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KRISLAI
Geri bičiuliai!
Spaudimas didėja
Integracija ir vaikų vežio

jimas
Jos dar “pagerina” 
Labai negražu 
Miškuose ir parkuose

A. Bimba

Amerikoje lankėsi genero
las Suharto, Indonezijos “pre
zidentas’’. Po Hitlerio jis yra 
bene pats žymiausias nekaltų 
žmonių skerdikas. Jam paė- 
rftus valdžią i savo rankas, to
je nelaimingoje šalyje buvo 
išžudyta keli šimtai tūkstan
čiu žmonių.

Bet mūsų prezidentas Nixo- 
nas, pagal pranešimus iš Wa
sh i ngtono, šitą pabaisą labai 
karštai priėmė ir išdidingai 
padėkojo jam už Indonezijos 
apvalymą nuo “komunizmo”.

Neseniai vien tik iš New 
Yorko į Washingtona buvo 
nuvykus tūkstantinė advokatų 
armija paspausti prezidentą 
ir Kongresą, kad Vietnamo 
karas būtų tuojau nutrauktas. 
O šiomis dienomis tokia pat 
armija iš dvasininkų buvo ap
gulus šalies sostinę ir reikala
vo karą tuojau baigti. Jų 
tarpe, sakoma, buvo gerokas 
skaičius ir katalikų bažnyčios 
kunigų.

Visus juos reikia nuošir
džiausiai pasveikinti. Til< gai
la, kad toje didelėje dvasinin
ku armijoje, kiek mums žino- 

nebuvo nė vieno lietuvio 
kunigo.

Tas tik parodo, kad mūsų 
lietuviškieji dvasininkai yra 
beširdžiausi sutvėrimai visame 
pasaulyje.

Kai kuriose Amerikos vieto
vėse labai triukšmaujama, kad 
ten valdžia vardan mokyklų 
integracijos vaikus autobusais 
į jas vežioja. Tai, girdi, ne
žmoniška vaikus vežti toliau 
Į mokyklas, kai yra mokyklų, 
kurias jie gali pėsti pasiekti.

žinoma, būtų geriau, jeigu 
pilna integracija būtų galima 
be jokio vaikų vežiojimo au
tobusais. Bet kaip su tais vai
kais , kurie ir be integracijos 
negali mokyklą pasiekti pė
sti ir turi būti autobusais ve
žiojami ?

O gal tokių vaikų labai la
bai mažai ?
R Netiesa. Tokių vaikų yra 
daugiau kaip septyniolika mi
lijonų. Jiems, žinoma, nepa
ranku, neparanku ir jų tė
vams, bet niekas dėl jų nelie- 
ja krokodiliškų ašarų.

Chicagos kunigų “Draugas” 
(geg. 21 d.) karštai pasveiki
no tuos chuliganus, kurie, pa
siskelbę statybos darbininkais, 
užpuolė studentų prieškarinę 
demonstraciją New Yorke ir 
daug studentų biauriai sumušė. 
Tas darbas buvęs taip puikiai 
atliktas, kad mes, lietuviai, 
girdi, prie to nieko nebegalė
tume pridėti.

Su ta nuomone griežtai ne
sutinka tos pačios Chicagos 
menševikų “Naujienos” (geg. 
23 d.). Jos sako, kad ir mums, 
lietuviams, prie tokio chuliga- 
ffij’zmo “vertėtų prisidėti“!

Pastebėjau, kad ir “Tėvynės” 
Redaktorius elgiasi labai, labai 
negražiai. Jis irgi yra užsi
spyręs mus surusinti. Pav.,

Kanados Darbo Kongresas prieš 
Amerikos karę Indonezijoje

E----------------- ------ ---------------------------------Edmonton. — Kanados 
Darbo Kongreso konvenci
ja pasisakė prieš Jungtinių 
Valstijų agresiją Indokini
joje.

Užsienio reikalais priim
toje rezoliucijoje taipgi pa
sisako už branduolinių 
ginklų kontrolės sutartį, ra
gina Kanados valdžią su
mažinti militarines jėgas 
NATO organizacijoje ir pa
naikinti Kanados - Ameri
kos militarinę sutartį.

Darbo Kongresas yra di
džiausia darbo unijų federa
cija, turinti pusantro mili
jono narių iš visų Kanado
je dviejų milijonų orga
nizuotų darbininkų.

TSRS numato
Maskva.—Dienraštis ”IzJ 

vestija” paskelbė TSRS am
basadoriaus Kudri a v c e v o 
pareiškimą Kambodijos val
džiai. Pareiškime sakoma, 
kad Kambodija įsitraukia į 
ilgų metų tarpsavinį karą, 
jeigu Amerikos ir Saigono 
militarines jėgos nebus iš 
Kambodijos ištrauktos.

Kambodija yra dalis Įn- 
dokinijos. Jungtinių Vals
tijų karo plėtimas jau api
ma visą Indokiniją. Amba
sadorius Kudriavcevas ir ki
ti tarybiniai diplomatai to
dėl nemato greitos karo pa
baigos.

175 advokatai siūlo 
apkaltinti Nixoną

Toronto. — 175 Jungtinių 
Valstijų ir Kanados advo
katai savo konferencijoje 
paskelbė, kad Jungt. Vals
tijų intervencija į Vietnamą 
yra priešinga tarptauti
niam įstatymui, kuris buvo 
naudojamas prieš hitleri
ninkus Vokietijoje, kaip 
prieš karo kriminalistus.

Už karo plėtimą Indoki
nijoje konferencija siūlo 
kongresman a m s apkaltinti 
prez. Nixoną.

Karo klausimu konferen
cija priėmė net 19 pasiūly
mų. . ,

kaip visi “vaduotojai”, jis 
Lietuvos kolūkiečius vadina 
“kolchozininkais”.

New Yorko lietuviai prašo
mi įsitėmyti, kad pirmutinė 
šios vasaros laisviečių išvyka 
j miškus įvyks jau šį sekma
dienį, birželio 7 d. Tai bus 
dideli pietūs tarp gražiai su
žaliavusių medžių gražiajame 
Forest Parke.

Na, o birželio 21 dieną Ha
verhill, Mass., ruošiamas pa
vasarinis spaudos piknikas. 
Tai visos Naujosios Anglijos 
laisviečių parengimas.

Keletas mūsų ir iš New Yor
ko ruošiamės dalyvauti. Ren
gėjai garsina, kad jie šį pik
niką dar ir nufilmuos. Jie ti
kisi daug svečių. Reikia, kad 
jie nebūtų guvilti.

Mirė įžymi unijos 
darbuotoja

Amityville, N. Y.—74 me
tų Mrs. Betty Hawley Don
nelly mirė. Ji buvo AFL- 
CIO New Yorko valstijos 
vice prezidentė.

Amerikos Darbo Federa
cijoje ji veikė per 50 metų. 
Buvo išrenkama į įvairius 
komitetus.

Houston, Texas. — Areš
tuotas dr. J. Hill ir kaltina
mas dėl žmonos mirties, kad 
jis pats ją gydė ir nesiun
tė ligoninėn.

ilgų metų karą
9----------------------------------------------------------

Teismas įsakė paleisti 
iš karinės tarnybos
San Francisco. — Fede

ralinis teisėjas Zirpolis įsa
kė armijai paleisti R. An
dre iš militarines tarnybos, 
į kurią jis pavėluotai buvo 
paimtas prieš jo norą.

Teisėjas nurodė, kad Aukš
čiausiojo teisino , mųpspren- 
dis draudžia bausti prievar
ta ėmimu į karinę tarnybą 
tuos, kurie,protestuoja prieš 
karą ar kitaip .pareiškia ka
rui priešingumą. Tokių ar
mijoje jau yra daugiau kaip 
6,000, kuriuos armija turė
tų paleisti iš tarnybos.

Madridas. — Portugalijos 
premjeras Caetano tarėsi 
su Ispanijos diktatorium 
Franko dėl pagalbos išlai
kyti Portugalijos kolonijas 
Afrikoje, kuriose išsilaisvi
nimo jėgos nuolat kariauja 
prieš Portugalijos militari
nes jėgas.

Elektroniniai linotipai 
Tarybų Sąjungoje

Leningradas. — Čia pra
dėjo veikti elektroniniai li
notipai, kurie automatiškai 
atlieka spaustuvėse kompo
zicijos darbą.

Tokie linotipai operuoja 
keletą mašinų ir pavaduoja 
linotipininkus. Leningrado 
specialistai gamina tokius 
aparatus.

Maskva. — Du metus iš
buvęs kalėjime, amerikietis 
P. Generalao išskrido į New 
Yorką. Jis buvo apkaltin
tas už įvežimą į Tarybų Są
jungą iš narkotinių žolių 
sudarytą rūkymą (hašišą) 
ir bandė jį pardavinėti.

Buenos Aires. — Argenti
nos politinė policija uždarė 
didžiausį dienraštį “Croni- 
ca” už parašymą apie poli
cijos brutalumą, nuo kurio 
žuvo studentas, daug su
žeista.

Prez. Nixonas ginkluoja 
Kambodijos valdžią

Washingtonas. — Nixono 
administracija informavo 
Kongresą, kad jis nusitarė 
suteikti Kam b o d i j o s val
džiai įvairių ginklų pusaš- 
tunto milijono jlolerių ver
tės. Tie ginklai esą reika
lingi pačių Jungtinių Vals
tijų “saugumui.”

Manoma, kad su tais gin
klais Kambodijos valdžia 
galės smarkiau kariauti

Siuvėjų unijos konvencija 
smerkia Nixono politiką

Atlantic City, N. J. — Bu
vęs gynybos sekretorius 
Warnke ir trys senatoriai 
Amalgameitų siuvėjų uni
jos konvencijoje griežtai 
smerkė prez. Nixono milita
rinę politiką, kuri veda ša
lį į chaosą ir ekonominę 
krizę.

1,500 delegatų, atstovau
dami 417,000 unijos nąrių, 
27-oje konvencjjoje sveiki
no tuos, kurie pasmerkė
■ --'-T    ■ - ■ r.

Okinavos • gyventojų protestai
Naha.— Okinavos gyven

tojų atstovai pasiuntė prez. 
N i x o n u i protestą, kodėl 
jis neišveža 13,000 tonų 
nervų gazų iš Okinavos.

Buvo planuota išvežti į 
Oregono valstiją, bet išve
žimas sulaikytas, kai tos 
valistijos ir kitų artimų 
valstijų gyventojai griežtai 
užprotestavo, net prieš tai 
demonstracijas suruošė.

Dabar planuojama tuos 
gazus pervežti į Alaskos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lima, Peru. — Sekmadie

nį įvyko baisiausias žemes 
drebėjimas. Tai vienas iš 
smarkiausių žemės drebėji
mų istorijoje. Baisus sunai
kinimas visu 600 mylių pa
mariu. Daug žmonių yra 
žuvusių.

San Clemėnte, Calif. — 
Per savaitgalį čia preziden
to vasarnamyje įvyko Nixo
no pasitarimas su militari- 
nių jėgų vadovybe. Buvo 
atkviestas ir vyriausias 
Amerikos jėgų komandie- 
rius Q. Abrams Pietų Viet
name. Nieko neskelbiama 
apie nutarimus. Tik tiek ži
noma, kad prezidentas la
bai pasitenkinęs karo eiga 
Vietname ir Kambodijoje.

Cairo. — Skelbiama, kad 
sekmadienį Egipto lėktuvai 
padarė puolimą ant Izraelio 
pozicijų prie Suezo kanalo. 
Izraelio valdžia pripažįsta, 
kadJji neteko 15 savo karei
vių. :

prieš partizanus, kurių tar
pe yra kambodiečių ir ne
maža vietnamiečių. Saigo
no kariai taipgi padeda 
Kambodijos valdžiai.

Todėl manoma, kad Jung
tinių Valstijų kariai bus iš
traukti iš Kambodijos dar 
prieš birželio 30 d. Bus pa
likti militariniai patarėjai, 
JAV lėktuvai r toliau tęs 
partizanų įsitvirtinimų 
bombardavimą.

Nixono karinę politiką. Se
natoriai Mathias, Williams 
ir Gore reikalavo baigti ka
rą Indokinijoje. Daugelis 
kitų panašiai kalbėjo.
, Unijos prezidentas J. S. 
Potofsky pačioje konvenci
jos pradžioje smarkiai kri
tikavo Nixono administra
cijos politiką. Tai vienas 
AFL-CIO vice prezidentas, 
atmetęs prez.. Meany nusi
statymą remti Nixono kari
nę politiką;

miestelio Kodiako apylinkę. 
Bet ir ten gauta nemaža 
protestų. Miestelio majo
ras Resoff 2,600 gyventojų 
vardu pasakė, kad .“tokių 
kalėdinių dovanų — pilnus 
maišus gyvačių” jie jokiu 
būdu nepriims.

Tai tie pavojingi gazai ir 
toliau pasilieka Okinavoje, 
kurios gyventojai griežtai 
reikalauja juos pasiimti. 
Saloje siautėja protestų ban
gos.

Dalat, Vietnamas. — Šia
me miestelyje liaudiečiai bu
vo užėmę visą eilę pastatų 
ir katalikų seminariją ir 
išlaikė 24 valandas. Paskui 
sėkmingai pasitraukė.

Ottawa. — Kanados val
džia patvarkė, kad ateityje 
jos doleris bus “atrištas” 
nuo Jungtinių Valstijų do
lerio. Iki šiol kanadiškis 
doleris buvo tik 92.5 cento 
Amerikos dolerio vertės. 
Kokia jo vertė bus ateity
je, nežinia.

Stockholmas. — Švedijos 
premjeras Palme ruošiasi 
kelionėn į Jungtines Valsti
jas. Amerikoje žada viešėti 
9 dienas. Kelionės tikslas 
neskelbiamas. Kaip žinia, 
Švedijos valdžia priešinga 
Vietnamo karui.

Louisville, Ky. — Valsti- 
jinis senatorius Mazzolis, 
Vietnamo karo priešas, lai
mėjo demokratų nominaci
ją kongresmano vietai.

Dvasininkai ir mokšlihiiikai 
svarstė kovę prieš karę

Washingtonas. — Atvyko0 ;
dviejų dienų pasitarimui 
daugiau kaip 1,000 protes
tantų, katalikų ir žydų dva
sininkų. Pasitarime jie pa
sisakė prieš karą Indokini
joje ir tuo klausimu infor
mavo Nixono administraci
ją, taipgi kongresmanus ir 
senatorius.

Tuo pačiu metu čia ta
rėsi 350 mokslininkų, Azi
jos problemų ekspertų. Jie 
nusitarė paremti senatorių 
McGovern, Hatfield ir 
Goodell pasiūlymą po birže
lio 30 d. mažinti fondus 
Vietnamo karui, o Kambo- 
dijos karui visai sulaikyti.

Kalėjime gaisrai ir 
kaliniu riaušės

Lorton, Va. — Elektros 
šviesai aptemus kalėjime 
prasidėjo kalinių riaušės. 
Keliose vietose buvo padeg
ti namai. Sužeisti keturi 
sargai ir kaliniai. Penki 
kaliniai pabėgo.

Šiame kalėjime yra 1,517 
kalinių.' Riaušės ir gaisrai 
padarė kalėjimui apie $100,- 
000 nuostolių.;

KataČfs, Pakistanas.—La
hore amunicijos sandėlyje 
ištikęs sprogimas užmušė 
23 žmones, daugelį sužeidė, 
3 5 žmonės dar nesurasti.

Izraelis uždaro taikai 
duris, sako Kosyginas

Maskva. — TSRS, prem
jeras Kosyginas pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga nuo
lat siekia politinio susita
rimo Vidurio Rytų krizėje, 
bet Izraelis kiekvieną kartą 
tokiems pasitarimams pa
stoja kelią.

