauno Medicinos instituto 
patologinės anatomijos ka
tedros vedėja, TSKP narė 
nuo 1957 m., medicinos 
mokslų daktarė, profesorė 
Jūratė Jankevičiūtė.

J. Jankevičiūtė gimė 1925 
m. spalio mėn. 25 d. Kupiškio 
rajono Silaikiškio km., val
stiečių šeimoje. 1949 m. su 
pagyrimu baigė Kauno Val

stybinio universiteto medici
nos fakultetą.

Beveik penkiolika paskuti
niųjų gyvenimo metų moksli
nė J. Jankevičiūtės veikla 
koncentravosi apie išeminės 
širdies ligos ir aterosklero
zės morfologijos bei epide
miologijos klausimus.

J. Jankevičiūtė yra paskel
busi spaudoje daugiau kaip 
70 mokslinių darbų. Iš pato
loginės anatomijos vadovėlio 
ir praktikumo, kurių iniciato
re, pagrindine bendraautore 
ji buvo, mokosi ne tik stu
dentai, bet ir respublikos 
gydytojai.
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Dar apie ekskursijas
Argumentuodamas prieš šią vasarą ekskursijas į Tarybų 

Lietuvą, vienas lietuvių reakcininkų laikraštis sako:

“O užsienio turistų Sovietai labai nori, nes jie visada 
atveža nemaža užsienio valiutos, kuri jiems labai reikalinga 
duonai užsienyje pirkti ir komunistinei propagandai vesti”.

Bet tuo pačiu sykiu mūsų reakcininkai šaukia, kad 
neapsimoka mums į Tarybų Lietuvą arba bendrai į Tarybų 
Sąjungą vykti, nes tie “Sovietai” pas save užsieniečiams su 
tais tariamais maišais valiutų teleidžia labai trumpą laiką 
svečiuotis. Pav., Lietuvoje turistai bendrai tegali svečiuotis 
penkias dienas, o tik retuose atsitikimuose daroma išimtis ir 
leidžiama pabuvoti iki dešimties dienų. Tokia išimtis, kaip 
žinia, padaroma tiems, kurie vyksta su Lietuvių Literatūros 
Draugijos ruošiamomis ekskursijomis, kurių ir šią vasarą 
bus pora.

Taigi, jeigu reakcininkai būtų teisūs, kad Tarybų Sąjun
gos vadovybė jau taip labai trokštų kuo daugiausia užsienio 
valiutos, tai turistams iš užsienių leistų kuo ilgiausiai 
viešėti. Juk kiekvienas su savo smegenimis dar neatsisvei
kinęs žmogus žino, kad kuo ilgiau turistas vieši šalyje, tuo 
daugiau savo šalies valiutos išleidžia.

Taigi, reakcininkų argumentas apie tą valiutą neišlaiko 
jokios kritikos. Juo gali patikėti tiktai tie jų spaudos 
skaitytojai, kurie antikomunistinės propagandos taip apglu- 
šyti, jog nebepajėgia atskirti tiesą nuo melo, fakto nuo 
prasimanymo.

Iš Tarybų Lietuvos ir visos Tarybų Sąjungos pusės 
pagrindiniai turizmas yra pagrįstas tuo supratimu, kad jis 
padeda skirtingų šalių žmonėms vieniems su kitais susipa
žinti ir vieniems kitus geriau suprasti, 0 tai šiandien be galo 
svarbu, ypatingai Amerikos žmonėms ir tarptautiniams 
santykiams. Labai daug Amerikos žmonių yra taip paveikti 
antitarybinės, antikomunistinės propagandos, jog įvairiems 
šaltojo karo idėjos šinkoriams labai lengva juos padaryti 
savo biauriausių užmojų aukomis. Susitikimas su tarybiniais 
žmonėmis bei susipažinimas su jų naujuoju socialistiniu 
gyvenimu padeda taip suklaidintiems žmonėms atsidaryti 
savo akis.

Tai puikiai žino lietuviškieji ir kiti reakcininkai, ir tai juos 
tiesiog iš proto varo. Štai kodėl jie taip priešingi ekskursi
joms. Štai iš kur kyla tas jų prasimanymas apie užsienio 
valiutą.

Frazėmis ir pažadais šaudymosi gadynė
Jau nekalbant apie radiją ir televiziją, komercinė spauda 

kasdien užpildyta ilgais pareiškimais ir pasisakymais 
kontendentų į kandidatus į prezidentus. Vienas prie kito 
kabinėjasi ir vienas už kitą didesniais pažadais vilioja savo 
partijų žmones. Republikonams kontendentams lengviau, 
nes jų tėra du — prez. Gerald Ford ir buvęs Californijos 
gubernatorius Ronald Reagan. Viskas rodo, kad pirminiuo
se balsavimuose Fordas ima viršų. Jau kai kurie ir Reagano 
pasekėjai pripažįsta, kad jam laimėti republikonų suvažiavi
me kandidatūrą į prezidentus vilties mažai teliko. Todėl jie 
jam pataria susitarti su Fordu, prašant jo, kad jis priimtų jį 
kandidatu į viceprezidentus. Gali taip ir įvykti.

Demokratams daug sunkiau. Jų net keletas sušilę peršasi 
kandidatais į prezidentinius kandidatus. Pirminiuose balsa
vimuose kol kas geriausiai pasirodo Carter, bet Wallace 
atsisako pasitraukti iš kelio, o pranašų nestinga, kurie 
teigia, kad nominacijas laimės Humphrey. Jis yra tarp 
žmonių labiausiai žinomas ir populiariausias. Jie sako, kad 
Carter labai tiktų prie Humphrey būti kandidatu į 
viceprezidentus.

Kaip ten bebūtų, šių kapitalistinių partijų nominaciniai 
suvažiavimai dar toli. Dalykai dar gali žymiai pasikeisti 
abiejose partijose. Tuo tarpu šaudymasis frazėmis dar 
paaštrės. 0 propagandai už savo kandidatūrą dolerių 
nesigaili ir, kaip atrodo, nė vienas kontendentas nepritrūks
ta.

Atidengta dar viena slaptybė
Žymusis reakcininkas buvęs Gynybos sekretorius James 

Schlesinger prieš keletą dienų atidengė dar vieną piktą 
slaptybę. Jis sako, kad savo laikais šios šalies aukšti 
pareigūnai, kas reiškia vyriausybę, labai rimtai diskutavo 
apginklavimą Kinijos Liaudies Respublikos prieš Tarybų 
Sąjungą.

Dabar aišku, kodėl staiga, beveik netikėtai ir visiškai 
nelauktai, Washingtonas pradėjo kalbėti apie pakeitimą 
politikos Kinijos klausimu, kad prezidentas Nixonas jau nori 
susikalbėti su “raudonąja” Kinija. Ir tuojau buvo pradėti su 
Kinija susisiekimai.

Kaip dabartinė vyriausybė į šį klausimą žiūri? Ar ji yra 
atsisakiusi pirmesnės vyriausybės planavimo apginkluoti 
Kiniją?

Vienas dalykas nėra slepiamas, tai Kinijos kurstymas 
prieš Tarybų Sąjungą. O stipriausias Kinijos vadovybei 
padrąsinimas bloginti santykius su Tarybų Sąjunga, yra 
pažadėjimais jai militarinės pagalbos. Kai kas mano, kad ir 
paskutinis buvusio prezidento vizitas į Kiniją turėjo ką nors 
bendro su tuo reikalu. Kol kas Kinijos maoistinė vadovybė 
nėra praradus pasitikėjimo Nixonu. Jis pirmutinis su ja 
sumezgė ryšius. Vietoje pasmerkti, kad jis lipa per jo galvą, 
argi prezidentas Fordas neprašė Nixoną suvežti ir perduoti 
Kinijos vadovybei nuo jo geriausius linkėjimus?

JIE TURI SUNIEKINTI 
VISKĄ, KAS LIETUVOS 
ARBA LIETUVIŠKA

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (bal. 8 d.) užsipuolė 
niekinti ir plūsti Lietuvos 
Komunistų Partijos pirmąjį 
sekretorių Petrą Griškevičių 
už jo dalyvavimą Tarybų Są
jungos KP XXV suvažiavime 
ir pasakytą kalbą, kurioje jis, 
kaip žinia, išreiškė labai dide
li pasitikėjimą ir pasididžiavi
mą Lietuvos liaudimi. Griš
kevičius esąs tik “iškamša”. 
Girdi:

“Vadinamoji P. Griškevi
čiaus kalba sudurstyta iš 
1200 žodžių. Tad, atsigerda
mas vandens ir sustodamas 
plojimų metu, P. Griškevi
čius išstovėjo tribūnoje 10-12 
minučių.

Plojimai nuolatos pertrauk
davo Griškevičiaus kalbą. Tie 
plojimai buvo skirti ne Griš
kevičiaus retorikos menui ar
ba išvadų logikai. Tai ir iš 
viso nebuvo plojimai Griške
vičiui”.

Tuo tarpu Brooklyno tėvų 
pranciškonų organas “Darbi
ninkas” (bal. 9 d.) užsimanė 
išniekinti Lietuvos liaudies 
pasididžiavimą savo pasielgi
mais lietuviško teatro mene.

Lietuvos teatras, kaip 
kiekvienas tą meną mylintis 
ir suprantantis sutiks, savo 
lygiu nėra nė per pėdą atsili
kęs nuo jokioje kitoje šalyje 
visame pasaulyje teatro. Bet 
“Darbininkas” begėdiškai 
gieda:

“Bendras teatrų lygis yra 
labai žemas, tiek režisorių, 
tiek ir aktorių vaidinimo at
žvilgiu. Pasitaiko sumaningų 
dekoracijų, naujoviškų ir ge
ro skonio. Aktorius yra valdi
ninkas, gaunąs pastovią algą, 
tad jis gali būti pašalintas už 
“herezijas”, bet ne už nega
bumą. Na, ir iš metų į metus 
atbūna savo valandas, nors jį 
jau nuo pirmos dienos reikėtų 
pavartyti nuo scenos.”

APIE MOKSLĄ IR 
NAUJUS GYVULIŲ 
AUGINIMO BUDUS

Tik labai, labai retas kuris 
Amerikos miesto gyventojas 
turi šiokį tokį supratimą apie 
pavartojamą naujų mokslinių 
būdų gyvuliams auginti ir 
prižiūrėti. Nusiperkame mė
sos svarą, arba kiaušinių tu
ziną* sudorojame ir viskas. 
Kaip ta kiaulė šeriama ir pri
žiūrima, kaip ir kuo ta višta 
lesinama ir užlaikoma, mums 
neateina nė į galvą.

Štai kodėl, tokiu susidomė
jimu perskaitėme Tarybų 
Lietuvos žurnale “Žemės 
Ūkis” (1975.12) straipsnį “Ul
travioletiniai spinduliai tvar
te”. Jame, tarp kitko, skaito
me:

“Saulė — natūralių ultra
violetinių (UV) spindulių šal
tinis. Tačiau pasinaudoti jais 
mūsų gyvuliai neilgai tegali, 
nes ne taip daug būna saulėtų 
dienų. O stambiuose kom
pleksuose gyvuliai ištisus 
metus nemato saulės. Todėl 
jie dažnai suserga D avitami- 
nozėmis: sumažėja organiz
me kalcio, fosforo, baltymų ir 
karotino asimiliacija, sutrin
ka baltymų ir angliavandenių 
riebalinė apykaita. Tuo metu 
kiaulės atveda paršelius, tu
rinčius nedideles vitamino D 
atsargas, o paršavedės piene 
jo irgi būna nedaug. Rudenį 
uždarytos į tvartus karvės 
turi tik 1,5—2,5 mėn. vitami
no D atsargų. Todėl, siekiant 
gero gyvulių produktyvumo 
žiemos metu, tikslinga juos 
švitinti UV spinduliais.

Jų teigiamas poveikis gy
vulių sveikatai ir produkty
vumui neabejotinas. Sakysi
me, 1—4 mėn. amžiaus par
šų, švitintų lempomis DRT- 
375 įper parą 40-70 mer. 
h—m^), priesvoris padidėjo 
8—20 proc. Jie beveik nesir
go infekcinėmis ligomis ir 

rachitu, sumažėjo kritimų. 
Paršavedės, švitintos ta pa
čia lempa (per parą 100-140 
mer. h—m^), vedė stambes
nius paršelius, kurių vados 
svoris buvo 6—12 proc. di
desnis, jie geriau augo, o 
paros priesvoris buvo 7 —10 
proc. didesnis už kontrolinių. 
Melžiamos karvės, švitintos 
lempomis DRT-375 arba 
DRT-1000 (per parą 210-280 
mer. h8m^), davė 7—13 proc. 
pieno daugiau, jame padau
gėjo vitamino D ir buvo tru
putį riebesnis už kontrolinių. 
Švitintos vištos sudėjo dau
giau kiaušinių. Vadinasi, gy
vulių ir paukščių švitinimas 
ultravioletiniais spinduliais 
naudingas”.
JIE NESUPRANTA, “KAS 
IŠVARĖ DIEVĄ IŠ 
MOKYKLOS”

Chicagos kunigų “Draugas” 
(bal. 8 d.) skundžiasi ir ver
kia:

“Šiandien amerikiečių val
džios mokyklose nėra kry
žiaus, nekalbama jokios mal
dos prieš pamokas ir po pa
mokų, nedėstoma jokios reli
gijos. Mes pasakytume, kad 
amerikiečių mokykla yra 
ateistinė. Kodėl taip, reikia 
tik stebėtis . . .”

Visur kitur, net ir doleryje, 
dievas yra minimas, o mūsų 
viešosiose mokyklose apie jį 
nieko nesigirdi. “Draugo” su
tanuotiems redaktoriams di
džiausias galvosūkis, kodėl 
čia taip yra. Jie skundžiasi:

“Kodėl amerikiečių vaikams 
vengiama išgirsti Dievo var
dą, tai klausimas, į kurį sun
ku logiškai atsakyti, nes vi
siškai nėra priežasties ir nėra 
norinčių, kad mokykla būtų 
bedieviška. Todėl amerikie
čiai dažnai klausia, kas išvarė 
Dievą iš mokyklos.

Mokykla yra ir turi būti 
vaikams mokyti ir šviesti, o 
ne maitinti burtais, maldomis 
ir poteriais. Kaip tiktai šitas 
sveikas protas dievą ir išvarė 
iš Amerikos viešųjų mokyk
lų. Tai didelis, apšvietos, 
mokslo bei kultūros laimėji
mas.

Kaip tiktai šiuo sveiku su
pratimu yra pagrįsta Tarybų 
Sąjungoje ir Tarybų Lietuvo
je mokykla.

Reikia tikėtis, kad niekad, 
niekad Amerikoje nelaimės 
tamsiosios jėgos, kurios dar
buojasi, kad į jos mokyklas 
būtų įvesti — dievas, maldos 
ir poteriai.

