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KRISLAI
Nuoširdus atsiprašymas 
Nuimtas prakeikimas 
Piktas sąmokslas 
Garbė veteranams 
Nixonas atsimoka 
Garbingos lenktynės

—- A. Bimba —
Gražiai plaukia atsiminimai 

ir sveikinimai “Laisvės” jubi
liejinei laidai. Ateina ne tik 
iš visų šios šalies kampų, bet 
ir iš Lietuvos, ir iš Kanados, 
ir iš Lotynų Amerikos kraštų.

4 Reikėtų kiekvienam padė- 
> koti asmeniškai už tokį šiltą 

atsiliepimą. Deja, mūsų są
lygose tai neįmanoma. Vi
siems iš anksto didelis ačiū.

Savo sveikinimus ir prisi
minimus matysite padidintoje 
balandžio 23 dienos laidoje.

Ir keista, ir pikta, ir kvaila 
buvo Amerikos valdžios poli
tika per tiek metų Kiniją lai
kyti prakeiktu k r a š t u ir 
drausti amerikiečiams j o n 
koją įkelti. Dabar jau už
danga pakelt;). Gaudamas 
pasportą amerikietis jau ne
begaus uždraudimo jį varto
ti ^kelionei j Kiniją.

‘Laisvė” tokią politiką smer
kė. Messbuvome teisūs. Anks
čiau ar vėliau tai valdžios be
protybei turėjo ateiti galas.

I’a naši a i mes smerkiame 
mūsų vyriausybę už laikymą 
Washingtone sme^ninio pa
razito Lietuvos ambasadorių^- 
mi-atstovu. Mūsų pranašys- 

* >tė išsipildys: anksčiau ar vė
liau ir šiai valdžios beproty
bei turės būti galas.

Čilės Komunistų Partijos 
organas “Ei Sigio- teigia, 
kad Amerikos ir kitų kraštų 
kapitalas yra sudaręs sąmoks
lą Čilę pasmaugti ekonomiš
kai. Darbui pakinkyti Cen
trinės žvalgybos Agentūros 
(ČIA) agentai.

Reikia tikėtis, kad šis są
mokslas taip neišdegs, kaip 
neišdegė įprieš Kubą, nes ir 
Čilei tį pagalbą ateis socialis
tinis pasaulis.

Tik pasveikinti galima Viet
namo karo veteranus, kurie 
yra susispietę į Vietnam Vete
rans Against War organiza
ciją. Jų jau tesą apie šešis 
tūkstančius. Jie reikalauja 
tuojau šį karą nutraukti ir iš
sikraustyti iš Indokinijos. Jie 

* ruošia masinį maršavimą į 
Washingtoną. Tai bus žygis, 
su kuriuo prezidentas Nixo
nas turės skaitytis.

Pernai New Yorke suorga
nizuoti ir sukurstyti kai ku
rie statybos darbiniu kai Už
puolė ir mušė Vietnamo ka
ru i priešingus studentus. Jų 
chuliganizmą prezidentas Nix- 

\ onas karštai sveikino. Jis 
\ kitų pramonių darbininkus 

rągino pakartoti s t a t y b o s 
darbininkų “patriotizmą.”

Tada atrodė, kad mūsų 
prezidentas už tą paslaugą 
tiems statybos darbininkams 
pasiliks dėkingas amžinai. 
Bet štai jis paskelbia “karą” 
infliacijai. Ir pradėta kaip 
tik nuo statybos darbininkų. 
Įsakyta federalinėms įstai
goms savo projektuose staty
bos darbininkams nemokėti

4 unijinių algų.
Statybos darbininkai pro

testuoja. Sako: Tai šitaip, 
prezidente, tu mums atsimo-

Vietnamas bus apvienytas 
komunistų vadovybėje, 
sako kongr. McCloskey

Nixonas b i j o karo kriti k 11 
daugiau, kaip namines 

politikos kritikų
Washingtonas.—Kongres- 

manas McCloskey, pasižy
mėjęs karo kritikas, andai 
pareiškė, kad Vietnamą 
tikrai galės suvienyti tik ko
munistų vadovybė. Kitaip 
negalės b ū t i, . nepaisant 
Amerikos pastangų nepri
leisti prie vienybės.

Vietkongas ir Šiaurės galės perimti pilną vadovy-
Vietnamas nori suvienyti bę.

Angela Davis tardymas 
neribotai atidėtas

San Rafael, Calif. —Kovo 
16 d. Angela Davis buvo 
pristatyta teismui. Prisirin
ko pilnas teismabutis repor
terių ir kitų teismu susido
mėjusių. Bet tuoj kas nors 
telefonu pranešė, kad bom
ba gali sprogti. Visi turėjo 
apleisti kambarį. Bombos 
niekur nerado. Už kiek lai
ko vėl persergėjimas, kad 
bomba padėta. Vėl visi tu
rėjo apleisti kambarį, bet 
bombos ne i -ado.

Kovo 17 d. Angela Davis 
advokatai buvo pasiruošę 
priduoti teisėjui visą eilę 
siūlymų, tarp kurių buvo 
Angela Davis išlaisvinimas.

Vietnamo karo veteranu 
penkių dienų protestas
Washingtonas. — Apie 5,- 

000 Vietnamo karo vetera
nų susirinks čia balandžio 
19 d. ir per penkias dienas 
protestuos prieš karą Indo- 
Idnijoje, reikalaus nieko ne
laukiant ištraukti Amerikos 
militarines jėgas iš Indoki
nijos ir suteikti daugiau pa
ramos karo veteranams.

Prie jų prisidėjo buvęs 
marinu komendantas David 
L. Shoup ir pensininkas ge
nerolas Hugh Hester, taip
gi keletas kitų militaristų.

West New York, N. J. — 
Majoras Armelino prisipa
žino, kad jis kooperavo per 
porą desėtkų metų su gem- 
bleriais. Dabar jis pasitrau
kė iš majoro vietos ir lau
kia teismo.

ki už mūsų rėmimą jūsų po
litikos!

Kasmet apie šį laiką Lietu
vių Literatūros Draugijoje ei
davo gražios, įtemptos lenk
tynės tarpe kuopų ir narių : 
kuri kuopa bus pirmutinė 
garbes sąraše. O į garbės 
sąrašą patenka tik ta kuopa, 
kuri anksti išrenka iŠ visų na
rių duokles už tuos metus.

Kodėl šiemet tokių lenkty
nių nesimato? Nejaugi dar; 
neturime kuopų, kurios jau 
turi išrinkusios už šiuos metus 
duokles iš visų savo narių ?

Gražu būtų tokias lenkty
nes pradėti ir skelbti spau
doje.

savo šalį panašiai, kaip 
amerikiečių kolonijos, kovo
damos prieš Angliją revoliu
ciniame kare už nepriklau
somybę, sakė McCloskey.

Amerikiečiai bus privers
ti pasitraukti iš Pietų Viet
namo už metų kitų. Tuomet 
Vietnamo nacionalinio pat
rioto Ho Chi Minh sekėjai

Bet visus ten susirinkusius 
nustebino teisėjo McMurray 
pranešimas, kad jis pasi
traukia iš šio teismo teisėjo 
vietos, pasakydamas, kad 
teismas gali pasirinkti jau
nesnį teisėją.

Tokiu būdu teismas nu
trauktas neribotam laikui, 
iki bus surastas naujas tei
sėjas. Pasirodo, kad gauti 
tokiam teismui teisėją gana 
sunku. Visa eilė užklaustųjų 
teisėjų atsisakė šiam teis
mui pirmininkauti.

Teismabutį nuolat piketa
vo demonstrantai, reikalau
dami paleisti iš kalėjimo 
Angela Davis.

2,000 žmonių piketavo 
teismabutį

New Haven, Conn.—Dau
giau kaip 2,000 piketavo 
teismabutį, kuriame teisia
mi Juodųjų Pantherių va
dai Bobby Seale ir Ericka 
Huggins. Jie reikalavo pa
leisti iš kalėjimo pantherie- 
čius.

Užtruko net keletą mėne
sių, iki buvo sudaryta 12 
žmonių džiurė. Ketvirtadie
nį pradėtas tardymas.

Pikete dalyvavo unijų ir 
visuomen i n i ų organizacijų 
atstovai.

Washingtonas. — Senato 
ir Kongreso konferencija 
patvirtino pakelti social se
curity pensininkams atlygi
nimą po 10 proc; Prez. Nix- 
o n a s pasirašė pakėlimą. 
Pirmieji pakelto mokesčio 
čekiai ateis birželio 3 d.

Jeruzalė. —Izraelio prem
jerė Goldą Meir griežtai at
metė valstybės sekretoriaus 
Rogers siūlymą pasitraukti 
į senuosius 1967 metų rube- 
žius. Vadinasi, Izraelis ne
sutinka pasitraukti iš visų 
okupuotų arabų žemių.

Tripolis. — Alžyras, Ira
kas, Libija ir Saudi Arabija 
atsiuntė savo aliejaus mi
nistrus pasitarimui, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš va
karų aliejaus monopolijas, 
kurios atsisako dalintis pel
nais su tomis šalimis, iš ku
rių aliejų s eksportu o jamas.

Agresijos aukos P, Vietname
Washingtonas; — Senato

rius Ed. Kennedy raporta
vo senatiniam subkomitetui 
apie agresijos aukas Pietų 
Vietname.

1970 metais buvo užmuš
ta Pietų Vietname apie 35,- 
000 civilinių, sužeista iki 
115,000, tarp kurių vienas 
trečdalis buvo vaikų žemiau 
13 metu, v

Nuo 1965 metų Vietname 
žuvo 325,000 civiliniu žmo- Z v
nių, sužeista 775,000. Vaikų 
žuvo apie 100,000.

Washingtonas. — Pusė 
milijono telefonų darbinin
kų pareikakivo pakelti algas 
25 proc. Jei nebus patenkin
ti jų reikalavimai, tai unija 
paskelbs streiką.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Mokslų akademijos sesija
Vilnius. — Čia įvyko Lie

tuvos TSR Mokslų akademi
jos visuotinio susirinkimo 
sesija. Įžanginiu žodžiu ją 
atidarė Akademijos prezi
dentas Matulis.

Susirinkusieji atsistojimu 
ir tylos minute pagerbė pra
ėjusiais metai s mirusio 
Mokslų Akademiko Ivanaus
ko atminimą.

Akademijos 1970 metų 
veiklos ataskaitą padarė ir 
šių metų mokslinio tyrimo 
uždavinius apžvelgė Akade
mijos vyriausias mokslinis 
sekre torius Meškauskas. 
Diskusijose dėl ataskaitos 
dalyvavo . akademikas In
driūnas, Akademijos narys 
korespond e n t ą s Mališaus
kas, fizikos ir matematikos 
instituto direktoriaus pava
duotojas Sapagovas, Mokslų 
akademijos vice prezidentas 
Žukauskas.

