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KRISLAI
Gera žinia
Apsieis ir be jo 
“Komandos” 
Audra prieš ABM 
Ir mūsų mokslininkai! 
Smarkiai pasireiškia

A. Bimba

Mus buvo pasiekę gandai, 
kad graži tradicija bus sulau
žyta, kad šiemet “Laisvės” 
piknikas Brocktone-Montelloj 
Lgbeįvyks. Džiugu, kad Nau- 
jcraibs Anglijos draugai tuo 
susirūpino ir nutarė pikniką 
suruošti. Sveikiname!

Pasistenkime, kad šiemet 
“Laisvės” naudai vasarinių 
parengimų būtų nemažiau, 
kaip pernai. Dar gal ir dau
giau galėtų būti. Laikas juos 
pradėti garsinti,— bent apie 
juos laikas nuo laiko “Lais
vėje” prisiminti.

Kalbant apie Prancūzijos 
prezidento De Gaulle rezig
naciją, negalima sakyti—“bo
ba iš ratų, ratams lengviau”. 
Bet vienas dalykas aiškus 
kaip diena: Prancūzija apsi
eis ir be jo prezidento poste. 
Jis buvo savo rūšies diktato
rius.

Kalbama, kad gal šiuose 
^rinkimuose socialistai ir ko

munistai suras bendrą kalbą. 
Tai būtų didžiausias laimėji
mas ne tik Prancūzijai, bet vi- 
f^».m pasauliui. Bendromis jė
gomis jie laimėtų rinkimus ir 
sudarytų liaudies valdžią. 
Prancūzija tikrai galėtų pa
sukt nauju keliu tiek nami
nėje, tiek užsieninėje politi
koje.

Degaulistai kandidatą jau 
turi.. Tai buvęs premjeras 
George Pompidou. Jie tikisi 
rinkimus laimėti. Pamatysi
me.

Sakoma, kad izraeliečiai 
“pasimokė” iš arabų ir pra
dėjo savo “komandos” siunti
nėti j arabų kraštus. Pirmie
ji žygiai padaryti i Egipto 
teritoriją.

m Vadinasi, Vidurio Rytuose 
Konfliktas tebesipleČia ir te- 
beaštrėja. Neseniai buvo 
daug kalbėta apie keturių di
džiųjų (Anglijos, Prancūzijos, 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos) žygius konfliktui 
likviduoti. Bet staiga tame 
fronte viskas nurimo. Atro
do, kad neprieinama prie 
bendros programos karui už

baigti.
Izraelis atsisako vykdyti 

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos rezoliuciją, o jį privers
ti skaitytis su pasaulinės or
ganizacijos nutarimu ypač iš 
Jungtinių Valstijų pusės noro 
nėra.

Tiek Kongrese, tiek visoje 
Šalyje šiuo laiku kyla galingi 
protestai prieš ABM sistemą. 
Ji sues bilijonus dolerių, bet 
neapsaugos Amerikos nuo 
branduolinių ginklų. Ji pra
dės naujas ginklavimosi lenk
tynes, kurios jau ir dabar yra 
baisiausia visam pasauliui ne
laimė.

Prezidentas Nixonas susirū
pinęs kylančia audra prieš jo 
planą. Jis žada visomis jėgo
mis kovoti už jo vykdymą. 
^Džiugu, kad prieš ABM vis 
Alsiau ir garsiau prabyla ir 
mūsų mokslininkai. Prieš ke- 
iffs dienas jie įteikė prezi
dentui protestą ir reikalavi-

40% JAV nuostoliu 
buvo per klaidas

Vietkongas siūlo 
5 taikai punktus

Saigonas.—Jungtinių Val
stijų militarinė komanda 
pripažįsta, kad Vietnamo 
kare 40% visų amerikiečių 
užmuštų ir sužeistų įvyko 
per klaidas, kurias padarę 
leitenantai, kapitonai, sar- 
žentai, bet nieko nesako 
apie generolus.

Karo strategas S.L. Mar
shal pasakė, kad tai buvo 
“mūsų pačių klaidos”, dėl 
kurių tiek daug nuostolių 
amerikiečiai panešė. Klaidos 
buvusios tame, kad mūšiams

Prez. Nixonas priešingas 
padidinti karą badui

Kambodija atsisako ryšius 
atnaujinti su Amerika

Washingtonas.— Kai sen. 
McGovern pasiūlė s k i r ti 
pusantro bilij o n o dolerių 
badui kovoti programai, tai 
prez. Nixonas pastojo tam 
pasiūlymui kelią. Nixonas 
nurodė, kad nereikia tokių 
didelių sumų tam tikslui 
skirti.

Nix o n o administracijos 
nuomone, pakaktų skirti 
tarp 100 milijonų iki bilijo-

Decentralizacijos planas N. Y. 
miesto mokykloms užgirtas

Albani, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos legislatūra di
dele dauguma balsų priėmė 
New Yorko miestui mokyk
lų decentralizacijos planą, 
kurį gub. Rockefelleris tuoj 
pasirašė.

Daugelis tų, kurie balsa
vo už planą, pesimistiniai į 
jį - žiūri, ar jis galės būti 
praktiškas, ar mokyklos at
eityje galės normaliai veik
ti.

N. Y. majoras Lindsay 
pasakė, kad šis planas ne
būsiąs praktiškas ir net jis 
galįs būti priešingas N. Y. 
valstijos konstitucijai.

Mokytojų Federacija pa-

mą, kad jis savo nusistatymą 
pakeistų ir gelbėtų mus nuo 
naujos nelaimės.

Mokslininkų pasisakymas 
daug reiškia.

Mūsų nelaimė, kad Ameri
kos organizuoti darbininkai 
daugumoje tebetyli. Jų reak
cinė vadovybė ištikimai vyk
dė prezidento Johnsono poli
tiką, o dabar taip pat ištiki
mai padeda Nixonui.

Tenka storai pabrėžti, kad 
ne tik ABM klausimu, bet ir 
kitais svarbiais reikalais labai 
gerai laikosi senatorius Ed
ward Kennedy, nužudytų 
John ir Robert brolis. Jis kal
ba drąsiai. Jis kalba prieš 
reakciją. Jis nesibijo viešai 
pasisakyti prieš Vietnamo ka
rą. Jis reikalauja, kad dau
giau dėmesio vyriausybė 
kreiptų į mūsų miestų proble
mas, į kovą su skurdu, kuria
me skęsta milijonai amerikie
čių.

Jis dar jaunas. Demokratai 
jau kalba apie jo kandidatū
rą į prezidentus 1972 metais. 

vadovavę nepatyrę karinin
kai, kurie neplaningai ir ne
apgalvotai siuntė eilinius 
kareivius į mūšius.

Apie 35,000 žuvusių Viet
name amerikiečių 15,000 
galėjo žūti dėl pačių ameri
kiečių klaidų. Karo klausi
mu Marshalas parašė kny
gą “Ambush”, kurioje at
žymėtos klaidos.

New Yorkas. — Gardens 
High School baltas studen
tas subadė negrą studentą.

no dolerių. O tai reiškia, 
kad badui karas nebus pa
didintas, kad jis paliks toje 
pačioje padėtyje, kaip buvo 
prie Johnsono administra
cijos.

Prie dabartinių aplinky
bių, kuomet tebesiaučia ka
ras Vietname, Nixono ad
ministracija mano, reikėtų 
visuomeniniams reikalams 
skirti mažesnius fondus.

sisake, kad planas jai pri
imtinas.

Mušėsi su policija
Madridas, Ispanija. Geg. 

1 d. įvyko demonstracija. 
Policija puolė demonstran
tus. Daug sužeistų ir areš
tuotų. Demonstrantai' pa
skleidė daug priešvaldiškų 
lapelių, reikalaujant demo
kratijos.

Prez. Nixono įsakymas 
kolegijoms

Washingtonas.-Prez. Nix
onas, kalbėdamas Cham
ber of Commerce susirinki
mui, pasakė, kad kolegijų 
ir universitetų prezidentai 
ir direktoriai turėtų skaity
tis su studentų nuomonė
mis, bet neturi leisti prie 
sukilimo.

Nixonas tiesiog reikala
vo, kad kolegijos ir univer
sitetai užgniaužtų studentų 
streikus, demonstracijas, 
administracijų namų užė
mimus ir t.t.

Smerkia kapitalizmą
Praga. — Čekoslovakijos 

Komunistų partijos orga
nas “Rude Pravo” piktai 
smerkia Vakarų kapitalis
tus už bandymus sukelti 
Čekoslovakiją prieš Tarybų 
Sąjungą.

Girdi, jeigu Vakarų “ka
pitalistų džentelmenai” tik
rai norėtų gero Čekoslova
kijai, tai grąžintų užšaldy
tą po II Pasaulinio karo 
auksą, o nekeltų čekoslova- 
kams antitarybines nuotai
kas savo propaganda

“Žirmūnai” — taip pavadintas prekybinis-visuomeninis 
centras, išaugęs naujame Vilniaus mikrarajone. Modernia
me dviejų aukštų pastate — universali maisto produktų 
parduotuvė, visuomeninio maitinimo ir buitinio aptarnavi
mo kompleksai, šalia pagrindinės 150 vietų restorano sa
lės yra kokteilių baras, programų ir pobūvių salės. įdomus 
rūmų interjeras.

Panašūs kompleksai bus pastatyti dar septyniuose Vil
niaus mikrorajonuose.

A. Brazaičio nuotraukoje matome bendrą restorano sa
lės vaizdą. Priekyje — padavėja Stasė Riaukienė.

Dviem TSRS reporter, 
ribotas keliavimas

Washingtonas. — Valsty
bės departamehtas apribavo 
kelionę po Jungtines Vals
tijas dviem tarybiniam re
porteriam — “Pravdos” ko- 
resp. Strelkovui ir ukrainų 
laikraščio ‘Novosti’ koresp. 
Borovikui.

Aiškinama, kad tai atsi
mokėta hz neleidimą vykti 
iš Maskvds į Ukrainą ir 
Moldaviją dviem Amerikos 
spaudos reporteriams.

Sfreikieriai priešinasi Streikas uždarė angly 
piketo ribavimui laikraščius

Charleston, S. C. — Me
dical College ligoninės strei- 
kieriai ir jų pritarėjai, ne
paisydami drausmės (in- 
džionkšino) masiniai pike
tuoti, ir vėl sudarė didžiulę 
demonstraciją prieš policiją 
ir valstijos miliciją.

Šiuo kartu jiems vado
vauja užmuštojo dr. Kingo 
žmona Coretta King. Ji pa
sakė, kad jos vyras, jeigu 
būtų gyvas, čia stovėtų pir
mose streikierių eilėse.

Streikieriai yra Drug and 
Hospital Union lokalo 1199 
nariai. Jie reikalauja pripa
žinti uniją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.— Šiaurės Viet

namo premjeras Pham Van 
Dong viešai pareiškė, kad 
pirmą kartą Jungtinės Val
stijos pradėjo sulėtinti ka
rą Vietname. O tai gali pa
dėti taikos deryboms.

New Yorkas.— Aukštes
niojo Švietimo Taryba įsa
kė City College administra
cijai atidaryti kolegiją, 
taipgi įsakė juodiesiems ir 
pdertorikiečiams studen
tams baigti sėdėjimo strei
ką.

Komunistai norėtų su 
socialistais susitarti
Paryžius. — Komunistų 

Partijos sekretorius Roche- 
tas atsikreipė į Socialistų 
Partiją su pasiūlymu rin
kimuose sudaryti bendrą 
frontą ir iškelti; bendrą 
kandidatą prezidento vie
tai.

Jeigu tai nebus padaryta, 
tai Kompartija iškels savo 
kandidatą. Socialistai jau 
paskelbė kandidatą Gaston 
Deferrę.

Londonas. — Gegužės 1 d. 
laikraščių darbininkai išėjo 
į streiką. Tokiu būdu laik
raščiai nepasirodė. Strei
kuoja apie 200,000 darbi
ninkų,

Streikier i a i protestuoja 
pri e š valdžios pasiūlymą 
apriboti streikų teise.

Sudegino Amerikos vėliavą
Vakarų Berlyne gegužės 

1 d.; įvyko trys demonstra
cijos. Vienoje studentai su
degino Amerikos vėliavą, 
protestuodami prieš karą 
Vietname.

Tel Avivas.— Izraelio lėk
tuvai, atskridę į Jordaną, 
mėtė bombas, kur manoma, 
kad slepiasi partizanai.

New Delhi.— širdies prie
puoliu mirė Indijos prezi
dentas Husain. Jo vietą iki 
rinkimų užėmė vice prezi
dentas V. V., Giri.

Kansas City, Mo. — Ma
ry Ann Adler ir Barbara 
Coughlin, 20 metų amžiaus, 
rastos apartmente mirtinai 
subadytos.

Paryžius. — Nacionali
nio Išsilaisvinimo Fronto 
delegacija siūlo pradėti dis
kusijas su kitomis grupė
mis, kad taikos konferenci
ja galėtų eiti pirmyn. Pasi
tarimams siūlo sekamus 
penkis punktus:

1. Panaikinti kolonialinį 
režimą Saigone, Amerikos 
jėgomis uždėtą.

2. Paskelbti laisvus rinki
mus su slaptais balotais na- 
cional i n e i asamblėjai iš

Pnompenh. — Kambodi- 
jos valstybės galva princas 
Norodoih Sihanouk pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
Kambodija negali atnaujin
ti diplomatinių ryšių su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
kol jos nepripažins dabarti
nių Kambodijos rubežių.

Prez. Nixono administra
cija buvo'pašiūlusi prieš po
rą metų nutrauktus ryšius

Kinijos santykiai su Jungtinėmis 
Valstijomis gali sušvelnėti

Hong Kongas. — Pekiną 
lankę kai kurie diplomatai 
ir spaudos atstovai teigia, 
kad Jungtinės Valstijos ga
li tikėtis santykių pagerėji
mo su Kinijos Liaudies Res
publika.

Jie numato, kad Kinijos 
ir Tarybų Sąjungos santy
kiai ateityje galį dar smar
kiau pablogėti, gal net prie 
militarinio susikirtimo pri

Pataria senų žmonių 
nebegydyti

Eastbourne, Anglija. — 
Dr. Kenneth Vickery siūlo 
Royal Society of Health 
Congress nebegydyti senų 
žmonių, sulaukusių 80 ar 
daugiau metų, tik duoti 
jiems skausmų slopinimo 
vaistus.

Jis sako, kad Anglijoje 
sulaukusių 65 ir daugiau 
m e t ų gyventojų skaičius 
nuolat didėja ir didėja. Tai 
kam esą reikalinga gydyti 
senelius, sulaukusius 80 me
tų ar daugiau?

6,000 hektarų
Klaip ė d o s melioracinės 

statybos valdyba gavo nau
jus galingus traktorius K- 
700. Jie bus panąudoti, įsi
savinant naują .kalkinimo 
technologiją, kurios pradi
ninkai yra patys klaipėdie
čiai.

Per pirmąjį ketvirtį Klai
pėdos melioratoriai jau pa
kalkino 810, o per metus nu
matyta pakalkinti 6,000 ha. 
rūkščių dirvų.

R. Mažutis 

rinkti, kuri priims konsti
tuciją.

3. Įste i g t i demokratinę 
valdžią, kurion galėtų įeiti 
“patriotinės ir demokrati
nės” partijos ir tos jėgos, 
kurios prisidėjo prie nacio
nalinio laisvinimo darbo.

