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KRISLAI
Kapinės—nulietuvintos
Prašo popiežiaus paramos 
Svarbu visiems LDS nariams 
Laikas baigti rasizmą

• Pelnai ir žmogaus gyvybė 
Vasarinė parama spaudai

— Rašo J. Gasiūnas —

V. Zalatorius rašo “Vien 
bei,“ kad Chicagos vyskupt
kuri yra paėmusi kieton kont- 

’ rolėn lietuvių šv. Kazimie 
kapines, nusileido tik vienu 
klausimu: “leis mirusius p 
lydėti iki duobės.“

Bet kaip su kitais svarbiai
siais klausimais? Pasiroc 
kad jie nepatenkinti ir var^u 
kada nors bus patenkinti. K 
zimierinės kapinės pasilie 
nulietuvintos, kaip ir visos 1 
tuviškų parapijų mokyklos.
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Lietuvių katalikų susirin 
mas, kuriame dalyvavę po 
tūkstančių žmonių, priėmė tri
jų punktų rezoliuciją:

1. Kreiptis j Popiežių Po
vilą VI ir prašyti kapines at
lietuvinti.

2. Reikalauti, kad kapin 
būtų tvarkomos rinktų liet 
vių pasauliečių patikėtinių

3. kad dabartinės kapų a
mini&tracijos slapti posėdž ai 
būtų panaikinti.

Reikalavimai labai riro 
bet klausimas, ar popiež 

.norės su Chicagos v^skup:
Adė) kapinių tvarkos bartis.
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Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas ruošiasi savo dvime 
niam seimui, įvykstančiam lie. 
pos 12 ir 13 dienomis Wor
cester, Mass.

Gegužės mėn. LDS kuo 
susirinkimuose bus pravesti 
seimo delegatų rinkimai, taip
gi ir Centro Valdybos narių 
rinkimai.

Labai svarbu LDS naria 
dalyvauti savo kuopų susir 
kimuose. Tai visų narių orga
nizacinė pareiga.
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Tiesiog nuostabu, kad ir 
bar Romos katalikų hieij; 
chija Amerikoje tebepra 
kuoja rasinę diskriminaciją

O kad tai daroma, tai rodo 
Romos katalikų negrų kunigų 
pareiškimas, kuriame pasaky
ta: katalikų bažnyčia tebėra 
“vyriausia baltųjų rasistų ins- 
ititucija.”
’ Kuomet dabar eina vįsui 
griežta kova prieš rasinę 
kriminaciją, lietuviai katal 
taipgi turėtų atkreipti riįntą 
dėmesį į savo vadovus ir 
minti jiems, kad jau * se 
laikas visur panaikinti ratinę 
diskriminaciją.
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Humphrey norėtų su 
Kinija tartis

Tyrinėtojų grupė surado 10 
milijonų žmonių badaujant

Metai 56-ieji

Karas daug kenkia 
mokslo įstaigoms

New Yorke kalbėdamas 
Užsienio spaudos Klubui, 
vice prezidentas Humphrey 
pareiškė norą statyti “tai
kos tiltus” į Kiniją, kitaip 
sakant, tartis su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Toliau savo kalboje jis 
aiškino, kad “atvirų durų” 
politika turėtų pavaduoti 
palaikomą “geležinių už
dangų” politiką, kuri žalin

ga tiek Amerikai, tiek so
cialistinėms šalims.

Humphrey taipgi primi
nė, kad jis netrukus pas
kelbs savo kandidatūrą pre
zidento vietai.

Bušo nelaimėje žuvo 11
Recife, Brazilija.— Auto

busui įkritus į griovį 11 ke
liauninkų užmušta, 24 su
žeisti.

800 universitetų bus apimti 
studentų streiko hal.26

New York. — Studentų 
Mobiliza c i j o s Komitetas 
praneša, kad daugiau kaip 
800 universitetų bus penk
tadienį bal. 26 paliesti 
streiko.

Vienos dienos streiką 
skelbia Tarptautinė Stu
dentų Sąjunga kovai už 
taiką ir prieš rasizmą. 
Streikas palies ne tik Ame
rikos universitetus, bet dau
gelį Vakarų Europos, Loty
nų Amerikos, Azijos ir Af
rikos universitetų. Socialis

tiniuose kraštuose taipgi tą 
dieną planuojama prieš ka
rą veikla.

Daugel y j e universitetų 
jau iškabinti šūkiai: Strike 
April 26”, “Strike Against 
War and Rasism”.

Susitarė astronautų reikalu
Washington. — 44 vals

tybės pasirašė sutartį, kad 
jos sutinka nusileidusiam 
astronautui į kitą šalį padė
ti ir persiųsti jį į savo šalį.

Johnsono administracija uždeda 
naują naštą biednuomenei

Washington. — Johnsono 
administracija pakėlė nuo
šimčių ratas net iki 6 ir pu
sė proc. ant morgičių ir ki
tokių paskolų.

Federal Reserve Board 
pirmininkas Wm. M. Mar
tin nurodo, kad prez. John-

cy

Ką galite pasakyti, jeigu 
sužinotumėte, kad jūsų c ak- 
tarai per savo klaidą pasiun
tė jus ligoninėn?

George Johnsorio parašyta 
knyga “The Pill Conspire
parodo, kad iš 20 ligoninėse 
esančių ligonių mažiausia 
nas ligonis ten guli tijktai 
dėl to, kad jo daktaras 
klaidą jį pripenėjo sveik 
žalingomis pilėmis ir jį 
susargdino, kad turėjo 
ninėn atsidurti.
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Ligoninėse taipgi dart mos 
tokios pat k la i d o s . Drį G. 
Baehr, pav., nurodo, kad vie-

^.noje ligoninėje ligoniai gauda
vo | savaitę po 175 pilių do
zes, o jiems daugiau nerei* 

pėdavę, kaip tik po 10 dozių.
Visokių naujų įpilių kasdien

prigamina tiek daug, kad jos 
pilnai neištirtos pasiekia žmo
nes ir daugelį apsargdina, o 
ne vienam tenka ir į kapus 
nueiti.

O tai vis pelnas virš visko. 
Pelnagrobiams juk žmogaus 
gyvybė mažai tereiškia.

Kalbėdami apie pelnus, pri
siminkime ir pelnus, išgautus 
iš valdiškų fondų, kurie nau
dojami perkant ginklus riau
šėms malšinti.

Bear, Stearns & Co. iš to
kių ginklų “operacijos” kas
met padaro mažiausia po pus
trečio bilijono dolerių.

Negrų getuose riaušėms ky
lant, ši kompanija daro dar 
didesnius pelnus. Daugiau 
riaušių, daugiau ginklų ga
mintojams pelno.

Vasara jau čia pat. Atei
na piknikų ir kitokių išvykų į 
laukus periodas. Daugelis or
ganizacijų jau ruošiasi vasa
rinėms išvykoms. Labai puiku.

Bet kaip su piknikais “Lais
vės” naudai? Mažai tesigir
di, kas tuo klausimu daroma. 
Pirmasis “Laisvės” piknikas 
būdavo birželio mėn. Balti- 
morėje. O iki šiol dar nieko 
nesigirdi, ką baltimor iečiai 
planuoja daryti.

žinote, kad vasaros metu 
spaudos pajamos žymiai su
mažėja, todėl visokia parama 
labai reikalinga.

šono žygis dabar padarytas 
sunkiausio j e ekonominėje 
padėtyje Jungtinėse Valsti
jose per pastaruosius 37 
metus.

Pakelti nuošimčiai, su
prantama, labai apsunkina 
mažai uždirbančius ir nedar 
tekliuje gyvenančius, nes 
jiems teks už skolas aukš
tesnius nuošimčius mokėti.

Tuo pačiu sykiu dalei: 
džiama, kad pragyvenimo 
produktai gali pradėti smar
kiai pakilti. Tuo metu tik
rai apsunkins neturtingųjų 
gyvenimą, o turčiai iš to 
galės pasipelnyti.

Spaudos darbininkai 
tebestreikuoja

Detroit. — Vietinės spau
dos darbininkai, sustreika
vę lapkričio 16 d., ir dabar 
tebestreikuoja. Tymsterių 
unija jiems vadovauja.

Tai ilgiausias spaudos 
darbininkų streikas. Laik
raščių savininkai atsisako 
patenkinti darbininkų rei
kalavimus.

Tūkstančiai jaunuolių 
demonstruoja

Paryžius. — Į Komunis
tų Partijos kvietimą tūks
tančiai jaunuolių atsiliepė 
išeidami į gatves demonst
ratyviai protestuoti.

Jie protestuoja prieš ka
rą Vietname, prieš dr. Kin
go užmušimą ir prieš perse
kiojimą kairiųjų studentų 
Vakarų Vokietijoje.

Washington. — Tyrinėto
jų grupė, susidedanti iš įvai
rių visuomeninių organiza
cijų ir religijų, baigė skur
do tyrinėjimą. Ji surado, 
kad Amerikoje mažiausia 
10 milijonų žmonių badau
ja.

Tyrinėtojų grupei vado
vavo Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos pre
zidentas Walter P. Reuther. 
Jis nurodo, kad valdiškasis 
Agrikultūros departamen
tas ir Kongresas palaiko to
kią farmų programą, kuri 
trukdo maisto nemokamai 
dalinimą milijonams badau
jančių.

Jie surado 256 bado pa
liestus pavietus. Iš 29 mili
jonų nedatekliųje arba ba

daujančiai gyvenančių žmo
nių nemokamai maisto gavo 
5,400,000 žmonių, tarp ku
rių daugelis visai nebadavo, 
o tikrai badaujantieji nieko 
negavo.

Už partijos neprigulmybę
Hanoi. — Šiaurės Vietna

mo Komunistų Partijos or
ganas “Nhan Dan” rašo, 
kad Komunistų Partija turi 
nepriklausomai veikti ir 
taipgi nesikišti į kitų šalių 
komunistų veikimą.

Washington.— Prof. Wm. 
Davidon, vienas kolegijų ir 
universitetų tyrinėtojų, tei
gia, kad Vietnamo karas la
bai daug kenkia moksli
niam darbui kolegijose ir 
universitetuose.

Kol karas tęsiasi, sunku 
gauti studentų, norinčių 
dirbti prie militarinių už
siėmimų ir tyrinėjimų. Del

to ir atominių projektų 
darbai šlubuoja.

Gynybos departamentas 
reikalauja daugelio univer
sitetų ir kolegijų sudaryti 
slaptus tyrinėjimus, nau
dingus militariniams porei
kiams. Bet daugelis profe
sorių ir studentų, kurie tam 
darbui bandyti gauti, to 
kiam tyrinėjimui neprita
ria.

Narkotikai laikosi ilgai
Washington. — Tyrinėji

mai parodo, kad narkotikai 
laikosi kūne ilgiau, negu 
pirmiau manyta.

Piety Afrika prašalinta iš 
tarptautinės olimpijados

Tautin. Mažumų Spaudos Klubas 
smerkia negrų vado nužudymą
New Yorke gyvuojąs 

Tautinių. Mažumų Klubas 
(Minor Press Club) paskel
bė savo pareiškimą dėl dr. 
Martin Luther King nužu
dymo balandžiai' d. . * ;

Klubo pirmininkas C. Ra
džio ir sekretorius M. Aram 
griežtai pasmerkia dr. Kin
go užmušėją ar užmušėjus 
ir jų' talkininkus, kurie 
bando teroro būdais išlai
kyti pietinėse valstijose bal
tųjų viršenybę ant negrų.

žmogžudžio kulka atėmė 
gyvybę pasižymėjusio kovo
tojo prieš rasinę diskrimi

naciją, prieš karą Vietna
me, prieš skurdą Jungtinė
se Valstijose. Jo nužudy
mas yra kartu taikomas mi
lijonams garbingų kovotojų 
už. tuos pačius visuomeni
nius reikalus.

Studentas—policijos auka
Vakarų Vokietijos * mies

te Miunchene mirė 27 metų 
studentas Riudigeris Šre- 
kas. Jis tapo policijos susi
dorojimo su protesto de
monstracijos, prieš keletą 
dienų įvykusios Miunchene, 
dalyviais auka.

800,000 naujų darbų 
jaunuoliams

Washington.—Vice prez. 
Humphrey pasakė, kad šią 
vasarą bus 800,000 naujų 
darbų jaunuoliams per visą 
šalį.

Jis nurodė, kad įvairiose 
pramonėse bus priimta apie 
200,000 jaunuolių, o kitiems 
darbus gaus federalinė, val
stijų ir miestų valdžios.

Socialistas bando sudaryti 
koalicinę valdžią •

’ Briuselis^ — Socialistų 
Partijos prezidentas Col
lard, Belgijos karaliaus įga
liotas, dabar bando sudary
ti koalicinę valdžią

Mirė P. Juodvalkienė
Vilnius. — Balandžio 17 

d. mirė Pranė Špokaitė- 
Juodvalkienė, aktyvi kovo
toja prieš fašizmą, pasižy
mėjusi veikėja.

Pranė gimė 1917 m* Kė
dainių apskrities Meironiš- 
kių kaime, mažažemių šei
moje. Už veiklą prieš fašis
tinį režimą ji buvo įkalinta 
1934 m.
•ATarybų vyriausybės buvo 
apdovanota medaliu už šau
nų darbą.

McCarthy pašalintų
J. E. Hooverį

Pittsburgh, Pa. — Čia 
kalbėdamas, senatorius Eu
gene McCarthy pasakė, kad 
jis, jeigu bus išrinktas pre
zidentu, tikrai pašalintų iš 
FBI J. Edgar Hoover.

McCarthy nurodė, kad 
Hooverio vadovaujama FBI 
įstaiga pasidarė kaip kokia 
feodalinė valda, iš lauko ne
sileidžianti jokios kritikos.

Venezuelos valdžia 
rezignavo

Caracas.—Rezignavo Ve
nezuelos valdžia, kuomet 
kabineto koalicija pakriko.

Imperialistų siekiai
/

Maskva. — Minint V. I. 
Lenino 98 metų gimtadienį, 
Viktoras Grišinas pasakė, 
kad Amerikos imperialistai 
išvystė savo strategiją “nu
tiesti tiltus” į tas socialisti
nes šalis, kurios turi skir
tingas ideologines nuomo
nes.

Imperialistų siekiai —aiš
kūs, sakė Grišinas. Jie nori 
suskaldyti ir susilpninti so
cialistų stovyklą, ardyti 
vienybę, kad imperialistams 
lengviau būtų apginti savo 
interesus.

Lausanne, Šveicarija. — 
Po dviejų dienų karštų gin
čų, pagaliau nutarta praša
linti iš tarptautinės olimpi
jados rasistinę Pietų Afri
kos respubliką.

Olimpijados viršininkas 
Avery Brundage paskelbė, 
kad Pietų Afrikos išmetimo 
iš olimpi j a d o s reikalavo 
daugiau kaip 40 valstybių, 
taipgi daugelis negrų atle
tų skelbė boikotą olimpija- 
dai. . ' ; .

Susidarė : tokia-padėtis:- 
jeigu Pietų Afrikos atletai

dalyvauja, tai apie 40 vals
tybių atletai atsisakys da
lyvauti. O tai reiškia dauge
lis Azijos, Afrikos ir socia
listinių šalių atletų boiko
tuotų. Pašalinus pietų Af
riką, visa, padėtis pasitaisė 
ir olimpijada galės būti sek- į 
minga Meksikos sostinėje.

Olimpi j a d o s vadovybė 
prieš trejetą mėnesių buvo 
priėmusi Pietų Afriką., Tai 
buvo padaryta nedovanoti
na klaida, kuri galėjo suar
dyti olimpijados varžybas.

‘‘Biznierių ,sąjunga” milijoną 
siūlė už Kingo nužudymą

Georgia valstijos kalėji
me esantis žmogžudys Ray
mond Curtiss paaiškino FBI 
investigatoriams, kad jo 
kameros draugas James 
Earl Ray buvo pasiryžęs 
gauti milijoną dolerių: už 
dr. Kingo užmušimą.

