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A. Bimba

Lietuvių Literatūros Draugi
jos sekretorė Ieva Mizarienė 
pereitų savaitę išvyko Lietu- 

i von mėnesiui atostogų. Sku
biuosius organizacijos reikalus 

t apsiėmė atlikti “Laisvės” ad- 
ministratorė L. Kavaliauskai
tė. Kuopų sekretoriai ir vei
kėjai gausite pilna patarnavi
mų.

Vėliausiame Centro Komi
teto susirinkime paaiškėjo, 
kad nors ir šiemet narinių 
duoklių mokėjimas eina labai 
gražiai, dar yra šimtai narių, 
kurie neatliko šios savo būti
nos organizacinės pareigos. 
Svarbu ją atlikti. Pasirūpin
kite!

O šį sekmadienį, birželio 6 
dieną, turėsime LLD Antrosios 
apskrities konferenciją su 
gražiu parengimu. įteikia, kad 
viskas puikiai pavyktų.

Be kitko, parengime bus 
parodytas įdomus filmas iš 
Lietuvos. Puiki proga New 
Jersey lietuviams parengime 
dalyvauti ir pamatyti

K on ferenci j a i r parengimas 
įvyks Harrisone.

, Jau 'prasidėjo mokslinės 
lenktynės dėl “užkariavimo” 
planetos Marso. Neseniai į jį 
Tarybų Sąjungos mokslinin
kai paleido net dvi raketas, 
o prieš keletą dienų didžiulę 
raketą “iššovė” ir Amerikos 
mokslininkai.

Mokslinės lenktynės yra la
bai geras dalykas. Bet gal 
dar geriau būtų buvę, nes be- 
galė^Jėšų' būtų buvę šutau py- 
ta'Kitiems svarbiems reika
lams, jeigu abiejų šalių šau
nieji mokslininkai būtų bend
romis pastangomis užpuolę tą 
taip tolimą “sutvėrimą”.

Kaliornijoje Yuba City mie
stelio apylinkėje jau atkasta 
23 kapai nužudytų meksikie
čių darbininkų. Gal bus rasta 
dar daugiau.

Tokia baisi masinė skerdy- 
nė! Panašu į Mylai skerdynę 
Vietname. Ten ir čia tą dar- 

* ^bą atliko amerikiečiai. Ten 
prieš vietnamiečius, čia prieš 
meksikiečius. Tai galutino 
žmogaus sužvėrėjimo pavyz
džiai.

čechoslovakijos Komunistų 
Partijos 14-asis kongresas 
praėjo labai gražiai. Pasiro
do, kad ipartijos naujoji va
dovybė su Husaku priešakyje 
išmintingai sutvarkė šalies 
reikalus. Dubčeko vadovybės 
padarytos žaizdos pilnai už
gydytos. Čechoslovakijos sap- 
tykiai su kitais socialistiniais 
kraštais puikiai atsteigti.

Tai, žinoma, labai nepatin
ka Amerikos komercinei 
spaudai. Joje šis kongresas 
buvo storai apspiaudytas. 
Kvaila būtų buvę ko kito iš 
jos tikėtis.

Mūsų nuoširdžiausi sveiki
nimai Memorial Day proga 

t eina Colgate Universiteto stu- 
* dentams. Ilgai, ilgai juos 

prisimins valstybės sekreto
rius ponas Rogers, kuris mok-

Glaudesni ryšiai tarp 
Čilės ir Tar. Sąjungos

Tūkstančiai kareivių
pasisakė prieš karą

Angela Davis sveikata 
kalėjime yra pavojuje

Santiago. — Čilės spau
da rašo apie užsienio rei
kalų ministro Clodomiro 
A1 m e y d a Medinos apsi
lankymą M a s k v o j e. Jis 
taipgi lankėsi Vengrijoje, 
Lenkijoje ir Rumun i j oje. 
Medina viešėdamas Tarybtj 
Sąjungoje tarėsi su premje
ru Kosyginu. Jis paskui 
spaudos konferencijoje sa
kė, kad Liaudies fronto val
doma Čilė ir Tarybų Sąjun
ga laikosi labai panašių nu
sistatymų beveik visais už
sienio politikos klausimais. 
Jis taipgi sakė, kad tartasi 
dėl glaudesnio ekonominio 
bendradarbiavimo. Apie to
kį bendrad a r b i avimą jis 
taipgi tarėsi Varšuvoje, Bu
dapešte ir Bukarešte.

Čilės spauda sako, kad

Čekoslovakijos K. P. 
kongresas pasibaigė
Praha. — Pasibaigė Čeko

slovakijos Komunistų parti
jos kongresas. Vienbalsiai 
išrinkta nauja vadovybė su 
orėm i erų Husaku priešaky
je. Kongresas griežtai pa
smerkė Dubčeko laikų ten
dencijas kaip idėjiniai - re
vizionistines, užgyrė TSRS 
kariniu jėgų intervenciją 
1968-ais metais ir pasisakė 
už • glaudu bendradarbiavi
mų su Tarybų Sąjungą ir 
kitomis socialistonėmis šali
mis.

Kongrese kaip svečiai da- 
Ivvavo Lenkijos Gierekas. 
Vengrijos Kadaras ir kiti 
Komunistu bei Darbininkų 
partijų vadai. Dalyvavo ir 
delegacija nuo Amerikos 
komunistu su Roscoe Proc
tor priešakyje.

Paryžius. —Demokratinė 
Vietnamo respublika (Šiau
rės Vietnamas) ir Prancū
zija pasirašė prekybos su
tartį.

slo pabaigtuvių apeigose su
šilęs norėjo jiems įpiršti prez. 
Nixono politiką. Net šimtas 
septyniasdešimt penki drąsūs 
jaunuoliai atsistojo ir jam į 
akis pasakė: “Jeigu valdžia 
pašauks mus į armiją ir norės 
pasiųsti į Vietnamą, mes įsa
kymo neklausysime.”

Karštai jiems plojo tėvai ir 
svečiai. Sako, ponas sekreto
rius sėdėjo kaip ant žarijų.

Jeruzalės miesto majoras 
Teddy Kollek pasakęs: “šio 
miesto numerio pirmo proble
ma yra susikirtimas ne tarp 
žydų ir arabų, o tarp turčių 
ir beturčių.”

Iki šiol užsienyje buvo sten
giamasi sudaryti įspūdį, kad 
Izraelyje naminių, vidinių 
problemų kaip ir nėra, kad 
Izraelis yra pavyzdys rojaus 
šioje ašarų pakalnėje, kad 
visa bėda tik arabai.

Dabar žinosime, kad Izrae
lyje esama ir didelės varg
dienių armijos, ir kad kaip 
visur kapitalistiniame pasau
lyj e, taip ir Izraelyje, verda 
aštri klasių kova. 

naujoji valdžia siekia suda
ryti kokius nors tarprius 
ryšius su ekonomine santar
ve, į kurią įeina Rytų Eu
ropos socialistinės šalys 
(neįskaitant Alb a n i j o s ir 
Jugoslavijos).

Su Jugoslavija Čilė veda 
atskiras derybas. Glaudūs 
ekonominiai ir kultūriniai 
ryšiai užmezgami tarp Či
lės ir Kubos. Planuojama 
plačiai pasikeisti teatrinė
mis gastrolėmis, parodomis 
ir t. t. Abiejose šalyse, Ku
boje ir Čilėje, vartojama ta 
pati kalba—ispanų.

Newark, N. J. — Jau dau
giau negu savaitė, kaip ne
išeina dienraštis Newark 
Evening News. Streikuoja 
laikraščio darbininkai.

Trys stotys skrieja 
link tolimojo Marso
Pasadena. Calif. — Ame

rikos “Mariner 9” skrieja 
link Marso. Bet Tarybų Są
jungos tarpplanetinė' stotis 
“Marsas 2” jau bent milijo
nas mylių arčiau tos plane
tos. Taipgi skrieja kita ta- 
rvbinė tarpplanetinė stotis 
“Marsas 3.” Visos trys sto
tys — viena iš Amerikos, 
dvi iŠ Tarybų Sąjungos, pa
sieks Marša kada nors lap
kričio mėnesi. Tarybinės 
stotys daug didesnės negu 
Amerikos: kiekviena jų sve
ria anie penkias tonas, o 
“Mariner 9” tik vieną toną. 
Amerikiečių stotis per tele
vizija bandys perduoti duo
menis apie Marsą, bet ant 
pačios planetos nenusileis. 
Tarybinės stotvs, spėjama, 
bandys nusileisti.

Britanijos karalienė 
nori daugiau pinigu...

Londonas. — Britanijos 
spaudoje verda kontrover
sija: duoti ar neduoti kara

lienei daugiau pinigų. Kaip 
žinia, karalienė, kuri gau
na nėr metus $1,140,000, pa
prašė parlamento daugiau. 
Konservatoriai norėjo tyliai 
tą sumą padvigubinti. Bet 
parlamento narys Richard 
Crossman, kuris redaguo- 
ia darbiečių žurnalą New 
Statesman, viešai iškėlė, 
kad karalienė turi daug tur
to visoje šalyje, kad į jos 
dvarus ir palocius įplaukia 
daug įeigų, bet ji nemoka 
jokių mokesčių valdžiai, 
kaip tai turi daryti kiti sa
vininkai.

Kalkuta.— Indijos valdžia 
labai susirūpinusi, nes tarp 
bėglių iš Pakistano valdo
mos Rytinės Bengalijos la
bai greitai plečiasi chole
ros epidemija, šimtai tūks
tančių pakistaniečių dabar 
randasi Indijos valdomoje 
Vikarinėje Bengalijoje.

Londonas. — Tūkstantis 
Amerikos kareivių, lakūnų 
ir jūreivių, kurie randasi 
Britanijoje, pasirašė po vie
ša peticija prieš karą Viet
name, Laose ir Kambodžo
je. Peticija įteikta Ameri
kos ambasadai Londone. Po 
peticija pasirašė eiliniai ka
riai, puskarininkiai ir ge
rokas skaičius karininkų.

* Amerikos karinės jėgos 
Britanijoje susideda iš 25,- 
000 vyrų. Iš to skaičiaus 
22,000 priklauso aviacijai, 
3,000 laivynui, o likusieji ar
mijai. Kai kurios amerikie
čių karinės įgulos randasi 
netoli universitetų, pavyz
džiui, prie Oxfordo ir Cam
bridge. Ten studijuojantie
ji amerikiečiai, taipgi anglai 
studentai dažnai susisiekia 
su amerikiečiais kariais, ap
rūpina juos prieškarine li
teratūra. Tarp pačių karei
vių išleidžiamas pogrindinis 
laikraštukas P.E.A.C.E. 
(People Emerging Against

Surado net 23 lavonus; 
tyrinėjimas tęsiamas

Yuba City, Calif. — Die
na po dienos, kasant farmą 
netoli šio miestelio, randa
ma vis daugiau lavonų. Še
rifas: Whitaker sako, kad 
surasta 23 ir gali būti, kad 
bus rasta daugiau. Visi la
vonai vidutinio amžiaus ar
ba senyvų vyrų, kurie dirbo 
apylinkėje kaip lauko darbi
ninkai.

