
• LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
k Ozone Park, N. Y. 11417
e Telephone: 641-6887

Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. under the 

Act of March 3, 1879

PRICE 10c

Antradienis, Gegužės (May) 26, 1970, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 59-ieji

Socialistinės' šalys pasižadėjo 
remti Indokinijos liaudį

Ekonominiai ir socialiniai 1,000 advokatu sostinėje ragino

gavo- 
Laisvės”

KRISLAI
Atsiliepkite 
Už ką jie žuvo? 
Jau atsisako 
Anglijos darbiečiai 
Konstitucinė krizė 
Studentų įtaka 

ir jos ribotumas

— A. Bimba —

Visi skaitytojai jau 
te arba gausite iš
Administracijos laiškus. Juose 
rasite nurodymus ir paaiškini
mus apie planuojamą išleisti 
“Laisvės” 6 O metu gyvavimo 
sukakties atžymėjimui albu
miną. Albumas pasieks lietuj 
vius visuose pasaulio kampuo
si Kiekvienam proga šiame 
istoriniame leidinyje (įsiamžin
ti.

Gavę laišką, nepadėkite į 
šalį rimtai nepagalvoję. Ju
biliejaus Komisija laukia gau
saus ir entuziastiško atsiliepi
mo.

Varšuva. — Čia įvykęs 
socialistinių šalių savitarpi
nės ekonominės pagalbos 
tarybos susirinkimas griež
tai pasmerkė Jungt. Vals
tijų agresiją Indokinijoje ir 
nusitarė visais galimais bū
dais remti Indokinijos liau
dies kovas prieš agresiją.

Pareiškime pasakyta, kad 
“viso pasaulio žmonės pasi
piktinę nauja JAV imperia
lizmo kriminalyste” Kam-

bodijoje, kurią dabar nori 
paversti į Amerikos koloni. 
ją. Bet Kambodijos liau
dis, kaip ir Vietnamo ir La
oso, pasieks pergalę prieš 
imperialistų agresiją.

Plėsdama karą Indokini
joje, Amerikos valdžia ima 
baisią atsakomybę, kadangi 
karo plėtimas sudaro tre
čiojo pasaulinio karo pavo
jų.

skirtumai sudaro prarają 
tarp negrų ir baltųjų

sulaikyti karę Indonezijoje

arti
Jų

Negrai universitetų prezidentai 
pridavė nusiskundimus Nixonui

Washingtonas. — 15 ne-® 
grų kolegijų ir universitetų 
prezidentų turėjo pasimaty
mą su prez. Nixonu. Jie nu
rodė, kad Nixono politika 
baisiai erzina negrus.

Kolegijų ir universitetų 
studentų protestai ir kiti 
neramumai kaip tik ir par
eina iš prez. Nixono karinės 
politikos ir pataikavimo pie
tinių valstijų baltiesiems 
rasistams.

Areštavo 150 studentę
Johannesburg. — 200 Pie

tų Afrikos policistų užpuo
lė studentų demonstraciją 
ir areštavo 150 studentų.

Demonstrantai protesta
vo prieš laikymą kalėjime 
be teismo 22 juodųjų ir ki
tų kalinių už kovą prieš ra
sinę diskriminaciją.

šūviais užmušė, daugeli su
žeidė.

Mieste ir apylinkėje eko
nominė ir socialinė padėtis 
labai sunki tarp negrų. 
Kuomet baltųjų šeimų vidu
tinės metinės pajamos sie
kia iki $7,200, tai negrų šei
mų pajamos tesiekia $2,600. 
Nedarbas siekia 7 proc. vi
sos darbo jėgos. Trys ket
virtadaliai negrų gyvena 
žemiau skurdo lygio

Baltieji skaito negrus že
mesniais žmonėmis abelna- 
me gyvenime. Dėl to ir 
plinta tarp negrų nepasi-

Times” korespondentas T. 
A. Johnson atvyko čia ty
rinėti priežasties dėl šešių 
negrų užmušimo. Jis sura
do, kad ekonominiai ir soci
aliniai skirtumai sudaro 
tarp baltųjų ir negrų pra
rają.

Sužinoję, kad nužudytas 
16 metų invalidas negras 
Charles Oatman, negrai 
masiniai išėjo į protesto de
monstraciją. Kilusiose riau
šėse buvo apdaužyti kai ku
rių biznių namai miesto 
centre. Policija puolė pro- tenkinimas. Jie kaip su- 
testuojančius ir 6 negrus pranta, taip ir kovoja.

Milijonas darbininkų jau 
neteko darbo per 

15 menesių

Washingtonas. — Iš New 
York o miesto atvyko geg. 
20 d. daugiau kaip 1,000 ad
vokatų. Juos pasitiko new- 
yorkiečiai senatoriai Javits 
ir Goodell.

Advokatai buvo gerai ap
siginklavę svarbiais doku-' 
mentais, kurie rodo, kad 
Vietnamo karas yra prie
šingas šalies konstitucijai.

Jie turėjo susitikimus su 
daugeliu sen a t o r i ų, kon-

gresmanų ir keletu federali- 
nių pareigūnų. Jie pasisa
kė prieš karo plėtimą Indo
kinijoje, ragino jį baigti.

Maskva. — Poetas Jevtu- 
šenko parašė labai jausmin
gą poemą Kento universi
teto užmuštos studentės Al
lison Krause pagarbai. “Tie, 
kurie myli gėles, nemyli 
kulkų,” jis rašo.

Juodieji studentai reikalauja 
suimti ir nubausti žudikus

Prezidentas Nixonas sakė, 
kad jis siunčia amerikiečių 
armiją į Kambodiją, kad ap
saugotų Amerikos kareivių 
gyvybę Pietų Vietname. Bet 
kaip su gyvybe tų, kurie da
bar kariauja Vietname? Tik 
per pirmąsias devyniolika die
nų ten jų krito 150, o 
tūkstančio buvo sužeistų, 
kris dar daug daugiau.

Taip pat kasdien daug ame
rikiečių tebekrinta Pietų Viet
namo džiunglėse.

Kreivas, apgavingas buvo 
argumentas, kad karo išplėti- 

frnas į Kambodiją yra reika
lingas amerikiečių gyvybės 
apsaugai.

Kas tikrai nori amerikie
čių gyvybę apsaugoti, tas tu
ri visomis jėgomis kovoti už 
šio karo nutraukimą ir visų 
amerikiečių sugrąžinimą iš 
visos Pietrytinės Azijos namo.

Kitas veidmainingas prezi
dento pažadas, tai kad su pa
baiga birželio mėnesio visi 
amerikiečiai būsią ištraukti iš 
Kambodijos. Dabar jau kal
bama, kad Kambodijoje ir po 
birželio mėnesio pasiliks mū
sų jėgos padėti militarinei kli
kai su gen. Nol priešakyje iš
silaikyti valdžioje. Vadinasi, 
jeigu ir bus koks nors ištrau
kimas, tai nebus pilnas ir vi
suotinis.

šiuo laiku spaudoje daug 
kalbama apie konstitucinę kri- 

ryšium su Vietnamo karu.
Ką ji reiškia? Kaip ji aiš

kinama ?
Krizė prasidėjo ne dabar, 

ne su Vietnamo karu. Juk šis 
karas yra tiktai pakartojimas 
istorijos su Korėjos karu. Ta
da, neatsiklausęs Kongreso, 
prezidentas Trumanas vedė 
karą Korėjoje. Prezidentas 
Trumanas kojomis sutrempė 
Konstituciją. Paskui, kai pre
zidentas John Kennedy užgy- 
rė invaziją j Kubą, jis nusi- 
spiovė ant Konstitucijos. Ta
da sekė prezidentas Johnso- 
nas. Dabar prezidentas Ni- 
xonas.

Tam Konstitucijos laužy
mui nesimato galo. Preziden
tas tapo diktatoriumi tikra to 
žodžio prasme. Prezidentas 
J^ixonas ir kalba kaip Hitle
rite. Jis nusprendė, jis priėjo 
išvados, jis padarė, jis įsa-

Kongresas. Konstitucija? Į 
peklą!

Teisia už Kongreso pažeminimą
Washingtonas. — Alan ir® "

Margaret MiSurley bus tei
siami už Kongreso pažemi
nimą. Birželio 22 d. jų teis
mas prasidės.

Jiedu kaltinami už atsi
sakymą liudyti ir tam tikrus 
dokumentus priduoti sena- 
tiniam investigacijų komi
tetui 1969 m. kovo mėn.

Pirmu sykiu jie buvo areš
tuoti 1967 m. Pikeville, Ky. 
Tuo metu iš jų nelegaliai 
buvo ir dokumentai paimti. 
Kentucky valstijoje veikiąs 
maištingumo įstatymas ban
domas prieš juos panaudoti. 
Konstituciniu teisiu 
katai juos gina.

Vėliausios Žinioi
Iš socialistinės Rumunijos 

pranešama, kad ten nuo lie
taus ir tirpstančio sniego 
baisiai patvino upės ir pri
darė daug nuostolių. Daug 
žmonių neteko namų. Yra 
ir žuvusių. Potvyniai su
naikino daug gyvulių.

Newark, N. J. — AFL- 
CIO New Jersey pramoni
nių unijų tarybos galva 
Maurice Veneri pasakė, kad 
Nixonas ir Meany su savo 
karine politika tikrai apga
vo darbininkus.

“Per paskiausius 15 mė
nesių milijonas darbininkų 
buvo paleisti iš darbų dėl 
infliacijos, kurios preziden
tas Nixonas nepajėgė sulai
kyti.” Kainos pakilo 8 proc.

ir darbininkų iškovotus al
gų pakėlimo laimėjimus su
naikino.
A

Veneri pakvietė du Rut
gers universiteto studentus 
pasakyti kalbas tarybos su
sirinkimui, kaip geriau ko
voti prieš Nixono agresiją 
Kambodijoje ir Vietnamo 
karą. Darbininkai ir stu
dentai turėtu bendrai kovo
ti prieš karą, infliaciją ir 
kartu apginti civilines tei
ses, studentai aiškino.

Washingtonas. — 34 stu-® 
dentų tarybų prezidentai, 
viceprezidentai ir kiti par
eigūnai (negrai) lankėsi 
generalinio prokuroro Mi
tchell raštinėje. Jie reika
lavo nieko nelaukiant areš
tuoti, apkaltinti ir nubausti 
dviejų Mississippi studentų 
ir šešių Augusta, Ga., dar
bininkų užmušėjus. ,

Per 45 minutes jie kalbė
josi su generaliniu proku
roru. Vėliau jie pasakojo 
spaudos reporteriams apie 
visą dalyką. Jie reikalavo, 
kad negrų persekiojimai bū
tų sulaikyti.

Anglijos kaliniai 
statys kalėjimus

Londonas. — Anglijos val
džia paskelbė programą 20- 
čiai metų. Per tą laikotar
pį apie 5,000 kalinių bus pa
naudota naujų kalėjimų sta
tybai ir senųjų remontavi- 
mui.

i

Tam tikslui skiriama apie 
36 milijonai dolerių. Šiuo 
metu Anglijoje yra 37,000 
kalinių. Iš jų bus parinkti 
pralavinti kalėjimų staty
tojai.

advo-

Vene-Karakas. — 3,000 
zuelos tekstilės darbininkų 
išėjo streikam Fordo dar
bininkai dar tebestreikuoja.

Mūsų studentija smarkiai 
pajudėjo. Visos pastangos ją 
nuraminti kol kas veltui.

Bet politikieriai puikiai ži
no studentų jėgos ribotumą. 
Daugiau kaip 95 studentų 
procentai neskaitomi pilname
čiais, neturi teisės nei bal
suoti, nei kandidatuoti j vald- 
vietes. Jie gali protestuoti, 
demonstruoti, triukšmauti, bet 
kai ateina rinkimai, prie bal
savimo urnų jų nebesimato.

Tačiau gali smarkiai apsi
gauti tie, kurie šiandien į 
studentų s ukilimą numoja 
ranka. Studentai veikia tėvus 
ir motinas. O tie gali balsuo
ti ir balsuoja.

Daug kas mano, kad stu
dentai ir 'šiaip sukilęs jauni
mas nuvertė prezidentą John- 
soną ir Humphrey. Busimieji 
rinkimai gali daug ką pri
trenkti savo rezultatais. Stu
dentai darbuosis už tuos kan
didatus, kurie priešingi Nixo
no politikai ir karui.

Atlantic City, N. J. — 
Am a 1 g a m a t e d rūbsiuvių 
unijos prezidentas Jacob 
Potofsky pasmerkė Ameri
kos Darbo Federacijos va
dovybę su George Meany 
priešakyje už rėmimą Viet
namo karo ir invazijos į 
Kambodiją, karštai sveiki
no senatorius, kurie prieši
nasi Nixono politikai ir ka
rui. Tai didelė paspirtis tai
kos šalininkams. Šiandien 
Amalgameitų rūbsiuvių 
unija turi beveik pusę mili
jono narių.

Izraelis mokosi iš Nixono
Tel Avivas. — Izraelio 

valdžia mokosi iš prez. Nix
ono karinių manevrų, ypač 
iš invazijos į Kambodiją. 
Jeigu Nixonui buvo galima 
tai padaryti, daleidžia gy
nybos ministras Dajanas, 
tai ir Izraelis gali panašius 
žygius išbandyti.

Prie lėktuvais bombarda
vimų arabų teritorijų, ko
mandų įsiveržimų, dabar iš
bandė kitą strategiją. Kaip 
amerikiečiai kariai įsiveržė

į Kambodiją, panašiai pa
darė Izraelio militarinės jė
gos. Lebanonan buvo įsi
veržę tūkstančiai karių, ku
riems padėjo daugiau kaip 
šimtas tankų.

Lebanone izraeliečiai su
tiko didelį pasipriešinimą. 
Žuvo ten nemaža agreso
rių, sudaužyta 21 tankas, 
numušta trys lėktuvai. Iz
raeliečiai buvo priversti pa
sitraukti, sakydami atlikę 
militarinę misiją.

Kambodįja ir ekonomine krizė
Washingtonas. — Senato-® 

rius Wm. Proxmire pareiš
kė, kad JAV agresija Kam
bodijoje žymiai padidina 
federalinio biudžeto defici
tą ir prisideda prie “ekono
minės krizės.”

Jeigu gynybos biudžetas 
nebus sumažintas, bet dar 
padidintas, mes susilauksi
me prekių kainų pakėlimo, 
1971 m. didelį biudžeto ne- 
dateklių ir “naują ekono
minę krizę,” Proxmire pa
sakė.

Ašarų bombos nutroškino peles
Washingtonas. — Ameri-® “ 

rolės ant kainų ir algų ko- kinio universiteto biologis- 
tas Strauts paskelbė, kad 
5 mestos pro langą ašari
nės bombos užmušė 8 labo
ratorijos peles. Tos pelės 
gavo ašarinių dujų, paleis
tų prieškarinių studentų de
monstracijoje.

