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KRISLAI jAukšč. Teismas patvirtino teisėjų
Per anksti džiūgauja 
Gyventojų surašinėjimas 
Vergijos liekanos 
“Nenaudėlių” draugija 
Maisto kainų kilimas

— J. Gasiūnas —

Su Nixono parama dešinie
ji įsigalėjo Kambodijoje. Bet 
jie nelaimėjo Kam b o d i j o s 
liaudies. Dabar sukilimai prieš 
uzurpatorius plečiasi.

Išsilaisvinimo armija jau 
pradėjo veikti. Jos jėgos arti

nasi prie šalies sostinės Penh. 
^šiuo metu Kambodijoje pa

dėtis labai panaši Laosui, kur 
patriotai kariauja už pašali
nimą Amerikai parsidavusios 
valdžios ir už sudarymą koali
cinės valdžios. Lai Nixonas 
nesidžiaugia per ankstyvu lai
mėjimu.

teisę “suvaldyti” teisiamuosius
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis teismas nusprendė, 
kad teisėjai turi teisę triuk
šmaujančius teisiamuosius 
priversti u ž s ii a i k y t i ra
miai, tam panaudojant, jei 
reikalas, jų pašalinimą iš 
teismo salės, surišimą arba 
burnos užrišimą. Kaip ži-

dojo prieš septynius teisia
mu s demon strantus. Ir 
Aukščiausiasis Teismas to
kį teisėjo pasielgimą su kal
tinamaisiais užgyrė.

Tai, žinoma, smūgis tei
siamiems ir didelis laimėji
mas tokiems reakciniams 
teisėjams kaip Chicagos

nia, tokius būdus Chicagos Hoffmanas arba New Yor- 
teisėjas Hoffmanas panau- ko Murtagh.

AFL-CIO prezidentas Mea
ny storai pabrėžė, kad Ame- jįe rinkimuose laimėjo. Jie

1,500 negrų laimėjo rinkimuose
Washingtonas. — Apskai

čiuojama, kad per pastaruo
sius keletą metų negrai rin
kimuose laimėjo daugiau 
kaip 1,500 įvairių valdiškų 
vietų Jungtinėse Valstijose.

Šiais metais daugiausia

užkariavo daugelį vietų 
miestų, pavietų, valstijų. 
Dabar negrai turi išrinktų

Staiga susirgo d. Jonas Gasiūnas

rikos organizuoti darbininkai i 
netoleruos streikų laužymo. 
Jie kovos, iki laimės.

Visi įstatymai, kurie strei
kus draudžia, yra vergijos 
eros, sako Meany. Tokie Įsta
tymai turi būti panaikinti.

Negrai sudaro 11 proc. 
visų šalies gyventojų, bet 
jie turi laimėję tik 1 proc. 
visu valdišku vietų. V I v c

Amerikos lėktuvas vėl 
bombardavo Š. Vietnamą
Saigonas. — Dabar oficia

liai pranešta, kad kovo 28 d. 
Amerikos lėktuvas F-4 
Phantom buvo įsiveržęs gi
liai į Šiaurės Vietnamo te
ritoriją ir ją bombardavo. 
Ten jis taipgi nudėjęs Š. 
Vietnamo lėktuvą Mig-21.

Tai pirmas Amerikos žy
gis j Šiaurės Vietnamą nuo 
1968 metų rugsėjo 19 die
nos, kai buvo nutrauktas Š. 
Vietnamo bombardavimas. 
Ką tas reiškia? Ar tai reiš
kia, kad Amerikos lėktuvai 
atnaujins Š. Vietnamo bom
bardavimą?

Baskų nacionalistai paskelbė 
bado streiką priespaudai

Japonijos lėktuvas 
tebėra Pietų Korėjoje

Seoul, Pietų Korėja. —
Tokiuo įstatymu pasirenka- i čionai atskraidintas Japo-

m as, prez. Nixonas panaudojo 
militarinę jėgą prieš pašto 
darbininkų streiką ir priver
tė streikierius grįžti darban.

Būsų smagu, kad Meany 
nuo pasisakymų prieš streik- 
laužiškus įstatymus eitų prie 
tikros kovos, organizuotai pa
reikalautų atšaukti tokius 
įstatymus.

60 milijonų šeimų gavo U. 
S. Cenzus formas. Valdiškoji 
įstaiga prašo tas formas už
pildyti ir laiku grąžinti.

Svarbu klausimus atsakyti 
tiksliai, kad Cenzus Biuras 
gautų reikiamas informacijas 
apie pilną JAV gyventojų 
skaičių ir stovį.

Tokie gyventojų surašinėji
mai pravedami kas dešimt 
metų.

nijos džetinis lėktuvas su 
visais keleiviais dar vis te
bėra studentu rankose ir 
neišleidžiamas. Grupė ja
ponų studentų lėktuvą ■ už
grobė ir Vertė 'lakūną jub 
skristi į Šiaurinę Korėją. 
Bet kapitonas juos* apgavo, 
nusileisdamas Pietų Korė
jos sostinėje. Manoma, kad 
studentai pasiduos ir lėktu
vas su keleiviais galės su
grįžti į Japoniją.

Pietų Korėjos valdžia su
imtus studentus veikiausia 
sugrąžins į Japoniją, kad 
ten valdžia galėtų juos nu
bausti.

Antradienį apie 10 valandą prieš pietus dirbdamas 
“Laisves” redaktorius draugas Jonas Gasiūnas gavo šir
dies priepuolį. Per keletą minučių buvo netekęs sąmo
nės. Paskui atsigavo. Pašauktas ambulansas išvežė i 
Jamaica ligoninę. Ten paguldytas į “Intensive Care” 
kambarį. 'i

Trečiadienį šiuos žodžius rašąnt jis ir tebebuvo ta-

Mire žymi 
kovotoja 1

Londonas. — Mirė rašy
toja, pacifiste, kovotoja už 
taiką Vera Brittain. Ji yra me pačiame kambaryje, stropiai gydytojų ir slaugių pri- 
parašiusi 29 knygas dau-įžiūrimas. Duodama jam oksigeno, kad palengvintų kvė- 
giausia pacifistinio turinio.!pavimą. Pats ligonis sako jaučiasi gerai. Pavojus pra- 
Ji kovojo prieš pirmąjį pa- ėjęs, 
saulinį ■ karia Hr prieš1 visus H 
kitus karus.

Tūlą laiką ji gyveno Jung
tinėse Valstijose ir parašė 
knygą apie įgytus įspūdžius.

Miss Brittain buvo viso 
amžiaus garbės, prezidentė 
Moterų Rašytojų ir Žurna- 
lysčių sąjungos, taipgi vice 
prezidentė Tarpta utinės 
Moterų Sąjungos už Taiką 
ir Laisvę.

Visi- mes’linkime mūsų Jonui pilnai ir greitai stl- 
sveikti. ;

; Teisėjas mojasi sulaikyti 
protesto demonstracijas 

pasimojimui sulaiky-

Bayonne, Prancūzija. — 
Jaunų Baskų (Basque) na
cionalistų grupė, nešina di
džiulį kryžių, atėjo į kated
rą ir ten paskelbė bado 
streiką.

Jie išvaryti iš Ispanijos, 
kaip kovotojai už Baskų 
provincijos laisvę. Fašistinė 
valdžia daugelį nacionalistų
sukišo į kalėjimus, kai ku- jas reikėjo ligoninėn nu
riti os ištrėmė, kiti patys pa- vežti.

sitraukė užsienin.
Dabar jie Prancūzijoje 

kovoja už savo laisvę, kul
tūrą ir kalbą. Kadangi 
Prancūzijoje yra nemaža 
baskiečių kolonija, tai jie ir 
čia kovoja už savo laisvę.

Po keleto dienų bado 
streiko keturios moterys 
buvo taip nusilpusios, kad

“Kultūros Baruose” rašo 
Gražina Galkutė apie 18 18 
metais sukurtą “Nenaudėlių’’ 
draugiją, kurį išleidinėjo laik
raštuką “Grindinio žinios.”

“Draugijos nuostatai įparei
gojo narius saikingai naudoti 
alkoholinius gėrimus, nelošti 

kortomis iš pinigų, turėti bent 
cješimt nuosavų knygų, per 

M žėnesį perskaityti bent vie
ną knygą ir parašyti po vie
ną straipsnį į draugijos laik
raštį; nesibylinėti, neapkal
bėti, nesigirti savo kilme bei 
titulais,“ rašo G. Galkutė.

Draugijos prezidentu buvo 
dr. Jokūbas Šimkevičius. Jos 
veikla buvo tuo metu pažžh- 
gi. Nors draugijos nariai vadi
nosi “nenaudėliais,“ bet jie 
tuo metu atliko labai nau
dingą darbą, ypač apšvietos 
srityje.

Bruselis. — Kovo vidury
je Belgijoje buvo 45,149 vi
siškų bedarbių ir 90,146 da
linių bedarbių.

mokslo veikalų, kurie buvo 
pagrindiniais vadovėliais Vil
niaus unive r s i t e t o studen
tams.

Izraelio Komunistų Parti
jos sekretorius Meir Vilner 
ragina Izraelį atsipalaidoti 
nuo imperialistų machinacijų, 
pereiti prie taikingo susitari
mo su arabų valstybėmis.

Vilner nurodo, kad pasto
vi taika galima tarp Izraelio 
ir arabų valstybių, jeigu Iz
raelis sutiktų tartis su arabų 
valstybėmis Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliucijos 
pagrindu.

žinoma, taikos Vidurio Ry
tuose nebus, kol Izraelis neat
sisakys agresyvūs politikos.

Bulgarijos žydų 
protestas Izraeliui
Sofija. — Bulgarijos žy

dai savo masiniame susi
rinkime pasmerkė Izraelio 
agresiją prieš arabus.

Kalbėtojai nurodė, kad 
Izraelio agresija yra žalin
ga arabų valstybių laisvei 
ir nepriklausomybei.

Hart
ti protesto demonstracijas. 
Jie sako, kad teisėjo reika
lavimą nebus galima paten
kinti, nes negalima užtik
rinti, kad neįvyktų susikir
timų su policija, kuri daž
niausia susikirtimus išpro
vokuoja.

Washingtonas. — Fede
ralinis teisėjas George L. 
Hart pasimojo sulaikyti vi-

sokias protesto demonstra
cijas prie Baltųjų Rūmų.

Teisėjas Hart nurodo, 
kad protesto demonstracijo
se kaikada įvyksta tam tik
rų riaušių, areštų ir suda
ro vyriausybei nesmagumų, 
o demonstracijų vadai nei
ma už tai atsakomybės.

Amerikos Civilinių Laisvių 
Sąjungos advokatai smar
kiai pasipriešino teisėjo

Tarptautinis kino 
festivalis

Buenos Airės (TASS-EL- 
TA). — X-ojo tarptautinio 
kino festivalio, vykusio Ar
gentinoje, Mar del Platoje, 
vertinimo kortlisija už hiv 
manizmą, jumorą ir ryškią 
vaidmenų galeriją vienbal
siai paskyrė festivalio prizą 
“Kondor” tarybiniam meni
niam filmui “Neliūdėk,” 
kurį bendrai statė kino stu
dijos “Mosfilm” ir Gruzija 
film.”

Pagrobtas V. Vokieti
jos ambasadorius

Guatemala. — Kovo 31 d. 
grupė guatemalięčių pagro
bė Vakarų Vokietijos am
basadorių Count Karl von 
Spreti. Jis buvo pagrobtas 
gatvėje. Sakoma, kad jį pa
grobė partizanai. Ką jie su 
juo darys, dar nežinoma. 
Ambasadorius 62 metų. Jo 
sveikata esanti prastame 
stovyje.

Italijoje sudaryta 
koalicine valdžia

Tuo metu Vilniuje pažan
gos puoselėtojais buvo prof. 
L. Borovskis, dr. J. šimkevi- 
čius, prof. M. Mianovskis, M. 
Dmoochovskis, advokatas A. 
Marcinovskis, -prof. Volfgan
gas, K. Kontrimas ir kiti.
* Jie sudarė veikėjų grupę, 
pjbsivadind a m i “reformistais 
uoliais lietuviais,” aktyviai 
dalyvauja n č i a i s švietimo ir 
labdarybės darbuose.

Dr. J. šimkevičius parašė 
ir išleido keletą medicinos

Agrikultūros departamentas 
skelbia, kad šiais metais mais
to kainos gali pakilti 4 pro
centais. Bet 1969 metais buvo 
pranašauta, kad kainos pakils 
4.5 proc., o pakilo 7.2 proc.

Atrodo, kad šiemet maisto 
kainos gali pakilti daug aukš
čiau, negu .pranašaujama, In
fliacijos malūnas pradėjo 
smarkiai suktis. Visko galima 
tikėtis.

Roma. — Italijoje sudarė 
“vidurio” koalicinę valdžią 
iš krikščionių demokratų, 
socialistų, republikonų.

Prez. Saragatas prisaik
dino naują premjerą, Mari
ano Rumorą. Tai 31-ma val
džia nuo antrojo pasaulinio 
karo. Politinė krizė visvien 
nepašalinta. Komu n i s t a i 
reikalauja kairiųjų partijų 
valdžios.

Princeton, N. J. — Teo
logijos Seminarijos Morato
riumas šaukia balandžio 3 
d. masinį mitingą užgyni
mui politinių kandidatų, ku
rie yra priešingi Vietnamo 
karui.

Aborcijy įstatymas bus 
atšauktas

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos legislatu
res (seimelio) atstovų bu
te svarstomas bilius panai
kinti daugiau kaip šimto 
metų senumo aborcijų įsta
tymą. Legislatures senatas 
tokį nutarimą, jau yra pa
daręs. Manoma, kad ir at
stovų bute bilius praeis.

Panaikinimo biliuje sako
ma, kad visas reikalas nu
traukti nėštumą ar nenu
traukti paliekamas mote
riai ir jos gydytojui. Jei 
moteris nori aborcijos, ji 
turi teisę ją gauti.

Nužudyti 4 jaunuoliai
Enfield, Conn. — Policija 

skelbia, kad keturi jaunuo
liai buvo šautuvo šūviais 
užmušti viename aparta
mente.

Policija rado miegrūmyje 
negyvą Lindą Edmonds ir 
jos sužadėtinį P. Donovan; 
kitame kambaryje rasti ne
gyvi kiti du jaunuoliai.

Du žymūs senatoriai 
už Carswell užgy rimą
Washingtonas. —\Du la

bai įtakingi republikonai 
senatoriai — G. D. Aiken iš 
Vermonto ir J. J. Williams 
iš Delaware—pareiškė, kad 
jie balsuos už G. Harrold 
Carswell į Aukščiausiąjį 
Teismą. Tuo, žinoma, labai 
patenkintas prezidentas 
Nixonas. Jis mano, kad jo 
kandidatas tikrai laimės 
Senato užgyrimą. Balsavi
mai bus kitą savaitę.

Reikalauja tyrinėti 
kalinių užmušimų

Sacramento, Calif.—Trys 
juodieji legislatoriai iškėlė 
reikalavimą tyrinėti trijų 
juodųjų kalinių užmušimą.

Kaliniai buvo sargų už
mušti neva malšinant muš
tynes kalėjime.

Izraelio šnipai TSRS
Maskva. — Tary b i n ė j e 

spaudoje rašoma, kad Izra
elis naudoja savo turistus 
šnipavimo tikslams. K a i 
kurie Izraelio turistai, at
vykę Tarybų Sąjungon, nu
tverti šnipau j ant.

Spaudoje paskelbta, kad 
viena amerikietė, kaip Iz
raelio turistė, bandė išgau
ti informacijų apie tarybi
nę erdvių programą.

Vėl užsienio prekybos 
deficitas

Londonas.—Anglijos pre
kybos ministerija pranešė, 
kad po šešių mėnesių per
traukos šalies užsienio pre
kybos balansas vėl parodė 
deficitą.

Ministerijos duomenimis, 
deficitas vasario mėnesį su
darė 5 milijonus svarų ster
lingų. Bet faktiškai jis pa
siekė penkiolika milijonų 
svarų, nes nebuvo įskaity
tos išlaidos amerikiniams 
karo lėktuvams įsigyti.

Senų ginklų atiduota 
už $3,400000,000

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas paskel
bė, kad per pastaruosius de
vyniolika metų Amerika sa
vo talkininkams atidavė se
nu ginklų, kurių vertė sie
kė $3,400,000,000. O kiek 
naujų ginklų buvo parduota 
arba atiduota, pranešime 
nesakoma.