4. Derybomis ir pasitari
mu suvienyti Pietų ir Šiau
rės Vietnamą į vieną vals- 
tybę.

5. Vietnamo užsieninė po
litika turi būt paremta “tai
ka ir neutralumu”.

atnaujinti. Kambodija prie
lankiai atsiliepė. Bet kai 
pasirodė, kad JAV nenori 
pripažinti dabartinių Kam
bodijos rubežių, tai atnau
jinimas ryšių nupuola.

Los Angeles, Calif.— Se
natoriaus Goldwaterio sū
nus Harry, konservatyyus 
republikonas, laimėjo rinki
mus kongresmano vietai.

eiti, ko daugiausia Jungti
nių Valstijų diplomatai pa
geidauja.

Lanky d a m i e s i Pekine 
Komparti jos suvažiavimo 
metu kai kurie turėję pro
gų pasimatyti su premjeru 
Čou En-lai ir kitais. Iš to 
padaro išvadas, kad Kinijos 
vadovai jau pirmon vieton 
stato Tarybų Sąjungą, kai 
Kinijos didžiausią priešą.

Militarizing mokyklose 
bando išlaikyti

Washingtonas. — G y n y- 
bos sekretorius Laird pa
reiškė, kad Pentagonas su
tiktų padaryti tam tikrų 
nuolaidų, bet niekad nesu
tiktų panaikinti militaristi
nių pamokų tam tikrose ko
legijose ir universitetuose.

Dabar vyriausias studen
tų reikalavirtias— panaikin
ti militarinę programą mo
kyklose.

4,000 balsavo streikuot
Sterling Heigths, Mich.— 

4,000 Chryslerio darbininkų 
nubalsavo paskelbti streiką 
gegužės 7 d., jeigu jų reika
lavimai nebus patenkinti.

Jie reikalauja priimti į 
darbą 69 darbininkus ir 11 
unijos pareigūnų, kurie 
kvietė darbininkus sulaiky
ti darbą, jeigu nebus paša
lintos pavojingos darbo są
lygos.

Detroitas. Dėl streikų 
General Motors 8 dirbtuvė
se be darbo yrą 45,630 dar
bininkų.
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Garbinga darbininkų kova
SOUTH Carolines sostinėje Charlestone siautėja 

baisus teroras prieš juoduosius darbininkus. Šimtai jų 
sugrūsti į kalėjimus. Mieste faktinai įvestas karo sto
vis.

O visas dalykas sukasi apie vietos ligoninės darbinin
kų, kurie beveik visi yra negrai, streiką. Natūralu, kad 
vietos juodieji žmonės streikui simpatizuoja. Todėl strei
kas pavirto ir rasiniu klausimu. Vietos reakcinė valdžia 
yra nusistačius streiką sulaužyti bile kokia kaina.

Pagrindinis darbininkų reikalavimas yra unijos pri
pažinimo reikalavimas. Kai beveik visur šalyje darbi
ninkams teisė organizuotis į darbo unijas jau laimėta 
ir pripažinta, tai pietinėse valstijose dar ir šiandien re
akcinės jėgos tos teisės savo dirbantiesiems nenori pri
pažinti. Todėl ši Charleston© ligoninės darbininkų kova 
simbolizuoja visų visose pietinėse valstijose darbininkų 
kovą. Reikia tikėtis, kad ji bus laimėta. To tiems juo
diesiems darbininkams nuoširdžiai linki visa Amerikos 
darbininkija.

Dar vienas geras reikalavimas
PAŽANGIOJI Amerikos studentija visur stato vie

ną labai svarbų ir garbingą reikalavimą. Studentai no
ri, kad mūsų universitetai liautųs buvę Pentagono įran
kiu kraštui militarizuoti. Jie reikalauja, kad universite
tų laboratorijos liautųs ruošusios Pentagonui cheminius 
ir biologinius ginklus ir kad iš universitetų programos 
būtų išmesta sutartis su Pentagonu, pagal kurią jie ruo
šia armijai karininkus. Pagal šią sutartį beveik visi 
universitetai yra įsipareigoję kasmet armijai paruošti 
po tam tikrą skaičių karininkų. Ta programa vadinasi 
“Reserve Officers Training Corps” (R. O. T. C.).

Ką gi bendro ruošimas karininkų turi su mokslu? 
Absoliutiškai nieko. Bet Pentagonas gerai universite
tams apmoka už tą paslaugą. Na, o beveik visi mūsų 
universitetai yra privatiškose rankose, todėl jie liž dolerį 
pasirengę patarnauti ir pačiam “velniui.”

Taigi, studentų reikalavimas, kad iš universitetų 
laboratorijų būtų išmesta pavojingų cheminių ir biolo
ginių ginklų gamyba ir kad ruošimas karininkų būtų 
likviduotas yra visų rimtai galvojančių amerikiečių rem
tinas. Džiugu, kad nepaisant įšėlusius propagandos prieš 
kairiuosius studentus, jiems visuomenėje simpatijų la
bai daug. Kai kur buvo bandyta prieš juos sukurstyti 
net ginkluotus išpuolius, bet nepavyko. Plačioji visuo
menė mato, kad, bendrai paėmus, mūsų studentija eina 
teisingu keliu ir kovoja už tokias reformas mokyklose, 
kokios naudingos ne tik šiam kraštui, bet visai žmonijai.

------------------ 1-------------------------------------- -—

Ir Šiaurės Airijoje aštrios kovos
1920 metais Airija pasiskelbė nepriklausoma vals

tybe, bet šiaurinė jos dalis, vadinama Ulsteriu, nusitarė 
pasilikti Anglijos globoje. Tai buvo šalies ir tautos pa
dalijimas grynai religiniais pagrindais. Milžiniška Ai
rijos gyventojų dauguma yra katalikai, tuo tarpu Ulste- 
ryje jų didelė dauguma yra protestantai. Iš pusantro 
milijono jo gyventojų tik pusė milijono yra katalikai. 
Visas valdžios aparatas protestantų rankose. Vietinės 
valdžios protestantų rankose net ir tose vietovėse, kurių 
didelė dauguma gyventojų yra katalikai. Antra, beveik 
visa Š. Airijps buržuazija yra protestantiška. Katalikai 
didelėje daugumoje yra darbininkai ir darbo valstiečiai, 
biedniuokai ir skurdžiai. Protestantai taip sutvarkę po
litinius reikalus, kad rinkimuose balsą turi tiktai nuo
savybės savininkai. Bežemiai ir darbininkai neturi bal
savimo teisės.

Tai reikia žinoti, norint suprasti, kas šiandien de
dasi tame mažame pasaulio “užkampyje.” O ten šiuo 
tarpu eina aštrios, kruvinos kovos. Katalikai prieš be-, 
teisiškumą sukilo. Jie reikalauja lygių civilinių teisių. 
Tai teisingas reikalavimas.

Anglija pasiuntė kariuomenę Ulsterio valdžiai pa
talkinti susidoroti su sukilėliais.

Kuo šis Š. Airijos katalikų sukilimas baigsis, dabar 
dar sunku pasakyti. Mažumai prieš taip nusveriamą 
dauguma kovoti yra sunku, nors tos kovos tikslas bū
tų ir prakilniausias.

Pranešimai nieko nesako, kaip katalikų sukilimas 
veikia paprastąsias protestantų mases; Veikiausia jų 
reikalavimas turi pasekėjų ir eiliniuose protestantuose.

MOTERYS IR 
CELIBATAS

Atrodo, kad 
kurie spiečiasi
dos “Te v i š k ė s žiburius 
pradėjo rūpintis savo celi
batu. Tiktai taip galima su
prasti to laikraščio bal. 24 
d. atspausdintą straipsnį 
“Moterys apie kunigų ve
dybas.” Paduotos dviejų 
moterų nuomonės, kuriomis 
siekiama padėti kunigams 
kovoti prieš celibato atsiža
dėjimo pagundą.

Viena moteris pasisako 
italų laikraštyje “Stampa,” 
o kita taip pat italų laik
raštyje “Il’Osservatore del- 
le Domenica.”

Pirmoji nori kunigus at- 
grąsinti nuo tuokimosi iš- 
biaurojimu moterų. Tie 
kunigai, girdi, “rodo savo 
naivi n gumą ir vaikišku
mą. Tiktai tas, kas nepa
žįsta moters, gali taip in
tensyviai trokšti moters ir 
ją statyti virš paties Die
vo arba manyti, kad san
tuoką galima suderinti su 
tarnyba Dievui.”

Antroji sakosi esanti iš
tekėjusi už kunigo (buvu
sio) ir labai nelaiminga. 
Jis, mat, svajojąs daugiau 
apie dievą, negu apie ją. 
Todėl ji pataria merginoms 
ir moterims nesusižavėti 
kunigais ir nevesti jų į kū
nišką pagundą.

“Nelaimingoji” per aša
ras sako: “Brangiosios se
sutės, palikite ramybėje 
kunigus, nes jie priklauso 
Dievui. Negalima kovoti ir 
varžytis su Dievu, nes anks
čiau ar vėliau jis vistiek 
nugalės.” z - ■

Ji pati žinanti, kad jos 
vyras ją pames, bet ji ne
bijanti ir tiesiog Tos palai
mos laukianti!

Įdomu būtų žinoti, kodėl 
“Tėviškės žuburių” redak
toriai susižavėjo italių pa
sisakymu apie kunigų celi
batą, o nesikreipė į lietu
vaites? Nejaugi lietuvai
tės parapietės apie tokius 
dalykus negalvoja ir neturi 
savo nuomonės?

TSR MA Geologijos ir geo- 
frafijos instituto geofizikos 
sektoriuje, čįa plačiai atsi
skleidė S. Blinstrubo talentas: 
1954 m. jis apgina kandidato, 
o 1964 m. — daktaro diserta
ciją. Jam suteikiamas tech
nikos mokslų daktaro laipsnis. 
Nuo 1963 m. ryšium su Moks
lų Akademijos institutų reor
ganizavimu S. Blinstrubas dir
ba TSRS Geologijos ministeri
jos Vilniaus Geologijos insti
tute, o 1965 m. vėl grįžta į 
Mokslų Akademiją.

S. Blinstrubui priklauso ke
lios dešimtys mokslinių darbų, 
plačiai žinomų Tarybų Sąjun
goje ir užsienyje. Paskutiniu 
metu S. Blinstrubas domėjosi 
magnetinių reiškinių ir žmo
nių sveikatos ryšiais.

Mirtis užklupo S. Blinstru- 
bą su plunksna rankoje. Liko 
neįgyvendinta daugybė užmo
jų. Bet jei miršta mokslinin
kas, lieka gyventi jo idėjos, 
mintys, straipsniai ir knygos, 
šio didelės kultūros ir plačios 
euridicijos mokslininko atmi
nimas ilgam liks mūsų širdy
se.

paveiktas marksizmo. Jis 
išeina su šūkiais prieš im
perializmą, prieš kapitaliz
mą, prieš dabartinę san
tvarką, už revoliuciją.”

Ir visa tai “Draugas” su
žinojęs iš Edgar Hooverio 
knygos “On Communism.” 
O ponas Hooveris, kaip ži
nia, yra galva FBI. Mari
jonai gi šventai tiki tuo, ką 
šis ragangaudžių karalius 
laikas nuo laiko iškepa pa- 
gązdinimui Amerikos žmo- • «• mų.

Tačiau, viską sudėjus į 
daiktą, šis “Draugo” veda
masis gerai ir nemokamai 
išpopuliarina Amerikos ko
munistus. Ne vienas laik
raščio skaitytojas pamanys: 
Juk šitie komunistų keliami 
šūkiai prieš imperializmą ir 
karą yra labai geri, todėl 
ir komunistai negali būti 
blogi žmonės.

Tarybų Sąjungos vals
tybinės premjeros laure
atas, respublikos nusipel
nęs artistas Donatas Ba
nionis baigė filmuotis 
naujame Tarybų Sąjun- 
gos-Italijos filme “Rau
donoji palapinė.” Talen
tingas Panevėžio dramos 
teatro aktorius taip pat 
filmuojasi naujame filme 
“Karalius Lyras,” kurį 
k u r i a “Lenfilmo” kino 
studija. Ta proga mūsų 
korespondentas paprašė 
jį atsakyti į keletą klausi
mų.—Redakcija^

Faridas ed-Dinas, Bucha- 
ros didysis viziris (879-954), 
beveik visą gyvenimą pra
leido, slėpdamasis po auksi
ne kauke. Jaunystėje jis su
sižeidė ir po to nebegalėjo 
pakęsti savo veido. Nebeno
rėjo matyti jo veidrodyje, 
nebenorėjo, kad kad į jį

žiūrėtų. Tad įsakė nulieti 
auksine kaukę ir nuo 17 me
tų amžiaus iki mirties ne- 
benusięmė jos. Niekas ne
žinojo, kaip atrodo jo vei
das. Testamente viziris nu
rodė, kad būtų laidojamas 
su ta kaulęe. Jo prašymas 
buvo įvykdytas.

IR VĖL SKAUDUS 
LIETUVAI NUOSTOLIS

Tik kelioms dienoms pra
bėgus nuo rašytojo Alek
sandro Gudaičio - Guzevi- 
čiaus mirtięs Vilniaus “Tie
soje” bal. 23 d. skaitome 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos pranešimą apie belaikę 
mirtį įžymaus mokslininko:

Negailestinga mirtis nu
traukė Stasio Blinstrubo gy
vybę. 1969 m. balandžio 19 
d., eidamas 68 metus, mirė 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Fizikos ir matematikos 
instituto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis, technikos mok
slų daktaras S. Blinstrubas, 
įžymus lietuvių mokslininkas 
geofizikas, magnetinės žemės 
gelmių žvalgybos specialistas.

S. Blinstrubas gimė 1901 m. 
gruodžio 20 dieną Šiauliuose. 
Aukštąjį mokslą jis įgijo Pa
ryžiuje, kur 1 9 2 9 m. baigė 
Aukštąją elektrotechnikos 
mokyklą. Črįžęs į Lietuvą su 
inžinieriaus diplomu, jis su 
entuziazmu imasi darbo tada 
dar jaunos radiotechnikos sri
tyje. Nuo 1926 m. iki 1945 m. 
jis dirba Kauno, Klaipėdos ir 
Vilniaus radijo stotyse.

Nuo 1949 metų, pradėjęs 
dirbti Lietuvos TSR MA Tech
nikos mokslų institute, 
Blinstrubas susidpmi 
tine 
gyjų 
1952

AR YRA AMERIKOJE 
ANTISEMITIZMO, 
IR KIEK?

Antisemitizmas arba anti- 
žydiškumas yra liga, kuria, 
pasirodo, serga nemažai 
Amerikos žmonių. Tai su
žinome iš Californijos Uni
versiteto Tyrimo Centro 
pravesto apklausinėjimo. 
Buvę apklausinėta 2,600 
amerikiečių įvairiuose šios 
šalies kampuose. Rezultatai 
esą tokie: vienas trečdalis 
amerikiečių užsinuodiję 
antisemitizmu, visas treč
dalis jokio nusistatymo (nei 
už, nei prieš), o vienas treč
dalis pasirodė prieš antise
mitizmą.

Tyrinėtojai priduria, kad 
kraštui atsidūrus krizėje, 
šitas trečdalis antisemitiš
kai nusiteikusių žmonių su
daro mums visiems didelį 
pavojų. Didelėje daugu
moje jie taip pat yra anti- 
negrai, antisvetur g i m i a i, 
didžiausi visokios reakcijos 
šalininkai.

“Daily World” pastebi, 
kad praėjusiuose rinkimuo
se George Wallace surinki
mas devynių milijonų balsų 
už savo kandidatūrą į pre
zidentus aiškiausiai įrodė, 
kokia didelė yra reakcinė 
jėga. Kaip žinia, Wallace 
neslėpė savo nusistatymo 
prieš žydus, negrus ir sve- 
turgimius.

