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A. BIMBA
Vargiai buvo visame pasau

lyje tokia šalis, kurioje nebū
tų buvus demonstracijomis, 
susirinkimais bei sąskry
džiais atžymėta tarptautinio 
darbininkų solidarumo die
na—Gegužės Pirmoji. Rodos, 
kad tiktai Turkijos ir Ispani
jos sostinėse gegužinės de
monstracijos buvo policijos 
užpultos ir išblaškytos. Tur
kijos sostinėje įvyko ir didelis 
kraujo praliejimas. Istanbule 
policija nudėjo 39, kelis šim
tus demonstrantų ir sužeidė.

Džiugu, kad šioje šalyje vi
si gegužiniai sambūriai praė
jo be susikirtimų su policija.

New Yorke demonstracijo
je tapo iškeltas naujas šūkis, 
kuriam lemta su laiku tapti 
viso organizuotų darbininkų 
judėjimo šūkiu. Tai reikalavi
mas šešių valandų darbo die
nos. Reikia tikėtis, kad busi
mosiose derybose tarp unijų 
ir samdytojų šis reikalavimas 
bus centriniu reikalavimu. 
Kur pateisinimas, kad kai de
šimt milijonų darbininkų jau 
kelinti metai vaikštinėja be 
darbo, o kiti verčiami dirbti 
aštuonias, ir net dešimt va
landų į dieną, kad galėtų pra
gyventi?

Gegužės 18 dieną Ženevoje 
susirinks Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Gromyka ir Jungtinių Valsti
jų valstybės sekretorius 
Vance tęsti derybas dėl stra
teginių ginklų apribojimo. 
Kaip žinia, neseniai tos dery
bos Maskvoje nedavė jokio 
susitarimo. Todėl daug ame
rikiečių šiandien pesimistiš
kai žiūrį ir į būsimas derybas 
Ženevoje.

Bet nereikia nustoti vilties. 
Net tik šių dviejų šalių, bet 
visos žmonijos geriausi inte
resai reikalauja sumažinimo 
įtempimo tarptautiniuose 
santykiuose ir panaikinimo 
branduolinio ginklavimosi 
lenktynių. Ant šių abiejų ša
lių gula didelė atsakomybė.

Reikia tikėtis, kad šiame 
susitikime Ženevoje mūsų 
valstybės sekretorius bus vy
riausybės instruktuotas ne- 
bestatyti tokių sąlygų, kurios 
duotų tik vienai pusei, tiktai 
šiai šaliai naudingą sutartį. 
Tokia sutartis anos pusės bus 
vėl atmesta, kaip buvo at
mesta Maskvos derybose.

Daugiau kaip šimtas moks
lininkų iš dvidešimties kraš
tų, susirinkusių Austrijos 
mieste Salzburg į konferenci
ją, pavadintą Už Nebranduo
linę Ateitį, griežtai pasisakė 
prieš branduolinės energijos 
vystymą. Jie mano, kad bent 
kol kas žmonija gali be jos 
labai gražiai apsieiti. Yra ki
ti, dar nepanaudoti energijos 
šaltiniai.

Kaip tik tame pačiame 
Austrijos mieste prasidėjo 
dviejų savaičių konferencija, 
sušaukta Jungtinių Tautų 
Tarptautinės Atom i n ė s 
Energijos Agentūros aptari
mui Branduolinės Jėgos ir 
Jos Panaudojimo klausimo. 
Joje dalyvauja apie 1,000 
mokslininkų. Joje skaitlingas 
atstovybes turi Jungtinės

700 žydų prašo 
jiems dovanoti ir 
leisti sugrįžti

Vienna. —Austrijos sosti
nėje randasi nemaža tarybi
nių žydų grupė. Ji sako, kad 
ji atstovauja visiems 700 žy
dų, kurie iš Tarybų Sąjungos 
emigravo į Izraelį, bet ten 
nesurado žadėto “rojaus” ir 
pasitraukė iš ten į Austriją. 
Jie labai gailisi apleidę savo 
gimtąjį kraštą Tarybų Są
jungą, kur daugelis jų turėjo 
gerus darbus ir gerai gyveno. 
Austrijoje, matyt, irgi sun
kios sąlygos, ypatingai sunku 
įsidarbinti įvairių profesijų 
imigrantams.

Dabar šie 700 žydų nori 
sugrįžti į Tarybų Sąjungą. 
Jie prašo jiems atleisti už jų 
padarytą klaidą ir įsileisti. 
Bet kol kas Tarybų Sąjungos 
vyriausybė nėra suteikus 
jiems leidimo sugrįžti.

Pirmas toks ryšys 
su Kuba

Pranešama, kad sėkmingai 
pasiektas tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Kubos vyriausy
bių susitarimas dėl žvejojimo 
teisių vandenyse tarp Kubos 
ir šios šalies. Ir susitarimas 
pasiektas ne per kitus, ne 
aplinkiniais keliais, bet tie
sioginėmis ir oficialiomis ša
lių derybomis. Tai pirmos to
kios derybos ir pirma tokia 
tarp šių šalių sutartis pasku
tiniais šešiolika metų. Tiki
masi ir daugiau tokių derybų 
ir sutarčių.

Terence A. Todman 
Jis atstovavo Jungtinių Val
stijų vyriausybei derybose su
Kuba.

Belgradas. — Balandžio 28 
dieną Jugoslavijos miesto Ba- 
nia Luką vėl buvo jaučiami 
du silpni žemės drebėjimai. 
Balandžio 20 dieną čia įvykęs 
drebėjimas padarė daug žalos 
—daug pastatų sugriovė ir 
daug žmonių padarė bena
miais.

Valstijos ir Tarybų Sąjunga.
Anų mokslininkų išleistas 

įspėjimas apie branduolinės 
energijos naudojimo žmonijai 
pavojų kaip tik ir taikomas 
šiam daug platesniam moksli
ninkų sąskrydžiui.

Darbininkas turi teisę atsi
sakyti dirbti jo sveikatai pa
vojingose sąlygose ir niekas 
neturi teisės jį už tai kaip 
nors bausti. Tokį nutarimą 
padarė Jungtinių Tautų 
Tarptautinės Darbo Organi
zacijos Komitetas, kuris susi
deda iš 135 šalių atstovų.

Šį nutarimą turėtų užgirti 
šios šalies darbo unijų judėji
mas ir jį kelti derybose su 
samdytojais.

Jie bučiuojasi, o jų pasekėjai skerdžiasi
Vatikanas. —Popiežiaus Povilo VI, katalikų bažnyčios 

galvos, pakvietimu pas jį svečiuose lankėsi anglikonų 
(protestantų sektos) galva Canterburio arkivyskupas Do
nald Coggan. Praeitą savaitę pet keturias dienas jiedu 
tarėsi, kaip bendradarbiauti toms abiems bažnyčioms ir 
kaip siekti susivienijimo. Sakoma, kad pabaigoje pasitarimų 
jiedu kietai apsikabino ir karštai pasibučiavo.

Tuo tarpu, kaip žinia, jau daug, daug metų Šiaurinėje 
Airijoje, valdomoje tų protestantų, siautėja baisus teroras, 
eina tarp popiežiaus ir kardinolo tamsių, sufanatizuotų 
pasekėjų nuolatinės skerdynės. Iki šiol nesigirdėti, kad 
popiežiaus Povilas VI ir arkivyskupas Coggan būtų tas 
skerdynes pasmerkę ir savo pasekėjus pažadėję pasiųsti į 
peklą, jeigu jie vienas kito kietai neapkabins ir karštai 
nepabučiuos. Argi tas neparodo jų nenorą tą kraujo liejimą
si sulaikyti?

Ir vėl šios šalies durys 
tapo uždarytos

Kaip žinoma, neseniai mū
sų valdžia neįsileido Tarybų 
Sąjungos darbo unijų (prof
sąjungų) broliškos delegaci
jos į Amerikos jūrininkų uni
jos suvažiavimą. Dabar vėl 
pranešama, kad Meksikos 
Komunistų Partija norėjo ir 
bandė atsiųsti delegaciją pa
sitarimui su Jungtinių Valsti
jų komunistais abiejų šalių 
darbo žmonių bendraisiais 
reikalais, bet prezidento Car- 
terio vyriausybė neįsileido, 
nedavė delegatams vizų.

Betgi Amerikos darbo uni
jų broliškai delegacijai į Ta
rybų Sąjungos profsąjungų 
suvažiavimą durys buvo pla
čiai atidarytos, tarybinė vy
riausybė suteikė amerikie
čiams vizas be jokio suvaržy
mo. Taip pat ir Meksikos 
durys buvo plačiai atidarytos 
iš užsienio delegatams į nese
niai įvykusį pasaulinį pažan
giosios spaudos sąskrydį.. Ja
me dalyvavo ir Jungtinių 
Valstijų spaudos atstovai, ir 
buvo įsileisti, tai yra, gavo

Carterio 
populiarumas 
padidėjęs

Didlapis “The N. Y. Times” 
ir “CBS News” pravedė tele
fonu apklausinėjimą, kaip pi
liečiai žiūrį į Carterio pirmąjį 
šimtą dienų prezidentavimą. 
Buvę atsiklausta per visą šalį 
1,707 suaugusių amerikiečių. 
64 procentai apklaustųjų išsi- 
reiškę labai prielankiai. Tai 
esąs įrodymas prezidento po
puliarumo padidėjimo.

Suimti unijų vado 
nužudyto jai

Phoenix. —Čia sulaikyti 
Tom Hanley ir jo sūnus 
Gramby ir kaltinami nužudy
mu Nevados darbo unijų va
do Ali. Bramlet. Žmogžudys
tė buvo papildyta vasario 15 
dieną. Tėvas Bramlet irgi yra 
buvęs unijos organizatoriu
mi. Matyt, tarpe jo ir velionio 
buvo nesantaika.

vizas iš Meksikos vyriausy
bės be jokių argumentų.

Tai kaip su Helsinkio nuta
rimais, kuriuos pasirašė ir 
šios šalies valdžios atstovai, 
ir kuriuose kalbama apie lais
vą žmonių susisiekimą vienų 
su kitais?

Arba, štai, balandžio 23 
dieną plati United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
of America delegacija, vado
vaujama unijos direktoriaus 
Hugh Harley, išvyko dviejų 
savaičių vizitui į Prancūziją ir 
Tarybų Sąjungą. Jas pakvie
tė šių šalių darbo unijos. Taip 
pat be jokio vargo iš abiejų 
šalių gautos vizos.

Paneigia žvalgybos 
agentūros 
pranašavimą

Neseniai Centrinė Žvalgy
bos Agentūra (ČIA) paskel
bė, kad su 1980 metais šioje 
šalyje visiškai pritruksime 
naftos-aliejaus. Tą pranašys
tę griežtai paneigia dvi svar
bios įstaigos: Palo Alto, Cal., 
Stanford Research Institute 
ir New Yorko National Eco
nomic Research Associates. 
Šios įstaigos nurodo, kad 
ČIA pesimistiškai pranašystė 
neturi rimto pagrindo. Tai 
bereikalingas žmonių gąsdi
nimas.

Panama.—Derybose tarpe 
Panamos ir Jungtinių Valsti
jų atstovų dėl naujos sutar
ties Panamos Kanalo reika
lais jau esą šis tas pasiekta. 
Jungtinės Valstijos jau suti
kusios iki 2000 metų ištraukti 
iš Kanalo Zonos visas savo 
militarines jėgas, Derybos 
tęsiamos kitais klausimais. 
Panama reikalauja, kad Ka
nalo zona būtų jai sugrąžinta.

Montgomery, Ala.—Alaba- 
mos valstijos gubernatorius 
George Wallace sako rimtai 
galvojąs apie kandidatavimą į 
Jungtinių Valstijų Senatą. 
Wallace jau 77 metų amžiaus 
ir žemiau juostos suparaly-

Šių metų Gegužės Pirmosios šūkis-
1 kovą už šešių valandą darbo dieną!

New York, N. Y.—Praeitą 
šeštadienį, balandžio 30 dieną 
Union Square aikštėje Man- 
hattane įvyko tradicinė Ge
gužės Pirmosios demonstra
cija. Programa susidėjo iš 
dainų, muzikos ir prakalbų. 
Demonstraciją surengė Pir
mosios Gegužės Komitetas, 
kuris susidarė iš darbo unijų 
ir kitų masinių liaudies orga
nizacijų atstovų. Buvo visa 
eilė smarkių kalbėtojų. Bet 
išsamiausią kalbą apie Gegu
žės Pirmosios, kaipo Tarp
tautinės Darbininkų Solida
rumo šventės reikšmę ir pro
blemas, kurios šiandien rei

A

Sako, iš Kvibeko 
bizniai jau bėga

Montreal.—Kvibeko pro
vincijos naujosios valdžios ža
dėjimas provinciją ištraukti 
iš Kanados federacijos ir pa
skelbti ją nepriklausoma 
prancūzų valdoma valstybe, 
matyt, labai nepatinka įvai
riems bizniams, kurių daugu
ma yra anglų rankose. Jie 
bijo, kad nepriklausomame 
Kvibeke jie bus visaip varžo
mi ir nebegalės taip pelningai 
verstis.

Kaip ten bebūtų, sakoma, 
kad jau virš 90 įvairių kompa
nijų išsikraustė arba pabėgo 
iš provincijos. Tą patį pada
rysią ir daugiau biznių pirma, 
negu Kvibekas pasiskelbs ne
priklausoma valstybe su ofi
cialia kalba prancūziška.

Turkai ir graikai 
esą nepatenkinti

Iš Turkijos ir Graikijos so
stinių pranešama, kad abiejų 
šalių vyriausybės esančios la
bai nepatenkintos mūsų pre
zidento Carterio ėjimu. Mat, 
vardan Amerikos imperializ
mo ir ginklų pramonės savi
ninkų pelnų interesų, prezi
dentas patvarkė, kad mes 
duosime kuo plačiausią mili- 
tarinę pagalbą abiems kraš
tams. Na, o graikai norėję, 
kad tiktai jiems tokia pagalba 
būtų teikiama, turkai irgi ti
kėjosi, kad tik jie tokią pagal
bą iš Amerikos gaus.

Graikija dar šiemet gaus 
pagalbos už 175 milijonus do
lerių, tiek pat ir Turkija. Abi 
galės viena prieš kitą apsi
ginkluoti nuo kojų iki galvos.

Beje, abi,šalys yra NATO 
barės.

SUSIAURINS PAŠTO 
PATARNAVIMĄ

Pašto viršininkai jau pla
nuoja įvedimą penkių dienų 
pašto patarnavimo. Tai reiks, 
kad šeštadieniais nebebus 
pristatomi laiškai bei kiti 
siuntiniai. Sakoma, kad taip 
būsią galima sutaupyti apie 
412 milijonų dolerių lė£ų.

Prieš 1951 metus būdavo 
laiškai išnešiojami du kartus į 
dieną.

Milwaukee, Wis.—Wiscon- 
sino valstijos Jackson rajonas 
tokių didelių ir žalingų girių 
gaisrų nebuvo mažą turėjęs 
nuo 1950 metiį. Šiemet prieš 
kelias dienas kilę gaisrai su
naikino apie 20,000 akrų miš
kų.

kalauja sprendime čia ir vi
sur, pasakė Amerikos Komu
nistų Partijos generalinis se
kretorius Gus Hali. Skaitlin
ga aikštėje publika jo kalbą 
palydėjo gausiais aplodis
mentais.

Šioje demonstracijoje do
minuojantis šūkis buvo: Į ko
vą už šešių valandų darbo 
dieną!

Reikia atsiminti, kad Pir
mosios Gegužės šventė gimė 
čia, Jungtinėse Valstijos 1886 
metais—lygiai prieš 91 me
tus. Ir ji gimė aštriausių dar
bo žmonių kovų už šviesesnį

Vietnamo derybos su 
Prancūzija sėkmingos

Paryžius. —Praeitą savaitę 
čionai keturias dienas ėjusios 
derybos tarp Vietnamo So
cialistinės Respublikos ir 
Prancūzijos atstovų baigėsi

Pham Van Dong 
Vietnamo premjeras

Patarimas legali
zuoti nelegalius 
ateivius

Washingtonas. — Preziden
to Carterio kabineto grupė 
narių pataria tuoj legalizuoti 
aštuonis milijonus nelegališ- 
kai atvykusių į Jungtines 
Valstijas ateivių. Į tą grupę 
įeina šie kabineto nariai: Val
stybės prokuroras Griffin B. 
Bell, Darbo sekretorius Ray 
Marshall, Sveikatos, apšvie- 
tos ir gerovės sekretorius Jo
seph A. Calif ano ir Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Warren Christopher.