Pranešimus padarė aka
demikai sekretoriai Braz- 
diūnas, Girdzijauskas, Niun
ka. Diskusijose dalyvavo 
akademikas Jucys, zoologi
jos ir parazitologijos insti
tuto direktorius Zajančkau
skas, geografijos skyriaus 
atstovas Gudelis, Akademi

Argentinos darbininkų 
protestas policijai

Buenos Aires. — Cordo
ba darbininkai jau penktą 
kartą į 50 dienų išėjo strei- 
kan prieš policijos brutalu
mą. Jie protestuoja prieš 
užmušimą vieno darbininko.

Nuo 1969 m. geg. mėn. 20 
darbininkų prarado gyvas
tis susikirtimuose su polici
ja.

Teroristams nepavyko
Trenton, N. J. — Rabino 

Kahane vadovaujama Žydų 
Apsigynimo Sąjunga bandė 
prie legislatures rūmų su
daryti protesto demonstra
ciją prieš Tarybų Sąjungą. 
Tikėjosi nors keleto šimtų.

Koks jiems buvo nusivyli
mas, kai tesusirinko nedau
giau tuzino protestuotojų. 
Susirinkę vadai laukė pub
likos ir nesulaukė. Pašūka
vę prieš Tarybų Sąjungą 
išsiskirstė.

Madridas. — Tarybų Są
junga ir Ispanija pasirašė 
pirmą> prekybos sutartį nuo 
1939 metų.

jos nariai korespondentai 
Dagys ir Macevičius.

A. Vaivutskas

Washingtonas. — Ameri
kos Medicininis Susivieniji
mas siūlo apdraudos kom
panijoms naudingą naciona
linės sveikatos planą. Už 
kompanijų apdraudą fede
ralinė valdžia turėtu kas
met kompanijoms sumokė
ti 12 bilijonų 500 milijonų 
doleriu, v

Rekordinis pakilimas
Albany, N. Y. — Welfare 

išlaidos New Yorko valsti
joje 1970 m. pasiekė rekor
dinį lygį -— B bilijonus 27 
milijonus dolerių.

Raportas rodo, kad tuo 
metu buvo užregistruota 
1,800,000 pašalpas imančių 
žmonių. Tai irgi rekordinis 
skaičius. New Yorko mies
te užregistruota 1,174,632.

Londonas.—Daugiau kaip 
2 milijonai Anglijos darbi
ninkų paskelbė 24 vai. gene
ralinį streiką kovo 17 d. Lon
donas neturėjo laikraščių ir 
jokių patarnavimų. Miestas 
buvo visai suparalyžiuotas.

Detroito studentai 
streikuos kovo 23

• Detroitas.—Studentai nu
sitarė skelbti visuotiną stu
dentų streiką kovo 23 d. 
Jie reikalauja sulaikyti mo
kytojų atleidinėjimą iš dar
bo, grąžinti jau paleistus.

Švietimo taryba jau palei
do iš darbo 192 mokytojų 
pavaduotojus ir planuoja 
dar daugiau mokytojų pa
leisti, kad galėtų sumažinti 
perdideles išlaidas.

Tęsia bado maršą
Las Vegas, Nev. — Kru- 

sados maršas prieš badą tę
siasi jau porą savaičių. To
kios didžiulės demonstraci
jos-prieš skurdą dar šis 
gemblierių miestas nėra 
matęs.

Policija areštavo 86 pro
testuotojus. tarp kurių yra 
8 mažamečiai. Maršuotojai 
reikalauja atsteigti suma
žintas skurdžiams pašalpas.

Chicago.—F BI agentai ty
rinėja nelegalų išmokėjimą 
8 milijonų dolerių iš Cosmo
politan National Banko.

Washingtonas. — Repub- 
likonas senatorius iš New 
Yorko Jacob K. Javits pa
stebėjo, kad prez. Nixonas 
bijosi daugiau karo kritikų, 
negu vidaus reikalų kritikų.

Šiuo metu Nixonas paro
dė didelio susirūpinimo dėl 
nesėkmingų įvykių Laose, 
kur buvo supliektos Saigo- 
no armijos jėgos ir padary
ta daug nuostolių Amerikos

Policija išvaikė moterų 
demonstraciją

Lisbonas, Portugalija. —0
Keletas tūkstančių moterų 
sudarė demonstraciją prie 
parlamento. Jos reikalavo, 
kad premjeras Caetano su
trumpintų moterims darbo 
savaitę nuo 48 vai. iki 44 vai.

Pribuvo keletas šimtų ge
rai apginkluotų policistų 
net su šunimis ir puolė ra
miai demonstruojančias mo
teris. Į keletą minučių de
monstracija buvo išskyrsty- 
ta. Buvo sužeistų ir areš
tuotų; Demonstrantes kalti
na už “viešosios tvarkos ar
dymą”.

TSRS padidino žydų 
išleidimą Izraelin

Maskva. — Prieš; savaitę 
laiko tarybiniu lėktuvu iš
skrido Izraelin 115 žydų. 
Juos ten pasitiko premjerė 
Meir ir kiti' valdžios parei
gūnai.

Šiuo metu Tarybų Sąjun
ga išleidžia Izraelin gero
kai padidintą žydų skaičių, 
maždaug po 15 žydų į die
ną. Jų kelionei suteikia lėk
tuvus.

Buenos Aites.—Argentinos 
laikraštis “Confirmado” ra
šo, kad hitlerininkas Oswie- 
cino stovyklos buvęs virši
ninkas J. Mengele slaptai 
gyvena Paragvajuje. Jis 
karo metu yra nužudęs ne
mažai civilinių žmonių, dau
giausia žydu ir lenkų.

Detroitas.—Raštiniu dar
bininkai ir toliau tęsia 
streiką, kadangi jų reikala
vimų darbdaviai nepatenki
na, su unija nepadaro sutar
ties.

Bologna, Italija. — Sek
madieni šimtas tūkstančių 
žmonių maršavo gatvėmis, 
protestuodami prieš iš nau
jo atgimstantį fašizmą. De
monstracijai vadovavo ko
munistai.

Fort Benning, Ga. — Mi- 
litarinė džiurė; susidedanti 
iš karininkų, dar vis nepa
daro nuosprendžio teisiamo 
Įeit. Calley byloje. , Kaip 
žinia, jis kaltinamas nužu
dymu daugiau kaip šimto 
žmonių Vietname 1968 m. 

lėktuvams bei helikopte
riams. O tai prisidėjo prie 
kai‘o ^kritimų- padidinto rei
kalavimo pasitraukti iš In
dokinijos dabar.

Javits priminė, kaip gar
bingai prez. de Gaulle įsaky
mu prancūzaikpasitraukė iš 
Alžyro, taip dJbai<galima 
Amerikai pasitrauktiiAJrF 
dokinijos.

San Quentin, Calif. —Ka
lėjime ištikusiose radinėse 
riaušėse 12 žmonių sužeįsta. 
"Po to kaliniai buvo suvaryti 
į savo kameras ir ten nuo
lat laikomi.

Rogers ragina trauktis
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Rogers ra
gina Izraelį pasitraukti iš 
užkariautų arabų žemių į 
Senuosius 1967 metų rube- 
žius.

Jeigu tai iš Izraelio pusės 
nebus padaryta, visi taikos 
pasitarimai gali niekais nu
eiti ir Vidurio Rytų krize 
“gali privesti prie trečiojo 
pasaulinio karo”.

Vėliausios žinios
Saigon, Pietų Vietnamas:-^ 

Čia gaunami pranešimai iš 
Laoso parodo, kad tūkstan
čiai Pietų Vietnamo nua
lintų ir sumuštų kareivių 
desperatiškai stengiasi pa
bėgti nuo sunaikinimo. Ver
žiasi prie Amerikos heli
kopterių, kacį juo^ išvežtų. 
Dviem tūstančiam jau pa
vyko pabėgti ir pasiekti P. 
Vietnamą. <

Qhangtri, Pietų Vietna
mas. — Du Amerikos ar
mijos vienetai iš 53 vyrų 
griežtai atsisakė grįžti į 
mūšio lauką, iš kurio jiems 
šiaip taip pavyko gyviems 
pasitraukti. Tai atviras 
sulaužymas armijos discip
linos. Tačiau armijos va
dai pareiškė, kad nors suki
lėliai nusipelno sušaudymo, 
bet jie nebus baudžiami, 
nes, matyt, tokio nepasiten
kinimo Amerikos armijoje 
Pietų Vietname "yra daug 
visur ir visus tokius karei
vius nubausti neįmanoma.

■ . c ♦

New Yorkas.—Izraelio už
sienio reikalu m i n i s t r a s 
Eban, grįždamas iš Wash- 
ingtono, kur turėjo pasita
rimą su valdžios atstovais, 
sako, kad Amerika nedarys 
spaudimo į Izraelį, kad jis 
susitaikytų su arabais ir 
baigtų konfliktą.
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Trijų amerikiečių mirtis
BEVEIK tomis pačiomis dienomis pasišvaistė mir

tis ir iš gyvųjų tarpo išbraukė tris įžymius amerikie
čius, žinomus milijonams žmonių ne tik Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje. Du iš jų balti, o vienas juodas. Kiek
vienas jų yra\ suvaidinęs svarbų vaidmenį.

Pirmutinis iš gyvųjų tarpo pasitraukė dailininkas 
Rockwell Kent, jau sulaukęs gražaus 88 metų amžiaus. 
Tai buvo asmenybė, kurio atminimas visiems laikams 
skambės žmonijos pastangose sukurti gražesnį, žmoniš
kesnį pasaulį. Velionis Rockwell Kent buvo ne tik vie
nas iš žymiausių dailininkų, bet ir neišsemiamos ener
gijos veikėjas ir kovotojas. Nebuvo tokio pažangaus rei
kalo, kuriam jis nebūtų pritaręs, kurio jis nebūtų pa
rėmęs. Ir tokio amžiaus jau būdamas jis iki paskutinio 
atsidūsimo aktyviškai dalyvavo kovoje prieš Amerikos 
agresiją Indokinijoje ir visomis jėgomis rėmė Vietnamo 
liaudį jos kovoje už laisvę ir nepriklausomybę.

Diena kita vėliau toli nuo savo gimtinės žemės, Ni
gerijos respublikos sostinėje Lagos, kur jis dalyvavo 
konferencijoje, besimaudydamas nuo širdies priepuolio 
staiga mirė Whitney Young, juodųjų žmonių organiza
cijos National Urban League direktorius, dar tik 49 me
tų veikėjas. Tai skaudus smūgis Amerikos juodųjų 
žmonių kovai už naują rytojų, Velionis priklausė kon- 
servatyviškų vadų kategorijai. Jis griežtai stojo už in- 
tergraciją ir visas juodiesiems žmonėms pilietines tei
ses, bet šiems tikslams siekti jis siūlė patiems negrams 
švietimosi, įsitraukimo į biznius, panaudojimą esamų įs
taigų ir tt. Jis nepritarė atviroms kovoms, masinėms 
manifestacijoms, bet jis irgi buvo priešingas Vietnamo 
karui.