LIGA AR PASIUTIMAS?
Kanadiečių “Liaudies” 

balse” Z. Janauskas rašo:
Beprotiškas vandalizmas ir 

chuliganizmas vis labiau ir la
biau pasikartoja Kanadoje.

Prieš porą savaičių, štai, Ot- 
tavoje chuliganai išvartė ka* 
pinėse šimtus antkapių. To
ronte vienu tarpu naktį buvo 
sužalota virš 100 automobilių. 
Vaikėzai ir kiti, naktimis ir 
dieną siautėja darydami žmo
nėms žalą. Kur tik pasisuks 
būrys vaikėzų ir net vaikų, — 
ten žalos pridaryta.

Be jokios priežasties, be jo
kio tikslo.

Kas tai, liga ar pasiutimas 
pas mus plečiasi, kaip kokia 
epidemija.

Arba, štai, prie Toronto nu
vertė nuo bėgių keleivinį trau
kinį. Yra užmuštų, daug su
žeistų.

Kokiuo tikslu, už ką?
i

Dadėkime prie šitų visų be
protysčių, kitus kriminališkųs 
prasikaltimus, plėšimus,. už
puolimus, kurie nuolatos di
dėja, arba hipius, jipius ir ki
tus.

Sudėjus krūvon tą visą bru- 
dą, pamatysime, jog dalis mū
sų visuomenės kažkuo serga.

Serga, rimtai serga.

Anduose (Pietų Ameri
ka) gyvena paukštis, gimi
ningas mūsų čiurliams, ku
ris snapu skaldo akmenis. 
Uolose jis iškerta skylę liz
dui. Tiesa, snapu jis nega
lėtų prakirsti akmens, jei
gu neišskirtų seilių, tirp
dančių akmenį.

kuni- 
matė

S.
Riagne- 

ir gravimetrine naudin- 
iškasenų žvalgyba. Nuo 
m. jis dirba Lietuvos

VIS TIEK GERAI 
GARSINA , 
KOMUNISTUS

Chicagos marijonų 
gų laikraštis ir vėl
reikalą sugrįžti prie komu
nistų ir juos smarkiai pa
garsinti. “Draugas” (bal. 
25 d.) iškepė ilgą vedamą
jį, kuriame už visą šių die
nų Amerikos jaunimo bruz
dėjimą kaltinami tiktai ko
munistai. Komunistų pro
paganda esanti be galo gud
ri ir apsukri, pav., jie net 
“nusprendė bažnyčios neuž
kabinėti. Priešingai, net ti- 
kybininkų tarpe ieško bend
radarbiavimo, ryškindami, 
kad komunizmas, kaip ir 
krikščionybė, iškelia žmo
gaus vertę, kovoja prieš so
cialines negeroves, už taiką 
žemėje.”

Tai va tokia “komunistinė 
propaganda labai daug pa
ruošė dirvą dabarties maiš
tams universitetuose”. Tai
gi aišku, kad “naujosios 
kairės sąjūdis yra gerokai

—Kuo remiantis buvo ku
riama ‘Raudonoji palapi
ne”?

—Šio filmo pagrindas — 
tikras įvykis. 1928 metais 
italų generolas U. Nobilė 
surengė ekspedicįją į Ark
tiką. Ekspedicijos dalyviai 
dirižabliu “Italija” iš Špic
bergeno salos skrido į šiau
rės ašigalį, patyrė avariją 
ir atsidūrė ant dreifuojan
čių ledynų. Po ilgų ieškoji
mų vienus išgelbėjo tarybi-. 
niai jūreiviai ir poliariniai 
lakūnai kiti žuvo. Supran
tama, filmo statytojai ne
laikė būtinu nenukrypstant 
sekti tikrove, todėl jame 
gausu kūrybinės išmonės.

Ekspedicijos vadovas ge
nerolas Umbertas Nobilė — 
gyvas ir sveikas. Į devy
niasdešimtuosius įž e n g ę s 
senukas gyvena Romoje. 
Filmo statytojai ir mes,'ak
toriai, buvome su juo susi
tikę, klausėmės įdomių pri
siminimų.

—Kur buvo sukamas šis 
filmas?

—Filmuojama buvo Ita
lijoje ir Tarybų Sąjungoje. 
Italijoje išbuvau 17 dienų. 
Laisvalaikiu keliavau po ša
lį, susipažinau su “amžino
jo miesto” įžymybėmis. La
bai maloniu ir, pasakyčiau, 
talentingu gidu po Romą 
man buvo italų aktorius 
Luidžis Vanukis, taip pat 
vaidinantis “Raudo n oj oje 
palapinėje.” Teko dalyvau
ti įdomiuose susitikimuose 
su Bridžita Bardo ir kitais 
žinomais aktoriais.

Neskaitant praleisto laiko 
“Lenfilmo” ir “Mosfilmo” 
kino studijų, paviljonuose, 
pusantro mėnesio išbuvome 
Arktikoje, maždaug toje 
vietoje, kur Nobilės ekspe
diciją ištiko katastrofa. 
Niūri gamta įgalino mus 

'realiai pajusti tą tragišką

padėtį, kurioje buvo atsidū
rę ekspedicijos dalyviai.

— Kaip žinia, filme jūs 
vaidinote karininką Mari
janą. Ką galėtumėt pasaky
ti apie savo herojų?

— Marijanas — italų ka
rininkas, oreivis. Žmogus, 
kuriam svetimas kolekty
viškumo jausmas, kurio po
elgius diktuoja egoistiniai 
sumetimai.

— Prašau papasakoti sa
vo darbą kino filme “Kara
lius Lyras”. Kokie aktoriai 
jame vaidina, kas jau pada
ryta ?

— Remdamasis Šekspyro 
tragedija, scenarijų filmui 
parašė Grigorijus Kozįnce- 
vas. Jis ir filmo režisie
rius. “Karaliuje. Lyre” vai
dinu hercogą Albą. Šiame i 
filme žiūrovai išvys dai
giau Pabaltijo respublikų 
aktorių. Karaliaus Lyro 
vaidmenyje — estas Jurijus 
Jarvetas. Albos žmoną vai
dina latvė Elza Radzinė. 
Matysime ir dar du Lietu
vos aktorius — Regimantą 
Adomaitį (Edmundas) ir 
Juozą Budraitį (Prancūzi
jos karalius).

“Karalius Lyras” tik pra
dėtas filmuoti. Laukia dide
lis darbas: filmas bus dvie
jų dalių, jame daug masi
nių scenų, kautynių epizodų.

— Kokie jūsų ateities pla
nai kine?

— Šimtą kartų manęs 
klausė: kas — teatras ar 
kinas? Aš atsakydavau: ir> 
teatras, ir kinas. Abu maftA 
vienodai brangūs, abu vie
nas kitą papildo. Beje, jie 
atima visą mano laiką.

Turiu-pasiūlymų iš 
filmo,” “Belorusf ilmo,” 
Dovženkos, Lietuvos kino 
studijų. Nors ir kaip 
viliotų, iki vasaros teko 
sisakyti: noriu užbaigti 
atrinį sezoną.

tai 
at- 
te-

Kaunas pasipuošia
Kaunas. — Šį pavasarį 

mieste numatyta pasodinti 
20 tūkstančių dekoratyvi
nių krūmų ir medelių, pusę 
milijono gėlių. Gamtos bi
čiuliai ateis ir į Ąžuolyną. 
Čia žadama pasodinti 500 
jaunų ąžuoliukų.

Eilė pastatų šiemet pasi
puoš vijokliais. Palei Nėrį 
— tarp P. Ziberto šilko 
kombinato ir Kleboni š k i o 
tilto, o t a i p pat Lampė
džiuose bus pasodinta šim
tai pušaičių.

AUSTRALIJA. Tarptautiniame konte.ste Londonas-Sidnėjus dalyvavę keturi 
tarybiniai “Moskvičiai” sėkmingai baigė kelionę. Jie pravažiavo beveik 17 tūks- 
čių kilometrų.

Komandinėje įskaitoje (pagal trijų geriausių mašinų rezultatus) “Moskvi- 
čiąi užėmė ketvirtą vietą. '

Nuotraukoje: finišuoja S. Teniševo ir V. Kislycho vairuojamas “Moskvičįus”.
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Leninas, Kultūra ir Lietuva
Dar šio šimtmečio pra

džioje, kai socialistinė san
tvarka daugeliui atrodė to

lima svajone, V. Leninas
pro laiko tolius matė socia
listinę visuomenę — didžios 
kultūros, meno aukštumas 
pasiekusių žmonių bendri
ja.

V. Leninas buvo didžios 
kultūros žmogus, mąstyto
jas. iJs aukštai vertino re
alistinę literatūrą, žavėjusi 
klasikine muzika, visuomet 
apgailestavo, kad įtempta 
politinė kova tiek maža be
palieka laiko menui.

Iš Marksistinių pozicijų
Principingas marksistas, 

stovintis tvirtose klasinėse 
pozicijose, iš šių pozicijų 
vertino visus gyvenimo 
reiškinius. Leninas pagrin
dė ir išvystė iki šiol teori
nės ir praktinės reikšmės 
nepraradusį teiginį apie 

'dji kultūras nacionalinėje 
k*/tū>eje, esant antagonis
tinei visuomenei. Jis di
džia mokslininko teoretiko 
jėga akcentavo literatūros 
ir meno partiškumo, liau
diškumo principus, kurie 
buvo, yra ir visuomet bus 
kelrode žvaigžde mūsų me
nininkams ir meninės kūry
bos vertintojams.

Leninas visuomet pabrėž
davo apibendr i n a n ei ą ir 
įprasminančią meninės kū
rybos prigimtį, laikydamas 
šios kūrybos šaltiniu objek
tyvią tikrovę, išreikštą per 
menininko pasaulėjautą ir 
asmenybę. Su triuškinančia 
jėga jis demaskavo visus, 
kurie meninėje kūryboje 
neigė tikrovės dėsningumus 

#b- pažintini meno vaidmenį.
Paskutiniaisiais savo gy

venimo metais V. Lepinas 
išvystė kultūrinės revoliu- 
(£ios idėią kaip sudėtinę ir 
labai svarbią socidlizmo 
pastatymo teorijos dalį. 
“Mums, — rašė jis, — da
bar pakanka šios kultūri
nės revoliucijos, kad taptu
me visiškai socialistine ša
limi.” Straipsnyje “Pusla
piai iš dienoraščio,” V. Le
ninas pareiškė, kad jis yra 
įsitikinęs, jog kultūrinės 
statybos uždaviniai bus 
ssėkmingai išspręsti, nes 
Rusijos liaudies masės yra 
nepapra.stai suinteresuotos 
tikrąja kultūra, o Tarybų 
valdžia giliai ir nuosekliai 
sprendžia kultūrinės staty
bas klausimus.

Kaimas ir kultūra
Pažymėjęs ypatingą kul

tūrinio darbo kaime reikš
mę, Leninas rašė, kad čia 
didžiulį vaidmenį gali su
vaidinti ne tik inteligenti
ja, bet ir darbininkų kla
sė. Ryšium su tuo jis iškė
lė bendrą politinį klausi
mą — apie miesto santy
kį su kaimu, klausimą, ku
ris, jo manymu, turi lemia
mą reikšmę socialistinei re
voliucijai. Jei kapitalizmo 
sąlygomis miestas duoda
vo kaimui tai, kas jį smuk
dė politiškai, ekonomiškai, 
morališkai, fiziškai ir pana
šiai, tai proletariato dikta
tūros sąlygomis miestas kai
mui duoda techniką, iš es
mės pagerina darbo valstie
tijos padėtį, įtraukia ją į 
aktyvų visuomeninį ir poli
tinį gyvenimą, neša kultū
ros šviesą...

Sunku pervertinti lenini
nės kultūros revoli u c i j o s 
idėjos ir jos įgyvendinimo 
reikšmę socializmo pergalei 
ir sėkmingai komunizmo 
sj^tybai. v y
Pagaliau kultūra visiems

Buržuazinės visuomenės 
sąlygomis daug kultūros 

vertybių lieka “įšaldyto
mis” vertybėmis, nes jas 
nuo platesnių šių vertybių 
vartotojų sluoksnių skiria 
turtinės padėties, išsilavini
mo, įvairūs kiti socialiniai 
barjerai. Socialistinė revo
liucija panaikina šiuos bar
jerus ir tuo būdu kultūros 
turtai tampa prieinami pla
čiosioms masėms. Tai sa
vo ruožtu teikia naujų jė

gų ir impulsų kultūros ver
tybėms gausinti.

Su socialistine revoliucija 
prasideda ir kultūrinė re
voliucija — liaudies žygis į 
kultūros aukštumas.
Jo mokymas apie kultūrą 

Lietuvoje
Mūsų krašte kultūrinės 

revoliucijos pradžia sietina 
su 1918-1919 metu socialis
tine revoliucija Lietuvoje. 
Vadovaudamasi Lenino mo
kymu apie dvi kultūras na
cionalinėje kultūroje anta
gonistinės santvarkos sąly
gomis, Lietuvos Komunistų 
nartija jau tuomet, atmes
dama reakcinę kultūrą, .pa
sisakė prieš bet kokius ni
hilizmo . pasireiškimus pa
žangios praeities kultūros 
atžvilgiu. 1919 m. kovo 13 
d. dekretu Laikinoji revo
liucinė vyriausybė atkūrė 
Vilniaus universitetą. Tų 
pačių metų kovo 24 d. de
kretas iškėlė uždavinį per
tvarkyti senąją mokyklą. 
Visas privačias mokyklas 
perėmė valstybė. Buvo įves
tas visuotinis privalomas 
vaikų mokymas gimtąja 
kalba.

Sunkiausiomis aplinkybė
mis (vyko pilietinis karas 
ir užsienio ginkluota inter
vencija) Tarybų valdžia iš 
visų ' jėgų stengėsi ap
saugoti lietuvių tautos kul
tūros vertybes — meno pa
veikslus, skulptūras, teat
rus, muziejus, bibliotekas. 
1919 m. vasario 5 d. de
kretu visos kultūrinės ver
tybės buvo perduotos vals
tybės globon.

Vyriausybė paragino dar
bo.žmones branginti ir sau
goti šias vertybes. “Susi 
pratęs darbininkas ar so
dietis žino, — skelbė Dekre
tas, — jog be šitokių kul
tūros vertenybių neatstaty- 
si iš senojo pasaulio griuvė
sių socialistinės kultūros 
rūmo.”

Tą pačią dieną Laikinoji 
vyriausvbe priėmė dekretą 
dėl M. K. Čiurlionio kūrinių 
nacionalizavimo, padėdama 
juos Valstybinio dailės mu
ziejaus pagrindu. Imtasi 

žygių grąžinti atgal į Lie
tuvą karo metu išsiųstus 
įžymiojo menininko kūri
nius. Buvo r u o š i a-m a s i 
įsteigti Vilniuje lietuvišką 
teatrą, kino studiją, archi
tektūros akademiją. Atida
ryta piešimo ir tapybos 
studija, kuri turėjo sudary
ti pagrindą Dailės akade
mijai.

Susikūrė simfoninis or
kestras. Pradėta organi
zuoti Istorijos-etnografijos,

Gamtos muziejų, Centrinę 
biblioteką, Eksperimentinės 
pedagogikos institutą, mu
zikos mokyklą ir kitus kul
tūros židinius.