Kosyginas apie tai infor
mavo Irano, Pakistano ir 
Turkijos valdovus, kurie ra
gino Tarybų Sąjungą: imtis 
priemonių dėl taikos tarp 
arabų ir Izraelio. Kosygi
nas jiems priminė, kad tai
ka galima Jungtinių Tautų 
rezoliucijos pagrindu.

Tarėsi Vidurio Ryty 
taikos klausimu

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Valstijų, Anglijos, 
Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos ambasadoriai ir vėl 
tarėsi Vidurio Rytų krizės 
klausimu, bet nieko naujo 
nenutarė.

Pravedė nuomonę, kad rei
kia sudaryti naują Izraelio 
ir arabų taikai planą, kuris 
turėtų vaduotis Jungtinių 
Tautų priimta 1967 m. rezo
liucija, kuri reikalauja, kad 
Izraelis pasitrauktų iš oku
puotų arabų žemių.

Roma, Italija. 1,500 gais- 
ragesių buvo prisidėję prie 
generalinio streiko.

Nepriėmė prieškarinio 
pasiskelbimo

New Yorkas. — Dienraš
tis “Daily News” atsisakė 
priimti pasiskelbimą dau
giau kaip 100 šio dienraščio 
redakcijos darbininkų, pa
smerkusių Amerikos agresi
ją Indokinijoje ir reikala
vusių baigti karą.

Už pasiskelbimą buvo su
kelta $1,100 ir priduota laik
raščio administracijai. Ga
vo atsakymą, kad tokio pa- 
siskelbimo nepriima.

10,000 dalyvavo 
protesto eisenoje

—Atlanta, Ga. — Už kelių 
šimtų mylių Perry mieste
lyje prasidėjusi su pora šim
tų kovotojų eisena per ket
vertą dienų išaugo iki 10,000 
kovotojų prieš negrų repre
siją ir karą.

Atlanta mieste demons- < 
frantai pražygiavo pro. už- > 
muštojo Kingo kapą ir su
stojo prie Mosehouse kole
gijos, kur įvyko programa.

Demonstracijos priekyje 
ėjo Kingo našlė Coretta, se
natorius McGovern, negrų 
vadas Abernathy, naujasis 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos prezidentas 
Leonard Woodcock, miesto 
majoras Massell ir kiti.

Du mulai vežė juodą kars
tą, užmuštuosius negrus re
prezentuojantį. Vienas mu-. 
las su prez. Nixono iškaba, 
kitas — su gub. Maddox iš
kaba.

Demons t r a c i j o j e buvo , 
daugiausia negrų, bet ne
maža ir baltųjų.

Tarybinio Komjaunimo 
suvažiavimas

Maskva. — TSRS Komu
nistinio Jaunimo sąjungos 
suvažiavime dalyvauja 4,- 
695 delegatai, taipgi broliš
ki delegatai iš 90 šalių.

Kompartijos generalinis 
sekretorius Brežnevas, svei
kindamas suvažiavimą, pa
smerkė Amerikos imperia
listų agresiją Indokinijoje 
ir Izraelio agresiją prieš 
arabus.

Suvažiavimui raportuota, 
kad Komunistinio Jaunimo 
sąjunga dabar turi 27 mi
lijonus narių.

Lisbonas.—Bijodama stu
dentų demonstracijų prieš 
JAV valstybės sekretoriaus 
Rogers lankymąsi Portuga
lijoje, fašistinė valdžia už
darė universitetus. Rogers 
atvyko pasirašyti sutartį 
dėl militarines bazės.

Washingtonas. — Dabar 
armija turi 513 generolų ar
ba 50 proc. daugiau negu 
buvo pirm Vietnamo karo.

f



2 puslapis Antradienis, Birželio (June) 2, 1970

LAISVE LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY Kas ką rašo ir sako

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10 00
Queens Co., per six months $5.50

“Civilines Gynybos” raketas
DABAR mažai besigirdi apie “civilinį apsigynimą,” 

bet buvo laikai, kai šis raketas buvp labai madoje. Kai 
kas iš jo daug pasipelnė.

Kaip toli tas pakvaišimas buvo nuėjęs, gal geriausią 
pavyzdį visai Amerikai duoda mūsų New Yorko valstijos 
valdžia su gubernatoriumi Rockefelleriu priešakyje. 
Apie tai duomenų mums suteikia “The N. Y. Times” ge
gužės 26 dienos laidoje.

Pasirodo, kad gubernatoriaus įsakymu valstijos Ci
vilinės Gynybos Komisija Albany iškasė milžinišką tu
nelį ir jame įrengė su visais parankamais ir patogumais 
slėptuvę. Tai visa mums, taksų mokėtojams, lėšavo pus
ketvirto milijono dolerių!

Pagal planą, “priešui” pradėjus mėtyti atomines 
bombas ant mūsų nelaimingos valstijos, gubernatorius 
Rockefelleris su apie 700 parinktų valdininkų ir valdinin
kėlių tuojau susinešdina į šitą tunelį ir tęsia valstijos 
reikalų tvarkymą. Supratimas yra, kad tie, kurie nebus 
laimingi į tą tunelį patekti, bus nušluoti nuo mūsų mie
losios žemės.

Žinoma, su tuneliu mūsų “civilinės gynybos” rake
tas nepasibaigia. Tai tiktai jo dalis. Nors jau seniai 
apie minėtos komisijos veiklą nieko nebesigirdi ir nebe
simato, bet pasirodo, kad ji tebepalaiko milžinišką apara
tą su armija riebiai apmokamų biurokratų, kurie kasmet 
suėda po daugiau kaip tris milijonus dolerių!

Darbiečiai tikisi laimėti
ANGLIJOS premjeras Harold Wilson nelaukė. Nors 

dabartinio parlamento terminas pasibaigs tiktai 1971 me
tais, bet is jį paleido ir paskelbė naujus rinkimus. Pa
gal Anglijos konstituciją jis turi teisę taip padaryti, ir 
jis ja pasinaudojo. Nauji rinkimai įvyks birželio IŠ die
ną. Dabar verda rinkiminė kampanija. Konservatoriai, 
atrodo, buvo užklupti nepasirengę.

Darbo Partijos vadai, matyti, matė progą naujuose 
rinkimuose sustiprinti savo atstovybę. Jeigu laimėtų de- 
sėtkąkitą naujų vietą, jų pozicija dikčiai sustiprėtų. To 
jie tikisi, arba nebūtų parlamento paleidę.

Darbiečiai Anglijos monarchišką vairą vairuoja nuo 
1966 metų. Per tuos daugiau kaip ketverius metus jiems 
gana sekėsi. Konservatoriai neturi rimtų argumentų 
juos nuo vairo pašalinti. Darbiečiai nė nesistengė paju
dinti monarchijos ir kapitalizmo pagrindus. Jie nepavo
jingi. Jais gąsdinti piliečius nėra kaip. Todėl, sakoma, 
konservatoriuose klesti giliausias pesimizmas.

Tik rinkimų rezultatais bus galima pasverti šių Wil- 
sono manevrų pasisekimą. Ne tik Anglijai, bet ir už
sieniui, žinoma, būtų geriau, kad darbiečiai vėl laimėtų.

Geras reiškinys
VYRIŠKŲ drabužių siuvėjų unijos — Amalgamated 

Clothing Workers of America — prezidento Jacob Po- 
tofskio pasisekimą prieš Vietnamo karą karštai sveikina 
viso pasaulio taikos šalininkai. Jie kalba beveik pusės 
milijono organizuotų darbininkų vardu. Tik gaila, kad 
Potofsky taip ilgai tylėjo. Matyt, eilinių narių spaudi
mas jį paveikė. Jau seniai unijos nariuose buvo girdimas 
didelis vadovybės tylėjimu nepasitenkinimas.

Drabužių siuvėjų unijos vadovybės išstojimas prieš 
Vietnamo karą dar labai svarbus ir tuo, kad tai yra taip 
pat sukilimas prieš Amerikos Darbo Federacijos - Indus
trinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) vadovybę, ku
ri, kaip žinia, visomis keturiomis remia Nixono politiką. 
Aną dieną, užgirdamas invaziją į Kambodiją, George 
Meany gyrėsi, kad jis kalba visos vadovybės vardu. Po
tofsky yra vienas iš Federacijos viceprezidentų. Tiki
masi, kad jo žygiu padrąsinti sukils prieš George Meany 
ir visa eilė kitų unijų vadų, kurie iki šiol nedrįso jam 
viešai pasipriešinti.

Iš Laišk ų
Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už mano 50-ties metų jubi
liejaus pagerbimą “Laisvė
je” P. Pečiūros straipsniu. 
Tai man suteikė jėgų dar 
daugiau dirbti kūrybinį 
darbą. Aš jaučiu pasididžia
vimą, galėdamas bendra
darbiauti “Laisvėje.”

Taip pat, turiu padėkoti įr 
už tai, kad man prašant

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

per “Laisvę” dėl nu trau
kų mano knygai iš Ek
vadoro misionierių gyveni
mo ir džiunglių faunos ir 
floros, atsiliepė D. Černiaus
kas iš San Paulo, Brazilijos, 
ir žada šiuo reikalu padėti.

Didžiai * esu dėkingas 
Jums, Redaktoriau, ir “Lais
vės” kolektyvui už viską, ką 
man suteikėte.

Jūsų..
Bronius Jauniškis

Vilnius

GAVĘS PYLOS 
NUO SAVIŠKIŲ

Pasirodo, kad surengime 
koncerto Vilniaus solistui 
Vaclovui Daunorui Los An
gelėse dalyvavo ir ilgametis 
smetonininkas ir “Dirvos” 
bendradarbis Bronys Raila. 
Tai pamatę, ant jo baisiau
sius kalnus pradėjo versti 
lietuvių reakcinė spauda, jį 
paskelbdama “beveik Mask
vos agentu.”

Žinoma, Broniui tokia py
la nuo savųjų negalėjo pa
tikti. Matyt, jis labai už
sirūstino ir įsižeidė.

Dabar laiške Clevelando 
“Dirvai” (geg 20 d.) jis 
jiems sako:

“Viskas, kas ta proga apie 
mane buvo rašoma, yra pra-1 
simanymai, nesąmonės, in
sinuacijos, melas, skurdžių 
skurdžiausias idiotizmas.

Reikėtų turėti begalę lais
vo laiko arba visiškai ne
beturėti ko kito veikti, jei
gu pradėtum į tuos bepro
tybės ir nachališkumo pliur
palus atsiliepti ir atitaisinė- 
ti.”

ŽURNALO 
“KOMUNISTAS” 
Nr. 4 

Mus pasiekė Lietuvoje lei
džiamo žurnalo “Komunis
tas” šių metų 4-tas nume
ris. Visas užpildytas gra
žiai, kruopščiai paruoštais 
straipsniais ir eilėraščiais 
apie Leniną. Daug puikaus, 
gero pasiskaitymo.

Numeris prasideda veda
muoju “Su Lenino vėliava,” 
paskui eina: Lietuvos 
Min i s t r ų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojo K. 
Kairio “Industrializa- 
vimo keliu,” Lietuvos 
Kultūros ministro L. Šepe
čio — “Mūsų kultūros ho
rizontai,” Lietuvos Švietimo 
ministro M. Gedvilos—“Di
džiulis socialistinės visuo
menės turtas,” Lietuvos Že
mės Ūkio ministro M. Gri
galiūno — “Komunizmo mo
kykla valstietijai,” akade
miko K. Meškausko ir eko
nomikos mokslų kandidato 
V. Januškevičiaus — “Gy
ventojų socialinės struktū
ros poslinkiai,” Partijos Is
torijos Instituto direkto
riaus R. Šarmaičio — “Lie
tuvos darbo žmonių kelro
dis, R. Maliukevičiaus — 
“V. Kapsukas—Lenino mo
kinys ir bendražygis,” ir A. 
Grečko — “Taikos ir socia
lizmo sargyboje.”

Po bendra antrašte “Rei-
kia svajoti” įdėti apie Le
niną pasisakymai K. Gab- 
dankos, J. Stimburio, A. 
Ohelienio, V. Ališausko, V. 
Reimerio. O eilėraščius ran
dame šių poetų: Salomėjos 
Nėries, E. Mieželaičio, VI. 
Mazūriūno, A. Venclovos ir 
J. Marcinkevičiaus. : 

“ATEITIS BUS TOKIA, 
KOKIA SUKURSIME”

Tokia antrašte skaitome 
Lietuvoje leidžiamo žurna
lo “Žemės ūkis” š. m. 4-tam 
num. nusipelniusio agrono
mo Petro Vasina u sk o 
straipsnį. Mums patinka 
straipsnio antraše. Tai šū
kis, turėtų nuo dabar pla
čiausiai skambėti po visus 
Lietuvos kaimus ir laukus? 
Juo turėtų savo darbe ir 
gyvenime vadovąųtis kiek
vienas Lietuvos žemdirbis. ;

Be įsitraukimo į naujo 
gyvenimo pastatymą pla

čiausių žemdirbių masių 
naujo gyvenimo pastaty
mas neįmanomas. Tokia šio 
straipsnio dvasia.

. “Ateitis bus, be abejo, to
kia, kokią mes patys sukur
sime,” sako Vasinauskas. 
“Nuo mūsų pačių sugebėji
mo ir užsispyrimo daugiau
sia pareis žemės ūkio kles
tėjimas, maisto gausumas, 
vaikų ateitis.”

Gairės aiškios. Jas nusta
tė partijos suvažiavimai ir 
žemės ūkio pagrindus užak
centavo pačių kolūkiečių 
suvažiavimai. Būtent:

žemės paskyrimas amžinam 
valstiečių naudojimui, jos pa
skirstymas j dvi kategorijas 
(asmeninė ir individualaus 
naudojimo), kooperatiniai ir 
demokratiniai principai, že
mės ūkio mechanizacija, mie
sto parama kaimui, kaimo gy
venimo lygio pakėlimas iki 
miesto lygio — tai tie lenini
niai principai, ant kurių pa
grindo ateities kaimo rūmas ir 
yra statomas. Dabar svarbu, 
kad mūsų respublikos kaimo 
žmonės šituos principus galu
tinai įsisąmonintų, kad nelik
tų mažiausios abejonės kaimo 
gyvenimo pastovumui, kad visi 
kaip vienas siektų bendro tik
slo — sukurti sau ir savo vai
kams turtingą ir šviesų gyveni
mą.V J,

Bet kaip tą pasiekti, kaip 
galutinai pašalinti iš žem
dirbių galvos ir širdies kai
mo gyvenimo pastovumu vi
sokį abejingumą?

Agronomas Vasinauskas 
atsako: “Labai gerai,. kad 
šiais klausimais jaučiamas 
didelis susirūpinimas. Bet 
to neužtenką.” Jis sako:

Pribrendo laikas sutvirtinti 
valstiečių pasitikėjimą žeijie. 
Tai itin svarbi ateities kaimo 
kūrimo sąlyga., Bet kaip tą 
padaryti? Be abejo, čia reika
linga esminių pakeitimų teisi
niuose nuostatuose. Reikia pa
siekti tokio suinteresuotumo, 
kad, kaip būdavo seniau, bent 
vyriausias sūnūs jaustų šven
tą pareigą pasilikti tėvų že
mėje. Vieną kartą reikia už
baigti nuolatinius žemėtvar
kos projektų keitimus, nepa
liaujamus stambinimus ir pri
jungimus. Užbaigti gąsdinti 
valstietį, kad sodybinis skly
pas bus sumažintas, kad atei
tyje jis neturės ne tik sklypo, 
bet ir karvės, kiaulės, vištos. 
Pagaliau reikia užbaigti gy
venviečių vietos kaitaliojimus, 
diskusijas apie daugiabučius, 
sublokuotus ar panašius na
mus. Užbaikim ‘‘žemės dre
bėjimo laikus”, paskelbkim 
valstiečio kiemo neliečiamybę 
ir protingai veskime visuome
ninį ūkį.