Kai Richard Nixon buvo išrinktas 1968 metais pre
zidentu, jis galvojo apie gavimą negrų vado kuris duo
tųsi būti panaudojamu laimėjimui sau ir savo adminis
tracijai negrų simpatijų. Ir tokiu vadu jis pasirinko 
Whitney Young. Pasikvietė jį ir pasiūlo jam vietą savo 
kabinete. Tai gerai apmokama aukšta vieta. Bet Young 
suprato prezidento tikslus ir atsisakė būti jo įrankiu, 
pareikšdamas, kad jis daug daugiau ir geriau savo žmo
nėms pasitarnaus, nebūdamas valdžioje. Tai laikoma 

f vienu is p rot i ilgiausiu i r gražiausių Youngo pasielgimų 
visoje jo veikloje. Tas parodė jo ištikimybę savo žmo
nėms ir toms idėjoms, kurias jis propagavo. Jo vardas 
pažangiojoje žmonijoje dar aukščiau iškilo. Deja, stai
gi mirtis nutraukė jo labai naudingą ir reikalingą veiklą 
pačio K' jo karjeros, kaip veikėjo ir kovotojo, aukštumoje.

Tik už trejeto dienų po to Floridoje, kur jis atosto
gavo, smarkiai palošęs golfą, nuo širdies smūgio staiga 
mirė Thomas E. Dewey, jau 68 metų amžiaus ir jaufak- 
tinai baigęs savo politinę karjerą, nes per paskutinius ke
letą metų mažai kur jo vardas bepasi rodydavo. Bet 
prieš (lesė t ką kitą metų šis žmogus Amerikos politikoje 
vaidino labai svarbų vaidmenį. Buvo laikai, kai jo var
das kasdien garsiai skambėdavo laikraščių skiltyse ir 
per radiją.

Tai buvo nemažų gabumų ir nesvietiškai didelių 
ambicijų veikėjas. Bet mirė jis nepasiekęs savo aukš
čiausio . troškimo: nebuvo išrinktas prezidentu. Net 
dviem is atvejais (1944 ir 1948) buvo Republikonų par
tijos kandidatu į prezidentus, bet rinkimų nelaimėjo. 
1944 metais jį supliekė Demokratų partijos kandidatas 
Rooseveltas, o 1918 T ru manas. Bet už tai net per dvy
lika metų (nuo 1942 iki 1954 m.) jis buvo New Yorkd 
valstijos, didžiausios ir įtakingiausios valstijos šalyje, 
gubernatoriumi.

Thomas E. Dewey visą laiką priklausė reakciniam 
Republikonų partijos sparnui. Prezidentą Nixoną jis 
laikė savo politiniu auklėtiniu. Iki savo kaulų smegenų 
jis buvo priešingas Tarybų Sąjungai ir visam socialistu 
niam pasauliui.

BAUSTI, AR NE?
Vilniaus “Tiesoje” (kovo 

10 d.) diskusuojamas atsa
komybės ir sąžiningumo 
klausimas. Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos dėstytojas 
Vytautas Gerulaitis griež
tai smerkia . nuolaidžiavi
mus nusikaltėliams. Bara 
tuos, kurie nuolaidžiavimą 
sukčiams ir biurokratams 
dargi vadina “humanizmu.”

Gerulaitis sako:
Norint išgyvendinti nesąži

ningumą, reikia griežtai pa
reikalauti, kad kię<k vienas 
žmogus atsakytų už savo po
elgius. Galimybė likti nenu
baustam gimdo nesąžiningu
mą ir nusikaltimus. Todėl 
kiekvienas nusikaltimas neiš
vengiamai turi būti nubaus
tas. Bausmės dydį turi lemti 
ne sugebėjimas verkšlenti ar 
atskirų vadovų nenoras “pa
garsėti,” bet nusikaltimo sun
kumas. Tam, kuris nusižengė 
atsitiktinai, pakankama baus
mė ir viešas kolektyvo 
smerkimas, o tiems? kurie 
prarado gėdos jausmą — 
kia griežtesnių. bausmių.

iKad nejaustų sąžinės prie
kaištų, kiekvienas visuomeni- 
ninio turto vagis stengiasi įti
kinti save ir kitus, jog grobs
tyti ir apgaudinėti yra norma
lu, nieko smerktino tame nė
ra. Ir blogiausia, kad dar ne 
vienas iš mūsų savo pasyvu
mu, abejingumu ar dėl nepa
kankamo principingumo nors 
ir nenoromis jiems padedame.

Mes esame linkę sutikti 
su V. Gerulaičio šiuo klau
simu nuomonėj Nuolaidžia
vimu ir pataikavimu suk
čiams jiems sąžinės 
grąžinsi.

pa
jau 
rei-

nesu-

IR KUNIGAI 
NEBENURIMSTA

Jungtinėse Valstijose gy
vuoja katalikų bažnyčios 
kunigų organizacija Natio
nal Federation of Priests’ 
Councils. Sakoma, kad jai 
ptiklauso di d e 1 ė kunigų 
dauguma, apie 60 proc. Šio
mis dienomis Baltimorėje 
įvyko šios kunigų federaci
jos delegatų suvažiavimas, 
kuriame pasireiškė didėlis 
nepasitenkinimas katalikų 
bažnyčios vadovybe.

Suvažiavimas4 iškėlė, tai 
vadovybei keletą svarbių 
reikalavimų. Reikalaujama 
pakeisti parapijų struktū
rą, kad būtų duodama jau
niems kunigams proga iš
kilti į viršų. Reikalaujama 
kunigams suteikti balsą iš-

Drąsus karininkas
GREITOJE ateityje galime susilaukti dar vienos 

labai įdomios bylos. Leitenantas pulkininkas Anthony 
B. Herbert traukia teisman generolus John Barnes ir 
J. Rose Franklin. Kodėl ir už ką ?

Kaltinimai svarbus ir įdomus. Jie siejasi su Viet
namo karu ir jame amerikiečių kareivių papildytais 
žiaurumais prieš Vietnamo civilinius žmones. Tai bus 
lyg i r t ąsa leitenanto Calley bylos, kurioje jis kai tiriamas 
nužudyme daugiau kaip šimto žmonių.

Herbert primeta tiems generolams žinojimą apie 
tuos žiaurumus, jų toleravihią ir atsisakymą imtis prieš 
juos žygių, kad jų domėsis į juos buvo atkreiptas. Her
bert sako, kad jis pirštu rodė jiems tuos nesvietiškus 
žiaurumus ir reikalavo prieš juos žygių, bet Barnes ir 
Franklin nepaisė, ignoravo ir pagaliau jį išmetė iš aft

Manoma, kad Pentagonas ir prezidentas Nixpnas 
dės visas pastangas paveikti teismus, kad kąltihihiai 
prieš Barnes ir Franklin nepasirodytų teismo šviesoje, 
kad jie būtų palaidoti be svarstymo.

valdžios misija Indokinijo
je. Jie nemato tikslo ka
riauti.

Kas ją taip veikia? Sulz- 
bergerio išvada: Ogi Ame
rikos žmonių nuotaikos na
mie. Tie kareiviai yra jų 
sūnūs. Jeigu, kaip žinia, 
milžinika Amerikos žmonių 
dauguma šiam barbariškam 
karui yra priešinga, tai ko
dėl jų sūnūs turėtų atsida
vusiai ir pasiaukojusiai ka
riauti, aukotis, patys žūti ir 
žudyti visiškai nekaltus 
vietnamiečius? •'

Spėjama, kad prezidentas 
Nixonas ištraukia iš Viet
namo kaip tik tuos armijos 
vienetus, kuriuose pasireiš
kia tvirčiausia karui opozi
cija.

JOS PRANAŠAUJA 
KATALIKŲ 
“REVOLIUCIJĄ’’

Tas Italijos kunigų apsi
lankymas Vilniuje, ta po
piežiaus atstovo arkivysku
po Cassaroli misija Tarybų 
Sąjungoje, baisiai nepatin
ka Chicagos lietuviškiems 
menševikams. Jų laikraštis 
Vatikanui grūmoja lietuvių 
katalikų revoliucija! Gir
di, “Katalikų sektorius lie
tuvių tarpe yra gausus. Jei
gu keli lietuviai katalikai, 
sekdami arkivyskupo Cas
saroli ir katalikų bažnyčios 
aukštą vadovybę, sieks ben
dro darbo su komunistais, 
tai katalikų tarpe kils ne
rimas ir susirūpinimas. Jie 
sukelsiu baisią revoliuciją. 
“N.” sako: “Vargu jie ben
dradarbiaus net ir tuo atve
ju, jeigu Cassaroli jiems 
įsakys.”

Mes abejojame, kad po
piežius Chicagos menševikų 
laikraštį skaitytų. Geriau 
būtųj kad to laikraščio re
daktoriai pasiųstų popiežiui 
gromatą su pranašavimu 
Lietuvos katalikų prieš jį 
revoliucijos. Būtų daug 
įspūdingiau. Matyt, Pau
lius VI jau bus patapęs 
“Maskvos agentu,” ar kokia 
kitokia kvaraba jis yra su
sirgęs, kad jis “sušilęs sie
kia bendradarbiavimo su 
tais komunistais.”

Londono vieno laikraščio 
suorganizuota skait y t o j ų 
apklausa parodė, kad ang
lai balsuoja už mini madą; 
du trečdaliai pranašauja, * * *1 * t •kad mini mada ir ateinan-

rinkime vyskupų. Svarbus oiais metais puikiausiai klės-
reikalavimas kunigams ci
vilinių teisių. Kunigai tu
ri teisę reikšti nuomonę ir 
kritikuoti savo vadus. 0 
bene svarbiausias reikalavi
mas, tai kad būtų panaikin
tas verstinas kunigams ce
libatas.

Šis kunigų suvažiavimas 
laikomas labai svarbiu ka
talikų bažnyčioje įvykiu. 
Dabar laukiama vadovybes 
reakcijos į iškeltus reikala
vimus. Spėjama, kad vys
kupai nenusileis ir baus 
suvažiavimo delegatus.

ŽMONIŲ NUOTAIKOS 
ATSISPINDI ARMIJOJE

Žurnalistas C. L. Sulzber
ger uThe N. V. Tiihęs^ (ko- 
vo 17 d.) savo kolumnoję 
“The Army and the People” 
rašo apie Amerikos armiją 
Indokinijoje. Jis kalba apie 
didžiausią toje armijoje 
“sųsrilUkimą?^ Kareiviai he- 
nori kariauti. Net daugelis 
karininkų hėsįlaiko ilisčip- 
linoš. Jie nepasitiki mūsU

Draugas kovotojas revoliucionierius

Apie smetonininkų sušaudytą 
Lietuvos liaudies sūnų

I. GAŠKA
Pažinojau Karolį Požėlą 

nuo pat vaikystės. Drauge 
mes su juo augome, lankė
me mokyklą. Mokydamasis 
Mintaujos gimnazijoje, Ka
rolis daug skaitydavo. Jis 
uoliai skaitė lietuvių rašy
tojų Bilūno, Žemaitės ir 
kitų knygas, ypač jis mėgo 
rusų literatūros klasikų kū
rinius. Skaitydamas Rygoj 
leidžiamą lietuvių revoliuci
nių socialdemokratų laik
raštį “Vilnį” ir kitus mark
sistinius raštus, Ka r o 1 i s 
pradėjo įsijungti į revoliu
cinį judėjimą.