Ray priminė, kad tūla 
“biznierių sąjunga” siūlė 
milijoną dolerių tam, kas 
užmuš dr. Kingą. “Jeigu aš 
išeisiu iš kalėjimo, tikrai 
;školektuosiu tą sumą”, sa
kė Ray. Ir jis paspruko iš 
kalėjimo ir netrukus dr. 
King buvo užmuštas.

Vakarų Vokietijos 
kovotojų balsas

Bona. — Šiomis dienomis 
įvairiose Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos že
mėse vyksta “žygiai taikai 
ginti”. Ryšium su šiais žy
giais Vakarų Vokietijos ko
votojai už taiką surengė 
mitingus ir susirinkimus 
Liubeke, Kilyje, Hanovery
je, Bochume, Miunchene ir 
kituose, miestuose.

“Šalin rankas nuo kons
titucijos—šalin rankas nuo 
orofsąjungų — šalin ran
kas nuo visu, kas gina lais
vę ir demokratija”, — pa
reiškė maždaug 1.000 taikos 
žygio dalyvių Heseno že-

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

FBI visur ieško James 
Ėarl Ray, bet niekur nesu
randa. Dabar aišku, kad tai 
buvo baltųjų šovinistų suo
kalbis nužudyti dr. Kingą.

TSRS produkcija 
smarkiai kyla

Maskva. — Per pirmuo
sius tris šių metų mėnesius 
Tarybų Sąjungos produkci
ja pakilo 9.3 proc. Pakilo 
maisto gamyba, taipgi ga
myba televizorių, • šaldytu- 
skalbiamųjų mašinų ir pla
stikinių dalykų.

Industrinės gamybos pel
nai pakilo apie 20 procentų. 
Darbininkų atlyginimai pa
kilo 6 proc.

Susijungė metodistai 
ir episkopalai

Dallas, Texas. Dvi religi
nės sektos — metodistai ir 
episkopalai — susijungė ir 
pasivadino United Metho
dist Church su daugiau 
kaip 11 milijonui sekėjų.

Susijungimo suvažiavime 
dalyvavo 1,200 delegatų, 
masiniame mitinge—10,000 
žmonių.

Pasukime laikrodžius
Sekmadienį, balandžio 28, 

iš pat ankstyvo ryto visi 
turėsime pasukti savo laik
rodžius 1 vai. pirmyn. Tuo
met prasidės šviesos taupy
mo laikas ir tęsis iki spa
lio 27 d.
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Rasizmas—žmo 
ir tautų nelaim

ŠIUO tarpu Irano sostinėje Teherane posėdžiauja 
Jungtinių Tautų žmogaus Teisių Komisija. Posėdį ati
darė energingasis Jungtinių Tautų sekretorius U 
Thant. Labai laiku ir labai vietoje Thant aštriai ir 
griežtai pasisakė prieš rasizmų visokiose jo formose.

Jis pasakė, kad rasizmas yra visos žmonijos ir vi
sų Tautų didžiausia nelaimė.

Viskas čia buvo “gera 
Įėjo be atodairos siautėti p 
teisiais sutvėrimais. Bet 
masės pasijudino. Daugiau kaip dvidešimt milijonų 
žmonių atsisako gyventi “p 
tam beteisiškumui! Prasic 
tai, reikalavimai. Juodieji 
pilnateisiais žmonėmis ne 
ar desėtko metų, bet tuoja

Ir kų gi mes matome? 
reikalavimui priešinimąsi 
galima stebėtis, kad kai ki 
kantrybės? Jau pereitą va

ĮJOS

.,” kol baltasis rasizmas ga- 
rieš negrus—juos laikyti be
je laikai praėjo. Juodosios

o senovei.” Turi būti galas 
ėjo demonstracijos, protes- 
žmonės turi būti pripažinti 

rytoj, ar poryt, ne už metų 
u, dabar, šiandien!

Mes matome tam teisingam 
kiekviename žingsnyje. Ar 
rie juodieji žmonės išeina iš 
sąrą didmiesčiuose turėjome 

riaušių, kuriose desėtkai i|iegrų buvo kulkomis iš gy- 
rodo, jog reikėjo pasimokyti, 
įvykių visų valdžių ir visų 
sys turėjo būti nukreiptas j 

pašalinimą tų sąlygų, kurios tas riaušes pagimdė.
Bet ką mes matome?

vųjų tarpo “išprašyti.” At 
Atrodo, jog po tų baisių 
baltųjų žmonių visas dėmę

Vėl ateina vasaros ka -ščiai, vėl susirūpinusiai kal
bama apie pereitos vasaros istorijos pasikartojimų. Bet 
absoliutiškai nieko nepadaryta padėčiai pakeisti. Visi 
vienu balsu pripažįsta, kac miestų getuose skurdas dar 
labiau padidėjęs. Mat, mū 
viešpačiai turi laimėti’ n 
Kam čia rūpi savo juodųjų 
jonai ir bilijonai dolerių, o čia skurdui nieko nebepalieka.

ir ta prasme, kad rasistinės 
ęda* vystytis< ir juoduose 
randa demagogų, kurie skel-

absoliutiškai nieko nepada

sų prezidentas, mūsų baltieji 
lilitarinę pergalę Vietname, 

žmonių skurdas! Ten bili-

., Tragediją didėja dar i 
tendencijos smarkiai prac .< 
žmonėse. Ir pas juos atsi 
bia karų visiems baltiesiems, kurie nori sutraukyti visus 
ryšius su visais baltaisiais 
nepermaldaujamais priešai 
gilėja.

, kurie visus juos laiko savo 
s. Vadinasi, rasistinė krizė

įrengiamas stadijonas. Juk 
iš Juodupės po karo beveik -y 
nieko ir nebebuvo likę — 
viskas buvo išgriauta ir su- ' 
deginta.

Juodupiečiai labai gražiai 
atsisveikino ir palydėjo į 
amžinojo poilsio vietų bu
vusį “Nemuno” fabriko in
žinierių Stasį Jarušauskų. 
Šio žmogaus nuopelnai 
Juodupei gerai žinomi. Po
kario metais jis vadovavo 
fabriko atstatymui. Pelenų 
ir griuvėsių vietoje buvo 
pastatytas visiškai naujas, 
keleriopai didesnis ir mo
derniškas fabrikas, greit 
tapęs garsiu ne tik Rokiš
kio rajone, bet ir visoje Lie
tuvoje.

Nelaimei entuziastingąjį' 
fabriko inžinierių Stasį Ja- 
rušauską, neturėjusį net ke
turiasdešimties metų, para- rt 
lyžiavo sunki liga, prira- ' 
kindama jį visam dešimt-. K 
mečiui prie ligonio lovos. 
Tačiau ir nepagydoma liga 
nepalaužė šito žmogaus 
tvirtos dvasios, jis rašė at- 

. siminimus, rašė eilėraščius 
' ir poemas apie naują gyve- 
. nimų, kvietė žemiečius į 
. darbų, padaryti dar gražes- 
, nį gimtųjį miestų.

Prieš kokius penkerius 
metus, kiek pamenu, jo ei
lėraščiai buvo išspausdinti 
Jūsų “Laisvėje” ar “Švieso
je.” Velionis tuo ypač di
džiavosi. Labai džiaugėsi ir 
visiems jį lankiusiems gir
davosi, kad jį aplankėte 
Jūs, mielas Antanai, kartu 
su rašytoju Juozu Baltušiu, 
kai užpernai viešėjote Juod
upėje.- • ■

Juodupiečiai savo mylimo 
inžinieriaus, vadov a v u s i o 
fabriko atstatymui, nepa- 
miršč ngm visų jo ligos me
tų; lanke’ jį, rūpinosi jo\'šei- 
'mos -reikalais. Jo žmonai 
Kazimierai, kuri tiek me
tų nesitraukė nuo savo vy
ro lovos, :fabrikas mokėjo 
nuolatinę pensiją. Girdėjau, 
materialinė parama jai su
teikta ir po vyro mirties.

Gražiai prižiūrimos ir 
tvarkomos Juodupės kapi
nės priglaudė sunkios ligos 
išsekintų Stasio Jarušausko 
kūnų. Bet prie jo kapo ne
užžels takelis. Juodupiečiai 
jam amžinai bus dėkingi už 
paaukotų jaunystę, kad 
gimtasis miestas prisikel
tų iš karo pelenų ir griu
vėsių ir taptų gražus, pa
togus, šiuolaikinis.

Lietuva dabar rengiasi 
pavasario sėjai. Pavasaris. 
Jau pradeda žaliuoti me- . 
džiai. Už langų burkuoja * 
balandžiai, švilpauja varnė
nai. Vilnius jau puošiasi ► 
Gegužės Pirmosios šventei. 
O vakar Kaune vyko Lie
tuvos žemdirbių pasitari
mas. Iš visos Lietuvos su- 
važiųvę jų atstovai posė
džiavo sporto salėje. Nori
si tikėtis, kad ir ši vasara 
Lietuvai bus gera.

Jūsų
Jonas Lapašinskas

Vilnius, 1968.IV.17

“Laisvės” Redakcijai
Skarbūdis
17 balandžio, 1968 

Gerbiamieji,
Būsiu labai dėkinga, 

malonėsite tarpin i n k a u t i 
man užmegzti pašto ryšį su 
mano broliu Konstantinu 
Astramsku, kuris dar prieš 
pirmųjį pasaulinį karų bu
vo išvykęs į Amerikų ir gy
veno Bostono mieste, Mas
sachusetts valstijoje. Jis tu
rėjo taip pat ir vienų savo 
sūnų — Konsta n t i n ų Ast
ramsku, kuris prieš antrųjį 
pasaulinį karų gyveno taip 
pat Bostone ir su mumis 
susirašinėjo. Būsiu labai 
dėkinga, jei mano tikras 
brolis, ar jo sūnus, mano 
brolvaL. atsilieps šiuo ad
resu :

Lithuanian USSR
Šakių Rajona^ 
Griškabūdžio paštas 
Skarbūdžio kaimas 
Magdalena Kudirkienė

m.DIEVO GELBĖTOJAS 
NUO ŽMOGAUS! 1

Kunigų laikraštyje labai 
mokytas K. Baras pasiėmė i 
nedėkingų uždavinį dievų 
apginti nuo žmogaus. Di
džiausiu dievo žudytoju bu
vęs vokiečių filosofas Niet
zsche, o paskui tų žudytojų 
privisę dar daugiau. Na, o 
šiandien juos nebegalima nė 
surokuoti. Ir tai esanti vie
na iš šių laikų tragedijų. 
Tai esanti “dievo paneigi
mo tragiką”. Baras turi jį 
gelbėti ir globoti, nes jis, 
matyt, pats vienas negali 
nuo savo žudytojų apsigin
ti.

Kodėl nūdienis žmogus 
siekia dievo nusikratyti? K. 
Baras greitai ir nedvejo
damas atsako: “žmogus nu
žudo dievų, kad pasidarytų 
pasaulio viešpats, bet dievų 
nužudęs, jis pasidaro šmėk
la, kuri pasaulį paneigia ir 
naikina... kas dievų žudo, 
tas smeigia durklų į savo 
paties kūnų...”

Dievo globotojas K. Ba
ras nepagalvojo, kokia ne
sąmonę, katalikų bažnyčios 
mokymo atžvilgiu, jis čia 
mums iškepė. Juk tas “mo
kslas” skelbia, kad dievas 
yra visagalis. O pagal Ba
ro filosofijų, mažajėgis 
žmogelis gali su juo susido
roti. Kita išvada: bažnyčia 
moko, kad dievas yra “dva
sia šventa”, kurios negali
mi nei matyti, nei dasilytė- 
ti. K. Baras gi moko, kad jį 
lengvai galima nušauti ar
ba peiliu nudurti — lygiai 
taip, kaip žmogų arba šiaip 
kokį gyvūnų. .. ,

i
Vadinasi, puldamas, dievų 

gelbėti nuo jo žudytojų 
vargšas Baras meškiškai 
pasitarnavo savo dievui ir 
katalikų bažnyčiai. Tik sun
ku suprasti štai kas: kodėl 
kunigų gazietos redaktoriai 
tos bažnyčiai skriaudos ne
pastebėjo ir Baro straipsnį 
patalpino?

je. Vertė V. Kapsukas 
Pranskus - žalionis. Tai 
geriausias šio' veikalo 
mas į lietuvių kalbą.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, jau 1941 m. “Mani
festas” išleistas Kaune 15,000 
egzempliorių tiražu. Iš viso 
1941-1967 m. “Komunistų par
tijos manifestas ’’lietuvių kal
ba buvo išleistas vienuolika 
kartų bendru 123 tūkstančių 
egzempliorių tiražu. Ilgais ir 
sunkiais keliais pasiekęs lietu
vių skaitytoją, “Manifestas” 
plačiausiai skaitomas ir 
dijuojamas.

jei
Savo straipsnyje apie “Ko- 

aikraš- 
tyje “Gimtasis kraštas” Ju
lius Lebedys paduoda seka
mų įdomių duomenų:

“šmėkla klaidžioja 
ropą” — šiais žodžia: 
deda K. Markso ir F 
so “Komunistų partijos mani
festas” — labiausiai 
marksizmo pradinink 
nys, programinis mokslinio 
komunizmo dokumeht 
me pirmą kartą glaustai išdės
tytos marksizmo idėjos, kurios 
kaip šmėkla baugino 
listinį pasaulį,

1847 m. lapkričio-įruodžio 
mėn. Londone įvykęs 
nistų sąjungos H kongresas 
pavedė K. Marksui ir F. En
gelsui parengti pirmąją tarp
tautinės komunistų organizaci
jos programą. 1848 m. vasa
rio mėnesį Londone f 
jų parašytas “Komunistų par 
tijos manifestas” ir 
kia programa.

“Komunistų partijas mani
feste” moksliškai įroč 
kapitalistinę visuomet 
grįstą klasių priešingumu, ne
išvengiamai turi pakeisti nau
ja, beklasė visuomen[ 
žuazijai 
randa proletarai, kur 
nė misija — nuverstji buržu
azinę santvarką ir 
naują, aukštesnę san 
komunizmą.

“Manifeste” yra 
luotą idėja apie vad 
tį komunistų partijos 
nį kaip proletariato 
mo sąlygą, išdėstyti 
rinės partijos tikslai, 
pagrįstas proletarinio 
cionalizmo principas.

“Manifestas” baigiasi K. 
Markso ir F. Eeng 
skelbtu šūkiu “Visų š; 
letarai, vienykitės!,” 
lygiai 120 metų ragina darbi
ninkus stoti į kovą prieš ka
pitalą.

Įvairiomis kalbomis, 
skelbta apie tūkstant, 
mesto” leidimų.

Lietuvių kalba “K|omunistų 
partijos manifestas’ 
kartą pasirodė 1904 inetais. Iš 
vokiečių kalbos jį veitė A. Ja
nulaitis, išleido, kaip 
viršelio, Lietuvių socialdemo
kratų partija. Viršelyje nu
rodyta išleidimo vieta, — Lon
donas, bet iš tikrųjų “Mani
festas buvo išspausdintas Bi
tėnuose ( dab. Šilutės 
M. Jankaus spaustu 
ražas—2,880 egz.

Antras “Komunistų 
manifesto” leidimas 
kalba išspausdintas i.914 me
tais Filadelfijoje. Lūdėjas— 
Amerikos Lietuvių 
sąjunga, kuri spausdino jį sa
vo periodinio organo 
spaustuvėje. Laisvai 
J. Smelstorius.

1918 metais Lietuv 
lų komisariato skyrius Voro
neže išleido trečią “Komunis
tų partijos manifesto” leidimą 
(vertė V. Požėla iš rusiško ir 
lenkiško teksto).

1920 metais “Komunistų 
partijos manifestas vėl buvo 
išleistas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose rinkinyje kartu su 
“Trečiojo Internacionalo ma
nifestu ir programa.” Iš vo
kiečių kalbos vertė pažangaus 
JAV lietuvių laikraščio “Lais
ve” bendradarbis K. Vidikas 
(pseudonimas—V. Tauras).