Užkirstas kelias
Tačiau gražiems planams 

ir sumanymams kelią pa
stojo kontrrevoliucija, im- 
nerialistų durtuvų pagalba 
i valdžią atvedusi buržuazi- 
ia. Pastarajai mažiausiai 
rūpėjo lietuvių tautos kul
tūros reikalai. Ir jeigu per 
du buržuazijos valdymo de
šimtmečius buvo pasiekta 
kurių - ne - kurių, laimėji
mų kultūros baruose, tai čia 
daugiausia nusipelnė pažan
gioji lietuvių inteligentija, 
kuri atkakliai vykdė savo 
kilnia liaudies švietimo ir 
kultūrinimo misiją dažnai 
prieš valdančiųjų sluoksnių 
valia, įveikdama dargi jų 
tveriamus barjerus.

Vėl kultūros Lietuvoje 
suklestėjimas

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, vėl buvo tęsiama 
1918 -1919 metais pradėta 
kultūrinė revoliucija. Šian
dien mes su pasididžiavimu 
galime konstatuoti, kad le^ 
nininė kultūrinės revoliuci
jos idėja mūsų gimtajame 
krašte nugalėjo. Tai rodo 
ryškūs pakitimai visose 
kultūrinio gyvenimo srity
se.

Paimkime kad ir švieti
mą. Jeigu 1940-1041 moks
lo metais, t. y. pirmaisiais 
tarybiniais metais, atkū
rus Tarybų valdžią (jau 
tuomet smarkiai buvo padi
dintas mokyklų ir mokslei
vių skaičius palyginti su 
buržuazijos valdymo laiku) 
Lietuvoje buvo 2,865 įvai
rios bendrojo lavinimo mo
kyklos, tai dabar veikia 
daugiau kaip, 4,300 tokių 
mokyklų.

Ypač išaugo vidurinių 
bendrojo lavinimo mokyklų 
skaičius. Jeigu 1941 m. jų 
buvo 67, tai dabar — pus
penkto šimto. Pirmaisiais 
tarybiniais metais bendro
jo lavinimo mokyklose mo
kėsi 380 tūkstančių moks

leivių, dabar—daugiau kaip 
563 tūkstančiai. Keleriopai 
padidėjo mokytojų skaičius. 
1941 metais vidurinėse ben
drojo lavinimo mokyklose 
dirbo 9 tūkstančiai, dabar— 
daugiau kalį 33 tūkstančiai 
pedagogų.

1941 metais Lietuvoje bu
vo septynios aukštosios mo
kyklos, kuriose mokėsi 7, 
000 studentų. Dabar veikia 
vienuol i k a aukštųjų mo
kyklų. Jose mokosi beveik 
55 tūkstančiai studentų. 
Prieš karą dešimčiai tūks
tančių gyventojų teko 20, 
dabar — 168 aukštųjų mo
kyklų studentai. Pagal auk
štų j ų mokyklų studentų 
skaičių dešimčiai tūkstan- 
č i ų gyventojų Lietuva 
smarkiai pralenkė Angliją, 
Prancūziją, Vakarų Vokie
tiją ir daugelį kitu išsivys
čiusių Europos ir Amerikos 
šalių, v

Apie niūrią praeitį
“Ka gi mes matom šaly? 

— rašė apie buržuazijos 
valdoma Lieju vą rašytojas 
Petras Vaičiūnas. — Visuo
menės, kuriai rūpėtų litera
tūra, kaip ir neturime. Po
nams lietuviškoji knyga ne
rūpėjo ir nerūpi... Mūsų 

S buržuazija susirūpinusi tik 
r-avo namelių lipdymu”.

“Mūsų kaimas gyvena be 
knygos, nes jos nėra, — 
tvirtino leidinys “Lietuvos 
bibliotekos”.

Ir iš tikru j u tai buvo 
skaudi tiesa. 1939 m. Lietu
voje veikė vos apie 120 ru
loniniu bibliotekų. Dabar 
Lietuvoje yra daugiau kaip 
du tūkstančiai tokio tipo 
masiniu bibliotekų (čia ne
priskaičiuojamo s profsąjungi
nės, mokvklu, žinvbu biblio- 
tekos). Vien kaime dabar 
vra daugiau kaip 1,600 bi
bliotekų, o jų fonduose—17 
milijonų knygų?

Po visą pasaulį
Daugėja lietuviškų kny- 

gų, ž u r n a 1 ų, laikraščių. 
Rampos šviesą išvysta nau- 
i o s nacionalinės operos, 
dramos, koncertu salėse 
skamba nauji lietuviu kom
pozitorių kūriniai. Tarybų 
valdžios metais sukurta ir 
išsivystė lietuviška kinema
tografija. Lietuvos dailinin
kų darbai dabar demonst
ruojami daugelyje pasaulio 
šalių. Lietuvišką meną už
sienyje sėkmingai reprezen- 
t u o j a styginis kvartetas, 
kamerinis orkestras, operos 
solistai, ansamblis “Lietu
va”, kai kurie meno savi
veiklos kolektyvai.

Kaip ir visų tarybinių 
tautų, taip ir lietuvių tau
tos socialistinė kultūra su
klestėjo tik lenininės nacio
nalinės politikos, broliškųjų 
tarybinių tautų ir jų kultų- 
rų bendravimo dėka.

Tarybų valdžios metais 
lietuviu kultūroje įvyko ne 
tik didžiuliai kiekybiniai, 
bet ir kokybiniai pasikeiti
mai. Tarybinės lietuvių kul
tūros būdingi bruožai — iš
tikimybė marksizmui - leni- 
nizmui, liaudiškumas, pro
letarinis internaciolizmas.

“Marksiz m a s išsikovojo 
savo, kaip revoliucinio pro
letariato ideologijos, pasau
linę istorinę reikšmę tuo,— 
rašė V. Leninas, — kad jis, 
marksizmas, anaiptol, neat
metė vertingiausių buržua- 
z i n ė s epochos laimėjimų, 
bet, priešingai, pasiėmė ir 
perdirbo viską, kas buvo 
vertingo daugiau kaip dvie
jų tūkstančių metų žmoni
jos minties ir kultūros išsi
vystyme. Tik tolesnis dar
bas šiuo pagrindu ir ta pa- 
č i a kryptimi, įkvepiamas 
prole t ar i a t o diktatūros,

A. Gudaičio -Guzevičiaus laidotuves
Tarybų Lietuvos visuo

menė balandžio 21 d. į pas
kutinę kelionę palydėjo išti
kimą liaudies sūnų, Lietu
vos KP CK narį, liaudies 
rašytoją Aleksandrą Gu- 
daitį-Guzevičių.

Dvi dienas nenutrūksta
ma srovė pro A. Gudaičio- 
Guzevičiaus karstą, pašar
votą Vilniaus karininkų 
namų Baltojoje salėje, ėjo 
žmonės, išreikšdami pas
kutinę pagarbą lieps- 
n i n g ą m kovotojui už 
liaudies laimę. Su velioniu 
atsisveikino revol i u c i n i ų 
kovų bendražygiai, darbi
ninkų atstovai, literatūros

Gedulo mitinge Antakalnio kapinėse kalba Lietuvos Komunistų Partijos 
C. K. pirmasis sekretorius A. Sniečkus. (K. Liubšio nuotrauka)

Modernūs automatai
Kaunas. — Valstybinė 

komisija priėmė triaukštį 
pastatą — J. Janonio popie
riaus fabriko plataus varto
jimo gaminių cechą. Seną
sias spaudos mašinas čia 
pakeičia modernūs automa
tai. Patalpos erdvios ir 
šviesios. Įrengtos rūbinės, 
dušai.

Rachela Musolinį, 77 metu z v
italų diktatoriaus našlė, 
gauna valstybės pašalpą — 
350,000 lirų per mėnesį. 
Teismas rėmėsi tuo, kad 
Musolinis 20 metų dirbo 
“valstybės tarnyboje”.

kaip paskutinės jo kovos 
prieš visokį išnaudojimą, 
praktinio patyrimo, tegali 
būti pripažintas tikrai pro
letarinės kultūros išvysty
mu”.

Kaip tik šia leninine 
kryptimi ir vystosi tarybi
nių tautų socialistinėj kul
tūra, darydama didžiulį po
veikį visai istorijos eigai.

..... Stasys Laurinaitis 

ir meno žmonės, kultūros 
veikėjai, Vilniaus mokslei
vija. Paskutinę atsisveiki
nimo valandą į garbės sar
gybą prie A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus karsto stojo res
publikos partinės organiza
cijos ir vyriausybės vado
vai, rašytojo plunksnos 
draugai, revoliucinių kovų 
bendražygiai.

Prie liaudies rašytojo A. 
Gudaičio - Guzevičiaus kapo 
Antakalnio kapinėse įvyko 
gedulo mitingas. Kalbėjo 
laidotuvių organizavimo ko
misijos pirmininkas, Lietu
vos TSR Aukščiausi o s i o s 
Tarybos Prezidiumo pirmi

Garbes sargyba prie rašytojo karsto.

VOVERĖ RATE

Žmonės žvėrelio nemanė skriausti, 
Sugautą į narvą įleist susiprato;
Kad laisvės iliuziją bėgdama jaustų, 
Pramogai savo įtaisė jai ratą.
Ir bėga žvėrelis — ruda voverytė, 
O ratas mirgėdamas sukas ir sukas;
Ji vietoje mina ir vakarą, rytą
Mylių šimtus nustriksena suplukus.
Gal žmonių būties dienos — nykios ir rūsčios 
Jiems rodės it šito žvėrelio bėgimas?
Miklios voverytės pastangos tuščios —
Tai mulkių, naivuolių juokingas likimas!

X

Bet štai vienas meistras nuo rato į šoną 
Pritaisęs išvedė ašį,

Ne ašį, o virbalą, liauną ir ploną, 
Kad suktų jis įtaisą mažą, 
Vamzdelių dėžutę gražią.

Tas įtaisas buvo lengvi vargonėliai,— 
Melodiją gyvą jie grojo...

Ne veltui bėgo nūnai voverelė: 
Suskambo gryčioj nykiojoj 
Himno gaida nuostabioji.

Ir - skelbė giesmė, jogei turi prasmę 
Darbas nors minant vietoj,

Jog padeda žmonijai siekt pakopą aukštesnę 
Vienodas mašinas skieto
Ar skaldymas ^granito kieto ...

» J. Šimonis ... x

ninko pavaduotojas J. Vil
džiūnas, Lietuvos KP CK 
pirmasis sek r e t o r i u s A. 
Sniečkus, respublikos rašy
tojų sąjungos valdybos pir
mininkas, Lenino premijos 
laureatas E. Mieželaitis, 
Partijos istorijos instituto 
direktorius R. Šarmaitis, 
Lietuvos LKJS Ukmergės 
rajono komiteto pirmasis 
sekretorius P. Tamoševi- 
čius.

Vilniaus smiltelės pri
glaudė liaudies rašytoją am
žinam poilsiui. Gedintys 
vilniečiai A. Gudaičio-Gu
zevičiaus kapą padabino 
vainikais, gėlėmis.
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PHILADELPHIA, PA.
Baisi žmogžudyste— 

užmuštas lietuvis studentas
Sunku sumedžioti tikslių 

žinių, kaip Girard Kolegi
jos lietuvis studentas Jonas 
Daubaras buvo nušautas, 
nes laikraščiai ir asmeniški 
pasakojimai nevienodai 
skleidžia žinias apie šią bai
sią tragediją.

Bet kaip ten bebūtų, apie 
prieš dešimtį metų velionio 
J. Daubaro tėvas žuvo au
tomašinos avarijoje. Mo
tinai esant našlei, našlaičiui 
šiaip taip pasisekė gauti 
prieglaudą Gerard Kolegi
joje, kur gerai našlaičius 
globoja ir išmoko įvairių 
amatų. Gero auklėjimo dė
ka, Jonukas išaugo į stiprų 
atletą.

Nors jisai vos prabėgęs 
18 metų amžiaus, bet atro
dė daugiau į suaugusį vyrą. 
Jis pirmavo sporte ir moks
le. Tai pilnas gabumų jau
nuolis, gražus, blondinas. 
Jo mama ir bobutė gyvena 
visai arti G. kolegijos.

Balandžio 20 dieną Jonas 
praleidžia dieną su savai
siais ir bičiuliais, o 5-tą va
landą pavakaryje su savo 
dviem sesutėm ir pora drau
gių ėjo gatve netoliese Gi
rard kolegijos į krikštynas, 
kur jie buvo užkviesti. Ei
dami gatve jie pastebėjo, 
kad juos seka didelė gauja 
jaunuolių, pasivadinusių 
“vilkų gauja”. Nespėjus 
gengsteriams prie jų priar
tėti, vienas iš jų staigiai 
kirto lazda J. Daubaro se
seriai, kiti piktais, nešva
riais žodžiais koliojo mote
ris. To jau buvo perdaug. 
Jaunas studentas Daubaras,

CLEVELAND, OHIO.
Mirė Antanas Kiela
Balandžio 16 dieną čia 

tapo palaidotas ilgametis 
Cleveland© gyventojas An
tanas Kiela.

Jaunose dienose, kai Cle- 
velande veikė chorai ir dra
mos rateliai, Antanas daly
vavo choruose, o veikalų 
pastatymuose jis buvo nuo
latinis ir nepavaduojamas 
sufliorius. Kai čia gerai 
veikė ir vadovavo visai me
no veiklai Antanas Baltru
šaitis, artimas Kielos drau
gas, tai ir Kiela buvo į tą 
veiklą įtrauktas. Baltrušai
čiui mirus, palaipsniui iš vi
sos veiklos pasitraukė ir 
Kiela, o jokiose kitose^ or
ganizacijose jis neprigulėjo. 
Visa politinė veikla jam bu
vo svetima.

Jo žmona Teresė, po tė
vais Rugieniūtė, mirusi ke
letu mėnesių pirmiau jo, ir
gi dalyvavo meno srityje, 
turėdama gražų balsą dai
navo chore, nekartą dai
nuodavo ir duetuose. Nors 
tėvų užauginta laisvai, ta
čiau, kaip ir jos vyras An
tanas, jokioje politinėje 
veikloje iniciatyvos neturė
jo.

Tokie žmonės, kurie sa
vu laiku bent kiek kitų im
pulsu į veiklą tampa įtrauk
ti, anksčiau ar vėliau nuei
na į užmarštį. Taip buvo 
ir su Kielais. Per eilę metų 
jie niekur jokiose sueigose 
nepasirodė, ypatingai An
tanas. Aišku, tokie žmo
nės pasilieka visų užmiršti, 
todėl ir jų laidotuvėse ma
žai kas dalyvavo. Antanas 
buvo 75 metų amžiaus, o 
Terese—62.

Gaila, kad žmonės, savu 
laiku buvę naudingais pa
žangiajai visuomenei, nuei- 

būdamas stiprus, puolėsi 
apginti moteris. Bet jaunas 
15-metis žudikas paleido 
kulką į Daubarą ir nukovė 
jį mirtinai. Kiek vėliau, po
licija suėmė žudiką ir ki
tus 2 suokalbininkus. Tame 
savaitgaly mieste buvo nu
žudyta net 6 asmenys.

LLD 10 kp. ruošiamas po
būvis jau tik už kalnelio. 
Tartum nejučiomis artinasi 
18-ji diena gegužės, o jau 
tas gamtos gražumas, kad 
su plunksna negalima nei 
apsakyti. Visur žaliuoja, 
įvairių žiedų spalvos žėri. 
Atrodo, netrukus teks pasi
matyti su bičiuliais, drau
gais ir pažįstamais, nes ki
taip be parengimų neįmano
ma susitikti.

