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K RIS LAI
‘‘Laisvės” jubiliejus
Leonui Jonikui 80 metų 
Doleris suėda pesą 
Kinija nori turistų 
Pranašauja ledų gadynę

J. Gasiūnas
“Laisvės” vajus sėkmingai 

praėjo. Vajininkai pavyzdin
gai pasidarbavo. Kelionę į 
Lietuvą laimėjo St. Peters- 
burgo vajininkas Povilas Ale
kna, buvęs newyorkietis. Svei
kiname I

• Dabar visu laisviečių akys
* ir mintys nukreiptos į jubilie

jinį minėjimą— balandžio 24 
d. šėrininkų suvažiavimą ir 
banketą. Sveikinimai plaukia.

„ Jie tilps jubiliejinėje “Lais
vės” laidoje balandžio 23 d. 
Laukiamo daugiau sveikini
mu.

Vilniuje “Laisvės” jubilie
jus buvo iškilmingai minėtas 
balandžio 6 ir 8 dienomis.
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TSRS nori normališkų ryšių 
su Jungtinėmis Valstijomis, 

sako ministras Gromyko

Gus Hali apie du pasaulius

PRICE 10c

Metai 60-ieji

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Gromyko, kalbėdamas 
Kompartijos 24 kongreso 
sesijoje, pabrėžė reikalą su
sitarti su Jungtinėmis Vals
tijomis dėl pilnai normalių 
ryšių tarp abiejų šalių.

Gromyko aiškino, kad to
kie ryšiai žymiai padėtų iš
laikyti taiką%pasaulyje. Ta
čiau Jungtinės Valstijos tu
ri parodyti norą tar
tis ir tai paremti “konkre
čiais darbais.” Tuomet ga
lima tikėtis gerų rezultatų.

Tuo pačiu metu Gromyko 
ispėjo Kinijos vadovus, kad 
jie daugiau nep a k a r t o t ų

1969 metuose ištikusių įsi
veržimų į Tarybų Sąjungos 
teritoriją. Tuomet būtų ga
lima tikėtis normalių ry
šių ir su. Kinija.

Tarybų Sąjungos ir Kini
jos santykių gerėjimas turi 
didžiulę svarbą kovose prieš 
imperializmą ir agresiją, 
pareiškė Gromyko. Bet tai 
daug priklauso nuo Kinijos 
vadovų.

Savo pranešime apie už
sienio reikalus' G r o m y k o 
taipgi priminė, kaip ir Brež
nevas, apie nusiginklavimo 
konferencijos ii’ branduo
linių ginklų draudimo susi
tarimo svarbą.

Maskva. — Kompartijos 
kongrese ‘ kalbėdamas, Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partijos generalinis sekre
torius Gus Hali išdėstė dvi 
pasaulines santvarkas — ka
pitalistinę ir socialistinę.

Jis nurodinėjo, kad kapi
talistinis pasaulis pergyve
na politinę ir ekonominę 
krizę, karus ir agresijas, ne
darbą ir skurdą.

Tuo pačiu kartu socialis
tinis pasaulis eina progreso 
keliu, kovoja prieš karą, už 
taikos išlaikymą.

Washingtonas. —Kongre
so teisminio komiteto sub- 
konjitetas vienbalsiaiužgy- 
rž*atšaukimą 1950 metų įs
tatymo, kuris leidžia užda
ryti “subversyvius” į .kon
centracijos stovyklas.

Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdybos plenumas

Jungtines Valstijos turėjo 
daug nuostolių nepavykusioj 

ofensyvoje Laose

Balandžio 10 d. sukanka 80 
metų, kai gimė buvęs atsakin
gasis dienraščio “Vilnies” re
daktorius Leonas Jonikas.

1969 metų lapkričio mėn. 
jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
palikdamas didžiuli nuostolį 
“Vilnies” redakcijai ir pažan
giajam judėjimui. Liko mums 
jo publicistinė kūryba ir dau
gelio metų nuveiktieji darbai, 
žymiai prisidėję prie augini
mo ir puoselėjimo pažangiojo 
judėjimo. To niekad negalima 
pamiršti.

* • ------------ -
Urugvajaus pažangiųjų lie

tuvių laikraščio “Darbo” re
daktorius Bronius Merkevičius 
rato:

“Urugvajuje aukštieji val
dininkai daug kalba apie pe
so pastovumą, o liaudis atsi
dūrė visai atvirkščiai su peso 
bevertingumu. Pavyzdžiui, 
imant šešis metus atgal, lais
voje rinkoje doleris kainavo 
gruodžio men. 1965 metais— 
25 pesai, 1966 — 77 pesai, 
1967—jau 198 i pesai, 1968 
—252 pesai, 19<69—256 pesai 
ir 1970 metais—285 pesai.

Tai, kaip matome, kuris tu
rėjo susitaupęs kokį centą, jo 
santaupos sumažėjo beveik 12 
kaitų”.

Doleris smarkiai ėda pesą. 
Jungtinių Valstijų monopolis
tinis kapitalas yra vyriausias 
šalies engėjas. Kaimyninėje 
Čilėje jis pažabotas. Urugva- 
j auš bend ras i i a u d i es f r o r d a s 

* ’'to paties siekiasi.

Pirmu kartu Kinijos Liau
dies Respublika sudaro palan
kias turistams sąlygas ir tiki
si šią vasarą turėti nemaža 
turistų iš užsienio, žymiai nu
pigintomis sąlygomis bando
ma gauti nemaža studentų iš 
Europos ir Amerikos.

Prancūzų diplomatai mano, 
kad Kinijos •valdovai linkę 

a rimtai tartis su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl užmegimo 
diplomatinių ryšių. Tam tik 

< viena kliūtis —— Ta i va n as, kur 
sėdi čiang Kai-šekas ir kurio 
valdžią Jungtinės Valstijos 
skaito visos Kini jos valdžia.

Pasauliniai meteorologai 
skelbia kad šiame šimtmetyje 
laipsniškai žiemos darosi il
gesnės ir Šaltesnės, ypač Eu
ropoje. Ypač pastaraisiais 
metais Europa ipergyveno šal- 

jjį' tas ir ilgas žiemas.
Iš to daroma išvados, kad 

gali ateiti nauja ledo gadynė,

Portugalijoj siautėja daug 
streikų ir demonstracijos

Lisbonas. — Portugalijos&

premjeras (diktatorius) Ca-
etano didžiai susirūpinęs 
padidėjusiu streikų ir de
monstracijų siautėjimu. Ne-
žinia, kaip bedidėjančias 
darbininku kovas už dides
nį atlyginimą, geresnes dar
bo sąlygas ir demokratines 
teises suvaldyti.

Seniau unijos buvo sindi
katais vadinamos, bet jos 
buvo valdžios kontroliuoja
mos. Dabar ir tie patys sin
dikatai išslysta iš valdžios 
kontrolės ir nebesuvaldomai 
įsitraukia į bendras darbo 
žmonių kovas.

Republikonai gina 
Nixono karą

Washingtonas. — Po to, 
kai demokratų kongresma- 
nų kokusas pasisakė prieš 
karą, kai kurie republikonai 
kongresmanai ir senatoriai 
dabar iš kailio neriasi, gin
dami Nixono karą Indokini
joje.

Republikonų senatorių va
das Scott, kalbėdamas už 
republikonus, pasakė, kad 
jie yra pasiruošę ginti Nix
ono karinę programą visais 
galimais būdais.

Washingtonas. — Pietų 
Vietnamo fronte 1969 m. 
buvo sužeistas karys Rus
sell ir išbuvo Jigoninėje 5 
mėnesius. Už kiek laiko jis 
buvo vėl pasiųstas frontan, 
nors skundėsi nesveikata. 
Šių metų sausio 19 d. jis bu
vo užmuštas.

Jungtinės Valstijos 
rėmė suokalbininkus
Freetown. — Sierra Leo

ne respublikos prezidentas 
Stevens parlamente pasakė, 
kad Jungtinių Valstijų 
agentai dirbo kartu su suo
kalbininkais nuversti val
džią ir j įsteigti mili tarinę 
diktatūrą. Bet bandymas 
nepavyko.

Stevens taipgi primine, 
kad sostinės apsaugai atvy
ko kareivių iš Gvinėjos, pa
gal bendrą apsigynimo su
tartį. Taipgi bus įsteigta 
milicija bendrai apsaugai.

Londonas. —Raudonosios 
Armijos šokėjų grupės dai
nininkas Karl Kaplan už- 
ginčino antisemitizmą Ta
rybų Sąjungoje. Kaplan yra 
žydų kilmės. Jis sako, kad 
Tarybų Sąjungoje nėra an
tisemitizmo, kad ten visi pi
liečiai yra lygūs pagal įsta
tymus.

Užmušė 5 darbininkus
Berwick, Me.—Penki dar

bininkai, bekraudami che
mikalus iš Prime Tanning 
Co. fabriko į sunkvežimį, 
chemikalinemis dujomis 
mirtingai apsinuodijo.

Iš tanko prasjveržusios 
chemikalinės dujos ant vie
tos nunuodijo 5, sunkiai ap
nuodijo .4, kiek lengviau 2 
darbininkus.

kurioje šiaurinė Europa gal 
būt apdengta ledynais.

Vokietijos meteorologas Ro- 
dewald, pranašauja: jeigu dar 
per porą desetkų metų šal
čiai padidės, Europa gali at
sidurti į naują ledo gadynę.

Meteorologija —' mokslas 
apie atmosferos reiškinius 
(Lietuvių kalbos žodynas).

Vilnius. — Kovo 23 d. įvy
ko Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos valdybos eilinis 
plenumas. Valdybos sekre
torius J. Požėra padarė ata
skaitą apie prezidiumo, kū
rybinių sekcijų ir komisijų 
nuveikta darbą.

Plenumas taip pat apsvar
stė klausimą dėl naujų na
rių priėmimo. Lietuvos ra
šytojų šeimą papildė Juozas 
Bulota, Eugenijus Ignata
vičius, Juozas Nekrošius, 
Bronius Raguotis, Algiman
tas Samulionis, Jonas Striel
kūnas, Saulius Šaltenis, Bitė 
Vilimaitė ir. Vytautas Vi-

Tel Avivas. — Izraelio fa
šistinių teroristų gauja bu
vo įsiveržusi į Kompartijos 
organo “Zo Haderekh” cen
trą, sukėlė muštynes, sužei
dė vieną moterį. Vėliau jie 
buvo laukan išvyti. Pašauk
ta policija nieko jiems ne
darė.

Berlynas.—Vokietijos De
mokratinėj e Respubli k o j e 
sukolektuota milijonas pa
rašų, reikalaujančių paleis
ti iš kalėjimo Angela Davis.

sockis. Naujuosius sąjungos 
narius pasveikino ir palin
kėjo jiems didelės sėkmės 
literatūrinėje veikloje Lie
tuvos TSR Rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas A. 
Bieliauskas.

