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KRISLAI
Du didieji sveikatos priešai 
Dėl to Nixono interviu 
Juk įžeidimas jų skaitytojų 
Jaunimas nesiduoda 

mulkinamas
Du gražūs parengimai

A. BIMBA
Nėra niekam jokia paslap

tis, kad rūkymas ir alkoholiz
mas yra du labai dideli ir 
pikti žmonių sveikatos prie
šai. Neseniai per radiją gir
dėjau net kelių mūsų sveika
tos apsaugos specialistų pa
reiškimą, kad jeigu būtų gali
ma kokiu nors stebuklingu 
būdu su šiais dviem priešais 
susidoroti, širdies ligomis ir 
vėžiu susirgimai sumažėtų 
net 20 procentų.

Bet, kaip žinoma, rūkymas 
ir alkoholizmas nežada pasi
traukti iš kelio. Ypač rūky
mas jau labai “gražiai” yra 
užkariavęs ir mūsų moterišką 
pasaulį, ir jaunimą.

Labai gaila, bet tenka pri
pažinti, kad su kova prieš 
šiuos du mūsų priešus negali 
per daug pasigirti ir socialis
tiniai kraštai, jų tarpe, ir 
mūsų gimtasis kraštas Tary
bų Lietuva.

Nežinia, ar šiandien yra vi
same pasaulyje šalis, kurioje 
šie du žmonių sveikatos prie
šai būtų nežinomi.

Sakoma, kad anglo David 
Ęrost interviu su mūsų buvu
siu prezidentu Richard Nixo- 
nu atidžiai ir susidomėjusiai 
klausosi 45 milijonai ameri
kiečių. Galiu “pasigirti,” kad 
vienas iš jų ir aš esu. Už šį 
interviu. Nixonas gausiąs visą 
milijoną dolerių, o Frost už
dirbsiąs dar daugiau. Tuo bū
du jiems šis interviu labai 
pelningas biznis.

Bet kas liečia nelaimingus 
klausytojus, visiškai nieko 
naujo. Tai tik pakartojimas 
Watergate skandalo istori
jos. Buvęs prezidentas gina
si, teisinasi ir bažijasi. Gal tik 
vieną naują ėjimą jis padarė, 
būtent: Viešai pasisakė suvy
tęs šio didelio ir plataus kraš
to žmones. Bet ir tai žmogus 
daręs su geriausiomis ir ne
kalčiausiomis intencijomis. O 
to, kas papildyta su gerais 
norais, negalima vadinti kri- 
minalizmu. Tai ir viskas . . .

Bostono menševikų laikraš
čio redaktorius brolis Sonda 
sušilęs ieško savo skaityto
juose už save kvailesnių, ku
rie juo tikėtų, kai jis sako, 
kad per gegužinę “Maskvoje 
pro valdžios tribūną pražy
giavo 2 milijonai suvarytų 
prievartinių komunizmo šlo
vintojų” (“Keleivis,” geg. 3 
d.).

Tiesa, kad pro tribūną pra- 
maršavo net du milijonai 
maskviečių, bet kad jie buvo 
valdžios ar kieno nors kito 
suvaryti, ar kad kas nors 
galėjo tokią masę žmonių su
varyti ir priversti juos iškil
mingai maršuoti, gali tik 
Sonda tikėti ir skelbti.

Tiek Tarybų Sąjungoje, 
tiek visuose socialistiniuose 
kraštuose Gegužės Pirmoji 
yra oficiali šventė. Jų liaudis 
tuo didžiuojasi ir joje daly
vauja su didžiausiu entuziaz
mu.

“Vaduotojų” spaudoje dar 
vis nenuščiūva balsai apie 
tuos Vilniaus Universiteto 
išeivijos jaunimui teikiamus 
vasarinius šešių savaičių Ii-

Prirengiamieji 
pasitarimai 
bevaisiai

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance pe
simistiškai žiūri į būsimuo- 
sius jo pasitarimus Ženevoje 
su Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalu ministru Gromyka 
ginklavimosi apribojimo rei
kalais. Jo pasitarimai su Ta
rybų Sąjungoms ambasadoriu
mi Anatoly F. Dobrynu dėl 
būsimosios konferencijos Že
nevoje buvę be jokių rezulta
tų.

Sekretorius Vance storai 
pabrėžė, kad jis Ženevoje pa
teiks tuos pačius pasiūlymus, 
kuriuos, kaip žinia, Tarybų 
Sąjungos vyriausybė griežtai 
atmetė Maskvoje įvykusioje 
konferencijoje tuo pačiu gin
klų apribojimo klausimu.

Derybos tarp Vance ir Gro
mykos Ženevoje prasidės ge
gužės 18 dieną.

Andrew Young 
kviečiamas su vizitu

Guatemala. — Laike čia 
vykstančios Ekonominės Lo
tynų Amerikos Reikalais Ko
misijos posėdžio Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Young 
turėjo pasitarimą su Kubos 
delegatu Hector Rodriguez 
Llomport. Young sako, kad 
pasitarimas buvo draugiškas 
ir kad jis tapo pakviestas į 
Kubą su vizitu. Bet, žinoma, 
priklausys nuo prezidento 
Carterio, ar jis leis jį tokį 
vizitą padaryti. Kol kas tarp 
Kubos ir šios šalies santykiai 
nėra atsteigti.

Dearborn, Mich.—Henry 
Ford muziejus įsigijo auto
mobilį, kuriame prezidentas 
John Kennedy buvo nušautas 
1963 m. lapkričio 22 dieną. 
Nežinia, ar muziejus jį gavo 
veltui, ar turėjo šiek tiek 
primokėti.

tuamstikos kursus. Šiuo 
plausimu buvę smarkiai gin
čytasi ir VLIKo suruoštame 
“jaunimui seminare.” Įdomu: 
Ką apie tuos kursus mano 
pats jaunimas?

Juozas Audėnas, kuris pats 
visomis keturiomis tiems 
kursams priešingas, beveik 
per ašaras skundžiasi, kad 
“kalbėjusių jaunuolių daugu
ma aiškiai pasisakė už kursų 
lankymą.” Mums norisi tuos 
jaunuolius karštai pasveikin
ti, kad jie daugumoje nesi
duoda Bobeliams ir Audė
nams mulkinami, už nosies 
vedžiojami. Jie nori būti ge
rais lietuviais. Jie nori ne tik 
geriau suprasti ir mokėti gra
žią lietuvių kalbą, bet ir pa
matyti savo tėvų gimtąjį 
kraštą.

Gegužės mėnesį, kaip žinia, 
mes šioje apylinkėje turėsi
me du gražius jubiliejinius 
parengimus-koncertus. Mūsų 
niujorkiškis Aido Choras jau 
šį sekmadienį švęs savo 
65-ąją metinę sukaktį, o hart- 
fordiečių Laisvės Choras mi
nės savo 50-ąjį sukaktį kitą 
sekmadienį, geg. 22 d. Abu 
labai svarbūs ir garbingi ren
giniai. Abu chorai yra jiems 
gerai pasiruošę. Savo skait
lingu atsilankymu padėkime 
jiems savo jubiliejinius kon
certu^ padaryti ilgai, ilgai at
mintinais.

Lai šis protingas pažadas 
būna pilnai ištesėtas

Vietnamo Socialistinės Respublikos delegacijos Paryžiaus 
derybose su Jungtinėmis Valstijomis dėl normalizavimo 
santykių pirmininkas Phan Llen. Jis manąs, kad derybos 
buvo naudingos.

Pernai Vietnamo Socialisti
nė Respublika bandė įstoti į 
Jungtines Tautas, bet tam 
pasipriešino Jungtinės Val
stijos ir jaunutė respublika 
pasiliko už pasaulinės organi
zacijos ribų. Balandžio mėne
syje Paryžiuje derybose dėl 
normalizavimo santykių tarp 
abiejų kraštų, Jungtinės Val
stijos pažadėjo nebesipriešin
ti Vietnamo įstojimui į Jung
tines Tautas. Taipgi buvęs 
duotas pažadėjimas nuimti

Ir vyskupai nusilenkia progresui
Chicago, Ill.—Šio mėnesio 

pradžioje čia bus susirinkę 
Katalikų bažnyčios Jungtinių 
Valstijų vyskupai ir, matyt, 
plačiai apsvarstė per 93 me
tus gyvuojantį griežtą pa
tvarkymą, kad katalikams 
nevalia skirtis, kad tie, kuri 
divorsuojasi, turi būti iš Ka- 
---------------------------------------

Republikonai 
smerkia Carterio 
programą

Chicago, Ill.—Aną dieną 
čia kalbėdamas Republikonų 
partijos nacionalinis pirmi
ninkas Bill Brock labai aštriai 
kritikavo prezidento Carterio 
programą energijos reikalais. 
Mat, republikonai mato, kaip 
toji programa yra nepopuliari 
amerikiečių masėse, tai nau
dojasi proga jas laimėti savo 
partijai,

Mr. Bill Brock pareiškė, 
kad republikonai visomis jė
gomis priešinsis bet kokiems 
naujiems taksams (mokes
čiams) ant gazolino, aliejaus 
arba automobilių ir Adminis
tracijos bandymui žmonėms 
atimti galimybę naudotis 
automobiliu . . . 

nuo Vietnamo Amerikos pre
kybos embargo taip greitai, 
kaip tik diplomatiniai ryšiai 
bus atsteigti.

Neprotinga ir klaidinga bu* 
vo priešintis Vietnamo Socia
listinės Respublikos įstojimui 
į pasaulinę organizaciją. Pa
žadėjimas nebesipriešinti yra 
protingas ir abiems kraštams 
naudingas ėjimas. Reikia ti
kėtis, kad jis bus ištesėtas, 
kai vėl Vietnamo įstojimo ap
likacija bus svarstoma.

talikų bažnyčios išmesti (eks
komunikuoti) ir amžinai pra
keikti. Bet šiais laikais, kai 
tiek daug katalikų nesiskaito 
su tuo patvarkymu ir skiria
si, jų ekskomunikacija aiškiai 
kenkia bažnyčios bizniui. To
dėl šiame susirinkime nutar
ta su tuo patvarkymu nebesi
skaityti ir nusilenkti progre
sui. 231 vyskupas balsavo už 
sumanymą, o tiktai 8 prieš.

Šiandien Jungtinėse Valsti
jose yra 274 veikiantys vys
kupai. Bus laiškais atsiklaus
ta nuomonės ir šiame susirin
kime nedalyvavusių vysku
pų. Nutarimas, pagal kurį 
divorsavusieji katalikai bus 
paliekami bažnyčios nariais, 
įeis galion tiktai po to, kai 
bus gautas atsakymas nuo 
nedalyvavusiųjų.

Kanados ir Meksikos Kata
likų bažnyčios- vyskupai jau 
seniai yra atmetę ekskomuni- 
kavimą divorsavusiųjų narių.

O vis tiek Kubos 
gyventojų skaičius 
žymiai paaugo

Havana.—Kai 1959 metais 
Kuboje laimėjo revoliucija ir 
komunistai šalies vairą paė
mė į savo rankas, senojo fa
šistinio režimo šalininkai 
tūkstančiais bėgo į Jungtines 
Valstijas. Apskaitoma, kad 
pabėgėlių skaičius pasiekė 
700,000. Manytumi, kad šian
dien Kubos gyventojų skai
čius yra gerokai mažesnis, 
negu buvo prieš revoliuciją. 
Betgi taip nėra. Gyventojų 
skaičius yra žymiai paaugęs 
—pakilęs nuo 6,000,000 iki 
9,500,000!

Akivaizdoje tokio didelio 
prieauglio, natūralu, kad so
cialistinėje Kuboje jaučiama 
didelė butų stoka. Todėl šian
dien Kuboje labai daug dėme
sio ir pastangų nukreipta į 
statybos pramonę.

Unijų vadai 
nusivylę 
prez. Carteriu

Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO) vado
vybė esanti nepasitenkusi 
prezidento Qarterio veikla. 
Organizacijos prezidentas 
George Meany sako, kad pre
zidentas daug šneka, bet ma
žai tenuveikia. Jis kritikuoja 
prezidentą už atsisakymą pa
žadėjimo sugrąžinti po $50 
taksų piliečiams. Jis netiki 
prezidentu, kad šalies ekono
mika esanti pasitaisius, pagy
vėjus.

Darbo unijų judėjimo vadai 
sako, kad nepriimtinas yra 
prezidento siūlymas Kongre
sui nutarti pakelti minimum 
algas tiktai nuo $2.30 į valan
dą iki $2.50. Unijos reikalau
ja, kad būtų pakelta iki $3.

Skaudus smūgis 
Anglijos 
darbiečiams

Londonas.—Gegužės 3 die
ną Škotijoje įvykusiuose ko
munaliniuose rinkimuose 
darbiečiai daug vietų pralai
mėjo. Valdybos buvo renka
mos 53 distriktuose.

Suėmus visus šių rinkimų 
rezultatus, jie yra tokie: Ško
tijos nacionalistai laimėjo 107 
naujas vietas, o pralaimėjo 8 
senas; darbiečiai laimėjo 9 
naujas vietas, bet pralaimėjo 
130; konservatoriai laimėjo 
45, o pralaimėjo 8, liberalai 
laimėjo 16, pralaimėjo 3.

Spėjama, kad šitie rezulta
tai atsispindės ir ateinančiuo
se parlamentiniuose Anglijos 
rinkimuose. Darbiečiai labai 
susirūpinę.

PRARAJA TARP 
ANGLIŠKAI IR 
PRANCŪZIŠKAI 
KALBANČIŲJŲ 
KVIBEKIECIU *• z

Montreal.—Neseniai pra
vesta studija parodo, kad iš 
visų devynių etninių grupių 
Kvibeko provincijoje uždar
bių atžvilgiu prancūzai stovi 
žemiausiai. Sunku tuo net ti
kėti, bet taip esama. Pav., 
1971 metų cenzas (provinci
jos gyventojų suskaičiavimas 
ir surūšiavimas) parodo, kad, 
bendrai paėmus, tik angliškai 
tekalbąs gyventojas gali užsi
dirbti dvigubai daugiau už 
tiktai prancūziškai tekalban
tį! Arba, antai, statistikos 
parodo, kad jeigu žydų kil
mės gyventojas pasidaro į 
metus iki $9,506, tai prancū
ziškos kilmės tiktai iki 
$6,099.

Šita nelygybė, matyt, pri
sideda prie paskatinimo 
prancūzų siekti Kvibeko pasi
traukimo iš Kanados federa
cijos ir pasiskelbimo nepri
klausoma valstybe.

Ispanijos darbo 
unijos protestuoja

Madridas.—Ispanijos dar
bo unijos su giliausiu pasipik
tinimu protestuoja prieš ka
raliaus Carlos režimą už Ge
gužės Pirmosios demonstra
cijų žiaurų išblaškymą. Vien 
tik Madride policija sužeidė 
daugiau kaip du šimtus darbi
ninkų.

Sostinėje į demonstraciją 
buvo susirinkę daugiau kaip 
100,000 žmonių. Gegužinės 
demonstraciją rengė darbo 
unijos.

Jie tarėsi Londone
Gegužės 7 ir 8 dienomis 

Londone įvyko septynių di
džiųjų kapitalistinių valsty
bių lyderių arba viršūnių 
konferencija ekonominiais 
reikalais. Mat, visose tose 
šalyse jau kelinti metai siau
tėja giliausia ekonominė kri
zė. Infliacija, kainų kilimas, 
nedarbas liaudį veda iš kan
trybės ir ji pradeda “zurzėti.” 
Italijoje ir Prancūzijoje labai 
smarkiai masėse kyla komu
nistų įtaka. Taigi, šios konfe
rencijos ir buvo tikslas ben
dromis pastangomis suma
žinti krizės siautėjimą, išgel
bėti kapitalo interesus.

Konferencijoje Jungtinėms 
Valstijoms atstovavo pats 
prezidentas Carteris.

Kiti dalyviai sekami:

Washingtonas.—Paaiški, 
kad ČIA 1972 m. panaudojo 
net 16 riebiai apmokamų 
agentų šnipinėjimui plačiai 
žinomo kolumnisto Jack An
dersono.

Bus vėl teisiamas iš naujo

Čia matome buvusį ilgametį Jungtinės Angliakasių Unijos 
prezidentą W. A. Boyle su dukra ir advokatu. Kaip žinoma, 
1975 metais jis buvo nubaustas amžinu įkalinimu už suplana- 
navimą ir suruošimą nužudymo savo oponento Joseph A. 
Yablonski su jo žmona ir dukra 1969 metais. Bet apeliacijos 
teismas tą nuteisimą atmetė ir įsakė jį teisti iš naujo. Dabar 
jis laukia naujo teismo.