Daugiausia tų ginklų ati
teko Vakarų Europos ša
lims.

Areštavo 40 studentų
Saigonas, Pietų Vietna

mas. — 12 universiteto stu
dentų policija areštavo, kai 
jie paskelbė bado streiką 
prie Nacionalinės Asamblė
jos. Dabar areštuotų 
dentų siekia iki 40.

Policija kaltina juos 
tarimu komunistams,
sako, kad jie nori savo ša
liai taikos ir laisvės.

stu-

pri- 
Jie

Dvasinis protestas
Washingtonas. — šešta

dienį šimtai dvasininkų de
monstravo prieš karą prie 
Baltųjų Rūmų.

Jie protestavo prieš prez. 
Nixono tbsiamą karą ir 
kartu prieš Nixono kišimą
si į i Laoso ir Kambodijos 
vidaus reikalus.

Gauna daugiau ryžių
Havana.— Kubos valdžia 

pranešė, kad ryžių išdavi
mas dabar padidintas 50 
proc.

Mėnesinės kvotos kiekvie
nam asmeniui padidintos 
nuo 4 iki 6 svarų.

t
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Jie patys turėjo būti teisiami
PASAULIS dar nebuvo matęs tokios komedijos, ko

kia buvo suvaidinta Pietų Vietname. Militarinis teismas 
pripažino leitenantą James P. Duffy kaltu papildyme 
pirmo laipsnio žmogžudystės. Bet teisėjai tuoj apsižiū
rėjo, kad už tokią žmogžudystę bausmė—amžinas kalė
jimas. Tuo būdu jie (visi aukšti karininkai) perkėlė 
kaltinimą nuo pirmo laipsnio žmogžudystės į antrojo 
laipsnio žmogžudystę. Bet vėl apsižiūrėjo, kad ir toks 
kaltinimas neša šešerių metų kalėjimą, o tai, žinoma, per 
daug už paprasto farmerio vietnamiečio gyvybę. Todėl 
jie nutarė bausmę pakeisti tik šešių mėnesių kalėjimu. 
Bet ir to, matyt, per daug už paprasto vienamiečio gy
vybę, tai kalbama, kad ir toji bausmė prieš Duffy bus 
panaikinta!

O dalykas, žinoma, tame, kad teisėjai patys jautėsi 
kaltais, nes juk jie arba jų kolega įsakė Duffy ir kitiems 
leitenantams neimti vietnamiečių nelaisvėn, o su jais 
ant’ vietos susidoroti. Na, tai su minėtu farmeriu ir 
buvo susidorota: jis buvo pririštas prie stulpo ir išlai
kytas visą naktį, o ant rytojaus keliomis kulkomis nu
dėtas !

Duffy teisėjai turėjo patys būti teisiami ir baudžia
mi.

Nedarbo perspektyvos
ŠIUO laiku labai mažai bekalbama apie pramonės 

atslūgimo pavojų, apie kylantį nedarbą. Vyriausybė 
esanti tos nuomonės, kad mūsų ekonomikai nebus jokio 
pavojaus, jeigu visi penki procentai darbo jėgų neturės 
darbo. Dar gi esą pageidaujama, kad nedarbas padidė
tų ir pasiektų tuos penkis procentus. Nedarbo padidini
mas esanti sudėtinė mūsų prezidento kovos prieš inflia
ciją dalis. Per daug, sako, žmonių rankose pinigų, todėl 
kainos kyla, o kai kainos kyla, tai darbininkai feikalau^ 
ja didesnių algų. Ir taip infliacijai puiki, dirva klestėti; 
Kai milijonai darbininkų bus išmesti .iŠ darbo,1 i? jų ki
šenės ištuštės, tai mažiau dolerių bus cirkuliacijoje, kai
nos nebekils, “visiems bus sveikiau”! ' '' ;

Šiuo reikalu pasisakymas įžymaus ekonomo, Michi- 
gano valstijos universiteto profesoriaus Dr. Charles C. 
Killingworth vertas rimto dėmesio. Jo specialybė—dar
bo jėgų studijavimas. Jis yra parašęs keletą knygų tais 
klausimais. . , '' .;

Dr. Killingworth teigia, kad su šių metų pabaiga 
mes jau turėsime penkis procentus iš darbo išmestų dar
bininkų.

Ar nedarbo augimo procesas čia .ir sustos? Priešin
gai: dar labai paspartės.

Ekonomas Killingworth mano, kad su 1971 metų vi
duriu nedarbas jau bus pasiekęs 8 procentus! Vadinasi, 
dar keli milijonai darbininkų atsidurs bedarbių eilėse.

Kalbant apie nedarbo perspektyvas, dėmesio verta 
dar viena užuomina, šiomis dienomis pasirodžiusi spau
doje. Kaip žinia, kai mokslo metai baigiasi ir mokyk
los užsidaro, milijonai moksleivių bei studentų stengiasi 
per vasarą padirbėti tam tikimose sezoniniuose darbuo
se, kad padidintų šeimų pajamas. Kaip bus šią vasarą? 
Ogi labai, labai prastai. Naujiems milijonams kvalifi
kuotų darbininkų ieškant darbo, kokios gi progos lau
kia be jokio amatinio prasilavinimo jaunuolius!

Žinoma, tie keli milijonai jaunuolių, kurie nebesusi
ras darbo, nebus skaitomi bedarbiais, nes jie dar nėra 
dirbę, arba dirbę tik trumpai pernai ar užpernai vasarą. 
Bet kas liečia darbininkų šeimų pajamas, tai juos rei
kia skaityti bedarbiais. Buržuazijos, turtingųjų sluoks
nių dukrelės ir sūneliai juk neieško darbo, mokykloms 
užsidarius vasarai. r

dvi

Amerikiečiui kraujas jau ir
Kambodijoje

♦
PEREITĄ pirmadienį spaudoje pasirodė šios 

žinios iš Saigono:
“Pranešama, kad trylika amerikiečių kareivių tapo 

užmušti susikirtime ant Kambodijos sienos.”
“Jungtinių Valstijų karininkas perėjo rubežių pa- 

sitarimui su Kambodijos militarinio posto viršininku?
Vadinasi, amerikiečiai jau lieja savo kraują Kam

bodijos žemėje, ir, žinoma, lieja kraują nieko jiems ne- 
nusidėjusių kambodijiecių. Antra, tąsai susikirtimas ant 
sienos neįvyko per kokią ten nelaimę ar neapsižiūrėji
mą. Amerikos militarinės jėgos turi ryšius'su Kambo- 
dijos militarinėmis jėgomis ir bendrai planuoja ir ruo
šia militarinius žygius. Kitais žodžiais, mes jau kariau
jame ir Kambodijoje!

Penktadienis, Balandžio (April) 3, 1970

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Laiškai redakcijai
JIS DAR
NEPATENKINTAS

Smetonininkų “Dirvos” 
rašeiva Vytautas Meškaus
kas labai norėtų, kad ame
rikiečiai Laose plačiau pa
sireikštų. Bėda, girdi, tame, 
kad “Laoso situacija labai 
susijusi su nuotaikomis Wa
shingtone. Nenoras susi
laukti ten ‘antro Vietnamo’ 
suriša amerikiečių rankas 
ir palieka visą iniciatyvą 
komunistams”.

Atrodo, kad Meškauskui 
labai patiktų, jeigu Laosas 
pavirstų “antruoju Vietna
mu” kuo trumpiausiu laiku.

JIE IKI ŠIOL NEŽINOJO *
Kanadiškių klerikalų “T. 

Ž.” (kovo 19 d.) įdėjo rašy
tojo Bijos Ehrenburgo atsi
minimus, kaip buvo išlais
vintas Vilnius ir kaip jis su 
Raudonąja Armija įžygia
vo į miestą. Viskas gerai: 
Ehrenburgo gabios plunks
nos sukurtas vaizdas labai 
puikus.

Bet kokiais sumetimais 
klerikalų laikraštis po tiek 
metų atsiminė apie tai, ką 
Ehrenburgas rašė apie Vil
niaus išlaisvinimą? Atsa
kymą randame redakcijos 
pastabų sakinyje: “Tuo jis 
(Ehrenburgas) iš dalies tal
kina. lietuviams — parodo, 
kad Lietuvos teritorija bu
vo okupuota Raudonosios 
Armijos”. ' . < ;

• Ar iki šiol “T. Ž.” to neži
nojo, kad Raudonoji Armi
ja,, kurios gretose taip šau
niai pasižymėjo ir lietuvių 
divizija,! supliekė nacius) ? ir 
išlaisvino- -Lietuvos sostinę 
Vilnių ir .visą Lietuvą? Juk 
kąip tik už tai lietuvių tau
ta amžiais bus dėkinga 
toms tautoms, kurių .sūnūs 
per aukščiausią pasiaukoji
mą Lietuvą išlaisvino.

Iki šiol “T. Ž.” redaktoriai 
nežinojo to, ką seniai, se
niai žino kiekvienas lietu
vių šeimos narys.

nigų tarpe. Šiais laikais jų 
labai labai daug, ir jų ar
mija dar vis tebeauga. Juk 
“Darbininko” supra t i m u, 
visi tie kunigai, kurie ne
benori pripažinti celibato 
arba popiežiaus neklaidin
gumo, arba Marijos nekal
tumo, arba kurie netiki, 
kad pasaulis buvo sutver
tas tik prieš šešetą tūks
tančių metų, arba kad anais 
senais laikais Jėzus galėjo 
vienu kepalu pamaitinti 
tūkstančius žmonių, — visi 
tie yra Jūdos Iskarijotai. 
Tuo požiūriu mes . lietuviai 
esame be galo laimingi. To
kių kunigėlių mūsų tarpe 
dar nesiranda nė vieno.

LIETUVIO PASAKOJIMAI 
APIE PIETŲ VIETNAMĄ

Chicagos kunigų “Drau
go” korespondentas Zigmas 
Umbražūnas rašo iš Saigo
no apie savo patyrimus. Jis 
sako:

Pasirodo, kad Vietnamas 
labai nemėgsta laikraštininkų. 

' Mat, daugumas laikraštininkų 
ne tik rašė apie karą, bet taip 
pat ir apie vietnamiečių bai
sią korupciją, nesąžiningumą 
ir tiesiog brutalų amerikiečių 
išnaudojimą ir apgaudinėjimą. 
Vienas po kito laikraštininkai 
buvo išsijoti, vienaip ar ki
taip išprašyti. Šiandien tik ne
didelė dauguma tėra likę, ku
rie daugiausia duoda trafare
tinius karo pranešimus ir apie 
Vietnamo vidaus gyvenimą 
nieko nerašo.

Vietnamiečius palaiko ir 
amerikiečiai, nes, faktinai, ir 
»nčra kito kelio,
i i Prezidento Thieu vyriausy
bė laikosi pk ant plauko, ir, 
be to, yra, p^iti stipriausia, ko
kią Vietnamas’ yra ' turėjęs. 
Apie bet kokį kritiškumą nei 
Thieu vyriausybė, nei ameri
kiečiai nenori nieko girdėti. Iš 
to — (lelabai svetingai laukia
mi laikraštininkai.

ANTANAS SNIEČKUS 
AIRIJOS KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIME

Tik šiomis dienomis gau
toje Vilniaus “Tiesoje” iš 
kovo 17 dienos randame 
ELTOS pranešimą apie 
Šiaurės Airijos Komunistų 
Partijos suvažiavimą. Ja
me, tarp kitko, sakoma:

Suvažiavimo delegatai vie
ningai patvirtino dviejų Airi
jos Šiaurės ir Pietų marksis- 
tinių-lenininių partijų nutari
mą sujungti ir sudaryti vienin
gą Airijos Komunistų partiją.

Suvažiavime, kuris vyko di
delio politinio pakilimo aplin
koje, nutarta aktyvinti ju
dėjimą už pilietines teises, re
miant šiame judėjime daly
vaujančias pažangiąsias jė
gas.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kuria smerkiama Ame
rikos agresija Vietname. Jo 
delegatai taip pat visiškai pa
rėmė socialistinių šalių ini
ciatyvą sušaukti bendrą Euro
pos pasitarimą saugumo klau
simais.

Audringais plojimais suva
žiavimo delegatai sutiko Ta. 
rybų S-gos Kom. Partijos dele
gacijos vadovo, TSKP CK na
rio, Lietuvos Kompartijos CK 
pirmojo sekretoriaus, TSRS 
Kompartijos ^Aukščiausios i o s 
Tarybos deputato drg. A. 
Sniečkaus kalbą.

Jis karštai .sveikino šiaurės 
Airijos komunistus Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
vardu.

Gerbiamas Redaktoriau,
Po trumpos pertraukos 

vėl pradėjau gauti laikraš
tį “Laisvę.” Buvau jos pasi
ilgęs, laukiau kasdien. Ir 
štai šiandien paėmiau į ran
kas “Laisvės” numerį 4-5!

Ačiū jums, gerb. drg. Juo
zas Mankauskai, ačiū Jonui 
Smalenskui, L. Kavaliaus
kaitei ir visiems laisvie- 
čiams.

Netik man patinka skai
tyti laikraštį “Laisvę”. Jos 
pageidauja daug Brazilijos 
pažangių lietuvių. Joje yra 
daug ko p a s i s k a i t y ti iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo, iš jų veiklos, ir iš mū
sų brangios tėvynės Lietu
vos.

Baigy rašyti padėkos žo
dį, eisiu skaityti A. Bimbos 
ir Jono Gasiūno krislus, 
kartu, žinoma, ir visą laik
raštį. Vėliau perduosiu ki
tiems pasiskaityti. Lai eina 
parašytas tiesos žodis iš 
rankų į rankas!

Viso geriausio,

siun- 
norė-

Kaip Jūs gyvuojate, kru- 
tate savo • kilnios veiklos 
dirvoje? T

Mes gyvuojame, dirbame. 
Respublika ruošiasi vasarai 
— savo 30-mtmečiui, didelei 
Dainų šventei. Aš nese
niai grįžau iš tolimos Indi
jos, kur turėjau labai įdo- \ 
mią viešnagę. Buvo įdomu 
palyginti, kas šioje šalyje 
pasikeitė p e r keturiolika 
metų, kurie skiria mano 
pirmąjį ir antrąjį apsilan
kymą. Manau ką nors apie 
šią kelionę parašyti ir 
Jums.

Su pagarba ir geriausiais 
linkėjimais visam laisviečių 
kolektyvui.

Vacys Reimeris

JUDAS ISKARIJOTAS 
BAŽNYČIOJE!

Iš Brooklyno pranciškonų 
“Darbininko” (kovo 20 d.) 
vedamojo “Amžinasis Ju
das” veržiasi išvada, kad| 
katalikų bažnyčia yra pilna 
judošių. Ir jie baisiai, bai
siai daug žalos tai bažnyčiai 
pridaro.

Kas jie per vieni? Kaip 
jie atsiranda? Pasiklausy
kim^:

Judo tragedija yra sykiu 
ir bažnyčios tragedija. Tra
gedija dėl to, kad bažnyčios 
apimtyje šalia dieviškojo ele
mento yra žmogiškasis.

Nors dieviškasis elementas 
palaiko Bažnyčios gyvybę, 
bet žmogiškasis dažnai yra 
linkęs pasiduoti silpnybėm, 
iliuzijom, klaidom — kokią 
turėjo tas Mokytojo pasirink
tas aukštom krikščionių ■ ben
druomenės pareigom Judas.

Dieviškasis elementas išlai
kė Bažnyčią gyvą per du 
tūkstančius metų. Bet žmogiš
kojo elemento persvara —- 
kiek jis per tuos amžius pa
darė Bažnyčiai žaizdų!

Judas tebegyvas Bažnyčios 
bendruomenėje. Ir šiandien 
jis leidžiasi į pasaulį ne su 
tiesos meile, bet su oportu- 
nistitiiu pragmatizmu, kaip di
plomatas, derybininkas su Mo
kytojo priešininkais, su tuo 
pačiu naivumu tikėdamas pat- 
darysiąs juos Mokytojo drau
gais.