Suimtas Juan V. Corona, 
kontraktorius, kuris samdė 
tuos lauko darbininkus ir 
juos išsiųsdavo dirbti pas 
aplinkinius farmerius ir so
dų savininkus. Tie darbi
ninkai buvo ne vietiniai, o 
perėjūnai, taip vadinami se
zoniniai darbininkai, kurie 
keliauja po šalį.

Corona vienu metu buvo 
bepročių sanatorijoje. . Jis 
kaltinamas tų vyrų nužudy- 
p.,. ..,■■ ■■■ ,   —, ,, i Į n , —

Indija nacionalizuos 
bankus, tęs reformas

Delhi. — Indijos premje
rė Indira Gandhi davė in
terviu laikraščiui “Socialist 
Iifdia.” Ji sakė, kad Indija 
nesustos pusiaukelyje, bet 
vis labiau sieks socializmo. 
Ji sakė, kad planuojama na
cionalizuoti bankus, praves
ti žemės reformas. Taipgi 
planuojama su laiku atimti 
visokias privilegijas nuo ra
džų ir maharadžų, tai yra, 
nuo mažiukų karaliukų, ku 
rių daugybė Indijoje buvo 
po britų valdžia.

Tie karaliukai dabar ne
turi jokios valstybinės ga
lios, bet jie vis dar gauna di
džiules pensijas, gyvena pra- 

Corrupt Establi s h m e n t), 
kas reiškia — Liaudis, su
kylanti prieš k or u p t u o t ą 
santvarką).

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad apie 300 amerikie
čių karių, dauguma jų iš 
aviacijos dalinių, Londone 
surengė viešą eiseną prieš 
karą. Jie atvyko prie Ame
rikos ambasados, kur įteikė 
peticiją. Kariai buvo apsi
vilkę civiliniais drabužiais, 
bet buvo prisisegę savo da
linių ženklelius.

Kapitonas Culver iš West
field, N. J., advokatas, ku
ris tarnauja karinėje pro
kuratūroje, viešai prisista
tė spaudai kaip vienas de
monstracijos dalyvių. Jis 
sakė, kad praleido dvejus 
metus Vietname ir yra įsi
tikinęs, kad Amerika turėtų 
iš ten tuojau ištraukti visas 
savo karines pajėgas.

Kol kas nežinia, ką ka
rinė vadovybė darys apie 
įvykusią demonstraciją.

me. Yra liudininkų, kurie 
matė šį vežant vieną ar ki
tą vėliau nužudytų vyrų sa
vo automobiliu kur tai į lau
kus.

Kai kas šioje apylinkėje 
spėlioja, kad gal tie darbi
ninkai buvo nužudyti, kad 
nereikėtų jiems mokėti algų. 
Visi buvo užmušti mašeto- 
mis, kirviais ir kitokiais pa
būklais, be šaunamų ginklų. 
Visi buvo užkasti šešios pė
dos po žeme.

Kai kurios farmu darbi
ninkų grupės ir unijos rei
kalauja, kad būtų tyrinėja
ma, kodėl šerifas ir vietinė 
policija taip vėlai susirūpi
no visu reikalu, kaip tai ga
li būti, kad niekas nežino
jo, jog šie vyrai pranyko 
ir t. t.

bangiai savo dvaruose ir 
nemoka jokių mokesčių val
džiai.

Tei Avivas. — Laikraštis 
“Davar,” Darbiečių partijos 
organas, sako, kad valdžia 
turėtų susirūpinti, dėl taip 
vadinamų “Juodųjų pante
rų” judėjimo. Į tą grupę 
įeina iš Šiaurės Afrikos ir 
Artimųjų Rytų kilusių izra- 
eliečių-žydų jaunuolių, ku
rie sako, kad prieš juos dis
kriminuojama.

Ankara. — Pasienio sar
gybiniai nušovė du jaunus 
turkus, kurie, sako valdžia, 
bandė pereiti sieną link Si
rijos. Manoma, kad tie du 
jaunuoliai, studentai, buvo 
ultra-kairiečių teroristi nes 
organizacijos nariai.

New Yorkas. — Amerikos 
Komunistų partijos pirmi
ninkas Henry Winstonas sa
ko, kad kalėjimo admini
stracija ir Kaliiprnijos ge
neralinis prok u r oras turi 
būti atsakomingais už blogą 
ir net sadistišką Angelos 
traktavimą.

Winstonas sako, kad An
gela yra trumparegė. Jos 
buvęs privatinis gydytojas 
sako, kad faktas, jog ji lai
koma vienutėje, k u r n ė r a 
langų, gali nepagydomai pa
kenkti jos regėjimui. Pati 
Angela skundžiasi, kad jai 
duodamos mažos valgio por
cijos ir kad ji visuomet lie
ka pusiau alkana ir ji laips
niškai silpnėja.

Kitas labai kenksmingas

Komunistai, socialistai Daugiausia bedarbiu 
bendrai kėlė protestą

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų partija, Socialis
tų partija, Jungtinė Socia
listų partija (kairieji socia
listai) ir Generalinė darbo 
konfederacija (unijos) pasi
rašė po bendra deklaracija. 
Deklaracijoje protestuoja
ma prieš būsimą NATO po
sėdi Lisabone, Portugalijos 
sostinėje. Prancūzijos kai- 
riečiai sako, kad laikyti 
NATO posėdi Portugalijo
je faktinai reiškia solidari
zuotis su Portugalija jos ko
vose prieš afrikiečių išsi
laisvinimo judėjimą. Por
tugalijos karinės jėgos ban
do užgniaužti partizaninius 
sukilimus Mozanbike ir An
goloje.

Ottawa. — Įtakingas laik
raštis Montreal Star sveiki
na Kanados ir Tarybų Są
jungos sutartį. Laikraštis 
sako, kad TSRS ir Kanada 
turi daug ko bendro tarp
tautinėje arenoje. Kanados 
premjeras Trudeau jau grį
žo iš kelionės po Tarybų 
Sąjungą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Vilnius, birž. 1 d.— Va

kar sostines aerodrome bū
rys vilniečių pasitiko pa
žangų Amerikos lietuvių 
veikėją “Laisvės” redakto
rių Joną Gasiūną ir jo Žmo
ną Valeriją. Jie čia praleis 
keletą savaičių. O šiandien 
rytą sutikome Lietuvių Li
teratūros Draugijos sekre
torę ir “Laisves” redakci
jos narę Ievą Mizarienę. Ji 
čia žada praleisti visą mė
nesį.

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų butas nubalsavo 
skirti penkis bilijonus dole
rių kovai su nedarbu. Pa
gal planą, didelė šios sumos 
dalis eitų parūpinimui jau
nuoliams 674,000 darbu per 
šią vasarą. Prezidentas Nix- 
onas ir republikonai šiam 
paskyrimui priešingi. Abe- 

dalykas jos sveikatai yra, 
sako Winstonas, kad jai lei
džiama pasivaikščioti kalė
jimo kieme tik dukart per 
savaitę, ir tai tik per pus
valandį. Kiti kaliniai išlei
džiami kasdien.

Pats Winstonas," kaip ži
nia, savo laiku /įier ^alinimo 
laiką prarado regėjimą, nes 
jam nebuvo duota pakanka
ma mediciniška priežiūra.

Mirė Kumar Gošal
N;ew Yorkas. — Connecti

cut valstijoje mirė senas 
pažangietis Kumar Gošal, 
buvęs dėstytojas Jeffersono 
vardo marksistinėje mokyk
loje ir savaitraščio Nation
al Guardian bendradarbis.

Amerikos negru tarpe 
Washingtonas. ‘— Per ba- 

lahdžio mėnesį Amerikos 
baltųjų darbininkų tarpe 
nedarbas pakilo penkiais 
nuošimčiais, bet juodųjų 
darbininkų tarpe — net 10 
nuošimčiu. 

i-

Nedarbas paliečia juoduo
sius jaunuolius, kurių tarpe 
apie 31 nuošimtis neturi 
darbo. Bendrai imant, mi
lijonai Amerikos jaunuolių, 
vidurinių mokyklų mokinių, 
kurie paprastai vasaros me
tu bando susirasti bent ke
leto valandų per dieną už
darbį, šiais metais nieko ne
rado.

jotina, kad jį užgirtų Kon
greso Senatas. »

Saigonas. — Praeitą sa
vaitę Indokinijos kare 48 
amerikiečiai užmušti ir ke
li šimtai sužeistų. Tąs paro
do mūšių paaštrėjimą. Tuo 
tarpu šimtai Amerkos lėk
tuvų veda puolimus Kambo
džoje. Padeda Saigono ar
mijai Snoulo apylinkėje.

Washingtonas.— Ameri
kos armijos generolas W. 
Donaldson kaltinamas už
mušimu šešių Vietnamo ci
vilinių žmonių irsdviejų su
žeidimu. Taip pat armijos 
pulkininkas William J. Mc
Closkey kaltinamas užmuši
mu dvieju civilinių žmonių. 
Dar neaišku, ar jiedu bus 
teisiami kaip karo krimina
listai ar ne.

New Yorkas. — Trečiadie
ni ant Queens ligoninės 
laiptų rasti negyvi Miss 
Margaret Golup, 16 metų, ir 
jos brolis Peter, 22 metų. 
Manoma, kad jie^mirė nuo 
per didelės narkotiT^dozės.

Bukareštas. — Rumunijos 
prezidentas Ceausescu išvy
ko į Palestiną. Apart Ki
nijos jis taipgi aplankys 
Mongoliją. Korėją ir Viet
namą.
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daugiakalbė tauta
AR ŠALIS

Kanadiečių “Liaudies Bal
so” (geg. 21 d.) vedamaja
me “Kas yra tauta” sako
ma:

“Ne visur vienodai supran
tama tauta. Mūsų “veiks
niai” bando išaiškinti, kad 
lietuvių tautą sudaro tiktai 
lietuviai. Kanadoje tauta 
dažnai vadina kraštą, nors 
jame yra ne viena kalba 
kalbančių. Kai kalba ar ra
šo apie Kiniją, niekad ne
sako, kad ten yra ‘daug tau
tų. Visuomet sako: “Kini
ja, kinų tauta.”

Kanados premjeras Tru
deau, kalbėdamas apie tuos, į 
kurie nori įtikinti, jog Ka- tininkai yra bankai, 
nada susideda iš dviejų tau
tų, pareiškė, kad rinkimai 
išsprendė šį klausimą.

Iš tikrųjų, Kanada yra 
daugiakalbė tauta, daugia
kalbė šalis.-

Šiuo metu vargu rastum 
šalį, kuri susidėtų iš viena 
kalba kalbančųjų. Susimai
šymas labai didelis.

Jeigu būtų kanadiečiai 
skaldomi į skirtingas tautas,

Istorine sutartis
PASTARUOJU laiku į pasaulį buvo pradėję iš 

Jungtinės Arabų Respublikos (Eigpto) sostinės Cairo 
plisti visokie gandai apie naujosios vyriausybės įsu pre
zidentu Sadatu priešakyje naują politikos kursą. Ji 
esanti pasiryžus ant visados susidaro ti su tais egip
tiečiais, kurie norėtų tęsti buvusio prezidento Nasserio 
pasirinktą kooperavimo ir glaudaus bendradarbiavimo 
su Tarybų Sąjunga ir socialistinėmis šalimis kelią. Ne
reikia nė kalbėti, jog tie gandai buvo labai arti prie šir
dies Vakarų diplomatams. Juos karštai sveikino ir 
Amerikos komercinė spauda.