Prez. Jimmy Carter

Tik vienas toks 
iš šimto

Washingtonas. — Senato
rius Jennings Randolph, de
mokratas iš West Virginijos, 
sugrąžino į valdžios iždą 
$8,000. Iki šiol senatorių me
tinė alga būdavo $49,500. Bet 
neseniai tapo pakelta aštuo- 
niais tūkstančiais dolerių. 
Dabar jų metinė alga yra 
$57,500. Senatorius Ran
dolph sako, kad jam pilnai 
užtenka buvusios algos.

Mes šiandien turime 102 
senatorius. Iš jų visų tik sen. 
Randolph nepriima algos pa
kėlimo.

Biudžetas su $63.6 
bilijono deficitu!
Washingtonas. — Senatas 

užgyrė 1977-1978 federalinį 
biudžetą, kuriame numato
mas šešiasdešimt trijų bilijo
nų ir šešių šimtų milijonų 
dolerių deficitas. Reiškia, 
kad ant šitokios milžiniškos 
sumos bus paskelbtas mūsų 
valdžios prasiskolinimas ban
kininkams. Jiems turėsime 
procentais kasmet sumokėti 
milijonus dolerių.
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Beveik užtikrinta nesėkmė 
Ženevoje

Kaip žinoma, gegužės 18 dieną Ženevoje susirinks Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos delegacijos tęsimui pasitarimų dėl 
strateginių ginklų apribojimo. Šios šalies delegacijai vado
vaus Valstybės sekretorius Vance, o tarybinei—Užsienio 
reikalų ministras Gromyka. Atrodo, jog mėsų vyriausybė 
pasiskubino šioms deryboms nesėkmę užtikrinti iš anksto. 
Tai aišku iš mūsų Gynybos sekretoriaus Harold Brown 
pareiškimo praeitą savaitę spaudos konferencijoje, kad į 
Ženevos susirinkimą Mr. Vance nusiveš tuos pačius pasiūly
mus, kuriuos Maskvoje susirinkime Tarybų Sąjunga atme
tė. Juk aišku, kad jis juos atmes ir dabar, nes, jis sako, jie 
vienpusiški, naudingi tiktai Jungtinėms Valstijoms, o žalin
gi ir nepriimtini Tarybų Sąjungai.

Tai žino mūsų prezidentas Carteris, ir Vance. Tai pripaži
no Mr. Brown ir šioje spaudos konferencijoje, prie ano 
pranešimo pridurdamas, kad jis nesitiki, jog koks nors 
apčiuopiamas susitarimas Ženevoje būtų pasiektas. Girdi, 
gal vėliau, gal per ateinančius kelius mėnesius bus kaip nors 
surasta bendra kalba šiuo ginklavimosi klausimu tarpe šių 
didžiųjų šalių, nes to reikalaują abiejų šalių interesai. . .

Gynybos sekretorius Brown šias savo mintis nepaskelbė 
be atsiklausimo prezidento Carterio. Jo mintys atstovauja 
vyriausybės nusistatymą. Tai kam tada šis Ženevoje susi
rinkimas?

Kainų kilimas tebesiautėja
Darbo departamento pranešimas, kad per balandžio mė

nesį urminės kainos pakilo 1.1 procento, nenustebino šios 
šalies konsiūmerių (vartotojų). Tą mes pajutome pirma, 
negu ši informacija pasirodė. Urminių kainų nesulaikomas 
didelis kilimas automatiškai pasireiškė smųlkmeninėse (“re
tail”) kainose. Nebuvo tokios prekės, kuri per balandį 
nebūtų pakilusi dar gerokai daugiau negu vienas procentas.

Ir ateitis ne šviesesnė. Ta pati kainų kilimo ir infliacijos 
rykštė mus plaka ir gegužės mėnesį. Gal dar skaudžiau. Jau 
pasirodė net kelių didžiųjų plieno industrijos korporacijų 
pranešimai, kad jos plieno produktus pakelia nuo 6 iki 9 
procentų. Nereikia jokio pranašo, kuris mus užtikrintų, jog 
šį plieno korporacijų pavyzdį automatiškai paseks kitų 
industrijų plėšikiškos korporacijos ir pakels savo prekėms 
kainas.

Betgi gal mūsų prezidentas iš didžiųjų kapitalistinių 
kraštų galvų ekonominiais reikalais sąskrydžio parveš 
kapitalizmo taip seniai ir labai sunkiai serkančiam kainų 
kilimo ir infliacijos liga pagydyti vaistų? Jau net ir komerci
nė spauda nebetiki tokiais stebuklais ir pataria savo 
skaitytojams nepaskęsti iliūzijose. Ką, pavyzdžiui, gali 
patarti mūsų Amerikai Anglija. Prancūzija arba Belgija? 
Jos dar skaudžiau yra kamuojamos infliacijos. Antai, 
praėjusiais, 1976 metais, Anglija turėjo 15 procentų infliaci
ją, Prancūzija 10 proc., Belgija 8 proc., o Jungtinės 
Valstijos tik 5 procentų. Tai ką jos gali patarti, kaip kovoti 
su infliacija ir ją nugalėti? Angliški ir prancūziški mūsų 
prezidento Canerio kolegos dar norėtų iš jo pasimokyti, 
kaip tos nelaimės nusikratyti.

Smūgis normalizavimui 
santykių su Vietnamu

Gana sėkmingi Paryžiuje pasitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Vietnamo Socialistinės Respublikos atstovų dėl 
normalizavimo santykių buvo labai pradžiuginę visus taikos 
ir žmoniškumo mylėtojus. Atrodė, kad šios šalies ilgos 
ginkluotos agresijos to tolimo krašto liaudžiai padarytas 
baisias skriaudas bus bandoma nors dalinai atitaisyti, 
ištiesiant jai pagalbos ranką jos pastangose kraštą prikelti iš 
karo griuvėsių. Bet tai būta trumpai trūkusios iliuzijos, 
nedakainavimas reakcijos įtakos Carterio vyriausybėje ir 
Kongrese.

Ant rytojaus po pranešimo iš Paryžiaus, kad derybos 
buvo sklandžios, konstruktyviškos, kad padarytas geras 
žingsnys į atsteigimą tarpe abiejų šalių normališkų santy
kių, Valstybės departamentas pareiškė, kad pasitarime 
nebuvo duotas vietnamiečiams pažadėjimas prisidėti prie jų 
krašto atstatymo. Tuoj aukštai reakcija paku.v galvą ir 
Kongrese. Atstovų rūmai 266 balsais prieš 131 nutarė 
uždrausti vyriausybei duoti Vietnamo Socia1;stinei Respub
likai bet kokią ekonominę pagalbą kraštui atstatyti ir 
užgydyti Amerikos agresijos jai padarytas žaizdas.

Šis Valstybės Departamento ir Atstovų rūmų ėjimas 
užkerta kelią santykių normalizavimui šiuo laiku. Reakcinės 
jėgos gali didžiuotis ir džiaugtis dideliu laimėjimu. Bet 
reikia tikėtis, kad šis laimėjimas bus tiktai trumpalaikis.

Sveikatos apsauga 
ir gydymas pakils 
$ 100 bilijonų

Arthur D. Little Inc. įstai
ga apskaičiavo, kad sveikatos 
apsauga ir gydymasis ameri
kiečiams su 1988 metais jau 
kainuos $240,000,000,000. 
Tai bus visu šimtu bilijonų 
dolerių daugiau, negu šian
dien kainuoja!

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

Moterims reikia 
vengti “X-rays”

Tokį įspėjimą paskelbė Na
tional Cancer Institute. Šis 
įspėjimas paliečia moteris že
miau 50 metų amžiaus, tik 
tarp 35 ir 39 metų. Labai 
daug moterų, sakoma prane
šime, ištyrimui yėžio buvimo 
savo krūtyse, pasiduoda “X- 
Rays” egzaminui.

Kas ką rašo ir sako
APKABINO IR KARŠTAI 
PABUČIAVO

Nėra jokia paslaptis, kad 
Chicagoje tarpe menševikų 
“Naujienų” vyr. redaktoriaus 
Gudelio ir kunigų “Draugo” 
vyr. redaktoriaus kunigo 
Garšvos seniai eina labai aš
trios peštynės už titulą, kuris 
iš jų yra didesnis Tarybų 
Lietuvos šmeižikas ir niekin
tojas. Ypatingai ta kova 
paaštrėjo, kad jėzuitų kon
troliuojamame Jaunimo cen
tre buvo parodyta porą Tary
bų Lietuvoje suktų dokumen
tinių filmų. Gudelis visomis 
keturiomis užpuolė Centro 
vadą kun. Kezį ir “Draugą.”

Bet štai dabar toje pačioje 
Chicagoje tapo parodytas 
Lietuvoje suktas filmas “Nie
kas nenorėjo mirti.” Filmo 
rodytojus kun. Garšva savo 
laikraštyje visu savo kunigiš
ku įsiutimu prakeikė. “Tokio 
filmo skelbimas yra porno
grafinė tarnyba—savęs iš
pardavimas,” sušuko Garšva. 
“Tokių filmų lankymas yra 
savęs pažeminimas . . .”

Vaje, kaip toks filmo ir jo 
rodytojų kunigo Garšvos pra
keikimas patiko Gudeliui!

“Vargu rasime bent vieną 
lietuvį, kuris nesutiktų su 
šiuo kun. Garšvos įžanginio 
paragrafu. Nei vienas save 
gerbiąs lietuvis nenori save 
pardavinėti. . .

Mūsų pacituotą kun. Garš
vos paragrafą turėtų atidžiai 
ir net kelis kartus paskatyti 
ne tik sales nuomojantis jau
nas jėzuitas, bet ir paties 
Draugo redakcijos nariai. 
Jeigu kun. Garšva šiuos žo
džius būtų parašęs prieš pus
metį, tai lietuvių tarpe nebū
tų kilęs toks didelis pakvaiši
mas, kurį sukėlė savęs išpar
davimu užsimanantieji vy- • M r ai.

Atrodo, Martynas Gudelis 
bus atleidęs kun. Broniui 
Garšvai visas nuodėmes ir 
nuo dabar tarp jų viešpataus 
tiktai taika ir ramybė. Pama
tysime . . .

AR PONAI GARŠVA 
IR GALVA PAGALVOJO?

Chicagos kunigų “Draugo” 
smarkusis galvočius Gedimi
nas Galva savo ilgame 
straipsnyje “Revoliucijos gai
niojimas” (bal. 28 d.) ir vėl 
paberia didelę saują savo 
liūdnų apdūmojimų. Šį kartą 
jam parūpo susidoroti su Ta
rybų Lietuvos komunistinės 
vadovybės pasigyrimais apie 
pasiektus didelius laimėji
mus. Pav., sako Galva:

“Komunistų partija giriasi, 
kad komunistinės santvarkos 
metais pastatyta daugiau 
kaip 220 naujų pramonės 
įmonių, o pramonės gamyba 
1940-1976 m. padidėjusi be
veik 49 kartus. 1976 metais 
pramoiiės gamyba ūgtelėjo 
5,4 procento, vietoje ūkio 
plano numatytų 4 procentų.

Komunistų partija giriasi, 
kad nuo 1940 m. žemės ūkio 
gamybos apimtis padidėjo 2 
kartus, o grūdų derlingumas 
ir gyvulių ūkio našumas padi
dėjo 2,5 karto . . .”

Bet tai kas čia tokio?! šau
kia Galva:

“Jei šio pasigyrimo duome
nys ir atitinka tikrovę, jie 
visai nestebina. Nepriklauso
ma Lietuva iš griuvėsių kėlė
si ir nepaprastai sunkiomis 
sąlygomis kūrėsi gana spar
čiai ir tapo gyvulių gaminių 
išvežėja. Žinoma, buvo per 
trumpas laikas išspręsti net 
svarbiausius klausimus.”

Bet iš ko kėlėsi ir pasikėlė 
Tarybų Lietuva? Nejaugi 
“Draugo” redaktorius kuni
gas Bronius Garšva ir Gedi
minas Galva pamiršote? Ko
kią Lietuvą jūs palikote, iš 
jos bėgdami? Ką jūs ir jūsų 
bendradarbiai baisieji plėši
kai naciai padarėte su mūsų 
Lietuva per 1940-1944 m. pa
saulinį karą? Juk gi visa Lie

tuva buvo paversta į baisiau
sius griuvėsius. Juk po karo 
nebuvo likę nė vienos miesto, 
nė vieno kaimo nesugriauto. 
Visiškai sunaikinta buvo pra
monė. Net Dotnuva su savo 
Žemės ūkio akademija fakti- 
nai buvo nušluota nuo že- 
miaus paviršiaus. Gėda jums 
tai pamiršti! Bet, žinoma, 
neapsimoka nė kreiptis į jūsų 
sąžinę. Ją jūs esate seniai 
praradę. Ją praradote, kai 
kolebaravote su naciais ir pa
dėjote jiems versti Lietuvą j 
griuvėsius. Ną praradote, kai 
su naciais bėgote iš Lietuvos.

Komunistų Partijos vado
vaujamai Lietuvos liaudžiai 
teko pradėti statyti naują, 
socialistinį gyvenimą ant 
šiandien sunku net įsivaiz
duoti griuvėsių. Tai, ką Tary
bų Lietuvos liaudis yra iki 
šiol pasiekusi visose gyveni
mo ir kūrybos srityse, galėjo 
pasiekti ir pasiekė tiktai dėka 
tarybinės santvarkos ir jos 
šauniosios komunistinės va
dovybės. Tą puikiai žinote ir 
jūs, tiktai slepiate nuo savo 
skaitytojų.

SVEIKINA TERORISTUS 
IR IŠSIGIMĖLIUS

Brooklyno tėvų pranciško
nų organas “Darbininkas” 
(bal. 29) vardan jų su pasi
tenkinimų ir džiaugsmu net 
pirmajame puslapyje spaus
dina savo bendradarbio Ke- 
džio ilgą korespondenciją 
“Pabaltiečių bombos Paryžiu
je,” kurioje, tarp kitko, skai
tome:

“Iš Anglijos atvykęs balan
džio 14 popiet, tuoj patyriau, 
kad čia jau savaitę laiko 
vyksta pabaltiečių bendra 
akcija prieš sovietus. Naktį iš 
balandžio 5 ir 6 buvo padėta 
bomba prie Sovietų ambasa
dos. Bomba sprogo ryte, bet 
šis atentatas žymesnių nuo
stolių sovietam nepadarė.

Iš balandžio 11 į 12 naktį, 
apie 4 v. r., buvo susprogdin
tą bomba prie Prancūzų—So
vietų Draugijos būstinės. 
Sprogimas jau padarė tam 
tikrų nuostolių.

Po keletos valandų, tą patį 
rytą, balandžio 12, didelio pa
jėgumo bomba sprogo sovie
tų propagandinių leidinių 
knygyne—Globe. Ši bomba 
suardė knygyno įrengimus ir 
padegė pačią patalpą. Gaisrą 
likvidavo atvykę ugniagesiai.

Prancūzų spaudos agentū
rai APP, L‘Aurore laikraščio 
ir kitų laikraščių redakcijom 
kažkas paskambino ir štai ką 
pranešė: Čia aktyvistu fron

JUOZAS MACEVIČIUS

Pavasaris
vėl iškilmingai eina 
per mano žemę, 
skambančią lyg dainą 
skaidriais balsais upelių sidabrinių 
ir vyturiais 
giedroj dangaus mėlynėj.
Vėl obelys 
rausvais žiedais apkibo, 
ir ievos 
tarsi baltos nuotakos palaukėj. . . 
Ir kalba 
apie amžiną gyvybę 
tas svaigulys, 
tasai globalinis žydėjimas. 
Gal būt, tai ir yra 
tas suartėjimas, 
kurio kasmet 
žmogus ir žemė laukia. 
Ak, šitos obelys 
ir šitos ievos 
tarytum baltos nuotakos palaukėj 
kažką tau šnabžda . . .
Ne. Tai žemė šaukia 
skaidriais balsais upelių sidabrinių 
ir vyturiais 
giedroj dangaus mėlynėj 
į suartėjimo 
ir meilės šventę— 
gyventi ir džiaugtis. 
Džiaugtis ir gyventi.

tas Pabaltijo kraštam išlais
vinti. Mes esame įvykdę 
šiuos atentatus. Mes tęsime 
ir toliau šią veiklą.”

Girdi:
“Paryžiaus pabaltiečių ne

laukta veikla gali paveikti pa- 
baltiečius ir kituose kraštuo
se: JA Valstybėse, Kanadoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Austra
lijoj ir Pietų Amerikoj.”