Baigęs gimnaziją, 1915 m. 
rudenį Karolis įstojo į Tar
tu universitetą. Čia jis stu
dijavo mediciną. Aš pasili
kau vokiškųjų imperialistų 
okupuotoje Lietuvoje.

Su Karoliu Požėla susiti
kau tik 1918 metų pradžio
je, kai, kaizerinei armijai 
užėmus Tartu, Karolis, slap
stydamasis nuo kontrrevo
liucijos teroro, grįžo į savo 
tėviškę.

Pirmieji žygiai
Prisimenu, kad mums, Ka

rolio vienminčiams, didelį 
įspūdį darė jo pasikalbėji
mai su mumis ir vietos gy
ventojais. Karolis Požėla 
pasakojo valstiečiams ir 
darbininkams apie Didžiojo 
Spalio socialistinę revoliu
ciją, apie padėtį Tarybų 
Rusijoje, apie šalyje vyks
tančius revoliucinius pert
varkymus. Savo pasakoji
mais jis kėlė darbo žmonių 
klasinį susipratimą ir revo
liucines nuotaikas. •

Taigi susitikęs su Karoliu 
Požėla šį kartą, kai jis grį
žo iš Tartu į savo tėviškę, 
nesivaržydamas kalbėjau:

— Aš žaviuosi Rusijos 
bolševikų partija, kurios va
dovaujama liaudis įvykdė 
socialistinę revoliuciją. Ir 
labai norėčiau, kad ir mūsų 
krašte būtų sukurta tokia 
partija, kuri atvestų Lietu
vos darbo žmones į socialis
tinės revoliucijos pergalę.

Tai išgirdęs, Karolis labai 
nudžiugo ir tarė:

—- Aš jau seniai ta minti
mi gyvenu.

Paskui jis papasakojo, 
kad, mokydamasis univer
sitete, priklausė bolševikų 
studentų organizacijai ir 
ten aktyviai dalyvavo Spa
lio socialistinėje revoliucijo
je. Nieko nelaukdami, turi
me pradėti veikti,—pasakė 
K. Požėla. — Ar yra mūsų 
idėjoms pritariančių drau- 

;gU?
— Yra! — atsakiau ir

norįs 
pasi-

K. Požėla pareiškė 
būtinai su Strepeika 
matyti.

Po keleto dienų mes susi
tikome jau trise: K. Požėla, 
P. Strepeika ir aš. Visi trys 
svarbiausiais klausimais bu
vome visiškai vienodų pa
žiūrų. Čia pat aptarėme to
lesnio darbo planą ir nus
prendėme įkurti revoliuci
nių socialdemokratų kuope
lę. K. Požėla rekomenda
vo priimti į kuopelę dar vie
ną draugą — Kazį Barta- 
šiūną, žemės ūkio darbi-1 
ninką, kuris mūsų sumany
mui taip nat pritarė.

Taigi 1918 metų pavasarį 
susikūrė pirmoji Joniškėlio 
apskrityje revoliucinių so
cialdemokratų bol š e v i k ų 
kuopelė... I

Ryšiai su Centru
Vasaros pabaigoje K. Po

žėlą aplankė svečias iš Vil
niaus — revoliucinis social
demokratas Liudas Verbliu- 
gevičius. Iš jo sužinojome, 
kad Vilniuje veikia Lietu
vos Komunistų Centras, ku
rį sudaro vietiniai revoliu
ciniai socialdemokratai ir 

i grįžę iš Tarybų Rusijos ko
munistai. Žinia, kad gyvuo
ja organizacija, kurios visą 
laiką taip pasigesdavome, 
mus labai nudžiugino. Išsis
klaidžiusias revoliucines jė
gas vienijančio Centro susi
kūrimas buvo labai reikš
mingas Lietuvos revoliuci
nio judėjimo įvykis.

Ligi tol mes neturėjome 
ryšių su stambesnių miestų 
revoliucinėmis organizaci
jomis. Sužinoję, kad veikia 
Komunistų Centras, nus
prendėme kuo skubiausiai 
susisiekti su juo. Anais lai
kais tai buvo nelengva. Iš
vykti be leidimo už apskri
ties ribų buvo griežtai 
draudžiama. Norintieji va
žiuoti į Vilnių turėjo pra
nešti, ko važiuoja, ir gauti 
apskrities viršininko leidi
mą. Tą misiją atlikti apsiė
mė K. Požėla.

1918 metų rugpiūčio mė
nesį Karolis Požėla nuvyko 
į Vilnių. Vilniuje K. Požėla 
susirišo su Komunistų Cen
tru, gavo informacijų, nu
rodymų tolesniam mūsų' 
darbui ir patarimų, kaip už
megzti ryšį su Šiauliuose 
veikiančia organizacija.

Sugržus K. Požėlai iš Vil
niaus, sušaukėme kuopelės 
Isusirinkimą biržių mokyk
loje, į kurią savo noru nuo 
vasaros pradžios buvau per
keltas mokytojauti. Svarstė
me organizacinius klausi

tai, ką Tarybų valdžia Ru
sijoj davė darbininkams ir * 
valstiečiams, kas tie komu
nistai ir už ką jie kovoja, 
kaip turi būti sprendžiamas 
žemės klausimas ir apie ki
tus aktualius dalykus. Pla
tinome. komunistinę litera
tūrą taip: pirmiausia išda
lindavome komunistams ir 
juos palaikantiems, o šie 
perskaitę duodavo pasiskai
tyti patikimiems pažįsta
miems, pastarieji — savo bi
čiuliams ir t. t. Tokiu būdu 
komunistinė literatūra ėjo 
iš rankų į rankas per žmo
nes. f

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS
Nauji fabrikai

Lietuvoje dabar sunku 
surasti stambesnį miestą, 
kur nepradėtų suktis naujų 
mašinų ir automatų ratai. 
Vien tik per praėjusių pen
kių metų laikotarpį pasta
tyta ir pradėjo dirbti Ute- * 
nos trikotažo fabrikas, lai
vų remonto gamyklos Klai
pėdoje pirmoji dalis, dirbti
nės minkštos odos gamykla 
Plungėje, medvilnės fabri
kas ir buitinių šaldytuvų 
gamykla Alytuje, televizorių 
ekranų gamykla Panevėžy
je, dar labiau išplėsta Lie
tuvos V. Lenino valstybinė 
elektrinė prie Vievio naujai 
įsikūrusiame mieste Elek
trėnuose.

Didėja ūkio derlius
Lietuvos žemdirbių darb

štumas, naujų trąšų naudo
jimas, į pagalbą atėjo 12 
tūksta^ių naujų traktorių, 
daugiau pusės milijono nu
sausintų hektarų padarė 
Lietuvoje stebuklus. J e i 
1966 metais vidutiniškai iš 
hektaro buvo prikulta 14.7 
centnerių (vienas centneris 
—100 kilogramų), tai prąė- < 
jusiais metais — 24.5 cent* 
nerio iš hektaro.

Gyvuoja sena tradicija
Nevienas mūsų gėrėjo

mės gražiomis ir nuotaikin
gomis Lietuvos dainų ir šo- 
k i ų šventėmis. Šventėse 
šokdavo ir dainuodavo visi 
—ir seni, ir jauni, tūkstan
čiai žmonių, atėjusių iš kol
ūkių, iš fabrikų, iš mokyk
lų. Tradicija šokti ir dai
nuoti nemari tarp Lietuvos 
gyventojų ir šiandien. Da
bar dainininkų ir šokėjų 
Lietuvoje yra 270 tūkstan
čių—daugiau, negu bet ka
da. .

Laurinčiukas apie mus
Lau rinčių kas — visų mū

sų geras pažįstamas taip 
apie mus kalbėjo Lietuvos 
komunistų partijos suvažia
vime Vilniuje: >

“Pažangūs, dori užsieny- 
i tautiečiai 

mūsų žingsnius, 
naujojo 

penkmečio perspektyvomis”.
Laurinčiukas suvažiavimo 

dalyviams papasakojo, kaip 
mes gražiai paminėjome 
Lenino gimimo 100-ąsias 
metines. Daug vietos jo kal
boje užima pasako j imas 
apie tai, kaip Maskvoje, 
Lenino muziejuje šiltai bu
vo priimtas laisviečio Ro
berto Feiferio nupieštas Le
nino portretas. Leninas jun
gia viso pasaulio dorus 
žmones.

P. Saulius

tės. 68 procentai vyrų ma
no, kad mini sijonėliai žy
miai patrauklesni.

59 procentai moterų taip
pat mieliau pasirenka mini, trumpai papasakojau apie
Už maksi — tik tekstilės Praną Strepeiką ir mudvie- mus- K. Požėla, trumpai je gyvenantys 
fabrikai. jų veiklą.

Praeitis nelegaliai aplanko
Kaip žvaigždėtais! sapnas, kuriame 
Vis kas išslysta tau iš rankų, 
Ir dangus tail maišos su žeme.

Verk per sapną. 10 pabudęs juokis. 
Neparodyk, jog esi bailys.
Praeitis — saulėlydy nunokęs 
Ir nukritęs sodo obuolys.

- ištuštintas bokalas, — 
vyno ar - alaus.

- tai paprasčiausias melas, 
ateinančio belauks ?

Praeitis įnertiškai pageltus, 
Nebereikalinga jau knyga.
Praeitis —• tai perskaitytas Eltos 
Ėiuletihis. Praeitis — liga.

Praeitis — tai mėlyni šešėliai 
iFamatyti kino ėkfane.
Bet ateik ilors vienai valandėlei, 
Nors ir nepasiekiama sapne...

! Ed. Mieželaitis

Praeitis — 
Nepripilsi 
Praeitis — 
Kas čia jo

papasakojęs apie susitiki- sveikina 
mus ir pokalbius Vilniuje, džiaugiasi mūsų 
pasiūlė priimti tokį nutari
mą: kadangi Vilniuje veikia 
Komunistu Centras ir ku
riasi Lietuvos Komunistų 
partija, kurios pirmą suva
žiavimą numatyta sušaukti 
artimiausioj ateity, mūsų 
kuopelę vadinti komunistų 
kuopele; pasiūlyti Vaškų ir 
Linkuvos kuopelėms vadin
tis komunistų kuopelėmis; 
paspartinti komunistų kuo
pelių organizavimą kituose 
valsčiuose. Pasiūlymas bu
vo priimtas vienbalsiai.