Visuomeninis ūkis, be abejo, 
turi būti kuriamas moderniš
kai, mokslu, technika, ekono
mika paremtais pagrindais. 
Jis turi užtikrinti didelį der
lių, daug pieno, daug mėsos ir 
t.t. Tačiau bet kurį šių klau
simų sprendžiant, niekad ne
reikia užmiršti, kad kolūkis 
ar tarybinis ūkis yra ne tik 
ekonominė, i' bet ir socialinė 
formuotė. Taigi, ir ateities rū
mą statant, [tenka įžiūrėti ne 
tik ekonominius jo pranašu
mus, bet skaitytis ir su žmo
gumi, svarbiausia su visu tuo, 
kas jam artima ir miela.

Washingtonas, — Aukš
čiausiasis Teisinas apkalti
no Wheaton Glass Co. ųž 
diskr i m i n a v i m ą moterų. 
Mat, kompanija mokėjo 10 
proc. moterims mažiau už 
tą patį darbą.

Washingtonas. - - Federa
linės valdžios raportai rodo, 
kad balandžio niėnesį pre
kių kainos pakilo 0.5 proe.

125-osioms žemaitės gimimo metinėms

Iš liaudies ji kilus, 
liaudžiai tarnavo

Įžymioji rašytoja gimė 1845 m. gegužės 31 d., 
mirė 1921 m. gruodžio 7 dieną.

Julija Beniuševičiūtė-Žy- 
mantienė į lietuvių literatū
ros klasiką įėjo Žemaitės 
slapyvardžiu. Ši įžymi XIX 
amž. pabaigos - XX amž. 
pradžios Lietuvos kaimo 
gyvenimo vaizduotoja, lie- 
lietuvių literatūros klasikė, 
liaudies rašytoja visą gyve
nimą vilkėjo valstietės rū
bais, ryšėjo paprasta balta 
kaimiška skarele. O geras, 
gyvenimo negandų, skaus

mų ir rūpesčių raukšlėmis 
pažymėtas rašytojos veidas 
visada žvelgė atvirai ir 
linksmai. Visa ji tarytum 
įkūnijo savyje geriausius 
lietuvės bruožus — darbštu
mą, paprastumą ir kantru
mą, meilę gyvenimui ir gro
žiui, neapykantą blogiui, 
tamsumui.

Žemaitės kelias į literatū
rą labai savitas ir įdomus. 
Gimusi neturtingų bajorų 
šeimoje, ji buvo auklėjama 
bajoriška ir lenkiška dva
sia, tačiau jautri Julijos sie
la jau vaikystėje linko į iš
naudojamų būūdžiaunihkų 
pusę. Būvimoji rašytoja 
matė sunkią baudžiavinę 
priespaudą, girdėjo apie 
liaudies kovą prieš dvari
ninkus. Ji rėmė 1863 metų 
sukilimą, o ištekėjusi už bu
vusio baudžiauninko, dvaro 
girininko Lauryno Žymanto, 
pati patyrė sunkią valstie
tės dalią. “Nėra skausmo, 
kurio mano širdis nebūtų 
pakėlusi,” — rašė ji vėliau.

Tačiau sunkus darbas, kai
mo tamsa ir netgi skurdas 
nepalaužė Žymantienės dva
sios. Slogioje XIX amž. 
pabaigos kaimo aplinkoje ji 
daug skaitė, švietėsi. I r 
štai, būdama 49-erių metų, 
Povilo Višinskio paskatin
ta, ji imasi plunksnos ir 
pradeda rašyti. Gimsta pir
masis apsakymas “Piršly
bos,” kuris 1895 metais iš- 
spausdin amas “Tikrajame 

A. PETRIKĄ

Negru rasinis sąmoningumas
a u

Per pastarąjį dešimtmetį 
negrų rasė Amerikoje iškilo 
nepaprastu tempu. Jos 
rinktų atstovų valdžios apa
rate, legislatūroje bei švie
timo departmente skaičius 
nepaparastai padidėjo. 
Nors atstovybės proporcija 
negrų gyventojų skaičium 
dar nepasiekė baltosios ra
sės biurokratų skaičiaus, 
bet sekamas dešimtmetis 
ja negrų gyventojų skaičiui 
jų rasinės normos. Kol kas, 
ta prasme, ji stovi dar gana 
žemai. Negrų gyventojų 
priskaitoma Jungtinėse! 
valstijose apie 11%. Gi 
1,500 rinktų negrų valdinin
kų dar nesudaro nė 1% iš

Lietuvos ūkininkų kalendo
riuje” “Rudens vakaro” pa
vadinimu. Žymantienė tam
pa Žemaite.

Nepalaikoma nąm i š k i ų, 
atitrūkusi nuo sunkių kas
dieninių darbų ir rūpesčių, 
naktimis prie menkos spink- 
sulės Žemaitė rašo, plačiai 
ir ryškiai atspindėdama 
Lietuvos kaimo buitį, vals
tiečių siekimus carizmo bei 
dvarininkų priespaudos są

lygomis, kapitalizmo vysty
mosi laikotarpiu. Ji suku
ria apsakymų ciklą “Laimė 
nutekėjimo,” į kurį įeina ge
riausi kūriniai (“Marti,” 
“Topylis,” “Petras Kurme
lis,” “Sučiuptas velnias” ir 
t. t.). Didelis talentas, pla
tus gyvenimo patyrimas bu
vo esminiu veiksniu, nulė
musiu tokį staigų ir nepa
prastą jos kūrybinį polėkį.

1901 metais išėjo iš spau
dos' Žemaitės “Paveikslai” 
(apsakymų rinkinys), ir vė
liau beveik kasmet jos kūri
niai, spausdinami periodi
koje, išleidžiami atskiromis 
knygutėmis. ! :
■' Žemaites kūryba apima 
ilgą; beveik Š0 metų tarpą. 
Giliai realistiški ir liaudiš
ki jos kūriniai ne tik pratę
sė K. Donelaičio, D. Poškos, 
A. Strazdo ir kitų lietuvių 
demokratinės krypties ra
šytojų tradicijas. Juose ryš
kiau ir plačiau atsispindė
jo Lietuvos valstiečių gyve
nimas ir siekiai. Rašytoja 
pasmerkė dvarą, klerikaliz
mą, atskleidė klasinius 
priešta ravimus valstiečių 
tarpe. Ji pirmoji lietuvių li
teratūroje sukūrė ryškų 
realistinį vaizdą ir paveiks
lą, todėl Žemaitės kūryba— 
realistinės prozos, lietuvių 
literatūroje pradžia, kurią 
sėkmingai tęsė ir tęsia vė
lesniųjų kartų lietuvių ra
šytojai.

Nijolė Kazakevičiūtė

g a
500,000 baltųjų biurpkratų 
Amerikoje. '

Einant žinomais duomeni
mis, šiuo metu negrai yra 
48-nių miestų merai (ma
jorai), 575 kitokie miestų 
viršininkai, 362 mokyklų 
(švietimo tarybų) rinktiniai 
atstovai, 165 atstovai vals
tijų legislatūrose, 114 teisė
jų bei magistratų, 99 kito
kie valdžios pareigūnai. 
Vienas negras yra JAV se
natorius (iš Massachusetts 
valst.), vienas Aukščiausio
jo Teismo teisėjas, devyni 

‘iAtstovų Rūmo (Kongreso) 
nariai ir Connecticut vals
tijos kasininkas (iždinin
kas), ir vienas ambasado

rius (Švedijai). Negrų iden
titetas ryškėja.

Mississippi valstija turi 
daugiausia negrų savo le
gislatūroje: du senatoriai ir 
13 atstovų bute. Ohio vals
tijos legislatūroje yra .13 
negrų atstovų, tai daugiau 
nei jų rasės proporcija 
(Clevelando miesto meras 
negras). Georgia valstija 
turi 2 negrus senatorius ir 
12 atstovų bute. Detroite 
ir Gary, Ind., negrai turi tų 
miestų tarybose daugumą. 
Pittsburge gyventojų negrų 
skaičius 21%, o legislatūro
je jie turi atstovų 33%. 
Jacksonville, Fla., iš 9 mies
to tarybos narių — 4 ne
grai. Daugiausia rinktų ne
grų atstovų yra pietuose; 
ten ir gyvena daugiau nei 
pusė jų rasės žmonių. Mo
terys sudaro 8.5% atstovy
bės.

Tai pasėka 1965 metais 
Kongreso išleisto įstatymo 
(“Voting Rights Act”), da
vusio negrams balsavimo 
teisę. Iki tol jie tos teises 
neturėjo.

Aštuoniose valstijose y- 
daugiausia šiaurėje: Idano, 
Maine, Montana, No. Dako
ta, So. Dakota, Oregon, 
Utah ir Vermont — nėra 
valdžioje nė vieno negro at
stovo. Ten ir labai mažai 
jų rasės žmonių gyvena, 
jiems ten peršalta.

Kariniame JAV laivyne 
yra vienas negras admiro
las, kariuomenėje yra keli 
generolai, kariniame oro de
partamente — vienas gene
rolas.

Mūsų sostinėje Washing
tone gyvena apie 75% ne
grų. Ten paskirtas (minė
tojo miesto gyventojai bal
savimo teisės neturi) mies
to meras1 ir: jo p a v a d u o - 
toj as—negrai. ’ Gary, mies
to gyventojų’ yra 50% ne
grų (miesto meras hegrst^ 
Baltimorės 47%, New Or
leans 45%, St. Louis 46%, 
Newark, N. J., 46%, Jack
sonville, Fla., 47%, Bir
mingham, Ala., 40%, At
lanta 39%, Chicago 32%, 
Cleveland 38%, Colum
bus, Ohio, 32%, Detroit 
47%, Memphis, Tenn., 39%, 
Miami 28%, Philadelphia 
32%, Pittsburg 21%, New 
York 19%, Los Angeles 18%, 
San Francisco 15%.

Nemažas negrų skaičius 
yra teatro ir kino artistų, 
biznierių, pramon i n i n k ų, 
bankininkų, advokatų, gy
dytojų, mokytojų, profeso
rių, žurnalistų, rašytojų, in
žinierių ir kitų profesiona
lų. Negrų inteligentija ir 
smulkioji buržuazija gana 
skaitlinga ir ji smarkiai au
ga.

Šiuo metu lab j ausiai ne
skriausta ir išnaudojama 
rasė, tai indėnai (indijo
nai), tie tikrieji ir vieninte
liai amerikiečiai. Jie per
daug pasyvūs, nerodo rei
kiamo kovingumo. Dėlto ir 
visų užmiršti, apleisti. Lai
kas ir jiems pabusti!

LosAngeles. — Pareikš
dama protestą karui Viet
name, St. John’s Episkopa- 
lų Bažnyčia uždarė didžią
sias bronzines duris ir jas 
atidarys tik tada, kai Viet
namo karas baigsis.

Philadelphia, Pa. — 1£,- 
000 statybos dar b i n i n k fa, 
daugiausia negrų, paskelbė 
streiką. Reikalauja pakei
ti $1.50 į valandą algą ir su
teikti kitus benefitus.
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Leninas ir revoliucine daina
Tarp gerų, jautrių žmonių

Tą popietę Kapsuko Prieštuberkulio- 
z^nio dispanserio gydytoja, Stasė Andri
jauskienė ilgiau užtruko. Matyt, gerai 
paspaudus sausio šalčiams, padaugėjo li
goniu — paaštrėjo įvairių formų plaučių 
susirgimai. Apžiūrėjusi paskutinį su pa
didinta temperatūra ligonį, parašė jam 
siuntimą į ligoninę. Paskui parėmė ran
komis skruostus ir mąstė. Nuovargis? 
Nuovargiu kitų nuovargį ir ligą nepa
lengvinsi. Gydytojui nėra kada pavargti. 
Įėjusi registratorė jau keliolika sekun
džių stovi ir nedrįsta trukdyti gydytojos 
susikaupimo valandėlę. Pagaliau nedrą
siai pradeda:

— Čia dar yra iškvietimas į namus, — 
gydytoja sujuda, — bet sakė galima ry
toj ...

“Rytoj?...”—mąsto gydytoja An
drijauskienė ir pasižiūri į ligonio kor
telę. “Mano gydomas ligonis. Dabar 
siaučia gripas. O jeigu jo aukšta tempe
ratūra? Gal plaučiu uždegimas? Šir
dis?”...

— Tai ką, sesele, važiuojam? — sako 
ji, pakėlusi ramų žvilgsnį. Veide išryš
kėjo ryžtingi ir atkaklūs bruožai.
* — Jau dvidešimta valanda, — abejin
gai pastebi seselė.

— Suspėsim. Visvien ryt...
Gydytoja neapsiriko: ligonio tempe

ratūra 39.5 C. Kliedi. Suteikusi efekty
vią pagalbą, gydytoja S. Andrijauskienė 
išvažiuoja su ramia sąžine.

— Už penkių dienų atvyksiu vėl. Ta
da žiūrėsim. Gerai išsimiegokite, — sako 
išeidama, truputį šyptelėjusi gydytoja. 
Ligoniui tai daug reiškia: jeigu gydyto
jas nusiteikęs optimistiškai, vadinasi, li
ga ne tokia jau pavojinga.

Už penkių dienų ligonį D. teko perkel
ti į tbc ligoninę: gripas komplikavosi. 
Jis buvo atiduotas vyr. gydytojos, Mil
dos Razgaitienės, globai. Tai jautri ir 
labai atydi gydytoja: ji kiekvieno ligo
nio negalavimus, kaip sako, “iškrapšto iš 
panagių.” Kartais ligonis net nepato
giai pasijutęs sako:

— Tai smulkmena. Nėra čia ko kreipti 
dėmesį, daktare.

— Kartais tos smulkmenos!... Dažnai 
j.š> tų smulkmenų pasidaro dideli daly-

— gydytoja toliau “egzaminuoja” 
ligonį: kaip apetitas?, kiek svorio priau
gote ?, kaip miegate?, kaip jus veikia li
goninės aplinka?, kaip jūs pernešate ši
tuos, o kaip anuos vaistus ir pan. ?

Kartais vizituodama ji paliečia ir kokį 
pašalinį klausimą: pasidomi ligonio bui
timi, linksmai nusijuokia dėl ligonio pa
sakyto sąmojaus ar naivaus išsireiškimo. 
Visur ją lydi paprastumas ir nuoširdu
mas. Taip ir jos vadovaujamoje ligoni
nėje: tikra demokratija. Nė viena dar
buotoja, į kurią ligonis besikreiptų, ne
atsakys grubiai, nemandagiai, darba ne
atliks formaliai: visur padės, nurodys, 
patars.

Anoje palatoje greta inžinierės ir gat
vių valytojos lova. Vyr. gydytoja M. 
Razgaitienė beveik daugiau dėmesio ski
ria valytojai, nes pastarosios ligos for
ma sunkesnė.

Lietuvos tarybinėj ligoninėj nėra dės
nio “Kas daugiau moka.”

Šios ligoninės gydytoja P. Urbonienė 
rūpinasi kaimo gyventojų sveikata. Ka
dangi kaimo žmonės, jos manymu, fizi
niai stipresni, gyvybingesni, ji pirmeny
bę duoda natūralioms, sveikatą stipri
nančioms priemonėms: gera mityba, ty
ras oras, žvali nuotaika ir pan. (Iš ti
krųjų, tai šios priemonės Prieštuberku- 
liozinės ligoninės vidaus statute įrašytos 
pirmuoju punktu) ir visos jos vykdomos.

— O kam daug tų vaistų? — sako ji.— 
Vaistai būna priemonė žmogaus orga
nizmui padėti nugalėti ligą. Bet jie gerai 
paveikia tada, jei ir ligonis aktyviai pri
sideda prie savo sveikatos atstatymo. 
Tačiau, kas ir toliau vartoja alkoholį, 
rūko... — gydytojos veide ryškėja su
sirūpinimas.