O dieną anksčiau šitie kuni
gų organo galvočiai pasiėmė 
teisę kalbėti už komunistinių 
kraštų žmones, jų tarpe ir už 
Lietuvos, ir tikrai asiliškai 
užgiedodami:

“. . . komunistinių kraštų 
žmonės labai džiaugtųsi, jei
gu susilauktų tokios ‘diktatū
ros’, kokios buvo Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijo
je, Italijoje ir kituose kraš
tuose . . .”

Mums neaišku tik vienas 
dalykas: kodėl “Draugo” re
daktoriai pamiršo pasiūlyti 
hitlerinę Vokietiją. Juk pabė
gę iš Lietuvos nuo savo tau
tos, pirmiausia jie prieglaudą 
susirado pas Hitlerį. Ir šian
dien pamiršti komunistinių 
kraštų žmonėms pasiūlyti 
hitlerinę Vokietiją, o pavyz
džiu statyti Mussolinio Italiją 
arba Franco Ispaniją, švel
niausiai pasakius, labai nedo
ra. Hitleris, ir pekloje būda
mas, labai užsirūstins.
AR JIS DABAR
RAMIAU MIEGOSIĄS

Per visą laiką Chicagos 
menševikų laikraščio redak
torius atrodė labai išsigandu
siu žmogumi. Kartais mums 
atrodydavo, kad dėl to viskas 
jam galvoje ir maišosi. Bet 
labai džiugu girdėti, kad da
bar jis jau galėsiąs daug 
ramiau naktimis miegoti.

Ir iš tos nelaimės jį išgel
bėjęs Vakarų Vokietijos

Knyga juos išgarsino ir praturtino
Prieš keletą metų jie buvo tik “vaikėzai”, ambicingi 
jaunuoliai, “The Washington Post” reporteriai. Šiandien jie 
bene tik bus plačiausiai žinomi ir greitai bus turtingiausi 
šios šalies žurnalistai.

Mat, jie parašė knygą “The Final Days” [“Paskutinės 
Dienos”]. Ji kalba apie Nixoną ir jo desperaciją prieš jam 
pasitrauksiant iš prezidento vietos. Knyga dar tebėra 
spaudoje, bet jos turinys jau žinomas ir dėl jos Nixono 
šalininkai sukėlė didžiausią triukšmą. Kaltina autorius, kad 
jie piktai apšmeižė buvusį prezidentą. Bet šis triukšmas 
plačiausiai išgarsino knygas ir jos autorius.

Be to, pranešama, kad iš knygos bus susuktas filmas. 
Knygos autoriai taps milijonieriais!

Ir Australijoje Amerikos 
žvalgybos ranka?

Daug metų Australija buvo 
ištikimas reakcingiausių JAV 
sluoksnių vasalas. Tačiau ma
žėjant tarptautiniam įtempi
mui, pasaulio visuomenei nu
sisukant nuo karo “vanagų”, 
Australijos konservatoriai 
1972 metais pralaimėjo rinki
mus. H. Vitlemo leiboristų 
vyriausybė atšaukė iš Pietų 
Vietnamo australų kareivius, 
aktyviai parėmė taikingųjų 
tautų pasiūlymus paversti 
Pietryčių Aziją, taip pat Indi
jos vandenyną taikos zona.

Praėjusių metų pabaigoje 
Australijoje įvyko, pasak už
sienio spaudos, “konstitucinis 
valstybės pervesmas”. Ge
neralgubernatorius Dž. Ke
ras, simboliškai įkūnijęs Aus
tralijos priklausomybę Di
džiajai Britanijai, pirmą kar
tą šalies istorijoje staiga pasi
naudojo savo tariama val
džia: paskelbė nušalinąs H. 
Vitlemo vyriausybę, o perei
namajam laikotarpiui, kol 
bus surengti pirmalaikiai 
parlamento rinkimai, valdžią 
atidavė konservatoriams.

Laikui bėgant, užsienio 
spauda atskleidžia šio “aus
trališkos demokratijos” farso 
užkulisius. Pateikiama vis 
daugiau įrodymų, kad, ruo
šiant perversmą, aktyviai pa
sidarbavo JAV Centrinės 
žvalgybos valdybei.

Štai, kad ir toks keistas 
“sutapimas”. Generalguber
natorius Dž. Keras nušalino 
premjerą H. Vitlemą, likus 
keliolikai valandų, kada šis, 
kaip valstybės vadovas, turė
jo atsakyti į paklausimą par
lamente, nenuginčijamais 
faktais paremti savo ankstes- 

premjeras brolis socialdemo
kratas Schmidt, kuris jį užti
krinęs ir įtikinęs, kad “Sovie
tų Sąjunga nėra tokia galin
ga”, kokia jis ir kiti ją įsivaiz
davę.

Ir tai visa sužinome iš jo 
paties lūpų tokia antrašte 
vedamajame bal. 10 dieną. 
Girdi, kancleris Schmidt drą
siai pareiškė:

“Vakarų Sąjungos (priešą) 
sulaikyti galia yra nepaliesta, 
mūsų apdrauda nėra perma- 
ža, kaip kai kurie pesimistai 
galvoja. Kitos pusės pranašu
mas paprastų karo ginklų 
srityje yra balansuotas, ben
drai paėmus, žymiai didesniu 
atomo ginklų pajėgumu ir 
technologiška vakarų pažan- _ M ga.

Ir Martynas Gudelis, ma
tyt, juo pilnai pasitiki.

Mes sakome: Labai puiku, 
gal nuo dabar jis pradės 
mažiau nesąmonių kepti apie 
Tarybų Sąjungą. Kaip žinia, 
išsigandęs žmogus kartais vi
siškai nebežino, ką jis plepa. 

nį pareiškimą, kad tūlas pilie
tis Stolingsas, kuris palaiko 
glaudžius ryšius su Australi
jos konservatorių vadais, yra 
kadrinis Amerikos Žvalgybos 
darbuotojas. Buvo iškilęs 
rimtas pavojus, kad bus ne 
tik demaskuoti valdybos 
agentai Australijoje, bet ir 
sunkiau taps pratęsti sutartį 
dėl labai slaptos amerikiečių 
Pain Hepo ryšių bazės toles
nio buvimo Australijoje. O 
pasak užsienio spaudos, jos 
perkėlimas į kitą vietą kaš
tuotų JAV apie milijardą do
lerių. Nenuostabu, kad Cen
trinės Žvalgybos Agentūra 
išplėtė karštligišką veiklą.

Tuo tarpu Australijos ge
neralgubernatorius Dž. Ke
ras praeityje veikliai reiškėsi 
“Azijos ir Ramiojo vandeny
no baseino šalių juridinėje 
asociacijoje” bei kitose orga
nizacijose, kurias finansuoja 
JAV Centrinės žvalgybos 
Agentūra. Dar daugiau. Bu
vęs Australijos žvalgybinin
kas Dž. Keras, prieš tapda
mas generalgubernatoriumi, 
yra vadovavęs JAV automo
bilių kompanijos Australijoje 
filialui “General Motors Hol
den”, taip pat buvęs ameriki
nės naftos kompanijos “Eso” 
patarėjas.

Dirva “konstituciniam val
stybės perversmui” buvo iš 
anksto paruošta, Vidaus 
reakcija, Amerikos žvalgy
bos plačiai remiama ir palai
koma, sugebėjo per parla
mentą suparalyžiuoti leibo
ristų vyriausybės veiklą, są
moningai didino šalies ekono
minius sunkumus. Sunkų 
smūgį Australijai smogė pa
saulinė kapitalizmo krizė. Dėl 
visų šių priežasčių bedarbių 
skaičius Australijoje padidė
jo nuo 80 iki 400 tūkstančių, 
šalyje įsisiautėjo infliacija. 
Reakciniai sluoksniai, savo 
rankose turėdami daugumą 
masinės informacijos priemo
nių, dėl visų tų sunkumų 
apkaltino leiboristų vyriausy
bę. Tokiomis sąlygomis pir
malaikiuose parlamento rin
kimuose jie surinko svarią 
balsų daugumą.

Australijos konservatoriai 
dabar nesivaržydami mėgina 
vėl paversti penktąjį žemyną 
pasaulinio imperializmo 
ramsčiu. Ministras pirminin
kas M. Freizeris ragina JAV 
kariauną didinti savo jėgas 
Indijos ir Ramiajame vande
nynuose, viešai skelbia, kad 
Australijos uostai yra pasi
ruošę priimti branduoliniais 
ginklais apginkluotus Ameri
kos laivus.

Ką gi, to ir reikėjo laukti iš 
JAV Centrinės žvalgybos 
Agentūros statytinio.

A. Petkus

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai gerbiamas mielas 
Drg. Redaktoriau.

Širdingai dėkoju už “Lais
vėje” pareikštus labai malo
nius linkėjimus greitai man 
pasveikti, o taipgi už Naujų 
metinius sveikinimus mūsų 
bendradarbiams. Aš susti
prėjau ir jau dirbu.

L. Ž. Ū. Akademijoje dir
bantys šaliečiai ir panemunė- 
liečiai širdingai sveikiname 
Jus visus su artėjančia 1976 
m. Darbo žmonių tarptauti
nio solidarumo — Gegužės 
1-sios dienos švente, linkime 
stiprios sveikatos ir sėkmės 
kovoje už socializmo idėjas. 
Siunčiu straipsnį “Apie Vest
falijos darbininkijos baisius 
pergyvenimus ir prašau pa
talpinti.

Apie Dartmundo darbinin
kiją parašiau todėl, kad nuo 
1906 m., baisiausiose anglių 
kasyklose dirbo du mano bro
liai Napolis ir Petras, o taipgi 
Gučiūniečiai: Balaišis, Jurkš- 
tai, Rabliauskai, Grižai ir kiti 
kaimynai.

Prasidėjus pirmajam karui, 
kai Vokietijos valdžia pradėjo 
internuoti Rusijos piliečius, 
tai Napolis pabėgo į Škotiją, 
o Petras su dviem kaimynais 
atsidūrė Lietuvoje. Jie daug 
papasakojo apie dartmundie- 
čių angliakasių pragariškai 
sunkų darbą, apie jų atkaklią 
kovą prieš reakcingus vokiš
kuosius nacionalistus ir t. t. 
1975 m. buvo atvažiavęs bu
vęs Urlių kaimo senas gyven
tojas dartmundietis su suvo- 
kietėjusia dukra, kurie daug 
papasakojo baisių įvykių apie 
hitlerininkų siaubą ir 1.1. Tas 
rudasis košmaras ir paskati
no mane nors trumpai para
šyti apie tą.

L. Ž. ir Akademijoje š. m. 
kovo 30 d. įvyko pagerbimui 
velionio, buvusio nusipelnu- 
sio agronomo Alfonso Žu
kausko 80 metų sukakties 
paminėjimas.

Apie jo agronominę bei 
visuomeninę veiklą gražiai 
papasakojo prof. P. Vasi- 
nauskas, M. Meškauskienė, 
J. Paleckis, M. Giedvilas, 
prof. J. Bulavas ir kiti. Daly
vavo daug A. Žukausko bu
vusių bendradarbių ir pažįs
tamų. Atlikta įdomi ir turi
ninga meninė programa, ku
rią išpildė teatro solistės ir 
solistai.

Laukiu spaudos ir dėkoju.
Linkiu visiems geriausios 

sveikatos ir,sėkmės.
Jūsų

A. Gučiūnietis
•

SVEIKINIMAS IŠ 
VAKARŲ VOKIETIJOS 
Mieli laisviečiai!

Sveikinu Jūsų visą kolekty
vą su Darbo žmonių Tarptau
tinio Solidarumo Diena — 
Gegužės 1-jąja. Linkėdamas 
viso geriausio, sėkmės, sklei
džiant tiesos žodį ir nenuil
stamai kovojant už darbo 
žmonių teises kapitalistinia
me pasaulyje.

Vytautas Rainys

t

Mūrininkas
Mūrininke, 
tu kaip taškas, 
kaip taškelis 
aukštumoj.
Kas kad darbas 
tavo baigtas, 
dar pridėki 
dvi plytas.

rAk, pridėki, 
negailėki, — 
man j saulę vienu sprindžiu 
bus arčiau!

Kregždė
Skuba gervės / pietus, 
jų trimitai kaip raudos; 
į nežinomus tolius 
išskubėjai ir tu. 
Grįžta gervės su saule, 
jų trimitai kaip juokas; 
palinkau lyg klaustukasi 
mano kregžde, kur tu?.

VINCAS STOVIS

f
l
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Panašu į stebuklus, kad jie išliko gyvi

ĮSPŪDŽIAI IŠ ISTORINIAI
GARSIŲ MIESTŲ VOKIETIJOJE

Keturių programų keliais
JUSTAS PALECKIS

Nuotraukos kairėje filipinietis darbininkas Manuel Chatto, o 
dešinėje — Geronimo Acot, viduryje aukso kasyklos 
prezidentas. Šitie du darbininkai išbuvo aukso kasykloje 
užgriūti 24 dienas! Kiti du darbininkai ir inžinierius 
neatlaikė ir žuvo. Jie dėvi tamsius akinius, nes per tiek laiko 
nemačiusios šviesos akys neatlaikytų saulės šviesos. Jie 
pasakoja kasyklos prezidentui savo baisius išgyvenimus.

Jie turi būti nepaprastos sveikatos, kad tai atlaikė.

Žiūrint į Erfurtą nuo kated
ros kalno ar nuo kitos aukštu
mos, iš senųjų raudonųjų sto
gų jau ryškiai iškyla balti 
11-15 aukštų pastatai, pra
lenkiu aukščiausius bokštus. 
O tolumoje matyti nauja
miesčio panorama, per pas
kutiniuosius metus išaugę 
naujų statybų rajonai, kurie 
pradeda apjuosti Erfurtą. 
Metai iš metų jaunėja tas 
senas, jau 1,200 metų peržen
gęs miestas. Vyksta ne tiktai 
daugiaaukščių milžinų staty
ba, bet ir centro rekonstruk
cija. Plečiant žiedinį prospek
tą, pavadintą Jurijaus Gaga- 
rino vardu, nugriaunama ne
mažai senų namų, užstojan
čių jau pastatytų naujųjų 
eilę. Tačiau istorinis senasis 
centras uoliai saugomas, jo 
vertingieji namai moderni
zuojami iŠ vidaus ir gražina
mi iš viršaus. Todėl tokie 
spalvingi, paveikslingi lyg 
žaisliukai atrodo senieji na
mai Rotušės aikštėje, taip 
pat 32 namai, kurie sudaro 
Kremerio tiltą iš XIV am
žiaus.

Senąją Erfurto dalį jau esu 
matęs anksčiau, tad įdomu 
buvo aplankyti naujųjų staty
bų rajonus su jų ilgais, iš
lenktais daugiaaukščių namų 
blokais. Čia pamačiau Vil
niaus gatvę, kuri jau baigia 
įgyti savo pavidalą, o užrašai 
skelbia, kad tai “Vilniuse 
Strasse”. Toje gatvėje jau 
iškilęs ir svetainių komplek
sas, pąvadintas “Stadt Vil
nius” (“Vilniaus miestas”). 
Jame bus ne tik restoranas, 
bet ir kavinė, alaus baras, 
įvairios svečių salės. Tuo Er
furtas atsako į Vilniaus mos
tą — Lazdynuose esančią 
Erfurto gatvę ir jos “Erfur
to” restoraną, vertą ir Vil
niaus ir Erfurto.