K. Požėla parvežė iš Vil
niaus ryšulį komunistinės 
literatu ros — la i k r a š č i ų -^x„wyw East Lahsing, Mich. —
brošiūrėlių, išleistų lietuvių Teisėjas McCree, kalbėda-
komunistų Tarybų Rusijoj, 
žmonės skaitydavo tą lite
ratūrą su dideliu įdomumu, 
nes joje rasdavo žinių apie 1 tai kovoti.

mas miesto kolegijoje, pas
merkė karą, skurdą ir ra- 
sizmą. Kvietė visus prieš

i



Antradienis, Kovo (March) 23, 1971
xs:

St. Petersburg, Fla.
Kovo 13-ąją susirinko daug dviem draugėms už papuo- 

syečių į LLD 45 kuopos na-j Šimą chorisčių korsažais— 
riams įprastą vietą—Laiš- Antosei Šaliūnienei ir Elzb. 
kanešių salę, kurių tarpe Encenia.
matėsi daug šiauriečių. Jie Baigiantis musų pobū- 
šiuo laiku praleidžia savo viui gauta žinia, kad Chi-šiuo laiku praleidžia savo 
atostogas mūsų saulėtame cagoje nu o širdies smūgio 
kampelyje.

Pokylio vedėja Adelė Pa
kalniškienė pranešė, kad 
pirmiausia prieš pradedant bele Šermikienė. 
šios dienos programą mus 
pavaišins pažangus veikė
jas Benis Salaveičikas jo 
85-to gimtadienio proga. 
Išgertas tostas ir visa pub
lika sudainavo jam “Il
giausių metų” ir “Linksmo 
gimtadienio.”

Po to mūsų darbščios 
šeimininkės pavaišino sve
čius skaniais pietumis.

Po vaišių, Adelė pranešė, 
kad pradėsime šios dienos 
programą. Šiandien mūsų 
moterys susirinko atžymėti 
Tarptautinę Moters Die
ną — Kovo 8-ąją. Pirmiau
sia priminė, kad mūsų po
kylyje yra svečių, nesu
prantančių lietuvių kalbos, 
tai ji anglų kalba plačiau 
apibūdino Kovo 8-osios

mirė Ed. Šermikas. Prieš 
mėnesį laiko Saint Peters- 
burge mirė jo žmona Iza- 

Gili už
uojauta jų artimiesiems.

Philadelphia, Pa.
Minėtina sukaktis

Lietuvoje 1880 metų gegu
žės 3 dieną gimė berniukas, 
pavadintas Vincu Jakščiu. 
1961 metais kovo 6 dieną 
mirė jau vadinamas Senu 
Vincu. Jau dešimt metų 
praslinko, kaip S. Vinco ne
bematome gyvųjų tarpe, 
nebeskaitome jo jautrių ap
sakymėlių ir jaudinančių ei
lėraščių.

Apie S. Vinco gyvenimą 
ir vargus galima ir nerašy
ti, nes jie labai panašūs į

I daugelio kitu pergyvenimus, 
reikšmę — moterų kovas Bet Vinco veikla dėl darbo 
1 o----- - ZjlllVlllU. MC11UJLCD Ijagcx , f T-,.
venimo srityse, už taikų ir skiriasi nuo daugelio kitu, Tku?ą 
uz šviesesnį rytojų visai ypatingai, kad prieš 70 me

tų lietuviai buvo labai ne
prasilavinę ir kunigų pa
vergti.

Vincas buvo savamokslis, 
bet talentingas ir energin
gas apsakymėlių ir eilėraš
čių rašytojas. Pradėjęs dar
buotis Škotijoje, dirbdamas 
anglies kasėju ir besiku- 
riant ten laikraščiui “Rank
pelniui” jis dirbo raidžių rin
kėju. Atvykęs į Ameriką 
dirbo prie LSS organo “Ko
vos” ir raidžių rinkėju...

LLD 10 kuopa turės pa
vasarinį parengimą gegu
žės 2 dieną, kur minė
sime Seno Vinco mirimo de
šimtmetį. Taipgi labai svar
bu pagerbti mūsų senus dar
buotojus. Per desėtkus metų 
turėjome daugybę parengi
mų dėl spaudos parėmimo ir 
kitų darbininkiškų reikaliį. 
O darbuotojai vis tie patys, 
jų skaičius mažėja. Tai sve
čiai pagerbs ypač drauges 
virėjas...

Kalbant apie lietuvių skai
čiaus mažėjimą, skaitlinės 
nesmagios. Pagal pensinin
ko inteligento gerbiamo P. 
Plungio labai tikslų sąrašą, 
kas ir kada mirė, ir kur gy
veno, štai kas pasirodo: 1968 
m. mirė 138, 1969 — 142, 
1970—140. Viso 420 miru
sių lietuvių tik Philadelphi- 
joje!

Minėto kuopos parengimo 
vieta 6024 Wayne Ave.

Južintiškis

už lygias teises visose gy- ' žmonių buities pagerinimo |ir lengvesnio pobūdžio dai-

Miami Fla.
Šiomis dienomis Miarnio liai nudžinguli a v.o mūsų 

Aido Choras rengiasi visais nugarkauliu.
garais į LLD 45-tos kuopos j Na, ką gi? Gana apie 
koncertą St. Petersburg,' ’ ‘ “ ""
Fla., kovo 27 d. Tai bus LMS 
Floridos Apskrities Lietuviškų 
Dainų Festivalis. Jis bus 
FLORIDOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ. Ten dai
nuos Floridos Lietuvių abu 
chorai, talentinga solistė 
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ, ir 
kiti solistai. Miarnio Aido 
Chorui vadovaus Birutė 
Ramoškaitė, o St. Petersbur- 
go Dainos Mylėtojų Chorui 
Adelė Pakalniškienė.

Abiejuose choruose daini
ninkai, nesakyčiau seni, bet 
jau pagyvenę. Tačiau, prieš 
blėstant gyvenimo žarija 
karščiausia. Todėl ir mū
sų choruose kartais užsi
liepsnoja lietuviška daina, 
primenanti mums mūsų 
jaunatvę.

Festivalio dainų progra
ma i priklausys nuo mūsų 
chorų vadovų. Tačiau, kiek 
aš spėju iš mūsų repeticijų, 
tai dainuosim “KUR BĖGA 
ŠEŠUPĖ”, “SU NEMUNU 
PATEKA SAULĖ”, “VIL
NIUJ ŽYDI LIEPOS”, na

žmonijai.
Šiuo I; u k 11 Floridoje vie

ši Chicagos “Vilnies” ko
lektyvo narys Jonas Ma
žeika. Jis pristatytas tar
ti keletą žodžių. Pirmiau
sia jis pasveikino moteris 
Kovo 8-osios proga. To
liau sake, kad jam labai ma
lonu dalyvauti šiame pobū
vyje ir susitikti savo senus 
pažįstamus. Drg. Mažei
ka, be kitko, priminė, kad 
1970 metų spalio mėnesį 
jis lankėsi Urugvajuje. 
Montevidėjuje įvyko pažan
gaus lietuvių lai kr a š či o 

' “Darbo” 35-erių metų jubi
liejinis minėjimas ir jam te
ko tose iškilmėse dalyvau
ti. Perdavė 1 i n k ė j i m u s 
“Darbo” skaitytoj am s ir 
lėmėjams.

Pirmininkaujanti A. Pa
kalniškienė pakvietė pa
kalbėti V. Bunkienę. Ji 
plačiau pakalbėjo Tarptau
tinės Moters Dienos klausi
mu — apie moterų kovas ir 
laimėjimus, ir kad mūsų 
kova da r nebaigta. Y patin
gai šiais neramiais laikais 
kvietė moteris įstoti į ko
votojų moterų eiles ir rei
kalauti, kad mūsų vyriau
sybė kuo greičiausiai su
stabdytų karą Indokinijo
je, kuris nieko gero pa
sauliui nežada. Savo kal
bą baigė nežinomo poeto 
eilėraščiu “Pasveikin imas 

•ęmoterų Kovo 8-osios pro
ga.”

Aldona Aleknienė 
tė du eilėraščius —

skai- 
Salo- 

mėjos Nėries “Visur aš ją 
matau” ir J. Mikuckio “Mo
tinos kalba.”

Programa baigta su (lai- 
na. Choras padainavo tai 
dienai pritaikytas tris dai
nas. Vadovavo A. Pakal
niškienė.

Programą pabaigus, Ade
lė Pakalniškienė pasveikino 
šeimininkes Moters Dienos 
proga ir dėkojo už skaniai

Redakcijos atsakymas z
E. Švegždienei, Philadel-

praeiti sapnuoti. Grįžkim 
į šių dienų realybę. Kovo 
27-tą, nevėliau kaip pusė po 
šešių ryto, Aido choriečių 
autobusas palieka Lietuvių 
Socialį Klubą, 2610 N. W. 
119 St., Miami, Fla., ir va
žiuojam į St. Petersburg^. 
Grįšim tą pačią dieną—va
kare. Dar turim keletą tuš
čių vietų autobuse. Paša
liniams, į abu galus, kai
nuoja tik 13 dolerių.

Lai visi keliai lydi kovo 
27-tą į St. Petersburgą, į 
Lietuvių Dainų Šventę. Visi 
miamiečiai, paremkite LLD, 
kartu ir chorą, važiuodami 
į FLORIDOS LIETUVIU 
DAINŲ ŠVENTĘ.

Labai svarbu, kad parem- 
site LLD. O LLD remia 
mūsų .spaudą. Dabar, mūsų 
amžiuje, dauguma iš mūsų 
jau nebenorime, kad ir sa
vo mieste pavažiuoti toliau. 
Rečiau bendraujame. Per 
telefoną’ nebe ką jau mes 
ten tepasidaliname minti
mis. Todėl spauda yra mū
sų 
Lietuvą ir į mūsų jaunys
tės dienas. Remkime, kol 
dar galime!

Inž. Gabrėnas
Miarnio Aido 

Choro Pirmininkas

...... —r-ntC',*

bai yra atlikti per vandalus į 
ir nieko neturi su unijos 
streikuo j an č i a i s darbinin
kais.

Kovo 14 d. streikieriai 
priėmė kompanijos pasiūly
mą, kad algos bus pakeltos 
per pirmus metus dešimt 
procentų, antrais metais 
aštuoniais proc., trečiais 
metais algų klausimas bus 
svarstomas. Su ta diena 
streikas buvo atšauktas.

M.

Detroit, Mich.
Buvęs Detroito majoras 

Jerome P. Cavanagh moks
lina Michigano universiteto 
20 studentų, kaip suprasti 
miesto reikalus. Susisodino 
jis juos į autobusą ir pava
žinėjo po kai kurias miesto 
vietas. Buvo nuvežęs juos 
į Springfield ir Vernor 
Hwy, kur apgyventa veng
rais, vokiečiais, negrais, 
lenkais ir t. t. Nuvežė juos 
į 12-tą gatvę, kur 1967 me
tais įvyko riaušės. Taipgi 
parodė jiems Forest Park 

D apylinkę, kur juodieji žmo
nės nori įsteigti savo kai-

į langas j visą Ameriką,

žė iš Lietuvos, “ŽIOGELIS”.
Jis eiliuojasi sekamai:

Pievos žalios, daug gėlių.
Grok, žiogeli, smuikeliu.
Tra-lia-lia, lia-lia-lia, oi-liu-liu. ...