Kartais gydytoja P. Urbonienė, susi
kvietusi ligonius, aiškina jiems įvairias 
susirgimo priežastis, bei ligos formas, 
nędo rentgeno nuotraukas.

Ibigoninėje dirba penkios gydytojos ir 
visas jas belieka minėti tik geru žodžiu. 
< Didelis ligoninės vidaus tvarkos darbo 
krūvis gula ant vyresniosios medicinos 
sesers, Vidos Matulevičienės, pečių. Čia

reikia, kaip sako, “akis ir pakaušy turė
ti.”: aptarnujančių kadrų komplektavi
mas, darbo paskirstymas, tvarka, švara, 
ligoniams maistas ir vaistai — visur rei
kia suspėti. Keista: jos beveik nematyti, 
kad visur “landžiotų,” o visi darbai eina 
sklandžiai.

Į palatas pas sunkesnius ligonius su 
švirkštais ir vaistais daugiausia tenka 
bėgioti graži ak ase i seselei, Elenai 
Skrinskienei.

— Skauda, sesele, — skundžiasi, kiek 
jautresnis ligonis.

— Na, dabar gražiausia! — stebisi se
selė. — Šitoks vyras, kaip ąžuolas, tokios 
mažos adatėlės bijo. — Ji visada taip: 
su niekad nenykstančia iš veido šypsena, 
su jumoru, o, kur reikia, su jautriu, ra
minančiu žodžiu. Ligoniai vyrai ją va
dina “Mūsų saulutė.”

O seselės Stasė Urbanavičienė ir Pet- 
rutė Andriuškevičiūtė, dažniausiai ligo
ninėje budi naktimis. Jeigu jos budi — 
ligoniai ramūs: vaistai ir reikiama pa
galba bus suteikti minutės tikslumu.

Seselė A. Baltuškienė — šios ligoninės 
veteranė. Uoli ligoninės režimo saugo
toja; reikli sau ir kitiems.

— Sesele, leiskit mums baigti žiūrėti 
šitą filmą per televizorių, — prašo li
goniai.

— Ligoniui miegas naudingiau, negu 
televizorius, — ramiai atsako ši ir išeina 
iš salės. Paskui seselę, tylėdami į pala
tas išsivaikščioja ir ligoniai.

— Kam karšto pienelio? O gal kas 
nori šalto? — skamba palatose maisto 
dalintojų Onos Zailskienės ir jos pava
duotojos Marytės balsai.

Ligoniai galvoja, ką čia pasirinkti: 
karštą, šaltą, o kai kurie raukosi, nori 
“boikotuoti” taip vertingą maistą pieną. 
Dalintojos įkalba:

— Gerkite, gerkite. Šviežias, šiltas, 
skanus. Pienukas labai sveika, — ir li
goniai jau traukia savo puodukus iš spin
telių ir geria.

Valgo ligoniai per dieną penkis kartus. 
Maistas kaloringas, sotus, sveikas. Nuo 
jo svoris greitai kyla. Pusryčius, pietus 
ir vakarienę vaikščiojantieji ligoniai val
go bendroje valgykloje. Kad ligonių ap
tarnavimas vyktų greičiau, čia visuomet 
padeda dvi ar trys seselės.

Naujai atvykę ligoniai stebisi:
— Čia tik valgyk, miegok, atsikelk ir 

vėl valgyk.
O švara! Ištisą dieną darbuojasi sani

tarės: Stasė Andziulienė, Ona Jankaus
kienė, Pečkienė, Onutė Jevarauskienė ir 
visa eilė kitų, šluostydamos bei blizginda- 
mos grindis, langus, vėdindamos lovas ir 
pan. Didelį ir labai reikalingą darbą at
lieka šios, niekada nepavargstančios mo
terys. Aukšto lygio švara, kuri viešpa
tauja šioje ligoninėje, yra labai svarbi 
ligonių sveikatingumo dalis.

Tačiau, kaip paprastai, kur daug žmo
nių, ten daug įvairių norų bei pageida
vimų. Ligoniai norėtų, kad prie ligoni
nės dar būtų speciali salė kultūringai 
laiką praleisti; vasarą ligoninės parke 
būtų gera turėti įvairesnių sporto prie
monių ir pan. Reikia tikėtis, kad ateity 
šie kuklūs pageidavimai bus patenkinti. 
O jei ir ne, juk viskas — gydymas ir li
gonių išlaikymas—veltui.

Pranas Raščius
NERIMAS

Vėl saulė šlaituose 
juosvus takus pramynė 
prie upės kranto nuolat eidama. 
Vėl baigiasi 
(deja, ne paskutinė) 
kasdienio mano nerimo žiema.
Ir vėl juntu krūtinėj bundant sopulį, 
kuris kaip vyšnios vis labiau prisirps.. 
Ir krebžda vėjy 
melsvos šakos topolių, 
kad nerimas — 
ne sniegas — 
neištirps!
O kas pavasarį 
jisai didės ir plėsis, 
tarytum upė potvyny žila, 
neleisdamas sustot 
ramiam pavėsy, 
lašėdamas į širdį 
lyg sula.

Apie Lenino meilę dainai, 
ir pirmiausiai revoliucinei, 
kalbama daugelio žmonių 
atsiminimuose, artimai pa
žinojusių Leniną.

“Jis mylėjo gyvą minią, 
gyvą kalbą, dainą, mylėjo 
save pajausti minioje”, — 
rašo M. M. Esen. “Mylėjo 
Iljičius muziką, mylėjo ge
rą dainą, ir beveik nei vie
nas pokalbis Stockholme 
neapseidavo be dainos,” — 
prisimena K. I. Sverdlova. 
“Vladimiras Iljičius,— pa
tvirtina N. D- Bom-Brujevi- 
čius, — labai mėgo dainuoti 
revoliucines dainas ir pats 
aktyviai dalyvaudavo jų at
likime, skaitė naujus revo
liucinius eilėraščius ir grei
tai prisimindavo iš jų tuos, 
kurie buvo ypatingai popu
liarūs, kuriems buvo suku
riama muzika ir buvo dai
nuojami tremtyje, darbinin
kų susirinkimuose, emigra
cijoje.”

Sibiro tremtyje V. L Le
ninas dainuodavo chore ir 
visada pradėdavo nuo revo
liucinių dainų: “Internacio
nalas”, “Marsalietė”, “Rau
donoji vėliava,” “Varšuvie
tė”, “Sunkios nelaisvės nu
kankintas,” “Ant seno pilia
kalnio, plačioje stepėje”, 
“Riaumojo audra”, “Šau
nioji jūra, šventasis Baika
las” ir kitas.

Revoliucinių dainų tarpe 
buvo ir tokių, kurios buvo 
sukurtos XIX amžiaus 60- 
70-aisiais metais, tokios 
kaip: “Jūs tapote auka” — 
daina, pagal V. D. Bon-Bru- 
jevičiaus žodžius, ypatingai 
mylima V. I. Lenino. Leni
nas mėgo ir dainą: “Drą
siai, draugai, nepraraskit” 
(M. Michailovo žodžiai). Iš 
lenininio požiūrio taško, re
voliucinė daina gali atlikti 
savo istorinę rolę tik tada, 
kada ji nepasyviai “aptar
nauja” proletariato povei
kius, o veda jį pirmyn, kelia 
jo sąmonę, propaguoja prie
šakines revoliucines epokos 
idėjas.

Todėl proltariato koviniai 
himnai, įėję į rusų revoliu
cinį judėjimą nuo 1890jų 
iki 1900-jų metų, ir per
sunkti socialistinės ideolo
gijos, — “Internacionalas”, 
“Drąsiai, draugai, koją ko
jon”, “Varšuvietė”, “Rau
donoji vėliava”, “Siauskite, 
tironai”, — Lenino buvo 
vertinami kaip partinio1 agi
tacinio meno pavyzdžiai, 
,pastoviai jo propoguojami 
ir jo mylimi.

Lygiai su rusų revoliuci
nėmis dainomis, Leninas ge
rai žinojo ir aukštai vertino 
užsienietiškas — 1 e n kų, 
prancūzų, vokiečių revoliu
cines dainas. Vladimiras II- 
jičius ne kartą dainavo1 len
kų dainas “Raudonoji vėlia
va”, “Darbo liaudis”, “Ge

gužės pirmosios dainelė” 
(“Atėjo linksma gegužio 
diena”), “Už Nemuno”, 
“Galicijos plėšikų daina” ir 
kitas lenkų dainas. Gyven
damas Paryžiuje, pagal N. 
K. Krupskajos liudijimą “II- 
jičius noriai vaikščiojo į 
įvairias kavines ir priemie
sčių teatrus klausytis revo
liucinių dainų atlikėjų, dai
navusių darbininkų kvarta
luose”-

1919 metaais, pačiame pi
lietinio karo sūkuryje, Le
ninas susipažinimui užpra
šė žinomą Ž. Tjeso knygą 
“Prancūzijos revoliucinės 
dainos ir šventės”. Vokieti
jos darbininkų dainos me
nui Vladimiras Iljičius pa
skyrė savo straipsnį “Vo
kietijos darbininkų chorų 
išsivystymas”.

Didysis revoliucionierius, 
nušvietęs kelią viso pasau
lio darbo žmonėms į išsilais
vinimą, V. I. Leninas buvo 
dideliu kovinių-revoliucinių 
dainų entuziastu — pasau- 
nės-istorinės socializmo idė
jų pergalių pranašėjas.

Pirmosios rusų revoliuci
jos laikotarpiu (1905-1907) 
buvo paskelbta apie 50 re
voliucinių dainų (daugumo
je tekstai).

1902 metais Ženevoje leni
ninės “Iskros” leidykla išlei
do natų rinkinį “Revoliuci
jos dainos”.

1905 metais revoliucines 
dainas pradėjo spausdinti 
bolševikų laikraščiai “Vpe- 
riod” (“Pirmyn”) ir “Pro
letaras”, 1917 metais — 
“Pravda”.

Dažnai savo straipsniuose 
V. I. Leninas panaudodavo 
“Internacionalo” priedainio 
eilutes ir aiškindavo jų min
tį. Savo straipsniuose V. Į. 
Leninas du kart pamini 
prancūziškąją “Karmanjo- 
lę”, o taip pat vokiečių dar
bininku dainą “Būstas ir 
darbai”.

Ypatingai didele rolę re
voliucinės dainos išvystyme 
suvaidino V. I. Lenino 
straipsnis “Partinė organi
zacija ir partinė literatūra”.

Juozas Slėnys

ŽVEJYBOS MILŽINAS
Klaipėdos Baltijos laivų 

statytojai nuleido į vande
nį antrąjį šiais metais didį
jį žvejybos tralerį šaldytu
vą. Jo ilgis — beveik 100 
metrų, o plotis — 18. Šis 
žvejybos milžinas pavadin
tas “Mediku.”

Traleris-šaldytuvas aprū
pintas moderniais žvejybos 
įrankiais, taip pat galingais 
žuvies miltų gamybos agre
gatais. Per parą laivas ga
mins apie 70 tonų žuvies 
miltų, kurie vartojami gy
vuliams šerti ir paukščiams 
lesinti.

Kokį kelią surado pabėgėlis 
poetas Jonas Aistis

Prieš kiek laiko JAV išė
jo poeto Jono Aisčio, kuris 
seniau vadinosi Kossu-Alek- 
sandravičium ir Kuosa- 
Aleksandriš k i u, publicisti
kos knyga “Millfordo gat
vės elegijos.”

Niekas, žinoma, negali 
prieštarauti, kai poetas ima
si savo mintis ir jausmus 
išlieti publicistikos priemo
nėmis, — jei jam šioje sri
tyje geriau sekasi, negu po
etinio Parnaso pašlaitėse. 
Bet šį kartą skaitytojui ten
ka susidurti su ypatingu 
poetu-publicistu. Kaip pa
žymi JAV leidžiamo “Aidų” 
žurnalo recenzente R. Sta- 
nelytė, “skaitytoją savotiš
kai nuteikia Aisčio elegijų 
visavaldiškas tonas. Niekas 
mūsų publicistikos istorijo
je nėra kalbėjęs iš tokių 
aukštumų: nei Kudirka, nei 
Basanavičius, nei Vaižgan
tas... Jis visur kreipiasi 
tik į tautą asmeniškai. Aš 
ir tauta. Viskas vyksta tarp 
Aisčio ir tautos, viskas mis
tiškai personališko santykio 
plotmėje.” Tokia savybė, 
kaip kuklumas, Aisčiui ne
egzistuoja. Bet, anot R. 
Stanelytės, “egzistuoja dvi 
autoriaus ambicijos: istori
ko (hiperistoriko, istoriko 
istorikams) ir tautos tribū
no, tautos pranašo, vienin
telio teisingojo, šaukiančio 
niekšybės, melo ir išdavys
tės tyruose.”

Ir ko tik šis “tribūnas” 
ir “pranašas” neprirašė! Čia 
jis ^uojda patarimų akto
riams, Kaip interpretuoti tą 
ar kitą vaidmenį, drožia 
anekdotus bei kalambūrus, 
čia vėl reikalauja reabili
tuoti nusikaltėlius, plūstasi 
ir šmeižia, šmeižia ir plūs
tasi. Pagaliau pasiekia kul
minaciją. Dėstydamas sa
vąjį Lietuvos “išvadavimo” 
(žinoma, iš darbo žmonių 
valdžios) “planą,” jis praby
la jau ne poeto ir ne pub
licisto, o atviro fašisto ir 
potencialaus žudiko lūpo
mis. Anot jo, pirmiausia 
Lietuvoje turėsią būti su
naikinti partijos pareigū
nai, o paskui ir kiti tarybi
niai žmonės. Įtūžusio ma
niako balsu Aistis šaukia:

“Už vieną dantį visus 
dantis išmalti. Kas bėga, 
tebėga, bet liekančių. •. nė
ra prasmės nei tikslo gai
lėtis, ir juos reikia naikinti 
čia pat, kaip blakes ir tara
konus. Ne kada nors, bet 
tą pačią minutę ir toje pa
čioje vietoje... Kada gali— 
mušk be atodairos, kada ta
ve muša — bėk ir rėk. O 
paskui ant gražiai krauju 
nuplautos žemelės steik nau
jas diacezijas.”

Į tokias “aukštybes” įko

pia “pranašas” ir “tribū
nas” ! Bet, kaip “istorikas,” 
jis galėtų prisiminti, kad to
kių “tribūnų” būta ir kad 
jis šioje srityje ne novato
rius. Vyresnieji jų prieš 
ketvirtį amžiaus pakibo kar
tuvėse Niurnbergo kalėjimo 
kieme, kitų kaulai sutrūni
jo, išbarstyti po daugelį ša
lių ir žemynų. Mes nežino
me, kuo rėmėsi, ruošdamas 
savąjį “vadavimo” planą, 
Aistis, bet viena aišku—pa
grindiniai postulatai paimti 
iš “Mein Kampf” ir Goebel- 
so kalbų. Net “Aidų” žur
nalo nuomone, jie “atsiduo
da įvykdytais ir neįvykdy
tais trečiojo reicho planais.”

Prieš keletą metų Aistis 
viename savo eilėraštyje 
rašė:

Betgi mes neturime nieko, 
Nei tėvynės, nei mažiausios 

vilties spindulių.
Mes neturime nei gairių,

nei tikslo, o taipogi
Mes nežinome, kur eiti,

nei kuriuo keliu.

Dabar Aistis, matyti, bus 
suradęs ir gaires, ir tikslą, 
ir kelią.

Stasys Laurinaitis 
“Literatūra ir menas” Nr. 15

Parlamento pastatas Teherane—Irano sostinėje.

IŠ LIETUVOS
DIDŽIOSIOS PERGALĖS 

MINĖJIMAS
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 

visoje šalyje, labai iškilmin
gai buvo paminėtos istori
nės pergalės prieš fašistinę 
Vokietiją 25-osios metinės.