Buržua z i n ė j e Lietuvoje, 
Kaune, 1926 metais Lietuvos 
Komunistų partijos suorgani
zuota kooperatinė bendrovė 
“Vilnis” legaliai išleido “Ko
munistų partijos manifestą,” 
tačiau, įvykus fašistiniam per
versmui, jo tiražas buvo kon
fiskuotas.

šeštas “Manifesto” leidimas 
pasirodė 1936 metais Maskvoj pataiso tai.
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Dr. Martin Luther Kięg buvo vienas iš tų protingų 
vadų, kurie ne tik neskel 
bet ieško užtarimo ir talke 
stengiasi kooperuoti visos 
siems visas politines, kult 
nes teises. Bet jo nebėra gyvųjų tarpe. Baltieji rasistai 
jį nukirto. Tai irgi vanduo, ant rasistinio malūno anoje 
pusėje.

Taip pat rasistinio Chi cagos majoro Daley įsakymas 
policijai šaudyti “riaušininkus” pagilina krizę, padilgi
na rasizmą. Argi bereikia geresnio įrodymo, kaip įsa
kymas šaudyti juoduosius žmones, kad rasizmas yra 
baisūs nuodai, užnuodiję n 
valstijose, bet kad jais j 
labai aukštai sėdintieji žm 
tai reiškia: Didžiausio 
“riaušininkus” (o visi žin 
Chicagos baltieji prieš jį 
išmeta iš majoro pareigų 
ležinių grotų, arba į bepre 
ne tik Chicagoje, bet visoj 
geresnio juodiesiems rasis!; 
ji yra negrų priešai, kad p

Dar daugiau: Kodėl lllinojaus valstijos valdžia, ar
ba federalinė valdžia nesiima žygių Daley suvaldyti?! 
Tai irgi įrodymas, kad baltas valdovas gali įsakinėti 
šaudyti negrus ir niekas p

ma karo visiems baltiesiems, 
s tuose, kurie nuoširdžiausiai 
e pastangose laimėti juodie- 
irines, ekonomines ir sociali-

cagos majoro Daley įsakymas

e tik saujelę baltųjų Pietinėse 
ra užsinuodiję visoje šalyje 
onės? Tik įsivaizduokime, ką 
miesto galva įsako šaudyti 
o, jog tai reiškia negrus), ir 
nesukyla, paėmę už ausų ne- 
ir nepasodina jo arba už ge- 
tnamį? Kaip jaučiasi negrai 
e Amerikoje? Argi bereikia 
ams įrodymo, kad visi baltie- 
rieš juos visus reikia kovoti?

ma žygių Daley suvaldyti?!

ries jį nė piršto nepajudins?!

Gerai, kad jo darbas tęsiamas
DR. Martin Luther 

kovingas dvasininkas Ral 
kritusio vado darbą tęsti 
masinį biednųjų žmonių į 
gegužės mėnesio. Buvo manyta, kad gal dėl tos tragedi
jos tasai žygis bus sulikvi|duotas arba gerokai atidėtas. 
Bet ne! Biednųjų žmonių 
ir įvyks, kaip buvo planuotas.

Reikia tikėtis didžiausio pasisekimo. Manoma, kad 
Kingo nužudymas tą biedniokų žygį dar daugiau pa
skatins. - • • ’ h ;4 <

TELEVIZORIAI 
PLONĖJA
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O “MES JIEMS SU 
DUONA!”

Lietuvos gražiajame Kau
ne gyvena ir darbuojasi ku
nigas Kazys Žitkevičius- 
Žitkus. Jis rašinėja ir ne
prastus eilėraščius, kuriuos 
pasirašo slapyvardžiu “Vin
cas Stonis”, Kadangi šis 
kunigas-poetas nepritaria 
“veiksnių” sapaliojimams 
prieš Lietuvų, tai jis už lie
žuvio užkliuvo Amerikoje 
pabėgėlių leidžiamo žurnalo 
“Lietuvių dienos” redakto
riams.

Dabar kunigas atsako 
jiems savo laišku “Gimta
jam kraštui”. Laiškas skam
ba:
“Gimtojo krašto” redakcija,

J. Vaisiūnas Holivudo “Lie
tuvių dienose” gana grubiai 
yra apsvaidęs iš anapus Van
denyno visą eilę tų, kurie pa
silikę savo Tėviškėje su meile 
jai neša, kokią gali, duoklę. 
Buvau ir aš užpultas, kad dar 
tebegyvenu, kad dar eiles ra
šau ir kad, įsivaizduokite sau, 
su savo elėrąščiais išdrįsau 
ne,t mūsų spaudoje pasirodyti. 
Ką į tai atsakyti? -

Taip, tebegyvenu tame pa
čiame, tik žymiai iš^rožėju- 
siame Kaune, kuriame kadai
se yra gyvenęs ne vienas ir 
mūsų užjūrio literatas. Kiek 
man jėgos leidžia, tebekuria 
ir nemanau J/Vaisiūno ar kie
no kito pageidavimu lavonu 
virsti. Nemanau ir į tuščius 
ginčus leistis su tais, kurie ka
ro audrų nuniokotą Tėvynę 
pametė ir svetur pabėgo. No
rėčiau tik, kad jie, inteligen
tai, būtų bent kiek kultūrin
gesni savo paliktojo lizdelio 
ir paliktųjų žmonių atžvilgiu. 
Norėčiau dar, kad jie atgau
tų pusiausvyrą ir blaiviau pa
žiūrėtų į gyvą ir kuriančią 
Lietuvą. /

Ta dingstimi skiriu jiems ke
letą savo eilėraščių. Jie mums 
su akmeniu, mes jiems su duo
na (S. Neries parafr.)...

socialistų

“Kova” 
jį verte

os reika-

Kingo vietų užėmė taip pat 
Iph D. Abernathy. Jis žada 

toliau. King sumanė ruošti 
ygį į Washington^ pradžioje

žygis į sostinę teberuošiamas

. -i

NUOSAVYBĖ, GYVYBĖ 
IR ŠAUDYMAS 
“RIAUŠININKŲ”

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis konientuoja Chi- 
cagos miesto "majoro Daley 
įsakymų šaudyti “riaušinin
kus”. Jis sako:

Čikagos meras Richard Da
ley, atrodo, bus perdaug išsi
šokęs. Didesnis autoritetas, ge
neralinis prokuroras Ramsey 
Clark ipaneigė šaudymą riau
šininkų.

Ponas Clark sako, jog poli
cijai šauti prasižeiigusį leisti
na tik kada piktadarystė su
daro gyvybės pavojų.

Meras Daley .kiek pasitrau
kė nuo savo įsako šaudyti.

# '♦ ♦

Pripučiamas lėktuvas
I

Šio lėktuvo pagrindinė 
dalis—ilgas trikampis spar
nas, pagamintas iš gumuoto 
audinio., Išleidus orų, jis tel
pa į lagaminų. Tiek pat 
vietos užima kitos dalys: 
lengvutis fiuzeliažas, ma
žytis variklis ir nedidelė va
žiuoklė su ratukais.

Lėktuvas parų o š i a m a s 
startui per 30 min. Sparno 
viduje pastovų slėgimų pa
laiko kompresorius.

Visas aparatas, kurį pa
gamino anglų inžinieriai, 
uvėria tik. 250 kilogramų, 
gali išbūti ore 2.5 valandos, 
skrisdamas iki 10 kilometrų 
per valandų greičiu.

Praeities televizorius — 
didižulė dėžė, užimanti 
daug vietos. Ateities apa- 

ratas — plokščias paveiks -

las, kabantis ant sienos. 
Taip mano konstruktoriai. 
O viena japonų firma jau 
pagamino maždaug 10 cen
timetrų storio televizorių. 
Jo kineskopo galas užlenk
tas į apačių.

JAV kriminalinis kodeksas 
remiasi anglo-saksų kodeksu, 
kuris nuosavybę stato aukš
čiau gyvybės. ' Dėl to dažnai 
prasižengusį bėgant policija 
nušauna ir už tai nebaudžia
ma.

Gerai, gen. prokuroras Clark

SKRAIDANČIOJI 
LĖKŠTĖ

Pirmasis aparato demonst- 
r a vi m as nebuvo įspūdin
gas — mašina skrido, pa
kilusi nuo žemės tik metrų, 
jų laikė specialūs kabelis. 
Mat, jos autorius, Kalifor
nijos universiteto profeso
rius,'neturėjo piloto teisių 
ir galėjo būti nubaustas so
lidžia bauda. Nepaisant to, 
konstruktorius įrodė, kad 
skraidančios lėkštės turi 
‘Teisę į gyvenimų? Moksli
ninkas tvirtina, jog tokių 
aparatų greitis galės siekti 
200 kilometrų per valandų.

Mielas drauge,
Nuoširdžiai dėkoju 

prisiųstųjų man Jūsų kny- ■ 
ga “Klesti Nemuno kraš- 1 
tas.” Jų skaičiau neatsi- ’ 
traukdamas. Rūpėjo tuojau ] 
pat sužinoti Jūsų įspūdžius, 
patirtus lankant gimtųjų ; 
tėvų šalį. Rūpėjo įspūdžiai 
žmogaus, kurį mes karštai 1 
mylime ir gerbiame už jo 
didelę meilę Lietuvai, tam 
mažyčiam gintaro grūdeliui 
prie Nemuno, savo istorijo
je tiek daug vargų ir ne
gandu patyrusiam.. . ‘ .1 1 .

Knyga gražiai išleista. 
Skaitydami, aš kai kur pa
sigedau Jūsų komentarų ir 
pastabų, Jūsų įžvalgaus 
žvilgsnio, nes’ mums ypač 
įdomu ir bVangu, kai inūsų 
darbus ir pistingas vertina 
mūsų tikrieji broliai, daug 
patyrę ir daug matę savo 
gyvenimo kely, bet amž
iams * likę ištikimi ■ mūsų 
Lietuvos sūnūs.

Neseniai buvau Rokišky
je. Aplankiau ir Juodupę. 
Ir ten jau girdėjau gražių 
atsiliepimų apie šių Jūsų 
knygų. Rokiškiečiai ypač 
džiaugiasi, kad knygoje yra 
atskiras skyrelis apie jų 
gimtų j į miestų.

Girdėjau tik vienų nusi
skundimų, kad Lietuvos že
mėlapy j e, išspausdi n t a m e 
knygos viršelyje, nenurody
tas Rokiškis. Čia visi Jus 
vadina savo žemiečiu, di
džiuoju Rokiškėnu, todėl, 
matyt, ir tokius pageidavi
mus turi. Tai, žinoma, ne 
priekaištai, o tik didelis no
ras, kad jų gimtasis Ro
kiškis plačiai skambėtų, kad 
jo vardų žinotų ne tik čia, 
Lietuvoje, bet ir toli nuo 
jos. Juk gerai, kad rokiš
kiečiai didžiuojasi savo 
miestu, turinčiu gražias re
voliucines tradicijas.

Ir dabar Rokiškis sparčiai 
stiepiasi aukštyn, auga. Pa
statyti keli nauji' fabrikai, 
puikuojasi naujasis kino 
teatras “Aukštaitis,” di
džiulė universalinė parduo
tuvė, dešimtys naujų gyve
namųjų namų. Tiesiamos 
naujos gatvės, o senosios— 
asfaltuojamos, į namus įve
damas vandentiekis, dujos. 
Prieš dvidešimt metų buvę 
didžiausi gimnazijos, banko 
rūmai, dabar nieko nebe
stebina. Jie jau lieka dides
nių pastatų nuošalyje.

Visai nebepanaši į prieš
karinę ir Juodupė. Čia taip 
pat asfaltuojamos gatvės; buvo jos surengtas ’ iškil- 
veikia erdvus, moderniškas mingas susirinkimas, skir- 
vaikų draželis-lopšelis, sta- tas 50 metų revoliucijos sų$4 
tomi nauji kultūros namai,'kakties minėjimui.

UZ

Angly-TSRS draugystės 
konferencija 
/

Londonas. — Čia įvyko 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos Draugystės draugijos 
14-oji konferencija.

Konferen c i j o s dalyviai 
apsvarstė draugijos pereitų 
metų darbo rezultatus. Di
delis jų darbo laimėjimas;
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Darbo žmonių tarptai 
nio solidarumo diena — Ge
gužės Pirmoji — pasauliniu 
mastu buvo pradėta švę 
pagal 1889 m. įvykusio 
Internacionalo kongre
Paryžiuje nutarimą. Kor 
reso nutarimas buvo priim
tas paminint 1886 m. gegu
žės 1 d. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose įvykus 
darbininkų demonstracijas 
ir streikus, kurių metu bu
vo reikalaujama 8 valam 
darbo dienos.

Pirmą kartą Gegužės F 
mosios šventė buvo paminė
ta 1890 metais Vokietiją 
Austrijoje ir Vengri jo 
Prancūzijoje, Italijoje, 
panijoje, Belgijoje, Šved 
je ir kitose šalyse. Jau Jta- 
da darbininkų susirin 
muose plačiai skambėjo 
kis: “Visu šalių proletai 
vienykitės”.

Rusijos imperijoje Gegu
žės Pirmoji buvo pradėta 
švęsti 1890 metais. Tą c ie
ną Varšuvoje ivvko 10 tū 
tančių darbininku Gegu 
Pirmosios politinis streil 
Sekančiais metais Gegužės 
Pirmoji buvo pažymėta 
Peterburge.

Ir Lietuvoje
Svarbų vaidmenį Gegu 

Pirmosios šventė suvaidino 
Lietuvos darbininkų judėji-

Pirma kartą ji buvo 
pažymėta Vilniaus darbi
ninkų nelegaliame susirin
kime 1892 metais. Šveųtės 
minėjimą suorganizavo 
cialdemokratiniu rateliu 
Ivviai. Susirinkime kalbėjo 
keturi darbininkai. Greta 

l ekonominiu reikalaviinų 
kalbėtojai kėlė ir politinių 
laisvių, jų tarpe spaucos, 
susirinkimu ir organizac 
laisvės reikalavimus. « 
tada susirinkimo dalyviai 
išgirdo mokslinio sociajliz- 
mo kūrėju šūkį: “Vi.su 
liu darbininkai, vienykitės!” 

Sekančiais 1893 metais 
ivyko jau du Gegužės Pir
mosios šventei skirti susi
rinkimai. kuriuose dalyva
vo anie 150 darbininkų 
inteligentu. Antakalnio kal
vos ivvkusiame susirink: 
kalbėjo vienas Vilniaus č 
bininkų ratelio organizato
rių — abiturientas Leopas 
Mikalauskas.

Socialdemokratų partijos 
vaidmuo

Ypač plačiai Gegužės pir
moji buvo minima 1896

4 tais. Vilniuje įvyko trys 
sirinkimai, kuriuose d 
vavo apie 500 darbinir 
Viename jaunimo susirinki 
me karštą kalbą pasakė 
seniai į darbininkų juc 
ma įsitraukęs Feliksos Dze- 
ržinskis. Šventė buvo 
žymėta Kaune ir kitų 
miestuose.
buvo iškeltos raudonos 
liavos su užrašais: “5 
šalių proletarai, vien

me.
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tės!”, “Mes kovojame už 
streikų, susirinkimų, žodžio 
ir spaudos laisvę!”. Social
demokratų organizacijų na
riai Vilniuje išklijavo Ge
gužės Pirmajai skirtus at
sišaukimus. Pabrėždami 
Gegužės Pirmosios svarbą, 
Lietuvių socialdemokratų 
partijos kūrėjai tą dieną 
(naujuoju stiliumi) sušaukė 
Vilniuje, Pimenovo skers
gatvio (dabar Rašytojų gt.) 
Nr. 1 Andriaus Domaševi
čiaus bute savo pirmąjį su
važiavimą.