Ne iš Kedžio, nei iš “Darbi
ninko” redakcijos lūpų nei 
žodelio pasmerkimo tiems iš- 
sigimieliams teroristams. 
Bet, žinoma, nebūtų logiška 
ir protinga to tikėtis iš žmo
nių, kurie globoja oro piratus 
ir žmogžudžius Bražinskus.

“VARGŠAI”
BANKININKAI NEMOKĄ 
RŪPINTIS SAVO
INTERESAIS!

Bostono keleiviniai “vaduo
tojai” supykusiai kaltina pa
saulio bankininkus, kad jie 
nenorį ar nemoką ginti savo 
geriausius interesus. Mat, 
sako “Keleivis” (bal. 26 d.), 
nęatsiklausę redaktoriaus 
Sondos' ir jo bendradarbių, 
jie teikia gana stambias pas
kolas ir kreditus socialisti
niams kraštams. Juk jeigu jie 
to, girdi, nedarytų, tai visam 
socialistiniam pasauliui su di
džiąją Tarybų Sąjunga prie
šakyje būtų “kaput.” Tarp 
kitko, jis dar ir nuo “bado” 
kojas pakratytų.

Bejėgis yra pasidaręs ir 
mūsų prezidentas Carteris. 
Jis labai norėtų socialistinius 
kraštus priversti šokti pagal 
mūsų muziką. Juk jis šian
dien tik vienoje Europoje turi 
atominiais ginklais ginkluotą 
armiją iš 300,000 vyrų ir bet 
kurią gražią dieną galėtų ją 
tam “prakilniam” tikslui pa
naudoti, tačiau:

“Tačiau visai tikra, kad pa
saulio milijonierių-bankinin- 
kų sąjunga, kuriai priklauso 
New Yorko Chase Manhattan 
banko prezidentas Rockefel- 
leris, Clevelando bilijonierius 
Syrus Eaton, Olandijos kara
lienės vyras princas Bern- 
hard, buvęs Švedijos premje
ras O. Palmer, Prancūzijos 
bankų baronas Edmund de 
Rotschild, Italijos FIAT 
automobilių bendrovės prezi
dentas Giovanni Angelli, Ka
nados generalinis gubernato
rius Mitchener ir daug kitų 
bankininkų, kurie savo kapi
talu nustato pasaulio politi
kos kursą, niekuomet nesu
tiks su idealistine prezidento 
J. Carterio politika.”

Juk didesnių asilų, kaip tie 
ne tik mūsų, bet viso pasaulio 
bankininkai, Sondos suprati
mu, nebegalima įsivaizduoti!

Nepaprastas susitikimas

Vietnamietis gen. Giap [kairėje] ir Brežnevas
Gegužės Pirmosios demonstracijoje . Maskvoje lankėsi 

tolimas nepaprastas svečias—Vietnamo Socialistinės Res
publikos Užsienio reikalų ministras generolas V. Nguyen 
Giap. Ta proga svečias turėjo susitikimą ir pasitarimą su 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos sekretoriumi Leonidu 
Brežnevu ir gynybos ministru Dmitri Ustinovu. Santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir Vietnamo Sociahstinės Respubli
kos labai draugiški. v R

Margaretos Kaul-Kavaliauskaitės 
publistinių raštų rinkinys

Neseniai Tarybų Lietuvoje pasirodė Amerikos lietuvaitės 
buvusios ilgametės pažangios veikėjos ir drąsios kovotojos 
Margeretos Kaul-Kavaliauskaitės publistinių raštų rinki
nys. Šioje šalyje mes knygos dar nesame gave, bet 
savaitraštyje “Gimtasis kraštas” [balandžio 28 d.] jau 
skaitome Vytauto Kazakevičiaus leidinio apžvalgą, kurią, 
šiek tiek sutrupinę, pateikiame mūsų skaitytojams.— Red.

M. Kavaliauskaitė (1897- 
1974) —revoliucinės kovos 
dalyvė, savo publicistinę vei
klą paskyrusi tai kovai, mote
ris energinga, pasišventusi 
didžiam idealui. Kam teko su 
ja, šia kuklia, smulkia, bet 
stiprios valios, ryžtinga mo
terimi bendrauti, tam knyga 
“Sunkiu kovų keliu” dar la
biau išryškins jos neeilinę jė
gą ir tvirtumą. M. Kavaliaus
kaitė—asmenybė, kuri pra
turtindavo kiekviena su ja 
bendravusį ir kuri dabar pel
no mūsų pagarbą savo publi
cistiniais raštais. Kaip teisin
gai pažymi šios knygos inicia
torius A. Laurinčiukas, “Sun
kiu kovų keliu”—“graži pa
garbos puokštė šviesiai ir kil
niai Margaritos Kaul-Kava
liauskaitės asmenybei.”

Naujoji knyga—turtingas 
partinės publicistikos doku
mentas, gilus savo žmonišku
mu. M. Kavaliauskaitė, kelis 
dešimtmečius dalyvavusi 
JAV Komunistų partijos vei
kloje (jos narė buvo nuo 1919 
m.), pažinojusi daugelį įžy
mių šios partijos darbuotojų 
ir vadovų, savo raštuose 
daug vietos skiria revoliuci 
nio judėjimo klausimams ir 
uždaviniams. Ji, partinio dar
bo tarp moterų organizatorė, 
ypač daug rašė apie moterų 
problemas. Knygos skyriuo
se “Moterys kovoja,” “Lem
tingos akimirkos,” “Pasikal
bėjimai su skaitytojais” ran
dame nemažai rašinių, ku
riuose svarstomos pagrindi
nės JAV darbo žmonių gyve
nimo problemos. Drauge ji 
daug jėgų įdėjo, kad plačiau 
paskelsitų tiesą apie pirmąją 
socialistinę valstybę, kad 
propaguotų proletarinio in
ternacionalizmo idėjas, darbo 
žmonių valdžios pasiekimus 
(skyrius “Socializmo pergalės 
šalis”). Šiuose skyriuose yra 
ir įdomių, mūsų skaitytojui 
naujų žinių (apie A. Sinklerio 
“Džiungles,” JAV Komunistų 
partijos veikėjus, jų ryšius su 
lietuviais), kurios praplečia 
mūsų akiratį ir padeda giliau 
suprasti, kodėl revoliucionie
riams Jungtinėse Valstijose 
teko ypač sunki kovos dalia. 
Nors dauguma M. Kavaliaus
kaitės rašinių yra laiko ak
tualijos, jie skamba nūdieniš- 
kai, nes susiję su esminiais 
dalykais, liečiančiais kapita
lizmo ir socializmo ideologijų 
kovą.

įdomūs M. Kavaliauskaitės 
pasakojimai (“Brangūs prisi-

* M. Kaul-Kavaliauskal- 
|ė. SUNKIU KOVŲ KELIU. 
Vilnius, 1977 240 psl.,
5000 egz,

minimai”). 1. Litvinaitė, kuri 
padėjo M. Kavaliauskaitei 
ruošti šią knygą, ir F. Kauzo- 
nas atliko gerą darbą, rinkda
mi, užrašydami tuos prisimi
nimus.

M. Kavaliauskaitė gimusi 
ir augusi lietuvių imigrantų 
šeimoje, įsijungė į savo gim
tojo krašto—Amerikos—gy
venimą. Tačiau ji neatitolo ir 
nuo tėvų krašto, jo kalbos, 
kultūros. Ji prisimena: “Lais
vė” atidarė mūsų šeimai du
ris į naują pasaulį Amerikos 
džiunglėse.” Laikraštis priar
tino ir prie lietuviškos išeivi
jos pažangios veiklos. Jaudi
nančiai skamba knygoje jos 
žodžiai: “Lyg priesaiką, bran
gų motinos atminimą, perė
miau didelę jos meilę Lietu
vai, kovos už darbininkų kla
sės gerovę idealus.” Veiklos 
tarp tautiečių dėka ji tapo 
sava, labai artima ir Tarybų 
Lietuvai, kurią aplankė ketu
ris kartus (knygoje nurodyta 
netiksliai). Ji rašė: “Apsilan
kymas Tarybų Lietuvoje da
vė man naujų jėgų.”

Knygos sudarytojai, redak
cinė komisija ir leidykla susi
dūrė su daugeliu metodologi
nio pobūdžio problemų, ku
rios iškilo todėl, kad knygos, 
pradėtos ruošti su autore, 
nebuvo lemta drauge užbaig
ti. 1973 m. bendraudamas su 
M. Kavaliauskaite Vilniuje ir 
Druskininkuose, mačiau, 
kaip ji rimtai, su dideliu atsa
komybės jausmu ėmėsi šio 
darbo.- Nelauktas telegrafo 
pranešimas iš Niujorko apie 
M. Kavaliauskaitės mirtį pa
liko šį darbą baigti jos drau
gams Lietuvoje. Knyga 
“Sunkiu kovų keliu”—tai šios 
šviesios moters darbų ir at
minimo įamžinimas. Simbo
liška, jog knyga pasirodė tuo 
metu, kai nuo M. Kaul-Kava
liauskaitės gimimo sukako 80 
metų. Vytautas Kazakevičius
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Ar tai žmogaus 
teisių gynimas?
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
GLOBOJAMI ORO PIRATAI

[Pabaiga iš praeito num.]
Kartą jam kilo mintis pasi

kviesti pas save sūnų, kad jis 
padėtų jam spekuliuoti. Taip 
jis ir padarė. Trylikametis jo 
sūnus Algirdas 1968 metų ru
denį atsidūrė Kokande. Čia 
pradėjo lankyti septintąją 
klasę, bet mokytis nebuvo 
kada: reikėjo važinėti po Vi
durinę Aziją, padėti tvarkyti 
tėvui prekybinius reikalus. 
Vyresniajam Bražinskui ne
rūpėjo, kaip sūnus mokosi. 
Jis jau puoselėjo svajonę pa
daryti sūnų oro piratu ir 
gangsteriu. P. Bražinskas 
nujautė, kad vieną dieną 
prieis liepto galą: visos jo 
spekuliacinės machinacijos 
išplauks aikštėn, vėl teks su
sipažinti su Baudžiamojo ko
dekso straipsniais.

Apie Bražinskų antpuolį, 
kurį jie įvykdė 1970 metų 
spalio 15 d. keleiviniame lėk
tuve, skridusiame iš Batumio 
į Suchumį, rašo tarybinė ir 
užsienio spauda, apie jį liudi
ja stiuardesės Nadeždos Kur- 
čenko kapas Suchumio par
ke, buvusio lėktuvo vado 
Georgijaus Cachrakijos ir 
šturmano Valerijaus Fadeje- 
vo žaizdų randai.

Oro piratavimą vos prieš 
mėnesį (1970.IX.10) buvo pa
smerkusi SNO Saugumo Ta
ryba (jos nuolatiniu nariu, 
kaip žinia, yra ir JAV). O 
Hagoje vykusioje Tarptauti
nėje parlamentinės sąjungos 
konferencijoje susitarimą, 
kad nusikaltėliai, kurie jėga 
priverčia lėktuvo įgulą pa
keisti maršrutą, būtų grąži
nami į šalį, kurios lėktuvą jie 
pagrobė, pasirašė ir Turkijos 
delegacija. Be to, Turkijos 
Baudžiamojo kodekso 9 
straipsnis tvirtina, kad “kri
minaliniai nusikaltėliai turi 
būti perduoti šaliai, kurios 
teirotirjoje jie padarė nusi
kaltimą.” Deja! Nors 1972 
metų liepos 24 d. dauguma iš 
38 dalyvavusių Turkijos 
aukščiausiojo teismo narių 
panaikino Bražinskų politinį 
statusą, kurį jiems lengva 
ranka buvo pripažinęs Trab- 
zono apygardos teismas, ir 
aiškiai pasakė “Bražinskai— 
kriminaliniai nusikaltėliai,” 
oro piratai nebuvo grąžinti 
tarybiniam teismui, kuris tu
rėjo teisti pagal mūsų šalies 
įstatymus.

Dabar jau visiems aišku, 
kad čia ėmė veikti galingos 
nematomos jėgos iš už Atlan
to, jėgos, kurios organizavo 
perversmą Gilėje, palaiko 
reakcingus režimus Lotynų 
Amerikoje, Pietų Afrikoje. Į 
Turkiją vienas po kito pagal 
nematomo dirigento lazdelę 

STUDENTAI FIZIKAI PASKAITOS METU.
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Fizikos fakulteto didžiojoje auditorijoje 
sumontuota televizijos sistema, kuri sėkmingai panaudojama studentų mokymui. 
Auditorijoje išdėstytų televizorių ekranuose paskaitų metu galima stebėti labai 
sudėtingus ir paprasta akimi nematomus procesus, tokius, kaip pvz., kristalų augimas. 
Juos perteikia į ekraną su mikroskopu sujungta telekamera. A. Palionio nuotraka

atskirai ir būriais nuskubėjo 
įvairios lietuviškai kalbančios 
ponios ir ponai.

Ir ko tik tuo metu nesiėmė 
įvairūs “veiksniai” ir “vaduo
tojai”!

Alg. Gustaitis organizavo 
“nuotakų” Bražinskams 
paieškas. Viename savo raši
nių jis pasigyrė: “Kai nese
niai lietuvių spaudoje paskel
biau siūlymą lietuvaitėms su
daryti vedybinius dokumen
tus su Bražinskais, tegul ir 
vien iš to krašto (Turkijos— 
P. K.) ištraukimui, gavau pa
siteiravimą, kokio amžiaus 
tie vyrai yra.” Ir čia pat 
smulkiai iškloja abiejų oro 
piratų anketinius duomenis.

1974 metų gegužės 21 d., 
ryšium su amnestija Turkijos 
Respublikos 50-ųjų metinių 
proga, Bražinskai buvo pa
leisti iš kalėjimo. Tačiau žudi
kų globėjų džiaugsmas buvo 
pirmalaikis: neatsirado nei 
Europos, nei Amerikos že
myne valstybės, kuri priimtų 
oro piratus. Atsisakė jiems 
duoti vizą ir JAV.

Iš kalėjimo ištraukti “lais
vės kovotojai” netrukus pa
tys pasiprašė . . . įkalinami. 
Jiems buvo suteiktas “prie
globstis” svetimšalių stovyk
loje, už 300 km nuo Ankaros. 
Čia, kaip ir dera žudikams, 
jie buvo laikomi su kriminali
niais nusikaltėliais, vagimis, 
įvairaus plauko perbėgėliais.

Si kartą netgi globėjų dole
riai ne ką galėjo padėti. Tik 
1976 metų birželio 23 d. Bra
žinskams pavyko prasmukti. į 
JAV pasiuntinybę Turkijoje.

Čia vėl, kaip daugelyje 
amerikiečių filmų, į veiksmą 
įsijungė pats . . . superagen- 
tas Bondas. Tiesa, šį kartą 
sijonuotas, vilkintis gedulin
gą juodą apdarą. Pati Balfo 
pirmininkė ponia M. Rudie
nė, kritiškiausiu momentu at
rūkusi į Ankarą, bet nepalen
kusi ambasadoriaus, ji—čia 
doleriais patepus, čia liežuviu 
paplakus,—išpešė vis dėlto 
Bražinskams dokumentus, 
leidžiančius išvykti iš Turki
jos.

Paslapties skraiste kol kas 
apgaubtas trijų savaičių jų 
buvimas Romoje. Apie tai 
net pasigirti ir paplepėti lin
kusi ponia M. Rudienė tyli. 
Bet aišku viena: oro piratų 
duetas ir jų gelbėtoja tikriau
siai neapsiėjo be liūdnai pa
garsėjusios šventojo Kazi
miero kolegijos paramos.

Netrukus Bražinskai atsi
dūrė Venesuelos sostinėje 
Karakase. Čia juos' globoti 
ėmė katalikų kunigai.

Nusikaltėliai čia išbuvo 
neilgai. Nematomi dirigentai 

nutarė: Bražinskai skren
da ... į Kanadą. Viskas ap
galvota: ir planas paruoštas, 
ir “sužadėtinė” surasta. Bra
žinskai Niujorke, Kenedžio 
aerouosto devintajame take, 
pakeliui į malūnsparnį “pa
klysta.” Sūnus bemat veda 
jam parinktą nuotaką—Ber
nadetą Miliauskaitę, o tėvas 
skubiai smunka į kažkurią 
kleboniją.

Dar kraujavo lakūnų žaiz
dos, dar nebuvo išverktos vi
sos Nadios Kurčenko artimų
jų ašaros, o atvykę iš už 
Atlanto asmenys jau kvotė 
Bražinskus, domėdamiesi vi
sai ne lėktuvo pagrobimo 
smulkmenomis.

Tos pačios jėgos, atvykus 
Bražinskams į JAV, sukvie
čia “spaudos konferenciją.”