Gražiausiomis gėlėmis pa
sipuošė tarybinių karių ir 
partizanų, kritusių vaduo
jant mūsų kraštą, kapai. 
Ypač įspūdingai buvo pa
gerbti žuvusieji, palaidoti 
Vilniaus memorialinėse ka
rių kapinėse Antakalnyje. 
Kauno Aukštųjų Šančių ka
pinėse, netoli Klaipėdos 
esančio Alksnynės kaimelio 
vaduotojai.

Daug svečių Pergalės die
nos proga buvo atvykę į 
Rokiškį. Rajono gyvento
jai buvo pasikvietę gimines 
ir artimuosius tų, kurie pa
laidoti Rokiškio, Obelių, 
Pandėlio ir kitose kapinėse.

Įamžindami narsiųjų par
tizanų atminimą, Vilniaus 
u n iv e r s iteto studentai 
drauge su Švenčionių rajo
no jaunimu supylė piliakal
nį.

RUOŠIASI RINKIMAMS
Birželio 14 d. Tarybų Są

jungos darbo žmonės rinks 
savo atstovus į aukščiausią
jį šalies valdymo organą — 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą. ;

Tarybų Lietuvos pramo
nės įmonių, kolūkių, mokslo 
įstaigų, mokyklų, įvairių 
įstaigų ir organizacijų ko
lektyvai jau pasiūlė geriau
sius žmones kandidatais į 
deputatus. Lietuvos gyven
tojai į tarybinį parlamentą 
rinks 42 žmones — 10 į Są
jungos Tarybą ir 32 — į 
Tautybių Tarybą.

Pasiūlytųjų kandidatų 
tarpe — respublikos parti
jos ir vyriausybės vadovai, 
pirmaujantys darbininkai, 
žemdirbiai, mokslin inkai, 
gydytojai, mokytojai.

Washingtonas. — 71 pro
centas tymsterių unijos na
rių užgyrė naują sutartį su 
$1.10 į valandą algų pakė
limu ir darbo sąlygų page
rinimu.
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Apie turtuolius ir skurdžius Pavasarinis spaudos piknikas
Rengia LLD 7 apskritis Gedimino parke, Bradford, 

Mass., birželio 21 d. Rengimo komitetas pasimojo pa
daryti šį pikniką istoriniu — visą pikniką susukti į fil
mą, vėliau pademonstruoti lietuvių kolonijose. Užbaigus 
filmo demonstraciją, bus pasiųstas į Lietuva, kad ir 
mūsų artimi giminės matytų, kaip kultūringai bendrau
jam. Kam tik sveikata tarnauja, būkite piknike, o vė
liau matysite patys save filme — bus dedama pastangos, 
kad visi dalyviai patektų į filmą.

Kadangi šis piknikas yra pašvęstas palaikymui mūsų 
spaudos, tai rengimo komitetas kreipiasi į tiesos žo
džio skleidėjus, kad jie prisidėtų su auka ir kitus ra
gintų tai padaryti. Rengimo komitetas bus dėkingas 
tiems, kurie aukos dovanų, maisto dėl bendro*stalo, ir 
pinigais parems. Šiais reikalais kreipkitės į komisiją, ku
ri viską tvarko: E. Repshis, 495 Columbia Rd., Dorches
ter, Mass. Tel. AV 2-4026. Arba Helen Žekonis, 177 
W. 7th St., So. Boston, Mass.

J. Petrus

BINGHAMTON, N. Y.

Rodos, žinodami visą tą 
skausmingą darbo žmonių 
skurdą, — žmonių, kurie 
miršta dėl trūkumų ir dar
bo, viršijančio jėgas (o to 
nežinoti negalima), turtin
gieji žmonės, naudodamiesi 
tuo darbu, kuris apmoka
mas žmonių gyvybėmis, jei
gu tie turtingieji žmonės ne 
žvėrys, turėtų nebegalėti 
nė minutės bepasilikti ra
mūs. O tuo ; tarpu tokie 
turtuoliai, būdami liberalūs, 
humaniški, labai jautrūs ne 
tik žmonių kančioms, bet ir 
gyvulių, be paliovos naudo
jasi tokiu darbu, kaskart 
vis labiau stengiasi turtėti, 
tai yra kaskart vis labiau 
stengiasi naudotis tokiu 
darbu, ir, juo naudodamie
si, lieka visai ramūs.

Taip yra dėl to, kad kai 
žmonės elgiasi nedorai, tai 
visada jie susiranda tokių 
samprotavimų, pagal ku
liuos išeina, kad nedori po
elgiai esą ne nedori, bet to
kie, kokie esą radęsi iš ne
kintamų ir nuo žmonių va
lios nepriklausomų dėsnių 
kitaip sakant, esą tų dėsnių 
padariniai. Senovėje tų 
samprotavimų esmė buvo 
ta, kad nesuvokiamos ir ne
kintamos Dievo valios esan
ti skirta vieniems žmo
nėms žema padėtis ir dar
bas, o kitiems — aukšta pa
dėtis, įgalinanti naudotis 
gyvenimo gerovėmis.

Iš pradžių, kai buvo ver
gai, buvo įrodinėjama, kad 
žmonių padėtis — vergų ir 
ponų padėtis, esanti nusta
tyta Dievo, todėl vieni ir 
antri privalą būti savo pa
dėtimi patenkinti, kadangi 
vergams būsią geriau ana
me pasaulyje; o ponai pri
valą būti gailestingi ver
gams; o paskui, kai vergai 
buvo paleisti, buvo įrodinė
jama, kad turtai esą paves
ti Dievo vieniems žmonėms 
tam, kad jie naudotų jų da
lį geriems dalykams.

Tie aiškinimai patenkino 
ir beturčius ir turtuolius,* 
ir ypač turtuolius, labai il
gai. Bet atėjo laikas, kada 
tie aiškinimai liko nebepa
kankami. Ir tada atsirado 
naujas aiškinimas, būtent, 
politinės ekonomijos moks
las, atradęs dėsnius, pagal 
kuriuos išeina, kad darbo 
paskirstymas ir juo naudo
jimasis priklausąs nuo pa- 
paklausos ir pasiūlos, nuo 
kapitalo, rentos, darbo atly- 
gos, vertės, pelno ir t. t.

Tąja tema per trumpą lai
ką buvo parašyta ne ma
žiau knygų ir brošiūrų ir 
p e r s k a i t y t a ne mažiau 
paskaitų, negu buvo para
šyta traktatų ir pasakyta 
teologinių pamokslų anks
tesne tema, ir dabar nepaly
ginamai rašomi kalnai bro
šiūrų ir knygų ir skaitomos 
paskaitos.

Iš to mokslo išvada yra 
ta, kad jeigu visuomenėje 
atsirado daug plėšikų ir va
gių, atiminėjančių iš darbo 
žmonių jų darbo gaminius, 
tai taip yra dėl to, kad to
kie yra nekintami ekonomi
kos dėsniai, kurie galį pa
kisti tik lėtu, tam tikru 
mokslu, evoliucija, ir todėl, 
to mokslo teigimu, žmo
nės, susiję su plėšikais, va
gimis, arba šlepėj ais, nau
dojusi ir vagyste, galį ra
miai sau naudotis tuo, kas 
privogta ir priplėšta.

Dauguma mūsų pasaulio 
žmonių nors nežino- tų ra-

minančių, iš to mokslo ei
nančių detalių, taip pat, 
kaip ir anksčiau daugelis 
žmonių nežinojo tų detalių, 
kurios ėjo iš toeologinių 
aiškinimų, pateisinančių jų 
padėtį, — vis dėlto visi žino, 
kad tie paaiškinimai yra, 
kad mokyti, gudrūs žmonės, 
nepaliauja aiškinę, kad da
bartinė santvarka esanti to
kia, kokia ir privalanti bū
ti, ir kad todėl ramiai sau 
galime toje santvarkoje gy
venti, nesistengdami jos pa
keisti.

Tik tuo galima paaiškinti 
tą nuostabų aptemimą, ku
riame tūno mūsų visuome
nės geri žmonės, nuošir
džiai trokštantys gerovės 
gyvuliams, bet su ramia 
sąžine ėste ėdantys savo 
brolių gyvenimą.

Levas Tolstojus
Išvertė Edvardas Levinskas 

mokytojas-pensininkas
Žagarė, 1970.V.17

Baltimore, Md.
LLD 25-os kuopos susi

rinkimas bus laikomas, šeš
tadienį, birželio 6 d., 2 vai. 
po pietų, toje pačioje vieto
je, 2538 McHenry St. Ma- 
lonėkitę visi nariai daly
vauti. Turėsime svarbiu rei
kalų aptarti.

Taipgi LDS 48 kuopa tu
rėsime susirinkimą tą pa
čią dieną, 2 vai. po pietų, 
toje pačioje vietoje.

Kuopų Komitetas

Millstone, N. J.
F. Muzikevičius, buvęs 

bayonnietis, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojas ir rė
mėjas, persikėlęs gyventi į 
Budd Lake, N. J., dabar, 
dėl pašlijusios sveikatos, 
randasi ligoninėje, Dover, 
N. J. Daktarai pripažįsta, 
kad yra kas nors blogo jo 
viduriuose, gal reikės ope
ruoti, bet yra per silpnas...

Gegužės 23 d. lankiausi 
Bayonnėj ir LLD 212 kuo
pos nariams pridaviau kny
gą “Juodasis kraujas.” Su
žinojau, kad Jokūbas Kir- 
mėla, irgi “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojas ir rėmė
jas, jau kelinta savaitė ran
dasi Bayonnės ligoninėje. 
Gegužės 20 dieną jam pa
daryta sunki operacija ant 
vidurių. Yra silpnas, bet 
pamaži sveiksta.

Mudu su žmona ir šeima 
linkime abiem sergantiem 
draugam greitai sutvirtėti 
ir būti sveikiem.

S. R.

Vilnietis dailininkas Juozas Balčikonis sukūrė naują kilimą “Šventė”. 
M. Baranauskas nufografavo naująjį kilimą dailininkodivbtuvėje.

6,000 demonstravo prieš 
karo plėtimą

Neilgai truko po prezi
dento Nixono paskelbimo, 
kad jis nusisprendė siųsti 
JAV kariuomenę į Kambo- 
diją. Kilo didelis nerimas. 
Jauni žmonės—studentai — 
tuojau suprato, kad čia juo
ko nėra. Tuojau išsiveržė 
protestų audra.

Kaip kituose universite
tuose, taip ir čia State Uni
versity (Harpur) Bingham- 
tone, visi profesoriai, dės
tytojai ir studentai pasisa
kė prieš invaziją.

Tinkamam demonstraci
jos paruošimui buvo 'pa
naudota visokeriopo' pobū
džio veikla: Universiteto ir 
aukštesnių mokyklų kamba
riuose vyko masiniai susi
rinkimai. Profesoriai ir mo
kytojai sakė kalbas, disku- 
savo svarbių įvykių klausi
mus, priiminėjo rūsčias re
zoliucijas, smarkiai pa
smerkdami Nixoną už inva
ziją į Kambodiją ir Š. Viet
namo bombardavimo atnau
jinimą, telkdami studentus 
dalyvauti šioje demonstra
cijoje ir bendrai kovoti 
prieš karo plėtimą. Be to, 
dar buvo pareikštas reika
lavimas, kad visa JAV ka
riuomenė būtų ištraukta iš 
Vietnamo ir Kambodijos, 
paliekant jiems patiems iš
spręsti savo krašto viduji
nius reikalus ir pasirinkti 
tokią valdžią, kuri atsakys 
to krašto žmonių reikalams.

Ir prie to dar pridėtas 
rūstus kaltinimas Nixonui 
už pasiuntimą karinių JAV 
jėgų į Kambodiją ir reika
lavimas pašalinti jį iš pre
zidento pareigų, nes jis be 
Kongreso leidimo padarė 
šią invaziją. Tokiu būdu 
jis pablogino Amerikos pa
dėtį ir padidino karo pa
vojų pasaulyje.

Kitas šios demonstracijos 
priruošimui svarbus punk
tas buvo, tai kuo plačiau
siai paskleisti lapelius, ku
riuose rašoma, ko šie de
monstrantai siekia ir už ko
kius reikalavimus jie čia 
dabar žygiuoja. Tad šimtai 
studentų pasiliejo miesto 
gatvėse davinėti lapelius. 
Jie susiformavo į grupes ir 
pasiskyrė sritis, kur jie 
lankysis. Ne vien tik kad 
jie davinėjo lapelius, bet 
taipgi buvo, renkami ir pa
rašai, kad prežidentas Nix- 
onąs būtų atšauktas iš jo 
pareigų už invaziją į Kam
bodiją.

Šeštadienį, gegužės 9 d., 
10 vai. ryto, iš State Uni
versity kiemo Vestai prasi
dėjo prieškarinė demons
tracija. Pirmieji maršuoto- 
jai: State University prezi
dentas Bruce Dearing, pro
fesoriai, mokytojai, keli 
dvasininkai ir didelėje di
džiumoje studentai, o juos 
pasekė kelios grupės taiką 
mylinčių žmonių.

Demonstrantai žygiavo iš 
pat Vestalę per visą John- 
sono miestą iki pat vidu
rio Binghamtono miesto.

Prie Floral Avenue par
ko, Johnson City, prisidėjo 
grupė gal būt iš 50 žmonių, 
dauguma iš jų —studentai 
iš Broome Technical Com
munity College, nemaža 
grupė statybos darbininkų. 
Taip pat nemaža grupė ne
šėsi didelį plakatą: “IBMers 
for Peace.” Visi jie įsijun
gė į maršuotojų eilę netoli 
demonstrantų eilės pabai
gos. Ten kartu žygiavo ir 
senesnio amžiaus žmonių — 
vyrų ir moterų, taip pat ir 
jaunų moterų. Vienos iš jų 
nešėsi kūdikius ant rankų, 
kitos stūmė vežimėlius, o li
kusios, kaip taikos mylėto
jos, žygiavo maršuotojų ei
lėje.

Maršuotojai pasiekė Bing- 
hamtoną 1-mą valandą po 
pietų. Jie ėjo dainuodami 
ir plodami rankomis. Veik 
kiekvienas iš jų nešėsi pla
katą, kur sakoma: ko de
monstrantai siekia ir už ką 
jie šventai pasiryžusiai ko
voja — už pasaulinę taiką! 
O stebėtojais šaligatviai bu
vo užpildyti iš abiejų pusių: 
Court ir Main gatvės tarp 
Collier ir Chapin gatvių.

Per Binghamtono ir John- 
son City gatyėse, kuriomis 
maršutojai ėjo,\visa važiuo- 
tė buvo sulaikyta, išskyrus 
tiktai autobusus ir maršuo
tojų pareigūnų mašinas.

Prie kampo Court ir Che
nango gatvių stovėjo 3 vy
rai, laikydami plakatą su 
šūkiu; “Peace the Ameri
can way — through victo
ry.”" Jie rėkia “victory” 
tuo metu, kai maršuo to jai 
šaukia “peace.” Incidento 
jokio nebuvo.

Labai dažnai maršuotojai 
pakarto j o savo šūkį: “What 
do we want? Peace. When 
do we want it? Now!” 
Taip ir skambėjo tie jų ryž
tingos kovos šūkiai!

Kadangi čia žygiavimo 
metu jokio incidento nebu
vo, tai tokiu būdu daugelis 
stebėtojų pripažino, kad de
monstracija buvo gerai or
ganizuota ir tvarkinga.

Prie to, dar kai kas pa
reiškė : bene bus /pirma to
kia skaįtjinga,<' prieškarinė 
demonstracija ne vien tik 
Binghamtone, bet ir visoje 
Broome apygardoje.