Visada malonu susitikti su 
Vokietijos Vieningosios So
cialistinės Partijos Erfurto 
srities komiteto pirmuoju 
sekretoriumi Aloizu Broitiga- 
mu, nuoširdžiu Lietuvos 
draugu. Jis aukštai vertina 
gyvus ryšius tarp Tarybų 
Lietuvos ir Erfurto srities, 
kurie pasireiškia ne tik gau
siais įvairių organizacijų at
stovų bei turistų apsilanky
mais, parodų pasikeitimais, 
bet ir praktišku bendradar
biavimu. Taip naujoms Er
furto statyboms savo patari
mais ir pagalba talkininkavo 
Vilniaus naujųjų rajonų pro
jektuotojai ir statytojai.

Lietuvos žemės ūkio dar
buotojai atvyksta susipažinti 
su Erfurto srities pasiekimais 
aukštų derlių išauginime ir 
gyvulininkystės produkcijos 
didinime. Derliai čia pasiek
davo vidutiniai 44 centnerių 
iš hektaro, tik pernai dėl 
blogų oro sąlygų jie kiek 
mažesni — 39 centneriai.

Šį kartą turėjau tikslą pa

keliauti po Erfurto sritį. Tą 
kelionę galima pavadinti ke
lione keturių programų ke
liais.

Eizenacho mieste
Štai esu Eizenacho mieste, 

garsėjančiame populiarių 
automašinų “Vartburg” ga
mykla ir kitokia pramone. 
Šiame mieste gimė kompozi
torius J. S. Bachas, kurio 
muziejus yra viena įžymybių, 
o netoliese iškyla Vartburgo 
pilis, kurioje slapstėsi Marty
nas Liuteris. Tačiau čia nega
lima neprisiminti Eizenacho 
programos, priimtos 1869 
metais, vos tik įsikūrus Vo
kietijos socialdemokratų par
tijai.

Eizenacho programa buvo 
pagrįsta I Internacionalo 
principais, o įžymiais partijos 
vadovais buvo Augustas Be- 
belis ir Vilhelmas Libknech- 
tas. Eizenachiečiai, kaip va
dino tos pirmosios programos 
vykdytojus, tvirtai laikėsi 
proletariato klasinės kovos 
pozicijų, rėmėsi pagrindiniais 
marksizmo nuostatais, buvo 
nuoseklūs internacionalistai. 
Tai ypač pasireiškė laike Prū
sijos karo su Prancūzija 1870- 
71 metais. Jie tada reikalavo 
nutraukti karą, sudaryti tei
singą taiką, karštai pritarė 
herojiškai Paryžiaus komu- 
narų kovai 1871 m. Vokiečių 
socialdemokratija tada kovo
jo prieš nacionalizmą, prieš 
nuolaidžiavimą Bismarko 
vykdomai Prūsijos politikai, 
siekė demokratinio Vokieti
jos suvienijimo.

O štai Gotos miestas, 
priminęs ir Gotos programą

O štai Gota, miestas, kuria
me kadaise buvo leidžiami 
“Gotos kalendoriai”, skirti 
kruopščiam monarchinių di
nastijų narių registravimui. 
Dabar mažai beliko dinastijų, 
nebereikalingi ir tokie kalen
doriai. Tačiau greta gana 
stambios metalo apdirbimo, 
chemijos ir maisto pramonės 
Gota žymi kaip knygų, o ypač 
geografinių ir kitokių žemėla
pių leidimo centras.

Pernai Gotos mieste atžy
mėtos 100 metų sukaktuvės 
nuo Gotos programos, kuri 
buvo priimta Vokietijos So
cialdemokratų darbininkų 
partijos ir Visuotinos vokie
čių darbininkų sąjungos jung
tiniame suvažiavime 1875 
metų gegužės mėnesį. Buvu
siuose viešbučio namuose, 
kur vyko tas suvažiavimas, 
įrengtas muziejus, atvaizduo
jąs organizuotą Vokietijos 
darbininkų klasės kovą dėl 
savo’teisių. Daugeliu ekspo
natų, paveikslų, fotografijų, 
dokumentų parodyta toji ko
va nuo pat jos užuomazgos 
ligi socializmo laimėjimo Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje (Rytų Vokietijoje). 
Muziejaus centru yra salė, 

kurioje vyko suvažiavimas.
Abiejų darbininkų organi

zacijų susijungimas į vienin
gą Socialistinę darbininkų 
partiją buvo žymus įvykis 
vokiečių darbininkų judėjimo 
istorijoje. Tačiau Gotos pro
grama tapo žingsniu atgal 
palyginti su Eizenacho pro
grama. Norėdami pasiekti 
susijungimo, eizenachiečiai 
padarė žymių nuolaidų Lasa- 
lio oportunistinėms teori
joms, kuriomis rėmėsi Visuo
tinoji sąjunga.

Gotos programoje buvo 
skelbiama apie darbininkų 
klasės išvadavimą, gamybos 
priemonių suvisuomeninimą, 
socialistinės visuomenės su
darymą kaipo partijos tikslą. 
Tačiau programoje nebuvo 
idėjos apie socialistinę revo
liuciją ir politinės valdžios 
paėmimą į proletariato ran
kas. Kaip žinoma, K. Mark
sas savo rašinyje “Gotos pro
gramos kritika” pasmerkė 
programos teigimą, kad dar
bininkų klasė galės pasiekti 
savo tikslų visuotinų rinkimų 
keliu. Marksas griežtai sukri
tikavo programon įtrauktą 
Lasalio teigimą, būk proleta
riato atžvilgiu visos kitos kla
sės sudarančios “tik vieningą 
reakcinę masę”, nes toks nu
sistatymas paneigia proleta
riato sąjungą su valstiečiais.

Socialistinio judėjimo pliti
mas išgąsdino valdančias kla
ses, kurios griebėsi represi
jų. Reichstagas priėmė Bis
marko pasiūlytąjį “Išminties 
įstatymą prieš socialistus”. 
Tačiau persekiojimai nesu
trukdė darbininkų socialisti
nio judėjimo, kuris įgijo vis 
aštresnes formas. Jis pasi
reiškė streikais, demonstra
cijomis, susirėmimais su poli
cija. Visa tai privertė vyriau
sybę 1890 metais panaikinti 
“Išmintingąjį įstatymą”.

Erfurto programa 
ir jos trūkumai

Atgavusi veikimo laisvę, 
proletariato partija pasivadi
no Vokietijos Socialdemokra
tų partija ir 1891 metais 
sušaukė Erfurte suvažiavi
mą, kurs priėmė naują pro
gramą, pažangesnę už Gotos 
programą. Joje nebebuvo La
salio teorijų, tačiau liko dalis 
rimtų nuolaidų oportunizmui. 
Erfurto programa pripažino 
klasių kovos dėsnius, pagal 
kuriuos toji kova turi pasiekti 
kapitalistinės visuomenės pa
keitimą socialistine. Pabrėž
dama darbininkų klasės poli
tinės kovos reikalą, Erfurto 
programa nenumatė proleta
riato diktatūros būtinumo, 
apsiribodama visuotinų slap
tų rinkimų ir liaudies inicia
tyvos įstatymų leidime reika
lavimais. Programoje iškelta 
eilė reikalavimų dėl darbinin
kų buities pagerinimo, tačiau 
visai nutylėti valstiečių rei
kalai, ignoruojant jų vaidme
nį kaipo proletariato sąjungi
ninkų revoliucijoje. Erfurto 
programa tapo pavyzdžiu vi
sam II Internacionalui.

Kritikuodamas Erfurto 
programos trūkumus, F. En
gelsas ypatingai pabrėžė sto
ką punkto apie proletariato 
diktatūrą, net reikalavimo 
dėl respublikinės santvarkos 
įkūrimo vietoje monarchijos. 
F. Engelsas įspėjo vokiečių 
socialdemokratus dėl iliuzijų 
legaliu būdu iš pusiau abso
liutinės santvarkos pereiti į 
socialistinę ir komunistinę vi
suomenę.

Kaip žinome iš istorijos 
oportunistinės spragos pro
gramoje ir prisitaikėliška so
cialdemokratų lyderių politi
ka legaliose sąlygose užliūlia
vo ir išblėsino darbininkų 
masių revoliucinę nuotaiką. 
Žymi dalis oportunistinių de
šiniųjų lyderių vietoje klasių 
kovos, skelbė klasių taiką, 
vilkosi paskui buržuaziją. To
dėl atėjus lemtingam išban
dymui, kokiu buvo pirmasis 
pasaulinis karas, Vokietijos 
socialdemokratų partija jo 
neišlaikė ir tapo talkininku

LAISVE

Laiką leidžia turiningai
Kaune yra arti 50,000 pen

sininkų, daugelis jų — kovų 
ir darbo veteranai, kuriems 
atėjo užtarnauto poilsio lai
kas. Tačiau dauguma šio gar
bingo amžiaus sulaukę žmo
nių, nenurimsta, nesusilpnė
ja jų palinkimas visuomeninei 
veiklai.

Prieš metus Kaune inicia
toriai isteigė kovų ir darbo 
veteranų klubą. Šiuo metu jis 
turi daugiau kaip 300 narių. 
Pirmininku išrinktas H. Me- 
dišauskas, sekretore — A. 
Galskienė, aktyvūs šio klubo 
įsteigimo entuziastai ir visuo
menininkai. Klubo aktyve 
darbuojasi Ispanijos kovų da
lyvis P. Paraščiakas, revoliu
cinio judėjimo dalyvis A. 
Gabševičius, buvę tarybiniai 
partizanai, kariai J. Žikas, O. 
Špokienė, M. Filipavičius, 
LTSR nusipelniusi mokytoja 
J. Gabrėnienė, buvę darbi
ninkai J. Stankevičienė, A. 
Riubiškienė, P. Rimašas, ak
toriai veteranai J. Petraus
kas, J. Laucius.

Įsteigtos kelios sekcijos. 
Daug užmojų turi politinio 
švietimo ir agitavinio masinio 
darbo sekcija, kuriai vado
vauja komunistas J. Marke
vičius. Gerą pasisekimą turė
jo teminis vakaras “Tautų 

vokiečių imperializmui, įstū
musiam Vokietiją ir daugelį 
kitų šalių į karo katastrofą. 
Tai buvo ne tiktai Vokietijos 
socialdemokratijos, bet ir vi
so II Internacionalo bankro
tas.

Patekau ir į Miulhauzeną
Šioje kelionėje po progra

mų miestus patekau ir į Miul
hauzeną, irgi peržengusį 
1,200 metų amžių. Su tuo 
miestu susijęs paskutinis eta
pas vokiečių valstiečių karo, 
kurio 450 metų sukaktis buvo 
atžymėta pernai. Miulhauze- 
nas buvo žymus to karo cent
ras. Čion savo veiklą perkėlė 
įžymusis valstiečių vadas, re
formuotos bažnyčios kunigas 
Tomas Miunceris. Tas karas 
ir Tomo Miuncerio iškeltoji 
radikalių politinių ir sociali
nių reformų programa buvo 
pažangiu reiškiniu tiktai anų 
laikų atžvilgiu.

Svarbiausi tos programos 
reikalavimai buvo — visa 
valdžia liaudžiai, žemės — 
tiems, kas ją dirba, visų 
žmonių lygybę, aukštųjų luo
mų privilegijų panaikinimas. 
Valstiečių karo sukaktuvių 
proga Miulhauzene įkurtas 
memorialinis muziejus. Jame 
parodytas tas bandymas su
kurti laisvą darbo žmonių 
valstybę ir visuomenę, pra
gariškas to karo galas ir 
žiaurus feodalų susidorojimas 
su sukilėliais ir Tomu Miun- 
ceriu, kuriam buvo nukirsta 
galva. Memorialinio muzie
jaus vienoje sienoje įrašyta 
Tomo Miuncerio programa, o 
kitoje — Vokietijos Demo
kratinės Respublikos straips
niai, kurie liudija, kad šioje 
vokiečių valstybėje įkūnyti 
tie reikalavimai, kuriuos 
prieš 450 metų iškėlė ir už 
kuriuos kovojo valstiečiai ir 
miesto proletarai.

Tikra nuosekli Vokietijos 
revoliucinė partija įsikūrė 
1918 metų lapkričio revoliuci
jos audroje. Tai buvo Vokie
tijos Komunistų Partija, va
dovavusi vokiečių darbininkų 
klasės kovai. Po antrojo pa
saulinio karo, 1946 m. balan
džio mėnesį, Vokietijos Ko
munistų Partija susijungė su 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partija į bendrąją Vokietijos 
Vieningąją Socialistų Partiją, 
kuriai vadovaujant 1949 me
tais įkurta Vokietijos Demo
kratinė Respublika. Toji dar
bo žmonių respublika ir jos 
didingi laimėjimai visose sri
tyse apvainikavo ilgą Vokie
tijos liaudies kovą ir radika
liausiu būdu išsprendė visų 
pažangiųjų programų keltus 
klausimus.

mūs draugystė kaip plienas 
tvirta” ir kiti.

Praktika parodė, kad ir 
garbingo amžiaus žmonės ne
pasensta dainai ir šokiui. 
Kiekvieną antradienį ir penk
tadienį Meno darbuotojų na
muose repetuoja mišrus cho
ras, kuriam vadovauja muzi
kas L. Šulcas. Įdomu, kad 
tame chore dainuoja buvęs 
pirmosios Kaune dainų šven
tės dalyvis J. Liutkus. Da
bartiniai choristai jį išrinko 
savo seniūnu. Šitas dainos 
entuziastas, dalyvavęs visose 
Lietuvos dainų šventese, sa
ko:

— Daina neleidžia pasenti. 
Choro repeticijose galima pa
bendrauti su žmonėmis, o 
ypač malonu su visais, sutar
tinai, dirigento mostui paklu- 
sus, užtraukti skambią dainą.

Daugiau jau pasidarbavo 
dramos ratelis, kuriam vado
vauja LTSR nusipelnęs artis
tas A. Gabrėnas. Vien su 
etnografimu vaidinimu “Ci- 
daro vestuvės” ratelio nariai 
pasirodė publikai daugiau 
kaip 30 kartų. Šiltai darbo 
veteranus žiūrovai sutiko Vy
tauto kultūros parke. “Inka
ro” kombinate, Vilniuje, 
Šiauliuose, Šeduvoje, Baisa- 
galioje ir kitur.

Pats jauniausias klube yra 
šokių ratelis, kuriam vado
vauja R. Zadušauskaitė. Ji 
sako:

— Pasirinkom šokius pagal 
amžių ir - jėgas. Daugiausia 
mūsų repertuare lietuvių 
liaudies šokių, šokamų lėtai ir 
iškilmingai.