Plenumas nutarė baland- 
džio 20 d. sušaukti visuoti
nį Lietuvos rašytojų susi
rinkimą. Jame numatoma 
išrinkti delegatus į TSRS 
Rašytojų sąjungos penktąjį 
suvažiavimą ir apsvarstyti 
klausimą dėl jaunosios lite
ratų pamainos ugdymo.

Elta

Saigomis, Pietų Vietna
mas. — JAV gynyybos ko
mitetas paskelbė savo duo
menis apie įsiveržimą į La
osą ir ofensyvos pasekmes, 
kurios rodo, kad Jungtinės 
Valstijos taipgi turėjo ne
mažai nuostolių toje ofen
syvoje, kuri buvo sudaužy
ta.

608 Amerikos helikopte
riai buvo pašauti, 104 heli
kopteriai buvo numušti, 
daugiau kaip 450 amerikie
čių 1 užmušta. Neskelbia, 
kiek tuo metu buvo sužeis
ta, taipgi kiek kitokių lėk
tuvu buvo sunaikinta.

Saigono armijos 30,000 vy

rų pradėjo ofensyvą, kuria
me žuvo 1,400 karių, kaip 
skelbia Saigono armijos ko
manda. Bet tai ne pilnas 
raportas. Jau žinoma, kad 
apie 15,000 žuvo arba su
žeista Laose ir likučiai ne
tvarkingai iš ten pabėgo. t

Saigono Roman d i e r i u s 
Lam sako, kad Laose kai 
kurie batalionai panešė 50 
proc. nuostolių. Laoso Liau
dies frontas sunaikino ofen
syvą.

Montrealas. —110,000 Ka
nados geležinkelių darbinin
kų paskelbė streiką balan- 
džio»5 d.

Senatorių bilius už visišką 
pasitraukimą iš Indokinijos

Nedarbas pakilo 6 procentais
Washingtonas. — Darbo® 

Statistikų Biuras paskelbė 
nemalonius duomenis, kurie 
rodo, kad kovo mėnesį ne
darbas pakilo 6 procentais. 
Biuro apskaičiavimu dabar 
bedarbiu skaičius siekia 5
milijonus 2 šimtus tūkstan
čių.

Daugiausia nedarbas pa
kilo tarp jaunimo. Jis da
bar siekia 17.8 proc. Tarp 
negrų jaunimo siekia net 
iki 30 proc.

Prez. Nixono tvirtinimai 
sumažinti šiais metais ne
darbą visai nesipildo.

Prancūzija pritaria 
Brežnevo siūlymui

-I

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia pareiškė pritarimą 
TSRS Kompartijos genera
linio sekretoriaus Brežnevo 
siūlymui tartis 5 atominėms 
valstybėms dėl branduolinių 
ginklų panaikinimo.

Brežnevas siūlė, kad Ta
rybų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Prancūzi
ja ir Kinija tuo klausimu 
pasitartų.

Helsinkis. — Premjeras 
Karjalainen pareiškė, kad 
jo sudaryta valdžia koope
ruos su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis šalimis, kaip darė 
pirmesnė valdžia.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou turė
jo pasitarimą su Egipto už
sienio reikalų ministru Ria- 
du. Prancūzija pasisakė re
mianti Egipto nusistatymą 
taikos klausimu Vidurio 
Rytuose.

Užgyre Brežnevo raportą
Maskva. — Kompartijos 

kongresas vienbalsiai užgy- 
rė Brežnevo pranešimą, ku
riame jis taipgi atžymėjo, 
kad Tarybų Sąjunga nori 
geresnių santykių su Jung
tinėmis Valstijomis ir Kini
jos Liaudies Respublika.

Davis ragina teisėją 
diskvalifikuotis

San Rafael, Calif. — Kai 
gub. Reagan paskyrė teisė
ją Lindsay tardymui Angela 
Davis ir Ruchell Magee, tai 
Angela Davis pareiškė, kad 
teisėjas Lindsay negali būti 
bešališku tardytoju, todėl 
jis turi save diskvalifikuoti.

Angela Davis nurodo, kad 
Lindsay yra rasistas. Jis tai 
parodė būdamas prokuroru, 
teisėju ir Oakland© mokyk
lų tarybos prezidentu.

Seattle, Wash?— Policis- 
tas dviem šūviais užmušė 
negrą veteraną L. A. Black, 
pervažiavusį raudoną trafi- 
ko šviesą ir bandžiusį pa
bėgti. .

Quito. — Ekvadorio val
džia skelbia^nuslopinusi jau
nų militarinių oficierių ban
dy m ą nuversti valdžią. 
Areštavo apie 30 oficierių.

St. Paul. — Minnesotos 
valstijoje yra daugiau kaip 
100,000 bedarbių. Tai dau
giau kaip 1969 ir 1970 me
tais. Bedarbių skaičius nuo
lat didėja.

Washingtonas. — Repub-® 
likonas sena t o r i u s Coo
per ir demokratas senato
rius Church siūlo Senatui 
priimti bilių, kuris reikalau
ja visiško pasitraukimo iš In
dokinijos ir išgavimo paža
do paleisti amerikiečius ka
ro belaisvius.

Bilius reikalauja prezi
dento Nixono ištraukti iš 
Indokinijos visas amerikie
čių militarines jėgas ir kar
tu susitarti su Šiaurus Viet
namu ir Vietkongu dėl pa
sižadėjimo paleisti ameri
kiečius karo belaisvius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas.—Visa Ame

rika ir visas pasaulis laukė, 
ką prezidentas pasakys Viet
namu karo klausimu. Jis 
kalbėjo trečiadienį. Savo 
kalboje prezidentas dar kar
tą gynė iššplėtimą karo į 
Kambodiją ir Laosą. In
vazija į Laosą buvusi labai 
sėkminga. Pietų Vietnamo 
armija puikiai pasirodžiusi, 
nors, kaip žinia, buvo išvy
ta iš Laoso su didžiausiais 
nuostoliais.

Prezidentas sake, kad jis

Kritikuoja Nixoną už 
Calley išlaisvinimą

Maskva. —TSRS dienraš
tis “Izvestija” rašo, kad pre
zidentas Nixonas, išlaisvin
damas iš kalėjimo ir suteik
damas laisvę leitenantui 
Calley, ruošiasi išteisinti 
žmogžudį.

“Izvestija” pažymi, kad 
Nixono žygis pateisina re
akcionierius, kurie siekiasi 
išteisinti Calley, užmušusį 
22 civilinius žmones My Lai
kaime.

Los Angeles, Calif. — San 
Fernando Valley State ko
legijos studentai referendu
mu nutarė paremti liaudies 
taiką karo baigimui Indoki
nijoje.

Maskva. —Šimtai masiniu 
susirinkimų Tarybų Sąjun- 
g o j e pasmerkė rasizmą 
Amerikoje ir reikalavo pa
leisti iš kalėjimo Angela Da
vis.

Chicago. — 1,300 plieno 
darbininkų unijos lokalų de
legatų pasisakė kovoti už 
geresnę sveikatos ir gyvas
ties apsaugą plieno pramo
nėje.

Catania, Sicilija. — Etna 
vulkanas pradėjo smarkiai 
veikti, mesti lavą į visas pu
ses.

jau “mato karui galą,” kad 
jis yra pasiryžęs šį karą 
baigti su laimėjimu Ameri
kai. Pažadėjo su pabaiga 
šių metų ištraukti iš Viet
namo dar 100,000 kareivių. 
Tai reiškia, kad ten dar pa
siliks tęsti skerdynę Ameri
kos 184,000 žemes jėgų ir 
apie 25,000 vyrų laivyne ir 
oro jėgose. Griežtai atsisa
kė nustatyti laiką pilnam 
amerikiečių išsitraukimui iš 
Indokinijos. Labai aštriai 
kritikavo tuos, kurie nori 
karą dabar užbaigti.

Berkeley, Calif. — Miesto
valdžios rinkimuose daug 
laimėjo jauni “radikalai.” 
Jie išrinko tris narius į 
miesto tarybą, kuri suside
da iš 8 narių. Svarbiausia, 
jie išrinko jauną pažangų 
negrą W a r r e n Widener 
miesto majoru! Reakcijai 
suduotas skaudus smūgis.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas labai nu
stebintas ir pradžiugintas 
Kinijos pakvietimu ameri
kiečių stalo teniso sporti
ninku grupės atvvkti į Kini
ją. Tai laikoma dideliu per
silaužimu iš Kinijos pusės 
nusistatyme- linkui Ameri
kos.

Washingtonas. — Ameri
kos valdžia žada padidinti 
pagalbą Jordanui ginklais ir 
amunicija, kad karalius ga
lėtų atsilaikyti prieš palies- 
tiniečius.
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Kas ką rašo ir sako
MORALINĖ Jungtinėse Valstijose,
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Išlekia paveikti žydus taip, 
L kad jie aktyviškai dalyvau- 
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nusistatęs Yale universi
teto prezidentas Dr. King- 
man Brewster primena vi
siems amerkiečiams, kad 
nepaisant kaip ir kada šis X T Z ~ X — 1 w vapi C111aH1 /VCI I

kovose, ypač stengiasi gin
ti ir stiprinti tradicinę žy
dų ir juodųjų žmonių vie
nybę jų bendrose kovose.”

“Freiheit” kritikuoja Iz
raelio valdžią, kad ji nepaVietnamo karas pasibaigs, »

howi ■mnv’Ohnn nrz 11 fir.QJJKn- c x

2,400,000 perėjusių per pragarą
SU šių metų pradžia jau turėjome apie 2,400,000 

Vietnamo karo veteranų. O jų skaičius vis dar au
ga. Tai jauni vyrai, pergyvenę šio barbariško’ karo pra
garą. Kiekvienas jų yra paveiktas. Nėra nė vieno, ku- 

v rsi būtų sugrįžęs be fizinių arba dvasinių žaizdų. O 
tūkstančiai, tūkstančiai yra amžinai sužalotų. Baisi 
našta tiek sau, tiek visuomenei. Čia nekalbame apie 
tuos, kurie sugrįžo jau karstuose...

Tai aukos karo, kurį mums sukūrė prezidentai. Tai 
karas, kuris pradėtas ir vedamas neatsiklausus Kongre
so, kuris vienintelis, pagal šalies Konstituciją, turi teisę 
skelbti karus.

baisi moralinė už jį atsako
mybė pasiliks su mumis. 
Jis sako: “Sumažinimas 
karo nuostolių, arba net ir 
visų Amerikos jėgų ištrau
kimas nepalengvins mūsų 
moralinės atsakomybės už 
karo išplėtimą.”

O jau pasitraukęs iš mi-j

taiką su arabais, bet taip 
pat smerkia tuos arabus, 
kurie nepripažįsta Izraeliui 
teisės kaip valstybei gyvuo
ti, atsisako su juo tartis 
šiam konfliktui užbaigti.

Nereikia nė kalbėti, jog 
“Freiheit” labai griežtai 

| kovoja prieš Amerikos po- 
litarinės tarnybos/ genero-ilitiką Indokinijoje ir remia 

visas taikos jėgų pastan
gas pietryitinėje Azijoje at- 
steigti taiką.