Iš savo patyrimo dr. 
Strautz aiškina, kad ašari
nės dujos žalingos ir žmo
nių gyvybei. Kai jis tai pa
sakė demonstrantams, poli- 
cistas drožė lazda jam į 
galvą ir nuvežė kalėjiman. 
Dr. Strautz dabar kaltina
mas “netvarkingu elgesiu.”

New York. — Miesto ma
joras Lindsay pareiškė, kad 
jis stoja už įvedimą kont-

kiems šešiems mėnesiams, 
kad užkirtus kelią infliaci
jai. Jis sako: “Infliacija 
baigia mus sunaikinti.”

Washingtonas. — Pateisi
nimui amerikiečių pasiliki
mo Kambodijoje po birželio 
30 dienos, leidžiamos kal
bos, kad Kambodijos milita
ristinė valdžia prašysianti 
prezidentą Nixoną, kad jis 
armijos neištrauktų iki ka
ro pabaigos.

Bogota. — 3,000 Kolumbi
jos universiteto studentų 
pasmerkė JAV agresiją 
Kambodijoje.

Pagalvokite, kaip jūs galė
tumėte prisidėti prie paminė-

Militarinės kulkos 
užmušė 4 studentus
Kent, Ohio. — Portage 

apygardos koroneris dr. R. 
Sybert, 4 užmuštuosius stu
dentus ištyręs, pareiškė, 
kad jie buvo užmušti 30 ka
libro militarinėmis kulko
mis.

Buvo pirmiau tiksliai pa
leisti gandai, kad šovikai 
veikiausia buvę ne milici
ninkai. Dabar jau aišku, 
kad milicininkų paleistos 
juos užmušė. Vedami toles
ni tyrinėjimai.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvėto” paramai.

JAV padėjo išvaryti 
vietnamiečius

Saigonas. — Pietų Viet
namo kariai ir Amerikos 
laivai prievarta išvarė iš 
Kambodijos sostinės dau
giau kaip 3,000 vietnamie
čių, daugiausia nuo Vietna
mo karo pasitraukusių. Juos 
išvežė į Pietų Vietnamą.

Panašiai padarė pietviet- 
namiečiai kariai ir ameri
kiečiai kitose Kambodijos 
vietose. Kur tik rado viet
namiečių, juos išgrūdo į P. 
Vietnamą. Dabar Saigono 
valdžia atvežtuosius 
mantinėja, terorizuoja, 
rinėja, ar neturi ryšių 
partizanais.

Kubos ministras tarėsi 
su TSRS vadovais
Maskva. — Kubos gink

luotųjų jėgų ministras Raul 
Castro turėjo poros dienų 
pasitarimą su TSRS Kom
partijos sekretorium Brež
nevu, gynybos ministru 
Grečko ir kitais vyriausy
bės pareigūnais.

Kalbėta pasitarime apie 
tarptautinę padėtį ir padi
dėjusią imperialistų agre
siją, kuri kartu graso ir 
Kubai.

Tarybinio laivyno eska
dronas atplaukė į Cienfue- 
gos uostą rytinėje Kuboje. 
Tarp jų yra raketinis krui- 
zeris, naikintojas ir keli 
submarinai

ka- 
ty- 
su

Mėnulis paveikia 
atmosferą

Maskva. — Tarybinis ge
ofizikas Timofejevas teigia, 
kad Europa dabar pergyve
na šaltesnių vasarų ir žie
mų laikotarpį todėl, kad 
Mėnulis, prislinkęs arčiau 
Žemės, sudaro atmosferoje 
bangas, kurios trukdo nor
ma Ii am šilto ir šalto oro 
veiksmui.

žydai smerkia Izraelį
Buenos Aires. — Argenti

nos kultūrinė žydų federa
cija pasmerkė Izraelio agre
siją ir bandymą “išlaisvinti 
tarybinius žydus,” kurie vi
sai nenori vykti į Izraelį.

Pranešimas
Dėl Memorial Day šventės 
“Laisvė” gegužės 29 dieną 
neišeis. Sekamas numeris 

išeis birželio 2 dieną.
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Reuterio paskutinis pasisakymas
KAIP žinia, Jungtinės Automobilių Unijos prezi

dentas Walter Reuther žuvo lėktuvo nelaimėje. O jis 
buvo vienas iš pažangesnių Amerikos organizuotų dar
bininkų judėjimo vadų.

‘‘Daily World” (geg. 16 d.) atspausdino Reutherio 
pasisakymą Vietnamo karo ir invazijos į Kambodiją 
klausimu. Dienraštis sako, kad Reuther buvo išsiuntinė
jęs visiems Automobilistų Unijos rajonų direktoriams 
laišką, kuriame jis griežčiausiai pasmerkė karo išplėti
mą į Kambodiją ir ragino unijos lokalus protestuoti 
prieš tokią prezidento politiką. Tame direktoriams laiš
ke, sako “D.W.,” Reutheris įdėjo nuorašą savo laiško, 
kurį jis buvo pasiuntęs tiesiai prezidentui Nixonui. Ta
sai jo prezidentui laiškas skamba taip:

“Vardu Jungtinės Automobilistų Unijos aš noriu 
perduoti jums mūsų giliausią susirūpinimą ir nusimini
mą dėl jūsų autorizavimo panaudoti Jungtinių Valstijų 
jėgas ir ginklus išplėtimui karo Indokinijoje. Jūsų nu
tarimas užpulti Kambodijos teritoriją tik padidina tra
gediją, kurioje mūsų tauta jau ir taip giliai, mūsų ne
laimei, yra įvelta tame pasaulio kampe.

Jūs šiuo savo pasielgimu sulaužėte jūsų dažnai kar
tojamą pažadėjimą užbaigti šį tragišką karą ir jo ne- 
beplėsti. Šiuo laiku karo plėtimas tiktai patvirtina 
jūsų jėgos ir prievartos Vietname politikos bankrūtą.

Jūsų padarytas žygis be pasitarimo su Kongresu ar
ba be gavimo iš jo užgyrimo sukūrė labai rimtą konsti
tucinę krizę kaip tik tuo laiku, kai mūsų tautoje auga 
pasidalijimas. Daugelis senatorių yra labai susirūpinę. 
Senatorius Cooper aiškiai parodė, kad šis jūsų žygis 
aiškiai reiškia pakeitimą jūsų politikos, o senatorius 
Aiken persergėjo, kad jūsų karo išplėtimas reiškia galą 
jūsų karo vietnamizacijos politikai.

Nežiūrint to, kaip ši pavojinga advantiūra baigsis 
militariniai, Amerika jau neišmatuojamai moraliniai 
pralaimėjo pasaulio žmonėse.

Jūs žadėjote Ameriką suvienyti. Bet jūsų veikla 
dar pagilino pasidalijimą ir pavojingai atitolino (atstū
mė) milijonus jaunų amerikiečių. Šio augančio atsitolini
mo ir apsivylimo karčių vaisių jau turime Kent State 
universitete, kur buvo nereikalingai ir nepateisinamai 
militarinės jėgos nudėti keturi studentai tik už tai, kad 
jie dalyvavo demonstracijoje prieš karą.

Niekados pirmiau visoje mūsų laisvos visuomenės is
torijoje nebuvo panaudota tiek kareivių aukštosiose mo
kyklose nuslopinti tokio didelio jaunų amerikiečių skai
čiaus protesto balso.

Išėmus labai mažą mažumą, Amerikos žmonės, jų 
tarpe ir mūsų jauni žmonės, atmeta prievartą visose jo 
formose kaipo moraliniai atpriklų ir neproduktyvų ko
vos būdą. Problema yra, ponas prezidente, kaip mes 
galime sėkmingai skelbti prievartos nevartojimą namie, 
kuomet mes plečiame masinį prievartos vartojimą už
sienyje.

Tai jūsų atsakomybė išvesti mus iš Pietrytines Azi-, 
jos karo į taiką namie ir užsienyje. Mes turime susi- 
mobilizuoti taikai, o ne dar didesniems karams, kad galė
tumėm mūsų žmonių resursus ir širdis, rankas ir pro
tus nukreipti į įvykdymą Amerikos dienotvarkio namie.”

Bet, kaip žinia, šis velionio Reuther balsas, kaip ir 
balsas daugelio milijonų kitų amerikiečių, atsimušė į 
kietą sieną, nepasiekdamas mūsų prezidento nei proto, 
nei širdies. Karas tebeplečiamas, mūšiai tebeaštrėja, 
abiejose pusėse aukos jaunų žmonių gyvybėmis kas sa
vaitė didėja...

Kinijos vadovybės balsas
KINIJOS Komunistų Partijos pirmininko Mao Tse- 

tungo pareiškimas, kuriame jis aiškiai ir griežtai pa
sisako prieš Amerikos imperializmą, pasieks visus pa
saulio kampus. Jis tapo ištisai atspausdintas “The N. Y. 
Timese” gegužės 21 d. Jo turinys plačiai aiškinamas ko
mercinėje spaudoje.

Niekam nėra jokia paslaptis, kad Mao Tse-tungo 
balsas yra visos dabartinės Kinijos vadovybės balsas. 
Jis parodo tos vadovybės nusistatymą.

Klausimas dabar toks: Ar Mao Tse-tungo pareiški
mas tik pareiškimu ir pasiliks, ar gal bus siekiama tam 
tikrose formose jį įgyvendinti?

Konkrečiai, klausimas: Ar prezidento Nixono išplė
timas karo po visą Indokiniją ir privedimas jo faktinai 
prie Kinijos sienų pagaliau privers Kiniją imtis apsi
gynimo žygių? . ’ .

Pirmiau prezidentas Johnsonas savo imperialisti
nes ambicijas šiame pasaulio kampe grindė, o dabar prez. 
Nixonas grindžia tuo supratimu, kad Kinija militariniai 
nesijudins iš vietos, net jeigu Amerika užims-okupuos 
visą Indokiniją — abudu Vietnamus, Kambodiją, Laosą 
ir Tailandą. Ar juodu apsiskaičiavo ir mus ir visą pa
saulį pastatė prieš daug didesnio karo pavojų, negu da
bartinis Vietnamo karas?

JIS NEKALBA Už 
ORGANIZUOTUS 
AMERIKOS 
DARBININKUS

Kaip žinia, Amer. Darbo 
Federacijos prezidentas G. 
Meany pasiskubino užgirti 
prezidento Nixono išplėti
mą karo į Kambodiją. Bet 
jis, sako “Daily World” ko- 
lumnistas Conrad Komo- 
rowski, nekalba Amerikos 
organizuotų darbininkų 
vardu.

Komorowskis vadina jį 
darbininkų reikalų išdavi
ku. Žinoma, tokiu jis ir yra. 
Komorowskis rašo: “Mea
ny kalba tik už save ir už 
mažą darbo aristokratų kli- 
kutę.” Jis parodo, kad, pa
vyzdžiui, Alliance for Labor 
Action, kurį atstovauja 4,- 
000,000 organizuotų darbi
ninkų, yra pasisakiusi už 
Vietnamo karo nutraukimą. 
Automobilistų unijos prezi
dentas Reuther, gyvas bū
damas, griežtai pasmerkė 
Kambodijos invaziją, ir ka
ro išplėtimą.

gos laikraščių redaktoriams 
už piršimą lietuviams “ne
lietuvio”?

Taip pat, žinomą, galime 
klerikalams priminti, kad, 
pvzd., mūsų Amerikoje di
delė dauguma žmonių, ku
rie laiko save gerais, tik
rais, protingais, naudin
gais amerikiečiais yra visiš
kai su “meamerikoniškomis” 
pavardėmis.

Pasakyk tu “gryno krau
jo” jankiui, kad Šimutis, 
Prunskis, Audėnas, Valiū
nas, Bartkus ir kiti pana
šiomis “neamerikoni š k o- 
mis” pavardėmis “sutvėri
mai” gali būti gerais, nau
dingais amerikiečiais, nusi- 
pelnusiais būti šios šalies 
piliečiais su visomis visų ki
tų šios šalies žmonių teisė
mis, privilegijomis ir parei
gomis, turėti lygią įstaty
mų protekciją, jis tave pa
siųs į pragarą. Lygiai to
kiai pat liguistų šovinistų 
pakaleni j ai priklauso 
“ Draugo’ ’, “ N auji e n ų,” 
“Darbininko”, “Dirvos” bei 
“Keleivio” redaktoriai.

Šių metų žurnalo “Šviesa” 
2-jame numeryje bus at
spausdintas įdomus straips
nis apie Lietuvos žmonių 
pavardžių kilmę. Skaityto
jas suras, kad didelės dau
gumos labai puikių lietuvių 
pavardės yra 
kos”. 
protą 
visus 
mūsų c.

“nelietuviš- 
Pagal tų redaktorių 
ir nusistatymą, juos 
reikėtų pašalinti iš 
Lietuvos...

buvo 
kai-

APIE DIDELĘ TĖVŲ 
ATSAKOMYBĘ

Nežiūrint kokią šalį pa
imsi, vaikai pasilieka vai
kais. Su jais daug tų pačių 
problemų Lietuvoje ir A- 
merikoje. Taip pat ir su 
tėvų atsakomybe dėl jų vai-Į 
kų poelgių.

Antai, Lietuvos “Valstie
čių laikraštyje” (gegužės 
16 dieną) skaitome 
siaubingą atsitikimą:

Ten, kur visai neseniai 
Vilniaus rajono Tarnenų
mas, šiandien tik pelenais už
pilti pamatai, virš kurių styro 
juodi apdegę kaminai ir kro
snių likučiai. Piktoji viešnia 
— ugnis nušlavė 11 gyvena
mųjų namų ir 22 ūkinius pa
status, paliko be pastogės 
daugelį žmonių. Ir vėl gais
rą sukėlė vaikai. Kolūkietės I. 
Maciulevič mažametės dukte
rys Veslava ir Česlava, radu
sios degtukus uždegė šiaudus 
ir norėjo kepti bulve.

Vidurdienį žmonės pastebė
jo, kad. iš L. Maciulevič darži
nės išsiveržė liepsna. Ugnis 
persimetė į arti stovinčius ki
tus namus bei ūkinius pasta
tus. Esant stipriam vėjui, gai
sras taip greit plėtėsi, kad 
daugelis nesuspėjo išgelbėti 
net savo turto, žuvo ir to kai
mo gyventoja Mankevič.

Degtukai vaikų rankose jau 
daugelį kartų atnešė nelaimę 
žmonėms, 
pavyzdžių 
vai 
prie degančių krosnių, nepa
slepia išeidami degtukų, nesu- 
draudžia vaikų, pamatę 
bekuriant laužus.