Manoma, kad prezidentas 
Fordas jų patarimą priims ir 
tokį ėjimą trumpoje ateityje 
padarys.

Tokių masinių areštų Amerika 
gal dar nebuvo mačiusi

Seabrook, N. H. —Praeitą 
sekmadienį, gegužės 1 dieną, 
čia įvyko milžiniška protesto 
demonstracija prieš statymą 
atominės įmonės. Ne tik šio 
miesto, bet visos apylinkės 
žmonės bijo radiacijos pavo
jaus ir protestuoja.

Į protesto demonstraciją 
suplaukė keli tūkstančiai 
žmonių. Juos žiauriai užpuolė 
New Hampshire valstijos po
licija ir ginkluoti gvardięčiai 
ir apie 1,000 demonstrantų 

rytojų audroje. Tada vyriau
sias šūkis buvo: | kovą už 
aštuonių valandų darbo die
ną!

Netenka abejoti, kad šioje 
gegužinėje iškeltas šešių va
landų darbo dienos šūkis taps 
šukių visos darbo liaudies. Jį 
priims darbo unijų judėjimas. 
Ir ateis diena, kada visoje 
šalyje vyraujanti darbo diena 
susidės iš šešių valandų. Rei
kia tikėtis, kad nuo dabar 
visose derybose tarpe unijų 
ir samdytojų vyriausias dar
bininkų reikalavimas bus 
trumpesnių darbo valandų.

sutartis, pagal kurią labai 
prielankiomis sąlygomis 
Prancūzija suteiks Vietnamui 
600 milijonų dolerių paskolą 
šalies ekonominiam atstaty
mui. Reikia žinoti, kad Viet
namas buvo Prancūzijos im
perializmo kolonija. Derybos 
dėl Vietnamo nepriklausomy
bės nutrūko 1946 metais ir 
nuo laiko jokių ryšių tarpe 
Prancūzijos ir Vietnamo ne
bebuvo. Dabar jie tapo at
naujinti.

Šią savaitę čia Paryžiuje 
eina derybos tarp Vietnamo 
ir Jungtinių Valstijų atstovų 
dėl atnaujinimo ryšių. Viet
namo Socialistinės Respubli
kos premjeras Pham Van 
Dong, kuris vadovauja viet
namiečių delegacijai, nesitiki 
iš šių derybų greitų ir sėk
mingų rezultatų. Mat, Ame
rikos karinės jėgos baisiai su
žalojo ir sugriovė tą tolimą 
kraštą. Vietnamiečiai reika
lauja reperacijų iš Amerikos, 
labai sėkmingai. Padaryta

Prezidento žmona 
pergyveno operaciją

Washingtonas. — Balandžio 
28 dieną pirmoji leidė Rosa
lyn Carter pergyveno vienos 
krūties operaciją. Sakoma, 
kad operacija puikiai pavyko 
ir Mrs. Carter gražiai sveiks
ta. Jai iš krūties buvęs išim
tas nepavojingas augimas.

Tel Aviv. —Bus teisiamas 
ir kitas žymus Izraelio vadas, 
buvęs užsienio reikalų minis
tras Abba Eban. Jis irgi kal
tinamas spekuliavimu užsie
nio valiuta. Iškelta, kad Mr. 
Eban turi Jungtinių Valstijų 
bankuose pasidėjęs . virš 
$100,000, kas yra priešinga 
Izraelio įstatymams.

suareštavo. Beveik visi suim
tieji atsisakė užsistatyti kad 
ir mažą užstatą (kaucija), kad 
galėtų būti paleisti iš kalėji
mų.

Tokio dramatiško įvykio ir 
masinio arešto mūsų atmini
me šioje dalyje dar nebuvo 
buvę. O kalbama apie “žmo
gaus teises”: kur tos teisės, 
jeigu žmonės nebegali susi
rinkti ir užprotestuoti prieš 
jų sveikatai ir gyvybei grę
siantį pavojų?!
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Ką daryti su tais 8 milijonais?
Apskaitoma, kad šiandien šioje šalyje turime apie aštuo

nis milijonus nelegališkai suplaukusių imigrantų-ateivių. 
Prieš juos pradėta labai plati kampanija. Kai kur jau 
panaudojamos ir represijos—jie gąsdinami ir areštuojami. 
Prieš juos propaganda susilaukia plataus atsiliepimo darbi
ninkų, ypač organizuotų į darbo unijas darbininkų masėse. 
Žiūrėkite, sakoma, šitie nelegališki ateiviai atima iš jūsų 
darbus. . .

Šiais ateiviais plačiai naudojasi pelnagrobiški samdytojai. 
Jie šiuos ateivius padaro savo paklusniais vergais. Jie žino, 
kad šie darbininkai jiems nesipriešins, neatidarys burnos iš 
baimės, kad bus įskųsti ir išdeportuoti. Todėl jie sutinka 
dirbti už net šiais laikais sunkiai įsivaizduojamas algas. 
Pav., New Yorke dažytojų unijos vadai sako: Mes esame 
iškovoję šešis dolerius už darbo valandą, o daugelis kon- 
traktorių tiems nelegališkiems ateiviams temoka po 75 
centus už valandą! Todėl mūsų nariai tūkstančiais atleidžia
mi iš darbo, o jų vieton samdomi naujieji imigrantai. Tai 
neteisinga, netoleruojama . . .

Bet kaip tokią padėtį pašalinti? Ar persekiojimu naujųjų 
imigrantų, sumedžiojimu ir išdeportavimu tų aštuonių 
milijonų? Ar tai būt teisįnga, žmoniška ir toleruojama? 
Žinoma, kad ne! Reikia nepamiršti, kad tokia propaganda 
prieš naujuosius ateivius šioje šalyje nėra naujas reiškinys. 
Mes visi buvome, arba mūsų tėvai bei seneliai ir proseneliai 
buvo panašios, nors gal kitokioje formoje, nes buvo kitokios 
sąlygos, nes gal nebuvo tokio didelio nedarbo mūsų laikais, 
propagandos aukomis. Daugelis šių dienų amerikiečių, arba 
jų tėvų bei senelių taipgi geresnio duonos kąsnio ieškodama, 
nelegališkai pasiekė šią šalį. Nepadoru ir neteisinga būtų tai 
pamiršti ir pritarti tiems, kurie šiandien, kaip žmonės sako, 
“šunis karia’’ ant šių dienų kelių milijonų nelegališkai 
vienokiu ar kitokiu būdu patekusių į šią šalį.

Todėl sveturgimiams Ginti Komitetas ir visa pažangioji 
visuomenė siūlo žmonišką išeitį. Mūsų vyriausybė tuojau 
turi paskelbti visiems šiems ateiviams amnestiją ir juos 
legalizuotų. Turi būti reikalaujama, kad samdytojai jiems 
visiems, jau dirbantiems arba suteikiamiems darbą ateityje, 
mokėtų įstatymais nustatytas minimum arba organizuotų 
darbininkų iškovotas algas. Mums atrodo, kad tai protingas 
ir visi geros valios rimtai galvojančių amerikiečių remtinas 
ėjiųias šiuo labai svarbiu ir opiu klausimu.

Ku Klūks Klanas New Yorke!
Atidengta, kad mūsų didmiesčio New Yorke Rockaway 

dalyje yra susiorganizavus rasistinė teroristų organizacija 
Ku Klūks Klan (KKK). Ji įsikūrė prieš trejus metus. Ji 
veikia slaptai. Jos veikla, kaip žinia, yra nukreipta pirmoje 
vietoje prieš juoduosius žmones, o paskui katalikus ir žydus. 
Ji pavojinga.

Gandai eina, kad ši teroristų grupė turi gerus ryšius ir su 
kai kuriais miesto valdžios organais.

Pilpai sutinkame su “Daily World” reikalavimu, kad tuoj 
būtų pravestas plačiausias ištyrimas KKK veiklos. Pasak 
dienraščio, turi būti tuoj surasta ir iškelta aikštėn:

“Kokius ryšius KKK turi su valdžia, su civilinėmis 
grupėmis ir policija? Kokį vaidmenį jis yra suvaidinęs per 
pastaruosius kelerius metus baltųjų policininkų rasistiniuo
se veiksmuose? Kokią įtaką jis turi pastaraisiais laikais 
suaktyvėjime rasistų veiklos prieš mokyklų integraciją 
Queens rajone? Kokius ryšius jis turi su antisemitiniais 
veiksmais Long Islande?

Bet neužtenka ieškojimo atsakymo į šiuos ir kitus klausi
mus, susietus su KKK šiame mieste atsiradimu ir jo jau 
pasireffekusia veikla. “Dar svarbiau,” pabrėžia pažangiečių 
dienraštis,” prieš KKK ir kitas rasistinės šaikas turėtų 
sukilti visi New Yorko piliečiai, juos pasmerkiant ir izoliuo
jant. Visa miesto visuomenė turi būti suverbuota kovai su 
šiomis piktomis žiurkėmis.”

Ligoninė paslaugų kainos 
kilimo rykštė

Jau ir komercinėje spaudoje pradeda aidėti šūkis: “Turi 
būti galas ligoninių paslaugų kainos kilimui!” Bet jam jokio 
galo nesimato. Kasmet ligoninėje gulėjimas pabrangsta 15 
procentų. Šiandien viena diena ligoninėje jau kainuoja apie 
du šimtus dolerių. “Nebetoli ta diena,” jau 1. stambiojo 
kapitalo organas “The N. Y. Times” sr vc^am? °me (bal. 
29 d.) šaukia, “kai viena diena ligoninė'? tn ats’eis visus 
500 dolerių!”

O ką daro mūsų naujoji, vyriausybė sveikatos apsaugos 
brangimui užkirsti kelią? Nė žodžio apie visišką c u! ikymą 
to brangimo, o ką jau bekalbėti apie pastangas ją spiginti. 
Neseniai iš sostinės buvo paleista žinia, kad prezidentas 
Carteris žada siūlyti Kongresui įstatymų keliu neleisti 
ligoninėms savo patarnavimą susirgusiems žmonėms pa
branginti į metus daugiau kaip devyniais procentais!

Metinis pabrangimas devyniais procentais juk yra labai, 
labai didelis. Vadinasi, dabartinis didelis liaudies apiplėši
mas dar smarkiai padidėtų.

Tave susirgusį begaįlestingai apiplėšia ne tik ligoninė, bet 
ir gydytojas. Sveikatai pašlijus, nueik šiandien pas gydyto
ją pasitarti. Jis patikrins tavo pulsą bei kraujo spaudimą, o 
dar gal į gyslą įčirkš kokių nors vaistų bei vitaminų. Ėmė 
jam gal dešimts ar penkiolika minučių. Laimingas būsi, 
jeigu jis iš tavęs neatlups penkiolika ar dvidešimt dolerių. 
Jo dar negali vadinti plėšiku. Džiaukis, kad turi tokį 
mielaširdingą gydytoją. Juk yra ir tokių, kurie už vizitą 
atlupa nuo 50 iki 70 dolerių!

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Kas ką rašo ir sako
IR SVEIKINA, 
IR SMERKIA

Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadoriumi Jugoslavijoje 
1975-1976 m. Laurence H. 
Silberman karštai sveikina 
prezidentą Carterį už jo blo
ginimą santykių su Tarybų 
Sąjunga. Ypač jam patinka, 
kad prezidentas reikalauja iš 
Kongreso pridėti 24 milijonus 
dolerių operavimui “Radio 
Liberty” ir “Radio Free 
Europe,” praplėtimui šmei- 
žiškos propagandos į socialis
tinius kraštus.

“Bet šis Carterio nusistaty
mas,” šaukia Silberman savo 
straipsnyje “The N. Y. 
Times” (bal. 25 d.), .“griežtai 
prieštarauja atsinešimui lin
kui dviejų trečiojo pasaulio 
šalių—Kubos ir Vietnamo. 
Administracija eina prie pri
pažinimo šių abiejų šalių 
Jungtinėms* Valstijoms ne
prielankiose sąlygose. Toks 
pripažinimas galėtų suduoti 
dar vieną smūgį jau ir taip 
bekrintančiai žemyn Ameri
kos įtakai trečiajame pasau
lyje.”

Reikia žinoti, kad tokių sil- 
bermanų netrūksta ne tik 
Kongrese, bet ir už jo sienų. 
Jie sveikina kiekvieną prezi
dento Carterio ir jo vyriausy
bės reakcinį žygį, o visomis 
jėgomis kovoja prieš kiekvie
ną nors mažiausią pasijudini
mą tarptautiniuose santy
kiuose už mažinimą įtempi
mo. Kongrese taip daro sena
torius Jacksonas su savo kli
ka, o už Kongreso—George 
Meany ir Silbermanas su jų 
pasekėjais.

PASIUTĖLIŠKI 
KLERIKALŲ RAŠEIVOS 
SAPALIOJIMAI

Chicagos klerikalų “Drau
go” redaktorius Bronius 
Kviklys savo vedamajame 
bal. 18 d., vardan dievo, žino
ma, apsipuotojęs šaukia už 
dar didesnį ginklavimąsi ir 
didinimą ginčų ir įtempimo 
tarptautiniuose santykiuose. 
Tam panaudoja net patį biau- 
riausią melą.

Kviklys gieda:
Neapdairi buvusio prezi

dento G. Fordo ir dr. H. 
Kissingerio užsienio politika 
padėjo Sovietams įsigalėti 
Azijoje, Afrikoje ir suteikė 
galimybę ligi ausų apsigin
kluoti. Reikia pripažinti, kad, 
jei nors Sovietams nesiseka 
ūkiškai ir ideologiškai stiprė
ti savo krašte, tai jiems daug 
geriau sekasi diplomatinėje 
srityje, kur jie beveik visais 
atvejais laimi, apstatydami 
neapdairius Vakarų diploma
tus.

O koks gi laimėjimo 
grindas? Ideologiškai Sov j- 
tai niekur nelaimi. Mažai kas 
domisi bolševizmu Amerikoje 
ir nėra bet kurio pavojaus, 
kad čia keliasdešimt tūkstan
čių komunistų kada nors 
paimtų krašto valdžią į savo 
rankas. Tačiau Sovietai daug 
kur laimi, energingai grasy
dami savo kumščio jėga. Jų 
užsienio politika paremta be
veik išimtinai kariniais grasi
nimais.”

Betgi, kaip žinia, kaip tik 
priešingai: Tarybų Sąjunga 
niekam niekur kumščio jėga 
negrasina. Jau seniai Jungti
nėse Tautose ant stalo guli 
Tarybų Sąjungos pasiūlymas 
už pilną ir visuotiną nusigin
klavimą. Didžiausiomis pa
stangomis visuose pasitari
muose tarybinė vadovybė 
agituoja už mažinimą įtempi
mo ir ėjimą prie nusiginklavi
mo.

Savo šį vedamąjį Kviklys 
baigia šiuo pasiutėlišku agifą- 
vimu už didinimą ginklavimo
si:

“Štai kodėl dabartinis svei
ko “gaspadoriško” proto pre
zidentas Jimmy Carteris ir 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance nebepataikauja Sovie

tams, neišsigąsta jų grąsini- 
mų ir nesutinka su Ameriką 
žeminančiomis nusiginklavi
mo (strateginių ginklų apri
bojimo) sąlygomis. Reikia 
manyti, kad jie, o taip pat 
labai išmintingi Pentagono 
vadai gerai žino, ką reiškia su 
Sovietais pasirašytos sutar
tys;,kurių jie niekada nesilai
ko. Taigi reikia pagirti dabar
tinį JAV gynybos ministerį 
Browną, kuris viena proga 
pareiškė: “Naujoji JAV vy
riausybė karinio pasiruošimo 
srityje jokiu būdu nesijaučia 
susirišusi su dr. Kissinerio 
pažadais.” Mes dar pridėsi
me, kad ramų gyventoją gin
klu puoląs grobikas supranta 
tiktai ginklo kalbą.”