Štai kas vartoja smlirtę!
KOVO 30 dieną New Yorke buvo susprogdintas 

Amerikos Komunistų Partijos pastatas. Daug žalos pa
daryta. Dar laimė, kad tuo laiku name nebuvo žmonių, 
tai niekas nežuvo.

Policija pažadėjo kriminalistus sumedžioti ir pa
traukti atsakomybėn. Bet tuo viskas ir baigėsi. Juk 
panašūs išpuoliai buvo padaryti ir prieš “Daily World.” 
Niekšai irgi buvo “medžiojami.” Rezultatas: nė vienas 
nėra sumedžiotas!

Tai ir vėl turime kuo ryškiausią įrodymą, kad re
akcininkams teroras ir smurtas yra mėgiamiausia prie
monė prieš pažangų judėjimą ir jo įstaigas. Idėjiniai 
jie negali atlaikyti savo pozicijų. Bet ar ilgai jiems sek
sis smurtu nugalėti pažangą?

Komunistų Partijai padaryta daug nuostolių. Bet 
ar tai reiškia, kad jai suduotas mirtinas smūgis? Nie
ko panašaus ! Nariai ir simpatikai dar kiečiau suglaus 
savo gretas po tos partijos vėliava.

Studentijos stiprus žodis
TIESA, kad šiuo laiku nesimato mūsų aukštosiose 

mokyklose plačių viešų antikarinių manifestacijų. Bet 
tai dar nereiškia, kad mūsų studentijoje antikarinės 
nuotaikos subliūško arba išnyko. Tai tik reiškia, kad 
prieškarinis judėjimas paima kitokias formas. Pavyz
džiui, spaudoje pranešta, kad susirašė daugiau kaip ke
turi šimtai studentijos vadų (studentų organizacijų 
prezidentų, studentų leidžiamų laikraščių redaktorių ir 
kitų veikėjų) ir pasiuntė prezidentui Nixonui labai aštrų 
ir kietą laišką. Jame studentų vadai reikalauja tuoj 
baigti Vetnamo karą ir visas ginkluotas jėgas ištraukti 
iš visos Indokinijos. Laiške pasmerkiamas užpuolimas 
ant Kambodijos ir Laoso. Griežtai smerkiamas atnaujin
tas Šiaurės Vietnamo bombardavimas.

Sakoma, kad prezidentas Nixonas labai nepasiten
kinęs tokiu studentijos vadovybės nusistatymu. Jis la
bai norėtų jį pakeisti. Kalbama apie .studentų vadų pa
kvietimą į Baltuosius Rūmus “pasitarimui” su prezi
dentu. Tai būsią padaryta gal dar prieš vasarą, kol 
mokyklos neužsidariusios atostogoms. 

las Hugh B. Hester laiške 
New Yorko “Timesui” bal. 
3 d.) sako: “Bet ant nelai
mės, prezidento Nixono ad
ministracija per keletą pa
skutinių mėnesių d espera- 
ratiškai stengiasi šią mora
linę atsakomyiię nuslopinti. 
Jeigu administracijai pa
vyks suvaryti Amerikos 
žmones ant šio nemoralaus 
kelio, tai reikš tautai dva
sinę mirtį.”

Šis karininkas eina toliau 
ir sako:

“Samdymas azijiečių žu
dyti, lažoti ir žeisti azijie
čius vardan Jungtinių Vals- 
tių militarinio - industrinio 
komplekso pelno reiškia 
dar didesnę bailystę ir mo
ralinį nusikaltimą, negu 
tiesioginis pačių amerikie
čių militarinių jėgų šių 
kriminalysčių atlikimas. Be 
to, žudymas, žalojimas ir 
žeidimas vyrų, moterų ir 
vaikų iš oro bombardavimu 
—viskas daroma be atodai
ros — yra netgi didesnė 
bailystė ir moraliniai ma
žiau pateisinamas aktas,! 
negu, man atrodo, tokie pat 
žemės jėgų darbai.”

Tai retas atsitikimas, kad 
aukštas Amerikos karinin
kas šitaip griežtai ir aštriai 
pasmerktų valdžios ir 
mijos politiką.

ar-

VISIŠKAI SVEIKA 
REDAKTORIAUS 
NUOMONĖ

Jonas Valaitis kovo 
“Vienybėje” sako:

Prof. J. Kubilius atsišaukė 
per spaudą, kviesdamas mū
sų jaunimą siųsti mokytis lit
uanistikos į Lietuvą. Kai Aus
tralijos lietuvių bendruome
nės laikraščio Mūsų pastogės 
redaktorius J. Kazokas nutarė 
savo dukrą pasiųsti į Vilnių 
lituanistiką studijuoti,— buvo 
tenykščių “patriotų” ne tik 
apmuštas, stiklais sužalotas jo 
veidas, bet turėjo ir iš redak
toriaus pareigų atsisakyti.

O faktai kalba patys už 
save — niekad išeivija — be 
ryšio su tautos kamienu—ne-, 
išliko gyva.

Tik siųsdami į Rietuves mo
kyklas, ’ kuriose 
mokamas, tebus galima jau
nimą sustiprinti lituanistikoje. 
Tiesa, Lietuva ne paruoš jų 
būti pranciškonais, bet jie 
bus supažindinti su Lietuvos 
istorija, kultūra, literatūra ir 
puikiai išmoks lietuvių kalbą. 
Tai faktas. Ir, lietuvybei čia 
išlikti gyvai, kitos išeities ne
bus, nes jos nėra.

19 d.

mokslas ne

GARBINGA PUSĖS 
AMŽIAUS SUKAKTIS

Su balandžio 4 diena pa-

AK, TA ŠELMĖ SAULĖ
Kybą pastogėj pavarvokliai
Liūdnai į žemę žvelgia
Ir laukia greitai pasirodant 
Pavasario dalgio.

Pabodo jau karot aukštybėj, 
Jie 'nori pult į sniegą, 
iBet saulė, ak, ta šelmė saulė 
Ilgokai neatbėga.

Kai pro baltą žemės dangą
Mėlynžiedės prasikals,

Aš pririnksiu gražią puokštę, 
Pabučiuosi mane gal...

i Padabinsiu tavo plaukus,
. Mylimiausia iš visų,

O širdis spurdės iš laimės— 
Nors pašok lig debesų,

Akyse skaityt galėsi
Tarsi knygoj atverstoj...
Ei, triskiautės mėlynžiedės, 
Lįskit iš po .sniego tuoj!..

Leisk įsikniaubti veidu savo 
Į baltą tavąją krūtinę,
Leisk man pernakt, miela, kuždėti
Vien apie meilę begalinę,
Kad įtikėčiau žemiška laime.

Leisk bučiniais man apiberti
Šypsnį skrajūną, gražias akis,
Leisk paklausyti, miela vilioke,

f Širdis tavoji ką pasakys...
Kad įtikėčiau žemiška laime.

Augustas Tamaliiinas

A. I^ETRIKA

Amerika neteko įžymaus 
dailininko

Šiaurinėje New Yorko mo. Jis smerkė karus, išnau- 
valstijos dalyje, Plattsbur- 
ge, š. m. kovo 13 d. nuo 
app p 1 e k s i j o s - priepuolio 
(“stroke”) mirė įžymus 
Amerikos dailininkas bei 
rašytojas— Rockwell Kent. 
Velionis buvo gimęs 18 82 
m. birželio mėn. 21 d. Tar
rytown Heights, N. Y. Tai
gi išgyveno 88 metus. Jo 
tėvas buvo advokatas ir kal
nų inžinierius.

Iš pat jaunystės R. Kent 
buvo enigmatiška asmenybė. 
Mokyklos suole sėdėti ne
mėgo, ypatingai lotynų kal
ba jam buvo anatema! Mė
go paišybą, tapybą ir gra
fiką. Pagaliau vis tik bai
gė New Yorko mieste Ko
lumbijos universiteto archi
tektūros kursą, kuris gyve
nime jam nedaug padėjo. 
Mėgo šaltą klimatą, tad bai
gęs studijas gyveno Maine, 
New Hampshire, Minnesota, 
Grinlandijoje, Aliaskoje, 
Labradore, Newfoundlands 
ir kitur. Pradžioje vertėsi 
savo profesija, architektū
ra, o kai ten darbo nebuvo—i Workers Order,

dojimą, visokią priespaudą, 
kovojo už vargo pašalinimą, 
prieš turtų grobstymą bei 
jų koncentraciją, smerkė’vi
sokią politinę reakciją. Jis 
buvo laikomas komunistu. 
Nors Partijai nepriklausė, 
bet buvo susirišęs su dauge
liu radikaliu sambūriu, vei- 
kusių su komunistais. Dėl 
to jis buvo persekiojamas 
ne tik žvalgybos agentų, bet 
ir įvairių kongresinių komi
sijų, kurios kiekvieną disi-j 
dentą, kuris tik nesutinka 
su oficialiąja politika,—va
dino 
m.), 
teko 
nio
Carthy ir jo klikos. Kai jis 
norėjo išvykti į užsienį, jam, 
kaip komunistui, Valstybės 
Departamentas nedavė pa
so. R. Kent kreipėsi į teis
mą, ir valdžia buvo privers
ta jo prašymą patenkinti.

R. Kent buvo prezidentu 
tarptautinės savišalpos or
ganizacijos, “International

” turinčios

“subversyviu” (1939-53

nukentėti nuo reakci- 
senatoriaus J. R. Mc-

BLAIVUS ŽYDŲ BALSAS 
PRIEŠ SMURTĄ

“Daily World” (bal. 2 d.) 
patalpino telegramą, kurią

žangiųjų žydų dienraštis.^ew Yorko Žydų Kultūros 
įžengė į 50-uo- Klubai pasiuntė New Yor- 

sius metus savo gyvenimo, miesto majorui John V. 
Vyriausias dienraščio re- 
daktorius Paul Novick su. 
pasididžiavimu sako, kad 
tai labai panašu į stebuk
lus, jog laikraštis taip il
gai išsilaikė.
lygiai taip, kaip mūsų
“Laisvė” ir
grynomis pastangomis ir 
pasiaukojimu laikraščio 
Skaitytojų. Pažangioji spau
da negauna riebiai apmo
kamų reklamų, kuriomis 
verčiasi komercinė spauda. 
Mūsų spauda pasilaiko iš 
prenumeratų ir iš aukų. Ir 
aukoja pažangaus laikraš
čio išlaikymui ne turčiai, 
bet darbo žmonės.

Ypač New Yorke “Frei- 
heito” vyriausias konku-

“Freiheit”

išsilaike

“Vilnis,” tik

Iš laišk ų
Mieli laisviečiai! •

Pirmiausiai noriu širdin
gai pasveikinti “Laisvę” ar-t 
tėjančio jubiliejaus proga, * 
pasidžiaugti laimėjimais, pa
linkėti daug sėkmės, ištver
mės ypač kovoje su mūsų 
išeivijos nutautėjimu, o taip 
pat skleidžiant tiesą apie 
mūsų mažąją, bet žydinčią 
Lietuvėlę. Kaip gaila, kad 
nemažas skaičius mūsų iš
eivių, kurių tarpe yra ir in
telektualų, prieš realius 
faktus užmerkia akis.