Ir vis iš skaudžių 
vyzdžių nepasimokome. Tė- 
i palieka vienus mažuosius

JUOS

O VISGI ĮDOMU
Jei Lietuvos įstaigose pa

sirodo žmogus “nelietuviš
ka” pavarde, mūsų klerika
lų spaudoje, Chicago s kuni
gų “Drauge”, tuojau šau
kiama: Mūsų Lietuvėlės ne
bėra, ji amžinai surusinta!

Bet štai tame Chicagos 
laikraštyje (geg. 18 d.) il
giausiu straipsniu perša
mas į LB valdybą Romas 
Sakadolskis, juk tikrai “ne
lietuviška” pavardė. Ar bū
tų gražu ir protinga Chica- 
gos klerikalus klausti, kas, 
kaip ir kada juos “sakadol- 
skino ?” Jeigu keikti ir plū
sti Lietuvą, kad joje pasi
taiko “nelietuviškomis” pa
vardėmis žmonių, tai kodėl 
turėtų būti atleista Chica-

HITLERINĖ ATRAUGA 
“TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIUOSE”

Skaitai žmogus ir nenori 
tikėti, kad tokia šlykštybė 
galėtų surasti vietos mūsų 
lietuviškoje spaudoje, kokia 
pasirodė kanadiečių kleri
kalų “Tėviškės žiburiuose” 
(geg. 14 d.). Rašo koks ten 
“J. Laisvužis”. Žinoma, tai 
slapyvardė. Atrodo, kad tai 
bus vieno redaktorių dar
bas, nors redakcija sako, 
kad taip “rašo neseniai lai
svąjį pasaulį pasiekęs as
muo”, vadinasi, pabėgėlis iš 
Lietuvos.'

Jis rašo apie Lietuvos 
žmonių nūdienes nuotaikas. 
O jos, žinoma, tokios: Lie
tuvos žmonės laukia “išlai
svinimo”.

Iš kur ir kaip?
“Visų akys krypsta į Vo

kietiją”, šaukia šis hitleri
nis sutvėrimas. Girdi, vi
sur, kur tik pasisuksi, “iš
girsi klausimą: Kada Vo
kietija atsikels? Mat, Vo
kietijos stiprėjimas sieja
mas su galimybės Pabaltijo 
laisvei atgauti padidėjimu”.

Dviem atvejais “prisikė
lusi Vokietija 
Lietuvą 
kraštus, 
žudė jų 
žmonių, 
ašarų ir kraujo jūroje, bet 
jų žmonės, prisikėlę iš tų 
griuvėsių, atstatę miestus 
ir kaimus, gražiai išugdę 
savo pramonę, prisikūrę 
daugybę apšvietos, mokslo 
ir kultūrinių įstaigų, gra
žiai apsirengę, sočiai paval
gę, šiandien laukia ir trokš
ta, kad tas “prisikėlęs” jų 
mirtinas priešas ir vėl pa
našiai su jais apsidorotų! 
Koks piktas, kok^ baisus 
Lietuvos žmonių paniekini
mas, įžeidimas!

LIETUVOS 
VALSTIEČIAMS 
PATARIMAS

“Valstiečių laikraštyje” 
(kovo 1) Paukštininkystės ' 
tresto direktorius A. Vaiš
vila smarkiai ragina vals
tiečius imtis broilerių augi- < 
nimo. Matyt, iki šiol į tai , 
nebuvo kreipiama reikalin- : 
go dėmesio. O pasirodo, kad i 
broilerirų auginimas labai, 
labai apsimoka visais po- : 
žiūriais.

A. Vaišvila rašo:
“Broileriais mūsuose vadi

nami 62-70 dienų amžiaus 
mėsinių veislių viščiukai. Jie ! 
tuo metu sveria apie 1.3-1.9 
kg. Broilerių mėsa sultinga, 
lengvai virškinama.

Auginti broilerius labai 
apsimoka. Jų priežiūrą ir 
lesinimą lengva mechani
zuoti ir net automatizuoti. 
Kilogramui priesvorio rei
kia kur kas mažiau pašarų, 
negu kitų rūšių paukščiams 
ar gyvuliams. 

/

Daugiausia broilerių mū
sų respublikoje išaugina 
Vilniaus paukščių fabrikas. 
Panašaus pajėgumo broile
rių fabrikas ateinančiais 
metais bus pradėtas statyti 
prie Kaišiadorių. Broilerius 
augina ir kiti paukštinin
kystės tarybiniai ūkiai bei 
kolūkiai. Gerai šis dar
bas sekasi Šilutės rajono 
Juknaičių tarybinio ūkio 
paukštininkams. Per 1969 
metus ūkis pardavė 1,300 
centnerių broilerių mėsos. 
Ūkio vadovai dabar žada 
gerokai plėsti broilerių fer
mą.

Broilerių fermos arti
miausiais metais bus pasta
tytos Pasvalio rajono Mi- 
koliskio, Telšių rajono Anu- 
lėnų paukštininkystės tary
biniuose ūkiuose.

Bet broileriai labai gerai 
apsimoka ir nespecializuo
tuose ūkiuose, kur nėra spe
cialių paukštidžių. Šiaulių 
rajono Micaičių kolūkyje 
broileriai auginami buvu
siose kiaulidėse. Šio ūkio 
žemdirbiai jau įsitikino, kad 
broilerius lengviau auginti, 
negu kiaules.”

LLDŠiemet * Detoite įvyks 
konferencija ir LDS seimas. Jų 
kuopoms, ir veikėjams laikas 
tuo susirūpinti.

Kai prasidės jubiliejinė 
dainų šventė ir į žalią veją 
išbėgs liaudies šokių atlikė
jai, prisiminsime šiuos du 
žmones. Tai jų nuopelnas, 
kad šokėjų rateliai džiugina 
akį rūtos, jurgino, kviečių 
lauko, rugiagėlės spalvomis.

Pusantrų metų prireikė 
dailininkams Reginai Son- 
gailaitei ir Juozui Balčiko
niui, kol sukūrė jubiliejinės 
šventės tautinius rūbus. 
Pirmiausia padarė 42 eski
zus, vėliau po vieną kostiu
mo pavyzdį pasiuvo Vil
niaus modelių namai, da
bar dailininkai atlieka vadi
namąją techninę kostiumų 
gamybos priežiūrą — seka, 
kad fa1' kai gerai juos siū
tų. O tai nėra taip lengva, 
nes tautinius drabužius siu
va... 12 respublikos įmonių. 
Iškilus kokiai problemai, 
tenka pavažiuoti ir į vieną, 
ir į kitą Lietuvos kraštą.

— Norime, kad kostiumai 
būtų kuo liaudiškesni, — sa
ko J. Balčikonis, — kad jie 
būtų artimi etnografinėms 
sritims, kad šiuolaikinė pra
monė šiam tikslui duotų au
dinių, kuo panašesnių į mū
sų senelių staklėse austus 
rūbus.

— Puoselėjame viltį, — 
priduria R. Songailaitė, — 
kad mūsų sukurti kostiu
mai bus gražūs pažiūrėti ne 
tik nuo scenos. Tuomet mū
sų moterys iškilmėms ar ei
damos į teatrą, koncertą, 
gal nebesivaikytų visokių 
blizgančių “mini” ir “Mak
si”, bet pasipuoštų tauriu 
tautiniu rūbu.

Tikėsimės, kad jubilieji
nės Dainų šventės šokėjų 
rūbai turės ne mažesnį pa
sisekimą, negu tų pačių au
torių prieš dvejus metus su
kurti “Lietuvos” ansamblio 
“Šventinių vakarų” progra
mos kostiumai. (Beje, smal
sesniam skaitytojui galime 
pridurti, kad J. Balčikonis 
ir R. Songailaitė susituokė 
jau prieš 19 metų, bet skir
tingos šiemą sudariusių me
nininkų pavardės—ne nau
jiena).

Dailininkų namuose R. 
Songailaitės darbo kamba
rio grindys dabar nuklotos 
baleto “Žizel” dekoracijų ir 
kostiumų eskizais. Tai bus 
bene trisdešimtasis Akade
minio operos ir baleto teat
ro spektaklis, kurį apipavi
dalina šio teatro vyriausio
ji dailininkė respublikos nu-

sipelnusi meno veikėja. >
Juozo Balčikonio kūriniai 

(rištiniai kilimai, vėliau ba
tikos, paskutiniu metu g<fc 
belenai) labai saviti ir juos 
nesunku atpažinti tarp dau
gelio kitų. Bet gal ne visi 
žino, koks didelis šio meni
ninko nuopelnas, kad Lietu
voje gaminami dekoratyvi
niai audiniai yra vieni ge
riausių šalyje. Juozo Balči
konio — Vilniaus dailės in
stituto tekstilės katedros 
vedėjo, docento — mokiniai 
dirba kilimų, baldų apmu
šalų fabrikuose, Modelių 
namuose. Kitąmet tikriau
siai turėsime progos išvysti 
ir personalinę J. Balčikonio 
darbų parodą.

— ... Ugnies lanko ap
juostas, šoka indų meno 
dievas Šyva. — Tai bron
zos statulėlė, kurią J. Balči
konis neseniai parsivežė iš 
Indijos. Balčikoniai abu do
misi senovės indų filosofija, 
žavisi Rytų menu, kuris, jų 
žodžiais tariant, turi tobulu 
formą, kaip joks kitas ma
to visumą ir detalę. Tą paFtį 
galima pasakyti ir apie šių 
dviejų puikių lietuvių daili
ninkų darbus ir kūrybinius 
ieškojimus.

R. Zavišienė

Seniau žmonės skalbimui 
naudojo molį. Žemėje iškas
davo duobelę, pripildavo 
vandens, sudėdavo ten skal
binius ir trypdavo juos ko
jomis. Paskui skalbinius 
perplaudavo švariu vande
niu. Muilas atsirado II 
amžiuje. VI-ame amžiuje 
skalbinius nustota mindžio
ti kojomis: atsirado kultu
vė ir skalbimo lenta.

1968 metais 31 šalies avia
kompanijų lėktuvai 18®^ 
kartą ore susidūrė su pauk
ščiais. 56 lėktuvai labai 
rimtai nukentėjo. Dažniau
siai susiduriama 150 metrų 
aukštyje.

Mokslininkai nustatė, kad 
pingvinai gali iššokti 4 kar
tus aukščiau savo ūgio.

” nusiaubė 
ir kitus Pabaltijo 
Juos sunaikino, iš- 
šimtus tūkstančių 
paskandino juos

Pranas Raščius 
VYTURIAI

Ir vėl vyturėliai sugrįž 
pabiro visom pakelėm... 
Ir suka lizdus dobilienoj, 
ir klojas rūku mėnesienoj, 
ir sveiikna tekančią saulę giesmėm...

Ir gims tarp grumstelių pilkųjų 
gyvybė nauja ir šventa.
Ją paukščio krūtinė sušildys, 
ja spinduliu saulė pagirdys... 
Tai vėlei gyvenimui kelias gamta. 
---------- Gyvenimui kelias gamta...

Advokatai svarsto karo 
legalumą Kambodijoje

Bostonas. — Vietinė Ad
vokatų Sąjunga pareiškė 
nepasitenkinimą Nixono. 
agresija Kambodijoje.

Advokatų taryba pasiun
tė laišką Amerikos Advo-. 
katu Sąjungai, kad ji nuo- 
dugniai apsvarstytų ir pa* 
reiškimą padarytų, ar Nb^f- 
onas turi konstitucinę 
lią be Kongreso sutikimo, 
vesti JAV militarinės ope
racijas, kokias jis veda da
bar Kambodijoje.

Pranas Raščius

New Yorkas. — Dienraš-: 
tis “New York Post” pa- - 
kėlė pavienių kopijų kainą 
nuo 10 centų iki 15 centų. 
Kaltina prekių kainų paki
limą.

Rodosi, kad išplėšė kas širdį — 
taip krūtinę degina skriauda. 
Rodosi, kad niekas nebegirdi 
tavo balso, meilės 
ir tada
riedi riedi į pakalnę akmeniu...

Key Biscayne, Fla. — Ke-. 
lėtas šimtų prieškarinių ko
votojų piketavo prez. Nixo-. 
ną, atostogaujantį Floridos; 
Baltuosiuose Rūmuose.

O pakalnė velniškai ilga, — 
kaip sunki, kankinanti liga: 
Ją nors nugali, 
bet ligi kapo atmeni.

Fort Dix, N. J. — Armija; 
išskirstė apie 2,000 prieška
rinių demonstrantų prie ka
reivių stovyklos. 33 protelį 
tuotojai buvo sužeisti.
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ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ

Vinco Kapsuko-Mickevičiaus
* gimimo 90-osioms mėtinėms

Vincas Kapsukas
Ūksmingose senosiose Ra

dviliškio kapinėse stovi ku
klus paminklas su užrašu 
“Antanas Povylius. 1905-19- 
07 metų revoliucijos dalyvis 
(1871-1961).”

šio amžiaus pradžioje per 
A. Povyliaus rankas perėjo 
šimtai užsieny išleistų ir 
slapta j Šiaulius atgabentų 
lietuviškų laikraščių ir kny
gų, čia jis gaudavo ir toliau 
siųsdavo V. Lenino užsieny
je leistą “Iskrą”. Pradėjęs 
nuo uždraustos literatūros 
platinimo, A. Povylius vė
liau išaugo į sąmoningą re
voliucionierių, LSDP narį, 
aktyviai dalyvavusi 1905- 
1907 metų revoliucijoje. Iš
rinktas į II Valstybės Dū

mą, pateikė projektą agra
riniu klausimu.

Dalyvaudamas visuomeni
nėje veikloje, A. Povylius 
pažinojo daugelį to meto vi
suomenės veikėjų. Žemaitė 
ir Povylas Višinskis, Jonas 
Biliūnas ir Jonas Jablons
kis, Konstantinas Jasiukai- 
tis ir Bronius Laucevičius- 
Vargšas, Vaižgantas ir 
Maironis, Gabrielius Land
sbergis-Žemkalnis ir Mika
lojus Konstantinas Čiurlio
nis — tai vis žmonės, su ku
riais jį buvo suvedęs liki
mas.

Paskutiniais savo gyveni
mo metais, rūpindamasis, 
kad daugelis mažiau žino
mų epizodų iš didžiųjų žmo
nių gyvenimo neliktų už-

M111 1,1 1 “
» LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MARY A. STANELIS
Mirė birželio 1, 1958

Dvylika metų praėjo, kai mirė mūsų mylima 
motina, uošvė ir sesuo. Mes tavęs niekuomet ne
pamiršime. Ilsėkis ramiai, brangioji!

Love and remembrance last forever.
— There is a link death cannot sever

Mylda Žukas, duktė
Walter Žukas, žentas
Ona Schultz, sesuo
Helen Žukas, Walterio motina 

Elizabeth, N. J.
Binghamton, N. Y.