Senasis Bražinskas per
skaito jam pakištą šešių pus
lapių autoreklaminį pareiški
mą, nepamiršdamas priminti 
savo “partizaninės kovos.” 
Susirinkusieji prašo faktų, 
detalių. Deja, jų nėra.

Konferencijos dalyviai 
skirstėsi it musę kandę.

Visas dorasis pasaulis, ne 
tik Tarybų šalis, ne tik Tary
bų Lietuva, vieningai ir pasi
piktinusi pasmerkė kruviną 
oro piratų Bražinskų antpuo
lį, reikalavo atiduoti žudikus 
tarybiniam teismui.

Balsą prieš žudikų globą, 
kurią organizuoja JAV val
džios organai, vieningai pa
kėlė pažangioji Amerikos vi
suomenė. Prieš mane vienos 
seniausių ir įtakingiausių pa
žangiosios išeivijos organiza
cijų—Amerikos Lietuvių dar
bininkų literatūros draugijos 
laiškas-atsišaukimas į Jungti
nių Amerikos Valstijų pilie
čius, pasirašytas tokių įžymių 
Amerikos darbininkų klasės 
judėjimo veikėjų, kaip K. Pe- 
trikienė, I. Mizarienė ir P. 
Venta, ir išspausdintas laik- 
raštyja “Vilnis” ir “Laisvė.” 
Kreipdamiesi į JAV Teisin
gumo departamento Imigra
cijos ir natūralizacijos tarny
bą, ALDLD vadovai prašo 
“. . . nesuteikti politinio prie
globsčio dviem banditams ir 
žmogžudžiams—Pranui Bra
žinskui ir jo sūnui, kurie iš 
Venesuelos nelegaliai atvyko 
į JAV. Šie abu asmenys, pre
tenduojantys į politinius 
tremtinius, neturi nieko ben
dro su politika, o kalėjime 
sėdėjo už kriminalistinę veik
lą. Jų paskutinis ir visų pik
čiausias nusikaltimas—lėktu
vo palydovės nužudymas ir 
sunkus lakūnų sužalojimas 
grobiant iš gimtosios žemės 
lėktuvą. Mes nuoširdžiai pra
šome Jūsų tvirtai laikytis 
tarptautinio susitarimo dėl 
grobikų grąžinimo į šalį, ku
rioje jie įvykdė nusikaltimą.”

Sis pažangios organizacijos 
atsišaukimas susilaukė pla
taus atgarsio lietuvių emi
grantų kolonijose. Prieš Bra
žinskų “prieglobstį” protes
tuoja ir atskiri liberaliosios 
išeivijos atstovai, pažangieji 
Amerikos visuomenės 
sluoksniai.

Petras Keidošius

LAISVĖ

NA U JOS
KNYGOS

Valerija Valšiūnienė, Žemė 
audžia pavasario dainą (217 
p.). Tai poetės geriausių eilė
raščių ir poemų rinktinė. Čia 
apdainuojami sunkūs žmonių 
pergyvenimai karo metu, at
statomasis darbas, socializmo 
kūrimas, tautų draugystės 
pasireiškimas mūsų gyveni
me. Antras leidimas.

Vytautas Misevičius. 
Žvaigždės gęsta auštant (375 
p.). Rašytojo žurnalisto me
ninių apybraižų rinktinė. Jų 
dalis skiria Lietuvos liaudies 
kovai už Tarybų valdžią 1918- 
1919 m. ir kolūkinės santvar
kos kūrimuisi pokario metais.

Saulius Šaltenis. Duokiškis 
(64 p.). Apysakoje liečiamos 
žmogaus moralinio gyvenimo 
pusės.

Mečys Rakauskas, Pasverk 
širdim sava (231 p.). Tai apy
saka apie šių dienų jaunuolio, 
ką tik baigusio vidurinę mo
kyklą, savarankiško gyveni
mo kelią, jo pastangas pažinti 
pasaulį, žmones ir save, rasti 
savo vietą.

Kazys Saja. Mediniai ba
landžiai (79 p.). Dviejų dalių 
drama.

Antanas Baranauskas, 
Anykščių šilelis )54 p.). Dail. 
J. Kuzminskio medžio raiži
niais papuošta lietuvių litera
tūros klasiko poema.

Antanas Žmuidzinavičius. 
Dailininko geriausių repro
dukcijų aplankas.

Alfonsas Ėukontas. Mėnu
lio takas (63 p.) Tai trečias 
poeto eilėraščių rinkinys. Ja
me apstu liaudiško jumoro, 
aštrios satyros.

Leonidas Jacinevičius. N. 
Kilometre (61 p.) Dviejų da
lių pjesė.
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leidyklos darbuotoja

PO 40 METU!
v.

Harry Bridges
Jis yra vienas iš kovingiau- 

sių ir pažangiausių Amerikos 
darbo unijų judėjimo vadų. 
Jis palaiko gerus ryšius su 
socialistinių šalių unijomis ar
ba profesinėmis sąjungomis.

Harry Bridges yra Tarp
tautinės Jūrininkų ir Sandėli
ninkų Unijos (International 
Longshoremen’s and Ware
housemen’s Union) preziden
tas. Neseniai unijos įvykusio
je konvencijoje Seattle, 
Washington, jis pranešė, kad 
iš tos vietos, ištarnavęs net 
40 metų, pasitraukia. Savo 
kalboje konvencijai Bridges 
labai aštriai kritikavo Ameri
kos vyriausybę, kad jinai neį
leido Tarybų Sąjungos darbo 
unijų broliškos delegacijos į 
unijos konvenciją.

Reikia žinoti, kad jūrininkų 
unijos broliška delegacija da
lyvavo prieš kiek laiko įvyku
siame Tarybų Sąjungos prof
sąjungų suvažiavime. Tary
binė vyriausybė su mielu no
ru amerikiečius įsileido, o 
mūsų vyriausybė tarybi
niams unijistams šios šalies 
duris užtrenkė!

3J AS PUSLAPIS

Kuršių nerijos miško parko vyriausiasis miškininkas Vladas Buivydas ir Juodkrantės 
girininkas Jonas Stanius apžiūri susiraičiusias pušis.

Žiemą vasarą žaliuoja Kuršių nerijos kopos, apaugusios kalnų pušimis, o šalia jų 
kur-ne-kur galima pamatyti ir paprastąją pušį. Jau kuris laikas miškininkus stebina 
keistas gamtos reiškinys—kai kurios paprastosios pušys, augdamos šalia savo “sesių,” 
pradėjo raitytis. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Nenuilstantis kovotojas, patriotas
Tautiečiams užsienyje žino

mam, buvusiam ilgamečiu! 
Lietuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komite
to pirmininkui generolui Vla
dui Karveliui š. m. balandžio 
11 d. sukako 75 metai.

Nugyvento amžiaus turi
ningumą, jubiliaro nuopelnus 
savo tautai ir tėvynei, pasi
rinkto gyvenimo kelio teisin
gumą rodo lietuvių liaudies 
pagarba ir meilė jam.

Kuo gi nusipelnė Tarybų 
Lietuvos darbo žmonių pa
garbą ir meilę gen. V. Karve
lis? Ogi giliu patriotizmu, iš
tikimybe lietuvių tautai, 
begaline pilietine drąsa ir po
litišku tolregiškumu, ypatin
gai pasireiškusiu istoriniais 
1940-siais metais, bei toli
mesne veikla Tarybų Lietu
vos labui. Kada Lietuvos, 
liaudis baėūiė valdžią į savo 
rankas ir nusprendė surišti 
likimą su Tarybų Sąjungos 
tautomis, gen. V. Karvelis 
vienas pirmųjų iš lietuviškų 
generolų nuėjo kartu su liau
dimi Lietuvos Komunistų 
partijos nurodytu keliu.

Gen. V. Karvelis išaugo ir 
subrendo buržuazinėje Lietu
voje, bet buržuazinė santvar
ka nedeformavo, neiškreipė 
jo liaudiškos, pažangios pa
saulėžiūros: jis netapo nei 
tautininku, nei fašistu, nei 
lietuvišku buržuaziniu nacio
nalistu. Gabus, išsilavinęs 
karininkas, 1929 m. baigęs 
Čekoslovakijoje,—Pragoję— 
Aukštąją karo mokyklą, ilgą 
laiką tarnavo aukštuose pos
tuose buržuazinėje Lietuvos 
kariuomenėje. Jis aiškiai ma
tė kur veda lietuvių tautą 
fašistinė smetoninė klika, 
kaip žalojama lietuvių tautos 
sąmonė pasaulietiškos val
džios ir katalikiškos dvasiški- 
jos ierachijos laiminama fa
šistinė, šovinistinė propagan
da. Jis su pasipiktinimu ste
bėjo, kaip valdžios palaikoma 
ir globojama vadinamoji 
“tautinė inteligentija,” kop
dama į buržuazijos klasės vir
šūnes, visaip išnaudojo darbo 
žmones, kaip dvarininkai ir 
buožės turtėjo eksploatuoda
mi bežemių ir mažažemių val
stiečių darbą. Kaip ir visi to 
meto pažangieji lietuviai, 
gen. V. Karvelis su širdgėla 
stebėjo, kaip tikri lietuvių 
tautos sūnūs—darbininkai ir 
valstiečiai, neturėdami per
spektyvų sūrasti sau darbą, 
sukurti sau bent kiek švieses
nį gyvenimą, surasti laimę 
gimtajame krašte, buvo pri
versti emigruoti į tolimas už
jūrio šalis ieškoti darbo, duo
nos, šviesesnės ateities ir lai
mės. Savoje Lietuvoje lietu
viui darbininkui, bežemiui ar 
mažažemiui valstiečiui, buvo 
uždari keliai į mokslą, į pa
žangą, nebuvo jokių perspek
tyvų į materialinį gerbūvį.

Buržuazijos ir turtingųjų 

ūkininkų remiama, reakcinių 
karininkų pastatyta prie val
džios vairo tautininkų smeto
ninė klika, šventai saugojo 
buržuazijos ir stambių žem
valdžių interesus, darbo liau
dimi rūpindamasi tik tiek, 
kad ji nepakeltų galvos, kad 
jos sąmonės nepasiektų Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos idėjos ir ji nesu
kiltų prieš išnaudotojus. To
dėl liaudies masėms visokio
mis formomis buvo skleidžia
ma antikomunistinė ir antita
rybinė propaganda. Visa tai 
ypatingai buvo ryšku burž. 
Lietuvos kariuomenėje, kuri 
valdančios klikos nuomone, 
turėjo būti—ir tikrai buvo— 
jos ramsčiu, užtikrinančiu 
tautininkų viešpatavimą Lie
tuvoje. Gen. V. Karvelis, 
k(ąįp,.:.įr..g,ęn, ,V« Vitkauskas,. 
A. Čepas, pulk. Uršas, Kirši
nąs, Šurkus, Gertus, Gude
lis, Motieka ir daugelis kitų 
vyresniųjų ir jaunesniųjų 
burž. Lietuvos kariuomenės 
karininkų matė, kuo buvo 
“nudažytas” tariamasis burž. 
kariuomenės patriotizmas. 
Matydami iš kur Lietuvai 
gręsia mirtinas pavojus būti 
fiziškai nušluotai nuo žemės 
paviršiaus, jie suprato to lai
kotarpio politinę situaciją ir 
svarbiausia, matė burž. Lie
tuvos kariuomenės kovinį at
silikimą ir nepajėgumą, jos 
ginkluotės skurdumą ir tin
kamumą tik malšinti savo be
ginklę liaudį, o ne kovoti su 
moderniškai ginkluota ir gra
sinančiai šūkaujančia “Pir
myn į rytus” hitlerinės Vo
kietijos armija. Deja, šitą 
kautynes su vokiškaisiais fa
šistais. Jam vadovaujant di
vizija sėkmingai atmušė ga
lingas vokiškųjų fašistų tan
kų atakas Oriolo-Kursko mū
šyje, vadavo Oriolo sritį, Bal
tarusiją, grįžo su kautynėmis 
į Tarybų Lietuvą, gynė Šiau
lius, kada 1944 m. rudenį 
fašistai norėjo juos vėl užimti 
ir išvaduoti apsuptą Latvijo
je,—Kurše—stambią hitleri
ninkų armijos grupuotę. Iš
vykęs iš divizijos korpuso va
do pavaduotoju, gen. V. Kar
velis dalyvavo kautynėse va
dovaujant Lenkiją, Čekoslo
vakiją, kariavo fronte iki pat 
Didžiojo Tėvynės karo pabai
gos. Po karo jis perėjo dirbti 
pedagoginį darbą. Dirbo Vil
niaus Valst. universitete ka
tedros viršininku, docentu, 
Universiteto mokslinės tary
bos nariu. Aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, karo 
istorijos klausimais rašė 
spaudoje, dalyvavo ruošiant 
“Mažąją liet, taryb. enciklo
pediją,” išleido knygą “Tary
bų Lietuvos išvadavimas.”

Tautiečiams gyvenantiems 
užsienyje gen. V. Karvelis 
ypač gerai žinomas, kaip bu
vęs Lietuvos kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje komi

teto pirmininkas. 14 metų 
vadovaudamas šiam komite
tui, jis nuveikė didžiulį darbą 
kurdamas ir stiprindamas 
taip reikalingus tautiečiams 
gyvenantiems užsienyje kul
tūrinius ryšius su lietuvių 
tauta, kuriančia naują sočia 
listinę Lietuvą. Jo vadovau 
jamas komitetas neatsakė nė 
vienam tautiečiui dvasinio, 
kultūrinio peno, stengėsi in 
formuoti juos apie Tarybų 
Lietuvos kultūrinį ir ekono
minį gyvenimą, siųsdamas 
jiems lietuvišką spaudą, kino 
filmus, plokšteles su lietuviš
kos muzikos įrašais, skaid
res, fotografijų ir meno kuri
nių albumus. Visi tautiečiai iš 
užsienio, pabuvoję Tarybų 
Lietuvoje kultūrinių ryšių 
komiteto svečiais, ir su^ap- 
nę su gen. V. . Karvei i ų,f.^rį li
mena jo dėmesį kultūriniams 
tautiečių gyvenančių užsie
nyje reikalams.

Dabar gen. V. Karvelis 
pensijoje, bet tęsia aktyvią 
visuomeninę veiklą, aktyviai 
dalinasi savo patyrimu ir pa
deda naujai “Tėviškės” drau
gijos vadovybei. Nenuilstan
tis kovotojas ir patriotas ir 
šiandieną nepalieka savo ko
vinių pozicijų, aktyviai skelb
damas taikos idėjas, kovoda
mas už draugystę tarp tautų 
ir valstybių, už taiką pasauly
je, už savo tautos ir visos 
žmonijos laimę ir ramybę.

Pr. Petronis 
“Tėviškės” draugijos 

Prezidiumo pirmininkas

Mokyklos turi būti 
rasiniai integruotos

Washingtonas. — J usticijos 
Departamentas ragina Aukš
čiausiąjį Teismą užgiri i že
mesnio teismo nutarimą, rei
kalaujantį, kad Dayton, 
Ohio, viešosios mokyklos bū
tų rasiniai integruotos. Mat, 
miesto Apšvietos Taryba at
sikreipė į Aukščiausiąjį Teis
mą tokį įsakymą panaikinti.

J usticijos Departamentas 
kaltina Dayton o miesto Švie
timo Tarybą praktikavimu 
rasinės segregacijos. Depar
tamento raginimą pasirašo 
Valstybės prokuroras Griffin 
Bell.

Kanados premjeras 
Labai nepatenkintas

Ottawa.— Kanados prem
jeras Pierre Elliot Trudeau 
neslepia savo pasipiktinimo 
Kvibeko valdžios patvarky
mu, kad provincijoje oficia
lioji kalba turės būti prancū
ziška. Mr. Trudeau sako, kad 
tai esanti, netoliaruojama dis
kriminacija prieš angliškai 
kalbančius kvibeketiečius. 
Kvibeko valdžios žygį taip 
pat smerkia įvairių partijų 
vadovybės.
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MOTINOS DIENA
H. Feiferienės pasakyta kalba LLD 45 kp. parengime šių 
metų gegužės 7 dieną “Lithuanian Senior Citizen” klube, St. 
Petersburge, Florida, atžymint Motinos Dieną.-Red.

Šiandien man labai malonu 
pasveikinti visas moteris bei 
motinas su Motinos Diena, 
linkint geriausios sveikatos ir 
daug laimės. Šia proga noriu 
paliesti motinos vaidmenį 
žmonijos gyvenime

Nėra kilnesnio žodžio, kaip 
motina. Motina yra panaši į 
mūsų planetą Žemę,—abidvi 
duoda gyvybę. Žemė, duoda
ma gyvybę augalams, panaši 
į motiną su kūdikiu, kuriam 
jinai atiduoda savo kūną dar 
įsčiuose, pakol jis išvysta pa
saulį. Jaunutis kūdikis glau
džia savo galvutę prie moti
nos krūtinės, jis pirmiausia ją 
pažįsta, jo pirmas ištartas 
žodis yra MAMA. Su moti
na jis žengia pirmąjį žingsnį į 
gyvenimą . . .