Judų Iškąri j otų daugiau
sia, žinoma, atsiranda ku-

APIE KANADOS 
KOMUNISTUS

Iš kanadiečių “Liaudies 
Balso” (kovo 20 d.) sužino
me, kad Kanados Komunis
tų Partija turėjo labai sėk
mingą suvažiavimą. Kostas 
K. apie tai rašo:

Kovo 14 ir 15 įvyko Toron
to Metropolio Komunistų Par
tijos konvencija, kurioje daly
vavo nuo 38 partijos klubų 87 
delegatai ir 9 stebėtojai, ši 
konvencija savo vieningumu, 
entuziastiškumu ir visuomeni
niu brandumu pralenkė daug 
pirmesnių Toronto Metropolio 
K. P. konvencijų.

Didesnę dalį delegatų suda
rė industrinių klubų ir moks
lus einančių žmonių delegatai. 
Toronto ir North York univer
sitetuose veikiantieji klubai 
buvo atstovaujami gabių vi
suomenės reikalams atsidavu
sių studentų ir studenčių, ku
rie savo pranešimais ir daly
vavimu diskusijose ne tik pa
didino entuziastiškumą visų 
konvencijoje dalyvaujan č i ų , 
bet visuomeniškai ją paturti- 
no.

Suvažiavime buvo aptarta 
visa eile svarbių, greitų 
klausimų. O ryšium su mi
nėjimu Lenino gimimo 100- 
ųjų metinių, .sako K. K., su
važiavimas nutarė partijos 
narių skaičių padidinti ma
žiausia 10 procentų.

Kanados Komunistų Par
tija nėra viena išdidžiausių 
komunistinių partijų pasau
lyje, bet savo pastovumu, 
vieningumu ir veiklumu ji 
stovi labai aukštai. Pasiro
do, kad ir šis suvažiavimas 
praėjo labai aukšto vienin
gumo žeittcfo.

Raudonosios jūros 
“baltoji dėmė”

Ji aptikta prieš keletą 
rhetų. Dv’iejų Kilometrų gy
lyje temperatūra buvo ke
liais laipsniais aukštesnė 
negu paviršiuje, nors pa
prastai gilyn vanduo šaltė- 
ja. Padidėjęs buvo ir drus- 
kingumas.

TSRS MA Okeanologijos 
inst i t u t o ekspediciniame 
laive “Akademikas Vavilo
vas” dirbę tarybiniai moks
lininkai nustatė, kad mįslin
gosios “baltos dėmės” van
duo nuo gretimų sluogsnių 
skiriasi ir chloro bei bromo 
kiekiu. Tačiau šiuo atžvil
giu jis labai artimas žemės 
plutos giluminiams termi
niams vandenims.

Tarybiniai mokslininkai 
mano, kad aptikta vieta, 
kur terminiai, netoli dugno 
paviršiaus esą vandenys 
prasisunkia ir maišosi su 
jūros vandeniu. Šią išvadą 
patvirtina- kruopštūs įpras
tinių terminų vandenų ir 
“baltos dėmės” vandens 
cheminės sudėties sugreti
nimai. Įdomi ir kita tarybi- 
n i ų mokslininkų išvada. 
Analyzes padėjo, nustatyti, 
kad po Raudonosios jūros 
dugnu esančių, terminių 
vandenų elementai rodo ... 
turtingas naftos atsargas. 
Labai galimas dalykas, kad 
tiesiai po Raudonosios jū
ros “balta dėmė” plūduoja 
didžiulis naftos ežeras.

Aviacijos istorija rodo, 
kad kas dvidešimt metų 
lėktuvų greitis padidėja tris 
kartus. Jei šie tempai išliks 
ir ateityje, tai 1985-aisiais 
m. lėktuvai skraidys 7,500- 
9,000 kilometrų per valandų 
greičiu, o dar po dvidešimt 
ties metų — 22,000-28/000.

Perskaitę “Laisvę” padtio> 
kite kitiems, kurie jos dar ne 
skaito. j

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Atsilygindamas už 
čiamąją “Laisvę” ir 
damas duoti skaitytojams
nors truputį žinių iš astro
nomijos, siunčiu keletą 
straipsnelių.

Pas mus dvelkia pavasa
rinis vasaris ir sparčiai va
ro sniegą. Šį pavasarį ir va
sarą tikimės daugiau svečių 
iš' užsienio:“ turėsime dainų 
ir šokių šventę, ekskursi
jos galės ilgiau užtrukti 
ir plačiau važinėti po mū
sų respubliką. Taigi turėsi
me daug ką parodyti ir 
daug kuo užimti viešnias; ir 
syečįus. ■ z , :

Linkiu Jums sėkmės dar
be!. .

Gerbiama Redakcija:
Nuoširdžiai dėkoju 

laikraštį “Laisvė”, kurį jau 
antrą kartą gavau. Mane 
labai sujaudino Jūsų nuo
širdumas. -j

Siunčiu gražiausius pava
sarinius sveikinimus admi
nistratorei Lilijai Kavaliau
skaitei kuri taip draugiškai 
priėmė mane į “Laisvės” 
skaitytojų tarpą.

Su pagarba Jūsų nauja 
skaitytoja. ,

Ona Gaudešiene

uz

f Antanas Juška
Vilnius, 1970 III 19

Gerb. Redaktoriau!
Reiškiu nuoširdžiausią 

padėką už išspausdinimą 
“Laisvėje” mano išversto 
L. Tolstojaus fragmen
to “Graikų mokytojas 
Sokratas,” tik gaila, kad 
įsibrovė, nors ir ne taip 
svarbi, viena kita korek
tūros klaida: 3-čiame 
stulpelyje, iš viršaus 11-oje 
eilutėje, išspausdinta.... pa
darysim dėl tavęs viską, ką 
ti įsakysi”, turi būti “’...ką 
tik įsakysi”. Ten pat išspau
sdinta “Sokrates atsakė:”, 
turi būti “Sokratas atsa
kė:” Tame pačiame stulpe
lyje, tuoj po “Atsiprašy
mas”, išspausdinta “Sokra
tas prigulė lovon, kad pra
dėti kalbą su mokiniais,....”, 
turi būti “Sokratas prigulė 
lovon, kad pradėtų kalbą su 
mokiniais,...“ Pirmame stul-

spausdinta “...bet manęs jie 
nesuprato ir priėmė tai už 
piktą.” Turi būti taip: 
“...bet manęs jie nesupra
to ir priėmė tai už piktą.”

Būsiu dėkingas už patai
symą.

Edvardas Levinskas
1970 III 25

Mięlas Drauge,
Siunčiu Jums nuoširdžiau

sius linkėjimus iš Vilniaus 
nuo savęs asmeniškai ir nuo 
viso “Gimtojo Krašto ko
lektyvo.

Mūsų platimuose jau jau
čiamas pavasarinis dvelki
mas, nors sniego sluogsnis 
dar gana storas (sniego šie
met buvo daugiau negu bet 
kada).

“šviesos” reikalu
Dvi nuomonės. Diskusuo- 

jamas “Šviesos” turinys. 
Rašo K. Žakavičienė, moky
toja pensininkė. “J. Nalivai
ka, sakyčiau, per griežtai 
kritikuoja draugą redakto
rių dėl “Šviesos” žurnale 
spausdinamų stra i p s n i ų. 
žurnalo “Šviesa” kiekviena- 
me,,nttmeryje spausdinama 
gana įdomūs ir skaityto
jams naudingi straipsnia^’.

Aš rašydamas “Šviesu”* 
redaktoriui pastabinį laiš
ką, • principiniai neliečiau 
nei vieno straipsnio, kuris 
tinka “Šviesai” talpinti, o 
kuris ne. Tik reikalavau 
aiškesnės spaudos, kad ma
žesnėmis raidėmis neliktų 
neskaitomi. Tai ir buvo ma
no visas noras.

O kaslink mano tos “aš
trios” kritikos, tai aš ja 
džiaugiuosi, nes paskutinis t 
“Šviesos” numeris ne tik 
malonus skaityt, bet ir pa
žiūrėt ir kitam parodyt. Ir 
dėl paskutinio “šviesos” nu
merio spaudos pats sau sa- k 
kau: “Bravo, Nalivaika!”

J. Nalivaika

1970 III 13 
Gerbiama Redakcija,

Atleiskite už Jūsų sutruk 
dymą tokiuo reikalu, (M 
Jūsų laikraštis “LaisvėJ 
padės 
sūnų. Sabonis Bernardas, 
gimęs 1913 metais, Kaišia
dorių rajone, Kaptiškių 
kaime, išvyko iš Lietuvos 
1944 metais. Ieško motina— 
Sabonienė Ona.

Su pagarba,
O. Sabonienė

Adresas:
Lithuania, USSR 
Kaišiadorių rajonas 
Žaslių paštas 
Kaptiškių kaimas 
Ona Sabonienė

man surasti mano

Nors šampanas ant sta- 
paduodamas kibirėlyje su 

ledais, bet jis ledo nemėgs
ta: esant—1O°C, praranda I 
skonį. Tbilisio mokslininkai 
pagamino specialų įpakavi
mą šampanui, ir dabar šį 
gėrimą galima vežti kad ir 
į šiaurės ašigalį.

lo
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VLADIMIRO LENINO

>• Laiškas Amerikos darbininkams
(Pabaiga)r

□ Jei mūsų karas, engiamųjų ir išnau
dojamųjų karas prieš engėjus ir išnau
dotojus, pareikalaus pusės milijono arba 
milijono aukų visose šalyse, — buržu
azija pasakys, jog pirmosios aukos esan
čios teisėtos, antrosios—nusikalstamos.

Proletariatas pasakys visai ką kita.
Proletariatas įsisąmonina dabar, tarp 

imperialistinio karo baisybių, — visiškai 
ir akivaizdžiai tą didžią tiesą, kurios mo
ko visos revoliucijos, tiesą, kurią dar
bininkams yra palikę geriausieji jų mo
kytojai, šiuolaikinio socializmo kūrėjai. 
Ši tiesa yra ta, kad negali būti sėkmin
gos revoliucijos, neniislopinus išnaudo
tojų pasipriešinimo. Mūsų pareiga bu
vo, kai mes, darbininkai ir darbo vals
tiečiai, paėmėme valstybinę valdžią, nu
slopinti išnaudotojų pasipriešinimą. Mes 
didžiuojamės, kad tai darėme ir daro
me. Mes apgailestaujame, kad nepakan
kamai tvirtai ir ryžtingai tai darome.

Mes žinome, kad visose šalyse pašėlęs 
buržuazijos pasipriešinimas socialistinei 

^revoliucijai yra neišvengiamas ir kad jis 
augs šiai revoliucijai augant. Proleta- 

Friatas palauš šį pasipriešinimą, jis ga
lutinai pribręs pergalei ir valdžiai, ko
vodamas prieš besipriešinančią buržua
zija.

Tegu šaukia visam pasauliui parsida- 
vėliška buržuazinė spauda apie kiekvie
na klaidą, kurią daro mūsų revoliucija. 
Mes nebijome savo klaidų. Dėl to, kad 
prasidėjo revoliucija, žmonės nepasidarė 
šventi. Be klaidii padaryti revoliuciją 
negali tos darbo žmonių klasės, kurios 
amžiais buvo engiamos, ujamos, smurtu 
gniaužiamos vargo, nemokšiškumo, su
laukėjimo varžtais. Ir buržuazinės vi
suomenės lavoną, kaip man teko jau 
karta nurodyti, negalima užkalti karste 
ir užkasti į žemę. Užmuštas kapitaliz
mas pūva, trūnija mūsų tarpe, užkrės
damas orą miazmomis, užnuodydamas 
mūsų gvvenimą, tūkstančiais seno 
supuvusio, negyvo saitų ir ryšių griebda
mas naujas, šviežia, šviežia, jauna, gyva.

Kiekvienam šimtui mūsų klaidų, apie 
kurias šaukia visam pasauliui buržuazi
ja ir jos liokajai (jų tarpe mūsų menše- 

F vikai ir dešinieji eserai), tenka 10,000di
džiu ir didvyriškų aktų — tuo didesnių 
ir didvyriškesnių, kad jie yra paprasti, 
nematomi, paslėpti kasdieniniame fabri
kinio kvartalo arba užkampio kaimo gy
venime, yra įvykdyti žmonių, kurie nė
ra prate (ir neturi galimumo) šaukti 
apie kiekvieną savo laimėjimą visam pa
sauliui.

Bet jeigu net būtų atvirkščiai,—nors 
aš žinau, kad tokia prielaida yra ne
teisinga, — jei net 100-tui mūsų teisin
gų aktų tektų 10,000 klaidų, vis dėlto 
mūsų revoliucija būtu, ir ji bus pasau
linės istorijos akyse, didi ir nenugalima, 
nes pirmą kartą ne mažuma, ne vien tik 
turtingieji, ne vien tik apsišvietusieji, o 
tikra masė, milžiniška darbo žmonių 
dauguma patys stato naują gyvenimą, 
savo patyrimu sprendžia sunkiausius 
socialistinės organizacijos klausimus.

Kiekviena klaida tokiame darbe, šia-' 
me dešimčių milijonų paprastų darbi- 
ninku ir valstiečių sąžiningiausiame ir 

' nuoširdžiausiame viso jų gyvenimo per
il įtvarkymo darbe, — kiekviena tokia klai- 
’*'da verta tūkstančio ir milijono “neklai

dingų” išnaudotojiškos mažumos pasise
kimų, pasisekimų apgaunant ir apmau
nant darbo žmones. Nes . tik per to
kias klaidas išmoks statyti nauią gyve
nimą. išmoks apsieiti be kapitalistų dar
bininkai ir valstiečiai, tik taip prasi
skins jie kelią — per tūkstančius kliū
čių—į pergalingą socializmą.

Klaidas daro, dirbdami savo revoliu
cini darbą, mū.sų valstiečiai, kurie vienu 
smūgiu, per vieną nakti iš 1917 metu 
spalio 25 i 26 d. (sen. st?) panaikino bet 
kokią privatinę žemės nuosavybę ir da
bar, mėnuo po mėnesio, įveikdami nepa
prastus sunkumus, patvs save pataisyda
mi. praktiškai sprendžia labai sunkų 
uždavinį — organizuoti naujas ūkinio 
gyvenimo sąlygas, kovoti su buožėmis, 

^užtikrinti žemę darbo žmonėms (o ne 
turtuoliams), pereiti j komunistinę stam- 
niaia žemdirbystę.

. Klaidas daro, dirbdami savo revoliu
cinį darbą, mūsų darbininkai, kurie na
cionalizavo dabar, per kelis mėnesius be
veik visus stambiausius fabrikus bei ga

myklas ir sunkiu, kasdieniniu triūsu 
mokosi naujo darbo — vadovauti išti
soms pramonės šakoms, tvarko naciona
lizuotus ūkius, įveikdami milžinišką su
stingimo, .smulkiaburžuaziškumo, egoiz
mo pasipriešinimą, akmenį po akmens 
deda pamatus naujų visuomeninių ryšių, 
naujos darbo drausmės, naujos darbi
ninkų profesinių sąjungų valdžios ant 
jų narių.

Klaidas daro, dirbdamos savo revoliu
cinį darbą, mūsų Tarybos, kurias dar 
1905 metais sukūrė galingas masių pa
kilimas. Darbininkų ir valstiečių tary
bos, tai — naujas valstybės tipas, nau
jas aukščiausias demokratijos tipas, 
tai—proletariato diktatūros forma, vals
tybės valdymo būdas be buržuazijos ir 
prieš buržuaziją. Pirmą kartą demokra
tija čia tarnauja masėms, darbo žmo
nėms, nustojusi būti demokratija tur
tingiesiems, kokia lieka demokratija vi
sose buržuazinėse, netgi demokratiškiau
siose, respublikose. Pirmą kartą liaudies 
masės sprendžia, šimtų milijonų žmonių 
mastu, uždavinį įgyvendinti proletarų ir 
pusiau proletarų diktatūrą, — uždavinį, 
kurio neišsprendus nė kalbos negali būti 
apie socializmą.

Tegu pedantai arba žmonės, nepagy
domai prisikimšę buržuazinių-demokrati- 
nių, arba parlamentinių, prietarų, su
glumę linguoja galvą dėl mūsų Deputatų 
tarybų, sustodami, pavyzdžiui, prie tie
sioginių rinkimų nebuvimo. Šie žmonės 
per didžiuosius 1914-1918 metų pervers
mus nieko neužmiršo ir nieko neišmoko. 
Proletariato diktatūros sujungimas su 
nauja demokratija darbo žmonėms, — 
pilietinio karo — su plačiausiu masių 
įtraukimu į politiką, — toks sujungimas 
nepavyksta iš karto ir netelpa nuval
kiotose rutininio parlamentinio demo
kratizmo formose. Naujas pasaulis, so
cializmo pasaulis,—štai kas iškyla mums 
savo kontūrais, kaip Tarybų respublika. 
Ir nenuostabu, kad šis pasaulis negims
ta išbaigtas, neišeina iš karto, kaip Mi
nerva iš Jupiterio galvos.