Bet staiga viskas apsiverčia “aukštyn kojomis.” 
Pereitą ketvirtadienį iš to paties Cairo pasaulis išgirsta, 
kad tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinės Arabų Respubli
kos sudaryta ir pasirašyta net penkiolikos metų drau
gystės ir bendradarbiavimo sutartis. Sutartyje pasiža
dama tęsti dabartinį bendradarbiavimą. Tarybų Sąjunga 
pasižada Egiptui ir ateitye duoti visokeriopą pagalbą 
jo kovoje už atsiėmimą iš izraeliečių užgrobtų žemių, 
dar labiau praplėsti kultūrinį ir mokslinį bei techninį 
bendradarbiavimą. Dar kartą pabrėžiama svarba pa- tai galėtų reikalauti pripa- 
saulinei taikai palaikymo ir plėtimo draugystės tarp 
arabų ir socialistinio pasaulio.

Naują sutartį sudarė ir pasirašė Tarybų Sąjungos 
prezidentas Podgornas ir Egipto prezidentas Sadatas. 
Neabejojama, kad trumpiausiu laiku sutartis bus ratifi
kuota (užgirta) abiejų kraštų parlamentų.

Šiuo* įvykiu, aišku, tapo smarkiai pritrenkti tie Va
karuose, ypač čia Jungtinėse Valstijose, kurie prana
šavo Egipto naujosios vyriausybės smarkų pasukimą į 
Vakarus. Iš Iraelio pranešama, kad šiuo nauju įvykiu 
labai susirūpinusi Izraelio vyriausybė. Joje esą didelis 
nusivylimas Sadatu.

Kaip ten bebūtų, neapsimoka spekuliuoti, kaip ši 
sutartis atsilieps į pastangas Vidurio Rytuose atsteigti 
taiką. Atrodo, kad Egiptas ir kiti arabų kraštai laikysis 
senojo kurso, jog tarp Izraelio ir jų negali būti taikos 
ir sugyvenimo tol, kol izraeliečiai neišsikraustys iš už
grobtųjų arabiškų žemių. Nė valandėlei netenka abejo
ti, kad ši ilgametė sutartis smarkiai sustiprins Vidurio 
Rytuose taikos jėgas. Ją tik karštai gali pasveikinti 
visi, kuriems arti prie širdies tautų draugystė ir pasau
linė taika.

žinimo italai, vokiečiai 
Ukrainai, kurie sudaro didelį 
skaičių. F 
veikiausiai ukrainiečiai 
daro pusę gyventojų.”

Tokios pagalbos jai nereikia!
MŪSŲ* vyriausybės rateliuose dažnai prisimenama 

apie padidinimą pagalbos Pietų Amerikos kraštams. 
Paskutiniais keleriais metais per daug dėmesio buvo 
skiriama Europai, Azijai ir Afrikai, o beveik pamiršti 
esą mūsų kaimynai Lotynų Amerikoje.

Bet kokia pagalba turima galvoje? Net keliais at
vejais prezidentas Nixonas išsireiškė apie padidinimą 
Pietų Amerikai militarinės pagalbos. Jai reikią duoti 
daugiau moderniškų ginklų ir amunicijos. Tai esą rei
kalinga abiejų Amerikų saugumui.

Ką apie tai galvoja patys Pietų Amerikos kraš
tai? Keista, kad iki šiol bent jau viešai jų pusėje vieš
patavo “graži” tyla. Tik šiomis dienomis prabilo Čilės 
prezidentas Allendė. Jis pasakė, kad tokios pagalbos, tai 
yra militarinės pagalbos, Pietų Amerikai nereikia. Jau 
ir taip visoje eilėje Pietų Amerikos kraštų siautėja mi
litarinės diktatūros. Ir dar jas norėtų Šiaurės Amerika 
daugiau apginkluoti!

Reikia manyti, kad Čilės prezidentas, atmesdamas 
tokią iš Jungtinių Valstijų pagalbą, kalba už visų Pietų 
Amerikos kraštų liaudį. Militarinė pagalba tiktai dar 
labiau apsunkintų darbo- liaudį ir pastūmėtų ją į dar 
gilesnį skurdą. Reikia linkėti, kad prezidento Allendes 
nusistatymą parems kitos šalys, kuriose militaristai 
dar nėra užgrobę galios, dar nėra įvedę militarinės dik
tatūros.

KANADIETIS VEIKĖJAS 
APIE LAISVĖS ALBUMĄ

Kanados pažangiųjų lietu
vių veikėjas Z. Janauskas 
rašo:

“Jau ir kanadiečius pasie
kė Laisvės Jubiliejinis Albu
mas. '

Tai gana didelis ir gražus 
leidinys. Yra gražaus ir 
įdomaus pasiskaitymo.

Jame atsispindi didelė da
lis amerikiečių veiklos, ku
ria kiekvienas lietuvis gali 
pasidžiaugti.

Taipgi telpa ir keletas ka-

nadiečių sveikinimų bei ra
šinių. Žinoma, galėjo ir tu
rėjo jų būti daugiau.

Ypatingai albume stokoja 
vieno kito rašinio iš kana
diečių meninės veiklos.

Veikiausiai mes ne pil
nai supratome, kokį jis tu
rės istorinį pobūdį, ar nepa
sistengėme ir nesugebėjome 
to atlikti.

Atsispindėtų aiškiau ir 
plačiau ir mūsų, kanadiečių, 
veikla.

Laisvįečiai, išleisdami šį 
Jubiliejinį Albumą, atliko 
gerą darbą.”

Kame pagrindinė priežas
tis?

Namų statymo kompani
jos ir kontraktoriai kaltina 
statybos darbininkų iškovo
tas gana aukštas algas. Bet 
geležinkelininkų unijų or
ganas “Labor” (geg. 22 d.) 
tą argumentą tvirtai atmu
ša. Savairaštis argumen
tuoja faktais, kuriuos yra 
paskelbęs George Romney, 
buvęs Michigano valstijos 
gubernatorius, o dabar U. 
S. Department of Housing 
and Development agentūros 
pirmininikas. Mr. Romney 
patiekti faktai paneigia te
oriją, kad aukštos algos 
yra atsakingos už namų 
kainos iškilimą. Didieji kal- 

kurie

apie 
jau 

arba

lupa aukštus procentus už 
paskolas iš jų ir žemės savi
ninkai. Pav., už pskolas 19- 
65 metais bankai imdavo 
5.25 procento, o 1970 me
tais jau plėšė 8.25 proc. Va
dinasi, procentai pakilo 63 
procent. Žemės sklypas 19- 
65 metais kainavo 
$3,500, o 1970 metais 
reikėjo mokėti $6,100, 
77 procentus daugiau.

‘O kaip buvo per tą patį 
penkerių metų laikotarpį 
su statybos darbininkų al
gomis? Jos, žinoma, irgi ge
rokai pakilo, bet tiktai apie 
41 procentu. Todėl vyriau
siais gyvenamųjų namų sta
tybos tokio pabrangimo 
kaltininkais ir reikia laiky
ti ne darbininkus ir j u al- |au^0Ja ,, , , gas, sako Labor”, bet ban
kus ir žemės savininkus.

MIAMI, FLA
Gegužės 17 dieną mirė Juo

zapas Birštonas, sulaukęs 
79 metų amžiaus. Laidotu
vės buvo iškilmingos, skait
lingos ir puošnios. Nuliū
dime paliko savo žmoną 
Adelę, dukterį Frances Ber
ger, posūnį Victor Ūsą, 
dvi seseris ir vieną brolį Al
bertą. Gimimu paėjo iš 
Vilkaviškio apylinkės Lietu
voje.

Liūdi jo gimines ir drau
gijų nariai.

Prenumeravo die n r a š t į 
“Vilnį” nuo pat jos įsikū
rimo. “Laisvę” skaitė pri
puolamai. Atminčiai jo — 
žmona Adelė Birštonienė

‘.“Laisve i” $100, 
“Vilniai $200, Aido chorui

Clarence Ericson, nušvies
damas velionio biografiją. 
Inž. A. P. Gabrėnas, kaip 
Aido choro pirmininkas, ve
lionį pagerbdamas, ragino 
ne tik choro narius, bet ir 
tuos, kurie prie choro ne1 
priklauso, sekti velionio pa
vyzdžiu: nepasiduoti senat
vei, bet veikti draugijose 
iki paskutinio mūsų širdžių 
dūžio.

Birutė Ramoškaitė-Mann 
laike apeigų sudainavo “Ty
kiai Nemunėlis teka.” s

Velionis tapo palaidotas 
naujame, gražiame, moder
niškame Miamio kapinynu.

S. Žavi?

Baltimore, Md.
Mūsų LLD| 25-osios kuo

pos nutarimas suruošti pra
mogą gegužės 16 d. pas drg. 
P. Kuprį — pilnai įgyven
tas.

Kadangi tą dieną gana 
smarkiai lijo, tai d-go P. 
Kuprio vieta pasirodė neį
manoma naudotis.

Dėkui draugams J. J. 
Staniams, jie suteikė vietą 
savo gražiai Įrengtame na
me. Susirinkusieji jiems bu
vo didžiai dėkingi. Jiems 
teko daug padirbėti, ir pra
moga skaitėsi labai nau
dinga.

Ačiū draugams chesterie- 
čiams už jų atsilnkymą. Jie 
pridavė daug ūpo mūsų 
draugėms. Aukojusieji iš
laidoms padengti pilnai pa
rodė, jų pilną pasitenkinimą 
pramoga.

Draugė Birtonienė susi- 
" jaudinimo valandoje pagei

davo, kad tilptų laikraštyje 
dalis S. Zavio įžanginės kal
bos prie karsto.
Draugai ir prieteliai: 
Juozapo Birštono:

Nėra didesnio skausmo, 
kaip minėti praeities laimės 
dienas nelaimėje. Su skaus- 

hartfordiečių—E. BrazauV- ™ širdyse mes esame <susi- 
kienės ir O. Brazauskienės, i’inkę čionai, ---- ---------

ir newyorkietes-aidietes H.
Jubiliejinės šventės kon

certas įvyko gegužės 23 die- : 
ną, nuosavuose Laisvės cho- , 
ro namuose, 157 Hungerford 
St. Jau daugelis metų, kai 
Laisvės choras įsigijo nuosa
vą namą. Nors jis nedidelis, 
bet jaukus ir malonus. Salės 
sienas puošia Choro fotogra
fijos iš praėjusios, skirtin
gų metų, veiklos, ir dvi fo
tografijos buvusiųjų J A V 
prezidentų: F. D. Roosevelt 
ir J. F. Kennedy. .

Svečių susirinko pilnutė
lė salė. Daug suvažiavo iš 
kitų miestų, nuvyko ten ir 
mūsų aidiečiai, kurie atliko 
dalį meninės programos.