DIDĖJA VADAIS 
PASIPIKTINIMAS

Mūsų lietuviškieji reakci
ninkai nebegali paslėpti savo 
eiliniuose žmonėse kylančio 
pasipiktinimo oro piratų ir. 
žmogžudžių Bražinskų teisi
nimu, gynimu ir globojimu. 
Antai, kanadiečių klerikalų 
“Tėviškės Žiburiuose” Anta
nas Musteikis savo straipsny
je “Nuo oro piratų iki bandi
tų” (bal. 14 d.) rašo apie 
pasikalbėjimą ir ginčą “su 
vienu jaunesniu draugu, pasi
žymėjusiu lietuvių jaunimo 
organizacijos veikėju.” Pasi
klausykime: '

“Mūsų karštoko ginčo te
ma—lėktuvų grobimai, kurie 
tuometinėse JAV buvo įėję į 
karštligišką1 madą. Mano 
draugui buvo Šifntaprocentiš- 
kai aišku, kad Bražinskų pa
bėgimas iš už geležinės už
dangos į TurkijH niekuo nesi
skiria nuo amerikietiškųjų. Ir 
visi mano duomenys apie 
skirtybes atsimušė kaip žir
niai į sieną. Jisai įvairiausiai 
tikino, kad VLIKui nedera 
kišti pirštų prie šio negarbin
go įvykio, kad Bražinskai 
neaiškaus plauko tipeliai, at
sivežę net dolerių su savim. 
Tai juk esą nęšvaru ir t. t. 
Kiekvienu atyęju išeiviams 
būtų geriau, jų i neturėtume 
reikalų su tokiais bėgliais, 
kurių dėka žuv$ nekalta mer
gaitė.”

Ir Musteikis.§kundžiasi:
“Tuo metu aš' savo dr. gą 

palaikiau išimtimi, c o r »a- 
grįstų argument i sro. ę— 
menkavertiškihno priedanga: 
‘matai, koks a^'išmintingas.” 
Dabargi pastebėiau, kad aš 
klydau; jis nė r ii ’ dmtis lietu
vių tarpe ... °

Antanas Md >teikis, žino
ma, suš ęs teisina šį baisų 
Brazi’ į piratišką ir žmog
žude ,ygį. Jįe jam, kaip ir 

i si s reakcininkams, di- 
! < ;i. ,i didvyriai.

Kf D GALI DIDŽIUOTIS 
U DIDŽIUOJASI 
KUPIŠKĖNAI

Kupiškis nėra vienas di
džiųjų Lietuvos miestų, bet 
vienas garsiausių savo revo
liucinėmis tradicijomis. Bene 
tik Kupiškis buvo pirmas 
miestas, kuris dar prieš pa
saulinį karą įsteigė laisvas 
kapines.

Bet kuo šiandien kupiškė
nai dar labai didžiuojasi? Į šį 
klausimą atsako Kupiškio ra
jono kultūros skyriaus vedė
jas Algimantas Jasaitis, pasi
kalbėjime su “Gimtasis kraš
tas” 'korespondentu Pranu 
Karlonu. Iš jo sužinome, kad 
kupiškėnai turi pasiekę labai 

* gražių laimėjimų ekonominia
me ir kultūriniame gyveni
me.

Į Karlono klausimą: “Gal 
trumpai apibūdintumėt, kaip 
šiandien atrodo rajono ekono
miniai laimėjimai?’’, Jasaitis 
atsako:

— Kupiškis, kaip žinome, 
vienas mažesnių Lietuvos ra
jonų. Mažesni už jį tik Akme
nės, Mažeikių, Kretingos, 
Skuodo, Širvintų ir Jonavos 
rajonai. Tačiau rajono dy

dis—ne jo gyvenimo lygio ro
diklis.

Kupiškis—žemės ūkio rajo
nas. Jame—20 kolūkių ir du 
tarybiniai ūkiai. Praėjusiais 
metais rajone gautas rekordi
nis javų derlius—29,7 dvigu
bi cnt iš hektaro. Atskiri 
ūkiai—Adomynės, Žaidelių, 
Byčių—prikūlė kur kas dau
giau, po 37,3—34 cnt iš ha. 
Rajonas pasipuošęs naujomis 
gyvenvietėmis, gražiais, nau
jais gyventojų namais. To
kios gyvenvietės, kaip Noriū- 
nai, Antašava, Žaideliai, 
Adomynė, tikrai įspūdingos.

Na, apie kupiškėnų ištek
lius kalba ir tas faktas, kad 
rajono taupomojoje kasoje pi
liečių santaupos jau pasiekė 
33 milijonus rublių.

Į klausimą: “Intensyviai 
kylanti rajono ekonomika, be 
abejo, atspindi ir rajono kul
tūriniame gyvenime?”, kultū
rinių reikalų vedėjas atsako:

— Suprantama. Kultūros 
baruose taip pat turime daug 
gražių faktų. Visų pirma— 
žymiai pakilęs bendras visų 
gyventojų išsilavinimas. Tu
rime rajone penkias viduri
nes, vienuolika aštuonmečių 
ir 17 pradinių mokyklų. Šiuos 
mokslo metus pradėjo 4492 
mokiniai. Iš viso švietimo rei
kalams per metus išleidžiama 
1 179 697 rb. •

Rajone 16 kultūros namų, 
208 meno saviveiklos kolek
tyvai, kuriuose susibūrę 3000 
saviveiklininkų, kitaip ta
riant, kas 12-tas kupiškėnas 
ugdo savo meninius sugebėji
mus. Apie 60 proc. rajono 
gyventojų—bibliotekų skai
tytojai. Ir, sakyčiau, labai 
aktyvūs. Pernai kiekvienas 
jų vidutiniškai perskaitė po 
20 knygų. Tai labai daug. Visi 
mūsų gyventojai gausiai lan
ko koncertus, spektaklius. 
Pavyzdžiui, praėjusiais me
tais rajone įvyko 1522 įvairūs 
renginiai—vakarai, koncer
tai, vestivaliai ir t. t. Juose 
apsilankė 128,000 žmonių. 
Vien Saviveiklininkai surengė 
3521t6ficėiktūs;'

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. drauge Antanai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
“Laisvės” kolektyvą ir visus 
laikraščio skaitytojus su 
Tarptautine darbininkų soli
darumo diena —Gegužės 
1-ąja.

Linkiu Jums, brangūs 
draugai, geros sveikatos, 
sėkmės kūrybiniame darbe, 
kovojant už darbo žmonių 
reikalus.

A. Laurinčiukas

Gerbiamas Drauge Antanai!
Siunčiu nuoširdžiausius 

“Eltos” žurnalistų sveikini
mus darbo žmonių tarptauti
nio solidarumo dienos proga.

Tegu Gegužės Pirmoji at
neša Jums bei visiems lais- 
viečiams daug naujų jėgų.

Donatas Rodą 
Vilnius,
1977 m., gegužė

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Rytas tėviškėje
Pragydo vėversėlis 
Padangėje aukštai, 
Žibutė atsikėlė ' 
Ir juokias jazminai. . .

Sode lakštutė čiulba, 
(Nemiega per naktis)— , 
Jausmai nauji atbunda 
Ir džiaugiasi širdis.

Pavasaris
Pavasaris eina per žemę, 
Pavasaris sukas laukuos, 
Pavasario šviesiąją dainą 
Gegutė sode užkukuos!

Pavasarį garbins lakštutė, 
Pavasriui lenksis žiedai, 
Pavasarį garbins saulutė, 
Pakilus už miško aukštai. . .

Vien tik pagalvojimas apie išlaidas 
susirgus, žmogų susargdina!

Enough to Make You Sick! Iš “Labor”

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Ispanija: didelė demokratinių 
jėgų pergalė

Demokratinė Ispanija iško
vojo svarbią pergalę. Balan
džio 10 d. Madride paskelbtas 
vyriausybės dekretas legali
zuojąs Komunistų partiją.

Ispanijos darbininkų klasės 
avangardas — Komunistų 
partija, kuri visada žengė 
pirmosiose kovos už demo
kratiją eilėse. Kaip tik komu
nistus fašistinė Franko dikta
tūra laikė savo pagrindiniu 
priešu. Paskelbę 1936 m. lie
pos 10 d. maištą “šventuoju 
karu už krikščioniškojo pa
saulio išgelbėjimą iš komu
nizmo,” frankistai beveik 40 
metų vykdė žiauriausias re
presijas prieš Ispanijos Ko
munistų partijos narius.

Kokiu mastu fašistai vykdė 
terorą, rodo, pavyzdžiui, to
kie oficialūs duomenys; tik 
nuo 1939 metų balandžio mė
nesio—pirmojo Franko dikta
tūros mėnesio—iki 1944 metų 
liepos mėnesio, pagal karo 
tribonulų nuosprendžiils bu
vo sušaudyti 192,682 žmonės, 
daugiausia komunistai. Šim
tai tūkstančių komunistų bu
vo uždaryti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. 
1943 metų “nepaprastojo įs
tatomo” pagrindu fašistiniai 
budeliai kasmet sušaudydavo 
6-7 tūkstančius kalinių. Fran
ko diktatūra, kuri reiškė 
reakcingiausios Ispanijos 
buržuazijos dalies ir žemės 
magnatų interesus, siekė ne 
tik likviduoti Komunistų par
tiją kaip politinę jėgą, bet ir 
fiziškai sunaikinti komunis
tus.

Tačiau šio tikslo Ispanijos 
fašistams niekada nepavyko 
pasiekti. Darbo žmonių pla
čiai remiami, Ispanijos komu
nistai Didvyriškai kovojo 
prieš Franko režimą. Veikda
mi pogrindyje, jie sukūrė 
įmonėse daug klasinių demo
kratinių profsąjungų—darbi
ninkų komisijas. Jie buvo di
džiulių darbininkų, valstiečių 
ir inteligentijos streikų ir po
litinių demonstracijų, kurios 
silpnino frankizmą, organiza
toriai ir aktyvūs dalyviai.

Dar prieš Franko mirtį 
(1975 metų lapkričio mėnesį) 
reakcingas režimas buvo pri
verstas gintis—jis paskelbė 
vadinamojo “liberalizavimo” 
politiką. Darbo žmonių ir de
mokratinės visuomenės ga
lingai spaudžiama, valdžia 

buvo priversta vieną po kitos 
likviduoti įvairias Franko 
diktatūros institucijas. Pir
maisiais šių metų mėnesiais 
buvo paleistas “nacionalinis 
judėjimas”—fašistų partija, 
vienintelė partija, kuri oficia
liai gyvavo frankizmo sąlygo
mis. Buvo panaikinti “viešo
sios tvarkos tribunolai.” Bu
vo paskelbta, kad šių metų 
vasarą įvyks pirmieji nuo 
1936 metų visuotiniai parla
mento rinkimai, balsuojant 
tiesiogiai slaptai. Ir štai da
bar legalizuota Ispanijos Ko
munistų partija, kuri nuo šiol 
galės atvirai dalyvauti šalies 
politiniame gyvenime, ginda
ma gyvybinius darbo liaudies 
interesus. Kova už tikrą Is
panijos demokratizavimą ga
vo naują galingą, stimulą.

V. Puodžiūnas

GERAS, TEISINGAS 
PATVARKYMAS

Washingtonas.— Sveika
tos, Apšvietos ir Gerovės de
partamentas išleido patvar
kymą, griežtai draudžiantį 
diskriminaciją prieš fizinius 
invalidus. Kaip žinoma, iki 
šiol šios šalies įstaigose ir 
darbavietėse buvo tokia dis
kriminacija plačiausiai prak
tikuojama. O tokių invalidų 
šiandien esama apie 35 milijo
nus.
SKUBINA PAGALBĄ 
Z AIRĖS REŽIMUI

Washingtonas.—Gavęs 
pranešimą, kad Z airėje paaš
trėjo ginkluoti susikirtimai 
tarp valdžios ir sukilėlių prieš 
ją, Pentagonas skubiai pa
siuntė tai fašistinei valdžiai 
daugiau militarinės pagalbos. 
Tas parodo, kad Carterio val
džia vis giliau ir giliau įsive
lia į vidinius įvykius toje toli
moje Afrikos šalyje.
MISTERIJA IR 
APGAVYSTĖ

Washingtonas. —Prieš de
vynis metus (1968 m.) toli 
jūroje dingo didžiulis laivas, 
gabenantis 200 tonų uranium 
žaliavos, iš kurios gaminamos 
atominės bombos.,“Dingo,” ir 
gana! Tokios “misterijos” vi
soje istorijoje dar nebuvo bu
vę.

?JBet dabar viskas paaiški: 
Tasai tavorinis laivas su ura
nium ir įgula ėmęs kažin kaip 
ir “nuklydęs” į Izraelį!
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Kaunas: geriausias 19 iesto
pramonės ir ūkio istorijoje

Į korespondento klausimus 
atsako Kauno miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas J. 
Razumas

1. Klausimas. Kaunas —di
delis pramonės centras. Da
bar jame gaminama maždaug 
ketvirtadalis respublikoje iš
leidžiamos pramonės produk
cijos. Kuo kauniečiai pratur
tėjo devintajame penkmety
je, ką jiems žada naujas —de
šimtasis?

Atsakymas. Pagal absoliu- 
čius pramonės produkcijos 
prieaugius, kapitalinių įdėji
mų asignavimas, skirtus 
miesto ūkio vystymui, devin
tasis penkmetis buvo geriau
sias penkmetis miesto istori
joje. Beveik trečdaliu išaugo 
pramonės produkcijos gamy
ba, kuri kone visa gauta padi
dinus darbo našumą. Kartu 
žymiai pagerėjo gaminių ko
kybė. Per penkmetį kokybės 
ženklu pažymėtų (arba atitin
kančių pasaulinius standar
tus) gaminių skaičius padidė
jo nuo 5 iki 221, kas sudaro 29 
procentus nuo respublikoje 
išleidžiamų atestuotų gami
nių. Pirkėjai gerai įvertina P. 
Ziberto šilko kombinato, 
“Drobės” vilnos pramonės, 
“Kauno” baldų susivienijimų 
“Kauno audinių” fabriko ir 
kitų įmonių produkciją. Leip
cigo mugėje trys kauniečių 
gaminiai apdovanoti aukso 
medaliais—televizorius “Šile
lis” ir du Dzeržinskio staklių 
gamyklos prietaisai. Miesto 
pramonės kolektyvų uždavi
nys—dinamiškai ir propor
cingai vystyti visuomeninę 
gamybą, didinant jos efekty
vumą ir darbo našumą, spar
tinant mokslinę techninę pa
žangą, gerinti darbo kokybę 
visose liaudies ūkio grandy
se.

2. Klausimas. Kaunas di
delis respublikos mokslo cen
tras.

Atsakymas. Mieste veikia 
13 tyrimo institutų, kuriuose 
dirba 4,500 darbuotojų. Jie 
sprendžia aktualias proble
mas: pramonės, statybos, 
sveikatos apsaugos ir kitas. 
Aktyvią mokslinę veiklą vys
to ir miesto aukštosios moky
klos, kuriose 1976 m. dirbo 62 
mokslo daktarai, 946 mokslo 
kandidatai. Kasmet stiprėja 
mokslininkų ir gamybininkų 
bendradarbiavimas, spren
džiant gamybos problemas.

Toli už respublikos ribų ži
nomi miesto mokslininkų dar
bai sveikatos apsaugos srity
je, ypač gydant širdies išemi
nes ligas. Už pasiekimus kar
diologijos srityje profesoriui 
Z. Januškevičiui, o vėliau A. 
Smailiui ir medicinos mokslų 
daktarei A. Lukoševičiūtei 
suteiktos TSRS Valstybinės 
premijos.

Aukštųjų temperatūrų ši
luminė fizika, taikomoji ki
bernetika, energetika, elek
trifikacija—šiose srityse spe
cializuojasi viena stambiausių 
miesto mokslinių įstaigų— 
LTSR Mokslų Akademijos 
Fizikinių—techninių energe
tikos problemų institutas. 
Nuolat stiprėja mokslo įstai
gų materialinė bazė. Devin
tajame penkmetyje iškilo 
nauji moderniški Radijo ma
tavimų technikos, Tekstilės 
pramonės, Fizikinių-techni-

nių energetikos problemų in
stitutų pastatai, kardiologi
nis centras ir kt. Šia kryptimi 
numatoma dirbti ir toliau. 
Viena pagrindinių dešimtojo 
penkmečio statybų—Staty
bos ir architektūros moksli
nio tyrimo instituto eksperi
mentinė—gamybinė bazė. 
Gerės sąlygos mokykloms.