Kai senosios buržuazinės - demokrati
nės konstitucijos aprašinėjo, pavyzdžiui, 
formaliąją lygybę ir susirinkimų tei
sę, — mūsų, proletarinė ir valstietinė, 
Tarybinė konstitucija atmeta šalin for
maliosios lygybės veidmainiškumą. Kai 
buržuaziniai respublikonai nuversdavo 
sostus, tada jie nesirūpino formaliąja 
monarchistų lygybe su respublikonais. 
Kai reikalas liečia buržuazijos nuverti
mą, tik išdavikai arba idiotai gali siekti 
formalios teisių lygybės buržuazijai.' 
-Skatiko verta “susirinkimų laisvė” dar
bininkams ir valstiečiams, jei visi ge
riausieji pastatai yra užgrobti buržuazi
jos. Mūsų Tarybos atėmė visus gerus 
pastatus ir miestuose ir kaimuose, iš 
turtuolių, perduodamos visus tuos pa
status darbininkams ir valstiečiams jų 
sąjungoms ir susirinkimams. Štai mūsų 
susirinkimų laisvė — darbo žmonėms! 
Štai mūsų Tarybinės, mūsų socialistinės 
Konstitucijos prasmė ir turinys!

Ir štai kodėl taip giliai įsitikinę esa
me visi mes, jog kad ir kokios nelaimės 
dar užgriūtų mūsų Tarybų respubliką, 
ji yra nenugalima.

Ji nenugalima, nes kiekvienas įsiutu
sio imperializmo smūgis, kiekvienas pra
laimėjimas, kurį mes' patiriame iš tarp
tautinės buržuazijos, pakelia į kovą nau
jus ir naujus darbininkų ir valstiečių 
sluoksnius, apmoko juos didžiausių au
kų kaina, užgrūdina juos, sukelia naują 
masinį didvyriškumą.

Mes žinome, kad .pagalba iš jūsų, 
draugai Amerikos darbininkai, ateis 
dar, gal būt, ir negreit, nes revoliucija 
įvairiose šalyse vystosi skirtingomis for
momis, skirtingu tempu (ir negali vys
tytis kitaip). Mes žinome, kad Europos 
proletarinė revoliucija gali dar ir neįsi
liepsnoti artimiausiomis savaitėmis, kad 
ir kaip sparčiai ji pastaruoju metu bręs
ta. Mes dedame savo viltis į tarptautinės 
revoliucijos neišvengiamumą, bet tai 
anaiptol nereiškia, kad mes, kaip kvai
liai, dedame viltis į revoliucijos neišven
giamumą per tam tikrą trumpą laiką. 
Mes matėme dvi didžias .revoliucijas, 1905 
ir 1917 m., savo šalyje ir žinome, kad 
revoliucijos nedaromos nei pagal užsa
kymą, nei pagal susitarimą. Mes žino
me, kad aplinkybės iškėlė į priekį musų

Rusijos, socialistinio; proletariato būrį, 
ne dėl mūsų nuopelnų, o dėl ypatingo 
Rusijos atsilikimo, ir kad iki tarptau
tinės revoliucijos sprogimo atskiros re
voliucijos gali patirti eilę pralaimėjimų.

Nepaisant to, mes tvirtai žinome, kad 
mes esame nenugalimi, nes žmonija ne 
paluš nuo imperialistinių skerdynių, o 
įveiks jas. Ir pirmoji šalis1, kuri sudau
žė katorginę imperialistinio karo gran
dinę, buvo mūsų šalis. Mes sudėjome 
sunkiausias aukas, kovodami už tos 
grandinės, su traukymą, bet mes sudau
žėme ją. Mes stovime už imperialistinių 
priklausomybių ribų, mes viso pasaulio 
akivaizdoje iškėlėme vėliavą kovos už vi
sišką imperializmo nuvertimą.

Mes esame tartum apgultoje tvirtovė

Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš Vilniaus)

KAS ATGIMDĖ 
LIETUVOS VALSTYBĘ

Kai kalbama apie Lietu
vos valstybinio gyvenimo 
atkūrimą 1918-1919 metais, 
buržuaziniai nacionali štai 
ir įvairaus plauko “vaduo
tojai” užsieny vaizduoja tą 
procesą kaip “didvyriškų 
laisvės kovų” rezultatą, 
kaip smetoniškosios “Lietu
vos Tarybos” nuopelną. Ir 
didžiausius nuopelnus vals
tybės kūrime dažniausiai 
savinas.i dešinieji — krikš
čionys - d e m o kratai, tauti
ninkai ir kitokie reakcinin
kai. Apie savo prikištą dvy
lekį neužmiršta priminti ir 
liaudininkai su socialdemo
kratais - menševikais, k urių 
vadovai talkininkavo reak
cininkams.

Tačiau .iš tikro sąlygas 
lietuviams, kaip ir kitoms 
buvusios caro Rusijos tau
toms, sukurti savo valsty
binį gyvenimą sudarė ne 
kas kitas, o Didžioji Spalio 
Socialistinė ReVoliucija, pa
skelbusi tautų laisvės, apsi
sprendimo ir atsiskyrimo 
nuo Rusijos teisę. Tai ne
seniai savo vaizdingoje kal
boje Lietuvos kūrybinių 
darbuotojų pasitarime pri
minė populiarusis poetas E. 
Mieželaitis. Jis pavadino 
Spalio Revoliuciją Lietuvos 
valstybingumo krikšto mo
tina, o krikšto tėvu jis pa
vadino Leniną.

Neabejotini istorijos fak
tai liudija, kad ne tik caro 
Rusijos politikai, bet ir Ke
renskio respublikos vadovai 
tvirtai laikėsi “vieningosios 
nedalomosios Rusijos” dės
nio ir nebuvo linkę suteik
ti Rusijos tautoms bet ko
kių valstybinio savaranku
mo teisių. Geriausiu atve
ju ' galėjo būti kalba apie 
kultūrinę autonomiją1 Rusi
jos ribose- Tuo tarpu Spa
lio Revoliucija suteikė Ru
sijos tautoms tikrą laisvę 
ir padėjo joms sukurti sa
varankes respublikas.

Ta teise pirmieji pasi
naudojo ukrainiečiai, jau 
1917 m. gruodžio mėnesį 
paskelbę Ukrainos Tarybų 
Socialistinės Respu b 1 i k o s 
įsikūrimą. O kai 1918 m. 
pabaigoje žlugo vokiškoji 
okupacija, darbo žmonės 
Pabaltijy pradėjo kurti sa
vo valdžia Lietuvoje. Latvi
joje ir Estijoje. Jau 1918 
m. gruodžio 22 d. Leninas 
pasirašė dekretą, kuriuo 
Tarybų Rusijos vyriausybė 
pripažįsta Lietuvos Socia
listinės Respublikos nepri
klausomybę. Ir ne tik pri
pažįsta, bet taip pat įsipar
eigoja remti naująja res
publiką, padėti jai įsikurti, 
vykdant proletarinio inter
nacionalizmo dėsnį. Tai bu
vo svarbus darbo žmonių 
solidarumo reiškinys.

Bet prieš tą darbo žmo

nių siekimą įtvirtinti savo 
valdžią pakilo juodosios 
tarptautinės reakcijos jė
gos. Vokiečių “geležinė di
vizija” ir kitokios karinės 
dalys, sukurtos iš buvusios 
kaizerinės armijos, Pilsuds
kio legionai, rusų balta
gvardiečiai, anglų laivynas, 
ginklai ir kariniai patarėjai 
iš Prancūzijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų — štai 
kas atėjo i pagalbą Lietu
vos buržuazijai jos kovoje 
prieš darbo žmonių sukur
tąją respubliką. \Pati Lietu
vos buržuazija per pirmuo
sius mėnesius tepajėgė su
telkti vos kelis šimtus vy
rų į savo armiją. Tik įvyk
džius mobilizaciją ir Šleže
vičiui paskelbus pažadą, 
kad buržuazijos kuriamoji 
Lietuva bus demokratinė 
valstybė su visomis laisvė
mis, o vokiškiesiems sam
diniams bei lenkų legionie
riams pastūmėjus silpnas 
Tarybų Lietuvos karines 
pajėgas, buržuazija galėjo 
sutelkti keletą pulkų, Taigi, 
ne kažkokios “didvyriškos 
laisvės kovos,” bet atvirai 
svetimų karinių jėgų inter- 
venci j a pade j o Lietuvos 
buržuazijai paimti valdžią į 
savo rankas.

Vis tai žinomi dalykai. 
Bet laikas nuo laiko nau
dinga juos priminti. Rei
kia ir to neužmiršti, kad 
Lietuvos buržuazija buvo 
nasirvžusi eiti su bet kuo, 
kad tik išlaikyti savo įtaką 
ir apginti savo interesus. 
Užtat ji prisaikavo ištiki
mybę Rusijos carui, o 1917- 
1918 m. pasirašinėjo sutartį 
su kaizeriu Vilhelmu II dėl 
Lietuvos pavedimo Vokieti
jos globai, paskui norėjo 
įkurti Lietuvoje karalystę, 
net parinko karaliumi vo
kiečių princą Urachą. Gi 
savo išdavikišką veidą bur
žuazija visu ryškumu pa
rodė keliaklupsč i a u d a m a 
prieš kruvinąjį Hitlerį, pla
navusį visišką lietuvių tau
tos sunaikinimą. Tad neste
bėtina, kad emigracijoje at
sidūrusi Lietuvos reakcinė 
buržuazijos dalis ieško pa
ramos pas juodžiausius re
akcininkus.

Bet tai tuščios pastangos. 
Lietuvos darbo žmonės 1940 
metais atkūrė savo socia
listinę santvarka ir tvarko
si dėsniais, kuriuos paskel
bė Leninas ir įtvirtino Spa
lio Revoliucija. Tarybų Lie
tuva yra lygiateisė tarybi
nė respublika, stovinti vie
nose gretose su Tarybų 
Rusiia, Tarvbų Ukraina, 
Tarvbų Gruzija ir kitomis 
broliškomis resnublikomis, 
sudarančiomis vieni n g a i ą 
Tarvbų Sąjungos respubli
kų šeimą.

Lietuvos spauda apie 
užsienio lietuvius

Kaip žinoma, specialiai1

je, kol į pagalbą mums nėra atėję kiti 
tarptautinės socialistinės revoliucijos 
būriai. Bet tie būriai yra, jie gausesni, 
negu mūsų, jie bręsta, auga, stiprėja 
imperializmo žvėriškumams besitęsiant. 
Darbininkai nutraukia ryšius su savo 
sociališdavikais, Gompersais, Henderso- 
nais, Renodeliais, Šeidemanais, Reneriais. 
Darbininkai lėtai, bet nenukrypstamai 
eina prie komunistinės, bolševikinės tak
tikos, prie proletarinės revoliucijos, ku
ri viena tegali išgelbėti žūstančią kultū
rą ir žūstančią žmoniją.

Žodžiu tariant, mes esame nenugalimi, 
nes nenugalima yra pasaulinė proletari
nė revoliucija.

N. Leninas
1918 m. rugpiūčio 20 d.

užsienio lietuvių reikalams 
leidžiamas Lietuvos “Gim
tasis kraštas.” Jis platina
mas ne tik užsienyje, bet 
taip pat ir Lietuvoje. “Gim
tajame krašte” patiekiamos 
ne tiktai naujienos iš Lie
tuvos gyvenimo, bet atsi
spindi ir užsienio lietuvių 
poetų ir prozininkų kūri
niai.

Tačiau ne tik “Gimtajame 
krašte, bet ir kituose Lie
tuvos laikraščiuose ir žur
naluose patiekiamos žinios 
iš užsienio lietuvių gyveni
mo, paminimi ryškiausi kul
tūriniai reiškiniai — daili
ninkų parodos, nauji teatro 
pastatymai, koncertai, sa
viveiklininkų darbai, nau
jos knygos, svarbiausi 
mokslininkų bei menininkų 
susirinkimai, įžymių veikė
jų minėjimai sukaktuvių 
ar mirties progomis.

Nuolat tokių žinių kro
niką apie užsienio lietuvius 
patiekia literatūros žurna
las “Pergalė,” kuriame yra 
tilpę ir kai kurių užsienio 
lietuvių poetų eilėraščiai. 
Randame, skyrių apie užsie
nio lietuvius “Kultūros ba
rų”’ žurnale ir kai kuriuo
se kituose leidiniuose. Žy
miu reiškiniu buvo gana di
delio M. Katiliškio romano 
“Miškais ateina ruduo” iš
leidimas Lietuvoje.

Visa tai liudija, kad Ta
rybų Lietuvoje domimasi 
teigiamais darbais, kuriuos 
atlieka užsienyje gyvenan
tieji lietuvių kultūrininkai.
Kipro Petrausko plokštelės

Kiprui Petrauskui esant 
pačiame dainavimo pajėgu
me buvo pagaminta eilė 
patefono plokštelių su jo 
įdainuotomis operų arijo
mis ar lietuvių liaudies dai
nomis bei kompozicijomis. 
Deja, tų plokštelių buvo ne
daug ir jos pasidarė reteny
bė. Pokariniais laikais K. 
Petrauskas dar kurį laiką 
dainavo operoje Vilniuje ir 
Kaune, bet jo balsas jau bu
vo susilpnėjęs. Todėl ver
tingiausi buvo tie įrašai, 
kurie padaryti jo pajėgu
mo metais. Ypač brangia 
atmintimi apie tą didžiau
sią lietuviu dainininką liko 
jo plokštelės dabar, kai Ki
pro Petrausko nebėra gy
vųjų tarpe.

Neseniai Lietuvoje išleis
tas K. Petrausko įdainuotų 
plokšteliu rinkinys, kurį su
daro 3 plokštelės su operų 
arijomis ir dainomis. Jos 
pagamintos R vedoje plokšte
lių fabriko “Melodija.”

Teko girdėti, kad graži 
Kipro Petrausko įdainavi- 
mų plokštelė su anglišku 
paaiškinimo tekstu išleista 
Londone. Ja išleido ten 
gyvenęs tautietis R. Baub
lys.

Užmirštas kovotojas 
ir archeologas ,

“Kultūros baruose” E. 
Dambrauskas rašo apie 
užmiršto 1863 m. sukilimo 

savotišką likimą. Būdamas 
dalyvio Zigmanto Mineikos 
inžinierinės akademijos ka
detu, Zigmantas Mineika 
įsijungė i sukilimą. Tačiau 
jam nepasisekė — vos atvy
kęs vadovauti sukilėlių bū
riui iš Vilniaus į Vyšniavos 
mišką, Ašmenos apskrityje, 
sunkiai susirgo, o po mėne
sio jo būrys caro kariuo
menės buvo išblaškytas. 
Pats būrio vadas pateko į 
nelaisvę. Mirties nuospren
dis buvo pakeistas 12 metų 
katorga Sibire, iš kurios, 
rusų revoliucinių demokra
tų padedamas, pabėgo į Pa
ryžių .

Vėliau gyvenimo. audros 
jį nubloškė. į Turkiją, po 
to — į Atėnus, kur li
kimas suvedė jį su grai
kų bankininku Konstanti
nu Karapan o s u. Ryžtin
gas energingas jaunas in
žinierius patiko Karapano- 
sui. Graikas pavedė jam 
vieną sumanymą — padėti 
surasti senovės graikų 
miestą Dodoną, Dzeuso kul
tūros centrą su seniausiu 
orakulu “šventu” ąžuolu. 
Apie tai buvo minėta “Ilia
doje” ir “Odisėjoje.” Z. Mi- 
neikai po ilgų kasinėjimų 
1875 m. pasisekė atrasti 
Dzeuso šventyklos, o taip 
pat kitų pastatų, skirtų 
kultui ir aukų laikymui, li
kučius- Ypač įdomus radi
nys buvo alavinės lentos, 
kuriose užrašyti orakulo at
sakymai į įvairiausius kas
dieninius tuometinio graikų 
gyvenimo klausimus.