Programą pravedė drau
gė O. Šilkienė. Ji priminė 
Laisvės choro 45 metų su
kaktį ir nuveiktus darbus, 
pasveikino New Yorko Aido 
chorą ir ten atsilankiusius 
svečius iš arti ir toli.

Atrodo, kad Laisvės cho
ras tikrai buvo prisirengęs 
pasirodyti savo 45 metų pa
minėjime. Choro mokytojos 
Wilma Hollis vadovybėje, 
jis labai harmoningai, išlai
kydamas ritmą bei niuan
sus, atliko dainas: “Pienė,” 
“Šlama šilko vėjas,” “Liep
tas” ir “Lietuviškas valio,” 
o jo solistė (buvusi hi- 
dietė) Elena Brazaųj|ienė 
šį kartą ypatingai gražiai 
sudainavo: “Ar žinai” — 
Raudonikio. Malonu pasi
klausyti — buvo kuo pasi
gėrėti.

Pakviestas dainuoti, mūsų 
Aidas pirmiausia išstojo su 
solistais N. Ventiene, V. Be- 
keriu ir A. Iešmantą. N. 
Ventienė, kaip vis u o m e t, 
švelniai ir jautriai padai
navo: “Saulelė raudona” ir 
“Kilk saulute iš už miško”; 
V. Bekeris atliko: “A Man 
Without Love”; A. Iešman
tą — “Saldus alutis.” Jiems 
pianu akompanavo Mildred 
Stensler.
; Aido choras, vadovybėje 
mokytojos M. Stensler, atli
ko: “Draugystės daina,” 
“Per tėviškės žemę,” “Au
gau pas tėvelį,” “Blowing in 
the Wind,” “Laimėsim ti
krai”! o moterys sudainavo 
“Ramunėlė.”

Pietūs buvo labai geri, 
vaišės gausios. Už tai šir
dingai dėkojame šeiminin
kėms ir rengėjams, apie ku
riuos patys vietiniai veikė
jai parašys.

Hartfordo Laisves Chorui 
keturiasdešimt penkeri metai

Šiemet sukanka 45 metai 
nuo įsikūrimo H a r t f o r d o 
Laisvės choro, kuris yra la
bai populiarus toje plačioje 
apylinkėje ir atlieka labai 
svarbų vaidmenį pažangiųjų 
/lietuvių kultūrinėje veikloje, 
Connecticut valstijoje.

Retas kuris parengimas 
praeina be kokių nors su
kakčių paminėjimų. Šiame 
parengime pasitaikė net 
trys gimtadieniai: dviejų

i

Saskatch e w a n o j

GERAI, KAD IR 
KATALIKAI 
SUSIPRANTA

Mūsų kaimynas, Brookly- 
no kunigų “Darbininkas” 
(geg. 28 d.) skundžiasi ka
talikų kunigų ir davatkų 
skaičiaus sumažėjimu. An
tai, girdi, Amerikoje kata
likų skaičius per trumpą 
laikotarpį pakilo, o jų “dva
sios vadų” armija smarkiai 
susimažino.

“Darbininkas” paduoda 
tokius skaičius.

Jungtinėse Valstybėse pagal 
oficialią bažnytinę statistiką 
katalikų 1970 buvo 48,214,749, 
arba 23.5 proc. visų Amerikos 
gyventojų. Tas skaičius yra 
242,000 didesnis nei prieš me
tus.

Dvasininkų (kunigų, vienuo
lių, seselių) skaičius 7,000 ma
žesnis nei 1969. Kunigų bend
ras skaičius 58,161—tai 1031 
mažiau nei prieš metus. Sese
lių yra 153,645, mažiau 7,286.

Klierikų yra 25,710 — su
mažėjo 3,256 nuo 1969 metų.

Katalikų mokyklose perei
tais metais mokinių buvo 3,- 
348,421 — sumažėjo 290,695, 
o iper paskutinius dešimt me
tų sumažėjo 951,810.

Pirmu kartu katalikų mo
kyklose pasauliečių mokytojų 
skaičius prašoko seselių skai
čių: pasauliečių mokytojų yra 
108,844, seselių ar vyrų vie
nuolių 93,594.

O mums gi norisi Ameri
kos katalikus smarkiai pa
sveikinti. Kunigų ir davat
kų skaičiaus mažėjimas pa
rodo jų susipratimo augi
mą. Daugelis jų prieina, 
matyt, išvados, kad labai 
gražiai galima su mažiau 
“dvasios vadų” apsieiti.

Feiferienės. Visoms sudai
nuota “Ilgiausių metų,” o 
jos, atsidėkodamos už ga
rus linkėjimus, pavaišino.

Pabaigoje kalbėjo O. Šil- 
kienė, K. Miller ir E. Bra
zauskienė, kuri prisiminė 
praleistus Aido chore išdai
nuotus metus. Nuo newyor- 
kiečių Laisvės chorą pa
sveikino N. Bukn i e n ė , J. 
Grybas ir P. Venta. Jie pa
linkėjo Laisvės chorui sėk
mingai tęsti taip svarbų 
kultūrinį darbą Connecticut 
pažangiųjų lietuvių tarpe. 
Kvietė atsilankyti į Aido 
choro 60-mečio jubiliejų, 
kuris įvyks sekančiais me
tais, pavasaryje.

JAV pažangiųjų lietuvių 
chorų puoselėjimas per me
tų metus džiugina širdį, ir 
mes, aidiečiai, džiaugiamės 
turėję progos dalyvauti 
Laisvės choro 45-mečio pa
minėjime; tad pravartu nors 
keliais žodžiais pažvelgti į

DARBININKŲ ALGOS IR 
STATYBOS 
BRANGUMMAS

Paskutiniais keleriais me
tais gyvenamųjų namų kai
nos iškilo į pačias padan
ges. Pąv., jeigu šeimos na
mas (naujas) vidutiniai 19- 
65 metąis kainavo $16,825, 
tai 1^70 metais toks pat 
namas jau kainavo apie 
$25,0Q0. Tai reiškia, kad 
namo kainą pakilo apie 50 
procentų.

Laisvės choras susiorga
nizavo .1927 metų kovo mė
nesį. Pirmas Choro moky
tojas buvo J. Plikimas, o 
antroji — įžymi solistė B. 
Ramošakitė, kuri dabar mo
ko Miamio Aido chorą. Tre
čias buvo V. Visockis, o ket
virtoji — dabartinė moky
toja Wilma Hollis, kuri yra 
prancūzų kilmės. Jau 26 me
tai, kai ji vadovauja" Lais
vės chorui ir stengiasi kuo 
daugiau pažinti lietuvių 
kalbą, jos dvasią bei dainų 
prasmę.

Prieš išvažiuojant namo, 
dūr aplankėme sergantį bu
vusį aidietį W. Brazauską. 
Prisimename, kaip dar 
“Laisvės” patalpose ant At
lantic Avė. juodu su žmona 
Elena gyveno ir prižiūrėjo 
namą, dalyvavo organizaci
jose, dainavo Aido chore. O 
šiandien jis kanki namas 
sunkios ligos... Gaip gai
la... Kaip skaudu...

Aidiečiai nuoširdžiai dėko
ja Laisvės chorui už pakvie
timą į koncertą ir už vai
šes. Mets linkime Laisvės 
chorui sėkmingų ir darbin
gų metų ateityje ir sulauk
ti auksinio jubiliejaus. Pra
šome sekančiais metais at- 
silankyti pas mūs į New 
į New Yo.rką, kuomet Aido 
'Choras švęs savo 60 metų 
jubiliejų.

H. Feiferiene

, kad atiduoti 
paskutinę pagarbą ir jau tik 
mintimis paspasti dešinę 
mūsų visų mylėto ir gerbia
mo Juozapo Birštono. Kaip 
mums visiems, taip ir mū
sų Juozapui rodėsi, kad dar 
taip neseniai jo motinėlė, 
linguodama jį vygėje,’ su 
motiniška meile širdyje 
migdydama jį niūniavo jam 
lopšinę dainelę:

Pasakysiu (pasakėlę — 
iš dainų tylių.

Migki, mano mažutėli — 
čiūčia, liūlia liu.

Kai užaugsi—iškeliausi 
į pasaulį platų.

Kiek tą vakarą išliesiu 
ašarų gailių.

Ah! Miegok, mažyti 
mano, šią naktelę tylią, 

čiūčia, liu-lia, čiūčia, liu-lia, 
čiūčia, liu-lia, liu-lia.

Juozapas Birštonas išsiri
to iš vystyklų—augo, bren
do ir užaugęs iškeliavo į 
platųjį pasaulį sau laimės 
ieškoti.

Jį viskas žavėjo —- 
šviesi išmintis, 

Kūrėjų prakilnūs
darbai nemirtingi. 

Praeities amžių
gili paslaptis 

Ir laikai ateities
palaimingi.

ir Dūdonių šeima. Po $10: 
J. S. Deltuva, P. Šlajus, L. 
M. Antanaičiai, J. J. Sta
niai, Pečkių šeima ir J. Kas
paravičius (nors jie pramo
goje nedalyvavo, bet auką po 
$10 pridavė); draugai J. F. A' 
Deltuvai aukojo $12 irmais- , 
to; P. Gižauskienė aukojo 
$7. Po $5: Bevardis, M. Ši- 
lanskienė, P. Paserskis, O. 
Kučiauskaitė, E. Magdu- 
šauskienė, A. Žemaitienė, P. 
Kupris, A. King, H. Anta
naitienė.

Aukų suplaukė $156. Pa
dengus išlaidas, nutarta 
$100 pasiųsti laikraščiui 
“Laisvei” jos 60-mečio ju
biliejaus proga. Gal ta su
ma nebūtų buvusi tokia gra
ži, jei ne draugų J. J. Sta
nių pasiaukojimas ne tik

Suaugęs jis buvo širdimi darbu, bet ir maistu. Kaip

sode,

tako.

t

visuomet, draugų Antanai
čių šeima padovanojo už
kandžių prie kavos.

Visiems nuoširdus ačiū!
Vinco Duktė

su gamta — upelio supras
damas šneką.

Jis jaute, ką šnara 
jam medžiai

Kuo skundžias
žolelė prie

Ir aiški jam buvo
žvaigždynų knyga,

Su juo šnekučiuodavo 
marių banga.

žavėjo jį jausmingi 
dainų akordai

Ir nuovargio laikais
rado sau pailsį

Ir suraminimą žavingų 
garsų simfonijoje.

Iki pat savo gyvenimo su
temų, pagal savo jėgą ir iš
galę, velionis dainavo chore 
ir daugiausia puoselėjo lie
tuviškos kultūros pradus. 
Ir va, ūmai sustojo plakusi 
jo jautri širdis, ir jo viešna
gė šiame vargų pasaulyje 
tapo užbaigta. Jo lakios 
mintys išskrido sielos spar
nais į mums nežinomas, slė
piningas beribės dausas, 
palikdamos mums tęsti jo 
neužbaigtus darbus ir ne
nuleisti rankų veikloje už 
taiką ir laimingesnę ateitį 
viso pasaulio žmonėms.

Angliškai kalbėjo jo ar
timas draugas iš Detroito

Chester, Pa. *
Laikas bėga labai greitai. 