Lietuvių socialdemokratų 
partija išleido 1897 metų 
Gegužės Pirmajai skirtą 
hektografuotą atsišaukimą, 
kuriuo darbininkai buvo ra
ginami šventės dieną pa
skelbti politinį streiką, ko
voti už 8 valandų darbo die
ną. už politines teises. “Te
sužino mūsų išnaudotojai ir 
valdžia, — rašė atsišauki
mas,— kad mes supranta
me, jog mus išnaudoja ir 
engia, kad mes nepatenkin
ti ir kovosime už savo pa
dėties pagerinimą ir dabar
tinės visuomenės santvar
kos nuvertimą”. Šventei 
skirtas atsišaukimas F. 
Dzeržinskio buvo išleistas 
ir Kaune. Gegužės Pirmo
sios susirinkimuose dalyva
vo ivairių tautybių darbi
ninkai. amatininkai ir inte
ligentai.

Nauji revoliuciniai 
reikalavimai

Lietuviu socialdemokratų 
partijos išleistame 1899 me
tų Gegužės Pirmajai skirta
me atsišaukime greta 8 va
landų darbo dienos, demo
kratinių laisvių reikalavi
mų. jau keliamas ir revoliu
cinio visuomenės pertvar
kymo reikalavimas.. “Dėl 
to trečiu mūsų reikalavimu, 
— rašo atsišaukimas, pa
skelbtas laikraštyje “Aidas 
Lietuvos darbininkų gyve
nimo”, 1899 m., Nr. 2 ir 3, 
p. 10-11. — yra socialistiš- 
kas surėdymas. Visi su- 
prantantieji Lietuvos dar
bininkai turi būti socialde
mokratais ir stengtis praša
linti privatišką pasinaudoji
mą iš žemės ir darbo įran
kių, jeigu nori ikūnvti nau
ją teisingesne tvarką. Tik 
nėr sociališka revoliuciją 
išnaikinsime dabartinį ka
pitalistiškąjį sudėdymą ir 
igvvendinsime visuotina ly
gybę, brolybe ir laisvę”.

Tais metais Vilniuje įvy
ko pirmoji Gegužės Pirmo
sios demonstracija. Social
demokratų paraginti dau
giau kaip 200 darbininkų 
susitelkė sode prie Pilies 
kalno ir vakare patraukė i 
Didžiąja (Dabar Gorkio) 
gatve. Demonstrantai nešė 
raudona vėliava ir giedojo 
Marsaijete. šaukė lozungus 
“Šalin natvaldvstė!”. De
monstrantus užpuolė polici
ja ir kazokai, mušdami juos

bizūnais. Septyniolika de
monstrantų buvo suimta.

Nuo knygų studijavimo 
prie veiklos

Tuo būdu XIX a. pabai
goje Lietuvos darbininkų 
judėjimas gerokai pažengė 
į priekį: nuo marksistinių 
knygų studijavimo, socialis
tinės literatūros skaitymo 
siauruose lavinimosi rate
liuose pirmieji Lietuvos 
marksistai, socialdemokra
tinių ratelių dalyviai, perė
jo prie masinės politinės 
agitacijos darbo žmonių 
tarpe prie darbininkų strei
kų organizavimo, prie so
cialdemokratinių organiza
cijų (Lietuvių socialdemo
kratų partijos, Lietuvos 
darbininkų sąjungos ir ki
tų) sukūrimo, prie demon
stracijų prieš caro valdžią 
rengimo. Gegužės Pirmo
sios šventės šioje evoliucijo
je suvaidino svarbų vaidme
nį.

metais

WOO HAVEN, N. Y.

Kazimieras Pužauskas
Mirė balandžio 27, 1958.

ame mūsų dėdės 10 metų 
ties sukaktį.
Idona (Žilinskaitė), Andy,

• Allan Anderson.
Lagrangeville, N. Y.

Liūdnai prisimei 
mi

Pradžia šimtmečio
Kovingai Gegužės Pirmo

ji buvo minima XX a. pra
džioje. šešias dienas prieš 
1900 m. gegužės 1 d. soci
aldemokratinės organizaci
jos platino atsišaukimus, 
kviesdamos darbininkus su
sirinkti i protesto demon
straciją. Gegužės Pirmosios 
vakare Vilniaus miesto aik
štėje prieš dabartinį Dailės 
muziejų susirinko apie 600 
darbininkų ir surengė eise
ną Gorkio ir Muiejaus gat
vėmis. platindami revoliuci
nius lapelius ir šaukdami 
prieš patvaldystę nukreip
tus šūkius.

Sekančiais 1901
gegužiniai lapeliai vėl pla
čiai pasklido Vilniaus, Kau
no ir kitų miestu gatvėse. 
Kai Vilniaus darbininkai iš 
Gedimino kalno papėdės 
skvero išėjo demonstruoti į 
gatve, juos užnuolė policija, 
neštieji ir raitieji kazokai. 
Demonstrantai moksleiviai 
aktyviai pasipriešino polici
jai. Tais metais Gegužės 
Pirmosios demonstracija 
pirma karta įvyko Kaune, 
Laisvės alėioie. Joje daly
vavo apie 600 darbininkų.

Masiniai išstojimai
Ypatingai plačiai Gegulės 

Pirmosios minėjimas praėjo 
1902 metais. Visos vietinės 
socialdemokratinės organi-' 
zacijos sudarė jungtinį ko
mitetą šventei organizuoti, 
išnlatino daug gegužinių at
sišauk imu. Demonstracija 
prasidėjo Vokiečiu (dabar 
Muzieią u s) gatvė je. Anie 
1.000 demonstrantų prieša
kyje buvo nešamos dvi rau
donos vėliavos su šūkiais: 
‘“Šalin natvaldvstė! Tegy
vuoja politinė laisvė! Tegy
vuoja Gegužės Pirmoji! Te
gyvuoja 8 vai. darbo die
na!” Policijos ir kazoku 
mušami demonstrantai at
kakliai gvnėsi. žandarai su- 

Į laikė ir įkalino 54 demonst
racijos dalvvius. Tais me
tais Gegužės Pirmosios de
monstracijos ivvko taip pat 
Kaune ir Kelmėie. o gegu
žiniai susirinkimai — Šiau- 

! liuose. Panevėžyje, Jonavo
je ir kituose miestuose.

Rytojaus diena Vilniaus 
crubernatoriaus i.sakvmu 26 
Vilniaus demonstracijos da
lyviai buvo išplakti rykštė
mis. Šis žiaurus susidoro
jimas su demonstrantais su
kėlė darbininkų pasipiktini
mą, Batsiuvys G. Lekertas,

nepaisydamas socialdemo
kratinių organizacijų įspė
jimų, gegužės 5(18) d. pa
leido du revolverio šūvius į 
gubernatorių ir jį sužeidė. 
Pasikėsintojas buvo suim
tas ir karuomenės teismo 
nuosprendžiu gegužės 28 
(birželio 9) dieną pakartas

Lenino mokymas
Vilniaus įvykius plačiai 

nušvietė savo skiltyse V. 
Lenino redaguojamas laik
raštis “Iskra.” Jis aiškino 
individualaus teroro žalą 
darbininkų judėjimui, nuro
dė, kad carizmą nuversti 
galima tik organizuota ma
sine darbo žomnių kova. 
Klasinį solidarumą su kovo
jančiais Vilniaus darbinin
kais ir pasipiktinimą caro 
valdžios savivaliavimu savo 
laiškuose ir atsišaukimuose 
pareiškė Sormovo, Nižnij 
Novgorodo, Simferop olio, 
Kijevo, Krasnojarsko, Pe
terburgo socialdemok ratų 
organizacijos. Taip kovoje 
prieš carizmą grūdinosi 
tautų darbo žmonių vieny
bė.

1905-1907 m. dienose
Platų užmoji Gegužės Pir

mosios minėjimas įgavo 
1905 -1907 m. buržuazinės 
demokra t i j o s laikotarpiu. 
Anticarinės Gegužės Pirmo
sios demonstr a c i j o s 1905 
m. ivyko Kaune, Panevėžy
je, Marijampolėje. Besiren
kančius i demonstraciją Vil
niaus darbininkus išvaikė 
kazokai. Šiauliuose buvo 
paskelbtas visuotinis politi
nis streikas. Gegužiniai po
litiniai streikai įvyko taip 
taip pat Marijampolėje ir 
kituose Suvalkijos miestuo
se. Gegužės Pirmosios šven
tei skirtose demonstracijose 
1905 metais aktyviai daly
vavo tain pat žemės ūkio 
darbininkai ‘ ir valstiečiai 
Skapiškyje, Anykščiuose, 
Kurkliuose. Žagarėje, Sas
navoje (Marijampolės ap
skritis), Steigviliuose (Pa
nevėžio apskr.) ir kitose 
vietose. Darbininku ir vals
tiečių kovos vienybės bren
dimas buvo reikšmingas 
•faktas darbo žmonių išsiva
davimo kovoje.

Visuotiniais politiniais 
darbininkų streikais 1906 
metų Gegužės Pirmoji bu
vo paminėta Vilniuje, Kau
ne, Naujojoje Vilnioje, Šiau
liuose, Panevėžyj, Ukmer
gėje. Visur buvo išplatinti 
tūkstančiai socialdemo
kratiniu atsišaukimu. I Ge
gužės Pirmosios minėjimus 
darbininkai rinkosi prie
miestiniuose miškuose ir 
kalvose, nes stiprėjanti ca
rinė reakcija vis labiau slo
pino 1905 metais iškovotas

kai kurias demokratines 
laisves.

Tuo būdu XX a. pradžioje 
Rusijos darbo žmonės, bol
ševikų partijos vadovauja
mi, pakilo į atvirą carizmo 
šturmą, masine kova, pri
vertė jį padaryti kai kurias 
nuolaidas liaudžiai, bet dar 
nepajėgė galutinai jo val
džios sutriuškinti. Šioje 
liaudies kovoje prieš cariz
mą Gegužės Pirmosios poli
tiniai streikai ir masinės de
monstracijos įėjo kaip ryš
kūs puslapiai į darbo žmo
nių išsivadavimo istoriją.
Jau po Komunistų Partijos 

vėliava
Plačiai ir iškilmingai Ge

gužės Pirmoji buvo pažy
mėta Tarybų Lietuvoje 1919 
metais. Šių metų geguži
niuose šūkiuose, parengtuo
se neseniai susikūrusios Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centro 
Spalio revoliucijos 
dvasia: 
karas 
dirba, tas nevalgo ! Ginti ta
rybinę respubliką — kiek
vieno darbininko ir valstie
čio pareiga. Šalin parazi
tus iš fabrikų ir dvarų!” 
Kadangi pusantros savaitės 
prieš 1919 metų gegužės 1 
dieną Vilniaus miestas bu
vo pagrobtas kontrrevo
liuciniu legionierių, tai vie
nas 1919 m. šūkių skelbė: 
“Lietuvos darb in i n k a i ir 
valstiečiai turi susigrąžinti 
sau raudonąją sostinę—Vil
niaus miestą! Visas jėgas 
kovai su kontrrevoliucija!”

Iškilmingai 1919 m. Gegu
žės Pirmoji buvo pažymėta 
dar laisvose tarybinėse Ro
kiškio, Utenos. Ukmergės. 
Zarasų apskrityse. Visur 
plevėsavo raudonos vėlia
vos, buvo rengiamos eise
nos, mitingai, pasilinksmi
nimo vakarai. Kalbėdamas 
darbo žmonių mitinge Uk
mergėje Tarybų Lietuvos 
vvriausvbes pirm i n i n k a s 
Vincas Kapsukas pareiškė, 
kad nepaisant interventu ir 
vietinės kontrrevoli'u c i i o s 
spaudimo, pačios liaudies 
sudaryta Tarybų valdžia 
vėl bus atkurta visoje Lie
tuvoje.

Buržuaziios valdomuose 
raiommse 1919 metais Ge
gužės Pirmoji buvo minima 
nelegaliuose susirinkimuose, 
komunistiniu atsišau kimu 
ola tinimu, darbininku strei
kais. Nepaisant žiauraus 
kontrrevoliuciniu legionie
rių teroro, masiniu žudynių. 
Vilniaus darbininkai strei
kavo, krautuvės buvo užda
rytos. Ta dieną mieste te
išėjo vos vienas laikraštis.

(Bus daugiau) )

Komiteto, plazda 
idėjų 

“Taika bakūžėms, 
rūmams! Kas ne-

Šen ir ten pasidairius
Gal niekados mūsų šalyje 

nebuvo tokių iškilmingų ir 
įspūdingų laidotuvių, ko
kios įvyko laidojant didįjį 
negrų vadą, brutališkai nu
žudytą, Martin Luther 
King, balandžio 9 d. Atlan
ta, Ga. Niekas neužginčys, 
kad didelė liaudies daugu
ma nuoširdžiai ir net su 
ašaromis apgailestavo įžy
maus kovotojo už pasaulinę 
taiką, už lygias žmogaus 
teises nužudymą.

Bet laidotuvėse dalyvavo 
ir tokių, kurie tik dangstėsi 
didžiojo gedulo skraiste, 
bandydami nuraminti juo
dosios rasės vergų baisų 
kerštą, kuris pasireiškė vi
suose šalies didmiesčiuose. 
Rasistai krokodilo ašaras 
liejo ne iš meilės, ne iš gai
lesčio, bet iš baimės, kad 
rimta padėtis šalyje dar ne- 
paaštrėtų. Pabūgę, valdo
vai nusprendė paskubomis 
praleisti nauja civilinių tei
sių įstatymą, kad pasirody
tų juodosios rasės vergams, 
jog jie rūpinasi jų laisvėmis 
ir skurdu.

Bet čia visiems aišku, jog 
visa tai gal tik laikinai ap
ramins per šimtmečius pa
vergta ir paniekintą rasę.

Po M. L. Kingo laidotuvių 
keli spaudos ir televizijos 
komentatoriai pareiškė, kad 
Amerika serga! Tačiau jo
kių vaistų prieš tą baisią li
gą nenurodė.

Tai yra chroniška socia
linė šalies liga, kurią pa
laiko valdančiosios klasės— 
imperialistiniai aukso kara
liukai savo režimui išlaiky
ti.

Pastaruoju metu mūsų 
šalies gudrieji FBI sekliai 
suvaidino lyg ir vodevilį, 
beieškodami žmogž u d ž i ų. 
Nemažas spektaklis buvo 
suvaidintas begaudant ir ti
riant John F. Kennedy žu
dikus. O dabar atrodo, kad 
ne mažesnis vodevilis vaidi
namas beieškant M. L. Kin
go žudiko.

Pregresas

Kaip Izraeli išvaryti 
iš arabų žemių

Kairas.— Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris ir vėl atsišaukė į 
visas arabų valstybes, nu
rodydamas, kad vyriausia 
arabams pareiga yra išva
ryti Izraelį iš arabų žemių.

Kalbėdamas Egipto žmo
nėms, kurių tūkstančiai bu
vo susirinkę jo klausytis, 
sakė, kad kelias į pergalę 
yra labai sunkus, “krauju 
ir prakaitu nulietas”.

* *
Kelmės rajono “Pergalės” kolūkio žemdirbiai sprendžia savo reikalus.

Nuotra/Ukoje: (iš kairės) ūkio pirmininkas Petras Sakalas, zootech
nikas Jonas Gudaitis, ekonomistas Vytautas Ivonis, partinės organizacijos 
sekretorius Juozas Jokūbauskas, agronomas Jonas Paliukis ir vyriausias 
buhalteris Steponas Valčiukas. — B.Aleknavičiaus nuotrauka.

Nervy gazai nužudė 
6,400 aviy

Associated Press laikraš
tyje “Boston Globe” rašo, 
kad Salt Lake Utah valsti
joje miesto viršininkai yra 
tikri, jog debesis lethal 
nerve gas buvo vėjo atpūs
tas 30 mylių nuo JV Ar
mijos vykdomų karinių 
bandymų vietos.

Kovo 13 d. mirtingomis 
dujomis buvo nužudyta 6,- 
400 avių vakariniame vals
tijos gale Skull Valley 
(slėnyje).

Dr. D. A. Osguthorpe, gli
fo e r n a t o r i u i Calvin L. 
Rampton specialus patarė
jas, užtikrino, kad armijos 
išbandomi gazai • užmušė 
avis. Tik, sakė jis, “mes 
laimingi, kad žmonių , nepa
lietė” — nepasiekė.