3. Klausimas. Jūsų mies
tas, įsikūręs nuostabioje Ne
muno ir Neries santaikoje, 
dar vadinamas studentų 
miestu. Jaunimas čia mokslo 
semiasi penkiose aukštosiose 
mokyklose . . .

Atsakymas. Taip, apie 13 
tūkst. studentų mokosi vien 
aukštosiose mokyklose—A. 
Sniečkaus politechnikos insti
tute, Medicinos institute, Ve
terinarijos Akademijoje, Kū
no kultūros institute. Prieš 
kelerius metus į užmiestį—į 
Noreikiškes—išsikėlė Žemės 
ūkio akademija.

Stambiausia Pabaltijyj in
žinierinių kadrų kalvė—Poli
technikos institutas—ruošia 
beveik 50 specialybių aukštos 
kvalifikacijos inžinierius. Pa
staraisiais metais daugelis šio 
instituto fakultetų persikėlė į 
naujas, gerai įrengtas patal
pas. Daugiau 400 dydy tojų 
kasmet išleidžia Medicinos 
institutas. Jie sėkmingai dir
ba respublikos sveikatos ap
saugos įstaigose. Humanita
rinių ir ekonominių mokslų 
jaunimas siekia V. Kapsuko 
universiteto Kauno vakari
niame fakultete.

Iš viso per penkmetį miesto 
aukštosios mokyklos paruošė 
liaudies ūkiui daugiau 13 
tūks. specialistų.

Be to, 13-je specialių vidu
rinių mokyklų šiuo metu mo
kosi 13,400 moksleivių.

4. Klausimas. Prieš porą 
metų, rašant apie Kauną, te
ko remtis tokiais faktais: po
kario metais pastatyti gyve
namieji namai sudarė 2,5 mi
lijono kvadratinių metrų nau
dingo ploto. Tai beveik pusė 
miesto butų fondo. Vadinasi, 
Tarybų valdžios metais išau
go antrasis Kaunas!

Atsakymas. Iš tikrųjų, po
kario metais pastatyti gyve
namieji namai dabar sudaro 
apie 60 proc. miesto butų 
ūkio. Tūkst. kauniečių kas
met atšvenčia įkurtuves ge
rai įrengtuose, su visais pato
gumais butuose. Vien devin
tojo penkmečio metais išaugo 
nauji gygenamųjų namų 
kvartalai—Dainavos rajone, 
Taikos, Kalniečių mikrorajo
ne. Per penkmetį į naujus 
butus persikėlė moderniški 
prekybos, buitinio aptarnavi
mo centrai, mokyklos, vaikų 
darželiai-lopšeliai ir kitos įs
taigos. Šiemet gyvenamoji 
statyba toliau tęsiama Kal
niečių rajone, kur statomi 
naujo tipo namai su geresniu, 
patogesniu gyventojams iš
planavimu. Užbaigus šį gyve
namąjį rajoną, kuriame iš vi
so įsikurs apie 35 tūkst. gy
ventojų, statybos darbus 
pradėsime šiuo metu planuo
jamuose Eigulių ir Smėlio gy
venamuose rajonuose.

5. Klausimas. Negali nesi- 
grožėti Kauno senamiesčiu. 
Gal paminėtumėte svarbiau
sius Kauno kultūros pamink
lus?

'Kaunas’*: geriausias miesto pramonės ir ūkio istorijoje.

Atsakymas. Kaunas turtin
gas senovės architektūros 
paminklais. Senamiestyje akį 
patraukia senosios Rotušės, 
Perkūno namų, daugelio kitų 
senų pastatų linijų formų to
bulumas, mūsų protėvių ar
chitektūrinis meistriškumas. 
Ir pelnytai tokiems pasta
tams skiriame didelį dėmesį, 
stengiamės išsaugoti jų grožį 
ateities kartoms. Praėjusia
me dešimtmetyje Senamies
tis pradėtas rekonstruoti 
kompleksiškai—kvartalais. 
Jau rekonstruoti du kvarta
lai, penkiuose vyksta darbai, 
ruošiama techninė dolimenta- 
cija likusiems. Daugelis senų 
pastatų atgimė naujam gyve
nimui—juose įsikūrė visuo
meninės, prekybinės įstai
gos, kurioms senoji architek
tūra, skoningai sukurtas in
terjeras suteikė nepakartoja
mo žavesio ir savitumo. O šio 
rajono gyventojų butuose 
siekiama po rekonstrukcijos 
—rengti visus komunalinius 
patogumus.

Gerų permainių įvyko ir 
centrinėse miesto gatvėse. 
Jų siluetą papuošė tokie pui
kūs nauji statiniai, kaip Poli
tinio švietimo, Miestų staty
bos projektavimo instituto 
rūmai, Kauno statybos tresto 
pastatas ir kt. Tuo tarpu 
Laisvės alėjos senieji pasta
tai po fasadų remonto sušvito 
naujomis spalvomis, išryški
nančiomis jų architektūrines 
detales. Šie darbai toliau tę
siami Donelaičio, Kęstučio ir 
kitose gatvėse. Kartu vietoje 
senų, menkaverčių pastatų 
iškils nauji—Laisvės alėjos ir 
Daukanto gatvės kampe jau 
pradėta statyti didelė (5.200 
kv. m. prekybinio ploto) uni
versalinė parduotuvė, valgy
kla—Lenino prospekte ir kt.

6. Klausimas. Kaunas kas
met puošiasi naujais pasta
tais. Atveria duris ir naujos 
kultūros įstaigos. Kaip sti
prės kultūros materialinė ba
zė dešimtajame penkmetyje?

Atsakymas. Kauną pagrįs
tai vadina vienu iš respubli
kos kultūros centrų. Aktyvus 
ir prasmingas kultūrinis gy
venimas skatina nuolat stip
rinti kultūros įstaigų mate
rialinę bazę. Devintajame 
penkmetyje mieste iškilo 
naujas 400 vietų kino teatras 
“Vilnis,” kapitališkai sure
montuoti “Romuvos,” ir 
“Kanklių” kino teatrai, ple
čiamas Lėlių teatras. Naujuo
se rajonuose duris atvėrė 
“Berželio,” “Girstupio” bib
liotekos, rekonstruota eilė 
senų. Miesto kultūrinį gyve
nimą žymiai pagyvino rikiuo- 
tėn stojęs moderniškas Spa
lio 50-čio dirbtinio pluošto 
įmonės kultūros ir sporto 
kompleksas, kuriame dabar 
vyksta nemaža įdomių rengi
nių.

Dešimtasis penkmetis šiuo 
bus ne mažiau vaisingas. Ga
lima paminėti tolias stambias 
statybas, kaip IX forto me
morialą, Parodų rūmus su 
paveikslų galerija Donelaičio 
gatvėje, kino teatrą Raudo
nosios Armijos prospekte, 
Viešąją biblioteką Ąžuolyne 
ir kt.

7. Klausimas. Nepalietėme 
tokių aktualių gyvenimo sri
čių, kaip medicinos apsauga, 
liaudies švietimas, viešasis 
maitinimas, buitinis aptarna
vimas, prekyba ir daugelis 
kitų. Sakysim, susidomėjimą 
keltų kad ir lengvųjų automo
bilių skaičius mieste. Trum
pai drūtai atsakant į šiuos 
klausimus, gal galėtumėte 
pasitelkti naujausius statisti
kos duomenis?

Atsakymas. IX penkmečio 
metais daug gerų poslinkių 
pasiekta sveikatos apsaugo
je, buitiniame gyventojų ap: 
tarnavime, liaudies švietimo 
bei kitose liaudies ūkio šako
se. Apibendrinti rezultatai 
rodo, kad daugiaplanis mies
to ūkis iš esmės vystėsi, kaip 
buvo numatyta penkmečio 
plane.

Per tuos metus Dainavos

VERGU GIMĘS DABAR 
TARP GARSIŲJŲ

Mokslininko Carver biustas
George Washington Carver, žymus agrikultūros moksli

ninkas, mirė 1943 metais. Jis buvo gimęs vergu ir ankstyvo
je jaunystėje iškeistas į lenktynių arklį. Bet savo ryžtu ir 
pastangomis jis iškilo į garsius mokslininkus ir išradėjus. 
Juo šiandien didžiuojasi ne tik juodieji žmonės savo sūnumi, 
bet ir visi amerikiečiai.

Šis Dr. Caryerio bronzinis biustas atidengtas ir padėtas 
New Yorke į Bronx Community College Hall of Fame, tarpe 
kitų 96 garsių amerikiečių.

JAV marksistų-kritikų knyga (
Tarybų Sąjungoje plačiai ir 

nuo seno domimasi Amerikos 
marksistų darbais politikos, 
visuomenės, gyvenimo, isto
rijos ir kitais klausimais. Tie 
veikalai verčiami į rusų bei 
kitų tarybinių tautų kalbas. 
Neseniai žinoma Maskvos lei
dykla “Progrės” išleido JAV 
marksistų literatūrinės kriti
kos rinkinį “Kultūra ir visuo
menė.” Jis pasirodė ir Lietu
vos knygynuose.

1 J
“Laisvės” skaitytojams gali 

būti įdomu kįek sužinoti apie 
šią knygą. Juo labiau, kad 
eilė jos autorių vienaip ar 
kitaip susiję ir su JAV lietu
vių pažangiuoju judėjimu bei 
jo veikėjais (A. Bimba, M. 
Kaul-Kavaliauskaitė, R. Mi- 
zara ir kt.)

Šioje knygoje įdėti įžymių 
JAV Komunistų partijos vei
kėjų ir vadovų straipsniai li
teratūros, apskritai kultūros 
klausimais. Tai—Viljamo Z. 
Fosterio (1881-1961) straips
nis “Liaudies kultūros politi

poliklinika, akių ligoninė, 
kardiologinis dispanseris, 
eilė gydymo įstaigų praplėsta 
arba persikėlė į naujas patal- 
pasr1000 gyventojų šiuo metu 
mieste tenka 86.3 lovos ligo
ninėse. Pusantro karto padi
dėjo buitinių patarnavimų 
apimtis. Pastatytą 30 naujų 
stambių parduotuvių, 6 vidu
rinės mokyklos ir 5 priesta
tai, 14 lopšelių-darželių, dau
gelis kitų objektų.

Pakilus gyventojų materia
linei gerovei, praėjusiais me
tais vienas kaunietis pirko 
prekių už 240 rub. daugiau 
negu penkmečio pirmaisiais, 
o automobilių pardavimas pa
didėjo net 3,5 karto. Mieste 
dabar užregistruota 19146 
nuosavos automašinos.

Žodžiu devintasis penkme
tis kauniečiams atnešė daug 
gero. Mes pagrįstai įsitikinę, 
jog ir naujajame penkmetyje, 
kurio pagrindinis tikslas yra 
toliau kelti liaudies materiali
nį ir kultūrinį lygį, pasieksi
me reikšmingų laimėjimų vi
sose miesto ūkio šakose.

kos elementai,” Greso Hali 
kalba, pasakyta marksistų 
konferencijoje 1973 m. gegu
žės 5-6 d. d.

Rinkinyje spausdinami Mi
chael Goldo, Filipo Bonoskio, 
Joseph North straipsniai 
amerikiečių literatūros, par
tijos kultūrinės politikos te
momis. Šių autorių vardai 
gerai pažįstami ir JAV pa
žangiems lietuviams.

Pristatant Filipą Bonoskį, 
šioje knygoje nurodoma jo 
lietuviška kilmė, apibūdina
ma literatūrinė bei publicisti
nė veikla.Komentaruose apie 
F. Bonoskį rašoma, kad jis 
aktyviai dalyvauja darbinin
kų judėjime, po antrojo pa
saulinio karo bendradarbiau
ja pažangioje amerikiečių 
spaudoje. F. Bonoskis—pa
žymima, dažnai pasirodo su 
savo straipsniais ir tarybinių 
laikraščių bei žurnalų pusla
piuose. Kaip literatūros kriti
ką jį gana domina “raudonojo 
dešimtmečio” revoliucinės 
amerikiečių kultūros tradici
jos. Knygoje skelbiamas F. 
Bonoskio straipsnis šia tema.

Be jau minėtų autorių rin
kinyje taip pat dedami Victor 
Jerome, John Howard Law- 
son, Thomas McGratt, Wal
ter Lonenfell, Philip Steven
son, M. Leroy ir Sidney Fin
kelstein straipsniai.

Trylikos amerikiečių mark
sistų literatūrinės kritikos 
pavyzdžiai, sudarą šią knygą, 
duoda vaizdą apie marksisti
nės kritikos raidą ir dabarti
nę jos padėtį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Ta proga tinka prisiminti ir 
JAV pažangiųjų lietuvių vei
klą, vystant marksistinę lite- 
ratūrinę-estetinę mintį lietu
vių kalba. Šiuo požiūriu 
reikšmingi V. Kapsuko dar
bai, parašyti ir paskelbti 
Amerikoje, ypač jo monogra
fija apie J. Biliūną. Daug 
minėtoje srityje nuveikė taip 
pat ir tokie JAV lietuvių pa
žangieji veikėjai, kaip L. 
Prūseika, R. Mizara, A. Pet
riką, A. Bimba, V. Bovinas ir 
kt. L. Antanaitis

Ar tai žmogaus
teisią gynimas?
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
GLOBOJAMI ORO PIRATAI

r etras Keidošius
Keliaujant su turistų grupe 

po Jungtines Valstijas, tek
davo gana dažnai girdėti dis
kutuojant apie oro piratų 
Bražinskų atvykimą į tą šalį. 
Pažangioji išeivija piktinasi į 
Ameriką atsidanginusiais oro 
piratais, ryžtingai protestuo
ja prieš jų globą. Reakcingoji 
emigracija—bičiuliaujasi, vi
saip juos garbina.

Vievio miestelio ir jo apy
linkių žmonės gerai prisime
na Praną Bražinską—suktą ir 
slidų įvairių sandėlių vedėją, 
kioskų pardavėją, šeimos de
spotą, ištvirkėlį ir demagogą, 
tapusį galų gale tarptautiniu 
oro piratu. Iki 1949 metų, 
kada pagal susikurtą legendą 
Bražinskas neva “kankinęsis” 
bė teismo ir prievarta išsiųs
tas į Krasnojąrsko srities Da- 
nilovkos rajoną, kaimynai 
prisimena jį besitvarkantį sa
vo ūkelyje Šakaldonių kaime, 
iš kur jis reguliariai kas sa
vaitė nuvažiuodavo į arti
miausią turgų paprekiauti. 
Jis bendravo su žmonėmis, 
aktyviai padėjusiais hitleri
niams okupantams, dalijosi 
su jais sušaudytų žydų palik
tu “globoti” turtu, brangeny
bėmis.

1949 metų pabaigoje Pra
nas Bražinskas persikėlė į 
Vievį ir pradėjo dirbti Viduri
nės mokyklos ūkio vedėju. 
Keisti vietą, kaip pasakoja 
kaimynai, paskubinęs toks 
įvykis.

1949 metų grųodžip 21 d. 
šešiasdešimtmetis Prano tė
vas Stasys Bražinskas sėdėjo 
pas kaimyną A. Kuliešą, kur 
tuo metu tarnybos reikalais 
buvo užėjęs tuometinės Bei- 
žonių apylinkės pirmininkas, 
geras Bražinskų pažįstamas 
Aleksandras Sumovas. Jiems 
besėdint prie stalo, iš kiemo 
pasigirdo šūviai: nuo pirmos 
sprogstamos kulkos krito Su
movas, kitomis į abi rankas 
buvo sužeistas Stasys Bra
žinskas. Netekęs daug krau
jo, Stasys Bražinskas mirė 
pakeliui į Vievį.

Pranas Bražinskas gerai ži
nojo (ir žino), kas nužudė jo 
tėvą: banditas “Rytas,” vado
vavęs “Ėglio” gaujos grupei, 
buvo ne kas kitas, o Vytas 
Grigaravičius, kilęs iš to pa
ties, kaip ir Bražinskas, Bei- 
žonių kaimo. Vadinasi, jo kai
mynas ir jaunystės draugas. 
Jam tad ir turėtų Pranas 
Bražinskas pateikti sąskaitą 
už tėvo nužudymą.