Atleiskit, kad su kores- 
dencija užtrukau, tačiau 
daug neatidėliotinų darbų 
man sutrukdė laiku para
šyti.

Pas mus Kapsuke neužil
go iškils naujas milžinas, po
ligrafijos kombinatas, ku
riam dabar jau baigiamas 
ruošti projektas. Bus nau
jos mašinos, kas prisidės ir 
prie mūsų laikraščio “Nau
jojo kelio” kokybės pagerė
jimo, ypač klišių gamybos 
srityje. Nors ir šiaip mūsų 
laikr a š t i s, vadovaujamas 
redaktoriaus B. Daktariūno 
gerai stovi, įdomus.

Miesto centre perduotas 
. n a u j a s 5 

i namas, 
pastatytas ne pagal tipinį 

todėl 
gražiai atrodo. Apačioje 
įrengta didele, graži suve
nyrų parduotuvė.

Buvusioje K. Požėlos aik
štėje taip pat neramu, čia 
klojami pamatai naujai uni
versalinei parduotuvei ir 
viešbučiui. Mikrorajone, kur 
gyvenu, sparčiu tempu vyk
sta naujos vidurinės mokyk
los statyba. Rugsėjo mėne
sio 1 d. ji privalo stoti ri
kiuotėm Pastatai įdomus, 
naujoviškas. Tai bus pavyz
dinė mokykla.

Kapsuke kovo 7 d. buvo* 
atidaryta 5-j i rajoninė foto- 
klubo “Sūdava” fotografijos 
paroda, susilaukusi nemažo 
pasisekimo. Malonu kad di- 

7 dėja fotografų — mėgėjų 
skaičius. Štai čia matome 
greta su vyresniųjų draugų 
taip pat ir debiutantų D. 
Nepraustytės, J. Baltrušai
čio, P. Vanagaičio , A. Čepo
nio ir kt. nuotraukas. Klu- 

’ bo nariai daug dirbo, kelda- 
• mi savo meistriškumą. Jie 
i patys ruošia referatus kom- 

pozicijos ir technikos klau
simais, klauso foto meistrų 
P.Karpavičiaus, V. Juoda
kio ir kt. paskaitų.

Parodos atidarymo proga 
rajono vykd. komiteto pir
mininkas R. Pačėsa akty
viausius narius apdovanojo 
atminimo ženklais.

Šie metai Sudavos kraš-J 
tui yra ir jubiliejiniai me-' 
tai. Sueina 70 metų, kai pir
mą kartą slaptai 1901 • me
tais Žiūrių-Gudelių kaime 
M. Švirpūno sodyboje buvo 
pastatyta A. Vilkutaičio- 
Keturakio komedija “Ame
rika pirtyje” Kaip pasakoja 
seni kapsukiečiai, tiek daly
vavę žiūrovais, tiek patys 
vaidinę, šis renginys turėjo 
nepaprastą pasisekimą, 
žmonės iš tolimiausių apy
linkių plaukė, kaip į atlai
dus.

Š. m. vasario 28 d. vienam 
Sūduvos kultūrinio - muzi
kinio darbo veteranų LTSR 
nusip. meno veikėjui Albi
nui Jasenauskui suėjo 85 
metai amžiaus.

Albinas Jesenauskas gimė 
1886 m. vasario 28 d. Ky
bartuose. Kiek vėliau su tė
vais persikėlė į Marijampo
lę, kur dirbo bažnyčioje

v nai lunvuuuu nulipu viucį, uuinuvO( MlCStO Ceilt

dirbo' ūkio darbus, dailyde, |162,000 narių, kurią 1950 m. eksploatacijon r£- 
mokėsi paišybos, tapybos ir|valdžia uždarė, kaip “komu- au^štų gyvenamas 
t. t. Dailėje pasižymėjo kaip luistų vadovaujama”. Jis pastatytas ne pagai 
drąsaus užmojo ir stipraus r ė m ė Ispanijos lojalistus rajonams pro jektą,
t. t. Dailėje pasižymėjo kaipjnistų vadovaujama”. Jis

braižo artistas. Ypatingai 
mėgo vaizduoti gamtovaiz
dį: kalnus, miškus, dykumas, 
jūrą ir kitas gamtos fazes.

R. Kento teptuko meniškų 
darbų, kaip romantinio rea
listo, yra kone viso pasau
lio muziejuose: New Yorke, 
Brooklyne, Washin g t o n e, 
Londone, Kanadoje, Chica
go j e, Puškino muziejuje 
Maskvoje, Hermitažo mu
ziejuje Leningrade ir kitur. 
Daug jo kūrinių sukaupta 
dailės kolekcionierių galeri
jose: Jis tapė aliejumi, ak
varele, žymėjosi litografija, 
grafika, medžio raižiniais ir 
k t. Gyvendamas Maine vals
tijoje, turėdamas yos 22 am- ko, jo kūriniai konservaty 
r/imici VA'Inflir’ 1 V111 P O TAM l x ni -i -1-11 nvviAiil.Ll A?

kovojančius už savo 
šalies laisvę”. 1936 m. R. 
Kent agitavo už Earl Brow- 
derį, komunistų p arti j o s 
kandidatą į prezidentus. Bu
vo nariu Amerikos -S ovietu 
Draugystės sambūrio, Šiau
rinėje N. Y. valstijos daly
je, Ausable Forks, jis buvo 
įsigijęs 200 akrų ūkį. 1940 
m. tą ūkį jis atidavė dviem 
savo darbininkams, nes pie
no trustas atsisakė pirkti iš 
jo ūkio pieną, jį norėjo nu- 
bankrutuoti už tai, kad jis 
agitavo už Progresyviosios 
partijos kandidatą į prezi
dentus — Henry Wallace.

Kaip radikalaus dailinin-

Lindsay. To plataus žydų 
kultūrinio sąjūdžio di
rektorius Sam Pevzner rei
kalauja, kad valdžia tuojau 
ištirtų taip vadinamą Žydų 
Apsigynimo Lygą, kuri 
pasižymi teroristiniais dar
bais. Spėjamą, kad šitos 
Lygos nariai padėjo' bombą 
į Komunistų Partijos bu
veinę, kuri sprogdama pa
darė daug žalos. Telegra
ma baigiama:

uMes reikalaujame ‘ ener
gingų priemonių surasti 
prasikaltėlius ir imtis griež
tos legalios akcijos prieš 
juos pirma, negu mūsų 
miestas pavirs raistu, ku
riame teroras užims demo
kratinių teisių ir visokių

rentas yra socialdemokratų zmoni;l harmoningo sugy~ 
labai senas dienraštis “For- ' 
ward,” kurį labai . gausiai 
finansuoja taip vadinamų

veninio vietą.”
Reikia pasveikinti Pevz- 

ner ir jo vadovaujamą žy- 
’adatos"amatų darbo'uūjos dll judėjimą, kuris, aiškiai 
—International Ladies Gar- pasmerkia kai kurių žydų 
ment Workers Jiniją ypa
tingai.

“Freiheit” nusistatymas, 
sako Novick, yra toks: 
“prieš žydų asimiliaciją (iš- 
tautėjimą) — ypač verstiną 
asimiliaciją—, prieš nacio
nalizmą iš' šovinizmą. Laik
raštis stengiasi padėti su
kurti sveiką žydų gyveni-

vedamą teror 
munistines įstaigas.

ą prieš ko-

PortugalijosLisbonas
militaririis teismas sunkiai 
nubaudė vieną kunigą ir 8 
kitus portugaliečius, apkal- 
ĮlLus tiž rėmimą Portugali- 

kolonijos Angolos sūki-
tintus už remi 
jos ' 
lėliu.

Ją Portugali-

žiaus metus, 1907 m. nutapė 
pirmą pavykusį kūrinį — 
“žiema.” Tai buvo meno 
šedevras, kurį nupirko 
New Yorko Metropolitano 
muziejus. Nuo tada jo gar
sas pradėjo kilti.

1960 m. R. Kent davė 
daug savo tapybos bei gra- pašto viršininkas įsakė tą 
fikos darbų T. Sąjungai. Už šūkį, užtepti. ™ 
tai 1967 m. jis buvo pagerb- tesni 
tas Lenino Premija. Visus ’ 
premijos pinigus jis paau
kojo Vietnamui, kovojan
čiam už savo laisvę. Už Jai, 
kaip “bendravimą su prie
šu” (“trading with enemy”) 
Amerikos valdžia bandė jam 
iškelti bylą. Bet kad tai bu
vo atlikta Maskvoje, o pini
gai TSRS rubliai—jis liko 
nenubaustas.

Nepaprastas talentas
R. Kent buvo ne tik dai-. 

liniukas, bet ir rašytojas.! 
Jis parašė kelias knygas, 
kurias gausiai iliustravo. 
Savo kūryba jis papuošė 
Šekspyro ir kitų klasikų 
veikalus, žurnalus, albumus 
ir kitokius kūrinius. Daug 
jo braižinių atspausta saty
ros bei humoro žurnaluose, 
pasirašytų Hogarth Jr. sla
pyvardžiu. R. Kent gyveno 
ir pietiniame Pietų Ameri
kos žemyno smaigalyj e, Ter
ra del Fųego. Ten įgytus 
patyrimus jis aprašė gau
siai iliustruotoje savo kny
goje, “Keliaujant į pietus 
nuo Mageliano Sąsiaurio.” 
Jo autobiografija turi 617 
puslapių, su daugybe braiži
nių.

Politiniu požiūriu, R. Kent 
buvo pažangaus nusistaty-

viųjų amerikiečių buvo boi
kotuojami'; kai kurie žur
nalai atsisakė jo kūrinius 
spausdinti. Kai 1937 m. R. 
Kent nutapė pašto rūmuose, 
Washingtone, sienova i z d į, 
įkuriame įrašė šūkį už Puer
to Rico nepriklausomybę,

Tačiau rim
i muziejų viršininkai 

bei dailės kūrinių ‘kolekcio
nieriai jo darbus pirko, jo 
vardas, kaip artisto, kilo.

Pažangioji ir liberalioji 
Amerikos visuomenė daili
ninko, rašytojo ir kovotojo 
Rockwell Kento niekad ne
užmirš. Jis visuomet jos 
tarpe gyvuos kaip artistas 
ir kaip aukšto kalibro žmo
gus!

Kinija tikisi laimėti
Tokijas. — Japonijos už

sienio reikalų ministras Fu
jiyama, apsilankęs Kinijoje, 
grįžęs pasakė, kad Kinija 
yra sutvirtėjusi ir tikisi lai
mėti diplomatinių ir preky
binių ryšių užmezgimą su 
Japonija ir kitomis šalimis.

Jis matė Kinijoje pasto
vias produktų kainas ir vi
sur nemažai produktų. Žmo
nės geriau pasirėdę, kaip 
jis matė prieš metus laiko. 
Jam buvo leista daugelį vie
tų fotografuoti.