Aktyviai darbuojasi eks
kursijų ir sporto sekcija, va
dovaujama G. Glado: Ši sek
cija jau surengė kelias išvy
kas į Vilniaus Operos ir bale
to teatrą, Panevėžio dramos 
teatrą,* organizuotai aplankė 
M. K. Čiurlionio muziejų, 
surengė ekskursijas į Pirčiu
pį, Durskininkus, Biržus ber 
kitur. Neblogai veikia šaškių 
bei šachmatų mėgėjų ratelis.

Kauniečiai ne pirmieji ėmė
si burti į vieningą šeimą 
vyresnio amžiaus žmones. 
Jau keliolika metų veikia pa
našūs klubai Rygoje, Taline, 
Pskove. Minėtų klubų vado
vai buvo pasikvietę kaunie
čius viešnagėn. Ypač svetin
gai priėmė Talino kovų ir 
darbo veteranų choro “Kun- 
gla” nariai. Supažindino kau
niečius su choro ir kitų meno 
ratelių veikla, parodė Talino 
revoliucines ir kultūrines vie
toves. Vandalinas Junevičius

Įvairenybės
° Turtingas amerikietis iš

vyko į kelionę savo sportiniu 
lėktuvu, tačiau ištiko nesėk
mė — lėktuvas sudužo. Du 
mėnesius teko jį remontuoti. 
Žmona pasiskubino apifor
minti dokumentus ir gavo 
draudimo sumą. Sugrįžusį 
vyrą ji , sutiko be jokio 
džiaugsmo. “Mano brangusis, 
— tarė nusivylusi, — tu gy
vas!! Tad aš prarasiu draudi
mo sumą! . .” Vyras pareika
lavo skyrybų. Harlem City 
teismas patenkino jo prašy
mą.
° Neįprastas detektyvinių 

romanų autorių kongresas 
surengtas Londone. 300 ro
manistų mokėsi mikliai atra
kinti spynas, vartoti įvairius 
ginklus, pasigaminti rankines 
bombas su laikrodžio mecha
nizmu namų sąlygomis ir t. t. 
Kongreso dalyviai taip pat 
aplankė garsių nusikaltimų 
vietas, kur jiems buvo suvai
dintos “meistriškų” nusikalti
mų scenos.
° Daugiau kaip pusė milijo

no prancūzų didžiuojasi įvai
riais titulais, tam neturėdami 
jokios teisės. 24 tūkstančiai 
pseudoaristokratų šeimų te
lefonų knygoje įrašyta kaip 
grafai, vikontai arba baronai, 
nors į tituluotos prancūzų 
aristokratijos sąrašą įtrauk
tos tik 4057 šeimos.

3-ias puslapis

Lietuvos Veterinarijos akademija išleido pirmąją naujos 
specialybės — zooinžinierių laidą. Dabar Akademija kasmet 
išleis po 90 šios labai reikalingos Lietuvos liaudies ūkiui 
specialybės absolventų. T. Žebrausko nuotrauka

SKAMBA "VARPO" DAINOS
Vilnius. — Už aktyvų tary 

binės dainos propagavimą ir 
aukštą atlikimo meistrišku
mą Lietuvos TSR Valstybinio 
profesinio techninio mokymo 
komiteto respublikinių kultū
ros namų nusipelnęs vyrų 
choras “Varpas”, kuriam va
dovauja Anicetas Arminas, 
apdovanotas TSRS Kultūros 
ministerijos ir Kultūros dar
buotojų profsąjungos Centro 
komiteto Garbės raštu.

Per dvidešimt įtempto dar
bo metų vyrų choras “Var
pas” pasiekė didelių kūrybi
nių laimėjimų, tapo vienu 
geriausių saviveiklinių kolek
tyvų šalyje. Nusipelnęs ko
lektyvas žinomas ne tik šim

Prie komunarų sienos
Idėjos, jei didžios,
Nežūsta kaip žmonės, 

Jų niekas negali užkasti į kapą, —
Jos gyvos išlieka,
Nemiršta, nedingsta,

Gyvybinę jėgą plėtotis savy keistai slepia.

Idėjos, jei tikros,
Jos plinta kaip gaisras, 

Kada jis į girią sausroj įsigauna.
Jį veltui gesintum
Ir vandenį piltum, — 

Liepsna vis naujus kvartalus savo galion pagauna.

Idėjos, jei kilnios,
Yra stebuklingos,

Legionų pulkai prieš jas neatsilaiko,
Jos sužavi protą,
Jos ima nelaisvėn,

Jos geležį žudančio ginklo slaptingai įveikia.

Idėjos, jei širdžiai
Jos brangios, pažangios, — 

Bejėgės prieš jas apgavystės ir klastos.
Jos skverbias pro melą,
Sukausto jo galią,

Jomis supulsuoja apnarpliotas priespauda kraštas.

Ties kapinių siena
Baltoj mėnesienoj

Matyti lyg klumpančių šmėklų šešėliai. . .
Nors žiauriai jie mirė, 
Patyčią patyrė,

Bet liepsnai idėjų jie platų pasaulį prikėlė . . .
J. S.

Execution of the Communards at Pere-Lachaise Cemetery.
Drawing from the Carnavalei Museum, Paris

tais koncertų respublikoje, jo 
dainų klausėsi daugelio są- 
^ngos miestų mc 1 ' mylėto

jai. “Varpas” — ta. plautinių 
konkursų dalyvis ir laurea
tas. A. Svajys

Ansambliui garbės 
vardas

Vilnius. — Už aktyvų lietu
vių liaudies ir tarybinio meno 
propagavimą bei didelius kū
rybinius laimėjimus suteiktas 
Vilniaus Valstybinio pedago
ginio instituto liaudies dainų 
ir šokių ansambliui “Šviesa” 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kolektyvo garbės vardas.



4-tas puslapis

JURGIS WASHINGTON

U. ANDRULIS

Du patys žymiausi vadai, suvaidinę pačias svarbiausias 
roles Amerikos kovoje už pasiliuosavimą nuo Didžiosios 
Britanijos, buvo Jurgis Washingtonas ir Tomas Jefferso- 
nas. Jų roles galima apibudinti sekamai: Jeffersonas— 
idėjinis vadas—smegenys. Washingtonas—karinis vadas— 
jėga.

Man teko maloni pareiga šioje knygoje aprašyti Jurgį 
Washingtona—apibudinti, kaip trumpiausia galima, jo 
darbus, jo neapsakomai svarbų vaidmenį Amerikos Re
voliucijoj, Amerikos kolonijų kovoje už nepriklausomybę.

Jurgis Washingtonas gimė 1732 metų vasario 22 dieną 
Bridges Creek, Virginia, iš tėvų Augustino ir Marės 
Washington ų. Jo motina Marė Bali buvo jau antra Au
gustino Washingtono žmona. Jurgio Washingtono protė
vis Jonas Washingtonas atvyko iš Anglijos 1657 metais 
ir apsigyveno Virginijoje. Jurgis neteko tėvo vos sulau
kęs 10 metų amžiaus.

Apie Jurgio Washingtono jaunystę davinių tėra ne
daug. Kiek yra žinių, jis mokykloje mokėsi tiktai pradi
nio mokslo, o toliau jau turėjo pasitenkinti taip vadinama 
“gyvenimo mokykla.’’ Tačiau Jurgio pusbrolis Laurynas 
buvo pasiųstas Anglijon mokintis ir įsigijo aukštesnio 
mokslo. Paskui, aišku, kai ką jis perdavė Jurgiui.

Tėvų turtą paveldėjo Laurynas. Jurgiui teko tik ma
ža dalis. Bet kai Laurynas mirė nuo džiovos 1752 me
tais, tai Jurgį paliko globėju savo dukters ir turto. Deja, 
Jurgis neturėjo daug laiko rūpintis namais. Būdamas di
delės energijos ir akcijos žmogus, jis tuojau įsitraukė 
veiksmų sūkuriu jau smarkiai įsibangojusio kolonijų gy
venimo.

Iš savo pusbrolio Jurgis buvo pramokęs militarinio muš
tro ir įgijęs abelnai karinio žinojimo. Taipgi dėl kitų tei
giamų ypatybių ir gabumų, jis 1752 m. buvo paskirtas 
Virginijos milicijos generolu-adjutantu. O 1753 metais, 
francūzų-indijonų armijai einant į Ohio ir dalį Pennsyl
vanijos, Washingtono komandoje buvo pasiųsta neskait
linga ekspedicija pastoti kelią. Susirėmime ties Great 
Meadows Washingtono armija laimėjo. Bet kitam mū
šyje, prie Fort Necessity, ji buvo sumušta.

Sugrįžęs iš tos ekspedicijos Washingtonas valdžiai pa
tarė statyti fortus tarpe dviejų upių, kur dabar yra Pitts- 
burghas.

Greitu laiku Washingtonui prisiėjo susidurti su nepa
kenčiamu Britanijos karinės komandos atsinešimu linkui 
kolonijų. Mat, jos buvo patvarkyta, kad žemesnės ran
gos Britanijos karininkas yra aukštesnis už aukštesnės 
rangos kolonijų karininką. Be to, gub. Robert Dinwiddie 
sauvališkumas ir nesiskaitymas su kolonistų karių gerove 
išvedė Washingtona iš kantrybės. 1754 metų lapkričio 15 
dieną jis rezignavo iš Virginijos regimento komandos.

Bet tuo tarpu į Ameriką pribuvo britų generolas Ed
ward Braddock, karaliaus valdžios atsiųstas vesti karą 
prieš francūzus. 1755 metų kovo 14 dieną Washingtonas 
gavo pakvietimą nuo Braddocko vėl stoti armijom Pa
kvietimą Washingtonas priėmė. Gegužės 10 dieną mies
telyj Frederick, Maryland, susitiko su gen. Braddocku ir 
tapo paskirtas jo pagelbininku.

Washingtonas vėl sutiko vykti su militarine ekspedicija 
Pennsylvanijon prieš francūzus-indijonus. Sakoma, dėka 
to, kad britų armijos komandantas nepaisė Washingtono 
ir jo karininkų patarimų, ta ekspedicija labai nepavyko. 
Veik visą armiją francūzai ir indi jonai sunaikino. Iš ka
rininkų likosi nesužeistas tik Washingtonas. Jis sugrįžo 
Virginijon su maža karių dalimi.

Esant 23 metų Jurgis Washingtonas jau buvo paskirtas 
visos Virginijos karinių jėgų komandantu.

1759 metais jis vedė jauną, turtingą našlę Marthą Cus- 
tis. Jo turtas padidėjo net iki $100,000, kas tais laikais 
buvo skaitoma dideliu turtu. Penkioliką metų Washingto
nas gyveno kaipo plantatorius Mount Vernon, Virginijoj, 
ir buvo vergų savininkas. Tačiau vergijai jis buvo prie
šingas ir norėjo ją panaikinti, kaip Jeffersonas, Madiso- 
nas, Henry, Lee ir kiti Revoliucijos vadai. Jeffersonui 
kartą Washingtonas pasakęs, kad “vergiją reiktą įstaty
mais uždrausti“ ir kad jis pirmas balsuotų už tokį įstatymą.

Savo dienyne, kur kalba apie ūkį, Washingtonas nevar
toja žodžio vergai. Jis rašo—“mano darbininkai.” Tas 
rodo, kad jis net žodžio vergas nekentė, drovėjosi. O 
savo palikimo testamente Washingtonas įrašė proviziją 
paliuosavimui jo ūkio vergų.

LAISVĖ

į kolonijų revoliucinį judėjimą prieš Didžiąją Britaniją 
Washingtonas įsitraukė dar jaunas būdamas. Pavyzdžiui, 
1769 metais Virginijos gubernatorius Berkeley išvaikė sei
melį už jo nepaklusnumą karaliaus valdžiai ir priešinimą
si Britanijos priespaudai. Seimelio nariai susirinko vie
šoje užeigoje ir tęsė savo darbą, kaipo Virginijos žmonių 
išrinkti atstovai rūpintis jų interesais. Nors Washing
tonas buvo asmeniškai gan geruose santykiuose su Berke
ley, bet aktyviai dalyvavo nelegališkam, gubernatoriaus 
uždraustam seimelio narių posėdyje.

Washingtonas ypač dramatiškai pasirodė 1774 metų 
Virginijos konvencijoj, kuri buvo sušaukta Williamsburge 
išrinkimui delegatų į Pirmąjį Kontinentalį Kongresą, ši 
konvencija ne tik griežtai išstojo prieš Britanijos ant 
amerikiečių užkrautus taksus, bet taipgi pasisakė už ko
lonijų teisę save valdyti. Kuomet ėjo diskusijos apie 
Bostono apgynimą, Washingtonas atsistojo ir pareiškė: 
“Aš sudarysiu 1,000 karių pats savo lėšomis ir maršuo- 
siu su jais gelbėti Bostonui.“ Tokis drąsus dargi pasitu
rinčio plantatoriaus pareiškimas visuose sukėlė didelį 
ūpą. Washingtonas tapo išrinktas delegatu į Kongresą.

Kontinentalis Kongresas, kaip žinoma, susirinko rug
sėjo 5 dieną Philadelphijoj, apvienijo iki šiol buvusias 
padraikas kolonijų kovas už nusikratymą Britanijos vieš
patavimo. Vienam laiške iš Kongreso Washingtonas rašė: 
"Jei ministerija (Britanijos) galutinai pasiryžus savo už
sispyrimą pravesti, tai bus daugiau kraujo praliejimo, 
negu kada pirmavus šiaurinėje Amerikoje.“ O vienok dar 
ir dabar jis abejojo dėl ginkluotos kovos prieš Britaniją. 
Jis nenorėjo jos ir troško išvengti, bet taipgi permatė, 
kad ginkluotas susikirtimas gali ateiti.

Kontinentalis Kongresas pasiuntė Washingtona į Bos
toną gauti Suffolk apskričio užgyrimą Kongresui. Jo mi
sija buvo pilnai pasekminga ir iš ten jis grįžo Virginijon.

1775 metais Washingtonas buvo vėl išrinktas į Antrą
jį Kontinentalį Kongresą. Dabar jis jau veikliai dalyva
vo Kongreso komitetuose, ypatingai militariniuose, ir 
dirbo aptvirtinimui New Yorko.

Washingtono ir kitų, kurie iki pat 1775 metų buvo 
priešingi ėmimui ginklo prieš Britaniją, įsitikinimus iš
blaškė įvykiai ties Lexingtonu. Balandžio 19 dieną Mas
sachusetts Kolonijos gubernatorius pasiuntė į Concordą 
Britanijos kareivių pulką paimti ten esamą kolonistų 
amuniciją. Prie Lexingtono, apie 11 mylių nuo Bostono, 
britus pasitiko kolonistų milicijos būrys iš 70 vyrų ir 
įvyko ginkluotas susikirtimas. Tai buvo pirmas kraujas 
už Amerikos kolonijų nepriklausomybę. Tas incidentas 
žaibo greitumu perbėgo kolonijas. Pakilo kolonistų pa
gieža, padidėjo pasiryžimas imties ginklo ir nusikratyti 
Britanijos jungą. Patrick Henry, Richard Henry Lee, 
Samuel Adams ir kiti kairieji revoliucijonieriai, kurie ir 
pirmiau jau kalbėjo apie kovą už nepriklausomybę, dabar 
ėmė kur kas drąsiau ir atviriau reikšti savo nusistatymą. 
Po Lexingtono įvykių liko tik vienas ginkluotos kovos ke
lias linkui nepriklausomybės ir kolonijos tuo keliu nuėjo. 
Birželio 15 dieną Kontinentalis Kongresas vienbalsiai iš
rinko Washingtona vyriausiu karo komandantu. Jis tapo 
vadu tos didžiosios ginkluotos kovos.