O. W.
Providence, R. I.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Pašalpos Klubas (475 
Smith St.) gegužės 17-tą 
metiniame bankete pagerbė 
penkis senus klubo veikėjus. 
Kai kurie yra virš 50 metų 
klubo nariai. Seniausi yra 

)Zigmas Cilcius, Bronius Sį- 
monavičius, Ben Straznic- 
kas, Antanas Savickas ir 
Klemensas Kasparas. Šie 
penki buvo apdovanoti gra
žiomis bronzinėmis lentelė
mis su atatinkamu užrašu 
kaip garbės ženklu. Du gar
bės nariai, sveikatos dėlei, 
negalėjo į banketą atvykti.

Banketas buvo šeimyniš
kas klubo nariams. Susi
rinko virš poros šimtų. 
Įvairių valgių ir skystimėlio 
visiems buvo užtektinai, o 
prie to, orkestrui grojant, 
visi linksmai galėjo pašokti 
polkutę. Dienos pirminin
kas ir programos vedėjas 
Walteris Kącianis pakvietė 
svečius atsistoti minutei 
tylos pagerbimui mirusių 
šio klubo narių.

Pakviestas tarti žodį ki
tą klubo pirmininkas Joseph 
Waitonis. Jis trumpai pa
aiškino šio banketo svarbą 
ir sakė, kad ateityje bus 
daugiau tokių banketų. Jo
seph Waitonis yra jaunas, 
energingas klubo pirminin
kas, yra vertas gilios pa
garbos.

Prie surengimo šio banke
to prisidėjo irgi jauni, ener
gingi klubo komiteto nariai.

Taipgi reikia nepamiršti 
dviejų gražių moterėlių, ku
rios savo malonia šypsena 
pasitiko svečius ir garbės 
nariams prisegė po baltą 
gėlę, tai yra Mrs. Joseph 
Waitonis ir Mrs. A. Aliuko- 
nis. Gėlių buketą laimėjo 
Kotryna Simonavicius.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho lietuvių drau

gijos turi įsisenėjusį papro
tį: nelaikyti susirinkimų 
per vasaros 3-4 mėnesius. 
Tas yra daroma ir su LDS, 
LLD kuopomis — jų susi
rinkimai nėra laikomi per 
vasaros sezoną.

Paskutiniai susirinkimai 
yra laikomi birželio mėne
sį prieš vasarinę pertrauką.

LDS 160 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 7 d., o 
LLD 87 kp. susirinkimas 
birželio 14 d., laikas 2-rą 
vai. po pietų, vieta: LDS 160 
kp. name.

Susirinkimai yra labai 
svarbūs. Yra daug svarbių 
reikalų atlikti. Būtų gerai, 
kad draugai-gės iš Pittsbur
gho apylinkės, kaip tai iš 
New Kensingtono ir kitų 
vietų atvažiuotų į LLD 87 
kp. susirinkimą. Galėtu- 
mėm gerai pasitarti, kaip iš 
šios apylinkės galėtumėm 
darbuotis dėl atžymėjimo 
“Laisvės” Jubiliejaus 60 
metų gyvavimo sukakties. 
Juk tai yra labai svarbu 
dėl mūsų visų, kad “Lais
vės” Jubiliejus būtų sėk
mingas. Pasitarime, kaip 
daugiau delegatų pasiuntus 
iš šios apylinkės į LDS sei
mą, kuris įvyks rugpiūčio 
mėnesį.

Yra knyga “Juodasis krau
jas” prisiųsta iš Centro 
dėl LLD narių. Bus išdaly
ta susirinkime. Yra daug 
ir kitų svarbių reikalų, to
dėl dalyvaukime visi.

J. W. Mažukna

Roma.—Generalinis spaus
tuvių darbininkų streikas 
uždarė visus laikraščius. 
Romoje streikuoja pašto, 
telegrafo ir kiti valdžios 
darbininkai. Streikas api
ma visą šalį.

A. L. P. P. Klubas gyvuo
ja nuo 1914 metųA pergyve
no daug audringų dk

ŽALTVYKSLE
... ir aą jau didelis, >
oi! koks didelis — 
geltoni plaukai lyg rugiai 
supasi ant vėjo — 
miško gyviai man savo teisybę r
įdavė '
ir liepė eiti nosies tiesumu.
Daugelis ėjo---------

Duobės po kojomis maišėsi. 
Ežerai akiduobėmis virto. 
Paukščiai 
lyg liežuviai užstėbus 
tylėjo. 
Per tą laiką 
ir aš visaip išlavėjau: 
išmokau žole eiti, 
lyg vandeniu irtis----------

Bet žvaigždės žvainakėlės, 
akis į rasą sumerkę, 
gūdžią dangaus paslaptį išsakė man, 
esą 
nevalia eiti 
prieš vėją: išdžius rasa, 
išdžius ir akys — 
paukščio, žmogaus ar arklio---------
Tai ko anądien 
pašaliais prakiuro žemė? >
Išėjo vandenys — 
be krantų palydos išėjo... — 1
Grįžulo ratai, ir tie, k
ienomis girgžda — neramūs: 
nuo miškų, lyg dumtuvių 
kyla vėjas----------

Todėl ir plaukai, 
lyg rugiai ant vėjo — supasi. 
Todėl ir aukšta žolė <j 
miško paslaptis kužda^. 
o žolėje — vilko uošle 
ir ėriuko rūpestis — 
eisiu —‘

Otiiino žaltvykslė 
i žiedus ten.

Algirdas Komendantas

viską atlaikė, nesugrivo ir 
šiandien gyvuoja gerai. Tu
ri savo gražų mūrinį namą, 
pereitais metais kliubo pa
talpos buvo padidintos ir 
pagražintos. Klubo tvarka 
yra stropi, nepageidaujami 
svečiai yra greit pašali
mi. 4

Klubas sergantiems savo 
nariams išmoka ligos pašal
pą, o nariui mirus, arti
miausiai giminei, ar miru
sio, palaidotojui, išmoka 500 
dolerių. Nario mokestis į 
klubą yra labai maža, o na
rys išbuvęs klube 30 metų 
be pertraukos tampa pa- 
liuosuotas nuo visų mokes
čių ir lieka klubo garbės na
riu.

Aš manau, kad nėra kito 
tokio klubo šioje šalyje, kad 
taip gerbtų savo narius 
kaip A. L. P. P. Klubas. O 
klubo valdybai už gerą dar- 
buoseną didelė garbė.

B. Simonavicius

Miestas be baimės ►
Maskva. — “Daily WoriS” 

korespondentas Mike Davi- 
dow rašo iš Maskvos, kad 
TSRS sostinės žmonės gy
vena be jokios baimės, kur 
nėra užmušysčių, narkotikų 
problemos, policijos bruta
lumo (milicija ginklų nene
šioja).

Miesto milicija, su civili
nių piliečių pagalba, labai 
gražiai tvarką palaiko, išsi- 
gėrusius ar šiaip triukš
maujančius suvaldo. Be jo
kios baimės mieste gali die
ną ir naktį vaikščioti.

x Bų’miųgĮiam, Ala. — Keli 
šimtai studentų dalyvavo 
protesto dęmonstr a c i j o Je 
prieš užmušimą 4 Kerifto 
universiteto studentų ir

I

agresiją Kąmbodijoje, pričš 
represijas Jungtinėse Vals- 

^nų,’tijbse.
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Krislai iš Lietuvos
1: Tuščių pažadų seimas į Įėjo milijonų dvarininkams, 

o labai šykštus pasirodė 
ten, kur reikėjo padėti 
skurstančiai darbo liau
džiai.

Šiandien, gegužės 15 d., 
sukanka 50 metų nuo istori
nio įvykio, kurį buržuazi
niai nacionalistai, be abejo, 
stengsis plačiai pažymėti ir 
panaudoti savo propagan
dai. Tokią dieną prieš 50 
metų, 1920 metais, Kaune 
valstybės teatro rūmuose 
buvo atidarytas Steigiama
sis seimas. Jis buvo renka
mas žiauraus teroro sąly
gose. Ištisus metus su vir
šum po tarybinės santvar
kos sužlugdymo tarptauti
nės intervencijos jėgomis 
lietuviškoji reakcinė buržu
azija kulkomis, kankini
mais, kalėjimais stengėsi iš
rauti revoliucijos sėklas, 
plačiai pasklidusias darbo 
žmonių sąmonėje. Daugelis 
šimtų sušaudytų, tūkstan
čiai uždarytų kalėjimuose ir 
fortų rūsiuose, pikti grasi
nimai susidoroti su kiekvie
nu ne tik komunistu, bet ir 
“komunistuojančiu” pažan

gesniu žmogumi — tokiomis 
flkiemonėmis buržuazija į- 
dieginėjo savo ideologiją ir 
ruošė rinkimus į Steigiamą
jį seimą. Tik “valstybiškai 
nusistačiusios” partijos te
galėjo išstatyti kandidatus 
tuose rinkimuose. O valsty
biškomis buvo pripažintos 
tos partijos, kurios tvirtai 
laikėsi buržuazinės san
tvarkos dėsnių. •Rinkimais 
buržuazija stengėsi įteisinti 
savo santvarką, įsitvirtinti 
valdžioje, kurią ji pagrobė 
su svetimų karinių jėgų pa
galba. Skubėti buržuazinius 
vadeivas skatino ir 1920 m. 
vasario mėnesį įvykęs ka
reivių sukilimas, kuris bu
vo žiauriomis priemonėmis 
numalšintas.

Rinkimų metu vals$ybis: 
kosios partijos viena per 

^itą nešykštėjo pažadų apie 
laisvę, vienybę, brolybę, de
mokratiją, vienu žodžiu ta
riant, žadėjo įkurti Lietu
voje tikrą rojų, kur visi bus 
laisvi, lygūs., gyvens gerovė
je ir palaimoje. Gi kunigai 
skelbė, kad tie, kas balsuos 
už katalikiškas partijas, tu
rės užtikrintą rojų ir “ana
me pasaulyje”.

Nors St. seime buvo įvai
rių partijų ir grupių, tačiau 
lemiamą įtaką turėjo krikš
čionių demokratų partijos, 
įgijusios balsų daugumą 
(59 iš 112), ir be atodairos 
gynusios išnaudotojų klasių' 
interesus. Tai ypač pasireiš
kė priimant žemės refor
mos įstatymą, kuris buvo 
pats konservatyviškiausias 
iš tokių įstatymų Pabaltijy
je. Lietuvos dvarininkams 

%uvo palikta 80 hektarų že- 
^{iės ir dvarų centrai, o už 
nusavintą žemę numatytas 
atlyginimas. Tuo tarpu Lat
vijoje žemės reformos įsta
tymu buvo palikta tik 50 
hektarų, nusavinami dva
rų centrai ir nemokama jo
kio atlyginimo. Lyg vargšė 
Lietuvėlė būtų pati turtin
giausia, St. seimas nesigai-

SAN FRANCISCO, CALIF.
Mirus

Adomui Dagiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo giminėms ir 

visiems jo idėjos draugams. Liūdime....
V. Sutkienė
T. King
J. M. Ginaičiai
P. M. Williams
A. Davis

St. seimas veikė daugiau 
kaip 2 metus ir užbaigė sa
vo darbą Lietuvos valstybės 
konstitucijos priėmimu 19- 
22 m. Toji konstitucija pa
grįsta klasikinės buržuazi
nės parlamentarinės san
tvarkos dėsniais. Joje de
klaruojamos gražiai skam
bančios frazės apie liaudies 
teises, apie demokratiją, 
laisvus rinkimus, apie pilie
tines laisves ir t. t. Tačiau 
tikrovėje niekas tos konsti
tucijos nepaisė, nes buvo 
paskelbtas karo stovis ir 
karo komendantai bei kito
kie valdžios atstovai galėjo 
sauvaliauti, persekioti pa
žangiąsias organizacijas, 
cenzūruoti spaudą, areštuo
ti ir bausti be teismo. O ne
trukus įsivyravo atvira dik
tatūra, kurią vykdė krikš
čionys demokratai, pasi
naudoję savo persvara sei
me. Tuo būdu St. seimo 
paskelbtosios konstitucijoje 
laisvės liko tik popieriuje.

Gi, kaip žinome, ir for
malioji parlamentinė demo
kratija teišsilaikė vos 4 me
tus po konstitucijos priėmi
mo, nes 1926 metų gruodžio 
17 d. perversmu valdžią pa
grobė Smetona su savo fa- 
šistuojančia tautininkų sau
jele. Taigi, St. seimo sta
tytasis rūmas subyrėjo kaip 
kortų namelis. Tad gali tik 
juokingai skambėti buržua
zinių nacionalistų skelbia
mos kalbos ir rašiniai apie 
Steigiamojo seimo darbų di
dybę ir reikšmę- Labai 
reikšmingai pasakė senutė 
rašytoja ŽEMAITĖ apie 
St. seimo laikus: “Atvažia
vau į Lietuvą, o Lietuvos 
neradau!” Ne tokią, ne po
nų ir klebonų apsėstą Lie
tuvą įsivaizdavo jinai.
2. Už ką keršijo Dužinskui 

nacionalžudikai ?
Neseniai, gegužės 9 d., vi

si dori žmonės pasaulyje 
kartu su Tarybų Sąjungos 
žmonėmis minėjo 25-metį 
nuo hitlerinės Vokietijos 
sutriuškinimo ir kapitulia
cijos. Joks normalus žmo
gus negali abejoti, kad toji 
Pergalė buvo vienas did
žiausių įvykių žmonijos is
torijoje, nes hitlerizmo su
triuškinimu žmonija buvo 
išgelbėta iš baisiausio pa
vojaus. Hitlerio planai sie
kė daug plačiau už Europos 
šalių bei Tarybų Sąjungos 
užkariavimą: jis planavo 
užvaldyti visą pasaulį, neiš
skyrus nė Amerikos konti
nento, pasidalydamas su 
japonų imperialistais, su 
kuriais tikėjosi susitikti In
dijoje.

Lietuvių tautai pergalė 
prieš hitlerininkus reiškė 
jos išgelbėjimą nuo visiško 
sunaikinimo. Todėl,1 atrodo, 
negalėtų būti sveiko proto

M. Baltulionytė 
J. Anscott 
R. M. Mijat 
A. Norkienė 
C. Dimša 

lįetuvio, kuris nesidžiaugtų 
ta pergale.

Kai Kremliaus Suvažiavi
mų rūmuose vyko iškilmin
gas susirinkimas, skirtas 
Pergalės 25-mečiui pagerb
ti pradžioje buvo įnešta 
Pergalės vėliava, kuri 1945 
m. gegužės pirmomis dieno
mis buvo iškelta Berlyne 
viršum Reichstago. Įnešė 
tie patys kariai, kurie ją 
prieš 25 metus iškėlė. Tas 
buvo jaudinantis momentas, 
kurį pergyveno ne tik salė
je buvę, bet ir milijonai te
levizijos žiūrovų.