Motinos meilė vaikui yra 
gili ir skaisti. Ji rūpinasi vai
kų likimu nuo pat jų gimimo 
dienos. Tai jos neišsemiamas 
jausmas, jos meilė, jos rūpes
tis ir džiaugsmas. Auginant 
vaikus, motina rūpestingai 
tobulina jų sielą, kad užaugę 
jie mokėtų žiūrėti į pasaulį su

H. Feiferienė
Viena iš New Yorko Moterų klubo delegačių dalyvavusių 
surengtoje “Women Strike for Peace” demonstracijoje prie 
Pentagono Washingtone, protestuojant prieš karą Vietna
me, 1967 metais.

SAN FRANCISCO, CAL.
Vietnamo liaudies laimėji

mo dvejų metų sukaktis ir Ho 
Chi Minh 87-asis gimtadienis, 
taipgi Gegužes Pirmoji, buvo 
iškilmingai atžymėta balan
džio 29 dieną Glide Memorial 
Church su menine programa 
ir kalbomis. Pirmas kalbėto
jas buvo Vietnamo Socialisti
nės Respublikos darbuotojas. 
Jis pasakė įdomią kalbą, nu
šviesdamas Vietnamo liau
dies laimėjimą pergalės prieš 
užsienio interventus. Jis nu
rodė, kad Vietnamo liaudis 
yra pasiryžus nugalėti visus 
sunkumus ir statyboje. Jo 
kalba buvo sutikta su griaus
mingais aplodismentais. Taip 
pat kalbėjo iš Afrikos Zim
babwe, Irano kalbėtojai ir 
kiti. Sambūryje garsiai 
skambėjo Lotynų Amerikos 
muzika ir dainos.

Toliau sekė įvairūs šokiai ir 
melodingos Vietnamo liau
dies dainos už pergalę, pž 
socializmą ir vietnamiečių 
ateityje šviesų ir laimingą 
gyvenimą.

Kaip visi gerai žinome, 
Vietnamo liaudis pergyveno 
neapsakomas kančias, per 
daugelį metų kovodama su 
užsienio interventais. Jų ša- 

!' !vo viskas paversta į 
; ir griuvėsius. Daug 

h. < J bg buvo sužalotų. 
><■ - "no liaudis
autsi s vės vėlia
vą žengia pirmyn.

Buvo renkamos aukos dėl 
padengimo išlaidų. Kiekvie
nas ' dalyvis prisidėjo pagal 

aiškiu žvilgsniu, kad jie galė
tų spręsti savo ateitį su blai
viu protu.

Nors vaikai gali nuklysti ir 
pasukti ne tuo keliu, kuriuo 
motina norėtų, kad jie eitų, 
tačiau motinai visada užteks 
kantrumo, ištvermės ir pasi 
tikėjimo, kad jie suras gerąjį 
kelią.

Užaugę vaikai išsiskirsto 
kaip paukšteliai iš lizdo. Jie 
pakyla ir išskrenda savais ke
liais, o motina, pasilikusi vie
na, žiūrėdama į praeities nuo
traukas, su giedria šypsena 
kalbėtų apie juos per valan
dų, valandas . . .

Tik viena motinai sunku 
pergyventi—tai užmiršimas. 
Jai itin skaudu, kai vaikai ją 
pamiršta. Tad šiandien, Mo
tinos Dienos proga, pačiam 
gražiausiam metų laikotarpy
je, mes prisimename savo 
motinas, kurios mus užaugi
no, į kurias tiesėme savo ran
kas. Mes esame dėkingi savo 
motinai už visą gerą, ką jinai 
mums davė. Su pagarba len
kiam galvas prieš motinas, 

išgalę ir supratimą. Didžiulė 
salė buvo užpildyta žmonė
mis.

* * *
Protesto demonstracija 

prie Čilės konsulato, 870 
Market St., įvyko balandžio 
29 dieną, ir tęsėsi vieną va
landą—nuo 11 iki 12 prieš 
pietus. ,Šūkiai buvo smer
kiantys Čilės kruviną režimą, 
kuris laiko į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas sugrū
dęs tūkstančius darbo unijų 
narių ir panaikinęs šalyje vi
sas žodžio ir spaudos laisves.

Demonstrantai daugumoje 
buvo jauni žmonės, pilni 
energijos ir ryžto.

Paskui demonstrantai pa
traukė link 130 Montgomery 
St. kur milžiniškame pastate 
randasi Afrikos Rodezijos 
konsulatas. Čia demonstran
tai vėl pakietavo visą valan
dą. Jie reikalavo Afrikos ša
lies žmonėms teisės patiems 
valdyti save ir savo kraštą. 
Demonstrantų buvo keli šim
tai. Jie buvo internacionali
nio pobūdžio vyrai ir mote
rys. Ig. Kamarauskas

Albany, N. Y.—Manoma, 
kad greitoje ateityje New 
Yorko valstijos seimelis (le- 
gislatūra) nutars, kad mažo 
kiekio narkotikų laikytojai 
savo naudojimui nebūtų bau
džiami įkalinimu. Kalinami 
bus tiktai tie, kurie bus užtik
ti su dideliu narkotikų kiekiu 
su tikslu kitiems juos parduo
ti.

kurios guli šaltuose kapuose 
toli už jūrių —marių Lietuvo
je, ar kituose kraštuose.

Jau praėjo laikai su siaura 
galvosena, kad moterų gyve
nimas tiktai gimdyti vaikus, 
dirbti virtuvėje ir melstis 
bažnyčioje. Motina arba mo
teris yra žmogus, atiduodan
tis save vaikams, bet tuo 
pačiu kartu jinai turi ir savo 
gyvenimo siekius—ambici
jas. Jinai nori atsiekti ir savo 
gyvenimo tikslus, savo uži- 
mojimus, kaip ir vyras. Ne
žiūrint įvairių motinystės pa
reigų, moteris siekia visuo
menėje mokslo ir technikos. 
Ji nori su savo darbu prisidė
ti prie socialinio gyvenimo 
tobulinimo. Ir reikia pasaky
ti, kad 'tarybų Sąjungoje, 
taip pat ir Lietuvoje, mote
rys, jų tarpe ir motinos, uži
ma svarbius postus. O jų 
vaikučiai prižiūrimi vaikų 
darželiuose. Tokiose gyveni
mo sąlygose motinos gali 
daug atsiekti. Kapitalisti
niuose kraštuose panašių są
lygų moterims nematome.

Kiekviena motina trokšta, 
kad jos vaikas augtų ir gy
ventų taikiose sąlygose, kad 
jis nežūtų karo lauko mūšiuo
se ... O mes žinome, kiek 
aukų pareikalavo I-asis ir 
Il-asis pasauliniai karai. . .

Tik prisiminkime praėjusį 
antrąjį pasaulinį karą, Korė
jos, Vietnamo, Kambodijos 
bei Laos karus. Kiek motinų 
silevartavo, kiek naktų jos 
nemiegojo rūpindamosi savo 
vaikų likimu . . . Sielvartavo 
ir laukė ... O niekas nėra 
tiek laukęs, kiek motinos yra 
laukusios savo sūnų iš karų 
sugrįštančių ... O kiek mili
jonų sūnų nesugrįžo, žuvo 
karo laukuose!

Daugelis iš mūsų matėme 
Lietuvoje Pirčiupyje pamink
linę statulą “Motina,” kuri 
mums primena tą baisų įvykį, 
kuomet hitlerininkai, apsupę 
kaimą sudegino gyvus žmo
nes—vaikus, moteris, vy
rus . . . Šiandien ten stovinti 
“Motinos” statula su sielvar
to veidu ir sugniaužtu kumš
čiu primena mums, kad nie
kuomet tas nepasikartotų.

Šia proga noriu paskaityti 
Baltarusijos liaudies poeto, 
socialistinio didvyrio Maksi
mo Tanko poemą apie šią 
statulą.

PIRČIUPIO MOTINA
O motina, ar ne gana 
Stovėt vėjuotą vakarą? 
Ar nejunti, kaip dargana 
Pečius negailestingai plaka?

Stovėdama ant pelenų, 
Nejau dar iki šiolei tikiesi 
Sulaukti dukterų, sūnų— 
Kad prisikels, viliesi?

Ko tu tyli, neatsakai 
Su gargždo ašarom ant 

skruostų?
Iš po skaros žvelgi ilgai 
Į Panerius—už mėlio pluoštų.

Se švarką. Šalta, apsisiausk. 
Pavakarys artėja žvainas. 
Ruduo. Kaskart tamsiau, 

vėsiau.
Namo jau metas. Einam.

Man savo gėlą atiduok.
Tave bet kur priims

širdihgai—
Nenori? Neisi? Dovanok, 
Atleiski, jei paistau 

neprotingai.
Panašių istorinių pavyzdžių 

kaip Pirčiupio tragedija, turi
me labai daug. Tad, kodėl 
mes motinos bei moterys tu
rime tylėti! Pasisakykime, 
kad daugiau tokie baisūs įvy
kiai nepasikartotų! Pasisaky
kime, kad negamintų šalys 
branduolinius ginklus! Reika
laukime, kad tos bilijoninės 
sumos būtų sunaudotos mūsų 
moterų—motinų reikalams, 
vaikų priežiūrai, mokslui, 
medicinos pagalbai!

Kovokime už taiką, kad pa
saulio motinos ir močiutės 
būtų ramios, kad jų sūnūs, 
dukros ir anūkai gyventų 
tautų draugystėje ir taikoje!

HARTFORD, CONN.
Hartfordo Laisvės Choro 

50 metų jubiliejus jau visai 
netoli. Norime priminti vi
siems, kad pasirūpintumėte 
su tikietais, nes labai svarbu 
komisijai žinoti, kiek bus da
lyvių. Šį kartą maistą parū
pins “keiteriai.” Prašome 
pranešti iš New Yorko, kiek 
bus Aido Choro dalyvių ir 
pašalinių. Mūsų salėje negali
ma sutalpinti daugiau kaip 
125 žmones.

Laisvės Choras labai 
stengsimės gražiai priimti ir 
pagerbti visus dalyvius iš vi
sur.

Žodis kitas apie mūsų kai 
kurias choristes bei choris
tus. Kastancija Miller yra 
viena iš choro sukūrėjų. Ji 
per ilgus metus chore dainuo
ja. Taip pat yra dalyvavusi 
vaidinime visos eilės veikalų, 
kaip antai: “Dėdė į Vilnių 
atvažiavo,” “Jurgis Spurgis” 
ir “Teta iš Kalifornijos atva
žiavo.” Su šiais veikalais Kas
tancija važinėjo po miestus 
Conn., Mass, ir N. Y. valsti
jose.

Apie Verą Kazlau jau pir
miau “Laisvėje” buvo rašyta, 
kiek jinai jėgų yra įdėjusi 
pažangiajame veikime bei 
mene. Millie Barnett per 10 
metų buvo choro valdyboje 
sekretore ir gražiai su žmo
nėmis sugyventi moka. Arba 
paimkime Louisę Butkevičie
nę, kiek jinai pasiaukoja dėl 
visokių organizacijų ir choro!

Charles Brazauskas visai 
jaunas su broliu Walteriu 
pradėjo dainuoti. Tiktai Wal
ter! liga sutrukdė. Bet vis 
vien jis džiaugiasi, kad cho
ras taip ilgai gyvuoja, ir jo 
mintys bus su mumis choro 
jubiliejaus dieną. Jerry De 
Čarli sako, kad pradėjo dai
nuoti tik 10 metų teturėda
ma. Buvo padarius pertrau

BROCKTON, MASS.
IŠ MŪSŲ KUOPOS 
VEIKIMO

Gegužės 1 dieną įvyko 
LLD-6 kuopos susirinkimas 
Ch. Ustapo namuose. Susi
rinkimą pradėjo pirm. Ch. 
Ustapas 2 vai. popietų. Skai
tytas protokolas iš praeito 
balandžio susirinkimo. Priim
tas kaip užrašytas.

Buvo patvirtinta ta pati 
kuopos valdyba: pirm. Ch. 
Ustapas, Protokolų raštinin
kas Al. Skirmontas, sekr. ir 
Rasierius S. Rainard.

Sekretorios pranešė, kad 
visi 19 narių yra užsimokėję 
LLD duokles 1977 metams.

Laiškas nuo “Vilnies” laik
raščio. Prašo pasveikinimo ir 
aukų Bendrovės dalininkų su
važiavimui, kuris įvyks gegu
žės 15 d. Kuopa nutarė pa
sveikinti suvažiavimą su $10. 
Prisidėjo ir nariai: Al. ir Jo
sephine Skirmontai su $10, 
K. ir P. Kalazės $5, ir S. 
Rainard $5. Viso $30.

Kuopa turi 19 narių, o tik 9

PAPAYA GYDO ŽAIZDAS
Anglijoje Londono spauda 

citavo persodinimo žmogaus 
organų chirurgo Dr. Michael 
Bewick pasakymą, kad papa
ya vaisius gydo žaizdas pagal 
Afrikos liaudies mediciniškus 
metodus.

Minėto daktaro pacientui, 
31 metų amžiaus William 
Scharf, po inkstų persodini
mo operacijos, piūvio žaizdo
je išsivystė uždegimas. Ligo
nis buvo gydomas įvairiais 
metodais, bet neatsiekus ge
rų rezultatų, imtasi operaci
nę žaizdą gydyti papaya vai
siumi, tiesiog dedant riekes 
ant žaizdos.

Dr. Michael Bewick teigia, 
kad nors nežinoma, kokios 
gydymo substancijos yra pa
paya vaisiuje, bet faktas įro
dė, kad šis vaisius stimuliuo
ja ir gydo žaizdas. 

ką, bet, sako, man choras tai 
mano gyvenimas. Taip pat ir 
Helen Carlson. Ne tik pati 
seniai dainuoja, bet ir jos 
dukros yra puikios daininin
kės. Heleną reikia pagerbti, 
kad kada tik reikia klubui 
pagalbos, ji visada sutinka 
padėti.

Mes labai apgailestaujame, 
kad Anna Žalis atsisakė nuo 
vicepirmininkės pareigų. Jos 
vieton išrinkta Linda. Tai 
nauja jauna dainininkė. Nors 
Anna toliausia už mus visus 
gyvena, bet myli lietuvius ir 
dainas, ir mes ją mylime, nes 
ji tokia simpatiška, visada su 
šypsena veide.

Iš vyrų dainininkų, T. 
Skardžius yra namo reikalų 
vedėjas, bet daug, daug dir
ba ir chorui. Kiti puikūs vei
kėjai: Joe Chernauskas, M. 
Žemgulis ir Howardas. Apie 
visus esu rašiusi.

Dabar apie save. Kaip tik 
atvažiavau į šią šalį, visada 
dainuoju, ir savo "laiku vaidi
nau su New Yorko Liaudies 
teatru. Kas “Laisvę” skaito, 
tas mane pažįsta.

Tai prašome jus visus atva
žiuoti į mūsų koncertą, būsite 
patenkinti. Programa bus 
įvairi ir graži. Apie tai mūsų 
choro mokytoja Wilma Hollis 
parašė.

Howardas pranešė per re
peticijas, kad kurie atvažiuo
site automobiliais, juos galė
site pasistatyti (pasiparkyti) 
Advokatų kieme. Vartai bus 
atidaryti.

Laisvės Choro jubiliejus 
įvyks gegužės 22 dieną, 1 vai. 
p. p., 157 Hungerford St.

Lauksime svečių iš arti ir 
toli. Tikimės turėti brangų 
svečią net iš Washington, 
D. C.

Iki pasimatymo.
Elena Brazauskienė

atėjo į susirinkimą. Priežas
tis—senatvė, nesveikumas. 
Kaip tai: Ag. Kukaitienė, bu
vus kuopos pirmininkė, Kaz. 
Cheraškienė, Užrašų sekre
torė, ir Marijona Gutauskie- 
nė, kurios daug veikdavo 
kuopoje, šiandien nebegali su 
mumis dalyvauti. Kuopos na
rių dauguma jau virš 80 me
tų amžiaus. Todėl nebėra jė
gų surengti didesnius paren
gimus.