Birželio 17 dieną Washingtonas pribuvo į Cambridge, 
Mass., ir ėmėsi darbo paruošti armiją. O tai buvo sun
kus, didelis ir atsakomingas darbas. Jis čia rado tik 
ginkluotų kovotojų būrius, kurie vadinosi milicija. Jiems 
stokavo ir karinio išsilavinimo ir disciplinos. Bet Wash
ingtonas, gerai suprasdamas šiuos kovotojus, neilgai ėmus, 
pavertė juos į kariuomenę.

1776 metais britų armija tapo išvyta iš Bostono. Wash
ingtono autoritetas paaugo. Jo vardas dabar jau skambė
jo visose kolonijose. Bet tai buvo dar tik pradžia tos il
gos ir sunkios kovos.

1775-1776 metai buvo ypatingai sunkūs. Kolonijose karo 
reikmenų gamybos kaip ir nebuvo. Teko dirbti ginklus 
kaip kas išmanė. Tas pats ir su amunicija. Tai tuo sun
kiu laiku Tomas Paine rašė: “Dabar yra tie laikai, kuriais 
išbandoma žmonių siela.“ Tai buvo laikai, kurie išbandė 
amerikiečių, ypatingai vadų, sielą—juo labiausia Wash
ingtono, kaipo galvos ginkluotų Revoliucijos jėgų. Paine, 
Jeffersono ir kitų moralinė parama jam buvo labai rei
kalinga ir jis mokėjo ja pasinaudoti sustiprinimui savęs 
ir armijos.

Washingtono ir jo armijos laimė buvo, kad Britanijos 
armijos vadovybė buvo prasta. Išskyrus vieną generolą 
Cornwallisa, kiti buvę netinkami ypač tose sąlygose vesti 
karą. Amerikos gyvenimas jiems buvo svetimas. Iš kitos 
pusės, nors menkiau ginkluota, kolonijalė armija turėjo 
didelį pasiryžimą. Mat, ji buvo susijus su liaudimi, nes ji 
susidėjo iš tos pačios liaudies sūnų. Jinai kovojo už žmo
nių laisvę ir teisę gyventi savistoviai. Be to, jos koman
doje buvo sugabių ir atsidavusių generolų.

Washingtonui tenka garbė taipgi ir už tai, kad jis mo
kėjo sugyventi su svetimšaliais ir panaudojo jų gerus 
norus Amerikos laisvės iškovojimui, šalia jo buvo gene
rolai von Steuben, Lafayette, Kosciuška, Pulaski, DeKalb 
ir kiti, šitie svetimšaliai karininkai suvaidino nepavaduo
jamą rolę amerikiečių išsilaisvinimo kare. Apie jų atski
rus atsižymėjimus skaitytojas ras šioje knygoje.

Kalbama, jog vieną kartą kas tai pastebėjęs Washing
tonui, kad buvę galima suimti vieną žymų britų generolą, 
bet jis nepasinaudojęs proga. Washingtonas į tai atsakęs, 
kad vieton netikusio generolo britai būtų pastatę gerą. 
Girdi, geriau suiminėti gerą britų armiją, o palikti pras
tus generolus! (Bus daugiau)

Abiem šalim 
naudinga sutartis

Balandžio 7 d. Kremliuje 
pasibaigė TSKP CK Politinio 
biuro nario, TSRS Ministrų 
Tarybos Pirmininko A. Kosy
gino, TSKP CK Politinio biu
ro nario, TSRS užsienio rei
kalų ministro A. Gromykos ir 
Švedijos Ministro Pirmininko 
U. Palmės derybos.

Susitikime buvo baigtos 
svarstyti tarptautinės pro

blemos, dominančios abi ša
lis, taip pat TSRS ir Švedijos 
dvišalių santykių klausimai.

Tapo pasirašyta ilgalaikė 
prekybos sutartis.

Derybų dalyviai pareiškė 
įsitikinimą, kad Maskvoje 
įvykę pokalbiai ir susitikimai 
padės plėtoti Tarybų Sąjun
gos ir Švedijos bendradarbia
vimą, sprendžiant tarptauti
nius klausimus, taip pat gilin
ti dvišalius TSRS ir Švedijos 
ryšius įvairiose srityse.

Penktadienis, balandžio [April] 23, 1976

Šaunusis brolių duetas

Algis ir Voldemaras Frankoniai

Jau studijuojant vokalą LTSR Valstybines konservatori
jos dėstytojo Valerijaus Indrikonio klasėje, Frankoniai 
dalyvavo lenkų dainos atlikėjų konkurse, kuriame buvo 
apdovanoti specialiu prizu duetui. Gerai brolių dainos buvo 
įvertintos ir aptariant tradicinio estradinės muzikos festiva
lio Palangoje rezultatus. Tada spauda pažymėjo: “. . . 
sustiprėjo balsai, raiškesnis pasidarė intonavimas, tvirtes
nės frazės”. Dabar Frankoniai rengiami pagal naują 
mokymo programą — estrados vokalistai. Jie bus pirmieji 
estrados dainininkai su specialiu aukštuoju išsilavinimu . . .

Frankonių repertuaras platus — nuo lyrinių (“Apskritai 
— mes lyrikai”) lietuvių kompozitorių dainų iki aštrių, 
didelės vokalinės įtampos reikalaujančių ritmų.

(

Saugokime
Labai varginantis akių su

sirgimas — glaukoma. Dėl 
padidėjusio spaudimo akies 
obuolio viduje sunyksta, at
rofuojasi regimasis nervas, ir 
nesigydant galima apakti.

Pastaruoju metu labai rūpi
namasi kuo anksčiau glauko
mą pastebėti ir sistemingai 
gydyti. Todėl visiems vyres
nio amžiaus žmonėms, besi
kreipiantiems į akių ligų ka
binetus, tikrinamas akispū- 
dis. Vis plačiau rengiami pro
filaktiniai patikrinimai.

Visi sergantieji glaukoma 
dispanserizuojami, jiems ski
riamas atitinkamas gydymas. 
Labai svarbu, kad pacientai 
rūpestingai vykdytų gydyto
jų nurodymus ir gydymo ne
nutrauktų. Sergantiems 
glaukoma negalima rūkyti, 
gerti svaigalų. Maitintis rei
kia reguliariai, saikingai, ne
valgyti rūkytos mėsos, sūrių, 
aštrių ir sunkiai virškinamų 
patiekalų. Būtinai laikytis 
dienos ir darbo režimo. Nega
lima dirbti žemai pasilenkus, 
tvankiose ir karštose patal
pose, reikia vengti tiesioginių 
saulės spindulių, didelio fizi
nio įtempimo. Nerekomen
duotinas darbas naktinėse 
pamainose.

Skaityti galima tik su per-

regėjimą
traukomis, patogiai sėdint 
prie staline lempa apšviesto 
salo. Televizijos laidas žiūrėti 
trumpai. Būtina surasti laiko 
kasdien pasivaikščioti gryna
me ore.

Glaukoma gali susirgti jau
ni žmonės, paaugliai ir net 
kūdikiai. Kylant akispūdžiui, 
elastingos kūdikių akies 
obuolio sienelės tempiasi, ir 
akys, jei procesas abipusis, 
palaipsniui didėja. Tėvai, ap
linkiniai žmonės čia nemato 
nieko blogo. Praėjus kelioms 
savaitėms, mėnesiui, kitam, 
akys pradeda ašaroti, kūdikis 
darosi neramus, blogai val
gio, naktimis verkia. Akių 
obuoliai parausta, ragenos 
padrumstėja. Vadinasi liga 
įsisenėjo.

Pagrindinis įgimtos glauko
mos gydymas yra operacinis. 
Kūdikius, sergančius glauko
ma, reikia operuoti kuo anks
čiau, kol akies obuolys dar 
nėra labai padidėjęs, o regi
masis nervas dar funkcionuo
ja.

Regėjimą reikia saugoti iš 
vaikystės. Pajutę nors ir ma
žiausią regėjimo pakitimą, 
neatidėliokime vizito pas gy
dytoją okulistą.

Genovaitė Jasaitienė
Medicinos mokslų kandidatė

Rinkimai Lietuvos TSR 
mokslų akademijoje

ĮVAIRUMAI
Jau 80 metų Anglijoje vei

kia žmonų skriaudžiamų vyrų 
klubas. Nors po žmonų padu 
yra tūkstančiai vyrų, klubą 
turi tik 40 narių. Viename 
paskutiniųjų klubo narių su
važiavime jų dalyvavo tik 20. 
Kiti atsiuntė telegramas: 
“Negaliu atvykti, žmona ne
leidžia”.

•
Medžiaga dirbtiniams kau

lams. Pennsylvanijos univer
sitetas sukūrė metodą dirbti- 
.niams kaulams gaminti. Iš 
Ramiojo vandenyno koralų.

Ištyrę koralų struktūrą, 
mokslininkai nustatė, kad ji 
yra panaši į bičių korius ir 
labai artima kaulų sandarai. 
Gaminant pagrindą dirbti
niam kaului, į koralą įlieja
mas skystas vaškas, kol pri
pildomos visos akutės. Kai 
vaškas sustingsta, koralas, 
kuris kone visas sudarytas iš 
karbonato, ištirpinamas pra
skiestoje druskoje. Koralinės 
nuosėdos maišomos su poli- 
merizuota plastmasine kera
mika ar metaline medžiaga, 
paskui iš jų daroma kaulo 
kopija.

Pennsylvanijos universite
to chemikai taip pat parengė 
metodą iš koralo pagaminti 
sintetinei medžiagai, kurios 
cheminė sudėtis panaši į žmo
gaus kaulą. Koralas įdeda
mas į uždarą indą su fosfato 
tirpalu ir keletą dienų kaiti
namas aukštoje temperatūro
je ir dideliame spaudime - 
Karbonato jonai iš koralo 
išplaunami ir pakeičiami tir
palo fosfato jonais. Gautasis 
produktas turi koralo struk
tūrą, tačiau yra sudarytas iš 
kietų apatinių natūralaus 
kaulo kristalų.

Iš tokios medžiagos paga
minti varžtai ir sraigtai tinka 
sužalotiems kaulams sutvir
tinti ir net dirbtiniams sąna
riams gaminti.

Bandymai su triušiais ir 
šunimis parodė, kad ši me
džiaga greitai prigyja, kaulas 
tiesiog į ją įauga. Dabar 
bandoma iš jos pagaminti 
kaulų dalis, taip pat ir dantis.

•
“Audra”. Taip pavadintas 

naujas dulkių siurblys, kurį 
pradeda gaminti Vilniaus 
Elektrinio suvirinimo įrengi
mo gamykla. Naujuoju siur
bliu galima taip pat ir dažyti 
kambarių sienas, purkšti gė
les ir drėkinti orą. “Audros” 
naujovė — filtrų užteršimo 
indikatorius ir prietaisas su
rinktoms dulkėms supresuo
ti.

Surinko K. Petrikienė v

Šios šalies
Vilnius. — Balandžio 16 

dieną įvykusioje Tarybų Lie
tuvos Mokslų Akademijos vi- 
suotinioj susirinkimo sesijoje 
išrinkti nauji Akademijos tik
rieji nariai ir nariai korespon
dentai bei Akademijos prezi
diumas.

Tikraisiais nariais išrinkti: 
Ekonomikos Instituto vado
vas Antanas Buračas. Vil
niaus Universiteto katedros 
vedėjas kalbininkas Vytautas 
Mažiulis, Botanijos Instituto 
direktoriaus pavaduotojas 
Alfonsas Merkys, Fizikos ir 
Matematikos Instituto sekre
torius kibernetikas Jonas 
Mackus, visuomenės mokslų 
skyriaus sekretorius Vladas 
Niunka, Vilniaus Universite
to katedros vedėjas fizikas 
Jurgis Visciakas, Chemijos ir 
Cheminės Technologijos In
stituto direktorius Romanas 
Visomirskis.

Akademijos nariais kores
pondentais išrinkti aštuoni 
mokslininkai. Jų tarpe — 
Biochemijos Instituto sekre
torius Antanas Jasaitis, Bio
chemijos Instituto sekretorė 
Sofija Kanopkaitė, Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Institu

to sekretorius Jonas Lanku
tis ir kiti.

Dabar Lietuvos Mokslų 
Akademijoje — 24 tikrieji 
nariai ir 25 nariai korespon
dentai.

Akademijos prezidentu vėl 
perrinktas Juozas Matulis, 
viceprezidentais — Juras Po
žėla ir Algirdas Žukauskas, 
Akademijos Prezidiumo vy
riausiuoju moksliniu sekreto
riumi — Kazys Meškauskas.

Giedrės Tautkaitės 
debiutas Maskvoje

Maskvoje, Kremliaus Su
važiavimų Rūmuose įvyku
siame TSRS Valstybinio 
Akademinio didžiojo Teatro 
spektaklyje — Guno operoje 
“Faustas” Margaritos vaid
menį atliko Lietuvos TSR 
nusipelniusi artistė Giedrė 
Kaukaitė. Jos partneriais bu
vo žymūs tarybinės operos 
meistrai. Spauda palankiai 
atsiliepė apie lietuvių daini
ninkės pasirodymą Didžiojo 
Teatro, šiemet pažyminčio 
dviejų šimtų metų jubiliejų, 
spektaklyje. V. Petkevičienė

kalėjimuose 
pasiektas rekordinis 
skaičius įnamių

Washingtonas. — Niekad 
visoje šios šalies istorijoje 
nebuvo tiek žmonių kalėji
muose, kiek jų yra šiandien. 
Žurnalas “Corrections Maga
zine” savo balandžio mėnesio 
laidoje paskelbė, kad šian
dien visuose Jungtinių Vals
tijų kalėjimuose yra 249,716 
kalinių. Taip pat pabrėžiama, 
kad didelė jų dauguma yra 
žemiau 30 amžiaus.

Mažiausias kalinių skaičius 
buvo 1968 metais, tik 
188,000.

Kas baisiausia ir pavojin
giausia, tai kad kasmet kalė
jimų įnamių skaičius nesulai
komai tebeauga, ir, pagal 
minėtą žurnalą, dar vis augs 
iki 1985 metų.