Vatikanas. —Jugoslavijos 
prezidentas Tito turėjo su
sitikimą su popiežium Pau
liu. Kalbėjosi Tolimųjų Ry
tų ir Vidurio Rytų krizės 
klausimais..
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autobusą. Adelei dirguo- 
jant, Dainos Mylėtojai, ap- 

prie tvarkdarystės. Valley stoję mus, sudainavo isieis- 
'ir GreoiiKas trumpai, loei 
labai tiKsiiai ir aisKiai kal- 
oejo per miKiuxuu^. Pro
gramos eiga visiems buvo 
aiški.. ,

Publika valgį/ 12-tą vai. 
Dainų programa prasideda 
z vai., po to choristai pie
tauja. Abu chorai sudaro 
apie o0 žmonių.

Choristams papietavus, 
prasidėjo šokiai.

Pietus buvo skanūs. Di
delis ačiū gaspadinėms. 
Kas jos buvo—vietiniai pa
rašys. Jie irgi gal aprašys 
visą eigą ir'Dainų Šventes 
rezultatus. Tik aš noriu 
priminti, kad Adelės Pakal
niškienės vadovybėje Dai
nos Mylėtojų choras gerai 
sumokytas ir gražiai dai
nuoja.

Taigi, draugai, Dainų 
Šventeje mes dainavom-gė- 
rėm-šoKom. Kas svarbiau
sia, jauoširdžiai šnekučiavo
mės.

Ten sutikau draugą Joną 
Millerį, “Laisvės” dažną 
bendradarbį ir puikų kalbė
toją. Ten mačiau jo žmoną 
su kitomis gaspadinėmis. 
Ten sutikau draugus Bun- 
kus, uolius veikėjus, ir dau- 

lyg plieninis briedis, gumą kitų, kurių pavar
džių jau, nebepri s i m e n u. 
Tik negalima pamiršti 
draugų Aleknų, kurie smar-j 
kiai darbuojasi LLD kuo
pos veikloje —Aldona Alek; 
nienė yra kuopos sekretorė. 
Visi saintpetersburgie č i a i 
davė nuoširdžius linkėji
mus miamiečiams.

Norėčiau prisiminti dar 
vieną jaunatvės draugą, tai 
Kazį Thanią (Tamošaitį), 
su kuriuo prieš 50 metų su
sipažinau Bostone pas Mi
ką Petrauską. Dėl stokos 
laiko daug neteko kalbėtis, 
bet jis gyvena Jacksonville, 
Fla., ,ir užkvietė mane apsi-

Miamio Aido choro 
kelionė į St. Petersburgą 
pas LLDiečius kovo 27 d. 
Rūpinomės, kad gal ne vi

si pribus į laiką. Bet dar
;■ tik penKiohka po šeštos ry

te autobusas beveik pilnas 
'^choristų 17, choro rėmėjų 
16. Pusė po šešetos mūsų 
autobusas jau slenka 95- 
uoju keliu į Ft. Lauder
dale ir Alligator Alėja va
karų link ir įvažiuoja į 41- 
ąjį kelią, kuris nuveda į Šv. 
Petro miestą.

Puikus rytas. Saulės spin
duliuose paskendusi pieti
nė Floridą. Dainuojame, 
kalbamės, ir, pro langus 
žvilgčiodami, džiaugiamės 
pro mys slenkančiais vaiz
dais. Mūsų autobuso vai
ruotojas, aukštas lieknas, 
apie 38 metų, kuklus gal ai
rių kilmės vyrukas. Jo 
pirmas vardas Jim. Mes jį 
praminei

Jau 11-ta valanda.
19-ajame kelyje, kuris ve
da per Tampos įlankos 
vandenį, per St. Peters
burg Skyway, kurį būtų ga
lima pavadinti Vaivorykš
čių arba Laumės juostų 
tiltu. Jis yra 7 mylių il
gio ir, 
šuoliuoja per Tampos įlan- 
.kos vandenis, kur kitados 
indėnai savo lengvomis val
telėmis plaukiodavo žuvau
dami. šis tiltas yra vie
nas iš šedevrų tiltų inžinie
rių kūrybos srityje.

Priešpietyje, pusė po vie
nuoliktos, jau ir prie saint- 
petersburgi e č i ų svetainės. 
Erdvus pastatas su dideliu 
kiemu.

Pamatę mus atvažiuojant, 
lyg iš gausybės rago pasi
pylė būrys draugų į kiemą 
mus pasitikti. Kiek nuošir-

• džių sveikinimųsi, kiek buč
kių tarpe gražiosios lyties 
asmenų ir 
pokalbių — ne man čia ap-į 
rašyti ! Tačiau draugų-nuo-į 
širdumas maloniai glostė 
mūsų širdis. Kad ir pavar
gę po penkių valandų ke
lionės, mūsų nuotaika pa
gerėjo, žvalumas pagyvėjo.

Dainų Festivalio progra
ma buvo labai tvarkingai 
vedama. Adelės Pakalniš
kienės, Dainos Mylėtojų 
choro vadovės, viskas bu
vo puikiai sutvarkyta. Ji 
viską patėmijo, visiems pa- petersburgiečiai ir vėl pasi
tarė ir visur prisidėjo pylė į kiemą aplink mūsų

tain Jim.
Mes

tuvių ciainfį ne “budie/ bet 
•‘iki pasimatymo”.

bumai ouvo sKirtis su to
kiais maloniais draugais. 
Bet dar ko ne 4UU mylių 
Kelione prieš mus. Be to, 
jau buvome pavargę, tai 
KieKVienas su savo įspūdžių 
mintimis sedome į autobu
są. j f .

Aš Miamio Aido Choro 
vardu ir vardu gal visų ki
tų miamiečių lietuvių nuo
širdžiai dėkoju samtpeters- 
ourgiečiam už tokią malo
nią viešnagę? Likite sveiki, 
draugai, uarbuokitės pro
gresyvių gretose. Palaiky
kime mūsų spaudą. Progre
syvi spauda yra mums vie
nintelis langas ne tik į pla
čiąją Ameriką, kurioj pra
leidome geriausias gyveni
mo dienas, darbuodamiesi 
dėl šviesnio rytojaus, bet ir 
į Lietuvą — tokią Lietuvą, 
kokia ji šiandien yra.

Inž. Gabrėnas

žiai pavaišinti. į
Ilsėkis, Domicėlė, ra

miai.
J. Strižauskas

Iš laiškų
(Tąsa iš 2%o psi.) 

vargonininku ir vedė chorą. 
Tuo pačiu laikų jis ruošėsi 
stoti į Varšuvos muzikos in
stituto vargonų skyrių.

1905 m. gegužės 15 dieną 
įvyko pirmas viešas koncer
tas Marijampolėje, kuriame 
pasirodė ir A. Jasenausko 
choras. Čia taipgi dalyvavo 
ir senas kanklininkas bei 
vargonininkas J. Salamas, 
kuris ne tik kanklius, bet ir 
solo padainavo. Kaip rašė 
jubiliatas man savo laiške, 
pasisekimas buvo nepapras
tas.

Baigęs institutą A. Jase- 
nauskas gavo paskyrimą į 
Kijevą, kur iškilo į žymių 
muzikantų gretas. Buvo 
plačiai žinomas, kaip vargo
nininkas virtuozas. Jis taip 
pat daly va vo i r simfoniniuo
se koncertuose, kaip pianis
tas. Į Lietuvą sugrįžo 1933 
metais ir apsigyvenęs Tel
šiuose, pasišventė pedago
giniam darbui.
Nežiūrint gražaus amžiaus 

šis senas muzikantas dar 
nepadėjo lyros, kuria dai
nas, kurios gana maloniai 
skamba, muzikinė kalba pa
prasta, nesudėtinga.

Reikia palinkėti garbin
gam veteranui dar daug 
sveikatos, laimės. ;

lies, atitinkamas tai dienai J 
O. Silks irgi gražiai pade
klamavo porą lietuves poe
tų eilių. V. Kazlau pri
minė moterų daromą pa
žangą politiškoje arenoje. 
Kol kas jų atstovybe Wa
shingtone dar maža, bet ei
na pirmyn.

Gaspadinės C. Miller, H. 
Carlson ir M. Barnett ska
nius pietus pagamino.

Laisvės Choro susirinki
me skaitytas laiškas nuo 
Aido Choro iš N. Y., kad 
jie sutinka atvažiuoti pas 
mus su gražiomis dainelė
mis palinksminti mus ge
gužės 23 dieną, sekmadienį. 
1 vai. po pietų. O mūsų 
pačių Choras irgi labai 
stropiai rengiasi su nau
jomis dainelėmis pasirody
ti. Taigi, visus kviečiame į 
pavasarinę Laisvės Choro 
šventę.

Buvo kalbėta apie “Lais
vės” Jubiliejų. Nutarėme 
pasveikinti su $10.

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
maintenance MAN

Experienced only.
. Live in.

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

. 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.

DRESSCRAFTERS 
3915 Powelton Ave., 2nd

Phila., Pa.
fl.

(22-28)

SALESLADY. We will tram. Hours 
from 2 to 9:30 PM.

No Sundays or holidays. Call for 
appointment.

MAJESTIC BAKERY
201-353-5970.

(26-31)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
WAITERS OR WAITRESSES

Full or part time.
Call for appointment. 

GREEN ACRES 
country Club 

609-896-0259
(22-28)

BODY SHOP MANAGER
Completely experienced.
Independent Shop.

Good pay and benefits.
Call after 5 PM, ask for Mr. Peroną.

201-381-5790
(27-31)

WEAVERS
Label or Jacquard Trim. Good 

location and pay. Clean, easy work, , 
We speak Hungarian. 201-891-0047.

’ (26-28)
4

MECHANIC—Industrial. Metal 
automatic welders, install and 
breakdown. Salaried, full benefits. 
Send resume to P. O. 
Woodbridge, N. J. 07095 
201-634-6000, Mr. Bey.

Box 458, 
or call

(26-29)
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gražiosios lyues.. ..
■ kfck draugiškų I Įankyti- Gal, gavęs progą, 
- ne man čia ap-į111 apie jaunatves dienas ir 

- - -i Miko Petrausko veikla,i v

Amerikiečiai turi priežo
dį “too much of a good 
thing is bad for you” (per
daug gero gali tau būti blo
ga). Taip ir mums, St. 
Petersburge. Kaip jau pir
miau minėjau, dainavom,

EXPERIENCED OPERATORS.
Single needle overlock and merro 
hemmer. Section piece work. Ex
cellent working conditions and be
nefits. Local 169. FRANBE IN
DUSTRIES INC. 205 Brooks Blvd., 
Manville, N. J. 201-725-5100.

(24-28)

Dėmesio 
philadelphiečiams!