Visi keliauja į laukus pa
sigrožėti pavasario grožiu. 
O mūsų tautiečiai išvažiuo
ja į Lietuvą ir kitas tary
bines respublikas. Mūsų 
geras draugas Dudonis iš
važiuoja į Lietuvą aplanky
ti savo mielus gimines. Sa
ko, bus geros vakacijos. Su
grįš geroje nuotaikoje* pas 
savo šeimą.

į Bet mes irgi visi nusitar
kime suvažiuoti į mums 
gerai žinomą vietą 6024 
Wayne Ave., Philadelph i jo
je, birželio 13 dieną. Ten 
įvyks šaunus parengimas.

A. Lipčius

1942 metų gegužes 15-oji
— tarybines reaktyvines 
aviacijos gimimo diena. Tų į 
diėną pakilo į dangų pirmas 
tarybinis reaktyvinis lėktu
vas Bi-i.
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PRANEŠIMAI
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks birželio 6 d., 2 
vai. po pietų, salėje 715 No. 
6th St.

Draugai ir draugės: At- 
vikite į šitą susirinkimą, 
nes susikaupė daug svarbių 
reikalų. Dėl to, kad gegu
žės mėn. susirinkimas ne
įvyko, nes tą dieną turėjo
me parengimą. O už sa
vaitės po susirinkimo turė
sime kitą parengimą — bir
želio 13 d. (42-43)

Rochester, N. Y.
Birželio 6 d. Gedimino 

Draugystės pusmetinis su
sirinkimas. Pradžia 1 va
landą po pietų. Visi nariai 
kviečiami nesivėluoti, nes 
po susirinkimo bus piknikas 
arba gegužinė. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Visi lie- 

, tuviai prašomi dalyvauti. 
> Mes visų maloniai lauksime. 

Vieta: 575 Joseph Ave.
Rengėjai

(42-43)

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association Klubo na
rių susirinkimas paprastai 
įvyksta pirmą sekmadienį 
mėnesio, bet buvo padary
tas tarimas, kad šis įvyk
tų antrą sekmadienį, birže
lio 13 d., 2 vai. po pietų, 
15-17 Ann St.

Prašome narius įsitėmyti 
ir atvykti į susirinkimą bir
želio 13 d.

Geo. Kairis,, sekr.
(43-44)

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks birželio 
6 d. Pradžia 2 vai. Kvie- 

” čiame visus narius dalyvau? 
ti ir pasimokėti duokles, kad 
vėliau nebūtumėt suspen
duoti. Sekantis susirinki
mas įvyks rugpiūčio mėnesį.

J. Jaskevicius, sekr.

Waukesha, Wis. — Pres- 
byterionų bažnyčia suteikė 
$10,000 Angela Davis apgy
nimo fondui. Iš Britanijos 
pranešama, kad ten susikū
rė specialus komitetas An
gela Davis apgynai.

Fitchburg, Mass.
Gegužės 19 d. mirė ilga

metis Fitchburgo gyvento
jas Jonas Samulėnas, sulau
kęs 76 metų. Tapo palai
dotas gegužės 22 d. Forest 
Hill kapinėse, Fitchburge, 
prie žmonos sesers vyro 
Vlado Tamulionio.

Liūdesy paliko žmoną An- 
ną, po tėvais Adomaitytę, 
žmonos seserį Eva Tamulio- 
nis, daug artimų giminių ir 
draugų Amerikoje ir vieną 
brolį Lietuvoje.

Jonas Samulėnas Lietu
voje paėjo iš Rokiškio rajo
no Madikų kaimo. Ameri
kon atvyko 1913 metais, ir 
beveik visą laiką gyveno 
Fitchburge. 40 metų išdir
bo vienoje Can kompanijo
je, kur buvo visų gerbia
mas. Jis nebuvo rašytojas 
ar prakalbininkas, bet per 
save prasilavinęs, apsišvie
tęs, progresyvus žmogus. 
Priklausė pine LDS. Skai
tė ir rėmė progresyvią 
spaudą. Skaitė “Laisvę,” 
kol sveikas buvo.

Prieš 8 metus gavo pirmą 
st roką. Per 3 metus dar ga
lėjo pavaikščioti, bet prieš 
5 metus antro stroke tapo 
sužalotas visas kūnas, ne
galėjo pajudėti. Labai di
delė garbė jo žmonai Annai 
ir jos seseriai Evai, kad jos 
ligonio nepadėjo į slaugymo 
namus, o laikė savo namuo
se ir rūpestingai ir gražiai 
jį prižiūrėjo iki jo mirties.

Kadangi Jonas su visais 
draugiškai s u g y v eno, tai 
koplyčioje jo karstas sken
dėjo daugybėje gėlių nuo jo 
giminių ir draugų. Pilna 
koplyčia prisirinko jo gimi
nių ir draugų atsisveikinti 
su juo paskutinį kartą.

20 pilnų mašinų palydėjo 
jį paskutinėje kelionėje — 
į kapines.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į velionio namus, 
kur buvo tinkamai pavai
šinti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė. O širdingiausia 
užuojauta jo žmonai An
nai, artimiems giminėms .ir 
draugams.

ri man padėjo per visą lai
ką prižiūrėti mano vyrą, nes 
be jos pagalbos nebūčiau 
galėjusi jį prižiūrėti ir lai
kyti namie. Taip pat dėko
ju maloniai draugei Petro
nei Petkus, kad ji atvažiuo
davo iš Philadelphijos po 
kelis mėnesius per vasarą ir 
pagelbėdavo mums prižiū
rėti ligonį.

Taip pat širdingai ačiū 
visiems giminėms ir drau
gams už gėles, atsilankiu
siems palydėti mano drau
gą į kapiRes. Ir visiems, 
kurie kuo nors pagelbėjo 
man p e r g y v e n ti širdies 
skausmą netekus mylimo 
vyro.

Dar sykį visiems širdin
gai

BUSINESS OPPORTUNITY

^Service Station (Getty) Ulster 
County, NY on main highway. Good 
sales and repairs. 300,000 gallons per 
yr. 3 bays, wrecker, fully equipped. 
5 room, house on 8 acres. $85,000. 
Walter J. Galiauskas, Broker. 914- 
688-7745. (42-46)

For sale, lumber and building ma
terial yard sou t her n Monmouth 
County, New Jersey 200’x300' 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-44'9-7710

(40-47)

S. Rainard

ŠIRDINGA PADĖKA
Noriu padėkoti savo se

seriai Evai Tamulioniis, ku-

MIAMI, FLORIDA

Juozas Birštonas
' mirė gegužės 17 d., š. m.

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą velio
nio žmonai Adelei, dukrai Frances Berger ir jos 
šeimai, seserims Amerikoje ir Lietuvoje ir jų 
šeimoms; broliui Albertui, posūniui Victor Ūsas 
ir motinai, taipgi kitiems giminėms ir idėjos 
draugams.

F. H. Mankauskai M. Ragis 1
F. M. Kvietkai J. U. Daugirdai 1
M. Navickienė Victor Sodeika 1
J. Armon C. M. Tamašiūnai 1
Ig. Urbonas J. E. Sliekai 1
C. Bendar J. 0. Šimkai 1
V. Dyer J. M. Kanceriai 1
A. M. Walley A. S. Masonai 1
M. King J. M. Kruppai
S. J. Jurevičiai S. B. Žaviai
E. Purlis J. Smalenskas
R. M. Chuladai J. M. Kochiai
A. Bečienė Tony Clemens
V. J. E. Stankai J. P. Dragūnas
C. E. Aimontai H. M. Clee
V. M. Bovinai J. Augutienė
P. Gudelis Pauline Urbon
J. W. S. Thomsonai P. M. Pociai
J. R. Stevensonai W. Mikulėnas
J. M. Paukštaičiai J. E. Finenko
Mary Ur bon M. Cvirkiene
A. Paukštienė Helen Hinman

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
New England’s largest capacity enrollment each season

CAMP FATIMA-BERNADETTE
(boys) (girls)

Sponsors: Diocese of Manchester
In beautiful New Hampshire

October camping — Water Skiing — Sailing — Basketball — Archery 
Tennis Boating — Crafts ■— Baseball — Swimming — Canoeing — 

Hiking — Hourseback and trail riding
$480 per person. June 27th to Aug. 22. $240 per month.

Two weeks periods available. Rating New Hampshire Department of 
Health. Excellent Standard: American Camping Association, National 
Catholic Camping Association. Staffed by Teachers, Registered Nurse 
and Experienced College Student Counselors. Rev. Karl E. Dowd, Direc
tor. Write! to: 153 Ash Street, Manchester, N. H. 03105- (43-44)

HELP WANTED-MALE-FEMALE

EXPERIENCED DYER

Able to take charge of 
3rd Shift 

Excellent Salary 
Permanent Position 

All Benefits

ARNATEX DYEING AND
FINISHING CO.. INC.

ačiū!
Anna Samulėnas
Žmona

Hunterdon Co., N. J. Profitable 
restaurant on major hwy.close to a 
new all yr round resort area. Family 
owned for many years, now ready 
to retire. Fully equipped and ready 
to go. $150,000, terms available.

Copper iKpttle Realty, Realtor 
2QiX35-4004 (40-47)

Electrician-Wireman. Small com
pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
consisting of wiring special auto
matic machines and our standard 
units,
wiring schmatics.
Shield, profit sharing, 9 hrs. per day, 
vacations, life insurance.

201-486-6108. (43-48)

Must have knowledge of
Blue Cross/Blue

DENTAL CAREERS 
BEA DENTAL 
ASSISTANT 

(in 5 months) 

DENTAL 
TECHNICIAN 

(in 10 months) 
IMMEDIATE 

ENROLLMENT 
Free Placement

Polyester Knit .Piece Dyers

Cross St. and River Rd.
Bogota, N. J.
201-488-1112

(42-44)

Cleveland, Ohio
Iš CLM Klubo susirinkimo, 
įvykusio gegužės 13 dieną

Susirinkimas buvo gra
žus. Narių ir viešnių susi
rinko vidutiniškai.

Klubo pirmininkė draugė 
A. Palton atidarė susirinki
mą ir likosi tvarkos vedėja.

Valdybos raportai: Vis
kas geroje tvarkoje. Kny
gų patikrinimo komisija ra
portavo, kad viskas sutvar
kyta.

Ligonių lankymo komisi
ja raportavo., kad drg. M. 
Mačuta yra išvežtas į kitą 
ligoninę. Ten gydo gimnas- 
tikais, bet mažai ką ge
riau ...

Senoji Vasiliauskiene sun
kiai serga. Draugė A. žu- 
kienė grįžo iš ligoninės. Sa
kosi, gražiai stiprėja. Nu
tarta pasiųsti kortelę drg. 
Verai Young, nes ji negali 
dalyvauti susirinkimu o s e . 
Linkiu visoms greitai su
stiprėti.

Susirinkimui pasibaigus, 
turėjome išleistuvių vaišes. 
Juzė Bekenas ir jos sesutė 
Ona Gurklienė vyksta į Lie
tuvą aplankyti saviškius. 
Laimingos kelionės joms.

Šios draugės vaišino: Ona 
Kazilonis, J. A. Žemaitis, 
M. Mason, Ona Eitutis, Bu
tėnienė, R. Andrušonienė. 
Ačiū visoms už vaišes.. O 
Juzės ir Onos lauksime su
grįžtant iš tolimos kelionės.