Buvo duotas sumanymas 
paleisti kuopą. Bet kuopos 
pirmininkas Ch. Ustapas pa
sipriešino. Sakė: tie, kurie 
mes dar galime, susirinkime 
kas mėnesį, pasikalbėkime, 
kaip kada paremsime mūsų 
spaudą, kas šiandien labai 
reikalauja. Kad ir šiandien, 
jeigu nebūtum susirinkę, 
“Vilnis” nebūtų gavus $30. 
Turime gyvuoti, kol galime.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks birželio 5 d. 2 vai. 
po pietų toje pačioje vietoje.

Sekr. S. Rainard

Papaya yra subtropinis vai
sinis medelis ir ne bet kur 
auga, nes yra lepus šalčiui. 
Floridoje žmonės augina pa
paya savo sodeliuose, bet ši 
žiema buvo gana šalta ir St. 
Petersburg apylinkėje papa
ya medeliai gerokai nušalo, 
taip, kaip ir neteko pasinau
doti šiais skaniais vaisiais.

Teigiama, kad papaya vai
sius gydo ir reguliuoja žarny
ną. Iš papaya sunkos ir mede
lių sulos daroma mėsos su
minkštinimo preparatai, ku
riuos vartoja ant bifšteikų 
arba kepant mėsą ant ugnies 
(barbecue).

Papaya vešliai auga Hawaii 
salose. Iš ten atvežami vaisiai 
pamodami ne už pigią kainą, 
bet ne brangiau už žmogaus 
sveikatą... H. F.

HARTFORD, CONN.

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.

PHILADELPHIA, PA.
IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS

Labai gaila, kad dėl įvairių 
kliūčių buvo nebegalima pa
rašyti korespondenciją apie 
puikią išvyką į “Laisvės” dali
ninkų bendrovės sanbūrį 17 
d. kovo, Laisvės patalpose, 
Ozone Park, N.Y. Dar prieš 
pora savaičių pirma suvažia
vimo, kalbuosiu su savo bi
čiuliu R. Merkiu. Aš jo klau
siu: “Gal jūsų sūnus Albertas 
važiuos į Laisvės Bendr. dali
ninkų konferenciją?” “Neži
nau,” atsako. “Aš Alberto 
paklausiu.”

Už savaitės skamba telefo
nas. Klausau. “Heilo, Merkis 
kalba. Turiu gerą naujieną! 
Sūnus Albertas važiuos, ir 
prisodys pilną savo didelę 
automašiną. Jeigu būsi svei
kas ir tave paimsim.”

Aš tiek nudžiugau, kad net 
staiga pajaunėjau. “Ir aš pa
jaunėjau,” atsako Merkis. 
Nes ir jisai ne perseniai buvo 
rimtai susirgęs ir gydėsi ligo
ninėje.

Aš gyvenu tolokai nuo 
Merkių. Miesto autobusų 
darbininkai streikuoja. Nu
važiuot negaliu. Tad Alber
tas atsiunčia savo sūnų į na
mus, ir, kaip kokį didiką, 
parsiveža į namus.

Už kelių minučių atvažiuoja 
Rožytė Merkytė ir atsiveža 
Bronę Ramanauskienę. Jos 
gyvena tolokai, apie 25 my
lias nuo Philadelphia. Tuojau 
susėdam į automašiną ir nu
važiavę, paimam R. Merkį. 
Kiek tolėliau, paimam Praną 
Valentą. Jau šeši.

Ir pasileidome trumpes
niais keliais į New Yorką. 
Rytas linksmas, saulėtas. 
Medžiai ką tik pradeda ža
liuoti. Gėlės, ir dekoratyvieji 
medžiai žydi abiejuose kelio 
šonuose, ir savo atskleistu 
grožiu patraukia mūsų akių 
žvilgsnius. Kad nebūtų nuo
bodu, aš jiems padainavau, 

Iš kairės į dešinę: J. Kazlauskas, Bronė Ramanauskienė, Al 
Merkis, R. Merkis, Rožė Behmer (Merkytė] ir Pranas 
Walent.

nors, kaip ožio, užkimusiu 
balsu. Nei nejutom, kaip nu- 
riedėjom prie Laisvės namo. 
Įeinam i vidų. Dalininkų po
sėdis jau įpusėjęs. Kas man 
krito į akį, tai didelė daugu
ma šėrininkų moterys, vyrų 
tik keletas. Sveikinu jumis, 
sesės, už tokį svarbų kultūri
nį darbą.

Aš jau seniai vadinu visus 
“L.” bendrovės dalininkus 
kilniais kultūrnešiais. Man 
buvo labai malonu paspausti 
dešinę bičiuliams ir pažysta
miems ir sueiti į naują pažin
tį. Per spaudą esu girdėjęs 
apie veikliąją visuomeninkę, 
“Vilnies” laikraščio gabią ko
respondentę advokatę Stefa
niją Masytę, ir josios mamą, 
Teofilę. Teko asmeniškai su
sipažinti, pasikalbėti su taip 
iš toli atvykusiomis viešnio
mis. Net iš Detroit, Mich.!

Kalbuosi su P. Venta. Jisai 
sako: “Dirbame, ir dedame 
visas pastangas, kad tik Lais- 
vukė išeitu.” Ir dar priduria: 
“Draugas A. Bimba dirba po 
dvylika valandų. Jis redaguo
ja laikraštį “Laisvę” ir žurna
lą “Šviesą,” o pavaduotojo 
nebeturi.”

Nuoširdžiai pasikalbu su A. 
Bimba. Jis skundžiasi nesvei
kata. Nors gydytojas rimtos 
ligos neranda ot, didokas me
tų amžiaus krūvis, ir daugelio 
metų sėdėjimas raštinėje pa
veikė fiziniai.

Po skanių pietų, draugišku 
pokalbių, nes labai patenkinti 
vizitu, kuris ilgai neišdils iš 
širdies, parvažiavom namo 
dar saulės šviesoj. Aš siūlau 
Albertui nors biski prisidėti 
už benziną, (gasoliną) jis 
brangiai kainuoja. Bet, Al
bertas gerbia senus žmones 
ir pats senatvės laukia. Mane 
ir vėl parvežė savo automaši
na Alberto sūnus Scary. Ta
riu labai didelį dėkui drau
gams Merkiams, už tokį man 
karališką patarnavimą.

“Laisvės” Reporteris
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KANADOS ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ

Montrealio miesto valdyba 
paskyrė $70,000 Dr. Bethune 
aikštės paruošimui.

Dr. Bethune buvo dalyvis 
Ispanijos kovose prieš Fran
co, Mussolinio ir Hitlerio ar
mijas. Pralaimėjus Ispanijo
je, jis nuvyko į Kiniją ir ten 
kovodamas revoliucinėje ar
mijoje, prarado gyvybę. Jo 
pagerbimui Kinija atsiuntė 
Marble statulą. Vasaros laiku 
ją bus galima matyti Man and 
His World parodos China Pa
vilion. Pasibaigus parodai, 
statula bus perkelta visam 
laikui į Dr. Bethune aikštę, 
Squar-Maisoneuve Blvd, san
kryžoje.

* * *
Kvibeko Natural Resource 

ministeris Y. Berube prane
šė, kad iš provincijos iždo 
skiria 65 milijonų dolerių dėl 
atidarymo naujų kasyklų. 
Kai kurie komentatoriai sa
ko, kad Levesque veda Kvi- 
beką “pražūtin—Castro ke- 
1 • M nu.

* * *
Cornwall, Ont., prie staty

bos gavo darbų keli darbinin
kai iš Kvibeko provincijos. 
Sužinoję tai, vietos darbinin
kai demonstratyviai užpro
testavo, nes vietinių darbi
ninkų užtenką.

Bedarbė yra kapitalistinės 
santvarkos vaisius. Socialis
tiniuose kraštuose jos nėra.

* * *
Montrealyje gyvena virš 

70,000 juodųjų žmonių. Jų 
kunigas F. Gabour nusiskun
džia spaudoje, kad juodieji 
yra diskriminuojami darbuo
se, ir kad naujai atvykusioms 
neįmanoma gauti darbą.

* * *
Montrealo Olympic Sta

dium išlaikymas,miestui kai
nuoja 10 milijonų ir pusė do
lerių į metus. Sudėjus gautas 
įplaukas, deficito būna 6 mili
jonai ir pusė dolerių. 

* * *
Montrealo priemesčiui 

Longuil pirmas gyventojas 
Charlie Lemoyne 1657 metais 
vardą davė savo kaimo 1870 
metais miestelyje jau gyveno 
1,500 žmonių. Pastatė mo
dernišką ugniagesiam namą 
su bokštu, iš kurio tėmydavo 
apylinkę, ar nėra kur nors 
gaisro. Šiandien tas pastatas 
paliktas kaip istorinis pa
minklas. O miestas jau turi 
128,000 gyventojų.

* * *
Federalinė valdžia paskyrė 

$27,258 dėl remonto penkių 
istorinių paminklų Montrealo 
ribose, ir St. Luc ligoninei 
$1,544,675.

Environment ministeris M. 
Leger pranešė spaudoje, kad 
Montreale yra pavojus su ge
riamuoju vandeniu, nes filte-’ 
riai per silpni jį apšvaryti. 

♦ * * *
Komunistų Partija ir unijų 

vadovybė suorganizavo de
monstraciją prie parlamento 
rūmų. Jų reikalavimas, kad 
būtų paskubinta išleisti įsta
tymą, baudžiantį skebus, dir
bančius užstreikuotame fa
brike. Darbo ministeris J. 
Couture padėkojo demon
strantams ir jų vadams už 
vienybę kovoje už teisingus 
reikalavimus darbo klasei. 
Pasakė, kad įstatymas jau 
paruoštas ir tuoj bus priim
tas, ir nebereikės darbinin
kams streikuoti po metus ir 
daugiau, kol Party Quebeqois 
bus valdžioje.

* * *
Nėščia Mrs. E. Ekenson, 

gydytojui patarus, kad dar 
yra virš mėnuo laiko ligi gim
dymo, su vyru porai savaičių 
išvyko į Floridą saulute pasi
šildyti. Bet pajutus, kad nau
jagimis jau ruošiasi išvysti 
saulę, skubiai grįžo Kanadon. 
Deja, ant rubežiaus gimė kū

dikis. Jo priėmimas Jungti
nių Valstijų ligoninėje kaina
vo $1,000. Kanadoje toks pa
tarnavimas kainuoja svetim
tautei tik $70.

* * *

Dr. I. O. Stewart, General 
ligoninės Microbiology insti- 
to vyriausias gydytojas 
pranešė, kad išsivystė nauja 
lytiška liga, kuri nesiduoda 
gydyti. Pirmas ligonis su šia 
baisia liga buvo susektas 
Vancouver, B. C. Pasaulinė 
Sveikatos Organizacija esan
ti susirūpinus, nes ši liga jau 
yra pasirodžiusi net 11 val
stybių.

* * *

Gydytojas patarė W. Moor 
ištraukti visus dantis. Bet 
kadangi jo dantys buvo labai 
gražūs, tai jis nesutiko. Po 
kiek laiko pajuto, kad jam 
gerklė ima tinti. Buvo nuvež
tas ligoninėn, kur gydytojai 
padarė jam sprande skylę 
kvėpavimui, bet gyvybės 
neišgelbėjo. Mat, dantų šak
nys užnuodijo visą kūną.

* * *
Ontario pronvicijos konser- 

vatyviška valdžia pirmoji Ka
nadoje išleido įstatymą, kad 
ligoniui, sergančiam nepagy
doma liga, būtų leista, jam to 
pageidaujant, numirti. . .

* * *
Kultūros ministeris C. Lau

rin ir ministerių pirmininkas 
Levesque užtikrino visus 
ateivius, kad nei vienas ne
bus paleistas iš darbo dėl 
nemokėjimo prancūzų kal
bos. B. Kvietinskas

RINKIMAI ONT ARIJOJ
J. YLA

Konservatyviška premjero 
Daviso vyriausybė paskelbė 
seimelio rinkimus. Jie įvyks 
birželio 9. Penki milijonai pi
liečių Ontarijoj turi teisę bal
suoti.

Šie rinkimai yra pirmalai
kiai. Ir jie taip “reikalingi,” 
kaip šuniui penkta koja. Kon- 
servatų partija juos paskelbė 
todėl, kad jie mano, jog jų 
prestižas dabar yra geras ir 
yra galimybė išrinkti daugu
mą. Progą davė opozicinių 
partijų pataisa nuomų kon
trolės įstatymui. Davis palai
kė šios pataisos priėmimą pa
reiškimu nepasitikėjimo jo 
valdžiai.

Opozicinės partijos, libera
lų ir naujų demokratų, teigia, 
kad šie rinkimai visai, nerei
kalingi; kad ta pataisa jokiu 
būdu nebuvo pareiškimas ne
pasitikėjimo. Girdi, mažumos 
valdžia buvus nei kiek neblo
gesnė, kaip kad buvo daugu
mos. Bet ji buvo “gera” todėl, 
kad konservatai turėjo prisi- 
taikytii opozicijai. Ir jie tik 
laukė progos, palankių sąly
gų, skelbti naujus rinkimus.

Nors yra teigiama, kad 
konservatų partijos prestižas 
geras, tačiau balsuotojams 
teks gerai pagalvoti, pirma, 
negu jie atiduos savo balsą. 
Tikrumoje, tai patys konser
vatai prisipažino, kad jie be
jėgiai pašalinti nedarbą. Fi
nansų ministras pareiškė, 
kad konservatų vyriausybė 
laikys nedarbą “panaikintu,” 
jeigu bedarbių skaičius suda
rys nedaugiau 5.5 procento 
dirbančiųjų. Dabartiniu metu 
yra 7.5 procento. Išeina, kad 
nedarbas jau pastovus reiški
nys Ontarijoj. Ne geriau ir su 
kainomis. Viskas smarkiai, 
brangsta. Štai kavos svaras 
vieną savaitę buvo $3.59, o 
kitą jau $4.39. Beveik tas 
pats su daugeliu prekių.

Ką rinkti?
Be abejonės, norint šio to 

naujo, reikia žiūrėti į kitas 
partijas. Daugelio žmonių

KUBA, SI!
J. YLA

Pasitaikė proga žymiai nu
piginta kaina apsilankyti Ku
boj. Savaitę laiko, nuo balan
džio 7 iki 14, mudu su žmona 
ir kita pora, praleidome Ku
boje. Gal bus įdomu ir ki
tiems, kaip mums pavyko 
praleisti tą savaitę Kuboj “at
švęsti” 50 metų sukaktį, kaip 
Kanadoj.

Air Canada orlaivis mus iš 
Toronto į Havaną nuriešė per 
3 ir pusę valandos. Dabar, 
orlaivių gadynėj, Kubą pa
siekti labai lengva. Reikia 
dar pridėti, kad kanadie
čiams nereikia vizų, užtenka 
turėti užsienio pasą. Jokių 
suvaržymų nėra.

Mus' iš Havanos nuvežė mo
dernišku autobusu į Marazul 
viešbutį, kurs randasi prie 
jūros, apie 30 kilometrų nuo 
Havanos. Viešbutis naujas, 
moderniškas, su visais pato
gumais. Sakoma, kad jis pa
statytas kanadiečiams ir 
amerikiečiams. Kiekviename 
kambaryje oro šaldytuvai. O 
jau pajūrys, tai tiesiog stebė
tinas. Smėlys toks švelnus, 
toks grynas. Maudynė tęsiasi 
per 15 kilometrų. Maistas bu
vo labai geras, patarnavimas 
geras. Veikė labai gera tvar
ka. Maistas sudedamas ant 
ilgo stalo. Turistai pasiima 
kiek kam reikia ir kas patin
ka. Nereikia laukti, kol kas 
nors tau atneš. Vakarienės 
metu grojo muzika, dainavo 
dainininkai. Po vakarienės 
šokiai.

Kasdien buvo išvykos. Pir
mą dieną vykome į Havaną 
apžiūrėti senojo miesto. Ha
vanoj daug pastatų yra labai 
seni, statyti XVI ir XVII 

nuomone ^yeikiauFi>ai 
demokratai kai ką geriau pa
darytų. Jie ir buvusiame sei
melyje buvo pirmoji deputa
tų skaičiumi po konservatų. 
Ar jie įveiktų nedarbą, tai 
labai abejotina, bet jie linkę 
prie didesnių reformų, negu 
konservatai ir liberalai. Ši 
partija sudaro valdžias Mani- 
toboj ir Saskačevanoj. Tų 
provincijų žmonės galėtų pa
sakyti, kiek jiems geriau, ne
gu mums Ontarijoj.

Aktyviai dalyvaus rinki
muose ir komunistai. Jų pro
grama griežčiau ima nedar
bą, infliaciją. Bet komunistai 
dar neturi tiek įtakos, kad jie 
galėtų išrinkti daug atstovų. 
Jei balsuotojai išrinktų vieną 
kitą.ir tai būtų pažanga. Būtų 
kam iškelti viršun senųjų 
partijų skymus prieš darbo 
žmones. Savo laiku jie turėjo 
savo atstovus seimelyje ir jie 
atliko didelį darbą.