Nesunku įsivaizduoti pa
grindines kalinių skaičiaus 
augimo priežastis. Skurdo 
plitimas didelėse gyventojų 
masėse, ekonominė krizė, ne
darbas, miestų lūšnynuose 
susikimšimas — štai tos pa
grindinės priežastys.

t
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KANADOS LIETUVIU SKYRIUS
Kanados lietuviai 
ir "Laisvė"

Kada atvykome Kanadon, 
pirmas mūsų noras buvo gau
ti darbininkišką laikraštį. Ka
nadoje — gi jokios lietuvis- ' 
kos spaudos nebuvo. Be jos 
sunku buvo suprasti, koks 
gyvenimas musų priešakyje 
ir kaip gyvena kiti JAV lietu- i 
viai. Čia Kanadoje, nors kiek 
skirtingas buvo darbininkų 
gy venimas, bet labai panašus 
buvo į JAV. JAV lietuviai 
darbininkai — gi turėjo savo 
spaudą ir mums vienintelė 
išeitis jų spaudą pasikviesti 
Kanadon. Taip buvo ir daro
ma kanadiečiai lietuviai, ku
rie gyveno pastoviai miestuo
se, prenumeravo “Laisvę”, 
“Vilnį” ir kitus JAV-se išei
nančius laikraščius.

Kanadoje siaučiant reakci
jai, buvo abejojama, kad tuos Į 
laikraščius Kanadon neįleis, 
todėl kilo mintis turėti savo 
kanadišką laikraštį. Mes su 
JAV draugų pagalba ir pra- ■ 
dėjome leisti “Darbininkų Žo
dį”, “kuris vėliau liko “Liau
dies Balsu”, kuris jau buvo 
pradėjęs eiti net 2 kartu 
sąvaiteje. Palaikė jį lietuviai 
darbininkai ne tik Kanadoje 
gyvendami, bet ir už jos ribų.

Prasidėjo 2-ras Pasaulinis į 
karas, naujų lietuvių Kana- i 
don nebeatvykdavo, o esą-1 
mieji pradėjo senti ir daug iš 
jų mirtis pasigrobė. Taip ir 
pradėjo silpnėti ir “L. B.”, o 
galų gale ligos palietė ir mūsų 
draugus, kurie prie išleidimo 
dirbo. Nors ir sunku skirtis 
(gal laikinai) su “L. B.”, “bet 
turime būt dėkingi JAV 
draugams, kad jie duoda pro
gą “Laisvėje” turėti “Kana
dos Lietuvių Skyrių”.

Mūsų visų pareiga ne ma-1 
žiau, bet dar su didesne ener- į 
gija dirbti, kad “Laisvė” pa-Į 
siektų kuodidesnį darbininkųI 
skaičių, gyvenančių Kanado- i 
je. Musų pareiga teikti jai 
žinias iš Kanados lietuvių 
gyvenimo. Mes turime rūpin
tis padėti ir materialiai.

Tegul būna Kanados Lietu
vių Skyrius turiningas ir įdo
mus. Kiekvienas galime pri
sidėti prie šio darbo.

Baigdamas noriu linkėti! 
draugams kuogreičiausiai pa
sveikti. Kanadietis

Montreal, Que.
TRUMPAI APIE VISKĄ

Jeigu turėčiau žurnalistinių 
gabumų, tai praleidęs žiemos 
šalčius Floridoje, parašyčiau 
ilgiausias skiltis spaudoje , 
apie tą įdomų kraštą. Bet 
paliksiu tai atlikti vietos tau
tiečiams, kurie turėjo laimę 
jaunystėje sėdėti mokyklos 
suole. Nuo savęs noriu tik 
pasakyti St. Petersburgo pa
žangiesiems lietuviams šir
dingiausia lietuvišką ačiū už 
tokį jūsų draugiškumą ir nuo
širdumą link mūs montrealie- 
čių ir visų kanadiečių turistų. 
Jei aplinkybės leis, tai ir atei
nančią žiemą, išvengti šalčių 
ir sniego pūgų, bandysiu ir 
vėl nuvykti pas jus. Norėsiu 
vėl pasiklausyti Dainos Mylė
tojų Choro dainelių, kurias 
jūs dainuodami primenate to
li prabėgusią jaunystę bei 
gimtąjį kraštą. Jų besiklau
sydamas pasijunti nors trum
pam laikui, lyg esąs jaunys
tės dienose Lietuvos žalia
me kaime. Pasibaigus dai
noms, kad nepasiliktum lyg 
užburtoje svajonių nuotai
koje, pasigirsta muzika, ku
rios ritmų skatinamas, sku
bini eiti su kokia “jaunuole“ 
baltaplauke, kaip ir pats, pa
sišokti. Viskam pasibaigus, 
lauki kito šeštadienio . . .*♦*

Prisimenu prikeškarinius 
laikus, kai šio kontinento lie
tuvių kolonijose tekdavo su

sitikti naujai iš gimtojo kraš
to atvykusių tautiečių. Jie 
džiaugėsi pabėgę nuo smeto
ninio režimo ir vargingo gy
venimo Lietuvoje, ir kartu 
jautėsi, kad gyvenimo sąlygų 
tapo atplėšti nuo tautos ka
mieno. Senesnieji naujai at
vykusį ramino, ir norėdami 
pakelti jo nuotaikas, jam vi
sais būdais gelbėjo: traukė į 
organizacijas ir piršo spaudą. 
Tuomet ir augo lietuviškos 
organizacijos ir bujojo spau
da.

Šiandien mūsų eilės jau 
retėja, Lietuvoje pasikeitė 
santvarka, tapo panaikintas 
žmogus išnaudojimas žmogu
mi, ir jaunimui nebėra pras
mės bėgti į užsienį duonos 
ieškoti.

Mums kanadiečiams labai 
skaudų smūgį sudavė susirgi
mas draugų K. Kilikevičiaus 
ir Z. Janausko, su kurių liga 
mirė ir musų mylimas laik
raštis “Liaudies Balsas”. Dar 
laimė, kad turime kaimynus 
“Laisvę” ir “Vilnį”, kurie 
mums naujai atvykusiems 
padėjo susiorientuoti politi
niai ir šiandien nenumoja 
ranka mūsų nelaimei.

Kuomet pasaulyje milijonai 
žmnių badauja, tai Montrealo 
prieplaukos laive sugedo 
30,000 bušelių grūdų. Juos 
išvertė į mėšlyną (“dump”).

***
Montreale mirė pasauliniai 

pagarsėjęs galvos smegenų 
specialistas dr. W. Penfield, 
sulaukęs 85 metų. Kartą ve
lionis buvo iškviestas net 
Maskvon atlikti operaciją 
galvoje. Jo mirtis — nuosto
lis medicinos mokslui.

B. Kvietinskas

Montrealo kronika
LIGONIAI

G. Filerienė, staiga susirgo 
ir išvežta į St. Gabrini ligoni
nę.

M. Laurynaitienė turėjo 
operaciją R. Victoria ligoni
nėj. .

J. Ležinskas, tai pat buvo 
operuotas K. Victoria ligoni
nėje.

S. Spaičienė operuota žydų 
General ligoninėje, o K. Spai- 
čys serga Reddy Memorial 
ligoninėje.

E. Skaidžiuvienė išvežta į 
Verdun General ligoninę ir 
turėjo operaciją.

P. Skirka randasi Mont
real General ligoninėje.

M. Lukošienė, turėjo ope
raciją Bedford ligoninėje.

O. Strėlienė netikėtai puo
lė ir susilaužė dešinę ranką.

V. Pacikonis, sunkiai serga 
R. Victorijos ligoninėje.

Taip pat serga Kikuvienė ir 
visiems gerai yra žinomas 
Kvietkauskas.

Vanagienė, Paleckas, O. 
Martusevičienė pergyveno 
sunkią operaciją.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

IŠVYKO - ATVYKO
M. A. Paragiai, E. Jurai- 

tienė, A. T. Kreiviai, B. 
Salčiūnas, M. Cekaitienė, J. 
Naruševičius buvo išvykę į 
Floridą.

S. Viktirienė, su savo šei
mynėle išvyko į Baltimore, 
Md. aplankyti savo draugus.

P. J. Taruškai važinėja po 
Kanadą, aplankydami įdo
mias vietas.

St. H. Virbalai išvyko į 
Burlington aplankyti savo sū
nelių.

J. Urbonavičius buvo išvy
kęs į Toronto aplankyti ser
gančių Liaudies Balso dar
buotoju.

Paskutiniu laiku turėjome 
labai mielų svečių — “Lais
vės” administratorę E. Miza- 
rienę ir iš New Yorko atvy
kusius “Moscow News” dar

buotojus Joną Lukoševičių su , 
žmona Banga ir šuneliu Da
rium.

Buvo labai malonu visus 
susitikti, nes pas mielus J. S. 
Čičinskus buvo surengti į 
bendri pietūs. Buvo gražus 
būrys dalyvių. P. Kisielienė 
įteikė visiems nuo publikos [ 
po dovanėlę. O mes pasidali- | 
nom bendromis mintimis l 
apie Tarybų Lietuvą ir laik-j 
raščio “Laisvės” reikalus, tuo'! 
pačiu sykiu buvo atžymėti J. į 
Čičinsko ir J. Vilkelienės Į 
gimtadieniai.

Pietus pradėjo J. Urboną- I 
vičius, pakviesdamas pirmi- ! 
ninkauti J. Vilkelį.

Šeimininkėms visus skaniai 
pavaišinus, išsiskyrėm gero- i 
j e nuotaikoje.

! Svečiai išvyko apžiūrėti i 
Kanadą, P. L. Kisieliai buvo j 
jų palydovais.

Visiems gero vėjo!
SUSIŽIEDAVO i

J. V. Kielų sūnus Gary su- i 
jsižiedavo su svetimtaute 
! mergaite. Vestuvės įvyks 
1 gegužės mėn.

Geros laimės!
i LIŪDNOS ŽINIOS

Paskutiniu laiku gavo liūd
nas žinias iš T. Lietuvos. Ten 
mirė F. Nakienės paskutinis 
ir vienintelis brolis. Taip pat 
mirė A. Markevičiaus pasku
tinis brolis, E. Urbonavičie
nės, E. Petrauskienės ir A. 
Juzelaičio mylima sesutė, A.

' Braknienės, V. Zavišienės ar
timas giminaitis.

Gili užuojauta.
MIRĖ

Paskutiniu laiku netekome 
daug tautiečiu. Mirė: J. Sa
vickas, (59 m.), K. Gelčys, J. 
Nagimutė (Begienė) (48 m.). 
Norgelienė ir Papiraitė.

Gili užuojauta artimie
siems. O velioniams lai būna 
lengva Kanados žemele.
SUSIRINKIMAS

Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos pasku
tinis prieš vasaros atostogas 
susirinkimas ivyko gegužės 8 
dieną, šeštadienį, 1:30 vai., 
3447 St. Laurient St.

Kviečiame visus dalyvauti.
J-na

Padėka
Nors geras laikas jau pra

bėgo ir dar sveikatai nesugrį-1 
žus į pilną normą, noriu pasa
kyti nuoširdų Ačiū tiems 
kurie mane lankėte ligoninė
je, už gražias gėles, dovanė
les, atvirukus, telefonus. Pa
dėjote man nugalėti sunkią 
ligą. Taip pat ačiū tiems, 
kurie lankėte namuose.

Noriu nuoširdžiai padėkoti 
Mrs. E. Ranger, mano kai- 
minkai, kuri mane globojo, 
nes vyras buvo išvykęs į T. 
Lietuvą.

Dar kartą Ačiū. Aš Jūsų 
niekad nepamiršiu.

Janina Vilkelienė

La Salle, Que.
TRUMPOS NAUJIENOS

Mūsų miestelį, prisiglaudu
sį prie Švento Jurgio upės, šį 
metą labai išgąsdino — grei
tai atšilo, traškėjo kalnais 
aptirpę ledai ir pakilęs van
duo pridarė žmonėms milži
niškų nuostolių — rūsius van
deniu užtvindė, net buvo ap
semti namai, užlieti keliai. Iš 
mūsų lietuvių gal nedaug kas 
nukentėjo. Mūsų apylinkė 
bene tik bus tirščiausiai lietu
viais apgyventa — mūsų se
nosios imigracijos gal jau ne 
tiek daug, bet taip vadinamų 
“dipukų” tai labai daug. Bet 
mes lietuviai gražiai sugyve
name. Mainomės knygomis, 
net ir laikraščiais.

Iš mūsų visų draugų turime 
vieną ir ligonį. Tai senas 
“Liaudies Balso” skaitytojas 

Antanas Kirkus. Jau virš 
metai laiko kaip jis susirgęs. 
Sis pavasaris buvo jam džiu
ginantis — jis pradėjo stiprė
ti. Bet štai nelaimė: Jo miela 
žmonelė Adelė paguldyta į 
lovą. Jau trys savaitės ji 
sirginėja. Net du gydytojai 
buvo pašaukti. Bet aš tikiu, 
kad ji ligą nugalės ir mūsų 
Adeliukė savo Antanėlį vėl 
aptarnaus.

Yra daugiau nesveikuo
jančių. Abudu Etraičiai lanko 
gydytoją.

Mieli laseliečiai! Laikyki
mės tvirtai, bendraukime ir 
draugaukime, o ypatingai 
skaitykime geras knygas ir 
pažangius laikraščius.

P. B. Grandma

Toronto, Ont.
Toronto Lietuvių Literatū

ros Draugija yra nusitarus 
laikyti susirinkimus kiekvie
no mėnesio paskutinės savai
tės trečiadienį. Todėl prašau 
narius įsitėmyti, kad šio mė
nesio (balandžio) susirinki
mas įvyks 28 dieną, 2 vai. 
popiet, 160 Claremont St. 
Turime daug reikalų aptari
mui.

Taip pat prašau įsitėmyti, 
kad Literatūros Draugija 
rengia pirmą pavasarinį išva
žiavimą gražioje vietoje prie 
upelio. Išvažiavimas įvyks 
gegužės 23 dieną pas draugus 
Kilikevičius. Kviečiame to- 
rontiečius ir apylinkės lietu
vius dalyvauti.

Rengėjai

Šilutiškio darbininko Felikso Usevičiaus buto sienos nuka
binėtos paveikslais, kuriuose matome įvairių Lietuvos 
vietovių vėjo ir vandens malūnus.

Vasaros atostogų mėnesiais F. Usevičius aplanko daugelį 
respublikoje išlikusių malūnų, padaro jų eskizus, užrašė 
žmonių paskojimus padavimus apie juos.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

ST. PETERSBURG, FLA

LIŪDNA MIRTIES SUKAKTIS

Robert Bruwer
Jau praslinko 4 metai nuo 1972 m. gegužės 4 d., 

kuomet negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo atskyrė 
mano mylimą vyrą Robert Bruwer.

Šią liūdną sukaktį prisimenu su skausmu širdyje, 
nes jau niekad jo nematysiu. Aš jo kilnų atminimą 
visuomet laikysiu mintyse ir širdyje, kol tik mano 
krūtinėje širdis plaks.

SEMINOLE, FLA.

Mirus

Antonette Shtukas
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą sūnui John 

Shtukas, anūkui ir jo šeimai, artimiesiems, draugams 
bei giminėms Lietuvoje.

Netekus mylimos motinos, senutės, brangios drau
gės, taipgi buvusios Dainos Mylėtojų Choro narės, 
liūdime.

DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS
St. Petersburg, Fla.