Gubernatorius Rampton 
reikalauja, kad federalinė 
valdžia . atlygintų avių sa
vininkams nuostolius, kurie 
siekia apie $300,000.

Armija iš sykio užsigynė, 
bet kai patys nuvažiavo 
ištirti, tada prisipažino, 
kad 320 galionų nuodingos 
medžiagos buvo paleista iš 
aukščio greitai skrendan
čio lėktuvo 35 mylios nuo 
vietos, kur avys ganėsi.

Kaip tas gazas veikia gy
vybę? Avis pirma supara
lyžiavo, po to už kelių die
nų jos mirė.

Kodėl mūsų armija laužo 
taisykles, kurios buvo pa
darytos Genevos konvenci
joje, kad nevalia jokiame , 
kare vartoti gazų, kurie 
gadina nervus? O kam jie 
čia bandymus daro, jei ne 
vartojimui ant žmonių?

E. Repšienė

“Siluetas”
Panevėžys.—Didžiulę pa

klausą visoje šalyje turi 
automatiniai optiniai-elekt- 
roniniai grafikų skaitymo 
įrenginiai “Siluetas,” ku
riuos gamina tiksliosios me
chanikos įmonė. Jie tapo 
nepamaino m a i s konstruk
torių ir projektuotojų 
pagal b i n i n k a i s, kuriant 
naujus techninius objektus, 
jais naudojasi mokslinin
kai, tirdami įvairius fizi
nius reiškinius, fiziologi
nius procesus ir t. t. Ne
atsitiktinai šių įrenginių 
gamyba trečiaisiais penk
mečio metais palyginti su 
praėjusiais išaugs dvigubai.

Sėkmingai išbandytas mo
dernizuotas “Siluetas,” ku
rio našumas padidintas ke
turis kartus. Artimiausiu 
laiku šie patobulinti įren
giniai bus pradėti gaminti. 
serijomis.

Slėgimui nustatyti
Prancūzijoje pasiūlytas 

naujas signalizacijos būdas 
slėgimui nustatyti automo
bilio kameroje. Prietaisas 
sveria 10 g. jis primontuo
jamas prie ratlankio. Kai 
tik padangoje slėgimas pa
siekia 2/3 normos, mecha
nizmas pradeda veikti, ir 
vairuotojo kabinoie užside
ga lemputė. Pagal pageida
vimą įrenginys gali išjung
ti varykli. Prietaisas skir
tas sunkiems krovininiams 
automobiliams, s a vi v a r- 
čiams ir autobusams.

Moteris —- vadovė
Nassau. — Bahamas se

nato vadove išrinkta Doris 
Johnson, pirma moteris le- 
gislatorė šioje saloje.
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“VEIKSNIŲ” IR “VADUOTOJŲ” 
MONOLOGĄ

Kai dainavo Antanėlis,.
Zosė dirigavo,
Prisiplėšėm, kiek galėjo n, 
Lietuvėlėj savo.

s
Pavadino liaudies!
“Na gerai”—galvojom vėliai,—
“Ar neteks tik čiaudėt.”

iek bebuvoPrisigrandėm, kiek bebuvo, 
Mūrų prisistatėm.
Stengėmės tiktai mes savo 
vaikams ir senatvei.

O tautiečiai, mūsų broliai,
Kentė, aimanavo,
Imdavo dažnai murmėti, 
Kartais demonstravo.

Taip ir buvo. Taip įvyko— 
Hitlerį užsiundėm.
(Ir dabar dar, kaip ir tuomet, 
Girdim karą bildant.)

LA is ve Penktadienis, Balandžio (April) 26, 1968

Na, tada mes jums kareivių 
Siųsdavom gink [uotų, 
Kad prireikus vieno kito 
Kailį išvanotų.

Vėl sugrįžom į tėvynę,
Mūsų numylėtą,
Ir daugybė driskių tada
Rado duobėj vietą.

Ir bažnyčia mums padėjo— 
Laimino ir vedė.
O mes draskėm,

korėm, šai dėm,

Jei kurį iš mūs tautiečių 
Ir nušaut reikėjo, 
Šovėme: juk kas nors kaltas 
Dėl to būt turėjo.

“Demokratija” ir “laisvė” 
Lietuvoj bujojo.
Švenčių proga Antanėliui 
Dvarų dovanoj o m.

Antanėlis rankas trynė.
Zosė jam padėjo.
O mes ūkį po ūkelio 
Pirkome, turtėjom.

Daugelį subadėm. )
Atsigėrėm driskių krauju— 
(Net dabar jo noris).
Liko keli gyvi driskiai—
Frontan, “savanoriais.”

—“Už Europą *
už “naująją,”— 

Sakom teks kariauti.
O tie driskiai, kad juos bala,— 
Į miškus patraukė!

Na, mes patys po tiek darbo,
Kol šiek tiek apšaudėm, 
Į ūkelius, fabrikiukus 
Susilindom saugiai.

Žmonės tiktai galvas kraipė, 
Iš ūkių išėję.
O mes lakstėm po Lietuvą 
Ir supirkinėjom,

Vėl gurkšnojam,
puotas kebam, 

“Heil Hitler!”—dainuojam. 
O tie driskiai iš miškelių 
Kulkom mums užgroja,

Ką mes kalti, jei tautiečiai
Žemės nemylėjo:
Plušo, vargo kaip tie jaučiai— 
Valgyt neturėjo.

Taigi, “geibėjom” tėvynę 
Ir tautiečius savo.
O jie, vargšai, kad nemirtų, 
Užsienin važiavo! x

Na ir plušom, na ir vargom, 
Maišais skaitėm litus. - 
Džiaugėmės, kad Lietuvėlei 
Švinta aukso rytas.

Ūkius pirkom, 
Auksą saujom 
Balius kėlėm, 
Klaipėdą pragė

Taigi, pūtėmės ir jautė 
Kad ir padai svyla. 
Tada užsieny sutarę 
Prisistatėm vilų.

Apsirūpinom kaip reikiant 
Ligi amžiaus ?alo. 
Kombinavom d 
Bet užbaigt n

Karas. Vilnių mums 
Kažkokie sovietai.
Liaudis džiaugės. Mes
Teks dėl to drebėti.

Sutartį dar pasirašėm— 
Kilpą užsinėrė 
Ar negeriau, k; 
Būtume pragė

O dabar—pristeigė badų— 
Liaudis pralinksmėjo. 
Viltis liko, kad Hitleris 
Mums padėt galėjo.

Taip ir buvom 
—Meilus Hitlerėli.
Gavai Klaipėdą už dyką— 
Imk ir Ęietuvilę.

. “Duosi mums tarnybą 
Su ūkiais ir mūrais, 
O mes tau už -tai tautiečius 
Padarysim būrais.

Škirpa mūsų 
Ęerlyne tųrejcj)... 
Viską nupūtė 
Vėjai audringieji.

Vos bespėjom Vokieti.
Šiaip taip įbildėti: 
Kas raiti, kas autobusais, 
O kas dūmė pėsti.

Tiesa, turtų didžią krūvą 
Išjojom tą dhpą, 
Pas Hitlerį Vokietijon 
Dumdaiųi per

Liko vargšė Lietuvėle 
Mūsų tąip mylėta, 
Dvarais, ūkjąįs, fabri 
Mūs nustatinęta.

Driskiai visą 
Lyg savo apž 
Ir už visą tą gerovę 
Dar ir mums grūmojo.

Savo valdžią dar įkūrė—

“Ė šlechte Muzik,”—galvojam:
Kvaila šiam pasauly:
Net ir ūkiuose nesaugu—
Driskiai pupt makaulėn.

Ir vėl darban—korėm, šąudėm, 
Net kaimai liepsnojo. 
Šaudėm vaikus ir sen 
Kaime be pavojaus.

O kur kaimas tik didesnis—
Kareivių į talką. ; •
Ir priklojom be pavojaus 
Krūvomis lyg malkų.

uosius

mūrus statėm 
žėrėm, 

ižem, šokom, 
rėm.
m,

ar biznelį, 
agavom.
grąžino

supratom—

m.
ad ir Vilnių

kombinavę:

kokią

% 
tą maldelę

birželio

on

sieną.

dūkais

mūs uždirbtą 
ojq

Tai darbavomės, tai plušom— 
Turtus savo gynėm.
Bet... Hitleris vis traukės
Arčiau prie Berlyno.

Na ir mes už čemodanų—
Likt—tegu juos plynia!
Skubam, bėgam į Vakarus,
Vis arčiau Berlyno.

O tas ruskis kaip padūkęs 
Pliekia tik ir pliekia. 
Net iš Hitlerio kareivių 
Skudurai belieka.

Na mes, vargšai, kur bedingsi m—
Maunam už Berlyno
Ir sutinkam dėdę Šamą—
Jis mus apkabina.

Apkabina, nuramina:
—Nieko, pailsėsit,
Gausit dolerių, už juos mums 
Šauniai padirbėsi!.

Na, Štai būtų lyg ir visas
Mūsų monologas.
Taip ir dirbam už dolerius.
Tik darbas šis blogas:

Cleveland, Ohio
C.L.M. Klubo susirinki

mas po dviejų mėnesių per
traukos nebuvo skaitlingas.

Pirmininkė pakvietė na
res atsistojimu minutei pa
gerbti mirusią draugę Ami- 
liją Sklerienę. Dienotvarkio 
vedėja buvo d. O; Kazilio- 
nienė.

Nutarta pasiųsti velionės 
vyrui F. Skleriui $10, velio
nės dalį iš Klubo, kurią ji 
užsitarnavo.

Kalbėta apie sergančias 
nares, kad nepamirštume 
jas aplankyti nors su kor
tele. Nutarta aplankyti d. 
Mary Nikas su dovana iš 
Klubo. Ji randasi Chicago- 
je. Taipgi aplankys ir drg. 
Marcelę Aimonienę, lanky
toja d. M. Karsokienė.

Būsiančiam pažmoniui į 
komisiją išrinktos O. Kazi- 
lionienė, O Stankienė, M. 
Machuta,. M. Mason. Nutar
ta pakviesti mūsų gerbia
mus draugus dainininkus 
Julių Krasnicką, Stasį ir 
Valeriją Kuzmickus, kurie 
dalyvius palinksmins daino
mis, taipgi bus Kuzmickų 
šeimos orkestras.

Nutarta turėti ir Motinos 
pagerbimui paskaitų ry
šium su Motinos diena.

Nutarta turėti pietūs. 
Pradžia 1 vai. Pažmonys 
įvyks gegužės 19 d., E.O. 
U.V. salėje, 12618 Shaw Av.

Buvo iš LLD 22 kuopos 
kvietimas, kad Moterų klu
bo delegatės prisidėtų prie 
rengimo rudeninio spaudos 
naudai pažmonio bendrai 
su 4 organįzacijomįs.. Klau- 
simas pąliktąs vėliau spręs
ti.

Gerbiamieji, prašome vi
sus įsitėmytį dieną, daly
vauti, pasikįausyti gražių 
dainų, smągiai , 4 pasilinks
minti prie gero orkestro. 
Prašome kviesti ir savo pa
žįstamus. Taipgi prašome 
dovanėlių, kas ką išgalite.

A. S.

Iš bal. ,7 d. banketo
Ačiū d. Ohai Kazilionie- 

nei už gražų banketo apra
šymą ir sutaupymą man 
daug laiko. Noriu dar pri
dėti kas ką aukojo:

M. Aimonienė $5, Anna 
Susnienė $2. į

O. Kazilionienė, J. Beko
nas, Ė. Gabriūnienė—rank
darbių; M. Brazaitienė, J. 
Balčiūnienė ir A. Salin, pri
kepė pyragų-tortų. Ačiū'vi
soms už paramą. Likusios 
įeigos priduota kam buvo 
skirtos.

Širdingai ačiū visiems da
lyviams už taip skaitlingą 
atsilankymą, ypatingai jau
nimui, kuris mums sukėlė 
didelį ūpą. Didelis ačiū ger

biamiems draugams daini
ninkams J. Krasnickui St. 
ir V. Kuzmickams už malo
nų padainavimą ir jų sūnui 
už veltui pagrojimą. Ačiū 
visiems už jūsų nuoširdu
mą.

Negaliu apleisti nepami
nėtą jauną mergaitę, kuri 
pirmą kartą atsilankė į mū
sų pažmonį ir pati pasisiū
lė mums pagelbėti prie sta
lų patarnauti ir ji tarnavo 
nuoširdžiai.

Mergaitė yra Prano Sut- 
kaičio giminaitė. Pranas yra 
senas ligonis, praradęs ko
ją, o kita koja skaudama, 
mažai gali vaikščioti. Pats 
negalėdamas dalyvauti, jis 
atsiuntė savo šeimininkę su 
duktere. Labai ačiū.

Anna Salin.

“LAISVĖS” REIKALAIS
Vajui pasibaigus, sumažėjo įplaukos. Visvien yrą_ 

gerų draugų, kurie rūpinasi laikraščio finansiniu sto-' 
viu. Štai gautas laiškas iš Baltimorės. Prašom pasiskawr 
tytį:

Malonūs Draugai: Šiame voke rasite čekį sumoje 
$140. Tai yra dalis pelno nuo “Juozų” pares, įvykusios 
kovo 31 d. Suruošė LLD 25 kp., Baltimorėje. Viso labo 
Jums, Jennie Stanienė.

Kita§ laiškas: — Gerbiamieji: Siunčiu čekį sumoje 
$63. Pinigai nuo LLD 198 kp., Oakland, ir 153 kp., San 
Francisco, Calif., parengimo, įvykusio balandžio 14 d. Už 
tą parengimą lėšas apmokėjo Ignas Kamarauskas savo 
gimtadienio ir sulaukto pensijos amžiaus proga. Jis sky
rė pinigus “Laisvei” ir “Vilniai.” Dėkui Ignui. Drau
giškai, Ks. Karosienė, kuopos sekretorė.

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai— 

“Laisves” skaitytojai
V. Zmudin turėjo opera

ciją ir randasi Brockton 
City ligoninėje. Dar nesu
žinojau,, kaip jam pavyko 
operacija.

J. Masteiką išvežė irgi į 
Brockton City Hospital jo 
sveikatos ištyrimui. Jau se
niai nesijaučia gerai.

Linkėtina ligoniams lai
mingai pasveikti.

Geo. Shimaitis

Vajininkai, kurie laimėjo premijas, grąžino savo če
kius laikraščuii ikaip jų dovaną, tai yra sekami:

M. Valilionienę, Miami, Fla............................... $40.00
N. J. valst. (per K. Paciūną) .....................  25.00
M. Kazlauskienė ir A. Račkauskienė,
Haverhill, Mass.............................................. • •. 15.00

Chester, Pa,
V. Grigaliūnas, 53 metų 

amžiaus, pavalgęs vakarie
nę su savo šeima prie sta
to, besikalbėdamas ir numi
rė. Liko liūdesyje žmona, 
sūnus, dukra, žentas, brolis, 
mamytė. Visi gailisi netekę 
mylimo. Jie buvo “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojai, pa
žangūs žmonės.

Marytė Murauskas, sulau
kus 80 metų amžiaus, šir
delei sušlubavus mirė. Jos 
gyvenimo draugas mirė prieš 
8 metus. Jie buvo “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojai, pa
žangūs žmonės.

Marytė atvyko iš Lietu
vos į Chesterį 1905 metais 
nuo Švėkšnos, Pakalniškių 
kaimo. Liūdi du sūnus, 
duktė, 16 anūkų ir daug 
proanūkių, daug draugų. 
Lai ilsisi šios šalies žeme
lėje.

Pasteb ėjau “Laisvėje,” 
kad artimi mūsų kaimynai 
rengiasi didelėms vaišėms 
pas A. Merkį gegužės 5 d., 
6024 Wayne Ave., Phila- 
delphijoje. Pradžia 1 va}, 
popiet. Labai tinkamas lai
kas. Vyksime pasimatyti su 
mylimais kaimynais ir pa
sivaišinti.