Atradimas sukėlė didžiu
lę sensaciją. Apsukrusis 
graikas Karapanosas 1878 
metais išleido Paryžiuje 
knygą “Dodona ir jos griu
vėsiai,” kuri jam, kaip se
nosios Dodonos atradėjui, 
suteikė nemirštamą garbę. O 
svetimšalis iš Lietuvos, nie
kam nežinomas inžinierius 
Zigmantas Mineika, sulau
kęs gilios senatvės, mirė 
1924 m. Atėnuose, toli nuo 
savo tėvynės.

J. Paliukonis
Vilnius, 1970.III.14

Plytos iš atmatų
Su atmatomis kovojama 

visokiausiais būdais. Jas de
giname ir užkasame į že
me, bandome sunaikinti stip
riai veikiančiomis rūgšti
mis. Yra net projektas iš
šauti jas raketomis į kos
mosą. i •

Originalų metodą siūlo 
viena japonų firma: gamin
ti iš atmatų plytas, paden
giant jas metaline arba 
plastamasine plėvele. Su
prantama, aukštų namų iš- 
tokių plytų statyti negali
ma, tačiau žemesniems pa
statams jos tinka.

Geriausi Lietuvos dažytojai
Vilniuje įvyko Statybos 

ministerijos organizacijose 
dirbančių dažytojų respub
likinės varžybos. Jose daly
vavo penkios komandos.

Kiekviena komanda, ku
rią sudarė du darbininkai, 
turėjo išdažyti po kambarį.

Ir laiko, ir kokybės at
žvilgiu nepralenkiami buvo 
kauniečiai dažytojai Jonas 
Dikavičius ir Vladimiras 
čečenikovas. Abu jie iš 
Kauno namų statybos kom
binato. Užduotį kauniečiai 
atliko per dvi valandas ir 
tris minutes. Antroje vieto
je— Šiaulių, trečioje— Vil
niaus i dažytojų komandos.

Elta
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San Francisco, Cal
Tarptautinės Moters 
Dienos atžymoj imas

Kovo 15 dieną, nors tru
putį pavėluotai, atžymėjo
me garbingą Tarptautinę 
Moters Dieną. Parengimas 
įvyko Suomių salėje, Berke
ley.

Kažkaip ši diena kvepėjo 
gražiuoju pavvasariu ir ši
lumos laipsnis siekė 70. San 
Francisco ir Oakland LLD 
abiejų kuopų darbščiosios 
narės paruošė šios žymios 
dienos atžymėjimui skonin
gus pietus, ir salės stalai 
buvo puikiai papuošti ža- 
vingomis gėlėmis. O atsi
lankiusių svečių nuotaika 
irgi kažkaip buvo šventa
dieniška.

Po pietų apie trečią va
landą prasidėjo programa. 
Mūsų žymi už taiką kovoto
ja Ksavera Karosienė pasa
kė įžanginę kalbą, pasvei
kindama svečius su Moters 
Dienos proga. Ksavera 
trumpai kalbėjo, nes radosi 
viešnia Madeline Duckies, 
taipgi žymioji už taiką ko
votoja ir tik prieš Naujus 
Metus grįžusi iš Šiaurės 
Vietnamo. O jos laikas šiai 
dienai buvo apribotas. Ma
deline Duckies buvo viena 
iš trijų pakviestų dviem 
savaitėm pasižvalgyti po 
Šiaurės Vietnamą, prieš ku
rį nemaža metų tęsiamas 
baisusis karas.

Primintina, kad Madeline 
Duckies nuostabi asmenybė, 
liesutė, lyg dar būtų jau
nuolė mergaitė. Bet va įdo
mu, kad ši grakšti moteris 
yra 5 užaugusių sūnų mo
tina. Vienas jos sūnus lan
ko kolegiją, kiti vidurinę 
mokyklą.

Ksavera savo kalboje 
apibūdino Madelines parei
gas. Pav., ši energijos pil
na moteris, nuo jos grįžimo 
iš Vietnamo, nėra turėjusi 
nei vieno laisvo sekmadie
nio, be to, jos ir kitos die- 

^nos nelaisvos asmeniniams 
josios reikalams — sakė 
Ksavera.

Be abejo, jai prisiėjo pa
sakyti daug kalbų įvairioms 
žmonių grupėms, mokykl
oms ir t. t. Be to, ši ryž
tinga moteris esanti taip 
pat žmoniškumo jausmo ko
mitete, kur šiandien iš Viet
namo atgabenami (nors jų 
tūli) labai pavojingai apde
ginti vaikučiai nuo tų bai
siųjų napalminių bombų 
gydymui į mūsų šalį.

Žymėtina, kad laike Ma
delines paša k o j i m o apie 
vietnamiečių pergyveni
mus, visoje salėje viešpata
vo kapų tyla. Kalbėtoja 
sakė, kad Vietnamo val
džia yra apskaičiavusi, jog 
Vietname civilinių gyvento
jų abiejose pusėse — šiaurėj 
ir pietuose — nuo nuolati
nių bombardavimų civili
nių žmonių užmušimai ir 
sužalojimai viršija visų ka
riuomenių nuostolius.

Taip pat kalbėtoja tei
gė, kad Vietnamo duome
nys rodo, kad kiekvieneriais 
metais daugiau negu ?00,- 
000 yra užmuštų ir pavo
jingai sužeistų. Prie to, 
kalbėtoja sakė, kad 60 pro
centų visų šio baisaus ka
ro aukų yra vaikai žemiau 
16-kos metų amžiaus. Dau
gybė jų yra pavojingai su
žeistų ir, be abejo, didžiau
siose kančiose be tinkamos 
medikalinės priežiūros.

Iš tikrųjų, šiurpas krečia 
girdint apie šių žmonių

Urmonienė taipgi pasveiki
no mielus tautiečius—LLD 
45 kuopos narius-veikėjus ir 
šeimininkes. Ji patyrusi pa
rengimų eilėse, žino šeimi
ninkių sunkumus. Visiems 
padėkojo už draugiškumą 
ir palinkėjo visiems stiprios 
sveikatos, ištvermės saulė
toje Floridoje.

Dainos Mylėtojai padarė 
įžanginę dainos programą, 
sudainuodami “Lietuva 
brangi” ir kitas liaudies 
daineles. Roselan d i e č i a i 
daug dainelių sudainavo, o 
pianu akompanavo Daratė- 
lė Murelienė.

Vienas iš svarbiausių bu
vo duetas: motina Anna 
Martin ir duktė Nancy Ma
lone .—- sudainavo “žvaigž
dės dainą.” Sudainavo la
bai pagirtinai, net visi nu
stebo. Jos gavo daug ap
lodismentų.

St. Petersburg lietuviai 
buvo labai patenkinti kon
certu. Dainos Mylėtojai, 
vadovaujant Adelei Pakal
niškienei, taip pat gerai pa
sižymėjo. Garbė. Daratėlei 
Murelienei ir Adelei Pakal
niškienei už jų puikią ener
gingą vadovybę.

Džiugu, kad šioms meni- 
Ksaveros sumanymas pans Administration Hospi- ninkėms buvo laiminga ir 

linksma kelionė į saulėtos 
Floridos padangę. Linkime 
laimingos kelionės atgal į 
namus. Mes jūs niekados 
nepamiršime.

Susirinkimas ir vaišės
Kovo 22 d. įvyko San 

sanfranciskiečių kuopų su
sirinkimas Roy ir Made
line Mijatų rezidencijoje, 
Los Altose. Mijatų reziden
cija £ana jauki. O dienos 
grožis ir gražiojo pavasario 
medžių, gėlių žydėjimas —■ 
tikrai atsilankiusius kuopų 
narius ir svečius puikiausiai 
nuteikė. Apgailėtina, kad 
posėdžiai buvo1 truputį sku
boti.. Mat, mūsų veiklioji 
narė Valė Sutkienė prisimi
nimui savo mylimo vyro

kančias ir nežmoniškus per
gyvenimus. Tos suvargin
tos šalies gyventojai tiek 
turi kentėti!

Kalbėtoja toliau tęsė, kąd 
Hanoi mieste labai retai 
kur matėsi automobilis — 
vien dviračiai, dviračiai, pu
sė Vietnamo gyve n t o j ų 
esą ant dviračių. Vietna
miečių įrankiai dar tebėra 
primityviški, tačiau gyven
tojai, pas ką tik jėgų ran
dasi, dirba, taiso išbombar- j Benedikto Sutkaus mirties,
duotas vietas, tiltus ir tt. O 
tos vietnamietės moterys, 
kalbėtoja sakė, labai rūpes
tingai, pasiryžusiai darbuo
jasi ryžių plantacijose ir 
visame kame. Be kitko, kal
bėtoja sakė, šiaurės vietna
miečiai pilnai pasiryžę ko
voti. Visur pakviestos de
legatės girdėjo jų pareiški
mus, kad “mes nepasiduo
sime, mes kovosime iki pa
skutinio žmogaus, paskuti
nės gyvybės” ir t. t. ir t. t.

Džiugu, kad šioje Moters 
Dienos atžymėjimo sueigo
je pirmą kartą po sunkios 
ligos atsilankė mūsų Alekas 
Taraška. Jo sveikata žy
miai pasitaisiusi, ir jis pil- 

Inai pasiryžęs nelemtą ligą 
nugalėti. O mes visi jo bi
čiuliai tuo džiaugiamės ir 
linkime jam tą pilnai pa
siekti.

San Francisco mieste 
tarnautojų streikas

Organizuoti į profsąjun
gas (darbininkai) miesto 
tarnautojai sustreikavo, ir 
veik visas miestas tapo su
paralyžiuotas. Miesto trans- 
portacija visiškai sustojo, 
mokyklos, miesto ligonbū- 
čiai ir kitos įstaigos susto
jo veikusios. Kai kurios 
unijos buvo iššaukusios sim
patijos streiką.

Miesto pareigūnai susirū
pino, ypač miesto majoras 
Joseph L. Alliolo sakė, kad 
per pora naktų nemiegojo, 
su streikuojančių komitetu 
tarėsi. Juos baimė krėtė 
dėl generalinio streiko iš
šaukimo. Sekančią dieną 
būtai tas įvykęs. Tad žūt
būt) prisiėjo jiems maždaug 
sutikti su streikuojančių 
reikalavimais.

Tiesa, streikieriai nelabai 
entuziastiški su laimėjimu. 
Gaus tik 5 procentais dau
giau algos. O va kovo 20 
d. San Francisco ir apylin
kės laiškanešiai bei pašto 
tarnautojai streiką paskel
bė.

ir dar kartu supuolė jo gim
tadienis, tai ta proga Valė 
pasikvietė savo ir velionio 
Benedikto draugus ir arti
muosius pavaišinti.

Baigiant vaišintis, Ksave
ra Karosienė, paprašiusi 
svečių dėmesio, padėkojo 
Valei už jos darbštumą ir 
vaišingumą. Ir ji atsikrei
pė į svečius dienraščiui “Vil
niai” paramos. Ksavera 
pranešė, kad gegužės pra
džioje įvyks “Vilnies” suva
žiavimas, ir jeigu Valė mus 
visus skaniai pavaišino, tai 
mes turime ta proga su do
leriu kitu paremti “Vil
nį.” " 
buvo vietoje.
Valė paklojo ant stalo $25 
tam tikslui. Na, ir greitai 
atsirado $82. Prie to, Valė 
buvo tam tikslui padirbus 
megztinuką ir už jį gauta 
$18, na, tai visa šimtinė 
“Vilnies” paramai.

Beje, teko nugirsti, kadi 
Ksavera dalyvaus “Vilnies” 
suvažiavime Chicago j e.

Beje, San Francisęo LLD

So. Boston, Mass.
Kovo 19 dieną aplankiau 

sergantį “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytoją L Butkų. 
Jis randasi New England 
Medical Center Hospital, 171 
Harrison Ave., Boston, 
Mass. Jau 2 savaitė kai li
goninėj. Pirma turėjo in- 
fluenzą, o antra išsivystė 
plaučių uždegimas. Rodos, 
kad pavojus jau pašalintas, 
bet dar labai yra silpnas.

Jis gyvena 579 E. Eight 
St., So. Bostone.

1966 metais buvo parva
žiavęs į Lietuvą. Aplankė 
savo gimines ir kasmet 
rašo1 3 “Laisves” savo 
minėms Lietuvoje.

Linkiu jam greitai
sveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

Hartford, Conn.
Po ilgų žiemos šalčių 

Hartfordas atgijo. Sekma
dienį, balandžio 5, svetainė
je 157 Hungerford st., Lai
svės choras rengia smagų 
pobūvį su skaniais pietu
mis. Klubo durys atsidarys 
12 vai. ir svečiai, atėję ank
sčiau irfužėję kluban, yra 
maloniai priimami gaspado- 
riaus Povilo Nafvido. Ne- 

pie- 
Tu- 
Tai

uz- 
gi-

pa-

S. Raiiiard

Bayonne, N. J.
Kovo 20 dieną mirė Au

gust Muzikevich, sūnus il
gamečio “Laisvės” skaity
tojų ir rėmėjų Felix ir An
na Muzikevich, Budd Lake,

reikės nuobodžiauti. O 
tūs bus duodami 1 vai. 
rėsime ir margučių. 
Lietuvių tradicija.

Visus kviečia Rengimo 
Komisija.

Ir nugirdau, Laisvės cho
ras rengiasi prie metinio 
parengimo. Mokinasi gražių 
dainų, kalba, kad bus ir iš 
kitur dainininkų. Tai kam 
dar sveikata tarnauja, tu
rėtumėm visi pasižymėt tą 
dieną ir traukti į Hartfor
dą. Tai bus Laisvės choro 
koncertas gegužės 24, 157 
Hungerford St. salėje.

Minersville, Pa.
Ilgametis “Laisvės” skai< 

tytojas, pažangios spaudos 
rėmėjas, Kazimieras Šan
kus, kovo 1-mą dieną atX 
šventė savo 80 metų gintu
mo sukaktį.

Liūdi, kad prieš 2 metus 
mirė jo mylima žmona.

Džiaugiasi, kad jo gyve
nimą pralinksmina geri 
vaikai, sūnus, duktė, žentas 
ir du anūkėliai.

Nors metų našta sunki, 
dar gana stiprus. Gali eiti 
kasdienines pareigas, užsi
dirbant pragyvenimą. Pro
ga gimtadienio, jubiliatas 
įteikė laikraščiui “Laisvei” 
25 dolerius.

Boston, Mass.
LLD 7-toš apskrities su

važiavimas įvyks balandžio 
12 d., 318 Broadway, 11 v*

Mirė East Orange Vete-

Pirmiausia tai. Buvo antrojo pasauli-

nies” suvažiavimui pasvei
kinti.

Varde atsilankiusiųjų di
delis padėkos žodis Roy ir 
Madeline už rezidencija, Va
lei už vaišes ir svečiams už 
aukas.

Prancūzijoje yra 6 0,00 0 
burtininkų ir burtininkių. 
Už vizitą jie ima nuo 10 
iki 1,000 frankų. Per me
tus į jų kišenes suplaukia 1 
bilijonas frankų.

Vienas Paryžiaus laikraš
tis duoda turistams gerus 
patarimus:

Anglijoje viskas leistina, 
išskyrus tai, kas yra už
drausta. Vokietijoje viskas 
yra uždrausta, išskyrus tai, 
kas yra leistina. Prancūzi
joje viskas yra leistina, net
gi tai, kas yra uždrausta.

nio karo laivyno veteranas. 
Buvo pašarvotas L. ir F. 
Funeral Home, Bayonnėj. 
Kovo 24 d. palaidotas su re
liginėmis apeigomis North 
Arlington kapinėse.

Liūdesyje liko> žmona Do
rothy Rooth, tėvai Felix ir 
Anna Muzikevich, B.udd 
Lake N. J.; broliai Vitai 
Muzikevich, North Arling
ton, ir Joseph Sulnitis, 
Point Pleasant, N. J., sesuo 
Helen Matlose, Bayonnėj.

Reiškiame gilią užuojau
tą jo žmonai Dorothy, tė
veliams, broliams, sesutei ir 
artimiems. O tau, August, 
lai būna lengva žemelė ilsė
tis amžinai.

Martin Sėlius, 86 mėtų, 
pasitraukė ųš gyyvųjų tar
po. Buvo LLD 45 kuopos • -r- • . • ii(riaiys, gimęs Lietuvoje, bet 
ilgiausiai gyveno Rygoje, 
mokėjo šešias kalbas.

Velionis paliko dukterį, 
kuri kartu su juo gyveno.

Reiškiame užuojautą ve
lionio dukrai ir jo artimie
siems ' ’

Anna Walins

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija turėjo susirin
kimą kovo 12 d. Nutarė tu
rėti parengimą balandžio 
26 d.