Škirpa giriasi nepa
vykusia avantiūra

Prieš kurį laiką nusenęs ir 
išpendėjęs, bet savo karingu
mu besididžiuojąs, buvęs pul
kininkas K. Škirpa vienoje 
paskaitoje vėl rado kuo pasi
girti. Jau ir šiaip nėra galo jo 
pasigyrimams dėl juodašim- 

1 tiškojo nacionalistų “aktyvis- 
j tų fronto” sudarymo ir kruvi
nų skerdynių paskatinimo 
hitlerininkams įsiveržus į 
Lietuvą 1941 m. birželyje. 
Tose brolžudiškose skerdy- 

' nėse žuvo kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių, įtartų 
kaipo pažangūs žmonės arba 
ateistai, o ir šiaip įskųstų. 
Tūkstančiai žydų žuvo “fron
tininkų” organizuotuose po
gromuose. Visas tas kruvinas 
orgijas Škirpa vadina “sukili
mu” ir be galo didžiuojasi tais 
juodais darbais, kurie lieka 
nenuplaunama gėda ant lietu
viškos reakcijos sąžinės.

Šioje paskaitoje Škirpa iš
kelia dar vieną savo “nuopel- 

; ną”. Girdi, jis 1943 m. rudenį 
I kalbinęs nacionalistinius vei
kėjus bandyti tartis su hitle
rine vyriausybe dėl buržuazi
nės santvarkos atstatymo 
Lietuvoje. Esą momentas 
tinkamas, nes po eilės pralai
mėjimų Hitleris galįs būti 
nuolaidesnis, jei pažadėti su
mobilizuoti lietuvius kovai 
prieš artėjančią Tarybinę Ar
miją. Kai kiti nacionalistiniai

ALMA BRUWER, Žmona 

Iš UHTOW
veikėjai abejoję ir linkę 
orientuotis į pagalbą iš Vaka
rų, Škirpa nutaręs veikti sa
varankiškai. Užtikrinęs sau 
palaikymą iš vokiečių Vyriau
sios karo vadovybės, jis 1944 
m. vasario 5 d. pataikęs 
hitlerinei vyriausybei memo
randumą, kuriame prašė per
leisti valdžią Lietuvoje buvu
siai laikinąja! vyriausybei, ki
taip kalbant, jo, Škirpos su
darytai vyriausybei. Už tai 
žadėjęs sumobilizuoti šimtus 
tūkstančių Lietuvos žmonių 
žlungančiam Hitlerio reichui 
gelbėti. Škirpa giriasi, kad 
tas “istorinės reikšmės me
morandumas susilaukęs pozi
tyvaus atsakymo iš pačios 
aukščiausios Reicho instanci
jos”, jis buvęs referuotas 
“pačiam Reicho Fiureriui”. 
Esą Ribentropas išskridęs 
pasitarti su Hitleriu dėl to 
memorandumo, buvusios net 
numatytos derybos su lietu
vių delegacija.

Škirpos gailesiui, toji avan
tiūra nepasisekė taip pat, 
kaip nepasisekė jo bandymas 
įsipiršti į aktyvius Hitlerio 
talkininkus 1941 metais. Jis 
mano, kad nepasisekimo 
priežastis buvusi kitų nacio
nalistinių veikėjų orientacija 
į Vakarus. Tačiau iš tikro 
tuos Škirpos kraugeriškus 
siekimus sutrukdė lietuvių 
nusistatymas, kurį hitlerinin
kai pajuto nepasisekus ke
liems jų bandymams sudaryti 
lietuviškus karinius junginius 
kovai prieš Tarybinę Armiją. 
Matyt, Škirpos “memorandu
mo” paskatinti, hitlerininkai 
drauge su lietuviškais jų sė
brais padarė bandymą ir pra
dėjo kurti vadinamą “vietinę 
rinktinę”. Kaip žinoma, ir tas 
bandymas baigėsi nesekme, 
tik atnešė nelaimę tiems, ku
rie buvo suvilioti į tą apgaulę.

Pasigirdamas anuo savo su
manymu talkininkauti hitleri
ninkams, avantiūristas Škir
pa sapaliojo apie kažkokius 
politinius laimėjimus, kurie 
būtų pasiekti jo planą įvyk
džius. Gi iš tikro tai buvo 
šlykštus bandymas tapti Lie
tuvos nors ir trumpalaikiu 
valdovu šimtų tūkstančių 
žmonių kančių ir kraujo kai
na. Škirpa atsakingas už tai, 
kad būdamas Lietuvos ka
riuomenės štabo viršininku 
nesugebėjo ar nenorėjo ap
ginti Lietuvos nuo fašistinių 
perversmininkų 1926 metais, 
atsakingas už 1941 m. diver
sijų aukas, troško naujų 
kraujo marių, bandė įstumti 
Lietuvą į dar didesnę nelai
mę. Tik jo nusenusių smege
nų suminkštėjimu galima pa
teisinti drąsą girtis tais savo 
šlykščiais darbais ir avantiū
ristiniais planais.

Melagystė ant 
melagystės

Pagarsėjęs melagystėmis 
Gudelio organas viename nu
meryje polemizuodamas su J. 
Žaliuku dėl J. Maniušio kny
gos pyksta, girdi, “Žaliukas, 
nenurodęs nei vieno melo, 
visus vadina melagiais”. Tuo 
tarpu tame pačiame rašinyje 
privelta melagystė ant mela
gystės. Kalba eina apie Mi
nistrų Tarybos pirmininką 
Juozą Maniušį. Tikinama, 
kad jis nesąs lietuvis, kad jis 
nepramokęs lietuviškai, kad 
jis gimęs Rusijoj, kad jo tėvai 
buvę Rusijos dvarininkai, 
kad jis Ukrainoje tvarkęs 
tenykščius komunistus, o ge
nerolas Cerniachovskis jį pa
skyręs Vilniaus ūkio plano 
komisijos pirmininku.

Tai tikrai vienos melagys
tės. J. Maniušis yra ir visada 
buvo lietuvis ir labai gerai 
kalba lietuviškai. Jis gimė ne 
Rusijoje, o Baltarusijos kai
me iš tėvų eilinių valstiečių, 
ne dvarininkų. Baigęs aukš
tuosius mokslus, J. Maniušis 
dirbo inžinieriumi Ukrainoje 

ir Leningrade, o jok .u komu 
nistų netvarkė. Karo metu jis 
kovojo Leningrado fronte, o 
kaipo lietuvis paskui įstojo j 
tada suorganizuotą lietuvišką 
karo dalinį. Tarybų Lietuvos 
vyriausybės, o m1 generolo 
Černiachovskio jis buvo pa 
kviestas dirbti į Lietuvą ir 
paskirtas Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto plano 
komisijos pirmininku. Čia jis 
1945 m. įstojo į Komunistų 
Partiją. Vėliau J. Maniušis 
dirbo Kauno miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininku, 
statybos ministru, o nuo 1967 
m. Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos paskirtas Minis
trų Tarybos pirmininku. J. 
Maniušis yra eilės knygų 
autorius, turi technikos 
mokslų daktaro laipsnį.

Kaip matote, viename 
straipsnyje kiek suvaryta 
melagysčių. Ypatingai lakios 
fantazijos reikėjo rašyti, kad 
Maniušis buvęs pasiųstas 
“suvaldyti Ukrainos komu 
nistus”. Tuo tarpu, kaip ma 
tote, jis tik 1945 metais Lie 
tuvoje įstojo į Komunistu 
Partiją. Bet melagių fantazi
jai tai galo nėra. O "laisvojo 
pasaulio” sąlygomis jokia eti
ka neriboja laisvės mulkinti 
skaitytojus. J.Paliukonis

Laimėję premijas
Lietuvos žurnalistai

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos vai 
dyba paskyrė kasmetines V. 
Mickevičiaus-Kapsuko pre
mijas šiems žurnalistams:

Feliksui Mačianskui — Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto pirmininko pa
vaduotojui — už radijo laidas 
ateistinės pasaulėžiūros klau 
simais ir knygą “Šimtas reli
gijos mįslių”;

Sergejui Sataitai — laik 
raščio “Tarybinė Klaipėda” 
atsakingajam sekretoriui. 
Lietuvos TSR nusipelniusiam 
žurnalistui — už publicistiką, 
skirtą įamžinti tarybinės liau 
dies žygdarbiui Didžiajame 
Tėvynės kare;

Juozui Siušinskui — infor 
macinio biuletenio “Darbas ir 
poilsis” vyriausiajam redak
toriui — už darbo žmogaus, 
devintojo penkmečio pirmū
no, internacionalisto, komu 
nizmo kūrėjo paveikslą publi
cistikoje.

ADATOS NUO
RŪKYMO

Šveicarijos ir VFR medikai ij- 
bandė nauję budę, kaip atpratinti 
žmones nuo rūkymo. Ariius rūko
rius, kurių nebeveikia chemiote- 
rapija, medikai gydo adatų tera
pija. Medicininėmis adatomis du
riama j tam tikrus ausies talkus. 
Si procedūra kartojama kelis kar
tus per parę.

Ekspertai tvirtina, kad naujasis 
metodas efektyvus, nors pacien
tams ir nemalonus
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LAISVĖS REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo vasario 19 d. iki 

balandžio 7 d.:
Per Ievą Mizarienę iš Toronto, Kanados (aukotojų vardai 

tilpo pirmiau)  ...............................$120.00
Ona Babarskienė, Richmond Hill, N. Y., pagarbai 

mirusio mylimo vyro Juozo........  100.00
Per Ievą Mizarienę iš Waterbury, Conn..................... 81.00

Conn, vajininkai grąžino dovaną $40.00 
Amelia ir Walter Juškevičiai 20.00
Louise Butkevičienė 10.00
Bill Yokubonis 10.00
Elena Brazauskienė 1.00

Joseph ir Emily Krupski, East Brunswick, N. J., pa
garbai mirusio tėvo Motiejaus Klimo............ $ 50.00

Stefanija Masytė ir Teofilė Masienė, Saint Clair 
Shores, Michigan, prisiminimui tėvo ir vyro 
Miko Detroitiečio............................... 40.00

Draugė......................................................     40.00
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y., 89-to gimtadie

nio proga............. ............................................ 40.00
Per Ievą Mizarienę iš Montreal, Kanados (aukotojų

vardai tilpo pirmiau).............................  38.00
Skerpstas, Brooklyn, New York................................. 36.00
Albertas Galinaitis, Toronto, Canada, 75 metų gim

tadienio proga ................................................ 25.00
Ona Visotskienė, Kensington, Conn., vyro Vinco 30 

m. mirties sukakties prisiminimui.. 20.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio. ....................................... 17.00
J. W. Thomson, Miami, Fla., per V. Boviną............. 11.00
K. Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y., per J. Lazauskienę 11.00
Wm. Chesnik, Saltzburg, Pa....................................... 11.00
Anna Fore, Shenandoah, Pa. . ................................. 10.00
Frances Piktinas, Shenandoah, Pa.............................. 10.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., Moters Dienos proga,

per E. Repšienę.............................................. 10.00
P. Gavin, TiDsonburg, Ont., Canada......... ............... 10.00
Chas, ir Anna Urbanai, Hudson, Massachusetts .. . 10.00
Konstance Kalvelis, Lewiston, Maine....................... 10.00
Mary Valinchus, New Haven, Connecticut............... 6.00
Alex Samuolis, Chicago, Illinois................................. 6.00
P. Gardauskas, New Britain, Connecticut.................. 6.00
R. Chuberkienė, Middletown, New Jersey............... 6.00
•A. Dagys, Toronto, Ontario, Canada......................... 5.00
P. E. Karpus, Thornhill, Ont., Canada, per P. Alekną 5.00 
Lucy Bargins, New Haven, Conn., per M. Valinchus 5.00 
M. Liepa, Woodhaven, New York............................. 5.00
K. Žemaitienė, Rochester, New York....................... 5.00
Antosė Garland, Nanaimo, B. C., Canada................. 4.00
M. Jurevich, Brooklyn, New York............................. 3.00
John Morkūnas, Toronto, Ont., Canada................... 3.00
Rose Sholis, Girardville, Pennsylvania..................... 2.00
Mary Lynn, Binghamton, New York......................... 2.00
D. Rymsha, Maywood, Illinois................................... 2.00

Po$1.00:
S. J. Jokubka, Chicago, Ill.; M. Zwina- 
kis, Ormond Beach, Fla.; M. Kamasaus- 
kas, Grand Rapids, Mich.; J. P. Strauss, 
So. Boston, Mass.; A. Mureika, Milford, 
Conn.; K. Kubai, Stoughton, Mass.; 
Adam Vinickas, Great Neck, N. Y.; 
Helen Lapash, Brooklyn, N. Y.; A. Rai
nienė, Brooklyn, N. Y.; V. Phillips, W. 
Berlin, N. J.; Agnes Petrukaitis, Buz
zards Bay, Mass.; Geo. Klimas, Brook
lyn, N. Y.; Chas. Pempė, Hollywood, 
Fla.; A. Balaika, Brooklyn, N. Y.; Mary 
Zeikus, Silver Spring, Maryland.

* * * ♦

SVEIKINIMAI “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMUI

Nors biski pavėluotai iš priežasties nesveikatos, siunčiu 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimui $50 dėlei “Laisvės” 
paramos.

Linkiu, -kad laikraštis “Laisvė” dar ilgai mus lankytų, o 
jums draugai linkiu geros sveikatos jtisų darbuose.

BRONĖ RAMANAUSKIENĖ
Telford, Pa.