A. Lipčius

Nuo kitų gauta sekamai:
A: ir E. Schnęider, pagerbimui 

mirusios mamytės Mary Kalvaitienės, 
Brooklyn, N. Y..............   $25.00

Vincas Kartonas, Jensen Beach, Fla., 
pagerbimui mirusios žmonos Konstancijos 25.00

LLD 1-a Apskr. (per A. Grigą),
' Chicago, Ill.......................... • •......... 25.00

Jos. Shinkunas, Cherry Hill, N. J...................... 12.00
Chas. Aimont, Hollywood, Fla......................... 11.00
Anna Kershawich, Cliffton, N, J.................... 11.00
Pauline Rimkus, Asbury, N. J....................... 10.00
Roy Kanapė, Hartford, Conn........................... 7.00
J. K. F. K. J. A. (nuo kolektyvinio darbo),

Huntington, L. I............ .  •.................• •... 6.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass.............................. 6.00
Joseph Pavilonis, Chicago, Ill........................... 6.00
Joseph Norkus, Salem, Ohio..................... • •.. 6.00
Mrs. C. Chuberk, San Antonio, Texas............. 6.00
N. A. Valaičiai, Haywood, Calif......................... 6.00
Barbara Gegžpas, Philadelphia, Pa.................. 6.00
Minnie Orlen, Webster, N. Y........................... 5.00
J. Shukaitis, Miami, Fla........................  5.00
J. Augutienė, Miami, Fla................. .................. 5.00
A. ir P. V. Gasper, Grand Rapids, Mich......... 5.00
Petras Kapickas, Woodhaven, N. Y. ........... 5.00^
Anne Cherkauskas, Scranton, Pa, ................... 5.00
August Seitz, Oxon; Hill, MdrJ‘- ........ 5.00
A. Gitąįtis, Middle town, Del............ ................ 2.0^
J. P. Kamarauskas, Girardville, Pa................... 2.00
Po $1: P. Paserskis, Baltimore, Md.; J. D. Sliekas, 

Miami, Fla.; Nellie Grigas, Rockford, Ill.; V. Janauskas, 
Brooklyn, N. Y.; St. Yanuškis, Miami, Fla.; V. J. Pshal- 
gauskas, Fitchburg, Mass.; Joseph Strimel, Union, N. J.; 
B.Rauba, Cleveland, Ohio; J. Walawich, Wapping, Conn.; 
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.; A. Burt, Ray
mond, Wash.; J.Kodis, Pittsburgh, Pa.; V.Zabul,Detroit, 
Mich.; D. Grizes, So. Boston, Mass.; S. K. Mazan, So. 
Euclid, Ohio; K. Markūnas, Lawrence, Mass.; Ben 
Brown, Miami, Fla.

Širdingai dėkui “Juozams” ir Ig. Kamarauskui—Il
giausių Metų! Taipgi ačiū ir kitiems viršminėtiems už 
jų nuoširdžias dovanas laikraščiui. Tikimės, kad ir kiti 
paseks jų pavyzdį. #

“Laisvės” Administracija

lojam:

emta

Lok ir lok per kiąurąs dienas 
Kaip šuo prieš mėnulį...
10, be to, mums dievas davė 
Vieną tik liežuvį.

Taigi, murmam, bet i 
Ūkiai, fabrikiukai
Mus gaivvna, mus filio j a, 
Ne jų doleriukai.

Doleriai taip pat nemėtos— 
Be jų monkės biznis. 
Tenka tad šunimis loti, 
Net uodegom vizgint.

Ką darysi, taip jau 
Mums šiame pasauly.
Kažin, ar matysim tekant 
Lietuvėlėj saulę?

O! Didžiausią būtų laimė! 
(žodžių nesurandami) 
Atsisėstume kaip tuonjet, 
Liaudžiai vėl ant sprando.

Taigi, mieli gerbiamieji, 
Mes jums, tur būt, aiškūs. 
Apie Lietuvą rašykit 
Kuo biauriausius laiškus:

Kitaip loti mes nustosim,
Polerių negausim,
Ir tokiems, kaip mes, veikėjams 
Galas kuo tikriausias.

J.

zijos studijom laUĮąs. Neseniaį dar vienas naujas retranslia
torius sumontuotąą Panevėžyje. • -

Nuotraukoje; Vyr. elektromechanikas Vytautas Lukšys 
apžiūri anteną. — A. Dilią huotrauka^

Negrai jaučiasi esą 
apiplėšiami

Washington. — Pre z id. 
Johnsono patarėja Betty 
Furness sako, kad negrų 
riaušės getuose daugiausia 
ištinka todėl, kad jie jau
čiasi vietos biznierių api
plėšiami.

Los Angeles Watts rajo
ne kilusios riaušės, kuomet 
ten produktų kainos buvo 
iškeltos 160 procentų virš 
normalaus lygio.

Tas pats ir kituose neg
rais apgyventuose rajonuo
se. O tai sudaro riaušėms) 
priežastį.

--------- . AKviečia Rodeziją boikotuoti
Afrikos ir Azijos delega

cijos Jungtinėse Tautose 
kviečia visas valstybes poli
tiniai ir ekonominiai boiko
tuoti Rodeziją, kurios bal
tųjų valdžia terorizuoja af
rikiečius.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

MIRUS

Anna Janokaitis
Reiškiame giliausią užuojautą liūdesio va

landoj jos mylimam vyrui Jonui, dukroms Ruth 
ir Lillian, sūnui, draugams ir artimiesiems.

LLD 22 kuopa
Cleveland, Ohio
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Ponas Valiūnas, Vliko galva 
pas Seulo riterius

T Seniems “vaduotojams' 
T vis daugiau pasitraukiant 

iš šio pasaulio, mes vis t 
judinsime Lietuvos išlaisvi
nimą! — pareiškė naujasis 
VLIKo organizacijos pirijni- 
ninkas ponas Valiūnas 
pasiėmęs amerikonišką į»a- 
są, susidėjęs į portfelį 
mandiruotpinigius - dolerius, 
antikomunistines petici j 
bei kitą atributą, reikalir 
“laisvinimo” reikalui, 
skrido iš Amerikos į... Se
ulą.

Taip taip — tai ne klai
da: būtent į Pietų Korėjos 
sostinę atskrido ponas Vi
liūnas. Ir, kas pažymėti la, 
čia, Seule, jis pasijuto ge
riau, negu pas save nam 
Amerikoje. Jis pamatė, k 

.šioje Amerikos riterių ‘ 
laisvintoje” žemėje galina 

J plačiau pasireikšti, ne 
pačiose Jungtinėse Valsti
jose. Jei Amerikos koi 
nente reikia mikliai dili 
liežuviais ir doleriais, i 
čia galima daugiau pasi 
kliauti amerikiečių kar 
vių durtuvais ir tankais.

Tokia tvarka lipte lipo p 
“laisvintojo” Valiūno šir
dies. Jo vadovaujama VLI- 
Ko kompanija svajoja įves
ti amerikonaiškai seuliš 
tvarką jei ne visame Pa
baltijyje, tai bent Lietuvo
je. Su tokiomis strateginė
mis idėjomis “vaduoto, 
lyderis ir atvyko į Set 
Matyt, nusprendė pažiūrė
ti, kaip broliai riteriai ‘ 
laisvino” Pietų Korėją 
kaip korėjiečiai džiaugi 
atneštos “laisvės” gėry 
mis. Kitaip sakant, ruošda- 

jWnasis “išvaduoti” Lietuvą, 
ponas Valiūnas atvyko į Se
klią susipažinti su “laisvi ii- 

' - ** — - a. _ . ___

ties — nors saujom žars
tyk. ..

—Sakykite, misteri, — 
kreipėsi jis į amerikiečių 
kariuomenės generolą Seu
le,—jūsų korėjietiški “ląis- 
vinimo” metodai tinka 
kitiems?

—Jes, — patvirtino gene
rolas. — Mūsų “vadavimo 
variantai yra universalūs. 
“Išlaisvintose” žemėse mes 
jaučiamės tikrais šeiminĮin- 
kais...

Generolas nemelavo, 
“išvadavimo” 26 milijo 
korėjiečių į pietus nuo 
lygiagretės iki šiol turi 
ti paklusnūs Amerikos ri 
riams. Pastarųjų tikslai 
čia aiškūs: padėti Saigono 

-Vežimui bei karo eskalavi
mui Vietname, remti p 
wokatorius ir šnipus, 
nuostabu, kad jaukią už 
vėją čia susirado ir mine 
sis lietuviškasis “laisvir 
jas” ponas Valiūnas. Si 
le jis dvasiškai sustiprėjo. 
Be kita ko, čia nebuvo 
tautiečių lietuvių, k u 
Amerikoje VLIKo valdo
vams nervus gadina, nelei
džia kalbėti visų lieti 
vardu, kenkia pinigų rink
liavoms — “vadavimo” 
mui.
ponas Valiūnas susitiko
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dvasią keliančioje kompani
joje ponui Valiūnui gimė iš
ganingas sumanymas išleis
ti Pietų Korėjoje lietuvišką 
“vaduotojišką” pašto ženk
lą. Gaila, kad radijas, pra
nešdamas tokį sumanymą, 
nieko nepasakė, kokį povei
kį “Lietuvos laisvei” turės 
Valiūno flirtas su Pietų 
Korėjos okupantais.

Pagaliau, tai ne tiek svar
bu. Bene svarbiausia šio
je Valiūno kelionėje į Seu
lą yra tai, kad, kaip sako
ma, “toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino.” “Laisvin
to j ai” randa bendrą kalbą 
su okupantais visur, net 
Seule.

Tiesa, tokios rūšies bičiu
lystė, prisimenant kai ku
rių “vaduotojų” broliavi- 
masi su hitleriniais okupon- 
tais Lietuvoje, yra ne nau
jas, o senas išdavikiškas 
triukas. Todėl nė kiek ne
pasikeitė dar prieš keliolika 
metų iššifruotas pačios 
VLIKo organizacijos pava
dinimas, būtent: Vyriausias 
Lietuvos Išdąvikų Komite
tas.

Taigi, nors šiai kompani
jai vadovauja naujas jos 
pirmininkas, paminėtas Se
ulo svečias ponas Valiūnas, 
VLIKo esmė nepasikeitė. 
Žodžiu, “vaduotojų” fronte 
nieko naujo...

D. Rodą

6,000 mėty amžiaus 
rašmenys

Kada Europoje atsirado 
raštas? Daugelis seniausiu 
laiko Kretos salos gyvento
jų raštą: pirmieji užrašai 
ant molinių lentelių ir ant- 

nlo” patirtimi. O tos pat ir- spaudų, medalionų ir vazų 
ties — nors saujom žaps- palikti kretiečių 2100 metų 

prieš mūsų erą.
Bet štai Rumunijoje, ne

toli Transilvanijos Terteri- 
j o s miestelio, naujojo a k - 
mens amžiaus gyvenvietėje, 
rastos trys nedidelės moli
nės lentelės su nežinomais 
ženklais. Vienoje — stirnos 
siluetas, medis ir žmogaus 
figūrėlėj Antroje lentelė- 
je-amulete — ženklai, pana
šūs į hieroglifinį raštą. Ir 
pagaliau trečiajame diske— 
į keturias dalis padalyti 
ženklai: vieni iš jų panašūs 
į “raštuoto rašįo” ideogra- 
mas — kopėtėlės, lankas su 
strėle, šakelės su lapais, 
medžiai, kitos—į raides D, 
O, Y. Įdomu, kad daugelis 
šių lentelių simbolių atitin
ka senovės šumerų rašto 
ženklus, kurie datuojami 
2900-2700 m. pr. m. e.

Radioaktyviosios anglies 
analizė parodė, kad rastųjų 
rašmenų amžius — 4000- 
3900 m. pr. m. e. Vadinasi, 
Terterijos lentelės beveik 
tūkstantmečiu senesnės už 
šumerų rašto dokumentus. 
O šumerų civilizacija buvo 
viena seniausių Mezopota- 
mijoje ir Senovės Rytuose.

Kai kurie tyrinėtojai net
gi galvoja, kad Terterijos 
radinys liudija pirmąsias 
civilizacijos formas gimus 
Europoje, o ne Rytuose, 
kaip buvo anksčiau mano
ma. Kol kas tai tėra hipo
tezė. Išsprendus šių paslap
tingų rašmenų, rastų Piet
ryčių Europoje, mįslę, ko 
gero pasikeis mūsų žinios 
apie neolito bendruomenę, 
gyvavusią V-IV tūkstanme- 
tyje prieš mūsų erą.
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su 
kitais labai žymiais šveiitos 
“vadavimo” kovos karžy
giais. Užsienio radijas1 aną 
dieną lietuvių kalba prane
šė, kad VLIKo pirminiu 
ponas Viliūnas, atvyk 
Seulą, matėsi su Pas? 
nes antikomunistnės sąjun
gos generaliniu sekreto
riumi Fernardu bei Korėjos 

antikomunistinės sąjungos 
pirmininku, nekalbant apie 
kitus aukštus okupacinės 
jfejetų Korėjos riterius.

Nenuostabu, kad tokioje

kas

uli-

So. Boston,
Pasiruošeme piknikams
LLD 7-tos aps 

Moterų sąryšio įvyko bend
ras posėdis dėl prisirengi
mo vasariniams 
mams.

Septintosios aps 
Moterų sąryšio 
įvyks birželio 16 
Parke, Lawrencu; 
renciečiai raportavo, kad 
parkas jau paimtas. Pikni
ko reikalais rūpinsis bend
ras komitetas; j j 

Penkauskienė, K 
nė, Račkauskienė, 

“Laisvės” pikni
birželio 30 d., Raiįiova Par
ke, Montello. Mo 
stovai raportavo, 
met piknikas įvyk 
čiau dėl to, ka 
mėnesio pradžio; 
dės Brocktono f< 
portas priimtas 
prisirengimo darbas palik
tas Montello kuo jos drau
gams ir draugėms 
kad ir šiemet piki 
pasekmingas.

Žinoma, šiam 
reikalinga daug j 
visos apskrities kuopos pri
valo kooperuoti s 
lo kuopa, teikti j 
pagalbą, parūpir 
ninku.

Aptarti bėgami bei ne
baigti reikalai, 
pasiuntimą į Liet 
no laidos, kuri ra 
A. Kandrašką. 
stengtis jį pasiųsti.

Skaitytas laiškas nuo R. 
Niauros, prašantis jį atleis
ti iš apskrities 
pareigų.
M. Uždavinis. ___ _
linki draugui Niaurai grei
tai pasveikti ir grįžti su 
mumis veikti organizacijo
se.

Šiemet irgi Worcesterie- 
čiai rengiasi “Laisvės” pik
nikui, kuris įvyks rugpjū
čio 18 d. Olympia Parke.

Užbaigus posėdį, draugės 
bostonietės paruošė skanius 
pietus. Joms ačiū už įdėtą 
didelį darbą.

Po pietų prasidėjo kitas 
posėdis, tai Moterų} sąry
šio. Tarėsi, kaip pasiruoš
ti vasariniams parengi
mams — apskričių ir spau- 
do,s piknikams, žinoma, 
joms yra reikalinga mūsų 
visų parama, kad laike pik
niko kiekviena kolonija va
žiuodama į pikniką atvežtų 
savo pagaminto valgio, o 
jos turės valgytojų, norin
čių išbandyti jų gamintus 
valgius.

Dar kartą kviečiame vi
sus šiuose piknikuose daly
vauti.
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Nutarta

iždininko
Tas pareigas eis 
vinis. ■ Apskritis

J. Jaskevičius..
7-tos apskr. sekr.

Fordo darbininkai Kanadoj 
streikuoja

Apie 10,500 Fordo auto
mobilių darbininkų Kana
doje paskelbė streiką. Jie 
reikalauja sumažinti sku
bumą ir suteikti darbe pa
lengvinimų.