IN MEMORIUM

Matilda Žebrys
May 30, 1966

IN LOVING MEMORY
Aldona Schroeder
Felicia Kaminsky 

and families
Cleveland, Ohio

miršti, A. Povylius pradėjo 
rašyti atsiminimus, tačiau 
nespėjo jų baigti.

“1903 metais susipažinau 
su V. Mickevičium-Kapsuku 
ir su juo susidraugavau. Ir 
čia atsivėrė prieš mano 
akis naujas akiratis. Turiu 
pažymėti, kad po to aš vis
ką dirbau iš meilės revoliu- c

cijos menui, be jokių pasi
pelnymo tikslų, o tankiai 
turėdamas žymių piniginių 
nuostolių”, — rašo A. Po
vylius savo atsiminimuose.

1904 metais iš Gubernijos 
dvaro, kuriame dirbo maši
nų fabriko buhalteriu, A. 
Povylius persikėlė į Šiau
lius. Čia kartą jį namuose 
aplankė Povilas Višinskis 
ir Jonas Biliūnas. Kadangi 
caro valdžia buvo uždrau
dusi mokyklas lietuvių kal
ba, P. Višinskis pasiūlė A. 
Povyliui atidaryti slaptą 
lietuvišką mokyklą. Pasta
rasis sutiko. Be kitų, čia 1 
mokėsi P. Višinskio sesers 
sūnus A. Abromavičius ir 
Žemaitės anūkė Elzė. Mo
kytojais dirbo vyresnių kla
sių gimnazistai.

Mokiniai čia susipažino | 
ir su slapta literatūra, ku-i 
rią platino A. Povylius. Dar 
naudingesnės buvo pažintys 
su pažangiais to meto žmo
nėmis, kurie čia dažnai lan
kydavosi. Bene labiausiai 
ir mokiniai, ir A. Povylius 
laukdavo Vinco1 Mickevi
čiaus-Kapsuko.

Pastarasis, atvažiavęs iš 
užsienio, belsdamasis į lan
gą, sakydavo:

— A! Jūs, rupūželninkai, 
miegat, o aš vienas per nak
tį turiu baladotis be miego.

Išgirdę sutartus žodžius, 
visi šokdavo atidaryti du
rų. Dažniausiai svečią į vi
dų įleisdavo Žemaitės anū
kė Elzė.

Ant slenksčio išgdygdavo 
ponas, apsivilkęs lietpalčiu, 
and galvos užsidėjęs žalią 
skrybėlę su gaidžio plunks
na. Kišenėje turėjo vokiš
ką dokumentą, kad tai 
kiaulių “kupčius”. Ponas 
“nesupranta” lietuviškai ir 
kalba vokiškai... kol pasie
kia A. Povyliaus butą. O 
čia jau “ponas kupčius” ima 
nusirenginėti, nuo liemens 
ir kojų nuiminėti atsišauki
mus, laikraščius, kurie plo
nomis virvutėmis priveržti 
prie kūno. Mokiniai žiūri į 
keleivį, kaip į kokį kankinį, . 
o V. Kapsukas jau linksmai 
pasakoja, kaip jam Kybar
tuose pavyko prikalbinti 
valdininką ir tas padėjo 
per sieną pernešti nelega
lius laikraščius ir atsišauki
mus. Tuo tarpu A. Povylius 
siunčia kurį nors mokinį 
atnešti bulkučių, sviesto, 
užkaičiamas arbatos virdu-

— Policija areštavo vieną 
mūsų draugą. Mes turime 
jį išvaduoti.

Salėje pasigirdo balsai:
— Į policiją! Į policiją!
Minia greitai išgarmėjo į 

gatvę, susirikiavo, ir V. Ka
psuko vedama, patraukė 
link policijos nuovados. V. 
Kapsukas užtraukė tuo me
tu populiarią dainą, ir jam 
pritarė visa minia:
Baime, nespausk mums 

krūtinės,
Duok atsiginti nuo priešų. 
Brangi mums mūsų Tėvynė, 
Laimė ir laisvė žmonių. 
Jei ir numirti prireikėtų, 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Vis mūsų darbs nepragaištų, 
Nes draugai dirbę nestos.
Vis mūsų darbs nepragaištų, 
Nes draugai dirbę nestos.

Dainuodama minia priar
tėjo prie daboklės. Vyrai iš
plėšė policijos. nuovados 
vartus, ir minia sugarmėjo 
į kiemą. Čia keli vyrai nu
daužė daboklės spyną, įėjo 
į vidų ir ant rankų išnešė 
areštuotąjį vaikiną.

Ir toliau A. Povylius arti
mai bendravo su V. Kapsu
ku ’

Adomas Dagis (Murza)

HARTFORD, CONN.

Liūdnas Prisiminimas
Daugiau kaip prieš dvejus metus

Mirė
Marijona Nigžentaitienė

A po ilgos ir įvairios gyvenimo kelionės išsiskyrė
’ iš mūsų tarpo. Ramios jai amžinybės

1 V. Kazlau, Draugė

Įdomiai A. Povylius apra
šo ir 1905 m. birželio 12 d. 
vadinamą didžiąją Šiaulių 
gegužinę. Po jos buvo su
ruoštas spektaklis, šokiai. 
Apie trečią valandą nakties 
salėje atsirado antivyriau- 
sybinių atsišaukimų, pasi
girdo balsai: “Šalin vienval
dystę !”„ “Šalin policiją!”. 
Tuo tarpu salėje buvęs po
licijos pareigūnas Okunevs- 
ki;s susekė vieną drąsų vai
kiną, platinusį atsišauki
mus, jį areštavo ir išvežė j 
daboklę.

Tą kartą Šiauliuose sve
čiavosi ir V. Kapsukas. Jis 
taip pat dalyvavo gegužinė
je. V. Kapsukas sustabdė 
šokančiųjų poras ir paragi
no:

Geg. 14 d. po ilgos, sun
kios ligos mirė pažangietis 
Adomas Dagis (Murza).

Adomas gimė 1888 m. geg. 
21 d. Šukelių kaime, Ramy
galos Apiskrityje. Į Jungti
nes Valstijas atvyko 1908 
metais.

Amerikoje gyveno Phila- 
delphijoj, New Yorke ir ki
tuose rytinių valstijų mies
tuose. Per pastaruosius 
apie 18 metų gyveno San 
Franciske. Dėlei to jis bu
vo plačiai žinomas tarpe pa
žangiųjų Amerikos lietu
vių.

Laidotuvės įvyko geg. 18 
d. Oakland,, Calif. Jo lavo
nas buvo sudegintas, ir pe
lenai padėti Evergreen ka
pinėse.

Bannon koplyčioje buvo 
apeigos, kur solistas sudai
navo keletą tinkamų gedu- 
lio dainų. Kalbėjo Dr. Hol
land Roberts, American- 
Russian Instituto preziden
tas-

Kalbėtojas apibūdino A- 
domo gyvenimą sekamai:

ku. i “Adomas buvo dalyvis
Paskutinį kartą, keletą, pasaulinėje kovoje už lais- 

I metų nesimatę, jiedu susiti- vę. Jis buvo dalyvis žmo- 
ko 1914 metų pradžioje, nių išsilaisvinimo kovoje 
Dirbo tada A. Povylius Gu
bernijos dvare buhalteriu. 
Gubernija, kaip ir daugelis 
aplinkinių dvarų, priklausė 
grafui V. Zubovui, 
pažinojo V. 
ir kitiems 
riams buvo 
jęs.

“Kartą, — 
minimuose A. Povylius, — 
iš Ginkūnų man paskambi
no V. Zubovas ir, pasiteira
vęs, ar aš kambary vienas, 
sako: “Pas mane, Medem- 
rodės dvare, vieši Vincas. 
Jis turi atvykti čia. Važiuos 
traukiniu ir išlips tokioj 
.stotelėj, kur nėra jokio žan
daro. O tokia stotelė tarp 
Kuršėnų ir Šiaulių yra A- 
maliai. Traukinys ten atei
na naktį. Tamsta pasiimk 
arkliuką ir vienas be vežė
jo nuvažiuok ir parvesk 
Vincą į Guberniją.

Atsimenu, buvo tyki 
žvaigždėta naktis. Nuvažia
vęs pririšau arklį kuo to
liau nuo stoties, prie tele- 
3— Vincas Kapsukas-Mick 
grafo stulpo1, ir laukiu 
traukinio. Pagaliau atėjo 
traukinys. Iš jo išlipo vie
nintelis keleivis. Pažinau, 
kad tai ir yra Vincas Kap
sukas. Pasisveikinom, o pa
skui nuėjom prie vežimo, aš 
pirma, jis su savo lagaminu 
iš paskos. Visą kelią šnekė
jomės. V. Kapsukas papa
sakojo apie kalėjime pra
leistus metus, apie katorgą, 
apie tai, kaip iš jos pabėgo. 
Prie Gubernijos mūsų lau
kė inžinierius V. Bielskis.

Kitos dienos vakarą V. 
Kapsukas arkliais, buhalte
rio Kosto Gruzdžio lydimas, 
išvažiavo į. Šilo Pavėžupį, o 
iš čia pabėgo į užsienį.”

Ir daugelyje kitų vietų 
savo užrašuose A. Povylius 
pasakoja apie susitikimus 
su V. Kapsuku. V. Kapsu
kas savo raštuose taip pat 
mini A. Povylių, kaip nema
žai pasidarbavusį revoliuci
jos labui.

Antanas Salys

studentai jį apspitę klausėsi 
jo. Jisai sėmė savo žinoji
mą iš knygų- Jis buvo gi
liai apsiskaitęs, ypač gerai 
susipažinęs su garsiųjų ru
sų rašytojais, ypatingai Le
nino raštais. Jis studen
tams patardavo kur suras
ti atsakymus į jų klausi
mus.
Toks buvo mūsų Adomas.”
Taip—toks buvo Adomas. 

Jam reikėjo slapstytis ir įsi
savinti kitą vardą, nes ne
norėjo eiti į kariuomenę lai
ke pirmojo pasaulinio karo. 
Pabėgęs nuo caro kariuo
menės ir atvykęs bendrai 
su šimtais kitų tokių pat 
pabėgėlių ir persekiojamų, 
kurie per tą pirmąjį karą 
Amerikoje tapo taip vadi
namais “sliakeriais”,
mainė savo pavardes, slaps
tėsi. Nebuvo lengva dar
buotis tokiose sąlygose, vie
nok pažangios veiklos jis 
neapleido.

Šių žodžių rašėjai jis bu
vo artimas tuo, kad jis, bū
damas neturtingų tėvų sū
nus, mokėsi skaityti ir tapo 
įkvėptas revoliucine dvasia 
pas mano tėvą — Rapolą 
Baltrūną. Jis prisimindavo 
savo mokytoją. Jiems abiem 
už revoliucinę veiklą reikė
jo bėgti iš tėvynės.

Ilsėkis. Adomai, saulėtos 
Kalifornijos Evergreen ka
pinėse.

ir at-

kuris
Kapsuką, jam 

revoliucionie- 
nemažai padė-

rašo savo atsi-

Santo Domingo. — Domi
nikos pezidentu vėl išrinko 
Balaguerą, gavusį 52 proc. 
visų balsavusių.

Adresuodami laiškus 
nai uždekite “Zip Code” nu
merį.

būti"

prieš žiaurią caristinę prie
spaudą, dalyvaudamas 19- 
05-6 metų revoliucijoje Ru
sijoje. Dėlei to jis buvo 
persekiojamas, ir 1908 me- 
taais buvo priverstas ap
leisti savo gimtinę ir bėgti 
į užsienį.

Jis atvykęs į Ameriką, tę
sė kovą už darbo' žmonių 
gerovę. Jis tęsė Lietuvos 
žmonių tradiciją ir šioje 
savo antroje tėvynėje.

Bendrai su laisvę mylin
čiais tėvynainiais jis čionai 
kovojo prieš kapitalistinę 
priespaudą — taip, kad tė
vynės meilė jo sieloje vertė 
jį jungtis su kitais lietu
viais ir pažangiais ameri
kiečiais, kad sukurtų lais
vą, turtingą ir kultūringą 
šią jo tėvynę.

Jis buvo darbininkas. Iš
mokęs kriaučių amato, jis 
stojo į uniją — Amalgama
ted Clothing Workers, ko
vojo prieš kapitalo diktatū
rą, kuri bandė pavergti ir 
nuslopinti darbininkų judė
jimą. Už tokią veiklą jis 
buvo persekiojamas, bet jis 
gerai pažino darbo žmo
nių jėgą ir niekuomet ne
apleido pastangų apvienyti 
darbininkus į patį drūciau- 
sį ryšį — darbininkų bro
liją.

Jis džiaugės 1917 m. Ru
sijos revoliucijos laimėji
mais, kurie sutriuškino ca
ro kalėjimų sienas ir pa- 
liuosavo drąsius ir talen
tingus žmones. Vėliau 1940 
metais, vėl džiaugėsi, kad 
Lietuvos žmonės nusibalsa- 
vo dėtis prie Tarybų Sąjun
gos ir atmetė smetoninę- 
hitlerinę vergiją. Jis džiau
gėsi kiekvienu socialistiniu 
laimėjimu Lietuvoje ir pa
smerkė visus Tarybų Sąjun
gos priešus.

Jis nebuvo įžymus,, bet jo 
veikla bendrai su kitais pa
žangiečiais pagelbėjo išlai
kyti lietuvių organizacijas, 
pažangią spaudą ir chorus. 
Jis nepamiršo ir bendros 
Amerikos spaudos ir kultū
rinės veiklos.

Tarpe amerikiečių jo vei
kla gal daugiausia žinoma 
San Franciske, tai Ameri
kos Rusijos Institute. Jis 
ten per eilę metų aukojo 
savo laiką, dirbdamas kny
gyne. Ne sykį teko matyti 
ir stebėtis, kaip jaunuoliai

Ksavera

Dorchester, Mass.
Gegužės 10 dieną mirė il

gametis šio Bostono prie
miesčio gyventojas Antanas 
Jankus, sulaukęs 76 metų, 
gyvenęs 174 Norfolk Street, 
Dorchestery. Buvo pašar
votas Joseph Lubino koply
čioje.

Liūdesy liko žmona Kle- 
mentina, duktė Elena, žen
tas Edward ir viena anūkė 
Lora Jasutis, 2 pusbroliai— 
Paul Likas ir Petras B lu
mas, 3 seserys—Katrė, An
na ir Saulutė Lietuvoje.

Lietuvoje paėjo iš Pienpė- 
nų rajono, Dirvonų kai
mo. Į šią šalį atvyko 1914 
metais.

Čia pagyvenęs susipažino 
su Klementina ir sukūrė 
šeimyninį gyvenimą 1926 
metais. Užaugino malonią 
dukterį Eleną.