Tiek draugija yra lai
minga, kad turi dar mielas 
gaspadines, niekad nepa- 
vargstančias. Tai K. Miller, 
M. Baltųlionienė ir M. Ber- 
nett.

Valdyba prašo visus na
rius būti parengime./

, . J. V.

Kviečiame visas kuopa^ 
su delegatais skaitlingai da
lyvauti. Turime daug reika
lų apkalbėti kas link “Lai
svės” pikniko. Turime ge
rai prisiruošti prie jo, kad 
jis būtų pasekmingas.

Šiemet įvyksta LLD su
važiavimas rugp. 20 d., De
troite, Turėkime ir šį suva
žiavimą5“ aptarti.

J. Jaskevičius,
Apskr. Sek.

St. Petersburg, Fla.
Pavasaris dainorių širdyse
Pavasarinis koncertas pra

vestas sėkmingiausiai. Gam
ta irgi pasitarnavo pasa
kiškai. Tad ir žmonių pri
sirinko pilnutėlė Laiškane
šių salė. Svečiai-viešnios ir 
vietiniai su nekantrumu
žingeidžiai lauke dainorėlių ton, • i i i i • • • • v ¥ A _ _

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos SrityjeStoughton, Mass.
Kovo 23 d. mirė “Lais

vės” skaitytoja Veronika 
Venskevičienė (Simavičiū- 
tė), 65 metų. Mirė Goddard 
Memorial ligoninėje. Ilsė
josi James B. Cotter Fune
ral Home įstaigoje, apda- 
binta gėlėmis. Palaidota 
Evergreen kapinėse.

Liūdesyje liko vyras Al
fonsas Venskevičiųs, sūnus 
Walter Venskevich, Stough- 

, Mass.; duktė Mrs. 
Frances ir jos- vyras John 
Bogesin, So. Boston, Mass.; 
brolis Joseph Simonavich, 
Stough tone; 6 anūkai, kitos 
giminės T. Lietuvoje,.

Paėjo iš Laibiškių kaimo, 
Deltuvos srities, Ukmergės 
rajono. 1966 metais lankėsi 
T. Lietuvoje, suėjo savo gi
mines. Kai sugrįžo, jiems 
užrašė laikraštį “Laisvę” į 
T. Lietuvą: Šatui Jurgiui į 
Jurginų kaimą, Gulbinui 
Jonui į Raziunų kaimą (abu 
Ukmergės raj.).

Velionė labai mylėjo laik
raštį “Laisvę”. Per dauge
lį metų sučėdyti laikraščio 
numeriai gražiai suguldyti 
ir surišti. Ji mokėjo pada
ryti labai gražias paduškai- 
tes, yra jų padovanojusi 
“Laisvės” piknikui ir vieti
nių moterų klubų parengi
mams.

Kad ji mylėjo “Laisvę”, 
tai jos pagerbimui, jos vy
ras Alfonsas Venskevich 
“Laisvės” stiprinimui dova
nojo $25.

George Shimaitis

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS. suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERAI APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerą apdraudą. Jei u 

kas jau turi kokią nors apdraudą kitur, nepadarysM 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su-4 
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
1 Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

pasirodant. O labiausiai iš 
Rožių žemės roselandiečių 
su jųjų mokytoja Daratė- 
le Yuden-Mureliene.

Kaip visada, programą 
atidarė programų vedėjas 

; V. J. Valley su pasveikini
mu meno mėgėjų, svečių ir 
publikos. Sveikino viešnias 
dainos mėgėjas—Roselando 
Lietuvių Moterų chorą, ku
rio mielosios sesės atvyko 
iš taip toli, pašventė savo 
brangų laiką LLD 45 kuo
pai kad dalyvauti mūsų 
rengiamoje programoje ir 
padainuoti kartu su mūsų 
Dainos Mylėtojais, taipgi 
sykiu palinksminti St. Pe- 
tersburge gyvenančius bal
tagalvius “jaunuolius.” 
Kvietė priimti mūsų šiltus 
sveikinimus nuo garbingo
sios LLD 45 kuopos narių, 
darbingosios komisijos — 
šeimininkių, Dainos mylė
tojų ir vadovės Adelės Pa
kalniškienės. Valley sakė: 
Mes su daina išreiškiame 
jausmą naujoms mintims- 
idėjoms. Su daina kovoja
me prieš nelygybę, skurdą, 
išnaudojimą, taipgi prieš 
neteisėtą karą Vietname.

Roselando Lietuvių Mote- 
• B. Aleknavičiaus nąofrauka ‘|?ų ęhųro piripipinkė Julia

4 
įL.

i V

Klaipėda. Į gimtąjį uostą sugrįžus.

Atėnai. — Graikijos val
džia paskelbė, kad 35 žmo
nės bus teisiami už sabota
žą ir priešvaldišfcą veiklą.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap- 
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

Association of Lithuanian Wprkprs 1 
(Lietuvių Darbjnipkų Spsiyienijįimas) 

104-07 102nd Street, Qzone Park, N. y. H41?

I



Penktadienis, Balandžio (April) 3, 1970

rubiiKos 
grupę. As 
pemo bus

Antanas palaikė artimus 
ryšius su Onute, pasikeisda
mi laiškais, ir per ilgoką 
laiką mokėdavo už “Vil
nies77 prenumeratą. Tačiau 
mirtis išskyrė ją iš gyvųjų 
tarpo, vos sulaukusią 60 me
tų amžiaus. Antanas labai 
gailisi netekęs mylimos se
sutės Onutės.

Onutė paliko dideliame 
liūdesyje dukrą Antosę Ju
revičienę ir jos šeimą, sūnų 
Vytautą, ten Lietuvoje, ir 
vienatinį brolį Antaną ir jo 
žmoną Heleną Pagiegalus 
čia Amerikoje.

Visalaikinės ramybės il
sėtis brangios Tėvynės že
mėje. O gyviesiems gili už
uojauta.

MIAMI, FLA.
Kovo 18 dieną Aido cho

ras ir L-LD 7 o kuopa bu- 
vo bendrai surengę pietus 
ir koncertą .Lietuvių ’ docia- 
vio Kiubo saieje. 
turėjome cnaeię 
manau, kad ir 
rengėjams.

/nuo cnoras turi gerą 
pirmininką. Jo vadovyoeje 
viSKas ėjo gražiai. Pir
miausia visas cnoras sudai
navo “bveiKi gyvi mūs sve
čiai7. Choro visos moterė
les sudainavo porą daine-

> lių “ras darželį trys mer
gelės” ir “balta žiemužė”, 
vieną damą sudainavo He
lena IViankauskienė “che-1 
sera.” Helen ir rranasJVian- 

• kauskai sudainavo duetu 
“O dariau dariau liseles” ir 
“Saulutė nusileido”. Jų dai
navimas publikai patiko.

S. Zavis mandalina pa- 
grajino 3 kavalkus. Publi
ka mylėjo klausytis. May 
Gabrenienė su S. Vaineikių 
dainavo duetu porą dainų— 
“Karvelėli7’ ir “Onyte”. Pu- 

Vblikai jų dainavimas pati
ko.

May Gabrenienė porą dai
nelių dainavo solo — “Jau
noji mergele” ir “Neklaus- ninku vardu. .Tai dabar tą 
ki širdužėlė”. Taip jos dai- čekį ,ir siunčiu “Laisvėn”, 
navimas publikai patiko,] 
kad nenorėjo jos paleisti 
nuo estrados.

S. Vaineikis sudainavo 
porą dainelių — “Kalvis” ir 
iš operos Rigoletto “Širde
le”. Abi dainos išėjo gana

- gerai.
Choro mokytoja Birutė 

Ramoškaitė sudainavo tris 
liaudies dainas. Taip ji gra
žiai dainavo, kad publika 
nenorėjo jos paleisti nuo 
estrados. Publika Birutę iš
šaukė dar vieną dainą dai
nuoti. Tai tilęra mūsų lak- 
štingalė savo dainavimu.

Paskutinę programo dalį 
pildė visas choras.— Padai- 

Vavo 4 dainas — “Saulutė 
tekėjo”, “When I Grow Old 
to Dream”, “Per laukelį jo
jau” ir “Nemunas”. Su tuo- 
mi koncertas ir užsibaigė.

Gegužės 17 d. Aido choras 
rengia pietus ir koncertą. 
Choro moytoja turės vėl 
sunkiai padirbėt chorą mo
kinant naujų dainų.

Kovo 25 d. LLD 75 kuopa 
turėjom pietus ir susirinki
mą. Kuopos reikalus apta
rėm. Daug gerų darbų at
likom. “Vilnies” suvažiavi
mą pasveikinom su $10() ir 
prieš karą centrui aukojom 
$50. Tegul jie dirba labai 
svarbų darbą dėl mūsų vi
sų.

Ona Wellus

Elizabeth, N. J.
New Jersey valstijos 
“Laisvės” vajininkams

Kaip jau žinote, draugai 
vajinmkai, mes laimėjome 
“Laisvės” vajuje 1969 metų 
3-čią premiją sumoje $35. 
Tai aš maniu, kad visi va- 
jininkai sutiksite laimėtą 
dovaną paaukoti “Laisvės" 
biudžetui New Jersey yaji-

“Laisvės” vajui praėjus, 
noriu pareikšti padėkos žo
dį visiems New Jersey vaji- 
ninkams ir kitiems, Hųrie 
kuo nors prie šio , va jaus 
prisidėjo,. ;

Taipgi dėkoju “Laisvės” 
knygvedei L. K-te i už jos 
puikų; .sklandų darbą, kuris

dėkui ir ‘visiems “Laisvės” 
skaitytojams čia ir Lietu
voje. Dėkui įr tiems, kurie 
“Laisvę”' atnaujina ir nau
jas prenumeratas užrašė 
Lietuvon ir Amerikoje.

Stiprios sveikatos Visiems 
vajįninkąm  ̂j, ir “Laisvės” 
skaitytdjams čia ir' Lietu
voje. — > ; f

“L.” vajininkas,
K. Paciūnas

Haverhill, Mass.
Onos Večkienės nelaimes

Praėjusią vasarą “Lais
vėje” buvo rašyta, kad Bos
tono ligoninėje Onai Več- 
kįenei tapo nupiauta koja 
ligi riešo. Šiaip taip “pa
sveiko,”> tapo įtaisyta jai 
dirbtinė koja, ir su rams
čiu ant keturių ratukų ga
lėjo po savo namelio kam
barius vaikščioti. Bet ra
mybės neturėjo: skausnojo 
operuotą koją ir apėmė ne
pakenčiamas skausmas an
trąją koją.

Jos geroji duktė Olga 
dažnai ją vežiojo į tą pačią 
Bostono ligoninę. Daryta 
viskas, kas galima. Bet... 
ir antrosios kojos likimas 
buvo toks pat—nupiauta.

Kaip skaudžiai ji moka 
už gyvenimą, kuri ji gyve
no linksmai kultūringai ir 
viltingai.

Jaunystėje Ona buvo dai
nų mėgėja. Gyvendama 
Lawrencuj, ji buvo viena iš 
tenykščio Liaudies choro 
organizatorių ir per visą jo 
gyvavimo laiką jame akty
viai dalyvavo (o jų dukra 
Olga per kiek laiko jam 
mokytojavo). Anais metais 
ji parašė “Laisvei” ir to 
choro istoriją. ,

Veikė Ona ir Lietuvių 
Progresyvių Moterų Susi
vienijimo kuopoje — sekre
toriavo. Veikė rengiant vai
dybinius vakarus. Vadova
vo jauniesiems, kur veika
lai reikalaudavo jaunimo 
su dainomis. Tvarkė ir jau
nųjų Ateities Žiedo grupę, 
kuri buvo globojama pro- 
gresjsčių. , Rašinėdavo ko- 
respondencijas “Moterų 
Balsui,” kurio redakcija ap
dovanojo ją knyga.

Ir štai, lyg už visa tai 
geroji-žiaurioji gamta žai
džia savo tvarinio kančio
mis ...

Širdingiausiai linkiu drau
gei Onai sustiprėti taip, 
kad dar ilgai ilgai galėtų 
gėrėtis savo nameliu ir sa
vaisiais, kurie ją taip labai 
myli—vyru ir dukra.

Philadelphia, Pa.
Tai ir balandis

Balandėliai burkuoja, gal 
vargelius rokuoja. O sąmo- 

. ningi lietuviai dieneles 
, skaičiuoja, kiek jų beliko 
iki spaudos parengimo, ku
ris įvyks balandžio 12 dieną.

Paštininkai 
mus sutrukdė. Nei laiškų, 
nei laikraščių.
skubėkim užprašyti į sve
čius, kad atvktų kuo skait
lingiausia. Ne tik Philadel- 
phijos, Camdeno, Chesterio 
draugai, bet ir baltimorie- 
čiai, redingiečiai, eastonie- 
čiai, sellersvilliečiai ir new- 
yorkiečiai.

Turėsime įdomią dai
lės ir muzikos programą. 
Mūsų anūkai žada pasiro
dyti, ką jie gali. Taipgi vieš
nia atvyks net iš Stamford, 
Conn., drg. Amilija Yusko- 
vič su daugeliu paveikslų 
iš Lietuvos.

Mūsų gerosios gaspadines 
H. Tureikienė ir F. Polie- 
pienė žada 
nius pietus, 
sime 12:30
Gustaitienė skanių lietuviš
kų pyragų žadėjo prikepti.

Kadangi šiuo laiku mote
rys yra tvirtesnės ir jų dau
giau yra, tai labai pageidau
jame, kad kuo anksčiau jos 
atvyktų, nes patarnautojų 
visuomet reikalinga.

Kaip susirasti parengimo 
vietą ir be mašinų: Broad 
St. žymi gatvė. Važiuodami 
ar iš North ar South išei
kit į viršų stoty j Erie Ave., 
sėskit į gatvekarį 53, einantį 
į West, važiuokit iki Walnut 
La., ten išlipus biskį nuo 
kampo paėjus, bus 6024 
Wayne Ave. Basai “K” ir 
“J” važiuoja skersai Wayne 
Ave. ant Cheįton Avė. Ten 
išlipus reikia paeiti porą 
blokų į N. pusę.

Maloniai užpraššome at
silankyti į pirmą pavasarinį

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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su streiku

Dabar visi

pagaminti ska- 
kuriuos valgy- 
val. O Verutė

Rengėjai

Ex Lowellietis

> Binghamton, N. Y.
į Skaudi žinia

Vargiai rastumėm žmo
gų, kuris lauktų nemalonių 
bei skaudžiai širdį verian
čių žinių. Tačiau gyveni
me taip įvyksta, kad ir ne
lauktos, netikėtos, o jos vis
gi ateina, atnešdamos žmo
gui skaudų širdies sukrėti
mą. Taip ir čia įvyko.

Prieš kelias dienas Anta
nas Pagiegala gavo laišką 
iš Pakruojo miestelio, ku
riame rašoma, kad ten gy
venanti vienatinė Antano 
seselė, Ona Černienė, 1970 
m. vasario 8 dieną išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo visiems lai
kams. Ši liūdna žinia labai 
skaudžiai sukrėtė Antaną 

X P a g i e g a 1 ą. Mat, velionė 
^Ona buvo paskutinė asme

nybė Antano šeimoje. Da-
> bar jis liko vienas kaip tas 

paukštelis, išskirtas iš šei
mos ir iš gimtojo krašto 
Lietuvos.

LLD 6 kp. mėnesinis su-į 
sirinkimas įvyks pirmą seki 
madienį, balandžio u-tą d.’, 
antrą vai. popiet. Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St. s

LDS 67 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks 2-rą sek
madienį, 2 valandą po pietų, 
toj pačioj minėtoj vietoje. ,

Prašome narius dalyvau
ti susirinkimuose, nes yra 
labai svarbių reikalų, ku
riuos turėsime apsvarstyti. 
Jau pavasaris, turime prisi
rengti nors prie kokio ma
žo veikimo.

George Shimaitis

tuose

Vroclavo zoologijos sode 
atsitiko keistas dalykas: 
dingo pusantro metro ilgio 
nuodinga Pietų Amerikos 
gyvatė šararaka. Prabėgo 
kelios dienos. Pagaliau vie
nas darbuotojas pastebėjo, 
kad patelė, kuri gyveno vie
name narve su dingusiuoju 
patinu, gerokai išpampusi. 
Nuodugniai apžiūrėjus, 
paaiškėjo, kad ji prarijo sa
vo kompanijoną. Ši gyva
čių pora išgyveno viena
me narve dešimtį metų. 
Kad ateityje nebūtų tokių 
“šeimyninių’* tragedijų, zo
ologijos sodo direkcija nu
tarė išskirti kitas gyvačių 
poras.