Philadelphijoje susitel k ė 
visos už taiką organizacijos 
h- ruošiasi Pirmąją Gegu
žės sukelti didžiulę prieška
rinę demonstr a c i j ą. Bet 
kuomet nuėjo į miestoRo- 
tušę gauti leidimą, tai buvo 
jiems atsakyta, kad leidimo 
neišduos, nes visi vadinami 
taikos mylėtojai yra niekas 
kitas, kaip tik “riaušių kė
lėjai”, radikalai. Tuomet 
taikos mylėtojai kreipėsi į 
teismą, — kuris patvarkė, 
kad karo priešai turi teisę 
demonstruoti prieš karą, 
bet nedaugiau asmenų, kaip 
vienas tūkstantis.

Vis dėlto miesto majoras 
J. Tate ir paskirtas polici
jos viršyla Rizzo gavo per 
nosį, nes šie 2 reakcininkai 
dažnai varžo piliečių kons
titucines teises.

“L”. Reporteris

na į užmarštį. Šis įvykis 
turėtų būti geras primini
mas kai kuriems mūsų drau
gams, kad nenueitų panašiu 
keliu. Galima sutikti, kad 
ne visi senesnio amžiaus 
žmonės gali aktualiai veik
loje dalyvauti, bet . būti 
organizacijos nariais nė 
vienas nėra per senas. O 
vis tik atsiranda tokių, ku
rie atsisako ir tą mažytę 
duoklę (pav., LLD) užsimo
kėti. Tai reiškia, kad dar 
gyvi būdami jau pasilaido- 
ja. —' J. žebrys

Hartford, Conn.
42-jų metų sukaktį minė

damas, Laisvės Choras ren
gia pietus su dainomis ge
gužės 25 d. 157 Hungerford 
St. Pietūs bus pateikti 1 
vai. Dainų programa po 
pietų. Ją atliks Laisvės 
Choras. Tikisi turėti ir 
solistų iš kitur.

Rengimo komisija visus 
gerus lietuvius prašo šiame 
parengime dalyvauti. Ki
tuose, pirmiau įvykusiuose 
parengimuose gausus žmo
nių lankymasis Chorą pa
laikė per daugelį metų,

Connecticut valstijoje pir
miau buvo keletas chorų. 
Waterbury vienu kartu 3 
lietuviški chorai, o šian- 
jau ir parapijinis Vilijos 
Choras, įsteigtas 1907 me
tais Miko Petrausko pa
stangomis, išgy v a v ę s 46 
metus, tarėjo užsidaryti.

TacW Hartfordo Laisvės 
Choras dar ir šiandien gy
vuoja. Ir atrodo, kad dar 
yra galimybių jam pasilai
kyti. Choro rėmėjai gau
siai lankosi į jo parengi
mus, o tai teikia galimybę 
pasilaikyti.

J Strižauskas

St. Petersburg, Fla.
Čia pažangiečiai kasmet 

ruošia Motinos paminėjimą. 
Šiemet paminėjimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 10. Kaip 
visados, 12 vai. bus pateikti 
skoningi pietūs ir trumpa 
meninė programa. Kaip iš
sitarė Dainos Mylėtojų mo
kytoja Adelė Pakalniškienė, 
ji moko vyrus tai dienai su
dainuoti motutėms tam pa
rinktas daineles.

Tikimasi, jog LLD 45 kuo
pos susirinkimas paskirs 
vyrus ir patiekalams pa
ruošti tos dienos pietums, 
pavaduojant nuolatines šei
mininkes nuo to sunkaus 
darbo. Jei taip bus, tai mo
tinos ir žmonos, nuo kurių 
daug priklauso abelna veik
la, bus gražiai pagerbtos.

Tas pažmonys įvyks laiš
kanešių salėje, 314 — 15th 
Avė. South.

Vikutis

Yucaipa, Calif.
Trys 75-ieji gimtadieniai
Dažnai matome laikraš

tyje, kad tokių pramogėlių 
įvyksta kitose lietuvių ko
lonijose, kur puikiai atžymi 
pažangesnių žmonių — vy
rų ar moterų — amžiaus 
jubiliejus. Šiuo laikotarpiu 
ir Yucaipoje jau atžymėjo 
dvi draugės ir vienas arti
mas draugas.%

Jau buvo trumpai apra
šytas 75-asis gimtadienis 
Juozo Richards iš Calimesa 
(Yucaipos kaimynystėje) ir 
puikiai aprašytas Margare- 
tos Alviniehės"75-asis gim
tadienis. Todėl man nėra 
reikalo pakartoti, tik nors 
trumpai pažymėti vienos 
draugės šaunų gimtadienį.

Žinau, kad čikagiečiai ir 
losangeliečiai dar nepamir
šo savo geros kaiminkos ir 
organizacijų veikėjos Ade
lės Zixienes. Ji balandžio 4 
d., pasikvietus savo artimus 
draugus, brolį Strauss ir 
dukrą De Staphano, paruo
šė labai puikią pramogėlę, 
atžymėdama savo 75-ąjį 
gimtadienį.

Apart puikių vaišių ir 
gėrimų, Adelei buvo pasa
kyta p uikių komplimentų 
apie jos veiklą ir draugiš
kumą. Visi pareiškė, kad 
draugė Zixiene, sulaukus 
tokio amžiaus, turi puikią 
išvaizdą ir energinga, dar 
gali gerai darbuotis ateity
je, ir kad ji sulauktų daug 
daug linksmų gimtadienių 
sveika būdama.

Aš drg. Zixienę pažįstu 
jau eilė metų, kada ji dar 
Chicagoje gyveno. Mačiau 
ją dainuojant chore ir or
ganizacijų veikloje. Ji yrą 
daug dirbusi “Vilnies” nau
dai, ne vien vajų laiku, bet 
ir abelnai nenuleido rankų 
dirbdama laikraščio gero
vei. i.

Todėl mes sulaukusias to
kių gimtadienių turime pa
gerbti už nuoširdų visuo
meninį darbą.

Nors mūsų lietuvių kolo
nija maža ir veikla silpna, 
bet, kada tik reikia, Adelė 
ateina mums į pagalbą.

Alvinas
■   ................— I

Philadelphia, Pa.
Pataisau klaidą

“Laisvėje” už bal. 22 d. 
buvo paskelbta, „ kad J. Sta- 
šiukaitis eina geryn po 
priežiūra gerų draugų Vai- 
tekaičių, 8124 River St. o 
turėjo būti: Reever SL

P. Walantiene
♦ ; - ■ . . • /

Iš Lietuvių Moterų Sąryšio 
konferencijos

So. Boston, Mass*—Bal- 
26 d. įvyko LMS konferen
cija. A. Markevičienė ati
darė ir jai pirmininkavo.

Mandatams sutvarkyti 
paskirta O. Zarubienė.

Delegatės buvo atsiųstos 
nuo Cambridge Moterų 
Klubo, So. Boston LLD 2 
kp., Montello Apšvietos Klu
bo ir LLD kuopos, Nor
wood Moterų Apšvietos kp., 
iš Lawrence dalyvavo A. 
Kodienė ir S. Penkauskie- 
nė ir užsimokėjo duoklių 
dolerį, iš Haverhill dalyva
vo M'. Kazlauskienė. Iš vi
so dalyvavo 18 delegačių 
nuo 7 organizacijų.

Po valdybos raportų sekė 
sveikinimai nuo klubų, kuo
pų, pavienių delegačių, vieš
nių ir svečių. Aukų su 
sveikinimais gauta $57.

Delegatės raportavo iš sa
vo organizacijų veiklos. 
Kiekviena kuopa, klubas ar 
kurios veikia bendrai su 
vyrais LLD kuopose gy
vuoja neblogai.

Iždo globėja pranešė, kad 
Sąryšis turi daugiau kaip 
$300 ižde.

Konferencija nutarė $200 
paaukoti laikraščiams ir kt. 
svarbiems reikalams.

Lawrence, Mass.
Kuopų bendrį pietūs

Matome reikalą priminti 
mūsų geriesiems vietos ir 
tolimesnių vietovių d rau
gams, kad LDS 125 ir LLD 
kuopos nutarėme bendrai 
surengti pietus spaudos pa
ramai.

Pietūs įvyks gegužės 
(May) 18 d., kaip 2 vai. 
Vieta: Polish American Ve
terans Julian Stopyra Post, 
23 Monmouth St., netoli bu
vusio lietuvių klubo.

Kaip visur, taip ir pas 
mus yra daug sergančių se
nesnio amžiaus žmonių.

Anna Večkys ilgai išbu
vo ligoninėje, dabar jau su
grįžo namo, gydosi po duk
ters priežiūra. Jie ilgai gy
veno Lawrencuje ir buvo 
geri pažangiųjų organizaci
jų rėmėjai. Mes jų labai 
pasigendame.

Ursula Ko veli, susivieni-
jimo ir LLD narė, gydosi 
namie, daktaro ir vyro prie
žiūroje.

Linkime joms pasveikti ir 
vėl dalyvauti mūsų paren
gimuose.

Parengimo komisija per}
A. šupetrienę ’

Cleveland, Ohio
C. L. Moterų Klubui

Susirinkimas įvyks gegu
žės (May) 9 d., penktadienį 
pirmą vai. EDU V patalpoje 
12618 Shaw ĄVe.
1 Mielos draugės narės, vi
sos esate kviečiamos. Ku
rios esate sveikos, nepatin
gėkite . dalyvauti, nes turi
me daug svarbių dalykų ap
tarti. .

Iki pasimatymo!
. ' A. S.

Elizabeth, N. J
Balandžio 28 dieną Alex 

Skairus išėjo į ligoninę. Bus 
operuotas.

Ligoninė — Alexian Bro
thers Hospital, Elizabethe.

Linkiu draugui kuo grei
čiausiai pasveikti ir vėl su 
visais vienminčiais daly
vauti. B. M*
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Valdyba užgirta ta pati: 
pirmininkė — A. Markevi
čienė, sekretorė — K. Če- 
reškienė, iždo globėja — 
V. Grybienė, finansų sekre
torė — E. Repšienė.

Bostonietės turėjo paruo- 
šusios pietus delegatėms ir 
svečiams. Daugiausia dar
bavosi L. Plutienė, P. Žu
kauskienė, B. čuberkiene, 
pagelbėjo Grigaliūnienė ir 
K. Kazlauskienė.

Konferenciją sve i k i n o : 
Cambridge Moterų Klu
bas su $15, Brocktono Mo
terų Klubas — $5, So. Bos
ton — $5, E. Čeikienė—$5; 
po 2: B. čuberkienė, A. 
Markevičienė, N o r w o o do 
kuopa, M. Gutauskienė, K. 
Kalvelienė, N. Grybienė, K. 
Čereškienė; po $1: E.^ Bele- 
kevičienė, S. Šukienė, E. Ta
mošauskienė, P. Galinis, A. 
Kodienė, M. Trakimavičie- 
nė, M. Kazlaus k i e n ė, A. 
Zaruba, E. Repšienė, x E. 
Framontienė, V. Kvietkas ir 
S. Penkauskienė.

Sekamą konferenciją nu
tarta laikyti 1970 m. South 
Bostone.

Konferencija užsibaigė 4 
vai. po pietų.

Elzbieta Repšiene

Port Au Prince, Haiti. — 
Legislatūra priėmė įstaty
mą, kuris gali bausti net 
mirties bausme už komunis
tinę veiklą arba komunisti
nei veiklai pagalbą.

Juod. studentai pasitraukė
Denmark, S. C. — Kovin

gi studentai, apsiginklavę 
šautuvais, buvo užėmę Voo
rhees College namus. Bet 
kai pribuvo 300 milicijos, 
jie be šūvio pasitraukė.

Tokie laiškai buvo išsiuntinėti visiems Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkams, kurių adresus LNB raštinėje turime.

LITHUANIAN BUILDING CQRP., Inc.
102-04 LIBERTY AVENUE

OZONE PARK, N. Y. 11417

Gerbiamieji:

šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės—Lithuanian Building Corporation— 
suvažiavimas įvyks šeštadienį, gegužės (May) 17 dieną, 1969, savame name, 102-04 Liberty 
Avenue (įėjimas iš 102 St.), Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O tie, kurie negalės dalyvauti, g^li 
įgalioti ką kitą juos atstovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 procentų višų 
parduotų Šerų.

Jeigu jūs negalėsite šiame suvažiavime dalyvauti, tai būtinai išpildykite šiame laiške 
jums prisiųstą Proxy. Jūs galite įgalioti, ką tik jūs norite.

Išpildykite Proxy labai atsargiai. Parašykite miestą, kur jūs gyvenate, ir dieną, kada 
Proxy išpildote. Pasirašykite patys ir būtinai ’turi pasirašyti liudininkas. Tada tą Proxy, 
įdėję į jums prisiųstą konvertą, pasiųskite tam asmeniui, kurį įgaliojate, arba tiesiog Lietu-
vių Namo Bendrovei.

Prašome atlikti šį reikalą tuojau po aplaikymo šio laiško.

SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKIS
1. Suvažiavimo atidarymas, patikrinus, ar yra kvorumas
2. Suvažiavimo pirmininko, pagelbininko ir sekretoriaus rinkimas
3. Suvažiavimo komisijų rinkimas
4. Pereito suvažiavimo protokolo skaitymas
5. Bendrovės direktorių raportai *
6. Bendrovės finansinio stovio raportas
7. Dabartinio namo stovio raportas
8. Įvairūs sumanymai
9. Direktorių rinkimas

10. Suvažiavimo uždarymas
Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare visi suvažiavimo dalyviai bus pa

vaišinti.
Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai: Lithuan ian Bldg. Corp., Inc., 102.04 

Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417.

Su gilia pagarba,

Westford, Mass.
Kokių yra provokatorių 

tarp lietuvių.. Štai mano 
adresas tilpo “Laisvėje”. 
Vienas koks tai iš Baltimo- 
rės; atsiuntė atviruką, dru- 
kuotą mašinėle. Dabar ga
vau antrą atviruką, kuris 
rašytas ranka. Pradeda ši
taip :

“Broli lietuvi: Mes mote
rys savo klube turėjome 
juoko iš tavęs, nes tu, varg
šas, pinigus mėtai kur ne
reikia...” • Atviruko kampe 
užrašyta, būk tai atgalinis 
adresas “Mrs. Vishta, Phi
ladelphia, . Pa.” Atviruke 
aiškiai pašto atspausta: 
“Baltimore, Md., Apr. 22”. 
Aišku, kad to paties žmo
gaus siųstas (jeigu jį žmo
gumi galima vadinti). Mano 
adresas užrašyta melsvu ra
šalu, o priešais mano vardą 
užrašyta raudonu rašalu 
"Communist” ir dar pa- 
pabraukta, kad pašto darbi
ninkas geriau patėmytų.

Ar tai nėra provokato
rius !

Aš gimęs prieš 77 metus 
Lietuvoje ir būsiu iki mir
ties dienos lietuviu. Su pro
vokatoriais nieko bendro 
neturiu.

Tokie provokatoriai gali 
prieiti liepto galą.

Baltimoriečiams patarti
na saugotis tokių provoka
torių.

J. Gaidis

Kairas — Jungtinė Ara
bų Respublika (Egiptas) 
atidarė didžiulį plieno fab
riką, kuris dabar pagami
na 200,000 tonų metalo, o 
už kiek laiko galės paga
minti 700,000 tonų į metus.

Detroitas.— General Mo
tors korporacija paleido iš 
darbo 9,109 darbininkus. 
Žada ateityje ir daugiau 
paleisti.