Jau atėjo šiltas pavasarė-
_ oumęi vme aiva. ai v viiviiiujįŪŠ. Vot, rodosi, kad dauge-1 excellent starting rate, very pleas- 

liui mūsų net amžiaus ir kitų, ant working conditions, paid vaca- 
tų negalavimų našta pasi
daro lengvesnė. Na, ir pra
dedi jausti norą išeiti iš na
mų ir susitikti su draugais, 
su pažįstamais, kad pasikal
bėti, vieni kitiems užjausti. 
Tai lyg lengviau pasidaro 
pernešti visus negerumus.

Vot, dabar ir pasitaiko to
kia proga Philadelphijoje ir 
šį pavasarį. Esu tikra, kad 
tai bus viena iš puikiausių 
progų.

Man teko susitikti su vi
siems jau gerai žinomomis 
mielomis šeimininkėmis — 
Helenute Tureikiene ir Vla- 
dyte Paliepiene. Tai drau
gės, kurios jau per daugelį 
metų atsidavusiai visokiuo
se parengimuose labai svar
bią užduotį pagirtinai atlie
ka. Aš gerai tai žinau iš 
patyrimo. Jos darbuosis ir 
šiame sambūryje, kuris jau 
visai arti, kuris įvyks gegu
žės 2 dieną gerai žinomoje 
vietoje — 6022 Wayne Ave.

Todėl LLD 10 kuopa ir vi
rėjos visus kviečia dalyvau
ti. Šalia gerų vaišių, bus

Bridgeport, Conn.
Kovo 29 d. ligoninėje šir

dies priepuoliu mirė Domi
cėlė Kajackienė, po tėvais 
Tamušaučiūtė, kilusi iš Ra
seinių rajono.

Į Ameriką atvyko 1912 
m., prieš pirmąjį pasau
linį karą, ir apsigyveno 
Bndgeporte. Pagy ve nu $ 
kiek laiko, susitiko sau pa
tinkamą vaikiną ir susižie
davo ir pradėjo porinį gy
venimą. Gyveno pavyzdin
gai iki pat mirties. Ne vien 
velionė gražiai sugyveno 
su savo vyru, bet ji| mo-jliaus straipsnis 
kėjo sugyventi ir su kai-lakiai ir širdžiai” apie “Lais- 
mynais. Ji buvo darb 
nuoširdi moteris. Visą 
vo gyvenimą buvo sunka' 
darbo moteris, dirbo 
rike. iO atliekamu laiku 
mėgo dykinėti; netingėjo 
draugijų parengimuose vir
tuvėje padirbėti. Ji yra at
likusi daug naudingų dar
bu. '

Ji buvo pasimojusi dar 
daug ką atlikti, nes amžiu
mi buvo dar nesena, rodos, 
dar galėjo gyventi, bet tai 
jau gamtos dalykas.

Tu, Domicėlė, mirei, ir su 
mirtimi užbaigei savo var-

Palikai

Tik ką atnešė “Tiesą.” 
Ketvirtame puslapyje iš
spausdinta prof. J. Kubi-

Mi ei a s

COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our find in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering

| (ions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup
plied. Applications please call 201- 
524-2468 between 1:30 PM.— 4:30 
PM. The Macke Co.

(26-28)

HOUSEKEEPER. Dependable wo
man to sleep in alnd care for apart
ment, and cook for elderly woman. 
All conv., own room and bath. Refs, 
required.: 215-732-2869.

MECHANICS also MECHANICS 
HELPERS. For the Long Beach Is
land, N. J., area. Good salaries, va
cations, hospitalization.

609-597-2501. (26-28)

valgėm ir gėrėm. Jau ket- gus ir rūpesčius.
virta valanda po pietų, savo gyvenimo draugą Vin- 
Reikia grįžti namo. Saint- cą Kajacką. Jis liūdi tavęs.
virta valanda 
Reikia grįžti namo.

vės” jubiliejinį albumą, la
bai šiltai, nuoširdžiai.

Džiaugiuosi šiuo gražiu 
Jūsų darbu, nors pačiupinė
ti dar neteko.

. “Laisvę” gaunu, tiesa, da
bar nelabai reguliariai, bet 
vistik gaunu. Ačiū didelis. 
Kiek anksčiau gavau ir 
“Laisvės” literatūrinį prie
dą, kurį su malonumu per
skaičiau ir už kurį nuošir
džiai dėkoju.

Tiek šiam kartui.
Daug laimės, sėkmės, 

ištvermės darbe 
Jums linki 
Jūsų bendradarbis

V. Gulmanas

MERROW SINGER OPERATORS. 
High earnings on piece work, year 
round employment, all benefits, 
pleasant surroundings^ Apply in 
person. HOWARD MARTIN, Knitt
ing Mills, 395 Broad Ave., Ridge
field, N. J. (28-34)

Experienced Job Shop Polishers 
(2). Full or part time. Hal’d 
Chrome Plater (1). Specialist.

G. H. METAL FINISHERS 
282 Dakota St., Paterson, N. J.

(28-29)

MALE OR FEMALE

MECHANIC. To repair trucks 
for truck leasing company.

Good company benefits, good pay 
.and working conditions.

518-463-6603.
(28-31)

Keturios Speciales Turistines Grupės

Į LIETUVĄ 1971 METAIS
Kaip Jr praeityje, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
kad ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui į Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPĖS VYKS SEKAMAI: 

F

Birželio 18 d. - grįš liepos 3 d.
Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d.
Liepos 30 d. - grįš rugpiūčio 14 d.
Rugpjūčio 13 d. - grįš rugpiūčio 28 d.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas
Mr. Robert Ellyn sekamu adresu:

UNION TOURS
1 East 36th Street

New York City, N. Y. 10016
Telefonas: 212-OR 9-7878
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1—Program Director
9—-Lifeguards
8—Playground Supervisors

18—Payground Leaders
Inquire Madison Township Recrea
tion Department, 18 Throckmorton 
Lane, Room 203. Old Bridge or call 

201-679-5330.
(27-28)

BUSINESS OPPORTUNITY

Major Oil Co. needs top sales 
people who want to get into mgmt, 
field. We need people who are am
bitious and determined to succeed 
and wish to earn in excess of 
$20,000 year commission. For in
terview call Mr. Martinsen.

212-UL-6-O698.
(28-30)

Taipgi liūdime ir mes kar
tu su juo. Vincas sako, kad 
jis tavęs nepamirš, kol gy
vas bus. Kapą tavo lan
kys ir gėlėmis puoš.

Laidotuvių direktorius 
buvo Daugėla, kuris gra
žiai patarnavo.

Palaidota kovo 31 dieną 
Park kapinėse. Palydovų 
buvo daug. Visi buvo pa
kviesti į Lietuvių svetainę, 
407 Lafayette St., ir gra-

Hartford, Conn.
Visko po biskį

Tarptautinė Moters Die
na ir pas mus buvo minima 
Laisvės Choro parengime 
kovo 7 d. Nors trumpai, 
bet gražiai buvo paminėtu. 
Pirmininkė Ona Silks pri
minė apie dienos svarbą 
moterų gyv e n i m e. Mūsų 
prancūzaitė W. (Hollise gra
žiai paskaitė lietuviškas ci

BROCKTON, MASS, 

šešerių Metų Liūdnas Prisiminimas

Antanas Orintas
Mirė balandžio 12, 1965 m. 
atlikęs užmerkiai akis, 
miegu ramiai užmigai.
tau plakus pailsusi širdis,

Kelionę
Amžinu
Nustojo
Mylimus savo liūdėti palikai.
Kapai yra vieta paskutinė
Netikėtai tave priglaudė tenai.

čia ilsisi tavo anūkas Kennie,
Kurio jūs gailėjotės labai, 
Dabar ilsėkitės abudu amžinai.

i Petronė Orintiene, žmona
Atylia, duktė
Charles Andrulis, žentas
Wayne ir Kari, anūkai

OWNER RETIRING. Modern res
taurant, bar, 3 banquet halls. Ex- 

T cel. location on 2V2 acres in N.J.
ir paminėjimas 10 metų SU-'nr. Rt. 2Z brick construction open 
kakties nuo ______  ___ _
draugo Seno Vinco (Jakš- 
čio). Prie to, bus ir daugiau 
įdomybių.

Todėl lai visus iš arti ir 
toli gegužės 2 dieną visi ke
liai veda į 6024 Wayne Ave. 
Užtikrinu, kad nesigailėsite,

E. švegždienė
(Bekampis)

TYiirfipQ m i pin 5^ days. Excel, temis avail. $450,- uui uicb uiiciu 000 FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-0889-5415.

(26-28)

Opportunity—Experiehccd Want- 
ed-At-Once TOOL MAKER for jig 
and fixture work plus simple die 
making in expanding manufacturing 
plant. Call Henry Feay,‘ 518-372- 
4726. Yankee Motor Co., Schenect
ady, N. Y. (28-34)

Įvairios Žinios
New Yorkas. — Census 

Biuras apskaičiuoja, 
Jungtinėse Valstijose 
guma apsiveda iki 21 
amžiaus.

kad 
dau- 
metu

New Delhis, Indija.—Šim
tai svetimšalių skubiai ap
leidžia Rytų Pakistaną, ku
riame siaučia civilinis ka
ras. Išvyko namo 110 ame
rikiečių.

S'antiago, Čilė. — Bendro 
liaudies fronto, kuriam va
dovą u j a prezid. Allende, 
kandidatai laimėjo 49.73% 
visų balsuotojų. Opozicinis 
blokas gavo 48.04 proc. 2.23 
proc.\paduoti už nepriklau
somas partijas.

FOR LEASE

High Volume Arco Station for 
lease. Troy, Colonie, Albany areas. 
Financial assistance provided. Paid 
training. Excellent location. For 
further information call: Day 518- 
489-2585, or Eves. 518-371-4305.

(26-30)

Washing Machine and refrigerator 
serviceman. Experienced. Driver’s 
license. Fringe benefits. In Sullivan 
County, New York. Salary open. 
Call collect. If you are the right 
man you might be surprised.

914-794-8700. (28-31)

liciją akmenimis ir bonko- 
mis. Policija naudojo aša
rines bombas ir lazdas.

Washingtonas. — Maldi
ninkai iš Netcong, N. J., ne
gavo Aukščiausiojo Teismo 
užtarimo įvesti mokyklose 
savanorį religinį skaitymą.

Washingtonas. — Nixo- 
no adminis t r a c i j a sutiko 
skirti dar 65 milijonus dole
rių modelinių miestų pro
gramai.

Washingtonas. —• Penta
gonas praneša, kad leitenan
tas Calley yra 53 amerikie-

Reggio Calabria, Italija, tis, rastas kaltu už žudymą 
—Šimtai demonstrantų puo- civilinių žmonių Pietų Viet- 
lė vietos valdininkus ir po-name.

AUTO BODY MAN
Must be experienced. All benefits, 
top wages,

HACKENSACK AUTO BODY
201-342-4311

(28-31)

Hanojus. — Šiaurės Korė
ja, ir Tarybų Sąjunga pasi
rašė 1971-73 metams moksli
nio kooperavimo planą, skel
bia Korėjos Centralinė Ži
nių Agentūra.