Prisidengęs tėvo mirties 
faktu, jis garsinosi aktyviu 
darbuotoju, o iš esmės kartu 
su savo bičiuliais išvystė pla
čią “prekybinę” veiklą. Padi
dintomis kainomis, be atitin
kamų dokumentų, kas įstaty
mu draudžiama, pardavinėjo 
iš kooperatyvo sandėlio ben
ziną, žibalą, vinis, skardą, 
šiferį, cementą, plytas. Jo 
“veikla” kainavo kooperaty
vui 1279 rublius 49 kapeikas. 
Padengti šiuos nuostolius 
liaudies teismas 1955 metais 
ir pareikalavo Praną Bražins
ką.

Deja, jam dar patikima va
dovauti Trakų rajono Rūdiš
kių Kooperatyvo prekių par
duotuvei, o nuo 1959 metų jis 
kone ketvertą metų vedėjavo 
tikioje pačioje Vievio Koope
ratyvo parduotuvėje.

Todėl, kai antrą kartą— 
1963 m. gruodžio mėnesį— 
Vievio Ligoninės šoferio (juo 
Bražinskas pasidarė pajutęs, 
kad jo —pardavėjo—veikla 
žada nemalonumų) machina
cijomis susidomėjo prokura

tūra ir tardymo organai, Bra
žinsko pasigrobta iš valsty
bės ir kooperatyvo suma jau 
siekė 32, 305 rublius ir 67 
kapeikas. Virš spekulianto 
galvos rimtai pakibo grotų 
šešėlis.

Nepasitenkinimą ėmė 
reikšti jo žmona, supratusi 
pagaliau, kad į namus įsileis
ta kooperatyvo buhalterė 
Alina Koreivo anaiptol nėra 
nekalta nuomininkė, o jos vy
ro meilužė.

Bražinsko motina, sūnaus 
įkalbėta, pardavė namą, gau
tus pinigus atidavė Praneliui 
ir persikėlė pas jį gyventi. 
Bet čia greitai patyrė sūnaus 
žiaurumą. Vėliau, ištrūkusi iš 
sūnaus “globos,” motina ieš
ko sūnaus paramos per teis
inį.

Žodžiu, Pranui“Bražinskui 
teko gerokai pasukti galvą, 
kaip išsipainioti iš gresiančių 
nemalonumų, kaip išgelbėti 
bent dalį nešvariu būdu įsigy
to turto, kuris pagal įstatymą 
galėjo būti konfiskuotas. O to 
turtelio šiokio tokio būta: ir 
namas, ir automobilis, ir dar 
šis tas. Tardymo metu pusei 
turto buvo uždėtas areštas.

Paskui amnestija. Bražins
kas taip graudžiai ir įtikina
mai vaidina nuo nacionalisti
nių banditų nukentėjusį vei
kėją, kad jį ne tik atleidžia 
nuo likusios bausmės, bet ir 
nuima areštą nuo pusės namo 
ir automobilio. Pasižadėjęs 
grąžinti' valstybei'»Skt4ą ir 
.mokėti aftmeptus^jP,. r Bra
žinskas nuo 1966 m. liepos 14 
d. visiškai laisvas.

P. Bražinskas, dėl akių pa
dirbėjęs, išklausęs ir užmir
šęs teismo sprendimus, iš vi
so to teišpešė naudos tiek, 
kad susipažino su teistais už 
panašius nusikaltimus perė
jūnais iš kitų respublikų. Jų 
tarpe buvo kažkoks Sachadi- 
ras Kurbanovas iš Kokando.

O kodėl nepamėginus per
sikelti į Vidurinę Aziją? Plo
tai ten tikrai dideli. Ir nepa
žįsta niekas. Nei kas skolos 
reikalaus, nei alimentų.

Ir Bražinskas, pasakęs 
žmonai ir vaikams, kad vyks
ta į Klaipėdą, kartu su meilu
že Alina Koreitb atsiduria 
Kokande. Susiranda savo 
draugužį Kurbanovą, susipa
žįsta su kitais į jį panašiais.

0 kad būtų dar saugiau ir 
drąsiau, vesdamas Aliną Ko
reivo, kartu pasiima ir jos 
pavardę. Taip Bražinskas 
tampa Korei v a. Beje, tiek 
draugams, tiek pažįsta
miems, tiek naujiesiems kai
mynams Alina—jo sesuo!

Šitaip jis “ištremia” save į 
gražiąją ir derlingąją, vynuo
gėmis ir medvilne kvepiančią 
Tarybų Uzbekiją, kurią pats 
savo “autobiografijoje” vadi
na čia laukiniu Kazachstanu. 
Čia jis išvysto plačią veiklą, 
norėdamas nusikalstamais 
bydais susikrauti kuo dau
giau turtų. Jis naršo po Uz
bekijos ir kaimyninės Tadži
kijos miestus, Kaukazą, Už
kaukazės respublikas.

Paskui, aplandžiojęs juve
lyrines parduotuves, pa- 
šniukštinėjęs sendaikčių tur
gavietėj, pasišnabždėjęs kur 
pakampiais su senais pažįsta
mais—yietos ir atvykusiais 
spekuliantais, paieškojęs 
aukso ^iedų ir užsienio valiu
tos Taline, Leningrade, 
Maskvoje (kaip vėliau pasiro
dė, neSidygėdamas pistoletų 
ir granatų), vėl dumdavo į 
savo “tremties” vietą—pato
gų butą Kokande.

[Pabaiga sek. num.)
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Buvęs Soči kvartetas atlieka B. Bartoką.
V. Gulmano nuotrauka

“Laisvei” iš Kapsuko
V. Gulmanas

MŪSŲ PADANGĖJE
Daug. įvairių renginių, nau

jienų mūsų mieste, vienos 
linksmesnės., kitos liūdnes
nės, dar trečios šiaip sau, per 
vidurį. Žinoma, ne visur 
nueini, į pačius įdomiausius, 
vertus dėmesio. Su kai ku
riais ir noriu supažindinti mū
sų gerbiamus skaitytojus.

Beje, visą pasaulį buvo ap
skriejusi žinia apie kov^o 4 
dieną Rumunijoje įvykusi že
mės drebėjimą. Tai yra baisi 
nelaimė. Matyti, drebėjimas 
buvo netoks jau mažas, kad 
banga pasiekė net Lietuvą. 
Pas mus Kapsuke taip pat 
buvo justi šioks toks siūbavi
mas, tai vanduo akvariumuo
se ėmė ti’iuskuoti, indai bu
fetuose skambėti, kai kur, 
sėdint fotelyje buvo jaučia
ma, kad kaž kas lyg truputį 
supą. Bet tai buvo tik akimir
ka ir praktiškai jokių nuosto
lių pas mus nebuvo. Spaudo
je buvo mūsų mokslininkų 
pasisakymai, raminantys, 
kad Lietuvoj žemės pluta yra 
apie 50 kilometrų storio ir 
todėl drebėjimai nebaisūs.

Na, o dabar, po tokios 
trumpos įžangėlės prie mūsų 
pagrindinės temos.

Koncertai
LTSR Valst. filharmonija 

rengia stambesniuose Lietu
vos centruose, tame skaičiuje 
ir Kapsuke, kuris jau taip pat 
gavo miesto teises, pastovius 
koncertus. Tai yra labai svar
bu, kad žmonės, ypač jaunoji

Stravinsko koncertas, įvykęs 
taip pat mūsų mokyklos salė
je, buvo irgi vertas dėmesio.

P. Stravinskas yra kylanti 
mūsų žvaigždė. Jo tėviškė- 
Druskininkai. Gavęs pirmas 
muzikines žinias iš savo tėvo, 
vėliau stojo į M. K. Čiurlio
nio meno mokyklą Vilniuje, 
po to sekė Maskvos spec, 
muzikos mokykla, konserva
torija, aspirantūra pas žino
mą pedagogą prof. J. Milštei- 
ną. Sėkmingai viską įveikęs 
taip pat sugrįžo į tėvynę ir 
šiuo metu, mano nuomone, 
yra vienas perspektyviausių 
koncertuojančių jaunos kar
tos pianistų.

Koncerto programa taip 
pat įdomi: V. Mocarto sona
ta—A-dur su garsiuoju tur
kišku maršu, F. Mendelsono 
“Rimtosios variacijos,” F. 
Šopeno sonata b-moll su ge
dulingu maršu, to paties 
autoriaus pirmoji baladė g- 
moll ir skerco h-moll.

P. Stravinsko atlikimo ma
nierai charakteringa didelis 
muzikalumas, gera technika, 
santūrumas, savitas požiūris 
į atliekamą kūrinį. Žinoma, 
atlikėjas dar palyginti jau
nas, gal kai kur tam tikro 
brandumo dar trūksta, bet 
esmė ne čia. Svarbu, kad jis 
koncertuoja, dirba, nesėdi 
nuleidęs rankas. Tikrai malo
nu matyti ir klausytis naujai 
augančių Lietuvos muzikinių 
jėgų, nes jos dar tars savo 
žodį.

IŠ RYTU VOKIETIJOS
Mieli laisviečiai!

Jau antrą mėnesį esu Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje. Kaip jau esu rašęs, 
užtrukau ryšium su susitiki
mais, kurių programą sudarė 
mano atsiminimų knygą išlei
dusi “Verlag der Nation” lei
dykla. Po Karl Marks-Štadto 
ir Magdeburgo kiti susitiki
mai įvyko Berlyne ir jo apy
linkėse. Įdomūs ir skaitlingi 
publikos atžvilgiu buvo susi
tikimai Vokietijos Vieningo
sios Socialistinės Partijos ra: 
joninėje partinėje mokykloje 
Berlyno Kepeniko rajone,
kur vyko Vokiečių-Tarybų 
Sąjungos draugijos aktyvistų 
seminaras, o taip pat Vokieti
jos NacionaLDemokratų par
tijos centrinėje partinėje mo
kykloje Valdvizendorfe, apie 
,60 kilometrų už Berlyno Ode
rio link. Be to, susitikimai 
įvyko dviejuose Berlyno klu
buose. Taigi, ligšiol atlikau 
šešis susitikimus, o šiandien 
kalbėsiu Berlyno centre esan
čiuose Vokiečių-Tarybų Są
jungos draugijos kultūros na
muose.

Per tuos susitikimus pasa
koju apie Lietuvą ir jos liki
mą paskutiniųjų kelių dešim
tų metų eigoje. Ypatingą įs
pūdį palieka palyginimai apie 
lietuvių tautos būklę carizmo 
laikais, vokiečių okupacijos 
bei buržuazijos viešpatavimo 
metais ir dabartine padėtimi, 
kada ji susilaukė nepaprasto 
suklestėjimo visose srityse. 
Klausytojai užduoda daug 
klausimų, domisi tautiniais 
santykiais Tarybų Sąjungo
je, Lietuvos kultūrinio ir eko
nominio gyvenimo detalėmis, 
lietuvių literatūra, o ir mano 
literatūrine bei visuomenine 
veikla.

Daugelis klausytojų sako, 
tad tai jiems tikras Lietuvos 
atradimas, nes mažai ką žino
ję apie mūsų kraštą. Kai kur 
sutinku lietuvių arba žmonių, 
kurie yra buvę Lietuvoje, 
ypač buvusių karių tarpe ar
ba nelaisvės metu dirbusių 
Lietuvoje. Magdeburge suti
kau klaipėdiškę lietuvaitę 
Eriką Rottig (gaila, jos mer
gautinės pavardes neįsidė- 
mejau), kuri dirba vietos 
knygyne. Ji jau prieš 17 metų1

ST. PETERSBURG, FLA.

atvykusi į VDR, ištekėjusi už 
vokiečio, bet gerai lietuviškai 
kalba.

Už poros dienų, balandžio 
21 d. numatyta išvyka į 
Greifsvaldę, prie Baltijos jū
ros. Tas miestas įdomus tuo, 
kad tenykštis senas universi
tetas palaiko brolystės ryšius 

.su Vilniaus universitetu. Tų 
universitetų tarpe vyksta 
glaudus bendravimas, profe
soriai ir studentai dažnai vie
ni kitus aplanko. Girdėjau, 
kad kaip tik dabar į Greifs
valdę iš Vilniaus nuvyko gru
pė studentų sportininkų daly
vauti abiejų universitetų 
sportinėse varžybose.

Ryšium su Tarybų Sąjun
gos žymėtinomis 60-mečio su
kaktuvėmis, čia visur jaučia
mas pasiruošimas tai šventei. 
Vyksta 60-mečiui skirti sim
poziumai, festivaliai ir įvai
rūs kitoki renginiai, kuriuose 
pagilinamos žinios apie mūsų 
šalį, nušviečiant įvairiais as
pektais jos gyvenimą ir pa
siekimus 60 mėtų eigoje. Vie
tos draugai,' pristatydami 
mane, pažyniif kad ir šie susi
tikimai susiejhmi su Spalio 
revoliucijos ’ sukaktuvėmis, 
pagilina informaciją apie Ta
rybų Sąjungą, ypač apie Ta
rybų Lietuvą, kaip vieną pen
kiolikos sąjūilginių respubli
kų.

Negaliu nepareikšti pasi
piktinimo niekšinga propa
ganda, kurią Varo saujelė lie
tuviškų pašlėmėkų, su entu
ziazmu nuėjusių tarnauti 
JAV žvalgybas išlaikomoms 
žvalgybos įstaigoms. Apsi- 
puotoję jie kartoja pikčiau
sius šmeižtui"apie Lietuvą,

išpučia legendas apie pamišė
lį Tomonį bei nelaimingą hy- 
pių auką Kalantą. Pripratę 
kurti mistines religines le
gendas, klerikalai nesidrovė
jo paskleisti falsifikuotą ver
siją būk Kalanta skelbęs poli
tinius Šukius apie Lietuvą, 
tuo tarpu, kad jo vienintelis 
šūkis buvo “Gelbėkit!” Bet jo 
ilgaplaukiai draugai hypiai, 
suagitavę jį beprotiškam 
poelgiui, niekšiškai apgavo jį 
ir ramiai išsislapstė. Legen
dos apie Kalanto tragediją 
turi tiek tiesos kiek jos yra 
idiotiškame išgalvojime, kurį 
pakartojo ir toks rimtu besi- 
dedąs literatas, kaip Alantas, 
būk kilusiam per Kalantos 
laidotuves triukšmui malšinti 
prireikę . . . iššaukti kariuo
menę iš Vidurinės Azijos. Jei 
tokioms kvailybėms gali žmo
nes patikėti, tai jau tikrai 
trūksta žodžių tų žmonių in
telektui apibūdinti.

O kol kas atsisveikinu ir 
linkiu viso geriausio!

Justas Paleckis
Berlynas 
1977.IV.19.

Italijoje studentų 
demonstracijos

Roma. —Balandžio 21 die
ną, Italijos sostinėje įvyko di
džiulė studentų demonstraci
ja, kurią malšinant vienas po
licininkas tapo nudėtas. Stu
dentai protestuoja prieš ne
darbą.

Panašios demonstracijos 
įvyko Milane, Turine ir kituo
se miestuose. Visur jas polici
ja malšino brutališka jėga. 
Daug studentų sužeista.

karta, įprastų prie rimtos 
muzikos ir nežiūrėtų į viską 
pro estradinius akinius. Ši 
problema yra labai opi, su ja 
tenka labai dažnai susidurti, 
ypač dirbant muzikinį peda
goginį darbą. Aišku, negali
ma neigti ir lengvos muzikos 
reikšmės, ypač jei ji gera. Ji 
yra reikalinga ir turi būti 
savo vietoje. Vienok atmesti 
didžiųjų muzikantų, kaip B. 
Britteno, L. Bethoveno, G. 
Geršvino, P. Čaikovskio ir 
kitų kūrinius taip pat negali
ma, nes tai būtų savo asme
nybės nuskurdinimas.

Neseniai pas mus Kapsuke 
viešėjo buvęs Soči filharmo-
nijos kvartetas, mūsų kultū
ros ministro įsakymu perkel
tas į Vilnių. Tuo būdu Lietu-( 
va jau gali didžiuotis trim 
brandžiais kameriniais an
sambliais—Lietuvos, Vil
niaus ir šiuo trečiuoju, kol 
kas dar bevardžiu, apie kurį 
rašiau kiek anksčiau.