Antanas Jankus buvo 
apsišvietęs, progrers y v u s 
žmogus, mylėjo meną, 
priklausė prie progresyviš- 
kų organizacijų — LLD 2 
kuopos, LDS kuopos ir Lie
tuvių Piliečių klubo, kur 
daug prisidėdavo su dar
bais parengimuose. Skaitė 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Liau
dies Balsą,’ ir rėmė juos pa
gal išgalę. Prieš daugelį 
metų jis turėjo sunkią ope
raciją ir po to buvo jau ne
stiprus, bet vis tiek prisidė
davo su darbais parengi
muose. Tik apie porą pas
kutinių metų jau negalėjo 
dalyvauti su mumis.

Gaila, kad jo mylima duk
tė negalėjo būti prie jo 
karsto, kurį puošė spalvin
gos gėlės: ji buvo išvažia
vus su savo vyru į Japoni
jos Pasaulinę Parodą ir su
grįžo tik gegužės 14 dieną, 
apie 8 vai. vakare, o tėvas 
buvo palaidotas gegužės 14, 
1 valandą.

Jo šeimos giminės ir 
draugai atėjo atsisveikinti 
su juo koplyčioje. S. Rai- 
nardas pasakė atsisveikini
mo kalbą. Ir palikome jį 
koplyčioje, kol duktė atva
žiuos ir pamatys savo tėvą 
paskutinį kartą. Ir gegu
žės 15 dienos rytą tik šei
ma palydėjo į Forest Hill 
kapines.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė. O jo žmonai, 
dukterei, giminėms ir drau
gams čia Amerikoje ir Lie
tuvoje — giliausia užuojau
ta.

S. Rainard

Washingtonas. — Devyni 
negrai kongresmanai norė
jo susitikti su prez. Nixo- 
nu ir pasitarti negrų reika
lais. Bet gavo atsakymą, 
kad jis užimtas svarbesniais 
reikalais.

Negrai kongresmanai pa
tyrė, kad prez. Nixonas tuo 
metu turėjo susitikimus su 
golfininkais ir kitais spor
tininkais, bet nematė reika
lo susitikti su negrais kon- 
gresmanais.

MIAMI, FLORIDA

Liūdnas Prisiminimas
- ----- ■*------------’tESfe

L.L.D. 75-tos KUOPOS MIRUSIŲ NARIŲ

Per keliolika metų mirtis išskyrė iš mūsų 
tarpo didelį skaičių mūsų marių.

Šie skaudūs įvykiai nebus pamiršti, kol kuo
pa gyvuos. Visuomet juos prisimiųsime.

Lai būna jiems ramybė šios šalies žemėje.

L. L. D. 75-tos KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI

PRISIMINIMAS
LLD 45 KUOPOS MIRUSIŲ NARIŲ

Proga gegužės 30-ją Atminimų Dienos p risime-^ 
k name mūsų kuopos narius, kurie veikė pažangiom
• joje kultūrinėje dirvoje. Jų darbai nebus pamirš

ti, o mes tęsime toliau tą idėjos darbą. Lai būna
• amžina atmintis jiems!

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

I
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Aš katė. Tikra katė. Tokia pat, kaip 
ir tos, kurios miaukia, laka pieną, gaudo 
peles. Skirtumas tarp jų ir manęs gal 
tik toks, kad aš daugiau už jas mąstau, 
galvoju.

O mąstyti ir galvoti yra apie ką.
Kai buvau dar visai mažytė, ką tik 

praregėjau, tapau pamestinuke. Atsi
tiktinumo dėka. Motina, stengdamos iš
saugoti nuo piktų katinų, mane iš palė
pės, kur gimiau, norėjo pernešti į sau
gesnę vietą. Nešė kiemais, sandėlių ir 
sandėliukų stogais (mes gyvenome dar
bininkų kvartale). Nešė atsargiai, pail
sėdama. Matyt, jau buvau sunkoka, nors 
ir maža. Ir štai, einant motinai sto
gais, aš netyčia išsmukau jai iš nasrų. 
Išsmukau ir įkritau į plyšį tarp dviejų 
sandėlių. Tas plyšys buvo baisiai gilus— 
nuo stogo iki pat žemės. Ir gal tik del
no platumo. Kritau ilgai ir pagaliau at
sitrenkiau į dvokiančias šiukšles ir pu
venas.

Ir tuoj pat kažkur iš toli, iš viršaus 
išgirdau gailų motinos balsą. Pakėlusi 
akis pamačiau, kaip ji, sielvarto apimta, 
bėginėja plyšio kraštais ir šaukia mane.

Kaip ir visi maži, aš ne iš karto su
vokiau motinos nerimą, savo tragišką 
padėtį. O padėtis iš tikrųjų buvo tra
giška. Motina negalėjo į tą siaurą plyšį 
įlipti ir mane iškelti, aš pati dar nesu
gebėjau sienomis laipioti, mano nagiukai 
dar buvo silpni. Greit juokai praėjo, 
ėmiau gailiai miaukti. Aš miaukiau bai
saus plyšio dugne, o motina—ant jo kraš
to. Aš žiūrėjau aukštyn, ji — žemyn, 
niekaip negalėdamos viena kitos pasiek
ti.

Ir taii> visą dieną. Neapsakomai išal
kai!. Vakare motina parėjo pas kitus 
savo vaikus, o aš viena, slegiama baimės, 
visą naktį miaukčiojau. Rytą motina vėl 
pasirodė, tačiau nė kuo, jei neskaityti 
jos verksmingo miaukimo, negalėjo man 
padėti. Ji vėl visą dieną pragaišo be
lakstydama apie plyšį ir, matyt, neteku
si vilties mane išgelbėti, sugrįžo pas li
kusius vaikus. Taip netyčia tapau pa
mestinuke, kartu likau pasmerkta bai
siai bado mirčiai.

Aš miaukiau kiek galėjau, bet mano 
balselis ėjo vis silpnyn, vis rečiau be- 
sumiaukdavau. Trečią dieną pajutau — 
artėja galas...

Staiga išgirdau — už sienos kažkas 
subrazdėjo. Matyt, į sandėlį įėjo žmo
gus. Jis kažką ten veikė, kraustė, kilojo. 
Kiek begalėdama ėmiau šaukti — gal 
išgirs.

— Kurgi tas kačiukas verkia? — pasi
girdo moteriškas balsas.

O aš už sienos, už lentos. Dar gar
siau surikau.

Bet moteris iš sandėlio išėjo, ir vėl 
viskas nutilo. Vadinas, jokios vilties 
išsigelbėti, teks čia ir mirti... o taip ne
sinori mirti, kai virš savęs dar matai

nors ir siaurą mėlyno dangaus ruoželį, 
pro kurį retkarčiais šmėsteli margaspar
niai balandžiai. Miaukčiojau vis silpniau 
ir rečiau...

O laimė! Vėl sugirgždėjo durys.
— Sūnuk, pažiūrėk, kur tas kačiukas 

verkia, — tarė tas pats švelnus balsas.
—Jis už sienos, mama, — atsakė ber

niukas.
Po minutės virš plyšio pamačiau bal

taplaukę galvelę. Mėlynos akutės sten
gėsi įžiūrėti mane tamsioje gelmėje.

— Iš viršaus negalima pasiekti, mama. 
Reikia atplėšti sienos lentą, — paaiškino 
berniukas.

Ir tuoj išgirdau plėšiamos lentos braš
kėjimą, traukiamų, vinių cypimą. Pro 
atsiradusią angą berniukas įkišo ranką 
ir ėmė manęs graibstyti. Kažkodėl aš 
nusigandau ir, kaip ir visos katės, su- 
purkščiau, norėjau įdrėksti. Tačiau 
mane paėmė už pakarpos ir ištraukė iš 
plyšio.

— Mama, neišmesim to kačiuko? Ne- 
išmesim? — rodydamas mane, čiauškėjo 
berniukas.

— Neišmesim, ne. Jis verkia, vargšiu- 
kas. O aš negaliu žiūrėti, kai katės ar 
maži vaikai verkia-..

Tikrai, mano plaukuotu veideliu nu
sirito didžiulė ašara. Ją išspaudė patir
ta baimė ir sutikta laimė. Katukai be rei
kalo niekada neverkia.

Parnešė mane į kambarį, įpylė lėkš
tėm pieno, padėjo gabalėlį mėsos. Bet aš 
nežinojau, ką su tais dalykais daryti. 
Mat, iki tol buvau motinos maitinama. 
Tad tupėjau prie lėkštelės susigūžusi ir 
toliau traukiau savo liūdną dainą.

Berniukas pabadė mano noselę į pie
ną. Aš pykau, spyriaus, purkščiau, vėl 

' bandžiau įdrėksti. Valydamos nosį ap
silaižiau. Skanu. Lėkštelėje pienas be
maž kaip motinos. Trečią kartą nebete
ko baksnoti, pati ėmiau laižyti.

Netrukus išmokau ir lakti, ir ėsti.
— Koks gražus katinėlis, mama! Pa

vadinkim jį Martynu! — džiaugėsi ber
niukas.

—Tegul bus Martynas, — pritarė ma
ma.

Aš jiems sakiau, kad esu ne katinėlis, 
o katytė, kad man vyriškas vardas netin
ka, tačiau jie nesuprato ir vadino mane 
Martynu.

Greit atkutau. Išgžraėjau. Pradėjau 
lakstyti, šokinėti, siautėti. Man nieko 
nedraudė: leido laipioti lovomis ir sofo
mis, karstytis pakabintais paltais, duo
davo apvalių daiktų paritinėti.

Beje, vieną dalyką uždraudė — negra
žiai kampe daryti. Pastatė virtuvėje dė
žutę su smėliu. Aš ne iš karto supratau, 
perpratau, kuriam galui ta dėžė ir smė
lis. Tuo pačiu jie pastebėjo, kad aš ne 
katinėlis, o katytė.

— Čia gi, sūnuk, katytė, ne Marty
nas, — tarė kartą šeimininkė. — Jai rei

kia kito vardo.
1 Aš jau buvau apsipratus Martynu šau
kiama. O kad man nereikėtų ištisai įsi
dėmėti naują vardą, pakrikštijo mane 
Marcele.

Mano šeimininkė buvo gera, jauna, 
graži. Ir jos sūnukas buvo geras. Ir 
jos vyras buvo geras. Jie mane mylėjo, 
lepino, vadino gražuole. Iš tikrųjų, aš 
tada buvau graži: mano kailiukai žvil
gėjo, vaikščiodavau užrietusi ir papūtusi 
uodegą. Tos pūstos uodegos man viso 
kiemo kates pavydėjo. Aš ją paveldėjau 
iš savo tėvo — garbingo sibiriško katino.

Labiausiai laukdavau vakaro. Kai šei
mininkė po dienos darbo ir ruošos atsi
guldavo į lovą, prasidėdavo pačios links
miausios minutės. “Marcele, Marcele, 
Marcyte!” — pašaukdavo mane šeimi
ninkė. Aš murkdama atbėgdavau prie 
lovos ir atsistodavau ant dviejų kojyčių. 
Pradėdavome žaisti. Ji — pelė, aš katė. 
Ji tai vienur, tai kitur paskrebena na
gu po antklodę, o aš ir lakstau stačiomis 
palei lovą, taikydamos pagauti tą krebž- 
dančią “pelę.” Žaisdavome uoliai, ir 
greit abi pavargdavome. O kaip links
ma būdavo! Paskiau sakydavomės “la- 
ba-nakt” ir eidavom miego. Prisiminus 
tas minutes ir dabar širdį užlieja ma
loni šiluma.

Laimingai pragyvenau metus, o gal ir 
daugiau. Aš užmiršau, kad esu pamesti
nukė, užmiršau kraupiąsias valandas, 
praleistas plyšyje. Galvodavau, kad gy
venime iš tikrųjų daug šilumos, meilės, 
draugiškumo.

Pasirodo, ne.
Štai kartą susirgo mano šeimininkė. 

Abu su sūnuku, kaip įmanydami, ją slau- 
gėme. Lankėsi gydytojai. Negelbėjo. Iš 
vežė į ligoninę. Tas dienas didžiai liū
dėjau, nekantriai laukiau valandos, kada 
atsidarys durys, grįš šeimininkė, ir mes 
vėl žaisime “katę-pelę.”

O šeimininkė negrjžo,, ir’negrįžo’; . J Pa
galiau sugrįžo. Bet, viešpatie! Karste... 
Mirė... O buvo tokia gera, tokia jau
na, tokia graži...

Ji niekados nebepaskrebens po ant
klode, niekados mes nebežaisim “katę- 
pelę ...” Šermenų dienomis aš, nepaisy
dama žmonių kamšaties, tupėjau ties jos 
karstu ir didelėmis ašaromis verkiau... 
Visi maniui stebėjos, vadino “nematyta 
kate.”

Verkė ir sūnukas. Verkė ir šeiminin
kas.

Paskiau karstą su šeimininke išvežė. 
Niekam neatėjo į galvą ir mane kartu į 
kapines paimti. Taip aš ir nežinau, kur 
ilsisi mano brangiausias žmogus, negaliu 
aplankyti jos kapo...

Paskiau.. • Paskiau manim rūpinosi 
sūnukas. Jis tebemylėjo mane, kaip ir 
anksčiau, bet man buvo labai liūdna, ne
benorėdavau žaisti...

O dar paskiau -.. O dar paskiau atėjo 
nauja šeimininkė. Ne paprasta — auk
sinė: auksiniai dantys, auksiniai auska
rai, auksiniai žiedai, auksinė apyrankė, 
auksinis laikrodis, net jos batų kulne

liai buvo paauksuoti. Tačiau ji, nors 
ir tiek aukso nešiojo, nebuvo tokia gera, 
tokia jauna, tokia graži, kaip mirusioji. 
Ji ne viena atėjo — atsivedė šunį. Dide
lį, gauruotą, nukarusiais žandais Piratą. 
Vos žengęs į vidų, Piratas puolė mane it 
patrakęs. Tik tik spėjau užšokti ant 
spintos.

Ne visada gyvenimas,’ pasirodo, yra 
vien šiluma, meilė, draugiškumas.

Per tą šunį ir tą “auksinę” šeiminin
kę man nebeliko žmoniško gyveni
mo. Nebežinau, už ką jie taip manęs 
nekentė — jokių blogų kėslų niekam ne
turėjau. Nuo Pirato mane gindavo sū
nukas. Piratas, kartą pritaikęs progą, 
griebė mane dantimis, bet aš jam kirtau 
nagais per snukį, ir jis kaukdamas at
šoko. Nuo to mano santykiai su šeimi
ninke dar pablogėjo.

O dar paskiau... O dar paskiau “auk
sinė” įsakė šeimininkui išmesti mane 
lauk. Šeimininkas baisiai nenorėjo to 
daryti, atsikalbinėjo, bet ji griežtai trep
telėjo koja. Tai reiškė — viskas. Sun
kiai dūsaudamas, šeimininkas įkišo ma
ne į krepšį, išsinešė iš kambario. Mane 
kažkur vežė, kažkur nešė. Pagaliau iš
kratė iš krepšio, paglostė ir potekom nu
bėgo ...