Tel Avivas. — Izraelio gy
nybos ministras Dajanas pa
reiškė, kad Izraelis sutiktų 
geriau kariauti, bet nesi
traukti iš užkariautų arabų 
žemiu.

Genoa, Italija. — 18 metų 
jaunuolis Ed. Unterhausen, 
protestuodamas prieš karų 
Indokinijoje, susidegino. Jis 
tai padaręs taikos naudai.
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APSAKYMAS

Skola tėviškei
Mažas autobusiukas pasi

šokinėdamas vingiavo, už
kampiu Dzūkijos vieškeliu. 
Pro langą šmėkštelėjo šali
kelės lentelė su užrašu: 
“Mizaru kaimas 3 km.” Be- 
piga buvo važiuoti Leipa
lingio plentu, lygiu kaip sta
las!

Sėdėjau laisvai įsitaisiusi 
paskutinėje eilėje, ir staiga 
priekyje žiūriu—pažįstama.

— Labas Aviniene! — pa
sisveikinau.

— Labas! Labas! — mv 
džiugo Avinienė.

Ir mudvi įsikalbome. Ka
daise aš ją gerai pažinojau. 
Su jos sūnumi Kaziuku teko 
vienoje klasėje sėdėti.

Mano akį patraukė dide
lė popierinė dėžė, šokčiojan
ti šalia jos ant autobusiuko 
grindų.

— Bene siuntinys iš Ame
rikos? — paklausiau nuste
busi. r

— Taigi, nuo Kaziuko,— 
atsakė Avinienė lyg su 
džiaugsmu, lyg su karteliu.

— Neužmiršta? —- klausi
nėju toliau.

— Siuntiniais neužmirš
ta, o laiškų beveik nerašo, 

pasiskundė moteris.

panėšėti, — nudžiugo mano 
buvusio bendraklasio Ka
ziuko motina. — Užeikite, 
parodysiu nuotraukas, at
siustus daiktus.

Iš dalies buvo smalsu. Be
veik trisdešimt metų pras
linko nuo mūsų išsiskyrimo 
paskutinėmis karo dieno
mis.

Kaziukas buvo frantas. 
Nors tėvai gyveno, vos ga
lą su galu sudundami, jis 
vaikščiojo išsipustęs.

Baisiai jis kentė dėl savo 
pavardės. Toks šaunuolis, o 
pavardė — Avinas! Todėl, 
vos sulaukęs pilnametystės, 
pasikeitė pavardę, išsirin
kęs iš “Ūkininko Patarėjo” 
kalendoriaus. Pavardę išsi
rinko ne bet kokią, o kuni
gaikštišką — Švitrigaila!

Tą pabandę pamačiau ir 
ant siuntinio užrašytą.

— O kaip marti gyvena? 
— paklausiau, turėdama 
omenyje Kaziuko žmoną, 
kurią jis paliko su dviem 
mažais vaikais.

— Vilniuje gyvena,—ėmė 
pasakoti moteris. — Kai ka
da nuvažiuoju. Bet kaime 
man geriau. Abu Švitragai- 
liukai baigė konservatoriją. 
Dideli muzikantai. Dainuo-

kio romano “Nusikaltimas 
ir bausmė.” Tasai, kuris nu- 

| nuodijo savo žmoną, nore j) 
vesti Dunią ir paskui nusi
šovė.

Kodėl Kaziukas vis siun
čia motinai tuos nieknie
kius? Juk jai su jais dau
giau vargo, o ne naudos. 
Sūnaus atsiųstas daiktas jai 
mielas, bet kartu ji jaučia 
ir savotišką gėdą dėl^ jų, 
jaučiasi lyg kažkuo nusikal
tusi.

Taip. Ji paskutinį centą 
aukojo, kad Kaziukas baig
tų gimnaziją. Jo dvi seserys 
sunkiai triūsė namuose, ne
baigusios nė pradžios mo
kyklos, kad gražuolis bro
liukas galėtų mokytis. Da
bar tų seserų nebėra gyvų
jų tarpe.

Ir Kaziukas, išaugintas, 
išpuoselėtas Dzūkijos žmo
nių prakaitu, dabar pats 
triūsia viename Amerikos 
fabrike. Užuot grąžinęs 
skolą tėviškei, jis turtina 
Ameriką, atiduodamas jai 
savo darbo kainos pridėtinę 
vertę.

Jis žino, kad jo abu sū
nūs baigė konservatoriją, 
kad jie — gabūs muzikai, 
kad jie gavo valstybės sti
pendiją. Kada Švitrigailiene 
atsisakė priiminėti iš jo 
siuntinius, jis siunčia juos

Apie velnią, katiną ir 
prietaringą moteriškę

Po ilgos influenzijos li
gos, aną gražią saulėtą die
ną Gilmanienė išėjo saule 
pasigėrėti... Nespėjus iš
eiti pro duris, ji pastebėjo, 
kad mūsų juodmargis kati
nas (Petras) krapštinėja 
ką ten ant kaimyno žolės, 
skersai gatvę. Ji nelabai 
balsiai, tik kaip sau saky
dama, pasakė: “Petrai, ką 
tu ten veiki? Ar neisi tu 
namon!” ,

Bet Petras tuoj kilstėlėjo 
galvą, atgręžė ausis link 
Gilmanienės ir, nieko nelau
kęs, šovė skersai gatvę pas 
jh-

Kaip tik tuo momentu iš 
lengvo važiavo automobiliu 
moteris. Jos ratų stabdžiai 
sucypė ir ji žaibiškai greitai 
įsukei musu kaimyno kie
mą.

Tuo pačiu momentu pasi
rodo Gilmanienės bičiulė ir 
klausia: “Ar matei, kas čia 
atsitiko?”

“Taip, mačiau,” sako Gil
manienė. “Ale, kad ji neli
pa laukan iš automobilio.”

“Ji ir nelips,” sako Gil
manienės bičiulė. “Ji lauks, 
iki kitas automobilis atva
žiuos ir pravažiuos. Aš ži
nau tą moterį labai gerai.”

Bičiulė Gilmanienei sako: 
“Matai, kaip lengvai ponia 
K. apgavo velnią? Ji lei
do vieną pravažiuoti pirma 
jos. Jis suardė visus, vel
nio planus, kuriuos jis buvo 
supynęs prieš ponią K., jo
damas tavo katiną. Dabar 
ji jaučiasi taip saugi, kaip 
dievo ausyje, apgavus vel
nią.”

Bičiulė ir Gilmanienė ska
niai nusikvatojo, kad “bo
ba” “apgavo” velnią.

A. Gilman

Apie aidiečius

Mieste pasidairius
P ava sari n i ai p r ie ška r i n i a i 

išstojimai sėkmingai pra
vesti balandžio 2, 3, 4 ir 5 
dienomis. Didžiausia de
monstracija įvyko Central 
Parke šeštadienį.

į Taikos kovotojai reikla- 
vo Nixono administracijos 
nieko nelaukiant ištraukti 
amerikiečius iš Indokinijos. 
Kartu pagerbė Martin Lu
ther King.

i —•—

Naujai įsteigta JAV-Ku
bos sveikatos reikalais ištai
ga turėjo pirmą mitingą,

Parengimų Kalendorius
Balandžio 18-tą dieną

Įvyks LDS 3-os Apskrities 
konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, Nt J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

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

Autobusiukas sustojo. 
Avinienė susiruošė išlipti. 
Matau siuntinys sunkokas. 
O man tik pora kilometni 
tolėliau. Buvo nuostabi “bo
bų” vasaros diena, ir aš nu
tariau paėjėti pėsčia, padė
jusi Avinienei parsinešti 
siuntinį.

— Ot, ačiū, kad padėsite

Only One Person Can 
End the War-YOU”
I came across an ad, a full 

page ad, the other day which 
said just that — that you 
are the one person who can 
end the war. Yes, you, the 
average American who has 
felt so powerless up until 
now.

The ad said that as a mat
ter of fact, the more aver
age American you a re, the 
more power you have to in
fluence events at the cru
cial moment in American 
history.

The Gallup poll of Janua
ry 31st showed that 73% 
of the A m ę r i c a n people 
want all IL S. troops 
brought home from Indo
china before the end of this 
year,

73% of the people! You 
can’t get much more of an 
average than that.

Can you imagine what 
would happen if they all 
spoke up? If you speak up, 
it means that other Amer
icans like you will speak up. 
But if you remain silent, 
you have no right to ex
pect anyone else to open his 
mouth.

The battle of public opini- 
no has been won. Now we 
must organize for a legis
lative end to the war.

The Congress of the Unit
ed States should be the tar
get of your message. It can 
legislate ah end to the war. 
Members of Congress will 
do so if they know that is 
what the people want, par
ticularly the people from 
their own states and dis
tricts.

That is why it is so essen
tial for your elected re
presentatives to hear from 
you.

Use

ja, yra išleistos jų plokšte
lė. Visokios estrados. Bet 
vienas moka labai gražiai 
vargonais pagroti. Man vie
nai grojo, nusivedęs j tą 
konservatoriją. Salė didelė, 
aš viena, o jis groja ir gro
ja. Ašaras net ištraukė.

Kai atrišome siuntinį, pa
simatė dovanos iš Ameri
kos. Daugiausia audinių at
karpos. Batukai. Ir žvilgan
čios konservų dėžutės. Ka
va, sausainiai, šokoladas.

— Nevalgau aš šitų man- 
drybių, — ėmė aiškinti Kay 
žiu ko. mama. — Atiduodu 
mokytojo šeimai. O su me
džiagomis vargas. Į komisą 
toli, dažnai nenori priimti. 
Visokie spekuliantai lenda. 
Kai atvažiuoja marti iš Vil
niaus, sukraunu jai — tegu 
vežasi. Tie blizgučiai mieste 
geriau tinka. Švitrigailiu- 
kams praverčia tos medžia
gos.

— Na, o pats Kaziukas 
neatvažiuoja? Nežada atva
žiuoti? Juk jis čia niekuo 
nenusikalto?

— Kas jį žino, — atsakė, 
į mane dirstelėjusi, Avinie
nė. — Ramus buvo vaikas. 
Daug kas bėgo su frontu, ir 
jis išbėgo. Bet kiti apsilan
ko, o jis ne. Rašo, kad labai 
pasiilgęs Lietuvos, kad ne
patenkintas gyvenimu. Aš 
vis primenu jam, kad nerei
kia man siuntinių, daug ge
riau būtų, kad pats atva
žiuotų, pasikalbėtų su žen
tu. Patartų, kad tas nešvai
stytų pinigų. Mechanizato-
rius, uždirba krūvą pinigo 
kas mėnesį, bet ir paleidžia 
vėjais. O galėtų tvarkingai 
gyventi. Turtingai, kaip 
amerikonas!

Klausiausi jos , skundo, 
žiūrėdama į Kaziuko spal
votas nuotraukas. Aptukęs, 
veidas papurtęs. Visur su 
šypsena. Matyt, jis taip pat 
žino taisyklę, kad kai žmo
gų fotografuoja, reikia tar
ti žodį “špyga”, ir nuotrau
koje išeis šypsena.