Ir štai mes Kapsuko pęda- 
goginės mokyklos salėje, ku
rioje vyksta nuolatiniai ka
merinės muzikos koncertai.

Tai buvo sykiu ir pirmoji 
šio naujo kolektyvo pažintis 
su Kapsuku ir muziką mėgs
tančia yisi omene. Programa 
įdomi: B. Bartoko, Ch. Glū
ko, G. F. Hendelio, V. Mocar
to, G. Kuprevičiaus ir D. 
Šostakovičiaus kūriniai. Kon
certas susilaukė didelio ir 
pelnyto pasisekimo. Jei jau
nieji miĮizi antai nepasiners į 
pedagogė darbą, o visą savo 
dėmesį ir talentą skirs vien 
tik kvartetiniam grojimui, jie 
daug pasieks, nes visa ateitis 
dar prieš akis.

Jauno mūsų pianisto Povilo

“WILMINGTON 10-SĄMOKSLO AUKOS

Balandžio 16 d. Lietuvių 
Piliečių salėje įvyko 45 kp. 
pobūvis. Mūsų pobūviai 
įvyksta kiekvieną šeštadienį. 
Organizacijų nariai bei geri 
mūsų bičiuliai šeštadieniais 
namuose pietų negamina, nes 
žino, kad mūsų gerieji šeimi
ninkai M. ir A. Raškauskai 
pagamina skanius pietus. Čia 
atvykę pavalgo. O po pietų, 
vadovybėje Ad. Pakalniškie
nės Dainos Mylėtojų Choras 
išpildo dainų programą. To
liau po pietų praleidžiame lai
ką šokiais ir draugiškais po
kalbiais. Kuopos pirm. J. Mi
leris dėkojo Chorui už dainų 
programą, publikai už atsi
lankymą, šeimininkam už 
skanias vaišes.

Klubo veikla
Balandžio 23 dieną nuosa

voje salėje klubiečiai turėjo 
gražų pobūvį, kaip ir visuo
met, susirinko vietinė publi
ka papietauti ir draugiškai 
praleisti laiką.

Reikia priminti, kad ir va
saros metu atvyksta žmonių 
iš įvairių šalies kampelių ap
lankyti Floridą. Jie užsuka į 
mūsų klubą’papietauti, pasi
šokti. Svečiai sako, kad jiem 
patinka mūsų klubo tvarka ir 
žmonių draugiškumas. Ir prie 
progos vėl pas mus atsilanko. 
Be to mūsų renginiai nenuo
bodūs. Mes lietuviai mylim 
dainą. Mūsų Dainos Mylėtojų 
choras visuomet išpildo dainų 
programą.

V. Bunkus dėkojo chorui, 
Adelei už jo vadovybę ir vi
siems už atsilankymą.

Ligoniai
Jonas Rūbas susirgo šir

dies liga, paguldytas Hubert 
Rutland ligoninėn. Slaugė 
pranešė, kad ligoniui pavojus 
yra sumažėjęs.

Helena Janulis M. Rutland 
ligoninėje buvo operuota ant 
nugarkaulio. Kol kas ligonė 
yra rimtoje padėtyje.

Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai susveikti.

Mirė
Balandžio 16 d. S. Golfport 

slaugimo namuose mirė Pet
ras Steponaitis. Buvo 83 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
1913 metais atvyko į J. A. V. 
Prieš 20 metų iš Chicagos 
persikėlė į Golfport, Fla. Bu
vo pažangus, priklausė prie 
LLD 45 kp. Taipgi buvo klu
bo narys.

Kadangi artimųjų neturė
jo, tai jo laidotuves tvarkė 
Povilas ir Aldoną Aleknai.

J. P. Baird šermeninėje Al
dona Aleknienė pasakė atsi
sveikinimo kalbą, Dainos My
lėtojų Choras, vadovybėje 
Ad. Pakalniškienės, padaina
vo momentui tinkančias dai
nas. Po to Adelė padainavo 
solo.

Velionio palaikai buvo su
deginti. Sekančią diena LSC 
salėje palydovai buvo pavai
šinti pietais.

Reiškiam užuojautą velio
nio artimiesiems.

Pranešimai
Gegužės 7 d. kuopos mėne

sinis susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Gegužės 14 dieną klubo mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai. 
Įvyks Lietuvių Piliečių salėje 
314-15 Ave. So. Prašom visus 
dalyvauti.
ĮVYKO KLAIDA

Dviejuose mūsų renginiuo
se Tillė Lukienė dainavo solo.

Lietuvių Piliečių klubo pa
rengime Tillė Lukienė dai
nuoja solo.
Tačiau liko neparašyta kores
pondencijoje. Atsiprašau už 
klaidą. V. Bunkienė

Hartford, Conn.
LAISVES chorus 
CELEBRATES

And the little train chug
ged merrily over the hill 
singing: “I knew I could, I 
knew I could!” That’s some
what the story of the Laisvės 
Chorus—hoping to hold toge
ther until its 50th Anniversa
ry, but not spring is here and 
festivities are all planned.

The New York Aido Cho
rus promises to help us cele
brate with the charismatic 
Victor Becker to solo; also 
Gertrude Raškauskas with 
her mellow voice, such 
depth, such quality, such 
feeling—it is a real treat to 
listen; also Irene Janulis 
whose songs have floated 
from Montreal to Florida will 
grace us again.

Invited of course is Salo
mėja Narkeliūnaitė, and if 
you were in Waterbury last 
month to see her movies of 
Lithuania you’ll want once 
again to shake her hand for 
those professional reels.

So join us and help us eat, 
drink and be merry, as well 
as reminisce, for a Golden 
Anniversary is something to 
celebrate. And as one of my 
old songs said: “Three million 
people, wanting to say ‘Let’s 
proclaim the Lithuanian 
Day’.” Let us join that deep 
down feeling on May 22nd at 
157 Hungerford Street at one 
o’clock and plan to stay for 
dancing by Johnny Martens’ 
orchestra.

See ya! Wilma

Viršuje, iš kairės į dešinę Willie Vereen, Rev. Ben Chavis, 
Anne Sheppard, James McKoy, Wayne Moore. Apačioje iš

1972 metais North Carolina mieste Wilmington ir visoje 
valstijoje išsivystė platus, ir kovingas judėjimas už rasinę 
mokyklų integracija. Tas nepatiko miesto ir valstijos rasisti
nėms valdžioms. Viena diena sužinome, kad 10 kovotojų už 
integraciją—aštuoni vidurinės mokyklos studentai, vienas 
dvasiškis, ir viena balta veikėja—tapo sulaikyti ir bus 
teisiami, nes buk jie padegę kokią ten įstaigą. Na, ir jie buvo 
teisiami, džiurės pripažinti kaltais ir visi nubausti ilgų metų 
kalėjimu. Prieš juos buvo trys liudininkai. Dabar visi jie 
prisipažino, kad jie melavo, kad valstijos prokuroras Jay 
Stroud gąsdinimais ir papirkimais privertė juos liudyti prieš 
suimtuosius.

kairės į dešinę Jerry Jacobs, William Wright, Marvin 
Patrick, Reginald Epps, Connie Tindall.

Bet šio sąmokslo aukos tebepalaikomi kalėjime ir šian
dien! Prieš kelias dienas kunigas Ben Chavis kreipėsi su 
laišku į prezidentą Carter, kuris tiek daug kalba apie 
“žmogaus teises,” kad jis juos užtartų ir padėtų išsilaisvinti. 
Tačiau prezidentas net neatsakė į dvasiškio laišką. Bet 
visoje šalyje vystosi platus masinis judėjimas už jų paleidi
mą. Tam judėjimui vadovauja Jaunųjų Darbininkų Išsilais
vinimo Lyga ir kitos organizacijos.

Ši kalinamųjų nuotrauka paimta iš Lygos organo “Young 
Worker.”

Būtų gaila, jeigu būtų leista N. Carolinos rasistams šią 
nekaltų jauną žmonių grupę supūdyti už grotų.

P. STANŽĖNAS

Grįžau į gimtinę
Grįžau į gimtinę 
Po daugelio metų. 
Daug metų nematęs 
Gimtųjų laukų. 
Nejutęs jų kvapo, 
Aitrumo pelynų, 
Gėlių aromato, 
Kvapnumo sakų.

Kaip vaikas bėgiosiu 
Po žydinčią pievą. 
Už kaimo beržyno 
Papartis žydės.
Priglusiu prie uosio, 
Rugiuos ar palaukėj— 
Alsavimą žemės 
Krūtinė girdės.

Kaip beržas dainuoja. 
Kaip kvepia šilojai, 
Kaip laša nuo liepų 
Geltonas medus.
Kaip alma upelis, 
Kaip dunda kelelis,

Kaip girioj gegutė 
Skaičiuoja metus.

Armonika groja
Ir žiogas smuikuoja.
Griežlė tuoj prabyla, 
Vos pievoj sutems.
O šią sutartinę
Šilai atkartoja 
Ir vakaro dainą
I Jalina visiems.

O lūpos merginų— 
Prisirpusios vyšnios.
O akys gražuolių— 
Žiedeliai linų.
Kai vakaro žaros

| Virš šilo išjtirpsta,
! Klausaus kaip užburtas, 
Merginų dainų.

Čia šaunūs vaikinai,
I !’<■ la bo sugrįžę, 

urnmnikas virkdo
Lyg ryto aušros.
Ir laukia merginos, 
Pravėrusius langą, 
Kol mėgstamą dainą 
Griežėjas pagros.
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KANADOS ŽINIOS
Vancouver miesto naujienos
Surado paskenduolį, mies

to vandens baseine, apie kurį 
buvo rašyta balandžio 15-tos 
dienos laidoje. Tai devynioli
kos metų vaikinas, kuris įšo
ko į baseiną, gal bedarbiu • 
būdamas, o gal ir narkotikų 
paveiktas. Spaudoje visaip 
spėliojama.

Suradimas lavono kainavo 
virš aštuoniolika tūkstančių 
dolerių ir daugeliui žmonių 
sukėlė daug nemalonumo, 
kaip kurie net į kitus miestus 
išvažiavo. Dabar baseiną vėl 
pripildo vandens ir geroką 
dozę chlorido, kad užmuštų 
galimas bakterijas.

Kylant bedarbių skaičiui, 
panašių atsitikimų įvyks ir 
daugiau. Progresyvių žmonių 
užduotis—platinti pažangią 
spaudą ir visais būdais aiš
kinti priežastis, dėl kurių ky
la bedarbė visose kapitalisti
nėse šalyse.
TAI NEBLOGAS 
HONORARAS

Balandžio22 d., per vietinę 
radijo stotį CJOR kalbėjo po
nia Flora McDonald, buvusi 
kandidatė į konservatyvų 
partijos vadovybę. Kritikuo
dama valdančiąją liberalų 
partiją kaip ji eikvoja piliečių 
pinigus, priminė, kad: “Ka
nados Energijos įstaigos šaka 
Atomic Energy of Canada 
Ltd., išmokėjo penkiolika mi
lijonų dolerių honoraro Izrae
lio piliečiui ponui Isenberg, 
būk tai už pagalbą parduoti 
pietų Korėjai atominių elek
trinių “Candu reactors.’’ Ta 
pati Kanados organizacija, 
parduodama Argentinai 
“Candu reactors,” turėjusi 
šimtą milijonų dolerių nuo
stolio. Dabar iškilus parla
mente kritikai, tie nuostoliai 
esą sumažifltj tiktai ligi ketu- 
riasdešimts milijonų dole
rių.”

Blogiausia, skundėsi ji, kad 
piliečių išrinkti parlamento 
neriai negauna reikalingų 

.paaiškinimų, kur ir už ką tie 
milijonai išmokėti.

“Mounties Get Their Man”
Toks lozungas, per daugelį 

metų kartojamas Kanadoje, 
reiškia, kad “Karališkoji Ka
nados raitoji policija,” visuo
met sugauna žmogų, nusikal
tusį prieš įstatymus. Balan
džio 22 d., pranešė per radi
ją, kad penki asmenys, Fili- 
poni broliai ir jų padėjėjai, 
pripažinti kaltais: “Darę pra
gyvenimą iš prostitucijos.” 
Tai nėra svarbi naujiena, nes 
tokių biznierių surandama 
gana daug.

Teisme buvo prirodyta, 
kad pas tuos ponus, tai yra jų 
ūžeigoje prisikalbinti klientų 
ateidavo ISO jaunų merginų. 
Savininkai uždirbdavo dide
lius pinigus, skolindami 
klientams ir imdami po dvi
dešimts nuošimčių palūkanų į 
mėnesį. Tai tikrų nuošimčių 
gaudavo po 240 dolerių už 
kiekvieną paskolintą šimtinę.

Apie iškeltus teisme priro
dymus, kaimynai ir policinin
kai kalbėjo per trisdešimts 
metų, bet biznis ėjo netruk
domas. Mat, savininkai parti
jų priešai. Tik išrinkus “Nau
jųjų Demokratų Partiją” 
1972-rais metais, naujas pro
kuroras Alex McDonald pa
siūlė, kad “Karališkoji” ir 
miesto policija ir narkotikų 
sekėjai dirbtų pasikeisdami 
informacija. Nuo ten ir prasi
dėjo daugeliui “biznierių” bė
dos. Gal dalinai del to ši 
partija sekančius rinkimus 
pralaimėjo, nes “laisvo užsiė
mimo” šalininkai susivienijo 
ir sudėjo milijonų dolerių 
vertės fondą rinkiminei pro- 
pogandai. Nors ir buvo iš
rinkta tikrų reakcijonierių 
partija, vadinama ‘‘Social 
Credit,” bet užvestus tyrinė

jimus ir iškeltus faktus jau ne 
taip lengva užglostyti.
/ Kokia gi čia bausmė

Balandžio 21 d. radijas pa
skelbė, kad plačiai žinomas 
advokatas Daniel Milton Oli
ver nuteistas atbūti kalėjime 
po vieną dieną kiekvieną sa
vaitgalį, per šešis mėnesius, 
už išeikvojimą trijų šimtų 
tūkstančių dolerių savo klien
tų pinigų. Tai neblogas už
darbis. Man išgyvenus Kana
doje per 48 metus, dar nete
ko girdėti, kad koks nors 
darbininkas, kad ir dirbda
mas geriausiai apmokamą 
darbą, tiek uždirbtų per visą 
savo amželį. A. G.

Timmens, Ont.
Balandžio 13 dieną mirė Jo

nas Didvalis, sulaukęs 78 me
tų. Buvo gimęs Lietuvoje, 
Marijampolės raj. Kamšų 
kaime.

Velionis buvo nevedęs ir 
neturėjo giminių Kanadoje.

Laidotuvėmis rūpinosi P. 
F asperaitis ir J. Aleknevi- 
čius. Balandžio 15 dieną gra
žiai palaidojome, dalyvaujant 
gražiam skaičiui žmonių.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
Kanados žemelėje.

Petras Kasperaitis

Montreal, Que.
LIGONIAI

J. Šarskis staigiai susirgo, 
buvo nuvežtas į ligoninę, da
bar randasi namuose, bet dar 
sunkus ligonis.

A. Jonušis, turėjo operaci
ja žydų ligoninėj.

E. Manstavičienė vėl buvo 
pora savaičių Montreal Gene
ral ligoninėje, dabar gydosi 
namuose, ,

A. Meištienė turėjo opera
ciją Reddy Memorial ligoni
nėj.

V. Griganavičienė staigiai 
išvežta į R. Viktorijos ligoni
nę.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

IŠVYKO —ATVYKO
A. Šiuplevičiene išvyko į 

Londoną ir Torontą aplankyti 
savo draugus ir pažįstamus.

Dr. Fizikas teoretikas A. 
Vanagas atvyko iš T. Lietu
vos, Vilniaus, į Montreal Uni
versity, vėliau išvyko į To
ronto. Kanadoje praleis kiek 
ilgesnį laiką.

Visiems gero pasisekimo.

eilėraštis, skirtas tėveliui. 
Ne vienam net ašara iškrito, 
taip gražiai pritaikytas lietu
vių kalba.

Jubiliatas gavo sveikinimų 
ir iš T. Lietuvos, nuo Tėviš
kės Draugijos, iš Toronto nuo 
K. L. L. Draugijos Centro 
Komiteto, S. Ylos, nuo brolio 
pasveikinimą ir dovaną iš 
Chicagos.