Prekės mažiesiems .
. 'rVilnius. — Dailūs medvil- 

niai kostiumėliai, kelnaitės,^ 
suknelės, chalatėliai, pliaži- 
niai kompleksai — tokias 
naujoves paruošė Vilniaus 
“Aušros” siuvimo fabrikas 
iki mokyklinio amžiaus vai
kams. Naujieji modeliai pa
togūs, papuošti aplikacijo
mis. . u

Naujovę vaikams sukūrė 
ir “Laisvės” vilnonių audi
nių fabrikas. Tai audinys 
“Galvis” (iš štapelinės vis- 
kozės, lavsano, kaprono ir 
vilnos) vaikiškiems paltu
kams. Audinys gražios iš
vaizdos, gero spalvų derinio 
įdomių raštų, nebrangus.

Kretingos baldų įmonė 
siūlo naujus vaikiškus me
dinius žaislus. Du jų “Dra
konas” ir “Krokodilas” — 
sudėti iš atskirų narvelių. 
Traukiamas žaislas juda, 
vingiuoja. Naujus stalo žai- 
dimus pasiūlė Vilniaus kąr-> 
tonažo fabrikas “Darba*'.

Šias ir kitas naujoves pa
tvirtino liaudies vartojimo 
prekių visasąjunginio pavil
jono Lietuvos filialo eksper
tų taryba.

V. Dalangauskas 
Lietuvos filialo direktorius

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės-May 10 
dieną, 2-rą valandą, svetai
nėje 1154 N. 4th St. Kvie
čiami visi nariai į šį susi
rinkimą, nes pasitarsime, 
kaip geriausia pasiruošti 
ateinančiam pobūviui 18 d., 
gegužės-May. tik už savakr 
tės po susirinkimui.

Sukibkim draugai visi, . 
kad padarytumėm šį paren
gimą sėkmingu.

Valdyba

Gegužes 1, 1969

LIETUVIŲ NAMO B-&S DIREKTORIAI 
WALTER KERŠULIS, pirmininkas 
JURGIS BERNOTAS, vice pirminink. 
CHARLES NEČIUNSKAS, sekr.-ižd.
PETER JONES >
VINCAS VENCKUNAS
PRANAS VARASKA > '
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KĄ ŽINOTE APIE ALŲ? /

“Per barzdą varvėjo, 
burna neregejo”

Kaklelis gert ištroško, 
Dantys j kaulą sudžiūvo, 
Duokit alutį geltoną, 

Aš būsiu baltai raudona.
—Klaipėdiškių lietuvių daina.

* * *

Ne tik užstalės dainose 
pagarbinamas alus. Mini
mas jis ir baladėse, o dau
gelis pasakų baigiamos: — 
‘f Alų, midų gėriau, per bar
zdą varvėjo, burna neregė
jo”. Apie senas alaus tra
dicijas liudija ir jo pavadi
nimas, bendras visoms bal
tų tautoms: latvių alus, 
prūsų alų. Iš baltų šį žodį 
pasiskolino suomiai (olų) ir 
jų giminaičiai vėpsai 
(olus).

Kaip apie daugelį kitų 
' lietuvių liaudies gyvenimo 
reiškinių, taip ir apie alų 
ankstesniais laikais randa
me tik užuominų. Daugiau
sia duomenų turime iš XIX 
a. pabaigos ir XX a. pirmo
sios pusės. Iki šiol plačiau
siai apie alaus darymą yra 
parašęs šiauliškis krašto
tyrininkas Vincas Vaitekū
nas (“Gimtasis kraštas,” 
1935 m.).

Iš kur ir kaip
Alų paprastai darydavo 

pats šeimininkas, rečiau 
moterys. Ten, kur alus bu
vo labai populiarus, jį mo
kėjo daryti kiekvienas val
stietis. Tačiau ypatingomis 
progomis geram alui pada
ryti už tam tikrą atlygini

mą buvo kviečiamas aluda
ris, kurio pareiga buvo da
ryti alų ir per pokylį pri
tūrėti, kad ąsočiai ant sta
ibi nestovėtų tušti.

Iš visų alaus rūšių Lietu
voje seniausias ir populia
riausias buvo miežių salyk
lo alus. Jis yra kartu sko
ningiausias ir stipriausias. 
Stipriu alum pasižymėjo 
Vidurio Lietuva, ypač jos 
šiaurinė dalis. Seniau čia 
kitu stiprių gėrimų net ne
vartojo.

Klebonas ir alus
Apie Vidurio Lietuvos alų 

randame žinių ir istori
niuose šaltiniuose. Pvz., na
minis alus Vabalninko apy
linkėse minimas jau 1644 m. 
l|bda tam tikru raštu Va
balninko miestelėnams bu

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TeVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

vo leista daryti alų ir jį 
pardavinėti, XVII ir XVIII 
a. šių apylinkių valstiečiai, 
norėdami atlaidų metu Va
balninke ar sodžiuose prie 
koplyčių pardavinėti savo 
alų, turėjo mokėti vietos 
smuklių nuomotojams mo
kestį nuo statinės. Vienu 
metu Vabalninko klebonas 
buvo nustatęs savo žmo
nėms mokestį už teisę da
ryti namuose alų: taip 1769 
m. Meliūnų sodžius turėjo 
mokėti 135, Baibokų 56, o 
Bartkūnų — 151 auksiną.

Ir žemaičiai neatsiliko
Seniau, matyt, ir žemai

čiai garsėjo' alum. XIX a. 
pirmoje pusėje L. A. Juce
vičius rašė, kad Žemaitijo
je kiekviena kaimo šeimi
ninkė pati jį padaro. O ska
numu ir stiprumu jis pra
nešęs visas fabrikinio alaus 
rūšis. Naminis alus nebuvo 
mėgiamas Suvalkijos vals
tiečių, nors, šios lietuvių 
etnografinės srities valstie
čių ekonominis gyvenipias 
XIX a. buvo žymiai aukš
tesnis, negu kitų sričių. Su
valkiečiai bevelijo pirktinį 
alų.

Be miežių alui daryti kar
tais būdavo vartojami ru
giai, kviečiai ar jų mišinys. 
O kad alus stipriau putotų 
(buvo laikoma, kad tai jo 
gerumo požymis), į salyklą 
kartais dar pamaišydavo 
žirnių.

Salyklinio alaus darymas 
gana sudėtingas. Jo dary
mo eigą galima suskirstyti 
į du etapus: salyklo paruo
šimą (grūdų mirkymas, 
daiginimas, džiovinimas ir 
malimas) ir paties alaus vi
rimas. Grūdai* salyklui iš
mirkomi statinėse, geldose 
ar maišuose pamerkiami 
kūdron, ežeran. Dvi tris 
dienas papiirkius, grūdai 
paskleidžiami daiginti.

Daiginimo laikas priklau
so nuo oro temperatūros. 
Jis paprastai trunka 3—6 
dienas. Jei grūdai daigina
mi saulės atokaitoje, jie lai
kas nuo laiko palaistomi 
vandeniu. Pradėję dygti 
grūdai išmaišomi, atšaldo
mi ir išdžiovinami krosny
je. Šiaurės Lietuvoje salyk
lui džiovinti buvo tam tik

ras įrenginys ^klojimo jau
joje, vadinamas ažnyčia. 
Jaujos lubų keliuose sieno
juose padaroma išpiova, 
užklojama kartelėmis ir už- 
skleidžiama šiaudais grū
dams supilti. Juos išdžiovi
na iš jaujos einanti šiluma. 
Išdžiūvę grūdai rupiai su
malami rankinėmis girno
mis, o jei jų daugiau, tai 
vežami malūnan.
Vienur vienaip, kitur kitaip

Paties alaus darymo bū
dai atskirose Lietuvos sri
tyse buvo šiek tiek skirtin
gi: Žemaitijoje salyklas, 
apipylus jį verdančiu van
deniu, dar buvo palaikomas 
keletą valandų, išmaišomas 
mente, vėl porą valandų pa
laikomas ir apie pusvalan
dį virinamas. Po to, masė 
(dabar jau misa) pilama į 
kubilą košti. Kubilo šone, 
kelių centimetrų aukš
tyje nuo dugno, buvo 
skylė su mediniu vamzde
liu. Kad misa nepriliptų 
prie dugno ir išsikoštų, į 
kubilo dugną buvo prideda
ma pagalių, kurie apkloja
mi šiaudais.

Supylus misą kubilan, 
dar užpilama virinto van
dens, kartais sulos. Kubilas 
pastatomas ant kryžiokų. 
Misa leidžiama į geldelę ar 
kubilą ir pilama į raugini- 
mui skirtą kubilą. Tada pa
ruošiami apyniai: užpilami 
puode nedideliu kiekiu Van
dens, sandariai uždaromi, 
išvirinami ir atvėsinus su
pilami į misą.

Misa užraugiama pirkti
nėmis mielėmis arba tirš
čiais, likusiais nuo ankstes
nio alaus darymo. Raugina
ma, kol apyniai iškyla pa
viršiun. Žinomas ir kitas 
apynių paruošimo būdas: 
jie sumaišomi su misa, pa
daromos bandos ir iškepa
mos krosnyje. Šios sulaužo
mos į gabalus ir sudedamos 
į misą.

šiaurės Lietuvoje
Kiek kitaip alus daromas 

šiaurės Lietuvoje, todėl ir 
įrengimai čia kitokie, negu 
Žemaitijoje. Misos kubilo 
dugne yra 4-5 cm. skers
mens skylutė. Į ją įstatoma 
kubilo aukščio lazda-volė, 
kuri aprišama šiaudų pėdu 
taip, kad varpos gultų ant 
dugno'. Šiaudai apdengiami 
alksnio, lazdyno ar beržo 
lazdelėmis (šie medžiai ne
gadina skonio). Tos lazde
lės vėl apklojamos šiaudų 
sluoksniu ir prislegiamos 
pagaliais. Išdžiovinti ir su
trinti apyniai sudedami į 
puodynę, apkrečiami rugi
ne tešla ir, užpylus van
dens, pašutinami. Tada su 
visa puodyne įstatomi į ku
bilą, į kurį supilama misa, 
karštas vanduo.

Taip palaikoma valandą 
laiko. Tada misa perkošia- 
ma ir supilama į raugina
mąjį kubilą. Misai ataudus, 
dedamos mielės ir raugina
ma 6—10 ar daugiau valan
dų. Darant ypač stiprų alų, 
dar įdedama cukraus. Pu
toms pradėjus nykti, misą 
nusunkiama ir supilama į 
statinaites.

Rytprūsių lietuviai . XIX 
a* pirmojoje pusėje virė alų 
iš miežių salyklo įprastiniu 
būdu. Be to, darė jį ir ki
taip: salyklą iškepdavo 
kaip duoną ir iš susmulkin
tų jos gabalų virė alų.

“Duoninis” alus
^Šio amžiaus pirmojoje pu
sėje Žemaitijoje dažniau 
už salyklinį buvo daromas 
duoninis alus. Tokiam alui 

virti nereikia jokių specia
lių prietaisų. Duoninis alus 
buvo žinomas ir Suvalkijo
je.

Nors ir vargingai gyvenda
mi, dvarų kumečiai didžių
jų švenčių progomis taip 
pat pasidarydavo alaus. 
Persikėlęs gyventi į naują 
vietą, kumetis iškeldavo 
įkurtuves, o jei gerai sugy
vendavo1 su kitais kume
čiais, — ir išleistuves. Žino
ma, kumečiai neturėjo,spe
cialių prietaisų alui daryti, 
be to, stengėsi kuo taupiau 
jį padaryti, kad niekas vel
tui nežūtų.

Ir iš burokų
Alus buvo daromas ir iš 

pašarinių, saldumo turinčių 
burokų. Pastaraisiais de- 
šimtmęčiais kaime paplito 
cukriniai runkeliai, todėl 
kartais iš jų pasidaroma 
alaus, tačiau jis neprilygs
ta miežių salyklo alui ir yra 
net kenksmingas sveikatai.

Dar XX a. pradžioje Lie
tuvos kaime gyvavo^ koštu
vių paprotys. Rūgstant 
alui, buvo pasemiama ge
riausio alaus ir po ąsotį nu
nešama paragauti kaimy
nams, ypač tiems, iš kurių 
buvo pasiskolinti prietaisai. 
Todėl neveltui iš visų mūsų 
liaudies keramikos dirbinių 
formos ir puošybos atžvil
giu įdomiausi yra ąsočiai. 
Kartais kaimynai buvo 
kviečiami į namus alaus pa
ragauti.

Šaukėnų apylinkėje koš
tuvėms būdavo iškepama sū
raus tarkuotų bulvių plokš
tainio (kad geriau alus 
eitų gerti). Koštuvių neši
mas reiškia, kad kaimynai 
gerai sugyvena. Vėliau, 
daugeliui valstiečių išsi
skirsčius į vienkiemius, 
koštuvių paprotys beveik 
išnyko.

Vacys Milius

Nauji korpusai 
f srovinės linijos

Vilniaus trečiojoje duonos 
kepykloje užbaigtas naujas 
administrac i n i s pastatas. 
Šalia išaugo 5 aukštų 470 
tonų talpos korpusas mil
tams laikyti. Čia jau mon
tuojami įrengimai. Sandėlis 
bus atiduotas naudojimui 
dar šiais metais.

Kepykloje Nr. 4 statomas 
bulkučių cechas, kurio pa
jėgumas dvylikos tonų 
smulkių gaminių. Išplės
tas tešlos minkymo sky
rius 1-oje kepykloja. Čia 
sumontuotos trys naujos 
miltų sijojimo ir tešlos min
kymo linijos. Antroje ke
pykloje montuojama glazū
ruotų meduolių linija. Ji 
bus paleista šių metų tre
čiame ketvirtyje.

Vykstant rekonstrukcijai, 
susivienijimas vykdo didelį 
gamybinį planą. Kas / parą 
miesto kepyklos sostinės, 
Vilniaus ir Trakų rajonų 
darbo žmonėms pateikia

ST. PETERSBURG, FLA.
‘ A \

Pranas Kavaliauskas
Mirė balandžio 8 d., š. m.

Mes, St Petersburgiečiąi, reiškiame giliausią 
užuojautą jo seserims Agnei Jurevičienei, Marga
ret Cowl, Helen Kudirkienei ir Lilijai Kavaliaus-

Y

kaitei. -
J. P. Blaškiai G. G. Gendrėnai
Walter Dubendris V. E. Valley

Ch. T. Sholunai

HELP WANTED-MALE-FEMALE
TECHNICIANS

Appliance and Television

Due to our expansion of General 
Electric and Hotpoint appliance fac
tory service to Dauphin, York and 
Cumberland counties. We have 
openings for experienced techni
cians.

Excellent working conditions, 
wages, benefits and family security 
program.
For appointment call 717-564-7430.

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

2259 Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(28-35)

RECEIVING clerk asst.

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious in
dividuals who are seeking advance
ment and responsibilities in a rap
idly growing division of a major’ 
company.

Plan your future with

FMC CORP.
X

115 West Ave., Jenkintown, Pa.
224-1200

An equal opportunity employer.
(33-42)

DRAFTSMEN

Excellent opportunities. Immedia
tely available for individual capable 
of creative thinking and design 
work. Some mechanical electrical 
aptitude. Minimum of 2 yrs. exper
ience. Apply in person or call Mrs. 
Hilliard.

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa.

(33-36)

BURGER CHEF. 2nd St. Pike 
Southampton, Pa. Full and part 
time available. 16 men needed. 
Call— PI 2-9660 for appointment.