Buvo žiema. Sniegas, vėjas, speigas. 
Šeimininko žingsniai greit nutilo. Norė
jau vytis jį, bet tuoj pat mečiau tą mintį. 
Kokia prasmė? Jei “auksinė” treptelėjo 
koja, vadinasi, namo nebėr ko eiti. Jei 
ir grįžčiau, vėl išmes. Nieko man nebu
vo gaila, tik baltaplaukio berniuko, tik 
jo gerosios mamos atminimo... •

Kadaise buvau pamestinukė, dabar ta
pau bename, valkata. Neužtarnauta nuo
skauda spaudė ašaras. Jos Šalo, nespėju- 
sios nuriedėti.

Nėžinojau kur eiti, kur nakvoti, ko 
•griėbtis. Rytą susiradau vieną siukšla- 
dėžę, bet nieko ėdamo joje neužtikau. 
Jei kas ten ir būvaviskas sušalę į 
kaulą. Štai ir gyvenk? vėl, kaip vaikys
tėje, prieš akis iškilo bado šmėkla. At
ėjo ne gyvenimas, o kankynė...

Kartą vakare man reikėjo pereiti gat
vę. O mašinos zuja viena po kitos, žmo
nės it vanduo srūva. Pritaikiusi progą, 
smukau skersai šaligatvį.

— Škio, brude! — išgirdau pažįstamą 
balsą.

Tai buvusi mano “auksinė” šeimininkė. 
Ir tas nepraustasnukis Piratas. O nupe
nėtas — net liula. Aiškiai matyti, kad 
jam — viskas, o man — nieko.

Štai apie šį dalyką aš nuolat ir mąstau, 
galvoju. Iš tikrųjų, kodėl vienam — vis
kas, kitam — nieko?

O sako, kad katės neturi apie ką mąs
tyti, galvoti. Turi apie ką. Pavyzdžiui, 
aš.

Kažin ar bepažintų mane, vargšę, tas 
baltaplaukis berniukas? Kad nors susi
tiktume kada... Pasidejuotume, pasi- 
guostume...

Miami, Fla.
Gražiai parėmė “Laisvę” 

r

Draugės Vatikevičienės- 
White duktė Bertha mane 
sutikus Socialio Klubo sve
tainėje, įteikė $50 ir sako^:

“Mano mamytės gimta
dienis išpuola gegužės 28 
dieną. Jai sueis 81 metai. 
Ta proga ji nori paremti 
savo mylimą ‘Laisvę’, kurią 
ji skaito per daugelį metų.”

Draugė dabar vieši Con
necticut valstijoje. Ji ten tu
ri anūkus, daug giminių ir 
draugų, nes virš 50 metų 
ten gyveno. Su jais ji at
švęs savo garbingą gimta
dienį. Vėliau vėl grįš įMia- 
mį peš dukterį Berthą. Abi 
su dukterimi nuolatos lanko 
mūsų parengimus ir, reika
le, visada mums pagelbsti. 
Garbė mamai, kad taip pa
vyzdingai dukrą išauklėjo.

Visi draugai jus sveikina 
su gimtadieniu ir linki ge
riausios sveikatos.

M. Valilionienė

Philadelphia, Pa. *
Mūsų miesto juodoji rate 

jau didžiuojasi ir džiaugia
si savo laimėjimais, dėka po
litinės vienybės suklestėji
mo. Visi atsimenam, kaip 
prieš kelis mėnesius Phila- 
delphijoje per porą kartų 
streikavo miesto išmatų iš
vežioto j Ji. Darbininkaa m s 
nępa’tiko majoro J. Tate 
paskirtas naujas gatvių šva
ros komisionierius, buvęs 
policijos kapitonas F. Hal- 
ferty, kuris žiauriai trakta
vo negrus. Dabar negrai 
turi savo atstovą majoro 
švaros kabinete, Stuard 
Adams, kuris rimtai rūpina
si gatvių švara.

Per telfoną pasiskundė 
drg. P. Puodis, kad jis sir
guliuoja. Daktaras Sugin
ta norėjo jį pasiųsti į Sv< 
Lukošiaus ligoninę, bet ftol 
kas nebegali, nes įvairūs li
goninės patarnautojai strei
kuoja. Tadgi ir ligoniai ne
gauna deramo patarnavimo.

“L” Reporteris

Chicago.—Skerdyklų dar
bininkų unija, turinti apie 
pusę milijono narių, pasmer
kė AFL-CIO prez. Meany 
karinę politiką, N i x o n o 
agresijos Kambodijoje už
gynimą.

»<•••< į to'-

. . . • •
Akmenės rajono Viekšnių kaimo profesinė technikos mokykla — seniausia 

mechanizatorių mokykla Žemaitijoje. Šiemet jai sueina 25-eri. Per tą laiką 
mokykla paruošė 6,450 mechanizatorių, kurie dirba žemes ūkyje. Šios mokyk
los auklėtiniai — Akmenės rajono ‘Tarybinės vagos”kolūkio pirmininkas S. 
Milieška, tos pačios mokyklos dėstytojas Jonas Pilvelis, mokomojo ūkio direk
torius Petras Lukošius ir daugelis kitų. •.**><** \ ,

Dabar mokykloje mokosi daugiau kaip 500 mechanizatorių.
Nuotraukoje: moksleiviai pasiruošę važiuoti su traktoriais. /A. Dilįo nuotr.

Miami, F 1 a.
klube geg. 17 d. Aido choro 
naudai koncertas buvo sėk
mingas. Publikos buvo daug. 
Choras atidarė koncertą su 
Miko Petrausko “Sveiki gy
vi mūs svečiai” ir baigė su 
“Vilniuj žydi liepos” po va
dovyste Birutės Ramoškai
tės.

Buvo duetų, solistų ir vie
nas akordionistas, ukrainas 
Salovay. Jam pritarė Thom- 
sonas su gitara. Duetus 
dainavo Monkauskai ir He
len Hinman su Jonu Dau
girda. Mae Gabrėnienė la
bai gražiai sudainavo solo: 
“Plaukia sau laivelis” ir 
“Indian Love Song.”

v

Jau ketvirti metai, kai 
Mae ima dainavimo pamo
kas kas savaitė, ir tas la
bai žymiai pasireiškia jos 
dainavime. Be to, Mae tu
ri labai gerą soprano balsą.

Birutė viena ir su savo 
dukra Riša labai artistiš
kai atliko keletą gabalų. 
Ypač jos dainelė. “Mama

Lietuvių Socialiniame 
mama” labai publiką suža
vėjo.

Kaip jau minėjau, kon
certas buvo sėkmingas. 
Garbės narė Valatkienė 
paaukojo chorui $10. Ačiū 
jai O šie garbės nariai pa- 
simokėjo po penkinę: S. Ka
napė, A. Paukštienė, A. 
Birštonienė, Ei. Purlis, J. 
Augutienė, M. Valilionienė, 
S. Grublin, A. Aimont.

Choras taria jiems vi
siems ačiū daug kartų.

Miamio grupė liepos 16- 
ąją vyksta į Lietuvą, į Dai
nų šventę. Floridiečiai, no
rintieji važiuoti su ta gru
pe, susisiekite su A. P. Ga
brėnu arba Jonu Smalens- 
ku, 2610 S. W. 119th St., 
Miami, Fla. 33156.

Klubietis

Tacoma, Wash. — Con
crete Technology Corp, dar
bininkai tebestreikuoja ket
virtą mėnesį. Jiems tenka 
kovoti su streiklaužiais ir 
teismo drausme streikuoti.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Pagerbimas
Kapų Puošimo Dienoje norėčiau padėti po gėlę 

mano šeimos įnirusiems nariams.
Tėveliai—MATAS ir MAGDALENA RASINSKAI. « 
Gyvenimo draugas—BENEDIKTAS SUTKUS. 
Dukrelė—FLORENCE SUTKIUTĖ.
Sesutės—MARIJONA BARANAUSKIENĖ ir 

MAGDALENA ŠUMSKIENĖ ir 
Brolis—KAZIMIERAS RASINSKAS.

Liūdžiu dėl jūsų visų.
Vale Sutkienė, 

dukra, žmona, motina 
sesuo

ir

SAN FRANCISCO, CALIF.

Liūdnas Prisiminimas
Pagerbiame LLD 153 kuopos mirusius narius, 

Kapų Puošimo Dienoje, kurie gyvi būdami veikė 
kartu su mumis. Gaila netekus draugų, nepamir

šime jų niekados.
Liūdime vist

LLD 153-čios kuopos 
valdyba ir nariai
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IŠ LAIŠKU BINGHAMTON, N. Y.
Brangus Dėduk,

Prieš mėnesį gavau Jūsų 
laiškutį, bet atleiskite, kad 
Atsakymą rašau tik dabar, 
n?s man dabar vyko pava
sario sesija technikume ir 
tris savaites buvau Vilniuje, 
o ten tai mokėmės net nak
timis, nes namuose kartais 
pasimokyti patingi, tai ten 
jau tenka paaukot ir miego 
naktis, kad suspėtum bent 
kartą pasiskaityt medžiagą, 
iš kurios reikia laikyt egza
minus. Tačiau pasisekė ne
blogai. Dabar beliko bir
želio mėnesį išlaikyti vals
tybinius egzaminus ir gauti 
diplomą.

Jau pradėjom gauti Jūsų 
išrašytą laikraštį. Mums la
bai įdomu, labai ačiū. Jį su 
pamėgimu labai skaito ma
no vyras Stasys. Aš jums 
atsiųsiu mūsų rajono laik
raščių ir žurnalų, gal tada 
įūs geriau įsivaizduosit 
mūsų dienų gyvenimą Lie
tuvoje. .. Dabar Lietuvoje 
y^a leidžiama maždaug 30 
laikraščių ir žurnalų. Kiti 
laisvai skaito rusų kalba lei
džiamus laikraščius ir žur
nalus. Šiuo metu Lazdijų 
rajone 1,000 gyventojų ten
ka apie 1,250 leidžiamų laik
raščių ir žurnalų. Tai man 
atrodo, kad padėtis žymiai 
geresnė negu jūsų gyveni
mo Lietuvoje laikotarpiu.

Jūs klausėte, ar tiesa, kad 
Telekabalėj pastatyta kar
vidė ir Petruko duktė jas 
prižiūri. Taip, tai tiesa. Jau 
man sunku atpažinti tas 
mūsų buvusių laukų vietas, 
nes ten nekasdien vaikštau. 
Tiesiog neatpažįstamai kei
čiasi mūsų kaimai. Žmonės 
o F o f- r\ nnniiic* nnmiio minom ’

Būtinai Įsiamžinkite “Lais
vės” 60-mečio albume, kuris 

stato naujus namus, puošia‘jau ruošiamas.

PRISIMINIMAS

Barbora Lilukaitė-Gutkauskienė
(Brockton-Onset, Mass.)
Mirė Gegužės 23, 1969

Jau vieneri metai kai mirė mano mylima ma
myte. Liūdžiu jos .... ilsėkis ramiai, brangioji 
Mama-

Elzbieta Patrick-Petrukaitiene, duktė
Buzzards Bay, Mass.

REVERE, MASS.

Liūdna Sukaktis

Uršule Kavoliūniene
Mirė Gegužės 31, 1959 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą ma
mytę. Mes visuomet prisimename tą dieną su dide
liu širdies skausmu, nors jau 11 metų suėjo kai mus 
palikai, brangioji mamyte.

Liekame liūdėti....

senuosius, kelia televizorių 
antenas ir t. t.

Pas mus šiais metais pa
vasaris žymiai vėluoja. Oras 
balandžio mėnesį buvo toks 
nesimpatiškas, kad dar be
veik neišsprogo jokie me
džiai, nes tik pradėjo kal
tis žolė. Nors gyvenam 
mieste, bet turime savo 
daržą, čia sodinam daržo
ves, bulves. Labai įdomu 
nusiskinti daržovę iš savo 
daržo, negu nusipirkti par
duotuvėj.

Na, daug sveikatos linki
me jums ir prašom para
šyti, jei tai jums sunkumų 
nesudaro.

Janina

Janina yra brolio Hipo- 
lito dukra šerkšnienė. Jos 
vyras Stasys iš Bagdono- 
nių kaimo. Jie gyvena Laz
dijuose ir turi sūnų jau še- 
šerių metų. Stasys su pa
mėgimu skaito “Laisvę.” 
Janina, atrodo, neturi lai? 
ko skaityti ją, nes turi pri
sirengti išlaikyti egzaminus 
ir gauti diplomą techniku
me. Ji dirba pašte.

J. Nalivaika

prezidento Ho

Vi.etkongas apšaudė 60 
pozicijų

Saigonas.— Minėdamas 
80 metų buvusio Šiaurės 
Vietnamo
Chi Minh, Vietkongas ap
šaudė daugiau kaip 60 ame
rikiečių ir jų talkininkų mi- 
litarinių pozicijų. Vietkon
gas padidino atakas prieš 
amerikiečius ir jų talkinin
kus.

Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Gegužės 4 d. Sokol salėje 

įvyko LDS 6 kuopos narių 
mėnesinis sus i r i n k i m a s. 
Nors spaudoje buvopraneš- 
nešta, kad bus Centro Val
dybos rinkimas, tačiau na
rių atsilankė tik 15.

Buvo išklausyti kuopos 
valdybos trumpi raportai. 
Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad na
riai J. Navalinskienė, W. 
Šimkus, K. Mičelis ir N. Be
gan pasveiko ir atsisakė 
nuo tolimesnės pašalpos. O 
dar serga S. Balčikonienė.

Perskaitytas LDS Centro 
sekretoriaus laiškas reika
le Centro Valdybos rinki
mų. Tuojau po to buvo at
liktas balsavimas už kandi
datus į LDS Centro Val
dybą.

Antras svarbus laiškas 
buvo, tai rinkimas delegatų 
į LDS 19-tąjį Seimą, kuris 
įvyks šią vasarą, Detroit, 
Mich. O apie delegatų siun
timą bei jų rinkimą kuopos 
valdybos mintis buvo, kad 
šį svarbų klausimą palikti 
sekančiam susirinkimui at
likti.

Sekantis skaitytas laiškas 
taipgi labai svarbus. Kaip 
jau yra žinoma, 1971 m. ba
landžio mėnesį mūsų “Lais
vei” sukaks 60 metų. Tai 
čia proga Jubiliejaus Komi
sija kviečia mūsų LDS 6-ąją 
kuopą prisidėti prie šio gar
bingo atžymėjimo. Laiškas 
priimtas. Tačiau apkalbėji
mą, kokį žingsnį mūsų kuo
pa šiuo reikalu darys, 
vykdysime sekamame susi
rinkime.