Tuo momentu aš galvojau 
apie Vytautą Dužinską, tą 
lietuvį Raudonosios Armi
jos karį, kurs kartu su 
draugais dalyvavo Reichs
tago šturmavime. Jis ne 
vienas iš lietuvių kovojo 
Berlyne, jų buvo nemažai. 
Bet kažkaip Vytauto Du- 
žinsko asmenyje ryškiau
siai įsiminė lietuvių dalyva
vimas toje istorinėje perga
lėje. Lyg simboliška, kad 
kunigaikštis Vytautas va
dovavo triuškinant vokiš
kuosius grobikus kryžiuo
čius ties Žalgiriu, o valstie
čio sūnus iš Šėtos Vytautas 
Dužinskas, atstovaudamas 
lietuvių tautą, pasižymėjo 
triuškinant kryžeivių politi
kos teisėjus pačiame Berly
ne-

Ir kaip skaudu buvo pri
siminus, kad tas šaunusis 
lietuvis karys Vyt. Dužins- 
kas buvo šlykščiausiai nužu
dytas nacionalistinių bandi
tų pokario metais. Daug 
šiurpių ir bjaurių kruvinų 
nusikaltimų yra atlikę tie 
hitlerininkų palikuonys, iš- 
žudę tūkstaančius lietuvių, 
nesigailėdami nei moterų, 
nei senelių, net ir kūdikių 
lopšiuose. Ir vienas šlykš
čiausių tų budelių darbų 
buvo Vytauto Dųžinsko nu
žudymas, atliktas keršijant 
už tų nacionalžudikų dva
sios tėvo Hitlerio ir jo gal
važudžių armijų sutriuški
nimą. Baisią gėdą už tą nu
sikaltimą turi jausti ir tie, 
kurie pritarė nacionalžudi
kų kruviniems darbams, 
stengėsi juos įkvėpti, o ir 
dabar tebelaiko juos “did
vyriais”, rašo tų kūdikių ir 
senių žudikų garbei roma
nus.
3. Lietuvių dainų rinkinys 

Suomijoje
Prieš kurį laiką teko ap

lankyti Suomiją ir susipa
žinti su žymiu suomių mok
slininku LAURI POSTI. Su 
juo besikalbėdamas, primi
niau suomių senosios kar
tos mokslininkus profeso
rius J. Mikkola ir A. Niemi, 
kurie domėjosi lietuvių fol
kloru ir kultūra. J. Mikkola 
su žmona rašytoja Malva 
Talvio lankėsi pas Vincą 
Kudirką. J. Mikkola mirė 
1946 metais, išgyvenęs 80 
metų.

Prof. L. Posti sakėsi žinąs 
J. Mikkolos ir A. Niemi dar
bus, skirtus lietuvių liau
dies kūrybos ir literatūros 
nagrinėjimui. Ne gana to, 
jis įteikė man dovaną. Tai 
buvo rinkinys lietuvių dai
nų iš Vištyčio apylinkių, ku
rį pagal J. Mikkolos palik
tus rankraščius spaudai pa
ruošė ir išleido prof. Eiųo 
Niemįnen. Leidėjus išvertė 
dainas į vokiečių kalbą ir 
tie vertimai atspausdinti 
greta lietuviško teksto. Rin
kinys nedidelis — 59 pusla
piu — ir išleistas 1949 me
tais. Maniau, kad tas rin
kinys Lietuvoje nežinomas, 
bet paaiškėjo, kad Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija jį 

turi, o ir Mažojoje lietuvių 
tarybinėje enciklopedijoje 
jis minimas prie straipsnių 
apie J. Mikkolą ir E. Nie- 
mineną.

J. Paliukonis
1970. V.15

Hartford, Conn.
Trumpas pranešimas apie 
Laisves Choro parengimą
Gegužės 24 d. įvyko Lais

vės Choro koncertas ir pie
tūs. Programą atliko hart- 
fordiečių choras ir usterie- 
čių Aido Choras kuo pui
kiausiai. Reikia pasakyti, 
kad abudu chorai ir solistai, 
kurių yra abiejuose choruo
se, buvo pilnai pasiruošę. 
Kaip girdėjosi iš svečių iš
sireiškimų, tai visi buvo ge
rai patenkinti. Didelė gar
bė priklauso chorų mokyto
jams. Taipgi didelis ačiū 
chorų nariams ir solistams, 
kurie daug energijos paau
koja, kad mus palinksmin
tų.

Didelė garbė jums, Lais
vės Choro nariai, ne tik už 
gražų dainavimą, bet ir už 
tiek daug metų choro išlai
kymą. Aiškiai matosi, kad 
jūs turėjote daug energijos 
įdėti, kad tą padaryti. Cho
ras gyvuoja nuo 1927 metų, 
o kai kurie jūsų ir šiandien 
jame tebedaiuuojate ir tebe
sate choro nariai. Bravo!

Worcesterio Aido Choras 
man asmeniškai daug ma
žiau žinomas. Bet iš jo vei
kimo jis plačiai žinomas. 
Labai linksma, draugai, jus 
girdėti dainuojant. Daug 
jums sėkmės ir gerų sparnų 
tiems, kurie šiemet lėksite į 
Lietuvą.

J. Strižauskas

Lietuvos menininkų 
kolektyvas Kuboje
Vilnius (ELTA). — Išvy

kęs į Kubą Valstybinės fil
harmonijos kamerinis or
kestras — pirmasis Tarybų 
Lietuvos meno kolektyvas, 
kuris koncertuos šioje ša- 
lyje.

Orkestro kolektyvui pati
kėta didelė ir garbinga už
duotis, — pasakė pokalbyje 
su "ELTOS korespondentu 
jo vadovas, respublikos nu
sipelnęs artistas S. Sondec
kis.—Pasiruošti šioms gast
rolėms padėjo intensyvi pa
starojo laikotarpio koncer
tinė veikla — neseniai daly
vavome TSRS tautų meno 
šventėje Rusijos Federaci
joje ir jos baigiamuosiuose 
koncertuose šalies sostinėje.

Viešnagė Kuboje numa
toma dviem savaitėms. Kon
certuosime daugelyje šalies 
miestų. Išvykai paruošime 
dvi programas. Viena iš jų 
ištisai skirta tarybinei mu
zikai. I ją įtraukti S. Pro
kofjevo, D. Šostakovičiaus, 
B. Dvariono, R. Žigąičio ir 
F. Bajoro kūriniai, esto J. 
Riątso ir armėnų kompozi
toriaus S. Aslamaziano ka
merinė muzika. Antroji pro
grama — Vakarų klasika 
ir A. Bražinsko kaųierinė 
simfųųija, kuri visąsąjungi
niame jaunųjų kompozito
rių konkurse Maskvoje bu
vo pažymėtą pirmąja pre
mija.

Sau Juąų, Puerto Rico.— 
Daugiau kaip 20,000 jau
nuolių demonstravo prieš 
karą Indokinijoje. Reikala
vo ištraukti iš karo lauko 
687 puertorikiečius.

Binghamton, N. Y.
Buvo rašyta A. Žemai

tienės, kad šių metų vasa
rio 17 d. mirė Jonas Nor- 
butas, bet aš, kaip jo kai
mynas iš Lietuvos, norė
čiau dar kelis žodžius pri
dėti.

Jonas Norbutas paėjo iš 
Daukniūnų, Panevėžio ra
jono, Naujamiesčio parapi
jos. Man teko tame sodžiu
je “slūžyti.” Jono šeimyno
je buvo septyni broliai tri
jų motinų.

Pirmutinis buvo Mikolas 
ir jis buvo pirmasis lietu
vis, kuris apsigyveno Bing- 
hamtono mieste. Galėjo bū
ti apie 1892 metai, kada jis 
atvyko į Binghamtoną. 
Paskiau sekė atvykimu į 
Ameriką Jurgis, Juozas, 
Antanas, Jonas, Motiejus ir 
Petras. Visi gyveno Bing
ham tone, o dabar jau visi 
mirę.

Juozas, Antanas ir Motie
jus sugrįžo j Lietuvą prieš 
pirmąjį ir antrąjį karus. 
Motiejus prie Smetonos val
džios užsidėjo malūną. Su
sikūrus Tarybų Lietuvai, 
Motiejus pasiliko dirbti prie 
malūno, bet jis pradėjo 
šmugelninkauti. Valdžia 
jam davė pasargą, bet jis 
nepaklausė. Tuomet jis su 
visa šeima buvo ištremtas 
į Sibirą ir ten mirė. Jo 
žmona su dukterimis grįžo 
į Lietuvą. Dukterys dabar 
išmokslintos ir turi gerus 
darbus, o žmona jau mirus.

Jonas Norbutas buvo par
vykęs į Lietuvą dar prie ca
ro valdžios. Ten jis išsi
pirko nuo' kariuomenės ir 
tada vėl grįžo į Binghamto
ną. Aš atvykęs 1909 me
tais jau radau jį Bing- 
hamtone ir man teko gy
venti pas jį. Jonas buvo 
sukalbamas žmogus, mylėjo 
pašnekėti apie praeitį. Jis 
daug papasakodavo kaip 
tautininkai šmugeliavo su 
akcijomis ir rinko aukas, 
karštai agituodami už at
statymą Lietuvos, o patys 
pasilikdami sau aukas.. Jis 
mylėjo juos pajuokti.

Jonas išbuvo biznyje per 
daugelį metų. Vėliau metė 
biznį ir nuėjo dirbti batų 
dirbtuvėje Endicott John
son kompanijai. Ten išdir
bo 20 metų.

Prieš pat mirtį jam kas 
nors pavogė mašiną (auto
mobilį) iš garadžiaus.

Liko liūdinti šeima—žmo
na Agota, duktė Nelė ir sū
nus Richard. Didelė užuo
jauta šeimai netekusiai ge
ro darbštaus tėvo.

Jonas Vaicekauskas

Pranešimas
Lawrence, Mass.

LLD ir LDS kuopų susi
rinkimai įvyks birželio 12 d. 
Lenkų Veteranų patalpose, 
2 vai. po pietų.

Valdybos kviečia visus 
narius dalyvauti, nes reikės 
apkalbėti, kaip geriau mes 
galime prisidėti prie Pava
sarinio Spaudos Pikniko, 
kuris įvyks birželio 21 d. 
Gedimino parke, Bradford, 
Mass.

J. Petrus

Pranešimas
HARBISON, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Assn. Klubo ųarių su
sirinkimas* įvyks birželio- 
Jųne 7 ? vąl popiet, Klu
bo kambariuose, 15-17 Ann 
Street.

(41-42)

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

HOWARD JOHNSON’S

IS LOOKING FOR

COOKS

SHORT ORDER

$150 >W E E K

Free benefits including:

* Uniforms * Paid Vacation
* Paid Life Insurance * Hospitalization

Call 201-538-9718
An Equal Opportunity Employer

(38-45)

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 FT 2-6313.

(41-45)

HOUSEKEEPER

Live in, for Doctor’s home. No 
small children. Good salary and 
good home. Call Elkins Park, Pa. 
(215) TU 7-4441. (41-43)

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, gegužės 17 

d., Lietuvių Balsuotojų klu
bas laikė metinį susirinki
mą. O po susirinkimo buvo 
pasivaišinimas.

Klubas dabartiniu laiku 
narių turi apie pusę šimto. 
Sakoma, seniau buvo kele
tas šimtų. Ir veikimas bu
vęs daug didesnis. Ižde yra 
keletas šimtų dol., niekam 
neaukojama. Laikoma dėl 
pasilinksminimo.

Mat, tas klubas yra suor
ganizuotas tam tikslui: su- 
sieit, linksmai laiką praleis
ti ir pasitarti, už ką geriau 
balsuoti rinkimų dienoje. 
Susiėjus, pasitarus, dau
giau gaunama supratimo, 
kuris kandidatas geresnis.

Taip pas bridgeportie- 
čius lietuvius per daug me
tų buvo daroma. Bet kyla 
klausimas, kaip ilgai tas 
tęsis, nes senieji jau baigia
si, o Amerikoje gimę ir au
gę lietuviai neužima seno
sios išeivijos vietų. Jaunuo
liai pranyksta tarpe dauge
lio tautų, suamerikonėja, 
pamiršta, kad jie lietuviai.

J. Strauss.

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

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

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, pasimokė j ę duo
kles už 1970 metus, gaus 
po naują knygą. Tadgi, ger
biamieji, atvykite visi atsi
imti knygų. Pąlengvinkit 
finansų sekretoriui naštą 
knygas vežioti kelis kartus.

Valdyba
' (40-41)

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)

EXCLUSIVE COUNTRY CLUB. 
Under new management. Waiters 
and waitresses, experiencecl. Own 
transportation. Loudonville, N. Y. 
518-869-0246. (41-50)

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)

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)

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)

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)
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6 puslapis Antradienis, Birželio (June) 2, 1970

Ligonio raportažas No. 2

Antra operacija
Gegužės 21-os rytą išbu- 

dau su didele baime, išpil
tas šalto prakaito, plačiai 
išsižiojęs ir sunkiai alsuo
jantis. Prie lovos matau 
stovi nursė ir klausia, ar 
aš ją šaukiau, ir ar vėl la
bai skauda? Atsakiau, kad 
ne, tik turėjau “lousy 
dream.” Ir aš taip aiškiai 
prisimenu tą “baisų” sap
ną, kad, rodos, taip atmin
tinai retai gali susapnuoti, 
ir net pradėjau įsitikinti, 
kad jis ką reikš arba gal 
“išprovokuos”.

Išbudau dar labai anksti, 
dar lauke tamsu, langas 
praviras, aš užklojimus nu
sispardęs, matyt, smarkiai 
“rengtasi bėgti,” kad ir nur
sė nešaukta prisistatė. No
riu dar užmigti, bet miegas 
jau nelenda, vis daugiau 
galvoju apie tokį keistą 
sapną.

Jau prašvito, praeitą nak
tį žaizdos neskaudėjo ir 
pagalbos norsių nešaukiau. 
Apsiprausiu, apsiskutu ir 
laukiu daktaro. Jis tuoj ir 
čia. išima “stičius” ir sako, 
kad viskas “fine”, galėsiu 
važiuot greit namučių, dar
žan. Bet. tik už trumpos 
valandos ateina abu dakta
rai, ir matau, ką tai šnibž
dasi. “ Prieik mano lova, 
greit mano dr. Ibsenas Skei
vys pradeda: “Lazauskai, 
nenusigąsk, mes gavome iš 
laboratorijos rezultatus op

Her Son Was Killed 
in Vietnam

She hates and fights the 
war and asks others to do 
th.e same. She writes;

•! La Porte City, Iowa 
May 22, 1970

Mrs. Use Bimba 
95-23 114 St. ' • 
Richmond Hill 
New York, N. Y. 11419

Dear Mrs. Bimba:
Your letter arrived today, 

together with the beautiful 
poem. It arrived at a very 
sad time for us... our Mi
chael was due to leave Viet
nam on May 25 and be 
home for our son John’s 
graduation from high 
school and our Patricia’s 
graduation from the Uni
versity of Iowa. We pray 
to have the strength to sit 
through these ceremonies.

We are preparing a book
let of letters, words1, poems 
that have come to us. . . 
yours will be in it. When 
this is done later this year, 
a copy will come to you.

We have been so involved 
in our plea for peace that 
it hasn’t given us time to 
mourn for Michael... this 
I am sure will be done for 
years.

If you want to help us in 
our cause pass the attached 
letters to four people who 
care.

God bless you.
Sincerely in peace,

Peg Mullen
(Mrs. Gene Mullen)

AND THIS IS THE POEM

Loud Silence
Row of houses are standing 

still —
strange stillness 
what makes you hear

things...

eracijos išpiovų ir tt., tyri
mai parodo, kad ne viskas 
ten tvarkoje — kardiogra
mas rodo, kad panašu j 
gręsiančią išsivystyti antrą 
ligą, gal net baisesnę, tad 
mes su ligoninės daktaru 
pasitarę, siūlome tau sutik- 
tikti pasiduoti antrai ope- 
racijukei ir kitai ligai už
bėgti už akių!”

Nenusigandau, kadangi 
jau sapnas “virozijasi”. 
Klausiu, kaip sunki bus 
“operacijukė”, atsakė kad 
tik “pinacas” prieš pirmąją 
operacija. Na, ką. jei taip, 
tai piaukite ir tą “pinacą”. 
Kas reikia tai jau ir reikia.

Diena paskirta pirmadie
nyje, geg. 25-tąją. Dar tu
riu 3 dienas iki vež ant ve
žimėlio pririštą pas tas ma
tytas norses — Nancy, Peg
gy ir Marge. O jeigu prisi
eitų trečios “operacijukės”, 
tai po to, jau raoortažo ne
rašysiu, tegul rašo tas. kas 
duoną iš to valgo — “Lais
vės” redaktoriai. Aš geriau 
pasakyčiau: “Umerat ėst ne 
novo — no i žyt ne novei”!| 
Tą girdėjau labai seniai 
Lietuvoje.