(30-34)

WE HAVE SEVERAL interesting 
full time positions for high school 
graduates, typing speeds of 40 wpm 
required. Ideal working conditions 
in suburban office building. Excell
ent benefits program. 5 day week. 
Convenient to “E” and “44’ buses. 
For interview call TE 9-6600 ext. 
261. LIBERTY MUTUAL INSUR
ANCE CO., 15 Esso Road, Bala 
Cynwyd, Pa. (33-34)

KNITTERS-LEARNERS — Gua
ranteed year round work. No lay
offs, all benefits. EXPERIENCED 
KNITTERS, earn extra money, join 
our Saturday and Sunday work 
force.

WALGO KNITTING MILLS 
206 E. Hamilton St., Allentown, Pa.

435-9091 (30-36

HOUSE KEEPER

Exp. Laundry and cleaning. Know
ledge of cooking. Sleep in. Private 
room and TV. One school age child. 
Nice home. Good salary. Ref. requir
ed. Call CA 4-1934. (33-27)

170-180 tonų produkcijos. 
Šiemet pradėtos kepti bul- 
kutės, naudojant pieno iš
rūgas ir liesą pieną, išlei
džiama eilė konditorijos ga-. 
minių.

New Yorkas. — Suffolk 
pavieto policija suėmė 42 
žmones. Tarp jų buvo 8 mo
terys. Rado nemažai pas 
juos narkotikų.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
PARTS 

MANAGER
Must have equipment experience. 

Salary open.
Usual Company benefits.

Contact H. B. Groff
GROFF TRACTOR & 

EQUIPMENT, INC. 
Rte. 11, Carlisle Pike 
PHONE 717-766-7671

(30-33)

OPERATORS
Single and double needle operators 

for lightweight rainwear. Positively 
no layoffs. Paid holidays, vacations 
and ether benefits. If you have sew
ing experience and want to earn top 
money, stop and see, Mrs. Kelly.

INDUSTRIAL PRODUCTS, 
2201 W. Glenwood. (25-35)

Wanted Experienced
WEAVERS

W-3 Shaft Looms.
Day shift. Good pay.
All Fringe Benefits.

Call for appointment
CANTEBURY FABRICS 

MT. HOLLY, N. J.
609-267-2134

[ (27-33

Attention!
HELP WANTED

No previous experience requested 
on the job training. 40 hr. week. 
Rotating shift. Outstanding wages 
and benefits package, including 
Blue Cross, Blue Shield, sick pay, 
life insurance. Vacations, pension 
plan, etc. Apply at:— •

E. I. DUPONT DE NEMOURS
& CO.

256 Vanderpool St., Newark, N. J. 
07114. Call 201-243-2141.

An Equal Opportunity Employer.
(28-33)

WELDERS
Experienced Electric Arc 

Steady work. Excellent pay
, and full benefits 

JOHN WOOD CO.
100 Washington St. 

Conshohocken, Pa.
828-0800

(30-33)[
I T ' '

ARCHITECTURAL DRAFTSMEN
We are looking for someone-with 

4-5 yrs. experience in wood frame 
house construction. Must be fami
liar with plumbing and electrical 
drawings and designs. Our company 
offers: Good Company benefits — 
Excellent opportunity for the right 
person.

DESIGNAIRE HOME 
r CORPORATION

Dowingtown Industrial Park, 
Boot Rd., Bldg. No. 8 

Dowingtown, Pa. Call 269-8183
Richard Bromfield (33-36)

ENGINEER-STATIONARY
(Northeast). Grade “A" license. 

Permanent year ‘round position. 
Good salary, 40 hour week, paid 
vacation, holidays, sick leave, Blue 
Cross, Blue Shield, life insurance, 
pension plan and major medical. For 
interview send a brief resume to:

FRIENDS HOSPITAL
Roosevelt Blvd. & Adams Ave., 

opposite Sears
On the J, K & R Bus Routes 

An equal opportunity employer.
(33-34)

MAINTENANCE MEN

Growing Toy manufacturer needs 
fully qualified plant and machine 
maintenance men. Excellent work
ing conditions and complete bene
fits. Day or night shift. Apply or 
call:

J. CHEIN & CO.
Wm. St., Burlington, N. J.

1-609-386-2800
(33-35)

DRIVER SALES
MEN & WOMEN NEEDED 

For aggressive mobile industrial 
catering. Good wages. Established 
routes now available. Apply imme

diately. PURITY CATERERS, 
69 W. Ween La., VI 8-2300.

(33-36)

MEN AND
WOMEN

Fpr general factory work. Steady 
year round employment. Excellent, 
fringe - benefits. Day x shift 7 A. M. 
to 3:30 P. M. Apply at factory 
office.

AMERICAN 
SANDPAPER CO.

83 East Water St.,
Rockland, Mass.

(33-38)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE 

MECHANIC
Must have pipe fitter experience, 
also experience in general production 
machine maintenance and repair. 
Machine shop background desirable, 
steady employment.

Pleasant working conditions, good 
starting rate and fringe benefits. 
Interviews 9 .a m. to 4 p. m. or by 
appointment. Phone 201-846-2400. 
ext. 254.

HENRY HEIDE INC.
14 Terminal Road ' .

New Brunswick, N. J. 
(Industrial Park) 

Equal Opportunity Employer 
(27-38)

DRAFTSMEN
I

Mechanical, experienced on pres_4 
sure vessels and piping for water 
treatment system. Modern facilities 
Excellent fringe benefits. Equal 
opportunity employer.

COCHRANE DIVISION'
CRANE CO.

3rd Ave., King of Prussia.
265-5050

(28-34)

DRAFTSMEN

Electrical detailers, prepare schma- 
tics. Point to point wiring layout. 
Familiar with basic electrical in
dustrial hardware. Modern facili
ties. Excellent fringe benefits.

Equal Opportunity Employer.
COCHRANE DIVISION

CRANE CO.
3rd Ave., King of Prussia.

265-5050
(28-34)

SYSTEMS ANALYST

Immediate opportunity for quali
fied applicant with BS Degree plus 
3 to 4 years experience in Systems 
Analysis and a good working know
ledge of manufacturing systems. 
Good starting salary and excellent 
working conditions.

For further information please 
call or write R. D. AYOOB, 666- 
5000. <

CONTROL DATA
CORPORATION

Valley Forge Division. Valley Forge 
Industrial Park,

2621 Van Buren Avenue, 
Norristown, Pa.

An equal opportunity employer.
(33-35)

STEEL WORKERS
Leveling Line Operators

Crane Operators-Shear Operators 
and Truck Loaders. Immediate posi
tions available. Call OR 6-4206 for 
appointment. (30_34)

BILLING AND MANIFESTING 
CLERK. Night work. Mon—Fri. 
Good salary. Good benefits. Good 
opportunity for nite student. COO
PER JARRETT, 4355 Rising Sun 
Blvd., Phila., Pa. Mr. Glick, Per
sonnel Mgr. GL 7-2000.

(33-36)

MAINT. OR MECH. SUPVSR.
Immediate opening for experienced 
man. Must have supervisory exp. 
Knowledge of filling machines, cap
ers, labelers and can seaming equip
ment., plus some electrical know
how. Good salary and benefit pro
gram. Call or apply: SEABOARD 
LABS, 400 N. 5th St. WA 3-0Ž06.

(33-35)

MECHANICS
To repair and service industrial air 

compressors.
Top pay for the right man.

SMITH SATTLER MACHINERY
COMPANY

Call GR 7-2100. Ask for Mr. Gilbert
(33-39

CARPET MECH.

Experienced. Must have own tools. 
Permanent year ‘round position.

OS 2-7332 „ (33-34)

AIR CONDITIONING 
OR AUTOMOTIVE

PARTS DEPARTMENT
COUNTERMEN

Two immediate openings w/exclu- 
sive Delaware Valley distributor of 
Fedders air-conditioners & Magic 
Chef ranges. Excellent future for 
ambitious high school grads seeking 
year round employment opportunity 
,for advancement w/young dynamic 
growth Co. Call Mr. Stanley Misiak. 
332-1100. SAMUEL JACOBS DIS
TRIBUTORS INC., State Road and 
Deveraux, Phila. (33-34)
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A. PETRIKĄ

Amerikos miestų bėdos
Amerikos Komunistų Partija 

mojasi dideliems darbams
Lietuviškų kilimų varsos

Newark, N. J. i
Newarkas, artimas New i 

Yorko kaimynas, o betgi— ' 
koks skirtumas? Jo vidų- ' 
rys panašus į karo metu 
subombarduotą Berlyną. 
Tai stambios pramonės 
centras. Iki 1967 liepos mė
nesio rasinių riaušių, prari
jusių 23-jų žmonių gyvybę 
ir padariusių už $10,000,000 
medžiaginių nuostolių, 
Newarkas turėjo apie pusę 
milijono gyventojų. Tūli, 
pesimistiškai nusiteikę, ur- 
banologistai pranašauja, kad 
Newarkas esąs prototipas 
kitų Amerikos miestų, kad 
po kelių metų daugelis šio 
krašto miestu gali susilauk
ti tolygaus likimo!

♦
13% Newarko gyventojų 

neturi darbo, gyvena iš 
šalpos. Kriminaliniai nusi
kaltimai pakilo 41%. Gy
ventojai nakčiai namus ra
kina keliom spynom. Gydy
tojai, komersantai: bei in- 
dustrialistai be ginkluotų 
sargu mieste nedrįsta pasi
rodyti. Mokyklų nepakan
ka, o ir esamos suvirš 50 
metų amžiaus ar dar senes
nės. Jas vandalai plėšia bei 
terorizuoja. Jų apsaugai 
miestas samdo 145 ginkluo
tus sargus.

Miesto gyventojų mokes
čiai didesni, nei kur kitur: 
$8.15 nuo kiekvieno $100 
namo vertės. $20,000 ver
tės namo savininkas (vidu
tinio namo) turi mokėti 
kasmet po $1,400 mokesčių, 
$25.000 vertės namo — $2,- 
000 mokesčiu. Tai nepake
liama našta! Ne stebėti
na, kad gyventojai, juodi ir 
balti* kurie tik gali, par
duoda namus už pųs$yl$ę, 
arba visai neparduotus pa- 

' lieka, ir pulkais iš miesto 
bėga. O kai mieste lieka 
tik varguomenė — vargsta 
visas miestas.

1930 m. Newarke buvo 
9% negrų gyventojų, 1950 
m. ių rata pakilo iki 17%, 
I960 m. iki 34%. Šiuo me
tu mieste gyvena 52% ne
gru (daugiau, nei pusė). 
Tai tirščiausia (nekalbant 
apie Washingtona) negrų 
koncentracija. Karo metu, 
ir po karo, kai darbų buvo, 
daug negrų ten atvyko iš 
nuskurdusių pietinių vals
tijų. Iš 15 žvdų sinagogų, 
dabar veikia tik 2. Jei šis ra
sinis egzodas tęsis taip ir to
liau, manoma, jog 1975 m. 
baltųjų gyventojų Newarke 
liks tik 25% (ketvirtis).

Kebli padėtis
Italų nėra perdaug, bet 

jie gerai organizuoti ir tu
ri savo rankose kone visą 
miesto valdžią. Gi negrai 
(dauguma)—neturi nė vie
no savo rasės atstovo val
džioje. Tai gimdo rasinį 
nesutikimą. Italai, žydai, 
airiai gyvena geresniuose 
miesto rajonuose, patoges
niuose namuose. Bet ir jie 
traukia į užmiesčius, kol 
eventualiai ir tie užmies
čiai taps lūšnynais (geto). 
Miesto meras italas H. J.

ddonizio, išrinktas negrų 
balsais, bando miestą atgai
vinti, apvalyti užterštą orą 
ir dvokiantį vandenį, at- 
steigti sugriautą prekybą 
bei pramonę, pastatyti nau
jų namų, bet nesiseka — 
nėra kapitalo. Baltosios ra
sės turtingieji iš miesto bė
ga, taigi išsineša ir kapita
lą. Gi negrų buržuazija dar 
nėra pakankamai stipri ir 
skaitlinga, kad galėtų viena 
miestą pastatyti ant kojų,

duoti jam ekonominį pa-, 
grindą. Meras su 500 New- 
arko gyventojų neseniai 
demonstravo, kad valstijos 
valdžia miestą gelbėtų, bet 
ta nesiskubina.

Gyventojai, užpuldinėji
mų įbauginti, masiškai 
ginkluojasi. Fašistuojančio 
politikieriaus Anthony Im- 
neriale (italo), reakcininko 
George Wallace adorato
riaus, suorganizuotos gink
luotos gaujos naktimis 
“patruliuoja” miesto gatves 
ir savo namus. Jis visu 
balsu rėkia, būk “ginąsis 
nuo juodųjų komunistų.”

1970 m. bus visuotini mies
to rinkimai. Kovingieji ne- 
o-rai (“militantai”) tikisi 
išrinkti merą ir kitus val
dininkus iš savo tarpo. Ta
čiau ramesnieji negrai 
(“moderates”) nenori vieni 
imti miestą i savo rankas, 
nenori atsakomybės. Jie 
mato nedaug vilties pa
tys vieni jį atgaivinti. Jie 
nori tartis su esamu meru 
Addonizio ir dirbti bendrai 
su italais. Bijomasi, kad; 
esant tokiai padėčiai, mies-į 
tą gali paimti į savo ran
kas minėtasis A. Imperia- 
le su savo fašistine gauja.

Du TSRS lėktuvai 
atvyksta ir išvyksta

Tarvbų Sakingos lėktuvų 
Agentūra AEROFLOT skel
bia, kad dabar pradėjo at- 
vvkti iš Maskvos į New 
York? -lėktuvai pirmadie
niais ir trečiadieniais. Iš- 
TTvksta iš Wew Yorko antra
dienį ir ketvirtadienį kaip 
9‘55 popiet, Maskva pasie
kią kitą dieną kaip 9:30 ry
to.

Dabar keleiviams vyks
tant i Lietuva patogiausia. 
Nereikia persėsti iki Mask
vos. Pirmiau visuomet, tek' 
Javo persėsti. O persėdimas 
kelionėje sudaro tam tikrų 
nenatogumų.

Norintiems daugiau in
formacijų anie kelionę į 
Maskva ir Lietuva aalima 
kreiptis i AEROFLOT raš
tine. 45 East 49 St., New 
York. N. Y. Telefonas: 212 
-752-3030 arba 212-995-9191.

New Yorkas. — šeštadie- < 
nio, gegužės 3 d., vidurnak
tyje baigė savo sesijas De
vynioliktoji Amerikos Ko
munistų Partijos konvenci
ja. Aname “Laisvės” nu
meryje buvo pasakyta, kad 
konvencijoje dalyvauja 186 
delegatai. Tai buvo konven
cijos pradžioje, kai dar ne 
visi delegatai buvo suvažia
vę. Konvencijai gerai įpu
sėjus, mandatų komisija 
pranešė, kad konvencija su
sideda iš 249 delegatų ir 19 
alternatų. Tai bene skait
lingiausia konvencija visoje 
ios istorijoje.

Konvencija priėmė daug 
rezoliucijų ir padarė, daug 
nutarimų, su kuriais vė
liau pasistengsime mūsų 
skaitytojus supažindinti. 
Čia tik trumpą žinia, tai 
užtenka pažymėti, kad su
važiavimas nutarė šiemet 
pravesti partijai stiprinti 
iubiliejini vajų. Tai bus ru
deniop. Komunistų partija 
buvo suorganizuota 1919 
metų rugsėjo 1 dieną. Tai
gi, jai sukaks lygiai 50 me
tų. Per vajų bus siekiama 
įtraukti į partiją tūkstan
čius naujų narių. Šiam rei
kalui partijos pirmininkas 
Henry Winston padarė 
specialų pranešimą ir va
jaus aptarimui buvo pa
švęsta visa viena sesija.