Ona Černiene
IVfTre Tarybų Lietuvoje, Pakruojo miestelyje
Reiškiame gilią užuojautą jos liūdinčiai dukrai, 

Stasei Jereivičienei ir jos šeimai, sūnui Vytautui 
ir artimiems giminėms ir draugams Lietuvoje. 
Taipgi broliui Antanui ir jo žmonai Helen Pagie- 
galams, gyvenantiems Binghamton, N. Y.

M.> Lynn 
J. Lynn 
J. Kireilis 
A. Kireilienė 
J. Uogentas 
A. Uogentienė 
G. Slesser 
E. Slesser 
V. Kazėnas 
O. Wellus

Binghamton, N. Y.

W. Ewanow
F. Ewanow
I. Vėžis
H. Vėžienė
E. Strole
St. Vaineikis
N. Yudikaitienė
J. Kazlauskas
J. Krasauskas
W. B. Keršuliai

Oakville, Conn.
Tai dar viena pažangietė 

išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Mirė Anastazija Barkaus
kienė, sulaukusi 75 metų 
amžiaus. Velionė gimusi 
Lietuvoje Oškabalių kaime, 
Vilkaviškio rajone. Šioje 
šalyje išgyveno 58 metus.

1919 metais atvyko iš Lie
tuvos į Waterbury ir pas
kui persikėlė gyventi į Oak
ville, ir čia išgyveno iki 
mirties. Jos vyras mirė 
prieš daugelį metų. Jis mirė 
staiga. Aš jį gerai pažino
jau, nes kartu augome.

Velionė Barkauskienė bu
vo gero būdo moteris, mo
kėjo su visais gražiai sugy
venti. Užaugino 3 sūnus, 
kurie šiandien liūdi jos. 
Taipgi liūdi šeši anūkai ir 
3 proanūkiai ir keletas toli
mesnių giminių. Taipgi liū
di jos sesutė Žiūraitienė, 
kurios gyvenimo draugas 
mirė pereitais metais rugp. 
11 d. Taipgi buvo geras 
žmogus.

Gaila gerų žmonių, bet čia 
jau toks gamtos patvarky
mas — kas gimsta, tas ir 
miršta. Aš manau, kad pla
čiau apię velionę parašys 
kiti draugai.

, J. Strižauskas
5,

PATAISA
Kovo 20 d. laidoje, sveiki

nimų sąraše buvo pažymė
ta auka $5 nuo A. J. Kau
linių. Tupėjo būti: A. J. 
Kauliniai,,Huntington 
Šta., N. -Y. — Atsiprašome.

MASSEUSE. Immediate opening 
for permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
ajid most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floaters. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

EARN — While You Learn A Skill

—CHEMICAL OPERATORS

—CHEMICAL TRAINEES

I
We Are Part of New Jersey's Growing Chemical. Industry.

CLEANING WOMEN. Pleasant 
work. For main line Catholic Col
lege foi’ girls. Hours 8 AM to 12. 
5 days a week. Call Mr. Graham. 
527-0200. (22-28)

SHOP HELP

Order filling. No skills necessary.
Will train. Light work.

Liberal benefits. Apply in person.

AMES SUPPLY COMPANY

465 W. Main St., Wycoff, N. J.
891-9560. (23-25)

CLERK-TYPIST 
“Free Travel Benefits”

We now have available an interest
ing position in our regional office.

... Must be able to handle an 
equal amount of form work and 
typing plus filing.

... Will be groomed foi’ a promo
tion within this office.
Salary commensurate with ex

perience.
Call Mr. Armitt 594-0400, ext. 227 

or apply Mezzanine Floor ent.
GREYHOUND LINES—EAST 

525—11th Ave., (40th St.) N. Y. C. 
An Equal Opportunity Employer 

(23-26)

MAN & WIFE ASSISTANT for 
53 unit suburban apt. bldg. Lands- 
downe, Pa. Some knowledge boiler 
rm., minor plumbing repairs, lite 
cleaning, collect rents in office. 
Bldg, in excel, cond. with good 
clientele. Gd. sal. plus modern 4 
rm. apt. References req’d. MI 9- 
3788, aft. 6:30 PM. (23-26)

MAN & WIFE. APT. HOUSE.

Maintenance team, live in, exper
ienced. New luxury elevator apt. 
house. OR 7-0800. Philadelphia, Pa.

(23-29)

DRIVERS. For fuel oil. Men who 
are interested in learning All phases 
of business. Year round positions. 
LANCIA OIL, 160 E. Railway Ave., 
Paterson, N. J. 201-278-2270.

(23-26)

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

Also locker room man. Over 25, 
Newark, pel. (302) 737-1201.

(23-29)

WANTED— TRAY GIRL. Pref- 
erbaly from Bryn Mawr or sur
rounding areas. For food service 
and general kitchen work. Suitable 
hours, good salary with chance for 
advancement, paid vacation, sick 
pay and other good working condi
tions. No experience necessary, will 
train.
BRYN MAWR TERRACE CON

VALESCENT CENTER, Bryn Mawr, 
Pa. LA 5-8300. Tuesday thru’ Fri
day, 9 AM to 3 PM. (23-27)

CAFETERIA
UTILITY MAN

Reliable man to work in our mo
dern cafeteria from 9 AM to 5:30 
PM. Job security, good working 
conditions, company-paid benefits. 
Apply in person or call BOB SAR- 
ZILLO, 722-3200, Ext. 2664.

RCA
An Equal Opportunity Employer 

Route 202 Somerville, N. J.
(25-27)

WE OFFER:
• AN EXCELLENT STARTING RATE
• FREQUENT INCREASES
.• MEDICAL, DENTAL AND LIFE INSURANCE PROGRAMS
-• LIBERAL HOLIDAYS AND VACATIONS
• PENSION PLAN & PAID SICK LEAVE

.................... QUALIFICATIONS: " . ""
BASIC ARITHMETIC, MECHANICAL APTITUDE 
WILLINGNESS TO WORK ROTATING SHIFTS 

REFERENCES WILL BE CHECKED

CALL OR VISIT: MR, R. BATEN
777-0741

— GIVAUDAN- ”
CORPORATION

125 DELAW ANNA AVE. CLIFTON, N. J.
An Equal Opportunity Employer

(24-27)

COIL WINDERS

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES
67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.

(20-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters. x

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-77878

(22-31)

AUTO

SERVICE MANAGER

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR FULLY QUALIFIED MAN TO 
SUPERVISE LARGE VOLUME SERVICE DEPARTMENT. EXCEL
LENT COMPENSATION PLAN INCLUDING MANY FRINGE BE
NEFITS, ETC. DON’T PASS UP THIS POSITION IF YOU’RE 
LOOKING FOR SOMETHING BETTER. PLEASE PHONE MR. 
R. EPERTHE^NER FOR PERSONAL CONFIDENTIAL INTER
VIEW.

VIC POTAMKIN CHEVROLET
1015 Broad St., Newark, N. J. 643-7300

(25-26)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 

[openings for aggressive individuals 
who are anxious toprove themselves 
and be considered for future pro
motions. Also available: part time 
job for day shift; for Warehouse 
cleaning and recuperating.

Excellent starting salary with 
full range of benefits. Call Mr. Ro- 
mash, 382-4623 or 382-4624 for in
terview.

MARTIN BROWER CORP.
Randolf Ave., Woodbridge, N. J.

07095 (23-26)

MACHINISTS. Part time. Vert
ical Mill, Milling Machine, Turret 
Lathe, Drill Press. Qualified men 
interested in part time work on 
Tues., Wed., & Thurs. from 6 PM 
to 10 PM. Top hourly rates, plus 
shift differential. Location in North
east Philadelphia. Call NE 2-2800. 
9 AM to 5 PM. (20-26)

AUTO MECHANIC. For used car 
dept, with N. J.’s finest New Car 
Dealer. Must know all cars. All 
benefits, excellent working condi
tions. Profit-Sharing plan. Apply to: 
MR. OTTO SGOBBO, 8 AM to 5 
PM. MAXON PONTIAC, Route 22, 
Union N. J. 964-1600. (20-26)

HOUSEKEEPER. Beautiful home 
in Yardley. One hour from Phila. 
2 small children. Light housekeep
ing. Other, help kept. Private room 
& TV. Good salary. References. 
Please call Mrs. Stein. 1-736-1551.

(23-29)

TIME KEEPER, mature or semi
retired individual with past time
keeping or accounting baeground, 
to prepare and control card imputs 
to a recently installed 360/20 com
puter. Excellent benefits and salary. 
Equal Opportunity Employer. Penna, 
Forge, Bleigh & Milnor Sts., Phi
ladelphia, Pa. MA 4-3666.

(25-31)

HOUSEKEEPER-Inspectress, must 
be pleasant and personable with 
some exp. in. hotel or motel work. 
Excel, working corids, paid insurarice

I 
medical plan. Holiday Inn, King of 
Prussia, Pa. Mrs. Miller. 265-7500.

(25-26)

- ASSISTANT FOREMAN. Men’s 
Coat shop. Excellent opportunity for 
experienced in a Production Shop. 
Top salary. Phone Mr. Feldman at 

WEBSTER CLOTHES 
944-8811, Baltimore.

(23-25)

MACHINE OPERATORS. Data 
processing card manufacturer, needs 
personnel. Dynamic growth' industry 
wįth . opportunity. Company will 
train. Good starting salary and 
fringe benefits. 2nd shift openings. 
Advanced Computer Supplies. Mrs. 
Mitts. 201 -225-1200. (25-27)

LOOM FIXER

On W3. IN Wilmington, Del. 
212-564-3876. Call collect.

(25-31)

CLERK MAILROOM. Recent High 
School Grad. No experience neces
sary. Good future. 5 days, 8:30—5. 
Liberal benefits, including pension 
plan* tuition refund, hospitalization, 
etc. Mr. Cannici. 624-4200.

O-Z ELECTRICAL MFG. CO.
262 Bond St., Brooklyn. An Equal 
Opportunity Employer. (25*2?)
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Vagysčių gausa New Yorko 
krautuvėse

i' New Yorko spauda daž-| priesaika vo daugiau to ne
onai rašo apie paplitusias va
gystes miesto krautuvėse 
(“shoplifting”). Sako, jog 
vienas iš dešimties pirkėjų 
bando ką nors išsinešti ne
užsimokėjęs. Daugi a u s i a 
tuo “sportu” užsiima mer
ginos bei jaunos moterys. 
Čiumpa rūbus, kosmetiką, 
puošmenis, jos ateina apsi
vilkę ilgais paltais, atsineša 
didelius rankinukus, liet
sargius (į kuriuos lengva 

’ bile ką įmesti) atsiveža vai
kų vežimėlius (kartais be 
vaikų) ir po antklodėm sle
pia pavogtus daiktus. Kitos 
smulkius daiktus slepia 
apatinėse kelnaitėse (“bloo
mers”), antyje ir kitur. To
kias vagilkas vadina “crotch 
-walkers”. Jos vagia sukne
les, apatinius drabužius, 
megstinius, žaketus, sijo
nus, paltus.

Vagia net ir tos, kurios 
gerai uždirba, kurioms vog
ti nereikėtų. Nemažas skai
čius yra jaunų ofiso darbi
ninkių, stenografių, knyg- 
vedžių, mašininkių. Jos ei
na “šapinti” pietų laiku ar 
po darbo, ir visai nuo savo 
draugių nesislepia, nes “vi
sos taip daro” Žinoma ne; 
visos, tai tik pasiteisinimas. 
Kartais jos eina vogti orga
nizuotos, grupėmis: vienos 
kalbina pardavėjas, kitos 
seka sargus, o trečios — 
čiumpa! Kleptomanija (psi
chinė vogimo liga) sergan
čių nedaug.

Prieaugliai, abiejų lyčių, 
vagišiauja, dažniausiai, dėl 
narkotikų. Pavogtus daik
tus jie parduoda ir už gau
tus pinigus perkasi “shuts”. 
Vyrai profesionalai vagys 
griebia brangesnius daik
tus: rūbus, apavus, čemoda- 
nus-valyzas, portfelius, liet
sargius, sidabrinius servy- 
zus, šaukštus, peilius, šaku
tes, laikrodėlius, auskarius, 
žiedus, apyrankes, retežė
lius, skrybėles ir t. t. Jie 
kartais nepastebėti išeina 
apsivilkę nauja eilute ar 
paltu.

Daugiausia vagysčių įvyk
sta didelėse departrnentinė- 
se krautuvėse-magazinuose 
ir supermarketuose. Č i a 
prekės išdėstytos labai pa
traukliai ir atvirai, jos bile 
kieno ranka pasiekiamos. 
Pardavėjų maža, tad atro
do, kad jas niekas nesaugo- 
ja ir praeinant lengvai ga
lima kai ką pasigriebti. Ir 
griebia... O jas saugoja 
daugelis akių: įtasyti spe
cialūs televizoriai, radijo 
siųstuvus - priimtuvus kiše
nėse turinti detektyvai, ne- 
uniformuoti sargai, kurie 
maišosi kartu su pirkėjais 
ir susigundžiusį vagišių se
ka. Kai kuriuose miesto 
magazinuose dirba tokių 
saugotojų iki 200 ar dau
giau. Jie turi ir visokių ele
ktroninių priemonių va
gims sekti.

Sugautus vagis areštuoja, 
baudžia kalėjimu, vardus 
skelbia laikraščiuose (po 
nuteisimo) ir pan. Baisi ne
garbė, kai sužino draugai, 
kaimynai. Prieš porą metų 
buvo sugauta viena Holly- 
woodo filmų aktorė. Kiek ji 
išliejo ašarų! New Yorko 
krautuvėje neseniai sugau
ta graži lėktuvo stiuvarde- 
sė, kuri turėjo pasivogusi 
net W nedidelių dalykėlių. 
Ji manė, jog tai menkas da
lykas, o sugauta verkė ir

Draugą Antaną Krapovicką 
prisiminus

daryti. Bet buvo pervėhi, 
ji apie tai turėjo pamąstyti 
anksčiau. . . Didžiosios 
krautuvės tokiu smulkiu 
vagilių kasdien sugauna po 
30 ar daugiau. Tai baisu!

Prekybininkai skelbia, jog 
New Yorko mieste kasmet 
krautuvėse pavagia už du 
bilijonu (bilijonas — tūks
tantis milijonū) dolerių 
vertės prekių!' Tai didelė 
suma. Jie sako, jeigu ne va
gišiavimo padaryti nuosto
liai ir apsaugos išlaikymas, 
— jie galėtų prekes nupi-

Vagišiavimo pagundai 
normalūs žmonės turėtu ne
pasiduoti. Kartą kitą gali 
pavykti kai ką pasiglemšti, 
bet trečią ar ketvirtą kartą 
tikriausiai pagaus. Ąsočiu 
vandenį galima nešioti tik 
laikinai, kol jį sumuši. Kai 
sugauna—tuomet ašaros ir 
negarbė! Ar tai verta?

A. Petriką

ir

Majoras Lindsay gal ir 
vėl kalbėsiąs prieš 

karą bal. 15 d.
Balandžio 15 dieną New 

Yorko mieste didžiausia 
prieškarinė demonstracija 
įvyks Bryant parke prie di
džiosios bibliotekos tarp 5th 
ir 6th Avenues. Vietnamo 
Moratoriumo ir Taikos Dar
bo komitetas praneša, kad 
šioje demonstracijoje vėl 
kalbės miesto majoras John 
Lindsay, žinoma, bus ir kiti 
žymūs kalbėtojai, įvairių 
liaudies organizacijų atsto
vai, ,

. šiame parke demonstraci
ja prasidės 4 vai. po pietų. 
Apart kalbėto j ų, bu s ir 
prieškarinių dainų progra
ma.

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacija kaltina 
Jungtines Valstijas bandy
mu įtraukti į karą Kambo- 
diją.

žmogaus istorija trumpa
Jis gimė, kentėjo ir mirė! 