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas įvyks birželio 10 

i dieną paprastoje vietoje ir 
'paprastu laiku. Draugės 
narės malonėkite dalyav.uti

I skaitlingai, nes bus pusme-
Gal tu-

ką naujo nutarti ir 
Turėsime ir kavu-

A. S.

Historic 4 Seasons Inn. Fine Bus
iness, excellent condition. Retiring 
after 21 yrs. $98,000. J. W. Harwood, 
Delaware Inn., Stamford, New" York 
12167. Phone 607-652-4351.

(42-46)

LP’S, experienced, full and part- 
time, all shifts, modern nursing 
unit, excellent benefits, 93 Nelson 
Ave., J. C. 201-659-7540. 10 AM 
3 PM. (42-43)

LO 9-9155
Approved for Veleron training

McCARRIE SCHOOL
MECHANICAL DENTISTRY
A Hospital Associated Institution 

132 N. T2th St.. Philo.. Pa. 10 9-9)55
——Mist.

tinis susirinkimais, 
rėsime 
veikti', 
tės.

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar, Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Hts., N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino. 201-793-9607. (43-50)

RN’S & LPN’S. Full and part 
time. All shifts. Attractive per
sonnel policies and salaries. Excel
lent working conditions. Call Dir
ector of Nurses, 201-828-2400 for 
interview. New Bruswick, N. J.

(43-44)

COOK-Helper. Full or part time. 
Good salary. Call for appointment 

201-828-2400.
(43-44)

FOR SALE

260’ Lakefront, prvt marina boat
house. 10 rm. colonial 3 rms fur
nished. 3 ¥2 lovely acres. Oneida 
Lake N. shore. 30 min. to Syracuse. 
$37,900. Transferred owiieh / ■ -

203-775-9029. (39-43)

CLERK-TYPIST for Accounting 
Dept s. Excellent benefits, profit 
sharing. Steady work. Apply week 
days 8:30—5 PM. Ask for Mr. 
George Grefe, 201-369-4343. Wilson 
Products Co. Division of Dart In
dustries, Neshanic, N. J,

An Equal Opportunity Employer.
(43-44)

VERMONT LAND

259 acres farm with old building, 
360 degree outstanding view of Lakes 
and Mountains. ^285 per acres and 
207c down.
ROBERTS REAL ESTATE, INC.

Newport, Vermont, 05855 
Tel. 802-334-6400

(43-44)

Large Resort in W^ite Mts. Out
standing oppty in the heart of N. 
H.’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas. Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvf. swim pool, spac landscapd 
grnds, hotel dining rm & kitch. A 
great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000. Owner will accept 
$75,000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara (į, Curry, Inc. 
Bkr. East Swancey, N. H. 603-352- 
6560. (43-45)

“Oriskany Falls, N. Y. Oneida Coun
ty, Farm 155 acres,' 125 acres till
able, County Rd., 36x64 barn, farm 
house, 2 garages, 4 other, small 
buildings, Excellent Water supply, 
excellent view, excellent land.

$46,000. 315-843-5901” (43-46)

Amanas. — Jordano val
džia sako, kad nacionalisti
niai partizanai stengiasi pa
kenkti. krašto ekonomikai.

MAINTENANCE. Good advance
ment to supervisor, all trades ne
cessary, equipment and machine fab
rication, pay open, small corpora
tion modern South Plainfield plant. 
Profit Sharing 201-561-1100.

Mr. Becker. (42-44)

Electrician. 2-3 yrs. experience, 
familiar with industrial machine cir
cuitry, background in working with 
injectioin molding machines prefer
able, but not essential. Contact Mr. 
N. Porter, 757-2500 or visit. Ron a 
Plastics, Inc., 1000 So. Second St., 
Plainfield, N. J. An Equal Opportu
nity Employer. (38-43)

MILLWRIGHTS: You can make it 
at Simmons. We are looking for 2 
aggressive millwrights, must have 
formal apprenticeship programs

FIREMAN MECHANIC. High 
pressure black seal in charge. Stea
dy work, fringe benefits. Starting 
rate $3.50 per hr. plus shift differ
ential. Contact Robert A. Johnson under their betl, 4 yrs. working on 
Co. 1269 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (43-47)

GET READY & 
Central Jersey’s 
Motors dealer has 
Car Get Ready

AUTOMOTIVE 
DETAIL MAN. 
largest American 
opening in New
Dept, for reliable man with exper
ience. Top salary paid, many com
pany benefits, 201-968-1500. Ask for 
Service Manager. (39-45)

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene- Į 
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800”. (43-49)

CHAMBERMAIDS. Summer em
ployment May 15th to Oct 1st. Ex
perienced dnly need apply, Motel 

J Wildwood Crest, N. J. For info call 
609-227-7377. (39-46)

REAL ESTATE
LAKE GEORGE. ■ 42 room mansion 
on 5 acres secluded point, Sand 
beach, boat house, diving platform, 
tennis court. Season or year round. 
Also—14 room house with beach for 
sale. GENE BLACK.

518-374-5311 or 518-399-5935
(40-44)

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.

Write P.O. 737, So. Paterson Sta., 
Paterson, N. J. (42-56)

the job. For further info, contact 
the Simmons Co., Brunswick Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-352-2500, ext. 
311. Must speak English. An equal 
opportunity employer. (39-45)

PRESSMAN wanted. Opening for 
competent pressman who wants to 
grow with expanding company. 
Knowledge of web fed Flexographic 
or letter press equipment ink con
trol, color match required. Excell
ent salary, benefits and working 
conditions. Call HOLMAN LABEL 
CO., 201-273-1919. Summit, N. J.

(39-45)

PHILLIP CAREY CORP, has one 
opening for Laboratory technician. 
(Salary—normal benefits). Contact 
L. Horne, • 201-925-2100 for appoint
ment. 1414 E. Linden Ave., Linden, 
N. J. (39-43)

Dental Technician.

Central Virginia Commercial land, 
35 acres on Rt. 29, , mile North of 
Charlottesville, zoned B-l business. 
Near University of Virginia.. Offer 
accepted subject to Court confirma
tion. Contact T. M., Boyd, Commr. 
Box 1151, Charlottesville, Va.

703-296-7138. (43-46)

MARY A. STANEUS
. ’ * ■ ■

Mirė birželio 1, 1958

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

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

Elizabeth, N. J.
Binghamton, N. Y. t • > •

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

I?

Westport — Owner — Pillared raised 
ranch, 6 bdrm, 7th Br. or den/libr, 
3 ¥2 bths, beam cathedral ceil., liv 
rm w/fplc, ww carp, huge panld 
fam rm w/fp intercom, sundeck, 
2 car garage, 1 acre wooded lot 
on dead end lane. Extrord. find 
at $69,500. Call 203-226-3678.

(40-46)

$87,000 buys restaurant, property 
and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914- NA 3-6000.

(42-49)

West Shokan, Irg 6 rm custom 
bit. bluestone ranch, 5 acres. Moun
tain and water views 2 Irg. bedrms, 
liv. rm 20x30, den or bedrm, all 
wood panel’g. Covered front patio, 
2 frplcs. Irg garage. Full bsmt, oil 
heat, $55,000. Write or phone for 
appointment. M. Mehlinger, West 
Shokan, N.Y. 914-657-2428. (43-47)

BAKER. Start $10,000 yr. Salary 
increase to $15,000.

Must have cake, pastry, cookie, 
rye bread and rolls experience, 

and good decorator.
Syracuse, N. Y. 

315-468-1655 or 315-488-7633 
(40-44)

Denture dept, for repairs, waxtips 
etc., good opportunity, finest bene
fits in state, including dental plan. 

Cooperative—Hess Labs, Inc.
28 Gibson Blvd., Clark, N. J.

201-382-6500
(43-45)

TRUCK DRIVER. Immediate open
ing for driver experienced in de-| 
livering building materials. Know
ledge of Northern and Central N. 
J. essential. All benefits. Company 
moving to Totowa about July 1st. 
Call between 12 noon and 4:30 P.M 
Mr. Rotolo. 201-243-4400. (43-45)

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION POLYMERS 

Green Pond Rd., Rockaway, N. J 
201-627-8520

(40-47)

EXTRUDER OPERATORS 
and General plant workers.

No experience necessary. Special 
short schedule. Precision - Polymers, 
Green PcXnd Road, Rockaway, N. J.

201-627-8520
(40-47)

MACHINE TOOLROOM FOREMAN
Top pay, all benefits. 

LEWIS WEINER 
INDUSTRIES, INC. 

44-02 — 11th St.
Subway, 23rd and Ely St. Stop 

L. I. C. N. Y.
212 ST 6-0560 * (40-49)

IND

ASSEMBLERS. Full time. Inter
esting work with young electronic 
firm. Apply in person. Platronics- 
Seals, 1007 Paulson Ave., Clifton, 
N. X (42-44)

Maintenance Mechanic—2nd shift, 
experienced in production equipment 
repairs. Some electrical experience 
helpful but not necessary. Good 
starting salary, all fringe benefits. 
Equal Opportunity Employer. Con
tainer Corp, of Amerika, Monmouth 
Fibre Drum, 125 Harrison Ave., 
Matawan, N. J. 566-5534.

(42-44)

Asking $14,000. Lowville located 
foothills of the Adirondacks, 5 miles 
from Snow Ridge Turin, New York, 
1 hour from Lake Ontario, House 
with attached garage, (garage 28x- 
32). House has fireplace, wall to 
wall carpeting, big picture window 
overlooking valley, very good water 
supply, new drilled well, hot water 
heat, 1 acre lot with pond behind 
house 1¥? baths, new’ paneling. 
Make me a'n offer. Reason for sell
ing relocate. For appointment call 
315-348-8716. (43-49)

Machinist-'General. Mid-day shift. 
Excellent opportunity for advance
ment with growing Co. Competitive 
salary and benefits. Call 201-843- 
1800. (43-47)

BAKER.
Capable of

45 minutes

All around.
running shop.

from JERSEY.
914-561-2528

(40-44)

FOR RENT

Maintenance Mechanic. Experience 
all around man, needed for day shift, 
in plastic extrusion Plant. Steady 
work, ; 111 benefits. Rotuba 
ers, 1401 Park Ave., 
N. J. 201-486-1000

Extrud-
So. Linden, 

(43-45)

AUTOMOBILE MECHANIC
Full time, permanent job.

Experienced. Domestic and foreign 
cars. Excellent remuneration. Good 

working conditions. 
Carmichael Citroen

Washington Ave., Albany, N. Y.
518-465-3424 ( 43-46)

347

New York State. Coopertown area 
—440 acres. High producing dairy 
and potato farm. 50 head stock, full 
line equipment. ' Approx. $15,000 
in standing timber to be cut. 2 
houses and 2 barns. Full price $88,- 
000, 29% dovVn. Bagnardi Rlty, 22 
Elm St., Oneonta, N. Y. 607-432- 
t>792. (38-43)

AUTOMOBILE TECHNICIAN al
so lubrication man., Experienced. 
Chevrolet-Oldsmobile dealership. Mo
dern Shop, excellent fringe benefits. 
For information, call 201-766-4500. 
Ask for Mr. Masters. (4.3-45)

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
and manholes. Starting salary com
mensurate with experience. Call Mr. 
Bolen. 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. ' (42-48
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Pranas Stiklius

Mano brolis Kastas
Krekenavoje

(Gimimo 90, mirties 9 metų sukaktį pažymint)
(Pabaiga iš pereito num.)