Juozas per ilgus metus, 
pirmininkauja L. L. D. Drau
gijai ir bendrai priklauso prie 
daug progresyvių organizaci
jų, dirba daug “Laisvės,” va
juje, aplanko sergančius tau
tiečius. Gal būtų labai sunku 
surasti kitas toks kilnus tau
tietis.

Balius, vienu žodžiu, buvo 
puikus ir linksmas. Grįžome į 
namus geroje nuotaikoje.

Linkiu Juozui daug sveika
tos, energijos ir dar daug, 
daug ilgų metų sulaukti.

APLANKĖ“GARNYS”
R. H. Ambrozevičius ap

lanke “garnys,” palikdamas 
gražu, ir sveiką sūnelį, o Eri
kui broliuką. Tėveliai ir tėvu
kai yra labai patenkinti.

Linkiu gražiai augti.

SUSIŽIEDAVO
Judy Alenskaitė, A. B. 

Alenskų dukrelė, susižiedavo 
su R. MacKenzie. Vestuvės 
ivyks rugsėjo mėn.

Geros laimės.
J-na

Miami, Fla.
Daratėlės Yuden-Murelis 

teta gavo telefonu praneši
mą, kad Daratėlė yra pagul
dyta į ligoninę Philadelphijo- 
je.

Daratėlė Yuden-Murelis 
yra plačiai žinoma muzikos 
rateliuose tarp mūsų žmonių. 
Per eilę metų ji vadovavo 
Aido Chorui ir kitiems cho
rams Chicagoje.

Dar tik 3 metų būdama 
Daratėlė gavo “polio,” kuris 
apžalojo jos vieną koją.

Per pastaruosius kelius 
metus ji gyveno Warminster, 
Pa., arti Philadelphijos, su 
savo vyru Walteriu Mūreliu. 
Jau visą laiką sirginėjo. Da
bar, matyt, turėjo atsigulti į 
ligoninę.

Nežinia., kaip ilgai jai teks 
ligoninėje išgulėti.

Adresas: University of 
Pennsylvania Hospital, Room 
622, Dūles Blvd., 34 th and 
Spruce Sts., Philadelphia, 
Pa. 19104. M. N.

HARTFORD, CONN.
uLAISVĖS” REIKALAI

Laisvės Choro 50-tųjų sukaktuvių 
KONCERTAS - BANKETAS -

ŠOKIAI

Laisvės Choras
Vadovė Wilma Hollis,

• akompanistės Laura Halleran ir Susan Gregory
Taipgi dalyvaus New Yorko Aido Choras vadovybė
je Mildred Stensler, solistai: Victor Becker, Ger
trude Račkauskas ir Irene Janulis.

Šokiams gros Johnny Marten orkestrą.
Įvyks: gegužės 22 d., 1 vai.

Vieta: 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Brockton, Mass.
Balandžio 22 d. mirė Brock- 

tono ilgametė gyventoja Elz
bieta Stepanauskienė, sulau
kus 79 metų< Jos gyvenimo 
draugas Jurgis [Stepanauskas 
mirė 1975 metais. Velionis 
buvo pažangus žmogus, daug 
veikė pažangiajame judėji
mo. 5 f

Elzbieta buvo pašarvota 
Yakuvonio šęrmininėje, kur 
jos karstą pųo^ė daug gyvų 
gėlių nuo jos ąrŲmųjų. Palai
dota šalia vyr^JMelrose kapi
nėse. S. Raipprdas pasakė 
atsisveikinimo kalbą šerme
ninėje ir kapinėse, nupiešda- 
mas jos nueitą ^gyvenimo ke
lią. Velionė buvo gimus Lie
tuvoje, dar jaupa būdama at
vyko į šią šalį ir čia išgyveno 
60 rpetų. Buvo paprasta dar
bininkė. Vienoje ąyalų išdir
by stėje išdirbo net 50 metų, 
kol išėjo į pensiją. Buvo apsi- 
švietus, pažąpgi draugiška. 
Su visais gražįąi sugyveno.

Paliko liūdėsi sūnų Albridą 
Stepanauską,rgyvenantį Fre
mont, Ohio, ir0Tanūkus.

Visi palydomai buvo pa
kviesti sugrįžk į Yakuvonio 
įstaigą, kur jię buvo skaniai 
pavaišinti.

Tebūna jai amžina ramybė, 
o užuojauta jo| artimiesiems.

S. Rainard

Parsiduoda
Trijų kambarių apartmen- 

tas su baldais, vienas blokas 
nuo busų, krautuvių, restau- 
rantų, byčių, Lietuvių klubo. 
Randasi dvi lietuvių šei
mos pačiame name—vaikų 
nėra. Užlaikymas $51 kas 
trys mėnesiai. Parduodu pi
giai. Kreipkitės:
Marie Koch,
17300 N. E. 23rd Ave.
No. Miami Beach, Fla. 33160 

(18-21)

PAGERBĖM JUOZĄ 
URBONAVIČIŲ

Balandžio 23 d. gražus bū
rys susirinkome pas mielus J. 
P. Skripkus atžymėti Juozo 
70 metų gimtadienį. Kadan
gi Juozas yra visiems gerai 
žinomas, tai dalyvių buvo 
daug. Dėl vietos stokos, ku
rie nebuvote kviesti,labai at
siprašomi.

Komitetą • sudarė J. Pet
rauskas, J. Vilkelienė, J. 
Braknis ir B. Šalčiūnas. Pro 
gramą vedė J. Vilkelis, pa
kviesdamas visa eilę kalbėto
jų. Tarpe visų dalyvavo Juo
zo geras draugas Bryce Mac 
Kasey, Provincial Member of 
Parlament. Sveikinimų buvo 
labai daug—būtų sunku visus 
išvardinti. Labai visiems kri
to į širdį dukrelės Lilytės

SAN LEANDRO, CAL.

Mirus

Vincentui Burdai
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Uršulei, 

podukroms Annfti ir Amilijai bei jų šeimoms, taipgi 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

L. D. S. 58 Kuopa
San Francisco, Cal.

SAN LEANDRO, CAL.

Mirus

Vincui Burdai
1977 m. balandžio 17 d.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, podu
kroms ir žentams: Amelia ir John Geiser, Anna ir 
Robert Turney, anūkams: Robert Turney ir žmo
nai, Anna Lee Bianco ir jos šeimai (Phoenix, Ariz.); 
taipgi giminėms Lietuvoje: Valei Burda, Teklei 
Pletkus, Viktorijai Jacinkevičienei.
V. Sutkienė A. Mugianus
J. Giųaitis K. Mugianienė
M. Ginaitienė F. Machulis
A. Zixiene (iš Redlands, Cal.)
M. Baltulionytė
D. Beers
A. Medic
J. Anscott
T. King
E. Shlegerienė
F. Balčiūnas

D. Machulienė 
J. Mozuraitis 
M. Mozuraitienė
I. Kamarauskas 
M. Kamarauskienė
J. Karosas 
Ks. Karosienė 
A. Taraška

F. Machulis V. Taraškienė

Kiekvienas demokratiją, 
žmonių laisvę, taiką ir tautų 
draugystę mylintis lietuvis 
džiaugiasi skaitydamas 
“Laisvės” puslapius. Džiau
giasi tąja širdinga ir gausia 
medžiagine parama, kurią 
laikraštis gauna nuo savo 
skaitytojų ir rėmėjų. “Lais
vės” Direktorių Taryba reiš
kia jums visiems širdingą pa
dėką ir prašo nepamiršti mū
sų ir ateityje. Žinote, kad 
prie dabartinio kainų pakili
mo laikraščio išleidimas yra 
didelė problema. Be jūsų 
gausios paramos, brangūs 
skaitytojai ir rėmėjai, “Lais
vės” išleidimas būtų neįma
nomas.

“Laisvės” dalininkų metinis

suvažiavimas išrinko šiems 
metams direktorių tarybą. 
Išrinktieji direktoriai jau at
laikė pirmą posėdį ir plačiai 
apsvarstė visus laikraščio 
reikalus. Susirinkimas išrin
ko tarybos viršininkus. Pir
mininku išrinko Povilą Ven
tą, pagelbininku Jurgį Vare- 
soną, iždininku Valterį Ker- 
šulį, sekretore Adelę Rainie
nę.

Kiti tarybos nariai: Ieva 
Mizarienė, Bronė Keršulienė, 
Nelė Ventienė, Nastė Buk- 
nienė, Sofija Stasiukaitienė, 
Ona Babarskienė, Jurgis Sta- 
siukaitis, Jonas Grybas, K. 
Benderis, A. Mitchell. Alter- 
natai: J. Lazauskienė ir M. 
Stukienė.

CLEVELAND,OHIO
Balandžio 14 d. įvyko Mote-

rų Klubo pirmas 1977 metų 
susirinkimas ir vaišės. Susi
rinko graži grupė narių ir 
draugų praleisti smagią po
pietę su mūsų nenuilstančio
mis moterimis-veikėjomis. 
Pirmininkavo A. Patten, Pa- 
simokėjo duokles 23 narės ir 
išklausė įvairius raportus. 
Ypač gerai pasitarta dėl atei
nančios Motinų Dienos. Kas
met mūsų draugės pagerbia 
motinas ir prisimena drauges 
ir draugus, kurie jau mus 
apleido. Sueigos pelną bei 
šiaip dovanas paaukojo spau
dai, kuriai visuomet reikalin
ga parama, ekonomijai blogė
jant ir kainoms kylant. Nors 
Klubas neturi daug pajemų,

BROCKTON, MASS.

Mirus

Elzbietai
S tepanauskienei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui ir jo 
šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

A. Markevich
P. Orent
T. Kaminskienė
S. Abišala
S. Rainard
M. Gutauskienė
Kaz. Cheraskienė
G. Raley

Edward Gautz 
Ch. Ustap 
B. Andrukis 
S. Yudaikienė 
L. Smith 
Aldona Downing- 
Eldon Downing 
Crauley Jems

Mary Gordon

SHREWSBURY, MASS.

Frank Petrauskas
mirė 1976 m. gegužės 5 d.

Jau metai prabėgo kai mus palikai. Ilsėkis ramiai, 
mielasis. Mes Tavęs niekad neužmiršime.

Žmona —Paulina Petrauskienė
Duktė —Helen
Žentas — Joseph

Anūkai—Jeffrey, Jody ir Jason

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Petrui Stepan- 
Steponaičiui

Reiškiame gilią užuojautą brol-vaikiams Petrui 
Steponaičiui Panevėžyje, Aldonai Juozapaitienei 
Kelmėje (Tarybų Lietuvoje) ir draugams Ameriko
je.

J. Keller P. A. Aleknai J. Stančikas
P. Keller S. Yuknis A. Budris
J. P. Stančikai M. A. Raškauskai B.Jankauskas
M. Gružinskas T. Shaliunas J. Sarkiūnas
S. V. Kuzmickai A. Pakalniškis H. Sarkiūnas
V. V.Bunkai F. Kontenis V. Repeika
V. Casper J. White M. Repeika
A. Lasnik E. Valley J. Harmatiuk
A. Patackas A. Bruwer Mary Harmatiuk
Prane Patackas J. Greblik A. J. Statman
Ona F. Bunkai M. Steinys M. Lakanko
H. Siauris M. Rutkauskas J. Vake
J. M. Miller G. N. Evans j E. Shauchelly
J. B. Vaitkai W. Dubendris J. T. Lukai
E. Galvan E. Kairaitis J. Andrulis

J. Bakšys

bet vis tiek paaukoja ir iš iždo 
spaudai ir dėl gražaus miru
sioms draugėms pagerbti gė
lių vainiko.

Kaip žinia, Klubo duokles 
labai žemos. Tai buvo rapor
tuota, kad Mrs. Ruba Klubui 
paaukojo $5 ir Mr. Žukas $2, 
o Mrs. Gabriūnas prisiuntė 
duėkles. Anna Salin atsiuntė 
pirmininkei suvenirą su pa
staba, kad jai atleistų už ilgą 
neparašymą, neatsakymą į 
klubiečių laiškus, kurių su
grįžus į Floridos namus rado 
net 68. Sako, prie progos į 
laiškus atsakysianti. Taip pat 
rašo, kad jos sveikata gerėja, 
taipgi gerėja ir naminiai rei
kalai . . .

Narė Mrs. Botyrius sakė, 
kad žiemos metu jį buvo 
skaudžiai sužeistą per užpuo
liką.

Taipgi buvo raportuota 
apie draugę Luobikienę, kuri 
randasi White Cliff Nursing 
Home, Room 308, 12504 Ce
dar Rd., Cleveland Heights. 
Lankymo valandos tarp- 2-8 
popiet. Kita ligonė, ’ tai "Mr. 
Chepla. Ji jau antru kartu 
guli ligoninėje.

Narės taipgi užgyrė suma
nymą, kad ateityje visi daly
viai turės už pietus pasimo- 
kėti $1 ar daugiau .

Šeimininkėmis dėl Motinos 
Dienos parengimo vadovaus 
Mrs, Bekenis, o J. Eitutis 
pagelbės.

Šį kartą gimtadienių proga 
pagerbta A. Mack, Bekenis, 
V. Mack, Botyrius, J. Eitutis 
ir J. Vilchinskienė. Dalyviai 
sudainavo “Happy Birthday.” 
Jubiliatai apdovanoti korsa
žais. Pietūs ėjo labai geroje 
nuotaikoje. Šį kartą pietus 
pagamino ir dovanojo Beke
nis.

Kitos naujienos
Viena iš seniausių vietos 

kompanijų Foote-Burt, 1,300 
St. Clair Ave., užsidaro ir 
110 darbininkų liks be darbo. 
Kompanija gyvavo 83 metus. 
Ji gamino specialius gręžimo 
produktus automobilių indus
trijai.1 * * *

Vietos ATFT skyrius — 
Ohio Bell Telephone panai
kins 444 darbus bėgiu 2-3 
metų, ir, aišku, Clevelandas 
turės 8 milijonais dolerių ma
žiau pajamų. Kompanija ne
darys stiprių pastangų palai
kyti iš darbo atleistus darbi
ninkus.

* * *
Fordo kompanija pranešė 

per spaudą, kad ims aplikaci
jas dėl praplėstų darbų. Su
plaukė 1,500 darbininkų dėl 
mažo skaičiaus darbų. Tai 
baisus apgaudinėjimas ieš
kančių dSrbo bedarbių.

* * *
Toli už miesto nupirktame 

žemės plote meras ir miesto 
valdyba gręžia šulinius dėl 
dujų. Pirmas šulinys jau duo
da dujų ir daug aliejaus, ku
ris bus vartojamas miesto įs
taigoms ir mokykloms, ypač 
energijos krizei įvykus.

J. Petraus
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JURGIO STASIUKAIČIO 
GIMTADIENK»l-ROGA

Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai
Praėjusį sekmadienį susi

rinko gražus būrys Jurgio 
Stasiukaičio draugų pasvei
kinti jį jo 84-to gimtadienio 
proga. Tai buvo Laisvės salė
je. Aišku, nepamiršome pri
siminti ir Gegužės Pirmosios 
— tarptautinės darbo žmonių 
šventės.

Šią puotą suruošė Jurgio 
žmona Sofija, apmokėdama 
visas išlaidas, o pelną skyrė 
išlaikymui “Laisvės,’* Mais
tas, kurį pagamino gaspadi- 
nės Marija Stukienė ir Marija 
Račkauskienė, buvo ypatin
gai skanus. Povilas Venta, 
Karolis Benderis ir Alekas 
Mitchell patarnavo su gėri
mais. Seniai beturėjome tokį 
puikų ir linksmą pobūvį.

Meninė programa taipgi 
buvo smagi. Sofijos sūnus 
Frank Bražinskas atvyko su 
žmona Janet ir dukrele Eliza
beth. Frank yra profesiona
las muzikas ir jis mums pa
skambino pianinu ir padaina
vo. Amelia Young (Jeskevi- 
čiūtė), kaip visada labai gra
žiai padainavo keletą daine
lių, Nelė Ventienė su Tessie 
Stočkiene harmoningai su
dainavo keletą dainelių, Vik
toras Becker irgi palinksmino 
mus su daina, o Aido Choras 
vadovybėje Mildred Stensler 
užbaigė programą.