Kadangi “Žiogelis” tetu
ri tik du posmus, tai mūsų 
dainininkai, įsismaginę, į 
tokį melodingą ritmą, nebe
gali taip greitai sustoti. 
Tad su Birutės pritarimu 
mes pridėjom dar tris pos
mus. ’ Paskutinis eiliuojasi 
sekamai:

Kai žiogelis smuikavo, 
Jon’s mergaitę bučiavo. 
Tra-lia-lia, lia-lia-lia, oi-lia-lia 
JON’S MERGAITĘ BUČIAVO.

Lietuvos kompozitorius, 
kurio vardo neįsitėmijau,'gautų dujų į namus. Tokių 
parašė to lengvo būdo kuri- įvykių buvo net 17. Nuo 
helį jaunamęčiams — gal kiekvieno vandališko darbo 
septintos ar aštuntos klasės turėjo nukentėti daug gy- 
mokiniams. Jis taip nekal-^entojų ir įstaigų, kol. gaso 
tai skamba. Bet ir ten jau linijos būdavo pataisytos, 
pasireiškia romantika—gal'reikėdavo laukti dieną ar 
dar tik pirmutinis JONO ilgiau. 
BUČKIS. Bet jei mes, tie, 
kurie mėgstam nemiegoda- sario mėnesį turėjo labai 
mi pasapnuoti, prasiskver-šaltą orą ir daug sniego, 
biame pro užmaršties už- Tokiame šaltame ore, pasi- 
darigą, tai kiekvienas iš likti be šilumos name, kiek- 
mūsų prisimename tą pir- vienam aišku koks yra sun- 
mą bučkį, kuris buvo toks kūmas...
saldus, toks malonus, toks Unijos prezidentas aiški- 
egzotiškas, kad 'net šiurpu- na, kad visi vandališki dar-

• denciją iš LLD 10 kp. susi
rinkimo gavome. Labai ačių 
už parašymą. Bet šį kartą 
jūsų gražia paslauga nepa-i 
sinaudosime, nes to paties 
susirinkimo aprašymą bu
vome pirmiau gavę nuo “L.” 
Reporterio. Gi pakartoti ne
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pagamintą valgį. Ji taipgi aPsimoka- Lakal' Pras°me
primiiiė, kad šio mėnesio 27 
d. šeštadienį, šioje salėje 
įvyks Dainos Mylėtojų cho- 

1 r o metinis koncertas. Jis 
bus nepaprastas. Atvyksta 
Miarnio Aido choras su so
liste Birūta Rartioškaite- 
Mann. Tai bus pirmas jų 

i pasirodymas mūsų mieste.
Prašome visus dalyvauti.

Širdingas ačiū mūsų

draugus ant vietos pasitar
ti, kuris susirinkimą apra
šys, kad neįvyktų pasikar
tojimų.

Vakarų Berlynas. — Mu- 
nicipaliuose rinkimuose ko
munistinė Socialistų Vieny
bės Partija gavo 4,000 bal
sų daugiau, kaip pirmes- 
niuose balsavimuose.
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HELP WANTED-MALE-FEMALE

MAINTENANCE MAN

Experienced only.
Live in.

Center City High Rise Apt.
• LO 4-4750

(22 -28)

AUTO MECHANIC
Foreign cars,, Derien, Conn 

Good pay.
Partnership opportunity.

203-655-1454
(19-24)

Studentai esą labai paten
kinti turistine apž valga. 
Vienas jų pareiškė: “Mes 
nebūtumėme galėję tiek 
išsimokslinti per dvidešimt 
sesijų mokyklos klasėje.”

BOILER. $160 per wk. to start. 
Operating Engineer with Phila. class 
“A” license to operate boilers, com
pressors and refrigeration equipment. 

Must be ready to do other plant 
mech. work as needed. Night shift, 
min. 5—6 yrs. exp. Merit raises, 
shift diff. SA 4-8700 JU-GRADE 
FOOD PROD. CORP. 8400 Execu
tive Ave., Phila., Pa. (22-24)

COOjK. Female — Hours 7 AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern caeteria. 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salary plus 
many generous benefits plus free 
meals. Apply to Manager or phone: 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 North St., Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (22-24)

SEWING 
MACHINE OPERATORS

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila. ,Pa.

(22-28)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced on High Speed Safety 
Stitch Machine.

DRESS CR AFTERS
3915 Powelton Ave., 2nd fl. 

Phila., Pa.
(22-28)

94

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts.

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
& CHEMICAL CO.

Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. 201-349- 
9602 (20-24)

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment. 
GREEN ACRES 
COUNTRY CLUB 

609-896-0259
(22-28)

Call

BODY SHOP MANAGER
Competely experienced.

Independed Shop.
Good pay and benefits.

after 5 PM, ask for Mr. Peroną.
201-381-5790

(22-26)

Pittsburgh, Pa.
Nekalti turi kentėti

Vasario 8 d. sustreikavo 
Equitable Gas kompanijos 
650 darbininkų vadinamų 
“Blue collar workers”. Rei- 
kal a u j a algų pakėlimo. 
Pitttsburgho miestas ir vi
sa apylinkė vartoja tos 
kompanijos gas.ą-dujas.

Streikui prasidėjus, pra
sidėjo vandalų darbas: su
gadinimas gaso-dujų užtva
rų, kad namų gyventojai ne-

Detroito Harbormaster 
Bureau policija, kuri ap
saugo Belle Isle upę, kad 
per ją niekas negalėtų slap
tai perplaukti į Detroitą 
arba priemiesčių vietoves, 
raportuoja: 1970 metais ji 
surado upėje 28 lavonus, iš
gelbėjo ; 18 žmonių, kurių 
laivai negalėjo nuo audros 
pasprukti į pakrantę, ati
traukė į krantą 117 laive
lių, išgelbėjo moteriškę 
įšokusią į upę, kuri norėjo 
nusiskandinti. Net ir šunį 
išgelbėjo, kuris sėdėjo ant 
atitrukusio ledo. Darbavo
si 24 policininkai, 5 seržen- 
tai ir 8 “.skin divers.”

PHARMACIST

Registered. Full or part time.
Cal Mr. Schulman 

Middletown Pharmacy 
201-671-2121

(22-24)

BUSINESS OPPORTUNITY

MOTEL

(Marina Optional). 6 units, Din. 
room and deck service. 
1/3

$48,000.
Marina,

Call

down, with 40 boat
total, cost $58,000.

914-477-802WOr write
Greenwood Lake. N .Y

(22-26)

Box 648

Pittsburghas, per visą va-

Manila, Filipinai. — Apie 
pusė pradinių mokyklų mo
kinių ateina į mokyklas pus
badžiai. Jų svoris yra 43 
proc. mažesnis, kaip jie tu
rėtų sverti.

AUTO BODY COMBINATION MAN

5 day week, all benefits.
Start getting pay equal to your 

ability. See Jim Bonwick at
NORMAN BUICK, INC.

39 Kinderkamack Rd.
Westwood, N. J.

201-664-7704
(22-23)

REAL ESTATE
448 ACRE FARM 

w/lg house. 80 cow barn, pond. 
$200,000.

607-829-5794 or 829-5790.
(22-25)

Montello, Mass*
Aukos gražiam reikalui
Apšvietos Moterų Klubo 

suruoštame parengime kovo 
7 d. S. Rainardas perskaitė 
atsišaukimą, kuriame pra
šoma paramos Angela Da
vis, kuri yra uždaryta Ka
lifornijos kalėjime. Buvo

Pranešimas
Baltimore Md.

LLD 25 kuopos ir LDS48 
kuopos susirinkimai įvyks 
balandžio 3 dieną, 2 vai. po
piet, 2538 McHenry St. Vi
ši nariai prašomi ateiti į renkamos aukos, ir ant vie- 
susirinkimą. Po susirinki- tos surinkta $42. O vėliau 

per pasidarbavimą draugės
M. Gutauskienės dar prida
vė $13. Tai viso padarė $55. 
Aukojo sekančiai: So. Bos- 
tonietė $20. Po $5: G. Shi- 
maitis, M. Gutauskienė, Al 
ir J. Skirmantai ir S. ir J. 
Rainardai. Po $2: Kastan. 
Kalvelienė ir J. Vaitikūnas. 
Po $1: K. Kalošis, J, Smitas, 
L. Šmitienė, K. Cheraska, 
P. Žukauskienė, B. Čubar- 
kienė, H. Tamašauskienė,
N. Grybienė, J. Grigas, M. 
Pocius, Else Zeletskas, Pa
lin Sinkevičienė.

Visiems aukautojams šir
dingas ačiū.

S. Rainardas

mo turėsime vaišių.
Valdyba

WORCESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

KAZIMIERAS KIBIRKŠTIS
Jau aštuoniolika metų kai 

mirė mano mylimas vyras 
Kazimieras. Mirė birželio 
16, 1958. Prisimenu šias 
mirties sukaktis su didžiau
siu skausmu. Nepraeina nei 
•viena minutė ar diena, kad 
nebūtų mano mintyse ir šir
dyje.Mažeikiu kompresorių gamykla — viena jauniausių Ta

rybų Lietuvos įmonių. Ji aprūpinta šiuolaikiniais įrengimais, 
gautais iš Japonijos; tai įgalino mechanizuoti bei automati
zuoti visus technologinius procesus. Pernai buvo pagaminti 
pirmieji tūkstančiai lietuviškų kompresorių buitiniams šaldy
tuvams. 1973 metais, kai bus pasiekta įmones ptdjbktihis 
pajėgumas, mažeikiečiai kasmet šaldytuvų gamykloms pa
teiks po milijoną kompresorių. ?y/'..y

Nuotraukoje: mechaniniame ceche. — A. Dilio nuotr.

DOMININKAS MARGIS
Jau ketveri metai kai mirė 

mano mylimas vyras Domi
ninkas. Mirė balandžio 5, 
1967. Prisimenu šias mir
ties sukaktis su didžiausiu 
širdies skausmu. Nepraeina 
nei viena minute ar diena, 
kad nebūtų mano mintyse 
ir širdyje.

Mano mylimi ir brangūs vyrai, Domininkai ir Kazi
mierai, aš jūsų labai pasigendu, jūš višados mano min
tyse ir širdyje. Gailestingai’ aš' jūsų 'liūdžiu, viena pasili
kusi. Mano mylimi vyrai, ilsėkitės ramiai gražiose Vil
ties kapinėse. Kol gyva būsiu, aš jūsų kapą lankysiu, gė
lėmis puošiu. Būsite mano širdyje amžinai.

Anna Margienė-Kibirkštiene, žmona

Paryžius. — Prancūzija 
dabar gauna daugiau ura- 
niumo iš Tarybų Sąjungos, 
mažiau iš Amerikos.