* * *
LLD 2 kp., South Boston, Mass., per E. Repšiene . . $100.00 
Anna Quater (Kvedarititė), New York City, 100.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį . . . 100.00 
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y., per

W. Keršulį ........................................   100.00
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, Ozone Park, New

York, per N. Ventienę ................................... 100.00
Bronė Ramanauskienė, Telford, Pennsylvania......... 50.00
Frank Kontenis, Fairport, New York...................... 50.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, New York............. 50.00
Amelia ir Walter Juškevičiai, Stamford, Conn.......... 50.00
Detroito pensionieriai, per J. K. Alviną................... 50.00
J. Žemaitis, A. Žemaitienė ir Elcytė (Žemaičių duk

ra), Binghamton, N. Y.-$25 ir Liet. Namo
Bendrovės Šerą vertės $25 ............................. 50.00

Brockton, Mass., per S. Rainard............................. 50.00
LLD6kp. $10.00
A. Skirmont 10.00
K. Kalošas 5.00
J. Valanchausky 5.00 
Ada White 5.00
S. Rainard $5.00
M. Gutauskienė. . .5.00
P. Kalozes 3.00
A. Vaitektinienė 2.00

Hartford, Conn., per O. Šilkienę................ ........... 45.00
Mot. Apšvietos Klubas $£5.00
L. Butkevičienė 10.00
M. Barnett 5.00
O. Šilkienė 5.00

L A. Bimbai, Richmond Hill, N.Y............................... $ 25.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y. ...........  25.00
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai, Fairview, N.J............. 25.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........... ..................... 25.00
Bevardis, Woodhaven, N. Y........................................ 20.00

Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N.Y.......................... 20.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y................................... 20.00
K. Benderis, Richmond Hill, N. Y.............................. 20.00
Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa.................... 20.00
Robertas ir Helen Feiferiai, St. Petersburg, Fla. . . . 20.00 
Lilija Novak, per V. Bunkų St. Petersburg, Fla. . . . 20.00 
Wm. Paulauskas, Gulfport, Fla. . . ................................20.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y.............. ............. 20.00
Anna Balčitinienė, Miami, Fla., per V. Boviną......... 20.00
F. Klaston, Huntington Station, L. 1......................... 15.00
V. ir S. Kuzmickai, Cleveland, Ohio.......................... 10.00
Wm. Stakėnas, Brandon, Fla.................................... 10.00
LLD 9 kuopa, Norwood, Mass., per M. Uždavinį ... 10.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J................................... 10.00
Alice Jonikienė, Oak Forest, Ill.................................. 10.00
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y............................... 10.00
O. Čepulienė, Brooklyn, N.Y..................................... 10.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y............................... 10.00
Povilas ir Nellie Ventai, Brooklyn, N.Y.................... 10.00
Arthur Petrick, Millers Place, N.Y........................... 10.00
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y................................. 10.00
Julija Lazauskienė, Ozone Park, N.Y....................... 10.00
Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N.Y............. 10.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y............................... 10.00
K. Rušinskienė, Brooklyn, N. Y................................. 10.00
Paul Šlajus, Chester, Pa. .'....................................... 10.00
Elenor Sungailienė, Oceanside, L. I.....................  10.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y.......................... 10.00
Aldona Fitzgibbons, Petaluma, Cal., per V. Sutkienę 5.00 
Wm.ir Ona Stakėnai,St.Petersburg,Fla.,per V.Bunkų 5.00 
K. ir P. Meškėnai, Richmond Hill, N. Y....................... 5.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Michigan............... 5.00
Julia Gittzus, Bedford, Massachusetts....................... 5.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, New York................... 5.00
Beatrice Bready, Park Ridge, New Jersey................. 5.00

* * *
Suvažiavimo proga, aukų laikraščiui gavome $3,511.00. 

Širdingai dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

Šiemetinė Pirmosios Gegužės 
demonstracija New Yorke

Gegužės Pirmosios demon
straciją ruošia plati koalicija, 
susidariusi iš darbo unijų ir 
kitų masinių organizacijų. 
Taip praeityje, taip šiemet, 
žmonės iš visų miesto dalių 
gatvėmis sužygiuos į garsiąją 
Union Square aikštę. O ten 
vėlai po pietų įvyks masinis 
mitingas, kuriame kalbas sa
kys ir demonstracijos reikš
mę aiškins žymūs šio miesto 
veikėjai.

Mitingas ir prakalbos baig
sis šeštą valandą. O iš ten,

kas norės, susirinks į Mare 
Ballroom, kuris randasi ten 
pat, 27 Union Square, pasi
vaišinti ir pasilinksminti. Pa
prastas čia įėjimas — $1, už 
kurį kiekvienas gaus po stiklą 
vyno, o kas norės pavalgyti ir 
vakarienę, užsimokės $3.

Salėje sueiga tęsis iki 10 
vai. vakaro.

Demonstracijoje, mitinge 
aikštėje ir paskui salėje tiki
masi labai skaitlingos publi
kos. Raginame ir lietuvius 
skaitlingai pasirodyti.

Pramogą kalendorius

GEGUŽĖS 16 D.
Aido Choro pavasarinis pa- 

rengimas-koncertas ir balius 
pagerbimui ilgametės choro 
vadovės Mildred Stensler 
Įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $6.

Aido Choro pavasarinis 
koncertas

Norwood, Mass.
Nellie Grybienė, kuri gyve

na 44 Chapel St. šiame mies
te, jau senas laikas vargsta 
su savo sveikatos trukumais. 
Paskautiniais metais jai pri
siėjo pora kartų pagulėti ir 
Norwood ligoninėje. Namie 
btinant, taip pat visą laiką 
buvo gydytojo priežiūroje. 
Bet jos sveikata ne tik nege
rėjo, bet dar ėjo blogyn.

Balandžio 13 d. vakare ją 
ištiko priepuolis (shock), su
paralyžiavo jos dešinę pusę. 
Dabar guli Norwoodo ligoni
nėje visai be žado.

M. Uždavinis

Scranton, Pa.
Jau prieš keletą metų pra

dėjo silpnėti Petro Pėstiniko 
pajėgos ir jo sveikatos padė
tis ne kiek negerėjo, dar vis 
silpnėjo. Pagaliau, išgyvenęs 
virš 90 metų, balandžio 11 d. 
persiskyrė su šiuomi pasau
liu, o 13 d. palaidotas.

Liko žmona Ona, duktė 
Ona ir du stinūs — Karolius ir 
Walteris. Pastarasis yra Šer
meninės savininkas, iš kurios 
Petro ktinas palaidotas. Liko 
dar ir pora antikių: Sheila ir 
Dr. Hedy. Užuojauta jo arti
miesiems.

Petras buvo pažangių min
čių žmogus, buvo įvairių 
draugijų nariu ir gana popu
liarus tarpe lietuvių.

Tai taip mtisų tautiečiai, 
vienas po kitam iškeliauja į 
amžinastį, o su jais baigiasi 
išnykti ir lietuvybė, nes jau 
nėra kam užimti jų vietų.

Žymėtina ir tai, kad kuo
met jo žmona buvo šermeni
nėj prie savo vyro palaikų, 
tai tuo laiku kokie tai pikta
dariai įsibriovė į jos namus ir 
pridarė gana daug nuostolių. 
Net baisu ir pagalvoti, kas 
dabar darosi, kai toki įvykiai 
be paliovos kartojasi.

K. Genys

Binghamton, N. Y.
Turėjome LDS 6 kuopos 

susirinkimą. Nedaug narių 
tedalyvavo. Kaip ir visada, 
valdybos raportai buvo iš
klausyti ir priimti. Kuopoje 
viskas tvarkoje.

Finansų sekretorė pranešė, 
kad turime du ligonius. Anta
nas Žolynas buvo ligoninėje, 
bet dabar namie gydytojo 
priežiūroje.

Helen Vežie'nė apie porą 
savaičių išgulėjo ligoninėje, o 
dabar išvežta į Syracuse, N. 
Y., Nursing Home. Jos sūnus 
man davė dabartinį adresą ir 
prašė, kad praneščiau apie jo

motiną. Būtų labai gerai, kad 
draugai jai pasiųstų atviru
kus arba ją aplankytų. Jos 
adresas toks:

Mrs. Helen Vežienė
Sunny Side Nursing Home 
Collamer Road
Minova, N. Y..RT.298

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gegužės 1 
dieną, 1 vai., Sokol salėje. 
Nariai maloniai prašomi daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti. Turėsime 
balsuoti' už narius į Centro 
Valdybą.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 22-ras seimas įvyks 
rugpiūčio 13-14 dienomis 
New Yorke. Turėsime išrink
ti delegatus.

Turime ir daugiau reikalų. 
Tad nepamirškite dalyvauti.

M. Lynn

Oakland, Cal.
Už solidarumą su Angola ir 

už visos Afrikos paliuosavimą 
iš kolonialistų dominacijos 
bendro fronto susirinkimas 
įvyko balandžio 11d. vakare. 
Didžiulė sale buvo užpildyta 
labai įvairios publikos. Kal
bėtojais buvo žurnalistas 
Steve Talbot, kuris pasakė 
ugningą kalbą, ir veikėja Ti- 
riuafi Kangai, amerikietė, 
kuri darbuojasi Afrikos Vie
nybės Sąjungoje. Ji smarki 
kalbėtoja. Kalbėtojai pabrė
žė, kad Afrikos liaudis kovoja 
už savo tautų nepriklausomy
bę ir pasiliuosavimą iš užsie
nio monopolistinių korporaci
jų vergijos. Ji per šimtme
čius buvo pavergta, dabar 
išėjo iš kantrybes ir pasiryžo 
išsilaisvinti.

Amerikos liaudis turi iš
tiesti pagalbos ranką Afrikos 
kovojančiai liaudžiai.

Susirinkime taipgi buvo ro
domos įdomios skaidrės iš 
Angolos kovų už išsilaisvini
mą. Be to, buvo renkamos 
aukos padengimui mitingo iš
laidų. Kiekvienas dalyvis pri
sidėjo pagal išgalę.

Ig. Kamarauskas

MILDRED STENSLER 
“Aido” choro mokytoja

Brooklyno Aido Choras 
skaitomas vienu seniausių 
choriį Lietuvoje ir išeivijoje. 
Jis buvo suorganizuotas 1912 
metų rugpiūčio 29 dieną. Pir
mutinis Aido Choro mokyto
jas buvo L. Ereminas. Po 
Eremino dar buvo devyni 
mokytojai. Nuo 1948 metų 
chorui vadovauja Mildred 
Stensler.

Tai daug metų chorui vado
vauti, ir kasmet darosi vis 
sunkiau, nes daug choristų 
yra senesnio amžiaus ir daug 
jų išmiršta. Mokytojai tas 
sudaro daug sunkumų. Bet 
mūsų Mildred nenuleidžia 
rankų, vis ieško išeities. Savo 
energija ir pasiryžimu ji su
randa galimybes dar ilgai su 
daina linksminti žmones.

Tai mes choristai ir lietu
viškos dainos mylėtojai, įver
tindami jos sunkų darbą, nu
tarėme su Aido Choro pava
sariniu koncertu ir banketu

pagerbti mūsų mylimą moky
toją.

Aidas prašo dalyvauti visus 
lietuviškos dainos mylėtojus 
ir buvusius aidiečius. Turėsi
me gražų koncertą ir gerą 
banketą. Įvyks gegužės 16 
dieną, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Auka $6.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto. Parašykite ar per 
telefoną praneškite Bronei ir 
Walteriui Keršuliams, kurių 
telefonas yra AP 7-7195, arba 
Nelei ir Povilui Ventams, 
kurių telefonas — 277-2839.

Choro Valdyba

Sunkiai susirgęs
Senas nuoširdus pažangie

tis Juozas Zajankauskas kovo 
5 dieną ištiktas širdies prie
puolio. Staiga nuvežtas į ligo
ninę ir ten išlaikytas iki kovo 
15 dienos. Dabar jau namie, 
bet dar sunkiai tebeserga. 
Labai pasigenda draugų. 
Skundžiasi, kad niekas jo 
neaplanko.

Juozas sako, kad ‘ š. m. 
liepos mėnesį jis jau bus 88 
metų.

Linkime jums, Juozai, grei
tai susveikti.

"Laisvės" 
direktoriams

Pirmadienį, balandžio 26 
d., 3 vai. po pietų įvyks 
posėdis Laisvės Bendrovės 
direktorių. Visi prašomi daly
vauti. Sekretorė

Ozone Park, N. Y.

LDSl IR13 KUOPOS 
NARIAMS

LDS 1 ir 13 kuopos susi
rinkimai įvyks balandžio 26 
d. (pirmadienį), “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Tai bus svarbūs susirinki
mai. Turėsime atlikti balsa
vimus už kandidatus į LDS 
Centro Valdybą ir taipgi bus 
rinkimas delegatų į LDS 
22-jį Seimą, kuris įvyks šių 
metų rugpiucio 13 ir 14 
dienomis, New Yorko mies
te.

Prašome visus abiejų kuo
pų narius dalyvauti susirin
kimuose.

BRIEFS

Žymūs Amerikos žydų veikėjai 
prieš Izraelio politikų

New Yorkas. — Miesto 
dalyje East New York Ap
švietos Taryba pasimojo už
daryti mokyklą PS 182. Prieš 
tai sukilo tėvai ir moksleiviai. 
Vyksta protesto demonstra
cijos šūkiu: “Išgelbėkime mū
sų mokyklą”.

New Yorkas. — Miesto 
dalyje Bronxe eina audringi 
tėvų ir studentų protestai 
prieš pasimojimą uždaryti 
Hostos Community kolegiją. 
Daug protestuotojų suareš
tuojama.

Rabbi Joachim Prinz
Plačiai veikianti Amerikos 

žydų organizacija “Breira” 
pasiuntė atvirą laišką Izraelio 
vyriausybei, kuriame protes
tuojama prieš jos politiką 
santykiuose su arabais. Laiš
ke taip pat reikalaujama, kad 
Izraelis stengtųsi susitaikyti 
su arabais, ypač palestinie
čiais, pripažįstant jiems jų 
teisę į savo tautinę nepriklau

somybę ir valstybę.
Kas labai svarbu ir įdomu, 

tai kad šį laišką pasirašo visa 
eilė žymiausių Amerikos žy
dų veikėjų. Jų tarpe matome 
rabiną Joachim Prinz, Pasau
linės Žydų Organizacijų Ta
rybos pirmininką, David Tu
lin, Philadelphijos žydų Sio
nistų Federacijos pirmininką, 
Max Ticktin, B’nai B’rith di
rektoriaus pavaduotoją ir ki
tus.

Nieko panašaus iki šiol 
Amerikos žydų veikime ne
buvo pasireiškę. Jų vadai 
vengė kritiškai pažiūrėti į 
Izraelio politiką ir jo santy
kius su arabais. Atrodo, kad 
šie veikėjai yra smarkiai pa
veikti dabartinių tragiškų 
įvykių prie Jordano upės Iz
raelio okupuotoje arabų že
mėje. Prieš arabus, ginančius 
savo teises, panaudojimas te
roro, pakeitė daugelio žydų 
nusistatymą.

In The New York Times 
editorial it says: “A spring
time walk on the wild side of 
Manhattan reveals a prolife
ration of prostitutes and 
their pimps, pornographic 
bookstores and peepshows, a 
street-corner hustlers stop
ping passers-by to distribute 
leaflets calling attention to 
storefront “massage par
lors”. The police and courts 
and correctional institutions, 
burdened with more serious 
crimes, have looked the other 
way . . .”

☆
An increasing number of 

white teen-agers are giving 
birth to illegitimate children. 
So reports the National Cen
ter for Health Statistics.

☆
The Bicentennial exhibi

tion, “The World of Franklin 
and Jefferson”, is a glitter
ing red, white and blue sur
vey of America and its lead
ers, arts and artifacts, cover
ing the period from the birth 
of Benjamin Franklin in 1706 
through the death of Thomas 

,Jefferson in 1826. “The 
World of Franklin and Jeffer
son” had a 1975 tryout in 
Paris, Warsaw and London, 
and is now at the Metropoli
tan Museum of Art for a 
two-month stay.

Are chubby people more 
cheerful than others? A stu
dy of almost 800 middle-aged 
people in England shows 
they suffer from less anxiety 
and depression.

☆

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

Martha Darcy

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC. 
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Miami Beach boasts the 
first female street cleaner, 
Martha Darcy, 25, who push- 

. es her broom along 8 miles of 
street a day. Sweeping is 
sweeping, says Martha, 
whether it’s at home or out
doors. Use