Povilas Venta atidarė ban
ketą “Laisvės” direktorių 
vardu ir pakvietė šių žodžių 
rašytoja vesti programą. 
Jurgį sveikino poetas Jonas 
Juška su naujai parašytu 
eilėraščiu, kalbėjo Elena Jes- 
kevičiūtė nuo LDS Centro, 
K. Petrikienė nuo LLD Cen
tro, Povilas Venta nuo “Lais
vės” kolektyvo ir Antanas 
Bimba, kuris pabrėžė ir Ge
gužės Pirmosios svarbą. Pa
baigoje žodį kitą tarė Sofijos 
Šeima—sūnus, marti ir jų du
krelė. Sofija ir Jurgis padė
kojo visiems už dalyvavimą ir

Traukia teisman 
knygos autorių

Garsiosios knygos “Roots” 
autorius Alex Haley traukia
mas teisman. Jį skundžia taip 
pat žymi rašytoja Margaret 
Walker Alexander. Ji sako, 
kad “Roots” autorius jos 
neatsiklausęs daug paėmė iš 
jos knygos “Jubilee,” kurioje 
taip pat rašoma apie negrų 
gyvenimą, medžiagos. Bet 
Haley sako, kad jis šios kny
gos nėra nė skaitęs.

Kaip žinoma, iš knygos 
“Roots” buvo susuktas,filmas 
ir demonstruojamas televizi
joje.

sveikinimus. Jurgis dar pri
dėjo $100 auką “Laisvei.” 
Apie Jurgį teks parašyti at
skirai išsamiau, nes jo gyve
nimas tikrai buvo įdomus.

Svetainė skendo gėlėse, 
kurias padovanojo Anne 
Yakštis, Bronė Keršulienė ir 
K. Petrikienė. Korsažą prise
gė Sofijai ir Jurgiui Nelė 
Ventienė ir Nastė Buknienė. 
Jos abi taipgi patarnavo prie 
stalų. Prie bilietų dirbo Bro
nė Keršulienė ir Karolis Ben
deris.

Jurgį sveikino laišku TSRS 
konsulas Washingtone R. 
Mališauskas, o Jonas Lukoše
vičius prisiuntė su sveikini
mu lietuvišką juostą, kurią 
Lukoševičių šeimos vardu ap- 
juosėme Jurgį.

Ieva Mizarienė

Sveikinimai Jurgiui 
Stasiukaičiui
Gerbiamas drauge,

Priimkite mano nuoširdžius 
sveikinimus Jūsų jubiliejaus 
proga. Tai, kad “Laisvės” sa
lėje šia proga susirenka bū
rys Jūsų draugų, yra tam 
tikra prasme Jūsų ilgametės 
visuomeninės veiklos, Jūsų 
didelio darbo, remiant ir ug
dant pažangią spaudą, įverti
nimas.

Jūs, mielas draugas Jurgi, 
esate vienas iš tų mūsų tau
tiečių, kurie, atvykę į JAV 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, didžiausią savo gyveni
mo dalį praleidote čia, Ame
rikoje, statydami ir kurdami 
šį kraštą. Tačiau šiandien no
riu ypač pažymėti, kad, ne
žiūrint prabėgusių dešimtme
čių, praleistų toli nuo Tėvy
nės, Jūs jos nepamiršote, kad 
Jūs domitės ir džiaugiatės 
Tarybų Lietuvos ekonomi
niais ir kultūriniais laimėji
mais.

Linkiu Jums ir Jūsų gyve
nimo draugei Sofijai ilgiausių 
metų ir geriausios sėkmės.

Rimgaudas Mališauskas
TSRS konsulas Vačingtone

Taipgi sveikinimai prisiųsti 
nuo:

Jono ir Bangos Lukoševi
čių, Moscow News korespon
dento Amelia ir Walter Yus-

Amelia ir Walter Yuskovic, 
Stamford, Conn.

Helen Žukas, Binghamton, 
N. Y. ir Walter-Mylda Žu
kas, Gulfport, Fla. su auka 
“Laisvei” $10

Anne Yakstis, LDS sekre
torė

LDS Centro Valdyba—pa
sirašo visas komitetas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
I

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970
-------- ----------------------- --------------------------------------------

“LAISVĖS” REIKALAIS
Sveikinimai suvažiavimui ir aukos prisiųstos po suvažiavi

mo (nuo balandžio 18 d. iki gegužės 3 d.:
L. Bagdonas, Conover, North Carolina...................... $103.00
J. ir M.Kupčinskai,Great Neck,N.Y.,per N.Ventienę . . 60.00
Pranas Yakštys, Richmond Hill, N. Y............................. 30.00
Ada Suflevičienė, Montreal, Que., Canada.................... 25.00
LDS 10 kp., New Kensington, Pa., per P. Cesnikienę .25.00 
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y., per A. Mitchell........25.00
Joe Koll ir duktė LaVerne, Phoenix, Arizona..............20.00.
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y..............................  . .20.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y...................................................... 20.00
K. Genys, Scranton, Pa.....................................................18.00
George Pavilionis, Sudbury, Ont., Canada.....................15.00
V. Preikšą, Delavan, Wis..................................................10.00
Eva Lekas, Lexington, Mass............................................ 10.00
Antanas Benson, Detroit, Mich........................................10.00
John Thomasun, Flin Flon, Canada................................ 10.00
Monica Dawnis, Cambridge, Mass...................................10.00
V. Grinevičienė, Toronto, Ont., Canada........................ 10.00
S. Alukonis, Paterson, N.J.............................................. 10.00
A. ir P. Cesnikai, New Kensington, Pa........................... 10.00
Stasys Gergelis, Burlington, N.J............. ...................... 10.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y., Walter ir Mylda

Žukas, Gulfport, Florida, proga J. Stasiukai
čio gimtadienio.................  10.00

R.Českauskas,Sudbury,Ont..Canada,per J.Brazdžių . .8.00 
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y. ........................................ 7.00
Joseph Povilonis, Chicago, Ill.............................................5.00
Joseph Simel, Colts Neck, N.J.......................................... 5.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y..................................5.00
V. Medikas, Toronto, Ont., Canada, per M. Paužienę . .5.00 
George Klim, Vero Beach, Fla. ........................................3.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass.......................................... 3.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y...................3.00 
Anthony Burt, Binghamton, N. Y.................................... 1.00
Mrs. N. Balchitis, Philadelphia, Pa....................................1.00
A. Mathus, So. Boston, Mass. . .......................................... 50

* * *
Viso sveikinimais suvažiavimui įplaukė $4,705.98. Širdin

gai dėkojame visiems. Administracija

LINKSMŲ IR ILGŲ 
METŲ AIDO CHORUI

Aido Choras —vadovybėje M. Stensler
Kiekvienam žmogui geras 

koncertas ir daina sudaro ge
rą nuotaiką. Dainų yra viso
kių. Yra ir nukreiptų prieš 
liaudies reikalus ir demokra
tiją. Aido Choras tokias dai
nas atmeta, jų nedainuoja. 
Aido Choras pasirenka ir dai
nuoja tokias dienas, kurios 
tinka darbo žmogaus dvasi-

PENKTADIENIS, GEGUŽIO |MAY] 6,1977

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 15
Aido Choras rengia metinį 

koncertą, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.
GEGUŽĖS 22

Hartfordo Laisvės Choras 
ruošia 50 m. jubiliejinį kon
certą ir pietus 1 vai., 157 
Hungerford St. Turėsime 
daug grupių dainininkų ir 
solistų. Dalyvaus Aido Cho
ras iš New Yorko, taipgi 
Irene Janulis iš Palmer, 
Massachusetts.

Sveikina “Vilnies” suvažiavimą
Gegužės 15 d. įvyks “Vilnies” dalininkų suvažiavimas. 

Cikagiečiai nepamiršo pasveikinti mus per mūsų suvažiavi
mą, tad mes norime parodyti mūsų bendraminčiams drau
gams, kad mes taipgi jų nepamirštame.

Iki šiol sveikinimais gavome $215 nuo sekamų geradarių:
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršulį.................. $50.00
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, per N. Ventienę . . . 50.00
Walteris ir Bronė Keršuliai.........................................    10.00
Jonas Siurba..................................................................... 10.00
Ieva Mizarienė....................................... 10.00
E. N. Jeskevičiūtė ..................................:.?.....................10.00
Ignas Bečis......................................................................... 10.00
William A. Malin............................................................... 10.00
Antanas ir Ilse Bimbai..................................................... 10.00
Pranas Varaška...................................  10.00
Koste Rušinskienė................................... '....................... 10.00
Povilas ir Nelė Ventai............................. ;. ...................... 10.00
K. Petrikienė..................................................................... 10.00
Julia Lazauskienė ......................................-j.......................5.00

Ieva Mizarienė

Aplankius gerus laisviečius

Marytė ir Juozas Kupčinskai
Laisviečiai Marytė ir Juo

zas Kupčinskai atšventė savo 
60 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį ir ta proga paaukojo 
“Laisvei” $60—po dolerį nuo 
kiekvienų metų.

Sukakties proga juos ap
lankėme, nes jau seniai bebu
vome juos matę mūsų paren
gimuose. Marytė buvo susi- 
laužusi koją, tai per ilgą laiką 
negalėjo vaikščioti. Džiugu, 
kad dabar ji jau gali pavaikš
čioti ir atlikti namų ruošą.

Juozas dažnai gauna prie
puolius, bet gydytojai nesu
randa tos ligos priežasties.

Abudu Kupčinskai, kai bu
vo jauni, daug veikdamo su
ruošimuose parengimų salėje

ir piknikų. Bet dabar abudu 
nesveikuoja ir nebegali’ nie
kur iš namų išeiti.

Draugai Marytė ir Juozas 
Kupčinskai į Ameriką atvyko 
1914 metais. Abudu tais pa
čiais metais atvyko į New 
Yorką ir čia susipažino. 1918 
metais susituokė ir atvyko į 
Great Necką apsigyventi. 
Juozas daug metų dirbo pas 
turtuolius už sodininką ir per 
20 metų dirbo sunkvežimio 
vairuotoju jūrininkų mokyk
loje.

“Laisvės” kolektyvas taria 
didelį ačiū draugams Kup
činskams už auką ir linki dar 
daug, daug metų būti svei
kiems. N. ir P. Ventai

Malonus susitikimas
Pusantro mėnesio Jungti

nėse Valstijose viešėjo žymu
sis Tarybų Lietuvos moksli
ninkas prof, akademikas Al
girdas Žukauskas ir jo žmona 
Jonė. Tai buvo jau trečia 
mokslininko viešnagė šioje 
šalyje. Vėl jis čia buvo moks
linių įstaigų atkviestas su pa
skaitomis. Sį kartą jis aplan
kė net keletą universitetų. 
Visur buvo šiltai priimtas ir 
pagerbtas. Tai dar vienas 
gražus pavyzdys, kaip šian-

Prof. A. Žukauskas
dien mūsų gimtojo krašto 
mokslininkai yra išgarsėję ne 
tik Tarybų Sąjungoje, ne tik 
Europoje, bet ir mūsų Jung
tinėse Valstijoje. Mes, pažan
gieji lietuviai, jais labai di
džiuojamės.

Dienai kitai svečiai buvo 
sustoję ir mūsų New Yorke. 
Praeitą penktadienį keletas 
vietos laisviečių turėjome lai
mės su jais susitikti, draugiš
kai pasikalbėti ir pasivaišinti 
pas mūsų vaišinguosius Bro

niam pasitenkinimui —apie 
džiaugsmą ir meilę gyveni
mui, apie gamtos grožį, prieš 
karus ir išnaudotojus. Aidas 
dainos pagalba kelia žmogaus 
klasinį susipratimą. Aidas 
dainuoja daug Tarybų Lietu
vos kompozitorių sukurtų 
dainų.

1912 metais Brooklyne pa
žangūs lietuviai ir lietuvaitės 
suorganizavo Aido Chorą, 
kad būtų išeivijoje išlaikyta 
lietuviška daina ir kultūra. 
Aido Choras, švęsdamas savo 
65 metų jubiliejų, nori prisi
minti tuos žmones, kurie cho
rą suorganizavo. Gaila, kad 
dauguma jų jau yra mirę. Bet 
vienas iš tų choro steigėjų, 
K. M. Milinkevičius, ir da
bar, sulaukęs senatvės ir ligų 
nuvargintas, niekados nepa
miršta savo suorganizuoto 
choro. Negalėdamas dalyvau
ti choro parengimuose, visuo
met aukomis paremia choro 
veiklą. Aido Choras linki 
draugui Milinkevičiui geros 
sveikatos ir daug saulėtų die
nų. Mes niekada neužmirši
me Jūsų!

Kitas buvęs labai aktyvus 
ir daug darbo ir energijos 
idėjęs Aido Choro veikloje, 
tai Jonas Juška, kuris jau 
atšventė 90 jubiliejų. Sūnaus 
Henriko pagalba jis visada 
atvyksta į Aido Choro paren
gimus.

Kai Aido Choras švenčia 
savo 65 metų jubiliejų prisi
mename visus buvusius cho
ristus veikėjus bei rėmėjus ir 
prašome visų dalyvauti Aido 
Choro šventėje, kuri įvyks 
gegužės 15 dieną, 2 vai. po 
pietų Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Po koncerto bus pasivaiši- 
nimas. Auka $6.

P. Venta
Aido Choro pirmininkas

Ar bus 
toleruojamas?

Atsiprašome
Praėjusioje “Laisvės” lai

doje (balandžio 29 d.) sveiki
nimų suvažiavimui ataskaito
je buvo praleista Onos Čepu
lienės, Brooklyn, N. Y., auka 

j $10. Širdingai atsiprašome.
i Administracija

Mirė
Pirmadienį, gegužės 2 d., 

mirė Marytė Žvirblienė, se
sutė dailininkės Natalijos Ja- 
siukynaitės. Buvo palaidota 
ketvirtadienį iš Mathew Bal
las koplyčios M-nė

BRIEFS
It was a beautiful warm 

spring day. Large crowds of 
people gathered in Union 
Square. New York to cele
brate May Day.

Bella Akhmadulina

nę ir Valterį Keršulius. Palin
kėjome Žukauskams laimin
gai sugrįžti į savo gimtinę ir 
pėduoti nuo visų laisviečių 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus vi
siems šauniesiems Tarybų 
Lietuvos mokslininkams.

Beje, šiame susitikime su 
svečiais dalyvavo ir jaunuolis 
draugų Lukoševičių sūnus 
Darius. Pasitaikė, kad kaip 
tik tą dieną buvo jo 14-asis 
gimtadienis. Todėl mes jį pa
sveikinome su skaniu tortu ir 
šiltais linkėjimais daug, daug 
laimingų, šviesių metų.

Pastaba: Viešnios nuotrau
kos neturime, todėl įdedame 
tiktai profesoriaus. Prašome 
atleisti ir nepamanyti, kad 
mes vartojame diskriminaci
ją prieš mūsų seses. Rep.

Spaudoje atidengtą, kad 
New Yorko priemiestyje 
Rockaway pradeda pasirody
ti Ku Klūks Klanas su savo 
teroristine veikla. Toji veikla 
pavojinga ne tik juodiesiems 
žmonėms, katalikams ir žy
dams, bet visiems niujorkie
čiams.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Povilas Rainis
mirė 1963 m. gegužės 4 d.

Liūdinti,
Žmona—ADELĖ RAINIENĖ

Bella Akhmadulina, a 
I woman poet from the Soviet 
Union is visiting the United 
States. This is her first visit 
here. She is considered the 
greatest woman poet in her 
homeland.

American Academy and 
Institute of Arts and Letters 
is going to make her an hono
rary member on May 18.

Bella gave her first poetry 
reading in this country at 
Queens College, New York. 
She speaks both Russian and 
English languages. In an in
terview she said: “I’m con
vinced that if a person gifted 
with poetic talent misuses 
that talent, he will pay for it. 
The world will abandon him. 
When a poet uses guile and 
becomes crafty, that’s the 
end of him. Poetry and mora
lity are inseparable, and in 
violating morality you assure 
your destruction as a poet.”

She has read her works 
before Soviet Union audien
ces of 10,000 and more, and 
her books sell out as soon as 
they go on sale.

* * ♦
Electronarcon, a method of 

painless childbirth, has been 
successfully tested in mater
nity hospitals in four Soviet 
cities. Hundreds of healthy 
babies have been born using 
an apparatus whose pulse 
currents kill childbirth pains 
even in the severest cases.

Ilse

I