IEŠKOJIMAI
Ieškau Jono Bartkaus, 

gyveno Scranton, Pa. Kilęs 
iš Lietuvos, Gaurės parapi
jos. Pradėjome susirašinėti 
su Pranu Bartkų, gyvenan
čiu Lietuvoje. Būtų gerai, 
kad giminaitis Jonas Bart
kus atsilieptų, ar jo vaikai, 
ar kaimynai kur jis dabar 
randasi. Iš anksto ačiū. Ra
šykite: Nikodemas Bartkus, 
111 So. 4th Str., Bend, Ill. 
62009.

£22-23)

s
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Binghamton, N. Y.
Apie LDS 6-os Kuopos 

Susirinkimą
Kovo 1 d. įvyko LDS 6 

kuopos mėnesinis susirinki
mas. Apart vice pirminin
kės Josephine Na Valinskie
nės, visi komiteto nariai 
dalyvavo. Susirinkimą vedė 
kuopos pirmininkė A. Že
maitienė.

Kuopos finansų sekretorė 
Mary Lynn pateikė ilgoką 
raportą reikale rinkimo na
rinių mokesčių ir kitais rei
kalais. Ji priminė, jog t u Ii 
nariai mano, kad nemažai 
pinigų jau sumokėję, o dar 
nieko negavę iš organizaci
jos. Ji priminė, jog viena 
narė jai sakė, kad ji nė pa
šalpos negavus iš LDS, ir 
dėl to ji nusprendus pasi
traukti iš organizacijos. 
Mary Lynn sakė, jog ji tuo 
reikalu parašė laišką į LDS 
centrą ir iš centro pranešė, 
kad tai narei 1951 metais 
buvo išmokėta pašalpa $117 
sumoje. Bet ta narė vi stiek 
sako, jog negavus pašalpos.. 
Nežinia dėl ko ji taip elgia
si. Kitas narys išsireiškė, 
jog jam nepatinka tūlas 
kuopos narys ir dėl to jis 
mano pasitraukti iš organi
zacijos.

Toliau sekretorė pranešė, 
jog serga dvi kuopos narės: 
Mary Lankauskienė ir Ona 
Wellus.

Perskaitytas laiškas iš 
LDS centro reikale vajaus. 
Centras ragina kuopą dar
buotis naujų narių įrašyme 
ir užrašyme naujos apdrau
dos esą n t i e m s nariams. 
Taipgi pranešė, jog iš cent
ro gavo ir J.Sodoniui prida
vė narystės paliudijimą už 
padidintą apdraudą.

Sekretorės Lynn raportas 
priimtas vienbalsiai.

Iždininkė K. Vaicekaus
kienė pranešė, jog jos fi
nansų sąskaita sutinka su 
sekretorės sąskaita.

Buvo daug kalbėta, apie 
sezoninius parengimus. Gal 
šiemet pavyks surengti tris 
parengimus. Manoma, pir- 
m u t i n į surengti gegužės 
mėnesį, jei galėsime gauti 
salę American Legion name. 
Tam tikslui išrinkta į komi
tetą Antanas Burt ir John 
Vaicekauskas.

Adele Kum pan pranešė, 
jog gavo iš LDS centro čekį 
už sekretores č^rbą kuopo
je ir ii tą čekį atidavė kuo
pai. Tą ji darė kasmet, bū
dama kuopos finansų sekre
tore, nes kuopa moka finan
sų sekretoriui $115 įmetus.

čia noriu t pranešti, jog 
mūs buvusi finansų sekre- 
torė Adelė Kumpa n labai 
susižeidė ranką puldama 
ant kelio. Tą dieną daug 
snigo. Ji važiavo automobi
liu ir nega’ėio prieš kalną 
užvažiuoti. Palikus automo
bili ėjo pėsčia ir paslydus 
krito ant kelio. Turėjo ligo
ninėje ranką sugipsuoti, da
bar gydosi namie.

Taipgi girdėjau, jog J. 
Navalinskienė išvežta ligo
ninėn.

Linkiu sergantiems grei
tai pasveikti.

Dabar lauksime sekančio 
kuopos susirinkimo, kuris 
įvyks balandžio 5 d., toje 
pačioje vietoje. Prašome vi
sus kuopos narius jame da
lyvauti.

J. Vaicekauskas

Leonas Stepanauskas “Laisvei” iš Berlyno

Naujametines nuotaikos
(Pabaiga iš pereito num.)

■ Keistas miestas
Bet tegu mano laiške ši

tą kartą bus daugiau “nau
jametinės” nuotaikos, negu 
didelių “problemų.” Keis
tas šitas miestas — Berly
nas. Atrodo, kad šalia jo 
stovi didžiulis dirigentas ir 
duoda ženklą, kada sugaus
ti, sudūduoti, o kada nu
rimti.

Lygiai ant Naujųjų Metų 
ribos Vidurio Europos lai
ku miestas vienu akies 
mirksniu atgyja, prabyla 
pilnu balsu. Iš langų, nuo 
balkonų gausdami krinta 
visokios rūšies degantys ka
muoliai. Viršun pasipila 
visokios spalvotos raketos. 
Visose pusėse balsai, šūka
vimai. Iš daugelio durų į 
gryną orą išėję žmonės. 
Net nepažįstami pasveiki
na vieni kitus... Atrodb, 
žmonių sielos išlipa pavir
šiun.

Tikriausiai šitą valandą 
Berlynas lygiai toks pat 
kaip Vilnius, Paryžius, gal 
ir New Yorkas... Pas
kui maždaug po 30 minu
čių — visas miestas vėl at
gauna savo senuosius san
tūrumo bruožus. Netgi tam- 
na pašėlusiai tylu. Lyg ko
kia eilinę naktį.

Tik tasai skirtumas, kad 
dar labai daug langų žiba, 
juose spalvotos elektrinės 
žvakelės ant eglučių. Vis
kas vėl vyksta viduje, na
muose. Sakyčiau, netgi lai
ku ir miegoti einama. Juk 
planingi šitos žemės žmo
nės jau numatė ką nors ir 
kitą rytą nuveikti.

Man rodos, šičia slypi vi
sa abiejų vokiečių valsty
bių tokio palyginamai grei
to išsikapstymo iš karo 
griuvėsių paslaptis: tau
piausiai naudoti visas me
džiagas, visus lobius. Bet 
visų taupiausiai elgtis su pa
ties žmogaus jėgomis.
Praeitin nugarmėjo metai

Mano bute betgi lempa il
gai šita nakri negęsta. Var
tau dienoraščio ir užrašu 
i > u s I a p i 11 s. Stebiuosi, kaip 
daug gali atnešti vieni me
tai ir kokie jie, šitie praei
tin nugarmėję metai, buvo 
margi. Argi nenuostabu, 
kad lėktuvu per keletą gerų 
valandų gali nuskrieti į Vil
nių ' Praėjusiais metais du 
kartus leidausi Vilniaus ae-

Štai kino darbuotojai 
“non stopų” sudarė galimy
bę pamatyti naujausius Lie
tuvos filmus. Sėdėjau salėj 
beveik vienas visą valandų 
eilę.

Vėl dramos teatre švenčiu 
aktoriaus Stepo Juknos 
6 0 - m e č i o jubiliejų. Kad 
pamatytumėte, kaip pub
lika myli savo menininką. 
Jam surentė tikrą didelę 

I karietą. Ji užvažiavo ant 
scenos. Į ją menininkas tu
rėjo įsėsti. Paskui, paėmęs 
šios karietos priešakyje pri
tvirtintą žibintą, nusilenkė, 
žmonėms padėkojo.

Bet tenka pabusti iš šitų 
malonių minčių. Greit die
na. Laukia naujas darbas. 
Berlyne visos pasaulį jaudi
nančios problemos net į už
dariausią butą be vargo įsi
brauna. Štai užtenka įjung
ti televizijos aparatą: pasu
kai — rytai, pasukai — va
karai. Visiems šiame mieste 
ir visoj šalyje gyvenantiems 
žmonėms tenka susigaudyti 
tarp šių dviejų pasaulių ir 
rasti savo vietą. Manau, 
kad be šito neapsieis nė vie
nas žmogus—dabar, kai pra

dedam aštuntą — labai au
dringą amžiaus dešimtmetį.

Su Naujaisiais Metais! 
Berlynas

Amžiną
Long Island (Ilgoji sala), 

tai siauras žemės ruožas, 
apie 14 angį, mylių pločio, 
nusitęsęs apie 130 mylių į 
rytus nuo East upės, Man- 
hattano rytinio pakraščio. 
Du vakariniai Long Islando 
rajonai (Counties), Kings 
(Brooklynas) ir Queens, su
daro rytinę New Y o r k o 
miesto dalį. Sekantis, Nas
sau, rajonas buvo ūkininkų 
rojus. Ten ypatingai gerai 
derėjo bulvės, k o p ū s t a i, 
barščiai, pomidorai, kalifio- 
rai, morkos, špinokai, svo
gūnai ir kitos daržovės bei 
gėlės. O produktams rin
ka—arti. Suffolk (rytinis) 
rajonas buvo “laukiniai ry
tai” — miškai bei smėlynai.

Kai pravedė geležinkelį į 
Montauk Point ir Orient 
Point, rytinį Long Islando 
galą, newyorkieciai pradėjo 
domėtis Long Islando geo
grafija, lankyti ją. Nuties
ta viena kita autostrada, 
kuriomis miestiečiai auto
mobiliais važiuodavo gry
bauti, uogauti ar medžioti. 
Tuomet tuose pušynėliuose 
buvo ne tik grybų, bet zui
kių, kurapkų, fazanų, put
pelių. Buvo ir vienas kitas 
briedelis; dabar jie šaudyti 
užginta. Ir iš viso kulkiniai 
šautuvai (“rifles”) ten ne
leistina vartoti — perdaug 
gyventojų. Rodos, dar taip

PASTABA DĖDEI ŠAMUI
Gerbiamasis Dėde Šamai,
Aš laiškutį tau rašau.
Nesupyk, kai jį skaitysi.
Kad tau pastabą darau.

Tu turi gi maišą aukso, 
Bet nesaugiai jį laikai 
Ir kad maišas jau prakiuręs, 
Tai to irgi nematai.

Auksas jau iš maišo byra
Jį užsiūti dar gali,
Bet matyt, kad tu nepaisai,
Dar vis gerbūvį žadi.

Ir prie to gi tu iš maišo
Auksą nuolat tik semi
Ir tam karui pragaištingam 
Į Vietnamą vis siunti.

Man atrodo, kad tu, Dėde,
Greitai aukso neteksi,
O be aukso tai bus bloga,
Gerą vardą prarasi.

Tad patarčiau tiek daug aukso 
Po pasaulį nebarstyt,
Bet žiūrėt, kad jo užtektų 
Savo šaliai užlaikyk

Ir šią pastabą tau duodu
Jau dabar, geru laiku,
Nes ilgiau nenoriu laukti, 
Kad nebūtų per vėlu.