Perskaitę •‘Laisvę” pa* 
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Ekskursija orlaiviu 
į Lietuvą

1968 m., birželio 5-tą die
ną iš Montrealo išskris or
laivis į Maskvą ir kitą die
ną po pietų pasieks Vilnių. 
Iš viso lietuviai turistai vie
šės Lietuvoj šešioliką dienų 
ir tris dienas Maskvoje. 
Tas tris dienas duos eks
kursantams progos lankyti 
Maskvos žymiausias vietas. 
Grįšime namo birželio 24-tą 
dieną.

Tos ekskursijos palydovu 
bus kultūrininkas ir visuo
menės veikėjas Profesorius 
B. F. Kubilius. Jis vėl vyks
ta į Tarybų Lietuvą, nes 
jam taip' patiko jos san
tvarka, klestėjimas kultū
ros, žmonių malonus drau
giškumas ir gamtos žavin
gas grožis, ypatingai Drus
kininkai, tai Lietuvos rojiš
kas kurortas su jo šaunio
mis sanatorijomis, kupinas 
gražiausių, maloniausių įs
pūdžių. Visiems turistams 
bus proga būti Druskinin
kuose septynias ar aštuo- 
nias dienas.

Lietuviai, kurie norite ap
lankyti Lietuvą, pamatyti 
jos naują gyvenimą, pažinti 
žmonių kasdieninį darbštu
mą ir sutikti savo gimines, 
dabar turėsite labai gerą 
progą, nes Prof. Kubilius 
rūpestingai jums padės rei
kalui esant ne tik kelionėj, 
bet ir Lietuvoj.

Laiko per daug nėra iki 
birželio mėnesio. Kurie ža
date važiuoti į Lietuvą, ma
lonėkite gauti pilnas infor
macijas apie kelionę, rašy* 
darni sekančiai:

Gordon Travel Servise 
220 South State Street

Chicago, Ill. 60604 
Telephone: 1VE 9-6362 .

Jie jums atsakys į Jūsų 
laiškus lietuviškai. Jei kas 
jums bus nesuprantama 
apie kelionę, rašykite:

Prof. B. F. Kubilius,
3827 W. Monroe St., 
Chicago, Ill. 60624

(Adv.)

Profesoriai pasmerkė 
reakcinį įstatymą

Richmond. — Kentucky 
valstijos profesorių konfe
rencija, kurioje dalyvavo 
apie 100 profesorių, pas
merkė ragangaudišką nea- 
merikinės veiklos įstatymą.

Neamerikinės veiklos įs
tatymas šioje valstijoje įė
jo galion. Juo pasiremdami, 
reakcionieriai bandys su
varžyti civilinių teisių vei
klą, kovą prięš karą ir tt. >

International ' Business 
mašinų gamybos firma pa- 
sinuomojo Brooklyno Bed- 
ford-Stuyvesant rajone pa
statą. Ketina atidaryti vie
lų gamyklą. Sudarysią apie 
100 darbų dar šiemet ir ki
tus apie 200 1969 m.

MIAMI, FLORIDA

Liūdnas ir Nepamirštamas Prisiminimas

Jurgis Mikitas
Balandžio 27 d., 1968 metais, suėjo vieneri me

tai kai mirė 
Jurgis. Pali
pamiršti neg aliu. Ilsėkis, Jurguti, amžinai, o aš 
lieku didelia

i mano mylimas gyvenimo draugas 
ko mane dideliame nuliūdime. Jo

me nuliūdime.
Elena Mikitiene

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
LDS 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko balan
džio 1 d., Sokol salėje. Vi
dutinis skaičius narių daly
vavo.

Pirmininkė H. Žukienė ve
dė susirinkimą. Finansų se
kretorė Adelė Kumpan pra
nešė, kad bendrai nariai ge
rai mokasi duokles ir kad 
šiuo tarpu nėra užsiregis
travusių narių pašalpon.

O. W. pranešė, jog su pa
galba M. Kazlauskienės ji 
sukėlė $48 piniginės para
mos N. C. N. (priešfašisti- 
niam) komitetui.

Pagaliaus ir mes tarėmės, 
kaip gauti naujų narių į 
mūsų kuopą. Keli nariai 
pareiškė mintį, kad galima 
gauti, tik reikia daugiau 
pasidarbuoti, reikia dides
nės kooperacijos narių tar
pe. Nėra abejonės, kad ga
lėtume įrašyti vieną kitą 
naują narį iki vajaus pa
baigos, jeigu tik daugiau 
tuo reikalu pasirūpintume. 
Pasikalbėjimas buvo rim
tas. Būtų gerai, kad iš to 
turėtume teigiamus rezulta
tus. Labai nesmagu būtų, 
jeigu mūsų kuopa neįrašy
tų nė vieno naujo nario per 
šį vajų.

Iš LDS centro gauta ba
lotai ir informacijos reika
le LDS Centro Valdybos ir 
seimo delegatų rinkimų. 
Nutarta rinkimus pravesti 
sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks pirmadienį, ge
gužės 6 d., Sokol salėje, 226 
Clintoii St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Svarbu visiems kuo
pos nariams dalyvauti ta
me susirinkime it atlikti sa
vo pareigas LD? Centro 
Valdybos rinkime.5

Ona Wellus

Moterys piketuoja 
karo nuodų firmas
Philadelphia, Pa.— Tarp

tautinė Moterų Sąjunga ko
vai už taiką ir laisvę pak
vietė 125 savo organizacijos 
kuopas ir kitas organizaci
jas dalyvauti masiniame pi
kete prie karo nuodų labo
ratorijų.

Nuo balandžio 22 d. visą 
savaitę moterys piketuoja 
karo nuodų firmas, kurios 
pildo militarinius užsaky
mus.

Help Wanted Male Help Wanted Male

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
You are 1st class Welders, 

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

“Daily World” 
reikalu

New Yorke planuojamas 
dienraštis “Daily World” 
dėl susidariusių techniškų 
kliūčių negalės išeiti su ge
gužės 1 d. Išleidimas ati
dėtas trumpam laikui.

Kartu ir speciali prenu
meratų} rata 10 metams 
pratęsiama toliau, iki dien
raštis išeis. Vėliau prenu
merata bus aukštesnė.

“Daily World” išeidinės 
vietoje dabartinio dukart 
savaitinio “Worker”.

Vėžiu mirtingumas pakilo
Washington. —1 Valstybės 

generalinis gydytojas Wm. 
Stewart paskelbė, kad mir
tingumas nuo širdies, cuk
rinės ir džiovos sumažėjo, 
bet nuo vėžio ligų gerokai 
padidėjo.

MACHINIST. A great opportunity 
for you in a small clean shop. Some 
knowl. of Hand Turret Lathe & 
Drill Presses is a “Must.” Don’t 
be just an operator. We will give 
you a chance to set up your own 
jobs even if you have no exp. Apply 
in person.

MULTI-FLOW DISPENSERS
52 S. Keswick Ave., Glenside, Pa.

* (29-35)

8th
DISHWASHING MACHINE 

OPERATORS
Full time or part time positions 

available in Dietary Dept, of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL 
1648 Huntington Pike 

Meadowbrook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

FACTORY HELP
Night and Day shifts.

Must be over 18.
Apply at 

LUDLOW CORP.
& Maple Sts., Lansdale, Pa.

(28-34)

MALE or FEMALE

Male & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref.

Vacancies exist in various depart
ments. Modern factory.

Ex. rates and benefits.
ELASTIC FABRICS

OF AMERICA
Washington Industrial 

643-0707
Fort Park

(32-38)

Help Wanted Female

SEAMSTRESS Refined, well spoken 
lady, 25 to 45 yrs. old. Will be 
trained with ladies dressing 
hair arranging. Full time 
tion. C. C. Funeral Home, 
cellent working conditions 
benefits.
tions in letter. P. O. Box L-12, 
1015 Chestnut. St., Phila., Pa., .19107.

(26-32)

and 
posi- 
Ex- 
and

Please state qualifica- 
P. O. Box L-12,

STENOGRAPHER GM car division 
requires exp. stenog., with back
ground in typing and shorthand. 
Excellent starting salary plus1 liberal 
fringe benefits. Phone Mr. Buck
land, TE 9-3650. An Equal Opportu
nity Employer. (30-32)

COOK
Experienced. Sleep in small 

summer resort in New Hope. 
Full time, permanent, 

year round. 
862-2288

(31-33)

ACCOUNTING CLERK
For aggressive Company.

Advancement potential, good 
starting salary and paid hospitaliz
ation and other Company benefits.

GR 7-1445
(31-33)

FIGURE Clerk, bright individual 
to work on diversified clerical duties. 
Good starting salary and all emp
loyee benefits. Must be good with 
figures P like a working challenge.

GR 7-1445
(31-33)

FOR RENT

APARTMENT FOR RENT
Fabyan Pl., near Hillside, N. J. 

Modern 4% rooms. Heat and hot 
hot water supplied. Available May 
1st. Call after 6 PM.

201-688-1928
(30-32)

Pranešimai
Brockton, Mass.

Mūsų draugysčių ir kuopų 
susirinkimai:

Šv. Roko Draugystės su- 
susirinkimas įvyks gegužės

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

AUTOMOBILE MECHANICS
blew Car Get-Ready (2) 

Service Line Mechanics (4) 
Move yourself to a better po

sition! We are looking for mechan
ics for our service & new car prep, 
dept. Busy modem shop offers 
free uniforms, paid holidays and 
vacations, plus 50-50 pay plan. GM 
exp. desired, but not necessary. 
Call Mr. Wilkie, Service Manager 
bet. 9 & 5 P. M.

SUNNY STEIN CHEVROLET 
6501 Market St., Upper Darby, Pa.

FL 2-8000 JA 8-6860
(29-33)

AUTOMOTIVE Machinist & 
Engine mechanic.

PHILADELPHIA DIESEL CORP. 
2525 Orthodox St. — 743-3773 

Ask for Mr. Smith or Mr. O’Brien.
(29-34)

ELECTRICIAN 1st class.
Maintenance exp. 

control circuits. 
Good

Familiar with 
Some electronics, 

pay, oppty for advancement. 
Contact Mr. Fischer. 
SH 8-2000, ext. 518.

(29-31)

FIBERGLASS MOLDERS FINI
SHERS. Excellent opportunity in 
fiberglass1 industry with a rapidly 
expanding company. Experienced 
workers preferred but we will train 
the right applicants.

CROUSE CO., INC.
Lewis Rd., Linfield, Penna.

(30-32)

POLISHERS ’
to work in job plating shops.
Union shop with full benefits.

Night work only.
Apply—

J. BERENATO METAL 
FINISHING CO.

44 E. Allen St., Phila., Pa.
(31-36)

PRODUCTION WORKERS. Steady 
work, no rotating shifts. Minimum 
starting rate $2.10 per hr. Increase 
to $2.20 per hr, in 90 days. Plus 
full range of Co. paid benefits and 
scheduled overtime. Aoply

FORMIGLI CORP.
Rt. 720 New Freedom Rd., 

Williamstown Junction, N. J.
(31-32)

Unskilled dependable middle age 
man. 
paper 

PM

Willing to learn to operate 
slitting machine. For 3-11 
shift. Steady employment. 
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC. 
5th & Somerset St., Phila., Pa.

(31-37)

ELEVATOR OPERATORS. Cen
ter City Luxury Apt. Hotel has 
openings for matured presentable 
individuals. Full or part time, free 
Blue Cross, Blue Shield, life insur
ance and other benefits. For infor
mation call Mrs. Lex. KI 5-6742.

(32-37)

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyks gegužės 
2 d., Liet. Piliečių salėje, 
128 Ames St, 7 vai. vak.

LLD 6 >kp. susirinkimas 
įvyks gegužės 6 d.

Liet. Tau t. Namo Drau
gystės susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d.

LDS 67 kp. susirinkimas 
.įvyks gegužės 9 d. Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St, 7 vai. vak.

George Shimaitis

METALMAN. Dynamically grow
ing Company has openings for men 
with 11 or 12 yrs. education, me
chanical ability and the ability to 
progress. Benefits include a good 
starting salary, Blue Cross & Blue 
Shield (totally paid), 10 paid holi
days and accident and health insur
ance. Contact Mr. Robert Bennett, 
Personnel, at LU 3-0300. (32-34)

AUTO Clean-up man. Excel, work
ing cond. Top pay for right man. 
Piece work and incentive.
JOHN KENNEDY RAMBLER-JEEP

117 Bustleton Pk., Feasterville.
HO 4-0600 or EL 7-6603.

(32-36)
i-------------------------------------------------------------------------------------------

OPPORTUNITY. You are wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)



Penktadienis, Balandžio (April) 26, 1968

BALANDŽIO 27 DIENA DEMONSTRUOSIME PRIES KARA
šį šeštadienį, balandžio 27, 

vis demonstruosime prieš 
karą Vietname. New Yorl^e 
turėsime dvi eisenas: vie 
maršuos Fifth Ave. nuo 95 
St., kita Central Park West 
nuo 100 St. Abi kolonos s i- 
eis į Central Parko Sheep 
Meadow, tarp 60 ir 68 gat.

Maršavimas prasidės apie 
11 vai. ryto. Už poros ar 
trejeto valandų visi su mai
šuos į Sheep Meadow ir tęn 
įvyks masinis protesto m 
tingas prieš karą Vietnam 

Mrs. Martin Luther Kin 
užmuštojo negrų vado čr.

e.
g,

Kingo žmona, bus vyriausia' 
kalbėtoja. Taipgi kalbės 
miesto majoras Lindsay, 
Manhattan Borough prezi
dentas Percy Sutton, kele
tas kitų už taiką kovotojų.

Muzikinę programą pildys 
dainininkai Pete Seeger, 
Phil Ochs ir Janis Ian.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti demonstracijoje. Kartu 
su visais kitais pareikšime 
protestą karui Vietname, 
reikalausime, kad jis būtų 
baigtas.

(■}

Gegužės Pintąją iškilmingai 
minėsime Union Square

Gegužės 1 d., kaip 5:30 
popiet įvyksta tradicinė 
darbo žmonių šventės Ge
gužės Pirmosios .demonst
racija Union Square.

šioje didžiulėje demonst
racijoje bus pasisaky 
prieš karą Vietname, prieš 
rasinę diskriminaciją, prieš 
skurdą, kuris jaučiamas 
New Yorke tarp biednuo- 
menės.

Kalbės žymūs kalbėtojai:

Komunistų Partijos gene
ralinis sekreto ri u s Gus 
Hali, jaunuolių Du Bois 
klubų pirmininkas Jarvis 
Tyner, kovotojas už Puer
to Riko nepriklausomybę 
Dixie Bay o ir kiti. Bus ir 
muzikalė Programa.

Kaip ir kitais metais, 
tuviai taipgi skaitlingai 
lyvaus šioje didžiulėje 
monstracijoje.

lie-

de-

3 pusi

Lietuvis—pasižymėjęs 
solistas

Š. m. balandžio mėn. Nr 
jorko Filharmonijos Drajorko Filharmonijos Drau
gija davė keturis koncertas 
savo salėje Linkolno Cent
re. Buvo išpildyta, su sim
fonijos orkestru ir didžiuliu 
mišriu choru, Handel 
Barbero, Kodalio ir Waltė- 
no bvertiūros bei kontato 
Tai vis aukštos disciplinos 
muzika. Bas-baritono so 
partiją dainavo New Havs- 
ne, Č o n n.. gimęs lietuvis, 
Arnoldas Voketaitis; sa\ 
arijas jis atliko pagirtinsi.

Kalbamasis solistas dar 
jaunas, 36 metų vyras, 
muzikos pasauly ie jau gar 
aukštai iškilęs. Jis ilgai s 
listavo Niujorko City Cen
ter teatre ir kituose mie 
tuose statomose operose bei 
koncertuose, pasižymėjo ra
dijo bei televizijos seansu 
se, etc. Anksčiau dainuod 
vo lietuvių didesniuose koh- 
certuose.

Linkime jaunam solist 
sėkmės jo pasirinktoje pro
fesijoje.

5.

o- 
a-

a.