Dar turėdamas laiko, stu
dijuoju šios ligoninės socia- 
lę sistemą bei patarnautojų 
santykius tarpe ligonių ir 
jųjų. Šia tema rašyti, ro
dos, bile kas turėtų galybes.

J. L.

Iš Lietuvių Motery
Gegužės 20-os dienos va

kare pažangios lietuvės tu
rėjo skaitlingą Moterų klu
bo susirinkimą. Klubo pir
mininkė I. Mizarienė prave
dė susirinkimą.

Sekė valdybos raportas. 
Susirinkimas apgailestavo, 
kad protokolų sekretorė B r. 
Keršulienė yra susirgusi. 
Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė Lilija Ka
valiauskaitė. Vera Bimkie- 
nė išrinkta surašyti šio su
sirinkimo tarimus.

Fin. sekretorė L. Kava
liauskaitė pateikė r aportą 
apie apie iždo bei narių sto
vį. Iždininkė Ona Jakštie
nė sutiko su sekretorės ra
portu.

Be kitų klubo reikalų, bu
vo pravesta nominacija į 
LLD-jos Centro Valdybą 
1971-72 m. Rinkimai įvyks 
šį rudenį.

Gegužės 24 d. Harrison, 
N. J., įvyko LLD-jos 2ros 
apskrities konferencija. Mo
terų klubą atstovauti iš- u v
rinktos H. Siauriene ir A.

From one of the windows 
is a lowered flag.
I would like to say: The 

flag is flying, 
but the flag stays still, very 

still...
Is wind afraid to make it 

move?
Flag is still.
Row of houses are still.
From this silence
I hear a mother’s cry 
and sweetheart’s hysterical 

screams...
Brilliant sunbeams are 

unable soften the pain; 
it grows and grows...
This silence is loud 
under a war cloud...

Use

Kodėl sakome...
...Prancūzija? Prancū

zų protėviai kadaise kalbė
jo keltų kalba, bet, valdomi 
romėnų, nutautėjo. Dabar 
prancūzų aklba — romanų 
kalba. Savo pačių pavadini-
mą prancūzai kadaise pasi- 
kolino iš savo nukariauto- 
f rankų.

...Bulgarija? Pietų sla
vų tauta bulgarais pasiva
dino po to, kai juos nuka
riavo tiurkų gentis bulga
rai.

.. .Korėja? X-ajame am
žiuje buvo sujungtos atski
ros Korėjos valstybės. Šalį 
pradėjo avldyti valdovų Ko
rio dinastija. Iš čia ir Korė
jos pavadinimas.

.. .Azerbaidžanas? IV- 
jame amžiuje pirm mūsų 
eros pietų Azerbaidžane su
sikūrė Mažosios Midijos ar
ba Atropateno valstybė. 
Arabų iškraipytas Atropa
teno pavadinimas išliko iki 
mūsų dienų.

Washingtonas. — Senato
rius Cranston skelbia, kad 
iš gautų laiškų 21,000 pasi
sakė prieš invaziją į Kam- 
bodiją ir tik 1,300—už Nix- 
oną.

Rainienė.
Pirmininkė I. Mizarienė 

priminė, kad šiuo laikotar
piu yra susirgusių daug klu- 
biečių. Taipgi Julijos La
zauskienės vyras pergyve
no sunkią operaciją. Jonas 
Lazauskas niekuomet neat
sisakydavo padirbėti Mote
rų klubo parengimuose. Klu
bietės linki jam ir. visoms 
ligonėms greitai susveikti 
ir vėl grįžti prie savo kas
dieninių pareigų.

Vera Bunkienė aplan
kė sergančią mūsų nuo
širdžią klubietę ir nenu
ilstančią mūsų parengimų 
šeimininkę K a z i ū n ę Čei
kauskienę. Kaip jau yra 
žinoma, ji buvo operuota 
ant akies. Atrodo gražiai. 
Sakė jaučiasi neblogai. Lin
kime jai greitai susveikti ir
vėl dalyvauti su mumis.

Klubas nutarė nusifoto
grafuoti ir fotografiją įdė
ti į “Laisvės” Jubiliejinį Al
bumą.

Birželio 17 klubo susirin-
kimė jau turėsime savo fo
tografą. Prašome visas 
klubietes atvykti į šį susi
rinkimą.

Iš Lietuvos sveikino klu-

Šį sekmadienį pietūs Forest Parke
Pirmoji šios vasaros išvyka į Forest Parką formoje 

didelių pietų (vadinamų “Cook-Out) įvyks sekmadienį, 
birželio 7 dieną. Pradžia 1 valandą. Ruošia laisviečiai. 
Susirinkite laiku. Visą popietę praleisite linksniai ir kul
tūringai tarp gražiai sužaliavusių medžių.

žinoma, jeigu lytų, tai viskas įvyktų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Visi širdingai kvie
čiami. Rengėjai

(41-42)

Klubo susirinkimo
bietes su Gegužės Pirmąja 
Danutė Šumskienė. Ačiū 
jai.

Liaudies menininkė, gy
venanti Lietuvoje, daro 
įvairių rūšių lėles ir nori su
sirašinėti su mūsų klubu lė
lių parodėlių klausimu. Jos 
adresas:

Lithuania, USSR
Kaunas
Kęstučio g. 74-12
Jadvyga Šemetienė

Vladimiro Lenino Laiš
kas Amerikos darbininkams 
knygutės formoje, išleistas 
1918 m., ir Kalendorius iš 
Lietuvos 1970 m. buvo iš
dalyti salėje klubietėms.

Poetė Salomėja Nėris mi
rė prieš 25 metus. Moterų 
klubas šį rudenį ruoš masi
nį jos mirties paminėjimą.

Per Moterų klubą Įsirašė 
į LLD-ją Ona Repsevičiūtė. 
O jer V. B. į Moterų klu
bą įsirašė Frances Biels
kienė.

Aukos klubui
Eva Gailiūnienė .. $5.00 
Elzbieta Kašmočienė 3.00 
Julia Meškauskienė 5.00 
Susirinkimą pabaigus bu

vo pasivaišinimas. Prie vai
šių prisidėjo šios klubietės:

Stipresnio gėrimo bei ki
tų skanumynų atnešė:

Anna Cibulsky
. Anna Repsevich
Marcelė Jakštienė
Nelė Ventienė
Ilsė Bimbienė
Anna Čepulienė
Helena Feiferienė
Adelė Petraitienė
Vaišes paruošė ir į stalą 

patarnavo N. Ventienė, I. 
Bimbienė ir A. Čepulienė.

Prie skanių vaišių buvo 
prisiminta, kad klubo fin. 
sekretorė L. Kavaliauskaitė 
gegužės mėnesį gimus, O 
Nelės ir Povilo Ventų ge
gužės mėn. vedybinė sukak
tis. Jiems sudainuota links
mo gimtadienio ir ilgiausių 
metu.

V. B—ne

Pagalvokite, kaip jūs galė
tumėte prisidėti prie paminė
jimo “Laisves” gyvavimo 60- 
mečio.

Ibadano — .didžiausio Nigerijos Federacinės Respublikos miesto vaizdas. 
Mieste yra didžiausias šalyje universitetas.

Majoro John Lindsay 
naujas pagalbininkas
Majoras Lindsay pasisky

rė naują pagalbininką. Juo 
yra Leon E. Panetta. Jo 
pareigos bus koordi n u o t i 
įvairių valdžios departa
mentų veiklą.

Pirmiau toje vietoje ke
letą savaičių dirbo Robert 
Morgenthau. Bet jis užsi
manė kandidatuoti į guber
natoriaus postą, tai iš mies
to valdžios pareigų pasi
traukė. Panetto alga — 40 
tūkstančių dolerių metams! 
Nieko sau!

Streiko nebus, bet 
laikraščių kaina pakilo

Pasirodo, kad spaustuvi
ninkų streiko nebebus, nes 
“Times,” “News” ir “Post” 
leidėjai jau priėmė unijų 
reika 1 a v i m u s. Darbinin
kams algos pakeliamos 41 
procentu. Ne tuojau, bet 
per ateinančius trejus me
tus.

Bet nors tas pakėlimas 
dar neprasidėjo, tačiau laik
raščių k a i na ja u 55 pro
centų pakelta. “Post” kas
dieninė laida jau buvo pen
kiolika centų. Leidėjai sako, 
kad jie be tokio drastiško 
pakėlimo nebegali apsieiti.

“The N. Y. Times” sek
madieninė laida už miesto 
ribų jau bus net 75 centai. 
Mieste pasilieka, laikinai, 
50 centų.

Du kandidatai: kuris 
iš jy geresnis?

Atrodo, kad New Yorko 
valstijos demokratai turi du 
gana populiarius kandida
tus į gubernatoriaus vietą. 
A b u d u liberalai. A b u d u 
New Yorko miesto gyven
tojai. Vieną iš jų jiems teks 
pasirinkti pirminiuose bal
savimuose (nominacijose).

Arthur Goldberg turi 
valstijos demokratų parti
jos komiteto užgyrimą. Jis 
yra buvęs Aukščiausiojo 
Teismo nariu, paskui ame
rikinės delegacijos Jungti
nėse Tautose pirmininku. 
Pirmiau jis tylėjo, bet da
bar aiškiai nusistatęs prieš 
Vietnamo karą.

Bet demokratų partijos 
kandidatu taip pat nori bū
ti Howard J. Samuels. Jis 
yra kairesnis ir daug pir
miau pasisakė prieš Nixono 
politiką ir Vietnamo karą.

New Yorkas. — 26 puer- 
torikiečių grupė išvyko lan
kytis Tarybų Sąjungoje. Jie 
lankysis Maskvoje, Lenin
grade, Kieve ir kitur.

Nori, kad teisinas 
leistų būti mokytoja
Miss Judy Heumann tik 

22 rnetd amžiaus. Ji baigu
si mokytojos mokslą ir la
bai norėtų mokytojauti. De
ja, ji yra auka “kūdikiškojo 
paralyžiaus.” Ji turi varto
ti vežimėlį.

Tik dėl to miesto Apšvie- 
tos taryba neleidžia jai mo
kyti, neduoda jai progos bū
ti mokytoja. Taryba mano, 
kad nei jai, nei vaikams mo
kytojavimas gero nepada
rys

Todėl Miss Neumann nu
sisamdę advokatą ir krei
piasi į teismą, kad jis pri
verstų Apšvietos tarybą su
teikti jai mokytojos darbą. 
Ji sako: “Aš jaučiuosi 
kvalifikuota mokytojauti ir 
noriu, kad man būtų suteik
ta proga būti mokytoja.”

Jei nori būti nuoga, 
laukan iš darbo

Miss Carol Lockwood no
ri būti aktore ir gavo rolę 
veikale “Dark of the Moon.” 
Jos rolė keista: ji turi būti 
nuoga ragana! Džiaugėsi 
ir tokią rolę gavus, bet iš 
jos pragyventi neįmanoma. 
Todėl ji dirba vienoje fir
moje kaip klientų priėmėja. 
Bet kai samdytojai sužino
jo, kad ji tokioje rolėje vai
dina, ją pavarė iš darbo. 
Girdi, tokia rolė nesuderi
nama su darbu mūsų firmos 
raštinėje.

Veikalas “Dark of the 
Moon” statomas Mercer St. 
Playhouse Manhattane.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
2-sios Apskrities konferencija
Gegužės 24 d. Harrison, 

N. J., įvyko LLD 2-ros Ap
skrities mėtinė konferenci
ja. Ji buvo skaitlinga, nes 
dalyvavo 6-šių kuopų 19 de
legatų ir 3-jų kuopų rašyti 
raportai-

Konferencijos tvarka pra
vesta draugiškoj ir princi
pinėj formoj.

Svarbiausi konferencijos 
punktai: Lietuvių Literatū
ros Draugijos suvažiavi
mas, kuris įvyks rugpjūčio 
20 d. Detroite. Pravestas 
bendras tarimas, kad visur 
reikia stengtis bendrai su 
LDS kuopomis pasiųsti de
legatus.
Antras klausimas:

“Laisvės” laikraščio 60 
metų Jubiliejus. Plačiai dis- 
kusuota. Kiekviena koloni
ja kuopos vardu, taipgi ir 
pavieniai “Laisvės” skaity
tojai ir pažangaus judėji
mo veikėjai-veikėjos turime 
kad ir trumpoje formoje 
save įsiamžinti Laisvės 60- 
mečio Albume.

SVEIKSTA
Aną dieną kalbėjausi per 

telefoną su brooklyniete 
Kaziune Čeikauskiene. Jai 
buvo padaryta operacija 
ant akies, nuimtas katarak
tas- Sako, kad dar akis nė
ra sugijus, yra mažų kom
plikacijų, bet turi vilties, 
kad, laikui bėgant, sugis 
pilnai.

Mes pasigendame Kaziu- 
nės mūs tarpe. Ji dažnai 
dirba kaipo gaspadinė mū
sų banketuose. Linkiu jai 
sėkmės, ir kad neužilgo vėl 
dalyvautų mūsų visuome
nėje. •

L. K—te

Parengimy Kalendorius
Birželio-June 7 d.

Grupė laisviečių ruošia 
“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašą® 
ti kalendoriuje. *

Philadelphijoj, birželio 14 d.
Philade 1 p h i j o s LLD 10 

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

Waterbury, Conn.
Birželio-June 28 d., LLD 

28 kp. ruošia pikniką “Lai
svės” spaudos naudai, J. K. 
Vaitonių sodyboje. Prašo
me kitų organizacijų nieko 
nerengti tą dieną. Kl. Yen- 
keliūnienė.

GRIŽO Iš LIGONINĖS
Jonas Lazauskas, po išbi> 

vimo su virš dvejų savaičių 
ligoninėj, grįžo į namus. Koi 
kas dar yra po gydytoja 
priežiūra.

Linkime jam greitai su
stiprėti sveikatoje. Pasi
genda. jo kolegos.

L. K—te

San Francisco. — Staty
bos darbininkų unija prisi
dėjo prie kitų unijų reika
lavimo prez. Nixonui baigti 
karą Ind o k i n i j o j e. Tuo 
klausimu laikraštyje “Chro
nicle and the Examiner” 
tilpo 451 unijos pareigūno 

1 pareiškimas.

Taipgi nutarėm surengei 
didelį banketą su gražĮ? 
programa page r b i m u i K. 
Pačiūno iš Elizabeth, ir Ra
moškos iš Harrison, N. J.

Platesnis konferencijos 
pranešimas bus LLD 2-ros 
Apskrities sekr. A- Rainie
nės.

J. Grybas

Baisi nelaime, 
du užmušti

Pereitą šeštadienį Brook- 
lyne į Victory Memorial 
Hospital kiemą pribuvo 
sunkvežimis su oksigeno 
tanka. Įvyko sprogimas. 
Nelaimėje sunkvežimio vai
ruotojas Edward Graves, 
43 metų, ir su juo buvęs 
darbininkas Steve Pascalefc- 
57 metų, ant vietos užmuš
ti. Apie 40 žmonių sužeis
ta. Daugumoje ligonys.
Sprogimas buvo toks dide

lis, jog buvo girdimas vi
soje apylinkėje.

Kodėl oksigeno tankas 
sprogo, nežinia. Eina tyri
nėjimas.

Du policininkai apsišaude
Policininkai Frederick 

Horman ir Paul J. Dietrich 
susibarė ir apsišaudė. Hor
man ligoninėje ir kovoja su 
mirtimi. Dietrich nesužeis
tas.

IEŠKAU
Noriu Įsigyti mažą (apie 20 akrųjl 

farmą arti Delaware upės araii 
Strousburg, Pa. apielinkėj, ar 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li* 
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

(34-41)