Sunku dabar pasakyti, bet 
yra tokių nuomonių, kad 
greičiausiai ir šiuo sykiu neį 
viena partija negaus daugu
mos. Ir, atrodo, būtų geriau
sia. Buvusioji, mažumos, bu
vo geresnė, negu ankstes
nioji, kai vieni konservatai 
sudarė daugumą. 

Toronto, Ont.
Toronto Šuninės susirinki

mas, įvykęs gegužės 1 dieną, 
buvo skaitlingas. Moterys 
taipgi turėjo susirinkimą ir 
visus pavaišino kava ir pyra
gais. Širdingai ačiū.

Sekantis Šuninės susirinki
mas įvyks birželio 7 d., 2 vai. 
po pietų. Dalyvaukite visi, 
nes tai bus paskutinis susi
rinkimas prieš vasaros atos
togas, nes liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais susirinkimų nebus. 
Kurie esate dar nepasimokė- 
ję narinių mokesčių, ateikite 
ir pasmokėkite, kad nebūtu
mėte suspenduoti.

Iki pasimatymo.
R. RIMDŽIUS

Toronto, kp. sekr.

šimtmečiuose. Praleidome 
dvi valandas apžiūrėdami se
nąjį miestą. Gidas labai ga
biai aiškino jų paskirtį praei
tyje ir dabar. Išvyka kiekvie
nam kainavo vos po 3 ir pusę 
pesos. Už Kanados dolerį 
gauni 77 centavus arba cen
tus. Jų pinigai vertingesni.

Šeštadienį vykome į Hava
ną į naktinį klubą “Tropica
na.” “Geraisiais” laikais buvo 
amerikiečių kasinas, kur tur
tingieji švaistėsi. Dabar vi
siems prieinamas. Programa 
buvo labai graži. Labai gra
žiai buvo pasipuošę choristai, 
šokėjai ir kiti. Viskas buvo 
atliekama atvirame ore. Di
džioji scena priešakyje, o ki
tos šonuose, iškeltos aukštai. 
Atrodo, kad pakabintos ore. 
O jau tie medžiai aplink, kaip 
“pasakiškame rojuje.” Žmo
nės susėdę apie stalus, pasi
statę romo ir kitų gėrimų. 
Publika užsilaikė labai tvar
kingai. Ir šis pobūvis “Hava
nos rojuje” mums kainavo 
vos 13 pesų, įskaitant kelio
nę, įžangą ir po du gėrimus. 
Geriau negali būti. .

Išvyka į Kubos gilumą, 
apie 300 kilometrų, buvo kitą 
savaitę. Čia irgi kainavo tik 
po 13 pesų. Turistaj matė 
daug įdomių dalykų, jų tarpe 
ir “Kiaulių įlanką,” kur ame
rikiečių ČIA suorganizuoti ir 
finansuojami Batisto šalinin
kai bandė įsiveržti. Sakoma, 
kad jie turėjo ne tik 50 orlai
vių, bet ir tankų. Tačiau ku
biečiai juos sudorojo. Turis
tai matė ir krokodilų farmą, 
kur jų yra virš 30,000.

Buvo ir kitos išvykos. Kas 
norėjo, vyko į Havaną suve
nyrų pirkti.

Nauja tvarka
Kuboj, kaip ir kitose socia

listinėse šalyse, veikia nauja 
tvarka. Mokslas, gydymas— 

bedarbių. 
Nuomos už butą kubiečiai 
moka tik 6 procentus savo 
uždarbio. Nesudaro skirtu
mo, kiek tu užimi kambarių. 
Daugiau uždirbi, daugiau mo
ki. Beje, pajūryje matyti 
daug labai gražių “dačų.” Ten 
anksčiau gyveno turtingieji, 
dažnai amerikiečiai, o dabar 
ten gyvena buvusiųjų ponų 
tarnai.

Kuboj statoma daug apart- 
mentų gyventojams, fabrikų. 
Nežiūrint amerikiečių embar
go, Kuba eina pirmyn.

Matėm Kastro
Vieną popietį pasklido tu

ristų tarpe gandas, kad 

TORONTIEČIŲ KRONIKA
SUSIRINKIMAI

Pastaruoju metu turėjo sa
vo susirinkimus LLD Toron
to kuopa, Sūnų, ir Dukterų 
Draugijos kuopa, Moterų 
klubas. LLD kuopa rengia 
išvažiavimą pas Antanavičius 
gegužės 22, tai daugiausia 
apie tai ir kalbėjo. Moterų 
klubas taipgi rengia išvažia
vimą birželio 19 ant Čibiirkų 
farmos. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos kuopos susirinki
me daugiausia buvo kalbama 
apie ligonius ir tuos narius, 
kurie užtraukia duoklių mo
kėjimą ir tokiu būdu susi- 
spenduoja. Nutarė sekantį 
susirinkimą turėti antradie
nį, birželio 7, dienos metu, 2 
v. popiet.

Moterų susirinkime buvo 
pranešta, kad buvusi toron- 
tietė draugė A. Mikšienė tu
rėjo širdies priepuolį.

Moterų susirinkime buvo 
trys viešnios. Tai P. Bendžai- 
tienė ir A. Šuplevičienė iš 
Montrealo ir J. Narusevičie- 
nė (Janauskienės sesutė) iš 
Londono.

Moterų susirinkimas paau
kojo po 25 dolerius širdies ir 
vėžio institutams.

premjeras Kastro yra viešbu
tyje. Paaiškėjo, kad jis taria
si su senatorium McGovernu. 
Senatorius McGovern buvo 
atvykęs su amerikiečiais 
sportininkais, kuriuos mes 
dar radome tame viešbutyje. 
Visi turistai griebėm savo fo
tokameras ir išsirikiavome 
palei duris, pro kurias jis 
turėjo išeiti. Laukėm, lau
kėm ir vis neišeina. Pasidarė 
ir tamsoka, mūsų kameros 
pasidarė nebenaudingos. O 
šviesą pasiimti nėjom, nes 
bijojom, kad tuo metu jis 
neišeitų. Galų gale jis laiptais 
nulipo į lobę, kur jį apspito 
amerikiečių televizijos foto
grafai ir reporteriai. Pro 
mus, už kokių 3 pėdų, jis 
praėjo lydimas senatoriaus 
McGoverno. Apsauga buvo 
labai menka. Viso buvo vos 
keli kareiviai.

Po to, išvargę per dvi va
landas stovėdami, nuėjom į 
vieną lobę ir susėdom pailsė
ti. Žiūrim eina senatorius 
McGovern. Mes davėm jam 
suprasti, kad pažįstam, pa
plodami. Jis padėkojo galvą 
linktelėdamas ir įėjo į suve
nyrų parduotuvę. Išėjęs atė
jo prie mūsų ir paklausė ar 
mes kanadiečiai. Atsakėm, 
kad taip. Jis padavė mums 
ranką ir pasakė, kad jo moti
na kilus iš Ontarijos.

Mano bendrakeleivis už
klausė, ar jis susitarė su Kas
tro kokiu nors klausimu. Jis 
atsakė, kad dar ne, bet pasi
tarimas būsiąs tęsiamas. Aš 
užklausiau, ar jis įeina į pre
zidento Carterio kabinetą. 
Jis atsakė, kad ne, jis tik 
senatorius. Tada aš užklau
siau, ką jis mano, ar Jungti
nių Amerikos Valstijų valdžia 
keis atsinešimą linkui Kubos. 
Jis atsakė, kad turės būti 
panaikintas embargo. Reiš
kia, JAV eis prie normaliza
vimo santykių su Kuba.

Su laiku Kuba išvystys tu
rizmo biznį. Ji turi 137 paplū- 
dymius (beačius). Klimatas 
labai geras. Šalis labai graži. 
Vien tų palmių, žydinčių krū
mų pasižiūrėti apsimoka vyk
ti į Kubą. Žmonės labai malo
nūs. Visų rasių kubiečiai la
bai gražiai sugyvena, jokių 
rasinių susikirtimų nėra.

Vieno tarnautojo, kuris la
bai gerai angliškai kalba, pa
klausiau, kur jis išmoko ang
liškai. Atsakė, kad jis su tė
vais buvo Floridoj. Kai tėvas 
mirė, motina ir jis sugrįžo. Ir 
labai džiaugiasi. Paklausiau, 
kiek Kuboj yra komunistų. 
Jis atsakė, kad 3 milijonai. Iš 
9 milijonų gyventojų. Tai la
bai didelis procentas.

Kubos ateitis šviesi.

Klubas nutarė vasaros me
tu neturėti susirinkimų.

ATŠVENTĖ SUKAKTĮ
Draugai Z. ir B. Janauskai 

atšventė savo 45 metų vedy
binę sukaktį. jKbu buvo 
darbštūs mūsų organizacijų 
veikėjai, kol sveikata leido.

Ilgiausių jiems metų.

SERGA
Susirgo Stasys Poškus. 

Randasi Western ligoninėj.
Prieš kiek laiko Antanas 

Antanavičius, buvęs toron- 
tietis, o dabar gyvenąs prie 
Simcoe, susilaužė ranką.

Reporteris linki ligoniams 
greitai susveikti. Rep.

Vilnius. —Už ilgametę vai
singą mokslinę pedagoginę 
veiklą ir aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime, 
ryšium su aštuoniasdešimto
siomis gimimo metinėmis 
Lietuvos TSR nusipelniusi 
mokslo veikėja profesorė Ja
nina Lašienė apdovanota. Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo garbės 
raštu. ELTA

MONTREAL, QUEBEC
PRIMINIMAS “LAISVĖS” 
SKAITYTOJAMS

Noriu priminti, kad kai ku
rių šios kolonijos “Laisvės” 
skaitytojų prenumeratos jau 
užsibaigusios, o daugelio 
baigsis birželio mėnesį. Malo
nėkite pasistengti, neužvilki
nančiai, atsinaujinti, tuo su
taupysite laikraščio adminis
tracijai rūpestį, laiką ir išlai
das.
PAMINĖJO GEGUŽĖS 
PIRMĄ

Šios kolonijos įvairių tautų 
darbo žmonės, vadovybėje 
Komunistų partijos, balan
džio 30 d. Gegužės Pirmosios 
paminėjimą, kur skambėjo 
įvairių tautų revoliucinės dai
nos, kalbos ir vaišės. Gaila, 
kad lietuviai šiame paminėji
me turėjo mažą atstovybę.

Gi gegužės pirmą sekma
dienį, vadovybėje trijų di
džiulių darbo unijų, įvyko de
monstracija, kurioje dalyva
vo ir šiaip įvairios darbo žmo
nių grupės. Dalyvių skaičių 
buržuazinė spauda paduoda 
įvairų, bet faktinai galėjo 
būti iki 25 tūkstančių. De
monstracija buvo taikinga.
GRAŽI GĖLIŲ PARODA

Nuo Velykų iki 15 d. gegu
žės Botanikos sode vyksta 
labai graži Čekoslovakijos gė
lių paroda, kuri sutraukė 
kelis tūkstančius lanky
tojų. Ypač Velykų dieną atro
dė, kad aplankė šią parodą 
visi Montrealo gyventojai.

Ši puiki atrakcija (Botani
kos sodas), kur sukaupta iš 
viso pasaulio augmenija ir 
įvairios gėlės, nuo ankstybo 
pavasario iki vėlyvo rudens, 
susilaukia labai daug lankyto
jų. Ypač jų daug atvyksta iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų.
PRASIDĖS KITOS 
ATRAKCIJOS

Gegužės 6 d. atsidarys (tik

SAN FRANCISCO ŽINIOS
i Balandžio 5 dieną Holland 

Roberts Memorialiniame cen
tre, 4902 California St., įvyko 
labai draugiškas sutikimas 
Tarybų Sąjungos gausios tu
ristinės grupės. Nors trum
pai jie pasižvalgė po San 
Francisco miestą. Šį draugiš
ką turistų pasitikimą bei 
priėmimą suruošė vietinis 
American-Russian Institu
tas.

Džiugu, kad šioje turistinė
je grupėje radosi du mūsų 
mieli , tautiečiai lietuviai— 
Kauno miesto sekretorius ir 
Aukščiausios Tarybos narys 
Vladislovas Mikučiauskas ir 
Vilniaus miesto darbo žmonių 
deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmiYnkas Algir
das Vileikis. Gana, kad vis 
turistinių grupių laikas taip 
esti apribotas, jog svečiams 
nėra progos daugiau susipa
žinti su miesto įdomesnėmis 
dalimis ir pasimatyti su di
desniu būriu lietuvių.

Šio vakaro programa buvo 
įdomi. Visų pirma vietinis ra
šytojas Mike Davidow prista
tė bei supažindino turistus su 
šios draugiškos sueigos daly
viais ir jųjų mokslinėmis spe
cialybėmis. Taipgi American- 
Russian Instituto viceprezi
dentė Ksavera Karosienė su
pažindino svečius su Holland 
Roberts Memorialinio centro 
vykdomojo komiteto nariais 
bei darbuotojais. Po to sekė 
svečio turisto Anglų kalba 
(deja, pavardės nepatyrėme), 
kuris šiltai atsilankusius svei
kino. Jo kalba buvo įdomi. 
Buvo puiki meninė progra
ma, įvairių užkandžių ir drau
giški pokalbiai. Parengimas 
buvo visais atžvilgiais sėk
mingas ir draugiškas. Sekan
čią dieną gerb. svečius išly
dėjome link Los Angeles.

LLD kp. susirinkimas
Balandžio 10 dieną įvyko 

LLD 153 kuopos susirinkimė

savaitgaliais) vaikų paroda- 
žaidimai “Laronde,” o nuo 23 
d. birželio prasidės paroda 
“Man and His World,” kuri 
šiais metais minės 10 metų 
sukaktį nuo įvykusios tarp
tautinės parodos “Expo-67,” 
kuri buvo sutraukusi virš 50 
milijonų lankytojų. P. K-ė

Toronto, Ont.
Pirmutinis pavasarinis iš

važiavimas (piknikas) Toron
to apylinkėje įvyks gegužės 
22 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, draugų Antanavičių 
farmoje. Jį ruošia LLD To
ronto kuopa.

Draugai Antanavičiai yra 
seni mūsų organizacijų vete
ranai ir draugiški žmonės, o 
draugė Antanavičienė yra ir 
didelė gėlių mylėtoja. Kai pa
vasarį gėlės sužydi, tai pas 
juos tikrai žavėjantis vaiz
das. Ir toje gražioje aplinkoje 
praleisime pirmą vasarinio 
sezono susitikimą.

Prie Antanaičių farmos pri
važiavimas labai patogus. 
Važiuojant Highway 400 į žie
mius, privažiavę Insfield iš
važiavimą iš Highway, sukite 
po dešinei (tai yra į rytų 
pusę). Važiuojant Simcoe 
ežero linkui, pervažiuokite 
skersai 11 Highway ir važiuo
kite toliau ežero linkui, kol 
pervažiuosite geležinkelio bė
gius. Tuoj kairėje pusėje ran
dasi Antanavičių rezidencija.

O važiuojant 11 Highway, 
ant Concein pasukite ežero 
linkui (tai yra, į rytų pusę) ir 
pervažiavę geležinkelio bė
gius po kairei rasite pikniko 
vietą.

Tenai, gražioje klevų 
paunksmėje, tikimės, mieli 
draugai ir draugės, su jumis 
susitikti. Tad, iki pasimaty
mo gegužės 22 dien i.

Rengėjai

lis Valės Sutkienes bute. Gai
la, kad kai kurie kuopos na
riai kažkaip nebesurado vie
tos bei suklydo. Tačiau susi
rinkimas įvyko ir, tarp kitko, 
nutarė paaukoti “Laisvės” ir 
“Vinies” dalininkų suvažiavi
mams po $75 ir Holland Ro
berts Memorialiniam centrui 
$50. Be to, ant vietos LLD 
153 kp. nariai pavieniai tą 
sumą “Laisvei” padaugino iki 
$141. Ir be abejo, “Vilnies” 
suma taipgi padidės.

Pobūvis
Balandžio 17 dieną Suomių 

salėje įvyko draugiškas pa- 
rengimėlis, kuris buvo su vai
šingais pietumis ir geroku 
dalyvių būriu. Kažkaip da
bartinės mūsų sueigos daly
viais vis padaugėja, galgi, 
kad šiuolaikinė Kalifornijos 
kaitrioji saulutė be pasigailė
jimo deginte degina labai iš
džiūvusią žemę, medelius ir 
bendrai viską. Atrodo, kad 
šiuolaikinė didelė sausra iš
kviečia gyventojus iš savo 
namų.