Laurinčiukai vėl NA
Albertas Laurinčiukas 

žmona Izolda ir dukre 
Izoldyte prieš savaitę iš Vil
niaus atvyko New Yorks 
Jis čia užėmė išvykusio Ri 
berto Žiugždos vietą ks 
“Moscow News” korespe 
dentas.

Laurinčiukai jau gerai 
čia žinomi iš pirmiau, ė ie 
pirmiau čia gyveno trejetą 
metų.

n. 
o- 
ip 
n-

Old Westbury, L. L, ga 
ras sužalojo 60 kambar 
pastatą, kuriame buvo p 
nuota šį rudenį į r e n g 
Valstijos universiteto me 
ir mokslo skyrių.

s- 
ių 
a-

no

New Yorke pradėta a 
klausinėjimas dėl riaušii 
sąjūdžių nukentėjusių biz
nierių. Numatyta duoti pa
skolų tiems, kuriems pasko
los galėtų padėti.

ių

Iš Lietuvių M( 
Klubo veiki

Balandžio 17 d. “ 
salėje klubietės ture, 
lingą susirinkimą, 
darė klubo pirmini 
Mizarienė. Vedėja 
N. Buknienė.

Aptarti klubo 
Valdyba pranešė, 
laiku klubas yra 
stovyje narėmis b 
sais.

Iškeltas klausi 
klubo atostogų, 
turėti atostogas iki rugsė
jo mėnesio.

Pagerbtos minu 
dvi mirusios klubietės — 
Anna Švagždienė 
tancija Karlonienė

Kalbėta apie balandžio 
27 dieną įvyksianč 
karinę demonstrac 
ral Parke, Manhat 
je 
žmonių, taipgi i 
majoras John Lindsl; 
šome klubietes ir v 
rie tik galite, dalyvauti šio
je demonstracijoje.

Klubietė S. Sasr 
nė, kad tarptauti: 
žmonių šventė Gegi 
moji bus atžymėta 
1 d., 5 vai. vakarč, Union 
Skvere, Manhattane. Taipgi 
prašome lietuvius 
gai dalyvauti šios 
mitinge.

Balandžio 27-osios ir Ge
gužės Pirmosios p 
mams Moterų Klubas pau- 
aukojo po $20.

Pirmininkaujanti 
nienė. priminė, kad posėdį 
užbaigusios turėsir 
gišką pasivaišinimą. 
bus mūsų pirmin 
leistu vės į Lietuvą, 
vyks gegužės 11 d.,

Merų 
os
Laisvės” 
jo skait-

Jį ati- 
nkė Ieva 
išrinkta

reikalai. 
sad šiuo

gerame 
ei finan-

mas dėl
Nutarta

te tylos

ir Kons-

ią prieš- 
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kalbės keletaš žymių 
r miesto 
ay. P ra
išus, ku-

a primi
nė darbo 
įžės Pir- 
gegužėsLDS 1-sios kuopos 

pietūs buvo gražūs
Per dideles LDS Pirmosios 

kuopos pietų rengimo ko
misijos pastangas, kuopos 
pietūs “Laisvės” salėje, ba
landžio 21 d., buvo gražūs 
ir pasitenkinančiai vaišin
gi. Dar ir diėnos gražumas 
gal prie to grožio-prisidėjo, 
nes tą dieną iš tikrųjų 
“saulė žente ritinėjo.” To
dėl svečiai pasitenkinančiai 
vaišinosi gerais • patieka
lais, kurių buvo daug.

Pietų rengėjai skundėsi [ma savo vyro Rojaus Mi-
tik tuo, kad publika buvo 
ne tokia skaitlinga, kokios 
rengėjai tikėjosi, palygi
nant su ta publika netoli
mos praeities šios kuopos 
rengiamose vaišėse. O šių 
pietų rengėjai gal remia
si tuo dalyku, kad pra
eityje beveik visada šitoji 
pati svetainė persipildyda- 
vo svečiais šios kuopos pa
našiose sueigose. Dabar bu
vo publikos kiek mažiau.

Bet atrodo, kad ir rengė- 
iai neturės didelių nusiskun
dimų materialia nauda. At
rodo, kad ir šį sykį liks šiai 
kuopa gražaus pelno už 
gražias pastangas 'gražiai 
pavaišinti savo svečius.

Po pasivaišinimo, svečiai 
išgirdo trumpu/, bet įdomių 
nrakalbėlių. Kalbėjo Valys 
Bunkus, šios kuopos pirmi
ninkas, A. Gilman, Amelia 
Juškevičienė, I. Mizarienė,
J. Lazauskas, J. Gasiūnas 
ir J. Siurba.

Lilija Kavaliauskaitė bu
vo programos vedėja.

Kaziūnė Čeikauskienė, 
Juliia Lazauskienė ir Ele
na Siaurienė prirengė val
gius.

Valgius į stalus išnešiojo 
N. Buknienė, V. Bunkienė,
K. Rušinskienė, N. Ventie- 
nė ir Ilse Bimba.

Moterims darbe pagelbė
jo J. Varesonas ir J. La
zauskas.

A. Gilman

Paul E. Gibbons, United 
Church of Christ dvasiškis, 
atsisakė tarnauti militari- 
niame Marine Corps. Už 
tai jis paduotas teismui.

skaitlin-
šventės

asiruoši-

N. Buk-

fie drau-
Tai 

nkės iš- 
. Ji iš- 
išvežda-

žaros pelenus palai< 
niuje. Klubietės ir 
čiai esate prašom: 
į “Laisvės”

Aido choro pavasarinis 
koncertas

Kompozitorius Pranas 
Balevičius, kurį pagerbs Ai
do choras savo pavasarinia
me koncerte, augo vargin
goje šeimoje, Pittburgho 
priemiestyje. Wi)merdin.ge, 
kur jo tėvas dirbo plieno 
fabrike.

Pranas, vos 14 metų bū
damas, taip pat p radėjo 
dirbti tame pačiame fab
rike, o muzikos siekėsi va
karais. Jis skambino kino 
teatruose, kuomet filmai 
buvo dar be garso, jis taip
gi skambino šokių orkest
ruose. Pianas rado sau ke
lią į Balevičių namus ir 
Pranas vystė savo gabu
mus—savo talentą.

NELLIE YENTIENĖ
Aido choro solistė

doti Vil- 
■ pašalie- 

atvykti 
salę atsisveikin

ti su drauge. Mizariene ir 
palinkėti jai laimi 
lionės ir ištvermės liūdesio 
valandomis.

Klubietės paprašė Ievu
tę nuvykus Lietuvon aplan
kyti Kuršėnų vaikų’, namus 
ir pavaišinti vaiki 
sų klubo saldainiai;

I. Mizarienė pakalbėjo šių 
dienų klausimais.
ji sakė: Mes gyvename la
bai neramų laikote,
na iš dienos kovpjame ir 
laukiame, kad kuo
šiai pasibaigtų Vietnamo 
karas — kad pasibaigtų ten 
žmonių žudymas.
neilgam laikui išvykstu, ta
čiau trokštu sug 
vysti taikų, ramų 
mą Amerikoje ir-v 
šaulyje

Aido pavasarinio koncer
to programoje bus atlikta 
santrauka operetės “Su
drumsta širdis,” kurioje, be 
kitų dainų, Ąido solistai N. 
Ventienė ir A. Iešmantą su
dainuos due|ą “Mudu du.” 
Jų duetas skamba labai har
moningai. Abudu talentingi 
aidiečiai, ir mes džiaugia
mės turėdami juodu mūsų 
tarpe.

ngos ke-

čius mū- 
s.

Be kitko,

rpį. Die-

greičiau-

Nors ir

rįžusi iš- 
gyveni- 

same pa-

Aukos klubui
Natalija’ lešmaniienė—$3, 

Anna Titams — $1Į. Suzana 
Kazokytė-Jones savo miru
siai sesutei Aldonai Gra
bauskienei pagerbti per I. 
Mizarienę prisiuntė $5. Al
bina Vaznienė pasimokė j o 
klubui $5 ir Izabelė Lamai- 
tienė, gyvenanti No. Mer
rick, L. I.,—$5. Jos tapo 
amžinomis klubo narėmis. 
Ačiū joms.

Vaišes paruošė K. Čei
kauskienė ir J. Lazauskie
nė. Prie | vaišių 
skanumynais prisidėjo M. 
Jakštas ir Zaidatienė. Ačiū 
visoms.

įvairiais

AUGUSTAS IEŠMANTĄ
Aido choro solistas

Aido koncertas įvyks ge
gužės 5 d., lenkų salėje New 
National Hali, 261 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Bilietas, perkant iš anks
to pas aidiečius, kainuos 
$1.75. Prie kasos tą pačią 
dieną—$2.00. Prašome įsi
gyti bilietus, iš anksto. Pra
džia 3 vai. po pietų.

H. F. .

Sveikina “V i 1 n į”
Šie laisviečiai sveikina 

“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimą:

J. Weiss................ $5.00
W. ir B Keršuliai ... 5.00
A. Gilmanas........... 5.00
K. Meškėnas........... 2.00
Suvažiavimas įvyks gegu

žės 5 d. Chicagoje.
J. G.

Sumažėjo pardavimai au
tomobilių. Kai kas už tai 
kaltina riaušes.

Post Office Jobs and 
How to Get Them

NEW YORK. — With 4.1 
per cent of the New York Ci
ty work force unemployed, 
according to the U. S. Depart
ment of Labor statistics for 
1967, the eight borough post 
offices wonder why they’re 
having a man-power crisis. 
But they are.

Harried postal officials, ex
pected to handle more than 
13 billion pieces of mail an
nually, report a serious short
age of clerks, mail carriers, 
mail handlers, garagemen, au
tomobile mechanics and trac
tor trailer operators.

Anyone who is a U. S. citi
zen and can read, write and 
speak English is eligible to 
apply for the positions. Jobs 
are filled on the basis of Civil 
Service Examination < scores.

Clerks and carriers are paid 
$2.80 per hour to start gar
agemen and mail handlers get 
$2.59 per hour, and trailer 
operators and mechanics re
ceive $3.00 per hour. All pos
tal employees receive up to 26 
days per year paid vacation 
and 13 days paid sick leave. 
Other benefits include low 
cost group life insurance and 
health benefit plans.

Applicants for the positions 
of clerk, carrier, handler, gar
ageman, trailer operator and 
mechanic must take written 
tests, about two hours long, 
which measure general abili
ties, ability to understand and 
follow instructions, and know
ledge relevant to the job be
ing sought.

All applicants, except those 
for clerk and mail handlers, 
must have a driver’s license. 
Mechanic applicants must de
monstrate skill through prac
tical repair work, as part of 
their examination, and mail 
handlers are required to pass 
a strength test.

Tests are given several times 
a week in Jamaica, Brooklyn, 
The Bronx and Manhattan. 
Evening exams will be arr
anged if necessary. Sample 
questions are sent to appli
cants as preparation for the 
test and detailed information 
on job duties and salary scales 
is also available at request.
Further information and ap

plications can be obtained for 
all jobs at these addresses:

1. Board of U.S. Civil Ser
vice Examiners, 1980 Broad
way at 67 Street, Second Fl., 
N. Y., N. Y. 10023.

2. Information office, U. S. 
Civil Service Commission, 220 
East 42 Street, News Building, 
N. Y., N. Y. 10017 (Teleph
one 573-6103)

3. Federal Information Cen
ter, 590 Grand Concourse, cor
ner 150 St., GPO Annex, 
Bronx, N.Y. 10451 (Tele
phone 665-2800, Ext 710).

4. Or at any main post off
ice in the five boroughs.

Didelis būrys jaunimo pi
ketavo Vakarų Vokietijos 
Springer laikraščių firmos 
raštinę Manhattane. Ten 
kas nors sudegino nacių vė
liavą. Apie, tuo pat laiku 
piketuotojų priešai puolė 
piketuotojus. Apie 10 pike
tuotojų areštavo.

Du niujorkiečiai berniu
kai paimti filme “Popi” vai
dinti mažamečius.

Pranešimas
Richmond Hill, N. Y.

“Laisvės” direktoriai pra
šomi susirinkti posėdžiui šį 
pirmadienį, balandžio 29.

Sekretorius

Art Exhibition at the 
United Nations

United Nations Art Club 
18th Annual Exhibition is 
being held from March 26 
to May 1. The paintings 
are by the members of the 
United Nations delegations 
and Secretariat. There are 
over hundred paintings and 
some works of sculpture. 
The Exhibition is well ar
ranged and a treat to the 
eyes. The works of art are 
done by amatures but there 
are very many good paint
ings,among them a portrait 
of Levas Vladimirovas, 
titled “U. N. Civil Serv
ant.” It is painted by Amer
ican artist Cabrielle C. No
lan.

Levas Vladimirovas has 
been United Nations libra
rian for over three years. 
He was selected from 
many others who competed 
for that position. They 
didn’t go wrong picking Le
vas. He has done a good 
job and is well liked by 
others at the United Na
tions. Levas was very anxi
ous to go back to Lithuania 
when his term expired but 
was asked to stay another 
term. He extended his stay 
but did’nt promise to stay 
another full term.

The artist who painted 
his portrait succeeded cap
turing the “inner” Levas.

There is also portrait of 
U Thant, General Secretary 
of the U. N, , I don’t think 
the artist who painted him 
was very successful.

The Exhibition is spon
sored by U. S. Committee 
for the Benefit of UNICEF 
(United . Nations Interna
tional Children’s Emergen
cy Fund).

Use

Parengimų kalendorius
Balandžio 28 d.

LLD II apskrities iš Lie-^ 
tuvos spalvotų filmų rody-^- 
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis' 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

į Gegužės 11 d.
3 vai. po pietų, “Laisvės” 

salėje įvyks gedulo susirin
kimas, išlydint Rojaus Mi- 
zaros palaikus į T a r y b ų , 
Lietuvą.

Gegužės 19 d. LLD 54 kp. 
rengia Tarybų Lietuvos fil
mų rodymų 3 vai. popiet,* 
Rusų svetainėje, 408 Courts 
St., Elizabeth, N. J.

LDS losios kuopos 
Susirinkimas

LDS pirmos kuopos susi
rinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 7 d., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y., 
7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti, bus labai svarbus 
susirinkimas. Rinksime de
legatus į LDS seimą, kuris 
įvyks liepos 12 ir 13 dieno
mis,Worcester, Mass.

Apart delegatų rinkimo, 
išgirsite ir raportą iš įvy
kusio banketo.

Beje, po susirinkimo bus 
vaišės. Prašome narius da
lyvauti, atsiveskite ir savo 
draugus.

C—te, 
užrašų

kry-Buvęs Raudonojo 
žiaus tarnautojas J. P. Son- 
ner mirė nuno pasišovimo. 
Policija spėlioja, kad gal jis 
tyčia pasišovė.

^8 Priežastys kodėl PODAROGIFTS, INC.,^ 
pritraukia tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia 

DOVANAS I USSR
1. Jiems nereikia praleisti laiko pirkime ir nešiojime pakietų j 

išsiuntimo raštines.
2. Jiems nereikia spėlioti mieras arba spalvas.
3. Jie sutaupo visas muitines, pakvitavimo ir išsiuntimo lėšas.
4. Jie arba pasirenka special? dovaną, kaip tai: automobilių, mo- 

torciklų, televizorių, radiją, šaldytuvą ar —
5. Jie nusiperka PREKINĮ ĮSIGIJIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 

giminės gali įsigyti prekes jo paties pasirinkimo, nuėjus į spe
ciali Vneshposyltorg

DOLERINES KRAUTUVES

6. Jų giminės gali įsigyti maistinių dalykų, audinių, rūbų ir batų 
pagal jų skonį ir mierą.

7. Jie sutaupo laiką, už tai kad nėra Transportinio-Atlantic išsiun
timo.

8. Jie taupia ant pinigų, už tai, kad prekės DOLERINĖSE KRAU- 
VESE yra nustatytos žemomis kainomis.

Užeikite į Mūsų Parodinį Kambarį New Yorko Mieste!

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 

Ar į bile sekančius skyrius:

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905
ar į bile mūsų skylių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia), Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455
ar į bile mūsų skyrių. '