Atsisveikinusi ėmiau ženg
ti nuostabiu rudens peizažu. 
Buvo dar pora kilometrų. 
Mintys sukosi apie Kaziuką. 
Kaziuką Aviną, kuris tapo 
Švitrigaila. Nežinau, kodėl, 
bet kas kartą, išgirdus tą 
pavardę, man prisimena 
Svidrigailovas iš Dostojevs-

per motiną, per Avinienę. O 
ta senutė drebančiomis ran
komis atpakuoja, prisimena 
Kaziuką, kurį taip rūpes
tingai su meile augino. O 
tos skarelės lyg tyčia visos 
tokios ryškios, kad, užsiri- 
šus, visas kaimas ją apjuok
tų. Negi Kaziukas pamiršo, 
kokiom skarelėm kaime ry
šima!? O gal jis nori pasi
puikuoti, pareklamuoti 
Ameriką ?

Iš šalia esančio mokyklos 
pastato pasipylė moksleivių 
būrelis. Jie mane . pasveiki
no. Kai jie praėjo, prisimi
niau, kad trys iš jų — Avi- 
tnienės anūkai. Žvalūs, gu
vūs, litiksmi. Nors auga be 
motinos, bet tvarkingi, 
drausmingi. Avinienės žen
tas Karosas taip ir nevedė 
antrą kartą, milais žmonai. 
Jiems, kaip ir švitrigailiu- 
kams — kelias , atviras į 
mokslą.

O praslinks dar kiek laiko, 
ir į buvusią Avinų sodybą 
ateis žinia, kad Kazimieras 
Švitrigaila mirė, savo turtą 
užrašęs kokiai nacionalisti
nei organizacijai.t O angliš
kose kapinėse atsiras, gal 
būt, užrašas, kad čia guli 
palaidotas Kazimieras Švit
rigaila-Avinas ...

Ne, antrosios pavardės, 
tur būt, nebus, nes, ko gero, 
visas Kaziuko gyvenimas ir 
buvo bėgimas nuo savo pa
vardės.

Ar pabėgo jis nuo jos? 
Nesąmoningai jis jautė esąs

“Kodėl taip?” klausia Gil
manienė.

“Todėl, kad ji perdaug ži
no,” atsakė jai bičiulė. 
“Mat, jeigu tavo katinas bū
tų palengva ir tiesiai sker
sai perėjęs per gatvę tai po
nia K. būtų nepaisius tavo 
katino. Bet dabar jis lėkė 
labai greitai. Tokiu atveju, 
ponia K. sako, katiną jau 
velnias joja, p i n d a m a s 
nelaimės pinkles prieš ją. 
Ir kadangi taVo katinas lė
kė skersai gatvę įstrižai, tai 
jau dubeltavo velnio pink
lės pinamos prieš ją. Da
bar tik dabokime. Matysi, 
kaip lengvai ponia K. suar
dys visus velnio pinklių pla
nus prieš ją.”

trejeto mi
tas automo- 
s, iš kur po-

Už poros ar 
nucių atvyko ki 
bilis iš tos pusė 
nia K. atvažiavo. Tas, kaip 
niekur nieko, p 
nuvažiavo sava):

Kaip greitai tas' pravažia
vo, tuojau ponis, K. atbula iš
važiavo iš mū

ravažiavo ir 
is keliais.

su kaimyno 
kiemo ir ten nuvažiavo, kur 
nirma jos važiuotojas nuva
žiavo.

Laisviečiai Julė ir Jonas 
Lazauskai labai daug dar
buojasi pažangiųjų lietuvių 
kultūrinėje veikloje. Abudu 
žvalūs, malonūs ir draugiš
ki, darniai su kiekvienu su
gyvena. Regis, jau aštuo- 
neri metai, kai juodu dai
nuoja Aido chore; Jonas 
buvo vieną metą choro pir
mininku, o Julė dabar eina 
fin. sekretorės pareigas. Tai 
populiari mūsų tarpe pora, 
ir negalima nutylėti tai, 
kad praėjusį mėnesį juodu 
atšventė 45 metų vedybinę 
sukaktį. Šia proga Julė ir 
Jonas pavaišino aidiečius. 
Julė parvežė iš Floridos 
lauktuvių ir dar prikepė na
muose skanių pyragų. Su
dainavome jiems “Ilgiausių 
Metų” ir linkėjome laimin
gai sulaukti auksinės su
kakties. Aidiečiai dėkoja už 
vaišes.

" • * • •
Gegužės 2 dieną susituoks 

aidietė Diana Nevinskaitė 
su Lawrence Scorca. Diana 
išdainavo mūsų chore apie 
penketą metų, ir mes visuo
met ja labai didžiavomės.

Praėjusią savaitę įvyko 
Dianos giminaičių, draugų 
Babarskų, namuose sureng
ta jai tradicinė “Shower 
party,” kur susirinko jos 
draugės, giminaitės ir kele
tas aidiečių. Tarp dovanų 
matėsi raudonų rožių puokš
tė nuo Aido choro. Diana 
papasakojo savo draugėms 
apie Aido chorą ir, padėko
jusi už gėles, pažadėjo atsi
lankyti į Aido pavasarinį 
koncertą, kuris įvyks gegu
žės 16 dieną, lenkų salėje 
Greenpoint — Brooklyn, N.

Linkime Dianai daug lai
mės vedybiniame gyvenime 
ir nepamiršti mūs!

H. F.

kuriame dalyvavo 500 žmo
nių. Po to įstaigoje įvyko 
bombos sprogimas.
Šios įstaigos vedėjai teigia, 

kad tai reakcionierių darbas 
sulaikyti visokį kontaktą su 
Kubos žmonėmis. Įstaiga ir 
toliau tęs savo darbą.

Eastern District High 
School Williamsburge stu
dentai sustreikavo prieš aš
trią discipliną ir kitas sun
kias sąlygas. Jie sudarė ma
sinį piketą. Pareiškė ne
pasitenkinimą mokyklos ve
dėju Frank Goldstein.

•
Žydų kultūrinių 'klubų ir 

draugijų 65 atstovai pa
smerkė žydų teroristus už 
bombos padėjimą Komunis
tų Partijos centro name, 
taipgi už kitus teroristinius 
darbus. Pasiuntė majorui 
Lindsay telegramą, reika
laujant sulaikyti teroristus.

Jungtinės Kristaus Baž
nyčios juodieji dvasiškiai 
reikalauja sukelti pusę mili
jono dolerių pagerinimui są
lygų juodųjų apgyventuose 
rajonuose (getuose).

11,600 New Yorko gaisra- 
gesių laimėjo po $2,000 algų 
pakėlimą per 28 mėnesius.

Sakoma, dabar sanitacijos 
darbininkai ir policistai rei
kalaus panašaus atlyginimo.

•
Bronx areštuota 5 vyrai 

ir prostitutės. Areštuotus 
kaltina mergaičių kidnapi- 
nimu ir atidavimu į prosti
tučių namus.

Rep.

Pranešimas
LLD 185 kp' susirinkimas 

įvyks balandžio 13 d. 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje 102 
-02 Liberty Avė., Ozone Pk.

Prašomi visi ateiti i susi
rinkimą. Turėsime daug 
svarbiu reikalu.

Turėsime užkandžių ir 
kavutės.

Valdyba

L. Kavaliauskaitei 
iš St. Petersburg©

žmonės sensta ir visokios 
bėdos limpa. Štai šiandien 
palaukėme Jūs sesutę Agnę, 
kuri grįžus iš ligoninės gy
dosi namie. Jai labai dide
lis vargas, abi rankos ne
veikia, vienos nykštys su
tvarstytas, kitos peties kau
las trūkęs. Gaila, į ją žiūrėti. 
Nuvežėme porą TV dinners, 
kas nors pasiklys; be to, 
padėti atvyksta Frank Ban
kus su žmona Ona. Ir taip 
ji vargsta, net telefono ra
gelis jai sunku paimti ir ką 
nors pasišaukti.

Kaip ten Jūsų toje didžiu
lėje kolonijoje dalykai eina? 
Žinome, jog smarkiai ruo
šiatės prie “Laisvės” 60-me- 
čio šventės. Mes irgi dirba
me....

Draugiškai,
V. J. Valley

San Francisco, Calif. — 
Dauguma miesto mokytojų 
nutarė skelbti streiką, kuris 
apima 4,655 mokytojus. Rei
kalauja didesnio atlyginimo.

skolingas savo tėviškei.
ypač motinai, savo kraštui, 
jį auklė jusiems mokyto- 
jams. Ir skolą, didelę mora
linę skolą, jis stengėsi,
bent mėgino—teisti... sku
duriniais siuntiniais.

1,181,700 miesto gyventojų 
gauna pašalpos (welfare). 
Tokių skaičius į mėnesį pa
didėja maždaug 13,000. Pa
dėtis darosi kritiška, nes 
welfare fondas turi necla- 
teklius. Bandymai suma
žinti išmokėjimus visai ne
vyksta.

Nakvynių registravimas
Mes tikimės turėti sve

čių ir iš toliau, atvykstant 
į “Laisvės” 60 m. Jubilieji
nį banketą (ir į suvažiavi
mą), tad draugai, kurie ga
lės priimti svečių pernak- 
yojimui, prašome pranešti į 
“Laisvės” raštinę. Kaip ži
note, banketas įvyks balan
džio 24 d. Tel. MI 1-6887.

Montreal.—Kanados gele
žinkeliečių streikas išveng
tas, paskutinėje minutėje, 
kai geležinkelio kompanijos 
sutiko atnaujinti su unija 
sutartis ir patenkinti reika
lavimus.

Ottawa. — Kanados val
džia paskyrė Kinijoje'gimu
sį kanadietį Collinsą pir
muoju ambasadorium Kini
jos Liaudies Respublikoje.

h M. Kazlauskaitė 
Druskininkai, 1970. IX. 22.

APARTMENTAI
SOVIETU SA.IIAGO.)

Jeigu Jūs Interesuojatės pirkti 
Apartment;} savo giminėms, gyve- 
nąntiems USSR, prašome kreiptis 
dėl informacijų pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue Soutji

New York, N. Y. 10003
Telefonas: (212) 228-9547

JUBILIEJINIS BANKETAS
Minint laikraščio “Laisvės” 60 metų Sukaktį

Šeštadienį, Balandžio 24, 1971
Lietuvių Piliečių Klubo salėje

69-61 ir 63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y
---------- e e----------

Iš ryto, 10 vai. įvyks Liet. Koop. Spaudos B-vės dalininkų suvažiavimas, 
po to seks banketas. Bankete tikimas turėti svečių 

iš arti ir toli.
*

Banketo pradžia 4-tą vai. — Bilietas $6 asmeniui.

Tai bus istorinis įvykis balandžio 24 dieną. Prašome šėrininkus būti 
laiku, 10 vai. ryto Kvieskite ir savo draugus dalyvauti šiame pokylyje.

Mielai laukiame visų! Rengimo Komitetas