Gal ir nėra aktualus tokios 
istorijos apibūdinimas. Tai 
priklauso dar nuo tam ti
krų faktorių. Tai priklau
so

(lime

ir kokiose sąlygose 
gimė ir gyveno.

ir spalvotoj rezi- 
Ten, kur kiekvie

nas žmogus turi visas 
sės i gyvenimą, ar ten, 
tos teisės ribotos, kur 
n i turi jų per daug, o 
jų visai neturi.

Deja, mūsų draugas
tanas, kaip ir daugelis iš 
mūsų, neturėjo tos laimės

dencijoj
tei
kti r 
vie- 
kiti

An-

duoda žmogui laimingesnį 
gyvenimą. Atkeliavo jis į 
nusigyvenusio bajoro Sere
džiuje s a m a notą bakūžę 
birželio 17, 1890 metais.

Sulaukęs 12 ar 14 metų 
Antanukas išėjo “į svietą” 
sau duonos užsidirbti. Tū
las pianų dirbėjas, pastebė
jęs jo gabumus, davė jam 
darbą, ir per keletą metų 
jis pasiekė tiek, kad jau ga
lėjo pianiną padaryti.

Sulaukęs 20 metų, kaip 
ir daugelis to meto jaunuo
liu. leidosi užjūrin laimės 
ieškoti. Bet čia juk niekas 
nelaukė rankas išskėtęs. 
Net su tokiu amatu, jis bu
vo pastumtas i šalį. Kuo
met bosas paklausė, koki 
darba prie pianinų jis ga
li atlikti, jis atsakė, kad jis 
gali pianiną padaryti? Bo
sas net išvertės akis, nėr 
Vertėta paaiškino, — “Tell 
that kid to go home. He is 
crazy” (Pasakyk tam vai
kui, kad jis eitų namo. Jis 
yra kvailys.)

Taigi, jaunas žmogus, su 
tokiu amatu, auksinėmis 
rankomis ir retu talentu, 
turėto rytais stovėti prie 
fabriku vartų, laukti kokio 
nors darbo. O jis nebuvo 
tinginys. Dirbo koki darba 
tik galėjo gauti. Buvo jis 
kukorius, maintainer’is. til
tu statytojas (Williamsburg

Du. kartus vedė, bet šei
myninis gyvenimo kelias 
nebuvo rožėmis išklotas. 
Būdamas jau senyvo am
žiaus, nors jis nieko nenu
skriaudė ir niekam nepra
sikalto, tampomas po teis
mus daug nukentėjo.

Kiek jis nemigo naktų 
praleido! Kaip skaudu bū
davo, vidurnaktį, mėnulio 
prieblandoje, matyti lovoje 
tarp kelių nulenktą pašar- 
mojusią jo galvą.

Gal dėl to sveikata jo pa
šlijo. Taip žmogus per 20 
metų su kalnu rūpesčių kas 
dieną vargo be tinkamos 
priežiūros ir užuojautos.

Antanas buvo geras ir 
teisingas žmogus. Bet dėl 
savo karšto temperamento 
jis sau daug žalos darė, ne
tekdamas užuojautos ir ge
rų draugų. Kitų buvo net 
smerkiamas. Bet tai klaida. 
Jį ne smerkti, bet atjausti 
reikėjo. Jis buvo nekaltas, 
jei motina gamta tokią gal
voseną jam jskiepino.

Ydų visi turi, tik ne vi-i J. Juška, J. Lazauskienė ir 
Jie V. Bunkienės brolis Vladas 

Misiūnas, gi mokytoja. Mild
red Stensler pakvietė visus 
sudainuoti .“Ilgiausių Me
tų.”

Iš kiekvieno kalbos matė
si, kad Valys Bunkus nevel
tui praleido savo amžiaus 
metus. Jis yra nuoširdus 
veikėjas ir daug prisidėjęs 
prie pažangiųjų lietuvių 
veiklos. Kiekvienas jam lin
kėjo geros sveikatos ir lai
mės. Mes žinome, kad drau
gai Valys ir Vera Bunkai 
visuomet bus pažangiųjų 
lietuvių veikloje, o jų dar-

LDS kultūrine popiete 
balandžio 5 dieną

LDS 13 kp. tikisi turėti tortu. Įžanga, kaip dovana, 
tikrai puikią kultūrinę po- tik $1.50.
pietę sekmadienį, baland. 5. Viskas įvyks “Laisvės” 

A. Jeskevičiūtė-Young salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Parengimą baigsime ska- Ozone Park, N. Y. Pradžia 

niais užkandžiais, kava ir 2 vai. popiet.

Parengimą Kalendorius
Balandžio 19 d.

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitu 
organizacijų pieko nerengt? 
tą dieną.

Rimta žiema Lietuvoje
Šiemet, kaip retai kuomet, 

buvo tokia šalta, gili ir be 
atodrėkių, kaip paprastai, 
žiema Lietuvoje. Kaip tik 
nuo lapkričio paskutiniųjų 
dienų baltu kilimu padengė 
Lietuvos laukus ir miškus, 
tai ir iki šioliai tas kilimas 
tebėra, tik žymiai storesnis, 
apie pusmetri ir kovo mė
nesį, ir vis dar dadeda, ir 
šalteliai naktį spaudžia apie 
10°C žemiau nulio.

Ir kas įdomu šiemet, 
kad sniego atžvilgiu nenu
skriaudė nė vieno Lietuvos 
kampelio. Ankstesniais me
tais taip nebūdavo. Žemai
čiai bei šiauriečiai neišbris- 
davo per didelį sniego per
teki], o užnemuniečiai ir ro
gutėmis neturėdavo kur pa
sivažinėti. Šiemet be išim
ties visur vienodai palygino 
tą sniego gėrybe.

Taipogi ir šaltelia dažnai 
sumuojasi apie 30° žemiau 
nulio. Senesni žmonės da
vė varda, kad tai esanti 
“rusiška” žiema. Kuria ji 
bebūtų pavadinama — ne
svarbu. Svarbiausia, kad 
iš po šios žiemos dideliai 
praretės Lietuvos miškų 
gražuolė fauna. '

Pravažiavau autobusu iš 
Kudirkos Naumiesčio iki 
Vilniaus ir atidžiai stebė
jau, bet nepasitaikė pama-

tyti nei, gražuolių stirnų, 
zuikių, ei pulkelio kurap
kų. Tai či jau didelis nuo
stolis.

Nors yra įpareigoti me
džiotojai rūpintis, bet kas 
iš to... Dėl storo! ledo ir 
sniego- dangos taipogi troš
kulį kenčia ir vandens kyt- 
ruolės žuvys. Čia irgi žmo
gus ištiesė savo pagalbos 
ranką.

Kiškiai, kur tik gali pri
eiti, tvarko sodus, kad ir 
aprištus. Išmoko popierį 
nuimti ir padarė sodams 
labai didelių nuostolių, ži
noma, tų apsileidėliu, kurie 
nebuvo apsitaisę. O tokių 
gaspadorių, kurie netveria 
sodų, tai Lietuvoje dar gau
su. Čia turiu omenyje ne 
individualius sodus, o kol
ūkių bei kitų valstybinių 
ūkių.

Pagrinde miškų gyvento
jų tai lai laikosi prie fer
mų ir vežamų kūgių. • Ben
drai faunos likimas šią žie
mą nepavydėtinas. Nejaugi 
persiduos ir žmonių sena 
patarlė, kuri sako: Jei žie
ma kankina žvėrelius ir 
paukštelius, tai vasara kan
kins žmones.

Netoli jau ir ta vasara, 
pamatysim.

Z. Kairys

si su jomis pasirodo, 
laikosi principo, kad “tyla 
gera byla,” o kiti ką tik 
jaučia ar žino, viską “dro
žia iš peties.” Toks buvo ir 

i mūsų tautietis draugas An
tanas.

Taigi jis nebuvo šventas, 
bet, kaip yra žinoma, kuo 
teisingesnis žmogus yra, 
tuo mažiau jis nuduoda 
esant šventu.

Antanas buvo pažangus 
žmogus, visuomet įdoma- 
vosi Lietuva ir jos pir- 
mynžanga. Mėgo spaus
dintą žodį. ’ Paskaitydavo 
įvairius laikraščius, “Lais
vę” reguliariai gaudavo ir 
skaitydavo. Kol sukata 
dar kiek tarnavo, lankė pa
žangiečių parengimus. De
ja, kada jį paralyžius už
gavo, pastarieji treji metai 
jam buvo sunkiausi. Sun
ku jam buvo vaikščioti, ko
jose stiprumo mažai te
turėjo.

Dažnai skųsdavosi skaus
mais krūtinėje ir kojose. 
Širdis pavargdavo, šlubuo
davo. Taip bevargdamas 
sulaukė šių metų kovo pra
džios. Kovo pirmą ir antrą 
jautėsi tiek gerai, kad net 
pasisiūlė patarnausiąs šių 
žodžių autoriui. Sekančią 
dieną vėl pradėjo skųstis, 
ir taip visą savaitę nebuvo 
geriau, šeštadienį, kovo 7 
d., visai nusilpo. Pradėjo 
kalbėti liūdnomis temo
mis, — kad “jau reikės 
skirtis,” kad jis būtų palai
dotas be jokių burtų, ir jau 
sutiko būti vežamas ligoni
nėn. Ligoninėje jam davė 
daug kraujo, ir jau atrodė 
beeinąs geryn. Bet sekma
dienį, kovo 15 d., jau ne
begalėjo kalbėti, o sekančią 
dieną, kovo 16, apie 4 po
piet. užmerkė savo nuvar
gusias akis.

Kovo 20 d., apie 2 po
piet, Cypress Hills kapinė
se, gražiame kalnelyje buvo 
palaidotas.

Liūdesyje liko dukra 
Ruth, žentas Peter Soroko, 
anūkas Gregory, anūkė 
Barbara, ir sesuo Mrs. An 
Price, Detroite, Mich, 
tuvoje artimųjų jau 
nėra.

Lai būva lengva
Amerikos žemelė. Miegok, 
Antanai, amžinai. Tu esi su 
mumis, mūsų mintyse ir 
širdyse.,..

Jonas Mikaila

Lie-

jam

Nuoširdžiausiai sveikiname 
aidietį jubiliatę Valį Bunkų

Praėjusios savaitės penk- bai niekuomet nebus 
tadienį, po Aido choro pa- mirštami, 
mokų, aidietis Valys Bun
kus savo 65-ojo gimtadienio 
proga pavaišino choristus 
ir keletą atsilankiusių sve
čiu iš “Laisvės” štabo, c

Vera Bunkienė pakvietė 
visus prie gausių, vaišių sta
lo, o pasivaišinus ir palinks- 
mėjus, choro pirmininkas J. 
G rybas pakvietė keletą 
draugų pakalbėti. Kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba, administratorė L. 
Kavaliauskaitė, P. Venta, 
B. Keršulienė, T. Stočkienė,

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”
New National Hali
261-267 Driggs Ave.
Brooklyn, N. Y.

pa-

Valys Bunkus
Valys dar Lietuvoje 

vendamas priklausė prie so
cial demokratų partijos. 
Emigravęs Kanadon, jis 
daug dirbo prie “Liaudies 
Balso,” kurio ir dabar jis 
yra vajininkas. Jis rūpes
tingai dirba prie LDS or
ganizacijos, yra darbštus 
“Laisvės” vajininkas ir jau 
kelinti metai dainuoja Ai
do chore.

Pakviesta kalbėti Vera 
Bunkienė, padėkojo šeimi
ninkėm J. Lazauskienei ir 
K. Čeikauskienei už pagal
bą virtuvėje ir pabrėžė kaip 
svarbu gražiai sugyventi ir 
dirbti kartu santaikoje. Va
lys Bunkus padėkojo už 
linkėjimus ir savo kalboje 
užakcentavo draugiškumą, 
kas bendruose darbuose la
bai svarbu išlaikyti.

Vakaras praėjo labai nuo
taikingai. Aidiečiai dėkoja 
Valiui ir Verai Bunkams už 
gausias vaišes, ir dėkoja II- 
sei Bimbienei už margu
čius, kurie gražiai papuošė

Ilgiausių' Metų!

MIESTE PASIDAIRIUS
Vėl atsinaujins byla prieš 

pantherius. Ją buvo teisė
jas Murtagh nutraukęs, kai 
pantheriai atsisakė duoti 
raštišką pažadą, kad jie 
teisme “netriukšmaus.” Ap
klausinėjimas prasidės ba
landžio 7 d.

Ketūnų didžiųjų New 
Yorko dienraščių savinin
kai pasiūlė pakelti darbi
ninkams algas 16.5 procen
to. Bet darbininkų unijos 
su tokiuo pakėlimu nesu
tinka. Jos reikalauja daug 
daugiau.

Streiko pavojus dar nėra 
praėjęs. Paliesti šie dien
raščiai: “The New York 
Times,” “The New York 
Post,” “Daily News” ir 
“Long Island Press.”

Kainų kilimas ir inflia
cija smarkiai palietė pro
testantiškas bažnyčias. Jos 
priverstos sumažinti savo 
viršininkų ir pareigūnų 
skaičių. Bet pagrindinė 
priežastis, tai sumažėjimas 
tikinčiųjų kurie bažnyčioms 
priklauso ir jas remia.

Tik katalikų bažnyčios 
kol kas tuo nesiskundžia. 
Matyt, katalikai yra dos
nesni.

Pagaliau demobil i z u o t i 
(paleisti) visi Nacionalinės 
Gvardijos kareiviai, kurie 
buvo 'pastatyti laužyti paš
to darbininkų streiką. Mat, 
visi darbininkai sugrįžo į 
darbą, gvardiečiams nebėra 
kas veikti. Viso buvo pa
šaukta 10,000 gvardiečių.

Prieš du metus buvo su
areštuoti du jauni vyrai —

gy-

Gegužes 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome.tą dieną užsirašy
ti kalendoriuje.

John Garrett ir jo pusbro
lis Bernard Gaines iš Har
lemo. Jiems buvo primeta
mas apiplėšimas ir užmuši
mas bartenderio. Visą lai
ką buvo laikomi už grotų. 
Dabar paleisti, nes išsiaiš
kino, kad kas nors kitas tą 
apiplėšimą ir žmogžudystę 
papildė.

Reiškiame užuojautą
Neseniai apleidusi New 

Yorką Nevinskų šeima ir 
apsigyvenusi Fort Lauder
dale, Fla., pergyvena dide
lius rūpesčius. Kovo 16 d. 
Aleką Nevinską ištiko dide
lė nelaimė. Jis krisdamas 
nuo kopėčių skaudžiai susi-Į 
žeidė.

Aidiečiai reiškia užuojau
tą jo žmonai Valentinai ir 
dukroms Dianai ir Joyce. 
Linkime Alekui kuo grei
čiausiai pasveikti.

Aido choras

Miesto nuomų kontrolė 
pailginta 3 metams

New Yorko miesto tary
ba nutarė nuomų kontro
lės įstatymą pailginti dar 
trejiems metams. Už to įs
tatymo atšaukimą arba pa
naikinimą buvo smarkiai 
kovojama namų savininkų. 
Bet jie nelaimėjo. Palygi
nus su namų nuomotojais, 
jie didelėje mažumoje. Na, 
o tarybos nariai balsuoda
mi už pailginimą tai, be 
abejonės, turėjo mintyje.

Kaip žinia, miesto majo
ras yra sudaręs komisiją, 
kuriai pavesta pravesti pla-^ 
tų tyrimą nuomų klausimu, 
ir duoti pasiūlymus. Bet at
rodo, kad ta komisija dar 
nėra tokį pasiūlymą suda
rius, na, o namų kontrolės 
įstatymas turėjo pasibaigti 
su kovo paskutine diena. 
Komisija savo pasiūlymą 
galėsianti paskelbti tiktai 
birželio mėnesį. Buvo su
manymas kad įstatymą pra
tęsti tiktai iki birželio mė
nesio, bet jis buvo daugu
mos tarybos narių atmes
tas.

Laoso Patriotinis Fron
tas pasmerkė Jungtinių 
Valstijų lėktuvų iš Tailan
do bombardavimą Laoso te
ritorijos.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televisorius — spalvo
jus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas^ 
dėl spalvotų televizorių ir \ 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(18-25)

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Antanui Krapovickui
Reiškiame gilią užuojautą dukrai, žentui Soro- 

ko, anūkams ir seserei 
Detroite.

George Wareson
Jonas Gužas
Stefanija Sasna 
Wale Janauskas

Mrs. Price, gyvenančiai

Antanas Litvaitis 
Veronika Šibeika 
Jonas Mikaila 
P. M. šolomskas