Jau buvo rašyta, kad mū
sų kuopa yra nutarusi su
rengti tradicinį banketą 
(vakarienę) Amerikos Le
giono salėje, spalio 10 d. Tai 
bus atžymėta LDS 6 kuopos 
40 metų gyvavimo sukaktis. 
Buvo narių pageidavimas, 
kad prie vakarienės, dėl įvai
rumo, turėti “slides” ir dai
nų programėlę ir tam par
kviest! iš New Yorko LDS 
centro sekretorių J. Siurbą 
ir kelias dainininkes. Atro
dė, kad viskas eis neblogai. 
Mariutei Lynn pasiteiravus 
pas salės savininkus, ar mes 
galėsim naudoti pianą, gau
tas atsakymas, kad pianas 
yra kitame kambaryje, bet 
blogoje padėtyje ir svetai
nės savininkai atsisakė jį 
sutaisyti. O prie to, kam
baryje, kur vyks banketas.
nei estrados nėra. Tokiu giliančias jo pozicijas. Pa

davė tikslų jo raštinės adre
są, bet “vadu o t o j iš k o s ” 
naudos iš to nespėjo pasa
kyti, nes reikėjo stotį per
leisti kitiems.

Kadaise įsakinėjo melstis 
prie kelių “žymių” šventų
jų. Dabar veiksnių globė
jas prezidentas Nixonas įsi
vėlė, kaip tas gaidys į paku

lias, su tomis naujomis ofen- 
syvomis. Šalyje didelė pro
testų banga. O čia “vaduo-

būdu mes buvome privers
ti pakeisti savo tarimą, pa-

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

Liet. Literatūros Drau
gijos 10 kuopos speciališkas 
susirinkimas įvyks birželio 
(June) 6-tą d., 2-rą vai. po-

Šis susirinkimas šaukia
mas viena savaite anksčiau 
dėl to, kad birželio 14 dieną 
įvyks parengimas, salėje 
6024 Wayne Ave- Vaišės 
prasidės 1 vai. Todėl 13 d. 
susirinkimas nebegalima 
laikyti, nes valdyba bus už
imta parengimo darbais.

Taipgi šiame susirinkime 
visi nariai, pasimokėję duo
kles už 1970 metus, gaus 
po naują knygą. Tadgi, ger
biamieji, atvykite visi atsi
imti knygų. Palengvinkit 
finansų sekretoriui naštą 
knygas vežioti kelis kartus.

Valdyba 
(40-41) 

sitenkindami drg. J. Siur- 
bos atvykimu ir parodymu 
mums gražių nuotraukų 
(slides). Daugiau apie šio 
parengimo suruošimą bus 
parašyta vėliau.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 
1-mą d. Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Turėkime mintyje, 
kad tame susirinkime bus 
rinkimas delegatų į LDS 19- 
ąjį Seimą, kuris įvyks rug
pjūčio 21 ir 22 dienomis, 
Detroit, Mich. Tai bus la
bai svarbus susirinkimas. O, 
prie to, dar turėsime ir ki
tus reikalus atlikti. Visi 
kuopos nariai prašomi ja
me dalyvauti.

O. W., LDS 6 kp. kor.

Philadelphia, Pa.
žiemužę jau pergyveno

me. Atsibodo būti prie na
mų. Turime daug visokių 
reikalų: smagių, linksmų 
įdomių. Jei kiek patingėsi
me, tuojau kitą žiemužę su
silauksime, progas praleidę. 
O gal neteksime vieno kito 
savo mielo prieteliaus ar 
draugės ?

Paskubomis rūpinamasi 
atžymėti kelias svarbias su
kaktis. Jos turi įvykti bir
želio 14 dieną. Tai bus tik 
keliomis dienomis prieš iš- 
leisiant net penkias drauges 
į Lietuvą. Šių metų kelio
nių į Lietuvą tikslą žinome. 
Kuomet sugrįš, mums daug 
papasakos, ko dar nežino- 
me. ' * "y

Malonėkite užprašyti sa
vo prietelius, kad atvyktų 
birželio 14 d. į puikų paren
gimą. Vieta žinoma: 6024 
Wayne Ave., Philadelphijoj.

Geriausias privažiavimas 
(be mašinų): Broad St. iki 
Erie Ave. Ten imkite gat- 
vekarį 53, einantį į West. 
Važiuokite iki Walnut La. 
Tai ir bus 6024 Wayne Ave. 
Bušai eina J. ir K., atveža 
iki Chelton Avė. ir Wayne 
Ave. Reikės paeiti porą 
blokų į North.

Aldiečiai lauksime svečių, 
o laisviečiai linki mums sėk
mės. R. M.

Skubus veiksnių “įsakymas”
Gegužės 16 dieną mūsų 

veiksniai per savo radijo 
valandėlę paskelbė dar vie
ną “svarbų įsakymą.” Pra
šė skubintis siųsti preziden
tui Nixonui telegramas, už-

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

PRISIMINIMAS

Petras Kmaras
Mirė gegužės 27, 1967 '

Jau treji metai kai mirė mano mylimas vyras, 
sūnaus tėvas.. Nėra tos dienos, kad jo. neprisime
nu, ir nuo akių ašaras nenubraukiu, matant namie 
jo rankomis padarytus reikalingus darbus. Ilge
sys mane kankina, nėra man su kuom pasikalbėti. 
Mirtis atskyrė jį nuo mūsų, daugiau nebegrįš.

Kazimiera, žmona 
Adomas Kmaras, sūnus 

Montello, Mass.

tojų” talmudas nurodė, kad 
Lietuvos “vadavimas” turįs
eiti ir per Kambodiją!

Lietuviai karams priešin
gi ir veiksnių norams plės
ti karą nepritars. O juk ir 
prezidentas dažnai keičia 
savo “įsipareigojimus.” Da
bar jau žada “ištraukimą” 
kariuomenės iš tų šalių.

Bėda žmonių mulkinto
jams, kad jiems prisieina 
kreiptis vis prie kokių 
“stebuklingų” šventųjų ar 
valdininkų!

Geriau padainuo t u m ė t, 
kaip vienoje savųjų sueigo
je: “Pragėrėm žirgelį ir ka
manėles ir savo gimtinę 
Lietuvėlę.”

Masonas

New Haven, Conn.
Miesto valdyba susirūpi

nusi bedarbiais, kurių pri- 
skaitoma 7,600. Balandžio 
mėnesį buvo bedarbių dau
giau, negu pernai per tą 
patį mėnesį. Kaltinama 
amunicijos išdirbystė už at
leidimą iš darbo darbinin
kų. Bet kompanijos meta 
kaltę ant valdžios už suma
žinimą užsakymų.

•
Lietuvių Bendrovė nutarė 

parduoti svetainę, kurioje 
vietos progresyviai lietu
viai daug parengimų turė
davo. Per virš 35 metus 
svetainė buvo prieinama vi
siems, kurie tik reikalavo, 
kai ją valdė progresyviai 
Bet daug lietuvių apleido 
New Haveną ir neliko kas 
galėtų gerai svetainės rei
kalus tvarkyti. ■ Todėl prį* 
eita prie pardavimo.•_' • 11

Seniau buvo West Have- 
ne parkas Indian Grove. Jo 
savininku buvo Bronius 
Medley. Vieta buvo labai 
gerai žinoma, joje rengėme 
daug spaudos naudai paren
gimų. Svetainę Bronius 
duodavo veltui. Bet jis ją 
pardavė kitataučiams prieš 
apleidimą New Haveno. Ge
gužės 17 dieną lietuvių sta
tytą Indian Grove gaisras 
sunaikino.

’ ■ •
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos centras prisiuntė knygą 
“Juodasis kraujas,” kurią 
parašė žurnalistas Albertas 
Lauri n č i u k a s. Pradėjus 
knygą skaityti sunku besu
stoti, vis norisi daugiau 
skaityti. Tai patraukianti 
knyga. Garbė Albertui 
Laurinčiukui.

J. Kunca

Trys bilijonai deficito
Washingtonas. — Prezi

dentas Nixonas informavo, 
kad šiais ir sekamais fiska- 
liais metais federalinė iždi
nė paneš daugiau kaip 3 bi
lijonus dolerių deficito. O 
pirmiau jis tvirtino, kad 
apie tiek bus pelno.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

HOWARD JOHNSON’S

IS LOOKING FOR 
COOKS

SHORT ORDER 
$150 WEEK 

Free benefits including:
* Uniforms * Paid Vacation
* Paid Life Insurance * Hospitalization

Call 201-538-9718
(38-42)

MAIDS
For general cleaning modern motel.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Willow Grove. Apply in person.
See Mr. Eric Schwarz.

(34-40)

MEN’S TIE HAND STITCHERS

SLIP STITCHERS
Call 201-867-2525

(34-40)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

GUARDS—Security, full and part 
time work avail, in Phila. & Camden, 
N. J. areas. Immediate openings, 
good pay, company paid benefits. 
Retired personnel accepted. Must 
have phone and no police record. 
Call 477-2424 bet. 9 AM —5 PM. 
Mon. thru* Fri. or write P. O. Box 
151, Ardmore, Pa. 19003. An equal 
opportunity employer. (37-40)

WOMAN, mature, to care for in
valid woman, and housekeeping. 5 to 
6 days a week. Small adult family. 
Fox Chase section, Philadelphia. 
215-592-6732. Between 9 AM and 5 
PM. After 7 PM. (39-43)

BAKER (2), experienced on 
Italian bread. Steady job, good pay. 
Also part time man for weekends. 
CALANDRA BAKERY, 201-HU 4-55 
98. Newark, N. J. 39-41)

AUTO BODY MAN

Must be a good combination man. 
Excellent opportunity for right per
son with growing but established 
shop. Good pay. Flat rate plan and 
many benefits. Call Ed Haub, 664- 
7700. NORMAN BUICK, 39 Kinder 
Kamack Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

Los Angeles, Calif. — Šio 
miesto mokytojai baigė vie
no mėnesio streiką. Jie rei
kalavo mokyklinės progra
mos reformų.
I ■

Opa-Locka, Fla. — Gazi- 
nėmis bombomis policija 
skirstė kelis šimtus kolegi
jos studentų demonstruo
jant prieš padidintą mokyk
los mokestį ir rasinę diskri
minaciją.

Varšuva. — Dėl JAV in
vazijos į Kambodiją Kinija 
nutraukė eilinius pasitari
mus su Amerikos atstovais.

New Delhis. — 60 Indijos 
parlamento atstovų demon
stratyviai pareiškė, kad jie 
protestuoja prieš Nixono 
invaziją į Kambodiją.

FOUNTAIN CLERKS

No Eves, or Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR
5600 Fishers Lane 

Parklawn Bldg. (HEW) 
Rockville, Md.

An Equal Opportunity Employer
(34-44)

EXSLUSIVE COUNTRY CLUB. 
Under new management. Waiters 
and waitresses, experienced. Own 
transportation. Loudonville, N. Y. 
518-869-0246. (38-47)

AUDITOR

Nite. For resort hotel. May 28 to 
September 15th.

302-227-2552. The Henlopan Hotel, 
Rehoboth Beach, Del.

(38-40)

CARPENTERS. Frame, trim and 
helpers. Report ready to work to 
Kettler Brothers, Inc. Clusters of 
Stedwig, Montgomery Village, Gaith
ersburg, Md. See Butch Cline. Top 
pay, Company benefits. Take Rt. 
705 to Montgomery Village Ave. 
Exit to Montgomery Vilg. Entrance 
“E.O.E.” (38-44)

AUTO MECHANICS

1st class mechanic wanted for 
busy shop. Must have G. M. exper
ience. Excellent pay and flat rate 
plan and many benefits and vaca
tion. Call Ed Haub. 664-7700. NOR
MAN BUICK, 39 Kinder Kamack 
Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

HOUSEKEEPER. Live in. Be
come part of family. Boys age 6 & 
9. Own room and TV. Prefer per
son with driver lie. Jersey suburbs. 
215-HO 7-3334. (38-40)

Woman. Mature over 40. For re
lief housemother for Junior and Se
nior High School age boys. Mini
mum 3 days per wk. Meals and 
room provided when on duty. Bryn 
Mawr, Pa., area. 215-LA 5-5400.

(38-40)

COMPANION for elderly lady of 
Lithuanian descent, who is a post 
stroke patient, under 50 yrs. Must 
be free to travel. Knowledge of Lith
uanian language helpful, but not 
necessary. No cooking or laundry. 
Good salary. Call PE 5-2855 after 
8 PM. (39-43)
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Worcester, Mass.
Jau buvo pranešta, kad 

Olympia Parko atidarymas 
įvyks gegužės 31 d. Tai bus 
viena iš tų didžiųjų iškil
mių. Tikimės publikos iš to
li ir arti.

Atidarymo programa bus 
tokia:

12 vai. dieną parengimas 
prasideda. 12:30 vai. pie
tūs. Muzika ir šokiai 2 vai.

Dainų programa praside
da 5 vai. Programą atliks: 
Aido Choras, kuriam vado
vauja . Al. Daukšys, solo ir 
duetą atliks Irena Janulis 
ir Al. Daukšys.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir smagiai laiką pra
leisti.

A Million Letters 
to Mrs. Mullen!

- °ne t° President ^ew yorke vieši poetė art H nrhnv f n i\/I va *

Gaspadorius

Lima. • — Peru valdžia na
cionalizavo penkiolikos 
tūkstančių akrų cukraus 
plantaciją, kurią dabar per
organizuoja kooperatyviniu 
pagrindu, kad darbininkai 
ją valdytų.

I hope you read about 
Mrs. Mullen in previous is
sue of “Laisve.” And not 
only read it but did some
thing about it. Did you 
write to President Nixon 
that you are against the 
war and sent the same kind 
of letter to Mrs. Mullen as 
she wished you do?

Her son was killed in war 
and she started to work 
against war with all her 
energy. She wants to have 
a million letters from the 
people and then contact the 
TV stations, 

f

Just think of the people 
who are protesting on the 
(streets, think of the people 
standing at station en
trances coll e c t i n g signa
tures against war to be pre
sented to government bo
dies in Washington and so 
on.. • All of us can do at 
least that much: write two

letters ■
Nixon and other to Mrs. 
Mullen. The letters could 
be only a couple of senten
ces, for instance, just say 
that the extension of the 
war into Cambodia does 
not serve peace but widens 
and prolongs the war. We 
want the war stopped now 
and bring our men home 
immediately.

Mrs. Mullen’s address is: 
Mrs. Gene Mullen, Box 174, 
La Porte City, Iowa.

Mr. Nixon’s address: 
President of the 

United States 
Richard M. Nixon 
White House 
Washington, D. C.