Paskutinėje sesijoje bu
vo išrinktas Nacionalinis 
Komitetas net iš 83 narių, 
lis susideda iš atstovų išti
su šalies kampų, iš visų 
■valstijų. Jame yra geras 
įkaičius negru ir keletas 
moterų. Geroka dalis komi
teto narių yra darbininkai 
’š fabrikų ir dirbtuvių.

Iš suvažiavimo nuotaiku 
tenka spręsti, kad partijos 
pirmuoju sekretoriumi pa
siliks tas pats suomiškos 
kilmės energingas kovoto
jas penkerius metus išsėdė
jęs kalėjime už komunisti
ne veikla. Gus Hali. Tai la
bai populiarus partijos va-

das ir plačiai žinomas viso
je Amerikoje.

Dar tenka pridurti, kad 
suvažiavimas užgyrė birže
lio 5 dieną Maskvoje įvyk
siantį pasaulini Komunistų 
ir Darbininkų Partijų suva
žiavimą. Amerikinė parti
ja dalyvavo suvažiavimo 
prirengime. Diskusijose pa
stebėta, kad Amerikos Ko
munistų Partijos prestižas 
komunistiniame pašau 1 y j e 
yra gana aukštas.

į Reporteris

Negrai reikalauia iš 
bažnyčių 500 milijonų

New Yorkas. — Student 
Nonviolent Coordinating 
Committee deputatas direk
torius James Forman pa
skelbė manifestą, kuriame 
reikalaujama iš bažnyčių 
500 milijonų dolerių atlygi
nimo už negrams padary
tas skriaudas. Reikalavi
mas priduotas dviem epis- 
kopalų vyskupams.

Manifeste nurodoma, kad 
500 milijonų dolerių išeitų 
tik po $15 baltųjų persekio
tam, pažemintam, užmuš
tam negrui. Jeigu nebus lai
ku patenkintas reikalavi
mas, tuomet negrai užims 
religines įstaigas.

Kaltas žmogžudystėje
New Yorkas. — Queens 

kriminalinis teismas rado 
kaltu John Farley, kuris 
praėjusių metų rūgo. mėn. 
mirtinai sumušė Mrs. M. 
Burke., Jis sakų negalįs at
sakyti už sąvo elgesį, nes 
protiniai ne, pilnai sveikas 
ir perdaug girtuokliauja.

Aviacijos nelaimėje
Balandžio 24 d. iš Long 

Island. Me Arthur Airport 
Bohemia namų budavotojas 
Fassanack išsinuomavo vie
no inžino lėktuvą. Išban
dymui lėktuvo, įsėdo paty
ręs armijoje oro veteranas 
Haranta. Orlaiviui pakilus, 
už valandos laiko įvyko ava
rija—orlaivis nukrito netoli 
Setauket, ir abu lakūnai 
žuvo.

Į nelaimės vietą nusku
bėjo policijos inspektorius 
George A. McMullen. Už 
keleto valandų George Mc
Mullen nuo širdies smūgio 
mirė. Buvo 45 m. amžiaus, 
ruošėsi šiais metais išeiti į 
pensiją.

George A. McMullen bu
vo vedęs Margaretą Sku
čaitę, kurią daug kas pri
simena, kuomet ji, graži, 
aukšto ūgio geltonplaukė, 
s u mažyčiu partneriu, 
“Laisvės” koncertuose La
bor Lyceum salėje atlikda
vo akrobatiškų šokių parti
jas.

Mano gili užuojauta liku
sia jai našlei Margaret ai 
McMullen-Skučaitei.

Kaipo pradėjau jau austi, 
Plonas drobeles dūzgenti, 
Tai lakstė lakstė 
Margs šaudyklėlis J 

Po šių baltų mano rankelių.♦ (Iš liaudies dainos)
Nuo seno lietuvių liau

dies dainose apdainuoja
mos audėjėlės, jų nuosta
bios drobelės. Padabintos 
gražiausiais tautiniais raš
tais, jos žavėjo ir tebežavi 
mus. Šimtmečiais susiklos
čiusias Lietuvos audėjų tra
dicijas tęsia Lentvario ki
limų kūrėjai.

... Snaudžiančių medžių 
paunksmėje, ten, kur ka
daise buvo Tiškevičiaus 
dvaras, stūkso kilimų fab
rikas, įsikūręs čia 1957 me
tų pradžioje. Buvusius rū
mus po rekonstrukcijos už
ėmė fabriko administracija 
ir inžinerijos-technikos tar
nybos, o netoliese išaugo 
erdvūs cechai. Dabar įmo
nė kasmet išaudžia beveik 
milijoną kvadratinių metrų 
kilimų.

I

Vienoje fabriko salių iš
kabinta daugybė kilimų. Jų 
piešiniuose — lietuvių liau
dies ornamentų ir gamtos 
motyvai. Su šia paroda mus 
maloniai supažindino įmo
nės dailininkės Stasė Čer-

Maskva. — TSRS pramo
nės gamyba už pirmą šių 
metų ketvirtį padidėjo 6%, 
palyginus su 1968 m. ket
virčiu. Kvotos atliktos su 
kaupu.

Gegužes 1-osios demonstracija
Gegužės Pirmoji New 

Yorke buvo atžvmėta eise
na nuo 34 gatvės ir 7 Avė. 
iki Union Square.

Į Union Square susirinko 
keletas tūkstančių žmonių, 
daugiausia senų veteranų, 
unijistų, kovotoji. Tarp jų 
buvo ir studentų. Buvo šiek 
tiek ir lietuvių.

Kalbėtojų buvo net kele
tas. Jie atstovavo Du Bois 
jaunuolių klubus, Black 
Panthers partiją, Komunis
tų Partiją ir kitas taikos 
organizac i j a s. Kalbėtojai 
ragino baigti karą Vietna-

me, pagerinti šalnos benefi- 
tus, kovoti prieš skurdą. 
Jie nurodė, kad studentų 
kova už reformas mokyklo
se yra remtina. Taipgi bu
vo muzika ir dainų.

Kitoje gatvės pusėje, 
kaip visada, rėkavo, fašis- 
tėliai, kaišiojo biaurias iš
kabas, nors niekas į juos 
rimto dėmesio nekreipė. 
Bet baigiantis demonstra
cijai keletas iš Kubos pa
bėgėlių prasiveržė į publi
ką ir pradėjo puldinėti laz
domis. ^Policija įsimaišė Ir 
tris užpuolikus areštavo.

Rep.

Padėką
Mirus mūsų broliui Pra

nui Kavaliauskui, St. Pe
tersburg, Fla., šiuomi reiš- 
k i a m e nuoširdžią padėką 
visiems tiems, kurie suteikė 
mums užuojautą liūdesio 
skelbimuose, kortomis ir as
menišku žodžiu. Taipgi dė
kingos esame ir tiems, ku
rie dalyvavo šermenyse — 
koplyčioje ir tiems kurie 
su mumis vyko į kapines. 
Tas viskas pagelbėjo mums 
ištve r m i n g a i pergyventi 
mūsų liūdesio valandas.

Lilija Kavaliauskaitė 
Helen Kudirkienė 
Margaret Cowl 
Agnė Jurevičienė

Raudonasis Kryžius 
pakviestas Š.Vietnaman

Geneva.-Raudonojo Kry
žiaus draugijų sąjunga bu
vo pakviesta 'Šiaurės Viet
namo Raudonojo Kry
žiaus draugijos pasitarimui 
medicininės pagalbos klau
simu.

Raudonojo Kryžiaus drau
gijų sąjungos generalinis 
sekretorius Henrik Beer 
pareiškė, kad jis vyks į Š. 
Vietnamą.

Žuvininkų “bėdos”
Balandžio 28 dieną mes 

tryse — Frank Varaška, 
Jurgis Bernotą ir Alex 
Mitchell — susitarėme va-. 
žinoti laivu pažuvauti. Sau- 
?ė skaisti, prie laivų Sheeps- 
head Bay labai gražu. Pui
ku važiuoti.

Bet toliau pavažiavus i ' 
jūras vėjas pradėjo smar- ; 
kiau pūcti, mūūsų laivas 
pradėjo vartaliotis į visas 
puses, ir aukštyn ir že
myn! Šiaip taip atsidūrėme 
i tą vietą, kur žuvausime. 
Laivas sustojo ir pradėjo
me žuvauti. Žuvys gerai 
kimba ant meškerių. Bet vi
sa bėda jas ištraukti. Pa
traukei kiek ir turi sustoti, 
laikytis “relėse” įsikibęs, 
kad neparpultum, kad vė
jas nenustumtų į kita laivo 
pusę. Vilnys kaip didžiau
sias kalnas ateina ir atsi
muša į laivo šoną. Vanduo 
liejasi per visą laivą. O 
jeigu žuvelė nukris ant 
“dekio,” laivo viršus šla
pias, pereiti negalima, ir 
kaip tu ją pagausi-suvaiky- 
si!

Pačiam viduryje gaudymo 
kad užėjo vilnys, tai van
duo apliejo visus žuvinin
kus nuo kojų iki galvos. 
Visi sušlapome. Batai pil
ni vandens! Mitchellio ke
purę vėjas nunešė į jūras, 
tai turėjo grįžti be kepurės, 
dar su saulės apdegintu pa
kaušiu.

Bet Mitchell laimingiau
sias už visus tuo, kad jis 
pagavo didžiausią žuvį 

i (“link”) ir laimėjo pirmąjį 
prizą, net 23 dolerius! Ta
čiau jo partneriai sako, 
kad prizas priklauso vi
siems, ir turime pasidalyti. 
Na, ir ką tu padarysi — 
du prieš vieną! Taip ir pa
darėme. Nežinau, ar jie 
kada nors važiuos dar lai- 

' vu žuvauti, nes šį kartą ga- 
’ vo gerai šonkaulius apdau-

nevičienė ir Liucija Kryže
vičienė.

— Kurdami kilimus,— pa
sakoja Stasė černevičienė, 
— mes naudojame visa, ką 
per daugelį amžių geriau
sio sukaupė mūsų liaudies 
meistrės. Tačiau kilimų or
namentus stilizuojame, su
moderniname, pritaikome 
juos prie šiuolaikinio butų 
interjero. “Verpstė”, “Sa
manos”, “Ruduo”, “Šalti
nis”, “Žarija”, “Akacija” — 
taip pavadinti mūsų au
džiami kilimai.

Kartu su šiom dviem dai
lininkėmis fabrike darbuo
jasi jų kolegos Angelė Bi- 
levičienė,, Stasė Gedvilaitė 
ir Anicetas Jonutis. .Visi 
jie— Vilniaus Dailės insti
tuto auklėtiniai. Jų sukur
ti ir fabrike pagaminti ki
limai buvo eksponuojami ir 
gerai įvertinti parodose bei 
mugėse Paryžiuje, Londo
ne,, Niujorke, Leipcige, 
Varšuvoje, Rio de Žaneire, 
Kaire.

—Turime gerai paruoštus 
dailininkus, gerus kilimų 
audėjus — pabrėžė fabri
ko direktorius Petras Jur- 

1 kūnas, kai mes jo pasitei
ravome apie Lentvario pa
sisekimo paslaptis.

Čia reikia pridurti, kad 
ir pats fabrikas“turi geras 
gamybos, sąlygas. Neseniai 
imonė buvo rekonstruota ir 
išplėsta. Sumontuotos na
šios audimo staklės, kurias 
pagamino Lietuvos pramo
nė. Daug naujos technikos 
fabrikas gavo ir iš Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos. Vien per pastaruo
sius trejus metus įmonė 
trečdalių padidino gamybą.

Apsilankėme viename ce
che ir pamatėme naujais 
dilimais užtaisytas stakles. 
Nepak a r t o i a m o s spalvų 
varsos! Dailiausiais raš
tais išmargins kilimus 
darbščios mūsų audėjėlių 
rankelės...

Kostas Liandzbergas

brengimy Kalendorius^
Gegužės 17 d. ..

Lietuvių Namo Bendrovės^ 
š ė r i n i n k ų suvažiavimas 
vyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželio 8 d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, ge
gužės 7, “Laisvės” salėje. 
Kuopos nariai kviečiami 
dalyavuti. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinki

mas įvyks antradienį, geg.t 
6 d., Laisvės salėje, 102^)2 
Liberty Avė., 7:30 v. vak. 
Prašome narius dalyvauti, 
užsimokėti duokles ir iš
klausyti valdybos raportus. 
Kadangi susirinkimai įvyk
sta kas antrą mėnesį, tai 
šiame susirinkime bus dau
giau kas nors pranešti.

Užrašų sekr.

New Yorkas. — miesto 
taryba, nutarė suteikti teise 
nuo 19 metu jaunuoliams 
taksius vairuoti. Pirmiau 
buvo nuo 21 metų.

Japonijos sostinei gresia 
toks pat pavojus, kaip Ve
necijai. Jau dabar 27 kva- 
drat i n i a i kilometrai šio 
miesto yra žemiau jūros ly
gio.

Aktyviausi Anglijos skai
tytojai yra kaliniai. Biblio
tekininkų apskaičiavimais, 
kiekvienas kalinys per me
tus vidutiniškai perskaito 
250 knygų.

IEŠKOMI
Ieškau Antaninos Jotkaitis, po vy

ru Budavičienė. Taipgi ieškau Onos 
ir Luisės G a b r y č i ų . Paskuti
nė man žinoma jų gyvenvietė 
yra Harrison, N. J. Esu senas, ir 
prieš mirtį labai noriu jas matyt. 
Prašau žinančius apie jas pranešti 
man, už tai atsiteisiu. Jeigu jos dar 
gyvos, tai lai pačios rašo man. John 
Gabrys, 101 Bowery, New York, N. 
Y. 10002. (26-33)

May Day—Our Day
The sun warm and bright. 

In a 
day 
were 
May 
than 
longs to the people. It 
was born in a fight for the 
shorter working day anA 
better working conditions. 
This is an international ho
liday.

This year tne emphasjfc, 
of course, was on war. 
Most of tne demonstrators 
marching were young. Be
cause the war effects them 
more directly than any 
other section of the popu
lation, so they are showing 
their disaproval, their an-, 
xieties, hopes and wishes. 
They want the war brought 
to an end. The main reason 
of the restlessness and riot
ing at the universities all 
over the nation is the Viet
nam war. Economic condi
tions at home are deeply 
affected by the war. Cost 
of living is at all time hi$i. 
One of the slogans shouted 
repeatedly at the demon
stration was:

End the war!
Tax the rich, 
not the poor!

Many Lithuanians parti
cipated in the May Day de
monstration as they have 
done in other years. Jofap 
Siurba was busy with his 
camera and I hope he got 
some good shots to show 
us sometime soon.

Use

sparkle of a spring 
thousands of people 

out to greet the 
Day., This day more 
any other day be-

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti š] 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Perskaitę ° Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.'

Dar niekada tokiame pa- 
vajuje nebuvome buvę. 
Parvažiavome namo šlapi 
nuo kojų iki galvos.

Vis tiek: Valio, žuvinin
kai! A. M.

Pranas Kavaliauskas
Mirė balandžio 8 d., š. m.

Reiškiu gilią užuojautą jo seserims Agnei Ju
revičienei, Margaret Cowl, Helen Kudirkienei, Li
lijai Kavaliauskaitei ir kitiems artimiesiems. Use- 

. kis ramiai, mielas giminaiti! ' z
Marcelė (Brusokaitė) Karvelienė r

Woodhaven, N. Y. £