Knygos, laikraščiai ir laiškai
Būdamas “iki gyvos gal

vos” aprūpintas personaline 
pensija, Kastas galėjo daug 
laiko skirti kultūriniams 
reikalams. Senu papratimu 
bandė kai ką rašyti spaudai, 
bet greitai Įsitikino, jog ne 
taip jau lengva vytis jau
nuolyną. Kaip pats išsireiš
kė — plunksna “aprūdijo” 
ir jau neberašo taip, kaip 
reikėtų.

Nenorėdamas ats i 1 i k t i

vau pluoštą laikraščių. Kol 
laikraščių neperskaitau, ne
galiu ramiai rašyti”.

Nors mudu su Kastu be
veik kas savaitę apsikeisda
vome laiškais, bet jokiomis 
progomis sveikinimų nera- 
šydavom, — nei vardadie- 
nias, nei gimtadieniais. No
rėdamas Kastą pradžiugin
ti, aš sugalvojau vieno gim
tadienio proga pasveikinti 
jį eilėraščiu:

Sveikinimas 1959 metų

ir nebeklausė. Mėgino dar 
parašyti man laišką, bet iš 
to nieko neišėjo. Tuomet 
jis numetė plunksną ii* 
pasakė:

—Na, jeigu jau aš nega
liu rašyti, tai su manim 
baigta!

Lyg norėjo vis kažkur ei
ti iš-namų,minėjo L.Tolsto
jaus nerimą prieš mirtį. Sa
kė išeisiąs pro langą, jeigu 
jo neleis išeiti pro duris.

Paskutinę savo gyvenimo 
dieną (1962 m. vasario' 24) 
jis vėl mėgino išeiti — nuli
po nuo lovos, pargriuvo ant 
žemės ir, kai slaugė nepa
jėgė jo pakelti, tai ėmė 
šaukti žmones, kurie padėjo 
paguldyti atgal į lovą. Bet
gruodžio 25-tai dienai

Mieste pasidairius
Daugiau negu savai

Yorke lankėsi viešnia iš 
Tarybų Sąjungos, Maskvos 
Puškino vardo muziejaus 
vice-direktorė Jegorova. Ji 
čia atvyko dalyvauti nese
niai mirusio garsaus ameri
kiečio dailininko Rockwell 
Kent’o paminėjime, kuris 
įvyko Town Hall auditori
joje. ,

Puškino vardo muziejuje 
koncentruojasi Vakarų (už
sienio) menokolekcijos, ku
rios dalimi yra ir Kent’o kū
rinių kambarys. Apart da
lyvavimo paminėjime, Jego
rova susitiko su grupe pa
žangių Amerikos dailininkų 
R. Soyerio bute.

Svečiai iš Kauno
tę’ New Į Senasis mūsų gimtojo kraš-

nuo gyvenimo, jis prenume
ruodavo svarbiausius leidi
nius ir atsidėjęs juos skai
tydavo, o aptikęs ką įdo
maus, — dalydavosi ir su 
manim. Pavyzdžiui, 1958, 
XI 1.5, rašo:

“Štai ir vėl man pasivai
deno gamtos pabaisa, — ra
dijas paskelbė, kad pasimi
rė ir Petrašiūnų kapinėse 
palaidota Sofija Čiurlionie
nė, kuri man taip buvo ži
noma ir gera pažįstama...”

Toliau kitoje vietoje:
“Šiomis dienomis aš ga

vau paskaityti leidinį—“Li
teratūra ir kalba”, III to
mas. Knyga gana didelė ir 
įdomi, turi virš 600 pusla
pių. Toje knygoje tūlas V. 
K. parašė straipsnį — nuo 
“Aušros” ligi 1907 metų. 
Ten tarp daugelio kitų ir 
mane — K. Stiklių — pami
nėjo. Bet taip paminėjo, 
kad, rodos, įsispiautum į del
ną ir. .. Teisingai Mairo
nis rašė:

Jei po amžių kada skau
dūs pančiai nukris 

Ir vaikams užtekės nusi
blaivęs dangus 

Mūsų kovos ir kančios, 
be ryto naktis,

Ar jiems besuprantamos 
bus?

Taip, tokiemls kaip V. K. 
jos tikrai nesuprantamos 
(...) Man nuostabu, kaip< 
mes—Mėmelė, Jovarėlis, aš 
— taip “nemokyti”, o pries 
50 metų galėjom rašyti ir 
parašyti taip, kad net šian
dien tenka stebėtis ir cituo
ti. Ir cituodami pabrėžia, 
kad tai rašė žmonės bemok
sliai, mažaraščiai ar beveik 
beraščiai! Tai tikras spiau- 
dymasis istorijoje, kaip ka
daise vienas autorius pajuo
kė panašius “spiau distort- 
kus” (pseudoistorikus).”

Norėdamas kiek uždailin- 
ti jo įtūžį, aš, kiek įma
nydamas raminau:

“Klysta tie, kurie galvo
ja, kad bemokslis irgi gali 
sukurti ką nors tokio, kas 
sukelia žmonių dėmesį ir 
nuostabą. Kaip gi būtų ga
lėjęs Jovaras ar Stiklius ra
šyti eilėraščius, būdami be
rno k si i a i— mažaraščiai? 
Kad jie rašė neturėdami 
mokslo pažymėjimų — dip
lomų, tai visai kas kita. Be 
diplomų rašė ir tokie įžy
mūs plunksnos meistrai, 
kaip Gorkis, mūsų Žemaitė 
ir daug kitų, kurie savo kū
ryba galėjo lenktyniauti su 
diplomuotais rašytojais ir 
netgi juos pralenkti”.

Spaudai, laikraščiams 
Kastas duodavo pirmenybę 
net ir prieš laiškus, kuriuos 
labai mėgdavo ir pats netin
gėdavo rašyti. Vieną kartą 
gavęs iš manęs gana platų 
laišką, jis skubiai atsiuntė 
trumputį raštelį, kuriame 
buvo parašyta: “šiandien 
aš norėjau į Tavo laišką at
siliepti — parašyti, bet ga-

Kai mus aplanko šaltoji žiemele
Ir baltais patalais apkloja žemelę,
Kai sniegas ir ledas, miškas šerkšnu rėdos, 
Kai rogių kelias, kai riebios Kalėdos,

Kai ateis paskutinis šių metų penktadienis, 
Tai bus mano mielo Brolelio gimtadienis. 
Oi, tai bus šventė, tai bus sukaktuvės,— 
Svečių subuvimas, šaunios išgertuvės!

Tebūnie tądien pripiltos pilnos stiklinės 
Vyno, degtinės
Ir atrištos alaus putojančio statinės. '

Tegul linksminas tądien visa Krekenava, 
Tegul geria, dainuoja... Taigi, ana va: 
—Tegyvuoja mums brangus solenizantas — 
Mano brangus brolis — Stiklius Kastantas!
Valio! Linkiu Tau metų ilgiausių!
Iki kitu tokiu švenčiu sakau: 
—Su!.;

Taip jau buvo įprasta, 
kad Kastas atsiliepdavo į 
kiekvieną laišką, pakomen
tuodavo. Bet į šį sveikini
mą nesulaukiau nė vieno 
žodžio. Kiek sukau galvą, 
bet mįslės įspėti negalėjau, 
o klausti nedrįsau. Tur būt, 
mano eilėraštis išėjo baisiai 
netikęs. Ir aš užsikeikiau 
niekad daugiau jų nerašyti.

Kiekviena proga Kastas 
mane skatindavo:

“Rašyk, rašyk, brolau 
Praneli! Juo daugiau rašai, 
tuo gražiau parašai. Be 
komplimentų ir be juoko, 
tavo laiškai pirmo prizo 
verti. Tai ne laiškai, bet, 
kaip dabar sakoma — apy
braižos !”

“Man džiugu, — rašė bro
lis 1958.V.12, — kad tu vis
gi į literatūrą kapstaisi — 
kopi. Taip ir reikia. Tavo 
rašymas ir stilius (nors ir 
laiškai) kas sykis vis gražė
ja, tobulėja...”

Tokie vyresniojo brolio ir 
jau pripažinto rašytojo pa
drąsinimai vertė mane dar 
labiau stengtis, tobulinti ir 
gražinti savo “rašymo sti
lių”

Saulėlydis
Kaštui personalinę pensi

ją išmokėdavo Ramygaloje 
kiekvieno mėnesio 22 dieną. 
Iš Krekenavos į Ramygalą 
16 kilometrų važiuodavo au
tobusu, kelionėje labai nu
lįsdavo ir, sugrįžęs, 3-5 die
nas ilsėdavosi. Paskutinia- 

»me savo laiške (1962.1.24) 
jis man rašė:

“Užvakar buvau Ramy
galoje “plutelės.” Teko apie 
porą valandų laukti autobu
so. Kai sugrįžau namo, tai 
po kelionės rankos ir kojos 
drebėjo ir kvėpavimas su
trumpėjo, vakare atsigulęs 
net dejavau ir vakar visą 
diena gulėjau.”

1962 m. sausio 22 dieną, 
grįžęs iš Ramygalos su pen
sija, kaip atsigulė “pasilsė
ti,” taip daugiau ir nebeat- 
s i kėlė, — susirgo gripu ir 
visą mėnesį blogai jautėsi. 
Buvo truputį pagerėjęs, at
sirado noras valgyti ir vil
tis pasveikti, bet rašyti vis 
negalėjo — ranka drebėjo

Kastas jau buvo nebegyvas.
Mirusiojo laidotu v ė m i s 

rūpinosi Krekenavos apy
linkės ir Ramygalos rajono 
vykdomieji komitetai, vis
kas daroma valdžios lėšo
mis.

Ramus gulėjo brolis kul
tūros namų išpuoštoje salė
je ant raudonu aksomu už
tiesto paaukštinimo gražia- 
me karste, prie kurio iš 
abiejų pusių atsistojo gar
bės sargyba su raudonais 
raiščiais ant rankovių —- 
pensininnkai, kolūkie č i a i, 
mokytojai ir moksleiviai.

Netoli karsto stovėjo 
stalas, aut kurio* buvo iš
dėstyti įžymesnių žmonių 
sveikinimai Kasto 80-ųjų 
metinių proga, o taip pat 
kai kurie jo kūrybos pa
vyzdžiai, fotografijos.

Vežant karstą į kapines, 
ėjo-lydėjo didelė minia žmo
nių, daug jaunimo, ypatin
gai moksleivių. Atsisveiki
nimo kalbose brolis buvo 
apibūdintas kaip švietėjas, 
knygnešys bei literatūros 
darbuotojas.

Senesniųjų laikų .Kasto 
kūryba nūdienai netiko, tik 
maža jos dalelė buvo iš
spausdinta rinkinyje “Au
droms siaučiant.” Kai ką 
naujo parašęs atiduodavo 
Ramygalos rajoniniam laik
raščiui arba nusiųsdavo 
Amerikos pažangiajai spau
dai.