Use

Violeta Palčinskaitė
Gegužės 16 d. atvyko į 

New Yorką iš Vilniaus pas 
savo giminaičius žymi poe
tė Violeta Palčinskaitė. Ji 
New Yorke mano pabūti 
apie mėnesi kitą, žinoma,

Prašome Įsitėmyti!
Sekmadienį, birželio 7 d., įvyks laisviečių “Cook- 

Out” Forest Parke. Pradžia 1 vai. dieną. Kviečiame 
vietinius ir iš priemiesčių dalyvauti. Linksmai pra
leisite dieną su savo draugais.

Tai bus pirmutinis “Cook-Out” šiame sezone Fo
rest Parke, paprastoj vietoj. Daug žinių bus kituose 
numeriuose. Nepamirškite dienos, kviečiame daly
vauti. Jeigu lytų tą dieną, tai susirinksime Laisvės 
salėje. — Rengėjai.

i Parengimą Kalendorius
Birželio-June 7 d.

Grupė laisviečių ruošia 
“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašys 
ti kalendoriuje. >

i .....................
I PRISIMINIMAS 1
I Brooklyn-Ozone Park, N.Y. I
1 M 1 (I Literatūros Draugijos 1-osios | j

1 kuopos mirę nariai 1 ’
I P. Bukšnys P. Poškaitis 1
I V. Degutis P. Reinhardt 1 -
I M. Dobinis A. Raulušaitis 1
I Ona Dobinienė K. Rukšis I
I Kl. Depsas M. Sapiega |
Į P. Gražys K. Sungaila 1
I Simonas Griškus J. Stakvilevičius
I J. Gaitis P. Stankevičius
I P. Gyvis J. Steponaitis
I Z. Gailiūnas V. Stupuras
I M. Kalvaitienė K. Šimkus
I Adelė Kalakauskienė Marg. Slogsnaitienė
I J. Kalvaitis J. Urbonas
I Teof. Kapočius J. Šukaitis
I J. Kovas Amelia Stupurienė
1 A. Linkus V. Tauras
I P. Linkuvienė Anicetas Vildžius
I J. Litvinskas J. Vaiginis
I V. Lukminas K. Vigūnas
I R. Mizara K. Žemaitienė
I K. Mitkus V. Zoruba
1 Memorial Day—Atminimų dieną, gegužės 30-ją—
I prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinėj
I Literatūros Draugijoj ir ryžtamės ją auginti
1 ir joje išlaikyti neišdildomą jūsų atminimą. |

Baisiai dideli Egiptui 
nuostoliai dėl karo
Cairo.— Egipto valdžia 

paskelbė, kad izraeliečiai 
bombardavimais prie Suezo 
kanalo nuo 1967 metų už
mušė 1.300 civilinių žmonių. 
<iek mūšiuose krito egip
tiečių kareivių, nepaduoda. 
Der tą patį laikotarpį Egip
tas turėjo iš kanalo zonos 
wakuoti daugiau 700,000 
gyventojų- Šiandien visoje 
:analo srityje belikę tik kę
stas civiliniu žmonių. O 
rirmiau ta sritis buvo gan 
irštai apgyventa.

miestus.
Nors poetė Palčinskaitė 

visai jaunutė, bet jau savo 
poezija labai plačiai žinoma. 
Jos poezijos yra išleista 
apie septyni rinkiniai. Ji 
taipgi rašo pjeses,, viena ku
rių bus statoma šį rudenį 
Panevėžio teatre, amerikie
čiams žinomo A. Miltinio 
vadovybėje.

Tikimės, kad bus progos 
niujorkiečiams susitikti su 
žymiąja poete ir išgirsti ją 
skaitant savo kūrinius.

Ieva Mizarienė

Mirė Juozas Valakas
Praėjusį šeštadienį buvo 

palaidotas žurnalistas Juo
zas Valakas. Valakas vie
nu tarpu dirbo “Vienybės” 
redakcijoje ir, kiek teko su
žinoti, iki mirties bendra
darbiavo tam laikraščiui.

Valakas atvyko į JAV po 
karo. Liko Lietuvoje žmo
na ir sūnus. Mirė sulaukęs 
apie 55 metų amžiaus.

M—nė

Prisiminimas
Proga Memorial Day (Prisiminimo Dienos) 

šiuomi norime pagerbti mūsų kuopos mirusius 
narius, kurie gyvi būdami, pagelbėjo kuopai gy
vuoti vienu ar kitu būdu. Amžina atmintis jiems.

A. J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė
U. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
P. Babarskas
M. Grigas
P. Grabauskas
P. Juozevičius
J. Jurevich
C. Jankaitis

Jakštienė
Kavoliūnas

K. Karlonienė

o

PO OPERACIJOS

Jau sveikstančio raportas Nr. 2
Gegužės 15-os rytas labai 

šviesus, pro langą matau 
vandenis, “byčius,” matau 
laivelius plaukiojančius, gal 
ir žuvauto jai; net prisimi
niau “Ramunės” žuvinin
ką, kuris

■ kas”

veržia — tikrina kraujospū-

Ramunės”
“ištraukė 5 lyde- 

(nors ir ne iš karto), 
jau išpraustas iš vi- 
ir iš lauko, pusryčių 
nebeduoda, mtau ve-

ir 
su 
ir

Philadelphijoj, birželio 14 d.
Philadelphijos LLD 10 

kuopa rengia banketą, “sur
prise party” ir gimtadienį, 
1 vai., A. M. įstaigoje, 6024 
Wayne Ave.

Prisimename Į F
Brangias Drauges 11

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa- 11
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 11
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. 11
Štai jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį: 1
Margareta Alvinienė Viktorija Milleriėnė- 1
Helen Andriks Zmitraitė 1
S. Bidermanienė Marė Nečiunskienė 1
Mary Brown Ona Papienė 1
Stefanija Cedronienė Elzbieta Paškauskienė 1
Katrė Deikus Kazimiera Petlickienė 1
Anna Deps Sofija Petkienė 1
Ona Dobinienė Izabela Radžiūnienė 1
Aldona Gray-Kazokytė Olga Reinhardt |
O. Janušienė Emilija Simon 1
Adelė Kalakauskienė Marg. Sluogsnaitienė 1
Pranciška Kazokienė Emilija Stupurienė 1
Magdalena Kuncienė Ona Stanelienė
Lucy Klimienė Ona Švagždienė
Marė Kalvaitienė Ona Urbaitienė
Kostancija Karlonienė Stella Vaitkus
Rožė Laukaitienė Ona Venskūnienė
Ieva Menkeliūnienė Katrina Vilktrakytė
May Merk N. Virbickienė
Izabelė Misiūnienė Antanina Zdažinskienė
Mary Mikalauskienė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.
NIUJORKO LIETUVIŲ
MOTERŲ KLUBAS

ZOFIJA BANYTE-ZMITRIENĖ

J. Kairys
V. Kazlauskas
B. Litwin
A. Malinauskas
O. Nečiunskienė
P. Petraitis
P. Rainys
T. Repšys
S. Sadauskas
S. Titanis
J. Vaznys
O. Venckūniene
F. Yakstis

— ALDLD 185 kuopos 
Valdyba ir nariai.

Ozone Park, N. Y.

daus 
jau 
žimuką šalia mano palatos; 
žinau, kad greit — 9:30 
būsiu operuojamas, tuoj 
pusnursės prisistato 
apyminkšte plat forma, 
“važiuojam.”

Operacinis kambarys di
delis, šviesus, viduryje “sy- 
lingo” kabo nemažas “pa- 
jamkas” su 5 žvakėmis, vie
na viduryje žalia, lyg koks 
kvietkas.

Greit pribuvo mano dak
taras, pristatė laukiančias 3 
užsirišusias burnas nur
ses—Nancy, Peggy ir Mar- 
dže. Peggy dar ir mirkte
lėjo, kai pasakiau joms vi
soms “helio.” Nustatytu lai
ku ir mano chirurgas dr. S. 
Ginsberg su vadinamu “re- 
sidense” daktaru (filipinu), 
taipgi ir mano dr. I. Skei
vys ir anestetikas lietuvis 
(buvęs Lenkijos pilietis), 
Salomėjos Narkeliūn ai t ė s 
kaimynas iš Lietuvos, gyve
nęs arti Mlagėnų kaimo, dr. 
B r. Svogūnas.

Jau ir pradeda. Dr. Skei
vys nurėžia nugaroj (taip 
jaučiau) 3 brūkšnius sker
sai ir leidžia per dvi vietas 
“anasteziją,” o dr. Svogūnas 
pririšo kojas ir rankas dėl 
leidžiamo “gyvybės eleksy
ro” per guminę paipukę su 
adata į rankos gyslelę. Chi
rurgas liepia judyt kojas. 
Bandau, bet jau nejuda. Dr. 
Svogūnas dešinę ranką vis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

AUGUSTINAS ZMITRA VIKTORIJA ZMITRAITft- 
MILLER

BANYTe-ZMITRIENe, mirė vasario 18, 1940 m.MAMYTĖ — ZOFIJA
TeVELIS-AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpiūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ — VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16, 1965 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus 
kasdien prisimename su liūdesiu širdyse.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė
Vladas Keršulis.

Brooklyn, N. Y.

Matau operuotojų tik gal
vas, bet nieko nejaučiu, 
sveikata atimta — lyg para
lyžius. Girdžiu chirurgo 
“terrible light,” nursė taiso, 
leidžia šviesą kampu į chi
rurgų rankas. Iš baimės 
lyg ir nejaučiu, tik žiūriu 
kairėn į laikrodį sienoje, 
jau 10:30. Girdžiu vandens 
švirkštimą ir daktaro vis 
“pressure.” Dr. Svogūnas, 
kaip naują pažįstamą, vis 
šnekina, jam švepluodamas 
trumpai atsakau.

Galvoje sukasi visokių 
minčių, kad šiandien net ke
li gimtadieniai: Lilijos, Mi- 
zaros, Buknio ir mūsų anū- 
kutės užporyt... Jaučiu, 
pora ašarų rieda per smil
kinius.

Jau arti 11 vai. Matau, 
chirurgas blizgančia adata, 
juodu ilgoku siūlu siuva, 
traukdamas aukštyn ranka 
(nelyginant Lucy televizo
rių savoj komedijoj).

Na, ir chirurgas man sa
ko “bye bye,” filipinas taip
gi pasižiūri kairia manda
giai, nursės išlydi, Peggy 
linksmai vėl mirktelia, o aš 
jau galvoju: “Sudie, kviet- 
keliai jūs brangiausieji.” 
Visos “pusseserės iš galvos 
išsikraustė...

Porai valandų veža į “Re
covery Room.” Čia randu 
porą tokių kaip aš, po ope
racijos. Vienas dar juo
kauja, antras užsimerkęs 
sunkiai alsuoja. Tą juo
kaujantį išveža, o mane pa
lieka, jo vieton padeda, gal
va pristumia prie l____
mechanizmų tikrinti svei
katos stiprumą. Nuobodu. 
Anestetiką suleista 4-riom 
valandom, operacija truko 
tik valandą su puse. Ban
dau kojas kelti, vis dar ne
sikelia, čiupinėju ranka, 
kiek pasiekiu, šlaunį, jau
čiu, kad ji šilta, tik ar ji bū
tų mano ar svetima... At
rodo gerokai išpurtusi, sto
resnė, bet niekur neskauda.

Atvežė palaton ir me
chaniškai “liftu” įkelia j lo
vą. Čia prikabino antrą ga- 
lioninį butelį vandens, pri
jungė “dripinamą” paipą 
prie žaizdos paipos, antrą 
nuleido iš vidurio nutekė
jimui išplovų. Taigi ir at
rodau lyg koks televizorius 
su antena, “ground” viela 
bei “plagu” elektrai.

Dabar prasideda medici
nos “išrastas” gydymas ty
ru paprastu vandenėliu, ra
miu aukštielninkų gulėjimu, 
kareivišku paklusnumu ir 
kantrybe, kantrybe... Van
dens į mano pilvelį suleido 
per 12 gal. per tris paras, 
vandens į ranką—4 kvortas 
per dvi dienas. Ketvirtąją 
dieną galioną su paipa nu
ėmė, bet įsakė išgerti kas 
valandą po stiklinę van
dens iki kito įsakymo.

Dabar taip ir pildau: ge
riu prievarta (nelyginant 
saliūne už baro dėl biznio). 
Jaučiuosi gerai. Bet tas

Milžiniška prieš karą 
demonstracija

Pereitą ketvirtadienį prie 
miesto salės įvyko labai di
delė prieškarinė demonstra
cija. Jau net ir komercinė 
spauda duoda jai 20,000 
žmonių, o* aišku, kad buvo 
daug daugiau. Ją surengė 
naujai susikūrusi Coalition 
for Peace organizacija. Ją 
sudaro darbininkai ir stu
dentai. A

Prie miesto salės demon
stracija buvo labai rami? 
Bet jai pasibaigus, daugiai 
1,000 jaunų žmonių pasilei
do maršuoti į viršutinę 
miesto dalį. Jiems ant Ave
nue of Americas ir 39th St. 
policija pastojo kelią ir 
pradėjo lazdomis mušti. 
Devyni jaunuoliai smarkiai 
sužeisti.

Prof. Chomsky lankėsi 
Š. Vietname ir Laose
Cambridge, Mass.—Nese

niai grįžęs iš Azijos, prof. 
Noam Chomsky pasakojo, 
kad jis išbuvo 7 dienas Š. 
Vietname ir 8 dienas Laose. 
Jis ten susitiko su univer
sitetų profesoriais, mokyto
jais, studentais, taipgi su 
paprastais žmonėmis.

Jis patyrė, kad abiejų šok
lių žmonės nori “norrrųv’ 
lauš gyvenimo,” apie karą 
nenori daug kalbėti. Ka
dangi jis kalbininkas, tai 
daugiausia tuo klausimu jis 
turėjo ten kalbėti.

Prof. N. Chomsky yra 
sienos įžymus prieškarinis kovo

tojas, nemažai rašęs apie 
JAV agresiją Indokinijoje. 
Jis patyrė, kad Azijos žmo
nės laukia karo pabaigos ir 
pastovios taikos.

Detroitas.— General Mo
tors korporacija prieš ke
letą savaičių paleido iš dar
bo 13,500 automobilių dar
bininkų. Šiomis dienomis 
paleido dar 14,000.

General Motors turi apie 
145,000 darbininkų Jungti
nėse Valstijose ir visi yra 
unijistai. a

Religinė spauda neteko 
60,000 skaitytojų

Londonas. — Angrl i joje 
22 religiniai laikraščiai pra
eitais metais neteko 60,000 
skaitytojų. O tai reiškia, 
kad religijos įtaka žmonėse 
mažėja.

jimo “Laisves” gyvavimo 60- 
mečio.

IEŠKAU
Noriu įsigyti mažą (apie 20 akrų) 

!armą arti Delaware upės arba 
Strousburg, Pa. apiehnkėj, ar prie 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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“bet” nekoks—operacija n< 
pabaigta.

Sveikatos visiems.
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