Taipgi šioje jaukioje suei
goje savo gimtadienį šventė 
ilgametė pramogų darbuoto
ja Tilda V. King, kuri šia 
proga paaukojo $15. Mielajai 
Tildelei buvo padainuota ir 
palinkėta daug viso geriausio 
ir būti sveikai. Na, o prie šio 
(pobūvio vaišių gaminimo ir 
kitų patarnavimų triūsėsi ne
maža gerųjų Šeimininkių. 
Kuopos vardu reiškiu visoms 
nuoširdų ačiū. L-ma

• FRAKE RASTAS 
SENIAUSIAS 
ANTSPAUDAS

TSRS Mokslų akademijos 
Archeologijos instituto ekspe
dicijos mokslininkai, kasinėda
mi Irake, rado patį seniausią 
pasaulyje metalinį antspaudą, 
nulietą iš vario. Šie ir kiti ta
rybinių archeologų radiniai 
rodo, kad žmonės mokėjo iš
gauti metalą tūkstančiu metų 
anksčiau, negu iki šiol buvo 
manoma.
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PHILADELPHIA, PA.
TRANSPORTO 
DARBININKŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ

Tai pavyzdingiausia buvo 
klasių kova. Per 45 dienas 
šimtai tūkstančių didmiesčio 
darbininkų pergyveno kapi
talo sistemos “gerbūvį.” Ne 
tik šis didmiestis, bet gal nei 
vienas kitas šios šalies mies
tas, gal, geriau, teisingiau, 
miesto žmonės taip ilgai, virš 
šešias savaites, nekentėjo be 
transporto! Tiesa, mūsų po
nai didžiuojasi, kad Amerikos 
žmonės kas ketvirtas turi 
mašiną. Bet ši “gerovė” did
miestyje prasta pagalba. 
Neapsakomas mašinų važia
vimas taip prikimšo visas 
gatves, kad buvo nei rėkti nei 
bėgti.” Gal laimė tik tame, 
kad per tą visą laiką dar 
nebuvo vasarinio karščio.

Vertelgos pradėjo šaukti, 
kad jiems už milijonus dole
rių pridarę nuostolių. O kiek 
vargo ir nuostolių ne tik tran

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 KUOPOS VEIKLA

LDS 74 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 1 d. T^i 
buvo trumpas susirinkimas.

Po susirinkimo buvo pie
tūs. Nedidelis skaičius svečių 
atsilankė. Buvo tikėtasi turė
ti daugiau svečių. Tačiau tie, 
kurie atsilankė, buvo pilnai 
patenkinti. Maistas buvo pir
mos rūšies ir įvairus. Svečiai 
taipgi buvo pavaišinti ir gėri
mu. Už pietus svečiai sumo
kėjo tik po $3.00. Tai reteny
bė šiais laikais.

Džiugu, kad dauguma ban
keto dalyvių buvo jaunesnės 
kartos., Visi linksmai pokal- 
biavo.

Serga LDS 74 kuopos na
rys A. Marozas. Iš ligoninės 
jis perkeltas į poilsio įstaigą 
“Vandoran.” Šioje įstaigoje 
“poilsiauti” kainuoja $55.00 į 
dieną. Buvau nuvykęs aplan
kyti drg. Marozą.

LDS 74 kuopa linki draugui 
A. Marozui pilnai sustiprėti 
ir grįžti į namus ir dalyvauti 
su mumis kuopos veikloje. 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MIELOS SESUTĖS

Liiijos Kavaliauskaitės- 
Belte

Gegužės 12 sukako ketveri metai nuo mūsų taip 
mylimos ir geros sesutės Liiijos mirties. Mes jos 
niekad nepamiršime.

HELEN KUDIRKIENĖ
AGNES JUREVIČIENĖ 

ir šeimos

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Čepulis
mirė 1974 m. gegužės 19 d.

Jau treji metai praėjo nuo Vinco mirties. Gaila ir 
skaudu netekus gyvenimo draugo.

ona Čepulienė—žmona

sporto, bet ir viso miesto 
darbininkams—to tai apskai
čiuoti neįmanoma.

Kaip ta kova prasidėjo? Sa
kytum, paprastai, kaip vi
suomet. Po kelių dienų strei
ko unijos vadai su transporto 
bosais susitarė, ir važiuotė 
mieste prasidėjo. Bet tą su
tartį turėjo užgirti unijos na
riai. Tačiau jie, nors ir maža 
didžiuma, sutartį atmetė. Tai 
ir prasidėjo sunki ilga kova, 
kad “pamokyti” mažavertės 
sutarties priešininkus. Mies
to valdininkai pradėjo gąs
dinti uniją šimto tūkstantinė
mis baudomis.

Žmonių opinija: Dauguma 
nori, kad laimėtų darbinin
kai. O kapitalo garbintojai, 
kad ekonominiu spaudimu 
priversti darbininkus jiems 
tarnauti.

Gerai, kad su skebų pagal
ba nebandė streiką sulaužyti. 
Seniau taip darydavo.

R. M-kis

LDS 74 kuopa nutarė turėti 
gražų išvažiavimą (“autin- 
gą”), taip sakant, “tėvų die
nos” atžymėjimui.

Šis linksmas vasarinis išva
žiavimas įvyks birželio 27 d., 
Sherwood Island, valstijos 
parke, West Port, Conn. Tai 
yra vieta prie pat jūrų, gra
žiausia Conn, valstijoje. Vi
sus kviečiame dalyvauti toje 
gražioje vietoje.

Šidlavos Žemaitis

Englewood, N. J.
Jonas Ališauskas, senas 

Englewood gyventojas ir ge
rai pažįstamas niujorkiečių 
pasidavė į priežiūros namus. 
Jo adresas toks:

John Ališauskas
Valley Nursing Home
300 Old Hook Road

Westwood, N. J.
Lankymo valandos nuo 9- 

tos ryto iki 9-tos vakaro.
Ališauskas yra narys LLD 

77 kuopos ir LDS 115 kuopos.
J. Stasiukaitis

AIDO CHORAS KVIEČIA Į 65 METŲ
JUBILIEJINĘ ŠVENTĘ

Victor J. Becker, Jr. “Aido” choro mokytoja Victor Becker, Sr.

Nelė Ventienė

Meras smerkia 
gub. Hugh Carey

Greitai turėsime New Yor- 
ko mieste pirminius balsavi
mus, arba nominacijas kandi
datų į miesto mero vietą. Jau 
aišku, kad antram terminui 
kandidatuos dabartinis me
ras Abraham Beame. Bet jo 
vieton kandidatu gubernato
rius Carey perša savo kolegą 
valstijos sekretorių Mario 
Cuomo. Jis’ nori, kad Mr. 
Cuomo būtų kandidatu demo
kratų ir liberalų. Net žada 
Cuomo išrinkimui sukelti 
$150,000. Jis sako, kad jeigu 
Demokratų partija Cuomo ir 
neužgirtų, jis vis tiek jo kan
didatūrą remtų rinkimuose.

Meras Beame labai supy
kęs ant Carey. Beame sako, 
kad Carey nori šio didmiesčio 
merų turėti savo “pastumdė
lį.” '

Beame taipgi nori būti kan
didatu demokratų ir liberalų.

Nominacijos įvyks birželio 
mėnesį. Diena dar nenustaty
ta.

Parsiduoda
Trijų kambarių apartmen- 

tas su baldais, vienas blokas 
nuo busų, krautuvių, restau- 
rantų, byčių, Lietuvių klubo. 
Randasi dvi lietuviu šei
mos pačiame name—vaikų* 
nėra. Užlaikymas $51 kas 
trys mėnesiai. Parduodu pi
giai. Kreipkitės:

Marie Koch,
17300 N. E. 23rd Ave.
No. Miami Beacli, Fla. 33160

(18-21) v

Šį sekmadienį, gegužės 15 
dieną visi susirenkame į Lais
vės salę, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Koncertas prasidės 2 valandą 
po pietų. O po koncerto turė
sime vaišes.

Prašome visų nepraleisti 
šio nepaprasto koncerto. Pa
siklausysite Aido Choro, so
listų bei duetų gražių dainų.

Aido Choras yra atlikęs pa- 
žangiajaĮmę lįętuvių judėjime 
kultūrinius darbus. Tai ir šis 
jubiliejinis koncertas bus lyg 
ir susumavimas to, kas buvo 
atlikta per tuos šešiasdešimt 
penkerius metus.

SUSITIKOME SU SVEČIU 
IŠ LIETUVOS

Pirmadienį sužinojome, 
kad į Jungtines Valstijas yra 
atvykusi iš Tarybų Sąjungos 
delegacija iš penkiolikos ar 
šešiolikos narių, kurių tarpe 
randasi ir Tarybų Lietuvos 
žymus veikėjas, Lietuvos 
TSR automobilių transporto 
ir plentų ministro pavaduoto
jas Henrikas Jackevičius, ir 
kad su juo mes galime susi
tikti tą patį vakarą. Taip ir 
padarėme: keletas pažangie
čių susiėjome pas mūsų mie
ląją laisvietę Oną Babarskie- 
nę, kur ji ir solistė Nelė 
Ventienė svečio priėmimui 
paruošė skanią su vaišėmis 
vakarienę.

Bene sunkiausia pareigą 
atiteko mūsų Aido Choro ir 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkui Povilui Ventai. 
Mat, jis turėjo nuvažiuoti į 
Manhattaną, svečią susirasti 
ir atlydėti į mūsų pobūvį. 
Jiedu pribuvo tik apie devin
tą valandą vakare. Sveikini- 
masis, šnektos, dainos ir vai
šės tęsėsi iki vidurnakčio.

Mūsų svečias labai malo
naus būdo ir plačios orienta

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

cijos, dar nepasiekęs vidu
ramžio lietuvių tautos sūnus. 
Šis jo apsilankymas mūsų ša
lyje yra dar pirmas. Iš jo 
sužinojome, kad minėta tary
binių žmonių grupė Ameriko
je praleis šešioliką dienų, sa
vo viešnagės metu aplankys 
keletą didmiesčių nuo Bosto
no iki San Francisco.

Tik gaila, kad oras pirma
dienį pasitaikė rekordiniai 
šaltas, vėjuotas ir lietingas. 
Mūsų svečias, matyt, to nesi
tikėjo ir nebuvo pakankamai 
šiltai apsirengęs. Todėl aš 
prisibijau, kad drg. Jackevi
čius, kas liečia gamtines sąly
gas, nesusižavės pirmaisiais 
savo įspūdžiais mūsų šalyje.

Atsisveikindami prašėme 
svečią kai sugrįš į Vilnių, nuo 
Amerikos pažangiųjų lietuvių 
perduoti sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus mūsų 
gimtojo krašto veikėjams.

Prašome drg. Jackevičių 
mums atleisti, kad jo pas mus 
pasirodymas buvo toks 
ūmus, jog tik tiek mažai mū
sų New Yorko pažangiečių 
tegalėjome susirinkti. Rep.

Sveikinimas Aidui 
iš Lietuvos

Karštai sveikiname Aido 
Choro valdybos narius, daini
ninkus ir rėmėjus gražios jū
sų kolektyvo šešiasdešimt 
penkerių metų sukakties pro
ga. Tegu ir toliau Jūsų skam
bi lietuviška daina aidi pažan
gos draugystės su gimtuoju 
kraštu labui!

PEIRONIS KRIVICKAS

Sveikiname
Nuoširdžiai sveikiname 

“Aido” chorą su 65-ųoju jubi
liejumi.

“Aido” choro dainos ir var
das nuskambėjo ne tik Ame
rikoje, bet ir Tarybų Lietu
voje. Garbė pažangiems lie
tuviams saviveiklininkams už 
nuveiktus kultūrinius dar
bus, išlaikant per daugelį me
tų “Aidą” ir stiprinant darbi
ninkų judėjimą.

Linkime aidiečiams ir mo
kytojai Mildred Stensler iš
tvermės tęsti toliau šį garbin
gą darbą.

HELENA ir ROBERTAS 
FEIFERIAI

St. Petersburg, Florida

Sveikinimai
“Vilnies” 
suvažiavimui

Prie pirmiau pasiųstų svei
kinimų “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimui, dar prisidėjo 
sekami:

Aido Choras per
W. Keršulį ..........$25.00
K. ir P. Meškėnai..........5.00

Tad, nuo niujorkiečių pa
siuntėme viso $245.

Ieva Mizarienė

Serga
Praeitos savaitės “Laisvė

je” korespondencijoje iš Mia
mi, Fla., buvo pranešta, jog 
ten gautas pranešimas, kad 
žymioji menininkė Daratėlė 
Murelienė yra susirgusi ir 
paguldyta į ligoninę Philadel- 
phijoje. Buvo paduotas ir li
goninės adresas.

Dabar mums telefonu iš li
goninės pranešė pati Daratė
lė, kad ji kojoje turi labai 
skaudžią žaizdą, kuriai užgyti 
reikėsią geroko laiko ir kad ji 
iš ligoninės už dienos kitos 
bus perkelta į “convalescent” 
įstaigą ir ten gydoma. Prašė 
pranešti draugams-gėms, ku
rie norėtų su ja susisiekti, 
prašome jai rašyti jos namų 
adresu. Neturinti jokios su
pratimo, kaip ilgai jinai ten 
turės išgulėti.

Prašė visiems laisviečiams 
perduoti sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

Ligonės namų adresas yra 
toks:

Dorothy Mūrelis 
365 Newtown Rd. 
Fox Run, Apt. A-17 
Warminster, Pa. 18974

Linkime mūsų mielajai Da- 
ratėlei greitai ir pilnai su- 
sveikti.

* * *
Gegužės 5 d. Julija Meškie- 

nė pergyveno akies operaciją 
(cataract) Hillcrest ligoninė
je.

* * *
Ona Dobilienė pasidavė į 

Beekman Hospital, New Yor
ke, irgi akies operacijai.

* * *
Adelė Petraitienė randasi 

North Shore ligoninėje, Man
hasset, L. L, kur jai bus 
padaryta operacija šią savai
tę.

♦ * *
Visos trys draugės yra na

rės Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo, nuolatinės lankyto
jos mūsų pobūvių ir uolios 
“Laisvės” skaitytojos ir rė
mėjos. Linkime joms greit 
atgauti sveikatą. Ieva

Pramogų kalendorius

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.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, gegužės 17 d., 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas, 1:30 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

Apie
K. Čaikauskienę

Mums visiems gerai žinoma 
gaspadinė-veteranė Kazė 
Caikauskienė prieš kalėdas 
staiga susirgo širdies prie
puoliu ir buvo paguldyta Lu
theran Hospital/ East New 
Yorke, kur išbuvo virš 3 mė
nesius.

Dabar jos sveikata kiek su
stiprėjo, bet gydytojai nelei
džia vienai gyventi, jie sako 
turi kas nors jai pagelbėti, 
nes sveikata vis dar persilp- 
na.

Kazės sūnus surado gerą 
prieglaudą, kur ji bus gerai 
prižiūrima. Būtų gerai jei 
klubietės bei aidietės ją ap
lankytų, arba parašytų laiš
kutį bei pašauktų telefonu. 
Jos adresas toks: 
Mrs. K. Chaikovsky 
S. S. Cosmos & Division

Human Services 
2899 Forest Ave.
Staten Island, N. Y. 10303 
Telefonas: 720-8800 Ext. 317

Nuo savęs linkiu draugei 
Kazei stiprios sveikatos.

« J. Lazauskienė

BRIEFS
Aido chorus has been wor

king very hard to make the 
May 15 concert a success. 65 
years is a remarkable accom
plishment and deserve that 
effort. Greetings from other 
people are coming in. Chorus 
has gained many friends dur
ing its long existants. And let 
us hope we will add many 
more years to it.

Attendance at our rehear
sals have been very good and 
thanks to the people who 
made our get-together more 
pleasant by bringing in beau
tiful spring flowers and some 
food.

See you Saturday, May 14, 
and you better not miss it. It 
is our last rehearsal before 
the concert and our soloists 
from out of town will be 
present. Let us make this 
rehearsal really a good one.

* * ♦
Two of the rites of spring 

in Washington are the arrival 
of tourists to view the cherry 
blossoms and the sending to 
Congress of the Presidential 
health message containing 
hard facts about rising health 
care costs.

♦ ♦ ♦
In a world closing in on 

wilderness and wildlife, Alas
ka remains a last safe haven 
for many species, according 
to the National Park Service.

Missing You
Spring is here, 
Flowers and light. 
To have you with me, 
Would make it just right.

I miss you, my darling, 
Come home again.
Home without you 
Is not the same.
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