Kastas išgyveno 81 metus 
ir du mėnesius. Per pa
skutinį karą jis neteko žmo
nos, sūnaus ir dukters, bet 
liko anūkas — Rimgaudas 
Stiklius, gimęs 1943 me
tais.

Už'1905 metų revoliucinę 
veiklą Kastas buvo apdova
notas Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Garbės 
raštu.
1971.1.2

“The N. Y. Times” sako, 
kad mieste vis daugėja skai
čius kinų kalbos mokyklų. 
New Yorke, kaip žinia, gy
vena apie 50,000 kinų. Jų 
vaikai lanko bendrąsias ame
rikiečių mokyklas, bet da
bar steigiama vis daugiau 
popietinių arba šeštadieni
nių mokyklų, kur kinai vai
kai mokosi savo kalbos ir 
rašybos. Apskaičiuoj a m a, 
kad dabartiniu laiku apie 
3,400 vaikučiu lanko tokias 
mokyklas.

Tos mokyklos yra įvairių 
tendencijų. Kai kuriose 
koncentruojamasi ant kal
bos, kitose kalba yra antra
eiliu reikalu, o pabrėžiamas 
kinietiškas tautinis susipra
timas. Taipgi egzistuoja pa
sidalinimas kalbos atžvilgiu. 
Beveik 90% New Yorko ki
nų vartoja taip vadinamą 
Kantono (pietietišką) dia
lektą, kuris tiek skiriasi nuo 
bendrinės (Mandarinų) kal
bos, kad net susikalbėti ne
galima. < 
mokoma vien Kantono di-j"' 
alekėto, kitoje dalyje dėsto-' 
mi abu dialektai.

to didmiestis Kaunas! Ir 
kuo jis ne garsus! Skaičiu
mi gyventojų jis jau kon
kuruoja su. sostine Vilniu
mi. Jame yra įsikūręs gar
susis Politechnikos Institu
tas. Kaune veikia Žemės 
Ūkio Akademija. Kauno kli
nikos bene garsiausios viso
je Lietuvoje. Kaunas di
džiuojasi fabrikais.

Neseniai Amerikoje lankė
si Kauno Audiniu fabriko 
jaunas direktorius Jurgis 
Keliuotis. Turėjome laimę 
su juo susipažinti.. O va 
praeitą savaitę vėl pasitai
kė laimė susitikti, ir susi
pažinti su kauniečiais An
tanu Oransu ir jo žmonele 
Vanda. Tai puikūs, draugiš
ki žmonės. Jie Amerikoje 
viešėjo, rodos, anie ketvertą 
mėnesių. Plačiai pavažinėjo 
no mūsų platųjį kraštą. 
Na ir pabaigoje savo įdo
mios viešnagės trejetui die
nų buvo apsistoję New Yor
ke.

Antanas Oransas yra žy
mus mokslininkas. Jis yra 
docentas, ekonomikos moks
lu kandidatas, Lietuvos že- 
mes Ūkio Akademijos poli
tinės ekonomijos katedros 
vedėjas. Todėl ir čia lanky
damasis, aišku, svečias do
mėjosi visais Amerikos žmo
nių socialiniais - ekonomi
niais santykiais. Pastebėjau,; 
kad jis ypač domėjosi Ame
rikos darbininkų klasės po
zicija šios šalies ekonomi
niame gyvenime, darbo uni
jų kovomis už algų pakėli
mą ir jų santykiu su labai 
skaitlinga varguomene.

Rep.

Proga pamatyti gražius 
filmus iš Lietuvos
Lietuvoje yra rengiama 

kas penkeri metai dainų 
šventė, kur suvažiuoja iš 
visos Lietuvos dainininkų 
apie 20,000, o šokėjų 3,000. 
Šoka žemaičiai ir aukštai
čiai, šoka dzūkai ir zanavy
kai.

Kada Brooklyne buvo ro
domi tie filmai, tai publiko
je buvo daug girdėti: Oh, 
niekados nesitikėjau matyti 
tiek daug gražaus jaunimo!

Taigi, kuriems nėra pro
gos važiuoti į Lietuvą, tai 
nors filmuose matykite tuos 
įspūdingus vaizdus. O pa
matę, niekados nepamiršite.

Pramogų Kalendorius
Birželio 6 d.

LLD Antrosios apskrities 
konferencija. Pradžia 11 v. 
prieš pietus. Vieta: 15 Ann 
St., Harrison, N. J.

New Yorko ir New Jer
sey valstijų LLD kuopos 
pri siųski te savo atstovybes.

LLD 2-ros Apskr. 
Komitetas

v

Birželio 20 d.
Forest Parke pietūs. Ren

gia LLD 185 kuopa. Būki
me visi Brooklyn o ir 
linkės lietuviai.

Philadelphia, Pa.
Šaunus išleistuvių banke

tas įvyks birželio 13 dieną. 
Rengia LLD 10 kuopa. Vie
ta: 6024 Wayne Ave. Esa
te širdingai kviečiami at
silankyti. Palinkėsime ge
ros" sėkmės toms mieloms 
draugėms.

apy-

Washingtonas. — Penta
gonas sako, kad Vietname 
lieka “tik” 255,700 amerikie
čių karių. Vienu metu ten 
buvo virš 400,000 amerikie
čių-

Filmų rodymas įvyks bir
želio 6 dieną, 2 vai. po pie
tų. Filmus rodys Jonas 
Grybas Lietuvių Klube, 15 
St. Ann St., Harrison, N. J.

Visus kviečia —
LLD 2 apskr. Valdyba

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” 

dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

nau-

h
i

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadieni, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitoniu sode, 25 Roo-C 7

sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.
Komisija

Pirmadoienį labai susijau
dinusi ir susirūpinusi Mar- 
gareta Petrikienė telefonu 
pranešė, kad pabaigoje sa
vaitės smarkiai susirgo Dr. 
A. Petriką. Gavo “lengvą 
stroką” ir turėjo atsigulti 
į ligoninę. Gydytojai sako, 
kad susirgimas nepavojin
gas ir ligonis po truputį jau 
stiprėja. Labai galimas daik
tas, kad kai šie žodžiai pa- 

Prašiusi sekmadienį, ge-į sieks skaitytojus, dr. A. Pet- 
gužės 30 diena, išvyko Lie- rika. jau bus paleistas iš Ii- 
tuvon norai mėnesių atosto- gonines. 
gauti Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės Washin g to n e 
II-sis konsularinio skyriaus 
sekretorius Edmundas Juš- 
kys.su žmona Aldona ir vai
kučiais Egle ir Gediminu.

Šia proga, draugų Brones 
ir Walterio Keršulių namuo
se, ant greitųjų, buvo su
rengtos jiems išleistuvės, 
kur susirinko gražus būre-

Dalyje mokyklų Išvyko LietUVOU pailsėtil

NMU (Jūrininkų unijos) 
pastatas New Yorke dabar 
dažnai piketuojamas. Pi
ketuoja pačios unijos eili
niai nariai, kurie sako, kad 
unijos vadovybė nieko ne
daro, tuo tarpu, kaį tūks
tančiai jūrininkų praranda 
darbą. Per paskutinius pen
kerius metus 10,500 tapo iš-: 
mesti iš darbo. Dauguma 
jų yra negrai ir puertori- 
kiečiai.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais 
veje, parduosite greit. Už pa 
skelbimą kaina žema.

Drugs, Drugs, Drugs...
Drug epidemic is sweep

ing the country. A big part 
of our yoi ' are destroying 
theirJitfes in drugs. A ques
tion was asked of one of 
the users: Why the in
creasing use among young 
people?- Answer: Mainly, 
drugs have become a way 
of sidestepping ever-mount
ing social pressures. Young 
people feel strongly aboM. 
racism, poverty and war 
but can’t do much about it. 
They feel that the U. S. is 
far more concerned with 
technology than brother
hood. Since youth wants a 
change, they become rest
less, anxious, often bitter, 
their frustrations often end 
in drugs.

This country has all the 
knowledge and money to 
whip the drug epidemic. 
But it has to care enough 
about its young people to 
get the ball rolling on a 
big scale.

Use

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Kadangi daktaras susirgo 
jų vasarnamyje C atskil 
kalnuose, tai ir paguldy
tas į Green County Memori
al Hospital, 159 Jefferson 
Heights, Catskill, N. Y. 
1214.

Linkime dr. A. Petrikai 
greitai ir pilnai susveikti.

lis draugų palinkėti Juškių N-.Y-_ Lietuvių _ Moterų 
šeimai laimingos kelionės ir susirinkime gegužės 19 d 
gero poilsio tėvynėje. . -

Prie puikių vaišių stalo karnų narių: 
buvo ir gražių kalbų. Vieni 
prisiminė savo apsilanky-

= mus Lietuvoje, kiti dar ren
giasi šiais metais išvažiuo
ti, treti svajoja kitais me
tas aplankyt Lietuvą.

Labai raila, kad pasitaikė 
lietinga diena ir negalėjome 
pasidžiaugti draugų Keršu- 
liu vešliai sužaliavusiu so
du, tik pro langą pasižiūrėję 
gėrėjomės.

Kai kurie palydėjo drau
gus Juškius į Kennedy aero
dromą, iš kur su Aeroflot 
orlaiviu jie pakilo Vilniaus 
link. Šiuos žodžius skaitant, 
draugai Juškiai jau bus Vil
niuje. savo tėvynėje.

Linkime jiems viso geriau
sio ir su pilna energija su
grįžti atgal prie savo taip 
atsakomingo darbo.

Hanoius. — Pietų Vietna
mo Laikinoji revoliucinė 
valdžia pasveikino Laoso 
Liaudies išsilaisvinimo 
frontą. Pietų Vietnamo pa
triotai sako, kad netoli lai
kas, kuomet Vietnamo, Lao
so ir Kambodijos liaudys 
kartu sutriuškins užsienio 
interventus ir atsteigs lais
vę visoje Indokinijoje.

gauta Klubui aukų nuo sė

A. Černiauskienė, $5.
J. Pužauskienė, $5,
A. Petraitienė, $2.
Tariame joms ačiū ir lin

kime gražiai praleisti vasa
rą ir po Labor Day šventės 
dalyvauti Klubo susirinki
me. . L. K—te, fin. sekr.

Pranešimai
Cranford, N. J.7 >

Birželio 13 d., sekmadieni, 
ivyks LLD 54 kuopos ir LDS 
33 kuopos susirinkimai.

Vieta: 460 Brookside PI., 
Cranforde, draugės Lillian 
Novak namuose.

Pradžia 3-rą vai. popiet.
Visi, kurie esate šių drau

gijų nariais, malonėkite at
silankyti.

54 kuopos sekr.
J. Gradaitis

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks birželio 8 d. Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai prašomi ateiti į susi
rinkimą. Svarbus tuo, kad 
turėsime aptarti pikniko ei
gą ir daugiau dalykų.

Valdyba

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė birželio 2 d., 1970 m.

jau vieneri metai kai mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

Frances Mažilienė, žmona
Frances Baltrus, dukra

Brooklyn, N. Y. 5
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