Jonas Juška

J a k a r t a, Indonezija. —■ 
Smarkiai palijus ir upėms 
išsiliejus daugiau kaip 5,000 
žmonių buvo priversti na
mus palikti ir keltis į aukš
tesnes vietas.

rodrome. Abu kartai ne
užmirštami.

Pavasarį didelis mūsų lėk
tuvas pateko į stipria aud
ra. Kai leidomės Vilniuje, 
visose pusėse blykčiojo ug
nies kalavijai, atrodė, lei
džiamės į kažinkokią nema
tytą planetą.

Rudenį buvo gili lietinga 
naktis. Ėjo kalbos, kad 
“Vilnius nepriims.” leisimės 
ko gero Rygoj, Minske, ar 
dar kur... Vis tiktai nusi
leidom Vilniuje. Iš karto 
pylė į akis ir ausis šalčiau
sias vanduo. Jis man buvo 
šiltesnis už Afrikos saulę!..

Anksčiau aš, kaip žmonės 
sako, iš karto patekdavau 
“ant kabliuko”. Tai tuo i pat 
daly v a u d a vau televizi jos 
laidoj, tai į koki susirinki
mą patekdavau. Tai geri da
lykai. Bet dabar susikūriau 
visai naują principą. Kai 
tenka laimė pabūti Lietu
voj, stengiuosi vidiniai 
kaip galima daugiau pra
turtėti. Stengiuosi pats dau
giau pasimokyti į save su
rinkti.

Prie Vilniaus Respublikinių mokytojų namų susi
kūręs faleristų—ženkliukų kolekcionierių—būrelis tu
ri daugiau kaip trisdešimt narių.
struoja dalį savo ženkliukų kolekcijos. .v-,

A. Brazaičio tekstas ir nuotrauka

atilsį...
neseniai mudu su Dominin
ku Šolomsku lapkričio ar 
gruodžio mėnesiais, kad ir 
pro sniegą, vykdavome į 
tuos pušynėlius žaliukių iš 
po smėlio lupti. Jis kaip 
tai “užuosdavo” grybą ir po 
smėliu. Pamatęs, kad ir už 
varsnų kauburėlį man dzū
kiškai sakydavo: “Vo ty 
yra zelionka, eik iškasė.” 
Ir rasdavau! Dabar ten jau 
pastatyti namai, aptverti 
sklypai.

Seniau ten gyventojų bu
vo reta: dvarininkai ar 
šiaip turtuoliai pasistatę 
prie vandens vilas. Fabrikų 
statyti neleisdavo. Vėliau 
leido statyti tik “mažosios 
pramonės” ar biznio įstai
gas. Bet kas čia smulkiąją 
pramonę atskirs nuo stam
biosios? Taip kad šiuo me
tu visas Long Islandas ap
statytas namais, fabrikais, 
ofisais, aerouostais, golfo 
aikštėmis, automobilių ap
tarnavimo stotimis, parkais, 
polo aikštėmis, teniso aikš
tėmis, beisbolo bei futbolo 
stadionais mokyklomis, ark
lių bei automobilių lenkty
nių parkais, restauranais, 
valgyklomis, užkandinėmis, 
karčiamomis, bažnyčiomis 
ir kitokiomis žmogiškojo iš- 
mislo reikmenimis. Dvarai 
išnyko, jų pastatai paversti 
mokyklomis ar vienuoly
nais'.

Erdvė sumažėjo ne tik pa
čiame New Yorke ar Brbok- 
lyne, bet ir apylinkėje. Ji 
sumažėjo ir Long Islande. 
Erdvė mažėja ir įnirusiems. 
Miesto kapinynai pripildyti 
su kaupu. Lavonus tenka 
vežti 100 mylių už miesto.

Vienas toliregis versli
ninkas 19 02 m. nuvažiavo 
geležinkeliu iki Pinelawn, 
Suffolk rajone, ir nupirko 
2,300 akrų smėlyno, apau
gusio nedidelėm pušaitėm. 
Mokėjo tik po kelis dolerius 
už akrą; juk tai niekam ne
naudingas dyklaukis! Šias 
smėlio kopas jis pavertė ka
pinynu, kur broliškai šalia 
vienas kito ilsisi katalikai, 
protestantai, žydai, ateistai 
ir kiti. Kelios religijos 
gyvena vienos bendruo
menės ribose. Šiuo metu 
ten yra penkerios žy
dų kapinės ir dvejos ka
talikų, tos pačios New 
Yorko diecezijos savastis. 
Vienose jų laidoj asi ir 
Brooklyno lietuviai. Tai 
St. Charles1 kapinės, kurias 
seniau vadindavo šv. Kazi
miero kapinėmis (mat, se
nosios kartos lietuviai Ka
zimierą vadindavo Čarliu), 
o dabar vadina šv. Karolio 
kapinėmis, nors Karolio 
“šventųjų” saraše ir nėra...

Yra tep ir Nacionalinės 
kapinės, kuriose valdžia lai
doja mirusius kareivius. 
Ten jų guli jau apie 170,000. 
o kasmet vis dar prisideda 
apie po 11,000 naujokų.

Didžiausią žemės sklypą 
pasiliko sau originalusis sa
vininkas. Tai nereliginės 
kapinės, pavadintos Memo
rialiniu parku. Gana skam
bus vardas. Ten už 7-niu 
pėdų kvadratinį plotelį sa
vininkas paima nuo $200 
iki $2,000. Be to, reikia 
mokėti ir už kapo apžiūrą

menys; tai kapinių specifi
ka.

Steigti naujas kapines 
apie New Yorko miestą val
džia neleidžia. Kai prisipil
dys esamosios kapinės, lavo
nus teks vežti, veikiausiai, 
aeroplanais, kelis šimtus ar 
tūkstančius mylių į vidur- 
vakarius ar pietvakarius, 
kur dar yra nenaudojamos 
žemės. Dykumų, smėlynų 
yra gana Arizonoje, Neva- 
doje, New Meksikoje ir ki
tur. Tik palydovams ilgiau 
teks užtrukti...

Šią problemą būtų galima 
lengvai išspręsti, jeigu žmo
nės lavonus degintų krema
toriume. Tačiau žydai i r ka
talikai krematoriumą nei
gia, nors Vatikano Il-asis 
susirinkimas ka t a 1 i k a m s 
naudotis krematoriumu lei
do. Žiloje senovėje ir žydai 
savo lavonus degindavo. Gy
venimo sąlygos pakreips ir 
prieštaraujančius.

A. Petriką

Parengimą Kalendorius ,
Kovo 28 d.

LDS 13-os kuopos šurum- 
burum popiete. Laisvės sa
lėj. Pradžia 2 vai. popiet.

Balandžio 4-a

LLD 185 k p. Tary bų Lie
tuvos filmų rodymas Frank 
Bručo White Horse Tavern 
salėje, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pradžia 
3 valandą po pietų. Įėjimas 
kaip auka—$1. Naujus fil
mus rodys Jonas Grybas.

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Kviečiame į labai 
Smagią popietę

Jau ateinantį sekmadienį, 
kovo 28 d., įvyks Lietuviui 
Darb i n i n k ų Susivienijimo!
13 kuopos ruošiamą labai 
smagią ir linksmą popietę. 
Bus Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Programa prasidės 2 vai. po 
pietų. Paskui turėsime vai
šių ir smagius pokalbius. 
Visų ir iš visur maloniai 
lauksime. Rengėjai

Mieste pasidairius
New Yorko miesto baž

nyčių taryba suteikė Šeimos 
Žmogaus premiją mirusiam 
negrų vadui Whitney M. 
Young. Buvo manyta,' kad 
tokią pat premiją gaus ko- 
medijantas Hope, bet tary
ba dauguma balsų atsisakė 
pagerbti jį, kadangi jis yra 
didelis karo šalininkas, N i- 
xono karinės politikos pa
laikytojas.

Taryba pasisakė prieš ka
rą Indokinijoje. Tarybą su
daro įvairios protestantų 
bažnyčių sektos.

Bronxo žuvų marke to 
savininkas Kravitz savo au
tomobilyje mirtinai dviem 
kulkom peršautas. Policija 
sako, kad tai nelegalaus žu
vų biznio varžytinių auka.

Policija areštavo 16 nar- 
kotistų, tarp kurių buvo du 
ligoniai Long Beach ligoni
nėje. Rasta pas juos nema
žai narkotikų.

Apeliacijų teismas panai
kino žemesnio teismo baus
mę tėvui atsisakiusiam teik
ti užlaikymą savo studentei 
dukrai dėl jos susidėjimo 
su hipiais.

Teismas pripažino, kad 
tėvai turi teisę mokyti ir 
disciplinuoti savo vaikus, 
kol jie lanko mokyklą ir 
gauna tėvų užlaikymą.

Miesto kolegijos profeso
rius Menkes atsisakė toliau 
dalyvauti militariniame ty
rinėjime, koks naudojamas 
šioje kolegijoje. Rep.

(“perpetual care”). Jei 
plotelio pirkėjas per kelis 
metus už apžiūrą neužmo
ka, savininkas gali jo skly
pelį perduoti kitam — už 
skolą.

Prie mišraus Pinelawn
kapinyno išaugo vešlus biz
nis. Pardavinėjama gėlės, 
kapų papuošalai, antkapi-: 
niai akmenys ir kitokie reik-1

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi- > 
liečiu Klube, Maspethe. Po < 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

“Vilnies? kalendorius 
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug Įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saikų sistemos lentelės. . .
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, Šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00.
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės į LAISVĘ
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

DĖMESIO! DĖMESIO!
šiuomi pranešame, kad ga

lite iš anksto įsigyti bilietus 
j “Laisvės” jubiliejinį ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., Maspetho Piliečių 
Klube. Užeikite į “Laisvės” 
raštinę arba skambinkite 
telefonu MI 1-6887. Bilieto 
kaina $6 asmeniui.

Administracija

.NAUJI TAR. LIETUVOS.
FILMAI

Pirmas — tai filmas iš 
klasiko Jono Mičiulio-Mai- 
ronio gyvenimo. Per visą 
filmą banguoja žavėjanti 
muzika — “Lietuva bran
gi-”

Antras filmas — “Tary
bų Lietuva,” spalvotas, ne-* 
paprastai gražus ir angliš
kai kalbantis.

Šis rodymas įvyks balan
džio 4 d., Prano Bručo 
White Horse Tavern salė
je, 86-16 Jamaica Avenue, 
Woodhavene. Pradžia 3 v. 
po pietų. Įėjimas kaip au- 
ko—$1. ‘

Filmus rodys J. Grybas.

“Laisves” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės Su Važia rimas
Šiuo pranešame, kad Lietuvių Kooperatinės Spaudos 

Bendrovės (“Laisvės”) — Lithuanian Cooperative Pub- 
liishing Society, Inc. — metinis suvažiavimas įvyks šių 
1971-ųjų metų Balandžio mėn. 24 d. Maspetho Lietuvių 
Piliečių Klube, 69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 10 vai. lyte.

Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės ♦
Direktorių Taryba >

S. Vetchkis, Sekretorius




