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KRISLAI
Gražus suvažiavimas
Gausi “Laisvei” parama
Negrai daug laimėjo

— Kariai ligomis apkrėsti
Nauji svarbūs suradimai

Rašo J. Gasiūnas

Šeštadienį įvykęs Lietuviu Na
mo Bendrovės šėrininku suva
žiavimas tikrai buvo praves
tas gražioje nuotaikoje.

j. Suvažiavime reportuota, kad 
šAtas kitas šėrininku dova
nojo savo šėrus “Laisvei”. Už 
dovanotus šėrus “Laisvė” jau 
gavo apie $13,000, ateityje 
vėl gaus nemažai.

šiame suvažiavime keletas 
šėrininku be jokios agitacijos 
savo Šerais parėmė “Laisvę”.

Pranas ir Ona Bunkai, Lin
den. N. J., dovanojo po vie
na šėrą.

Sophie Petkus, Brooklyn,
N. Y., vieną šėrą.

Ona Chernik, Maspeth, N.
Y., vieną šėrą.

Anna Quater (Kvedarai- 
tė), New York, N. Y., prisi
mindama mirusį savo draugą 
Stanislovą Paulauską (mirė 
prieš 19 metu), dovanojo vie
ną šėrą.

Lucy Rauduvė, Pittston, Pa., 
^prisimindama neseniai mirusį 
savo gyvenimo draugą, dova
nojo vieną šėrą.

Už dovanas visiems širdin
gi dėkui.

70 šalių dalyvaus 
taikos asamblėjoj

Berlynas.— Pasaulio Tai
kos Asamblėjos komitetas 
skelbia, kad Iš 70 šalių de
legatai dalyvaus tarptauti
nėje taikos asamblėjoje. 
Taipgi daugiau kaip 30 
tarptautin i ų organizaci j ų 
pranešė, kad savo atstovus 
atsius.

Taikos asamblėja įvyks 
birželio 21-24 dienomis Ber
lyne. Šimtai organizacijų 
įvairiose šalyse platina 
kvietimus, organizuoja de
legacijas. Dalyvaus skait

linga delegacija iš Japoni
jos. Generalinė Darbo Kon
federacija ir taikos organi
zacijos jau turi delegacijas.

Indijos valdiškoji Kongre
so partija nusitarė pasiusti 
delegatus. Darbo unijos ir 
kitos organizacijos taipgi 
siunčia delegatus.

Berkeley, Calif. — Polici
ja apšaudė Kalifornijos 
universiteto demontruojah- 
čius studentus. 128 buvo 
sužeisti.

AFL-CIO atmetė Nixono
Kenijos respublikos sostinė—Nairobio miestas teisėtai lai

komas vienu gražiausių Afrikos žemyne. Dėl švelnaus kal
nų klimato, patogios geografinės padėties Nairobis tapo ne

Karas Amerikaii jau

planą farmų darbininkams
Wasbingtonas. — AFL- 

CIO nutarė atmesti Nixono 
administracijos siūlomą pla
ną farmų darbininkams, 
kad vietoje unijos jie turė
tų teisę pagal Nacionalinį 
Darbo Santykių Aktą.

AFL-CIO prezid. George 
Meany pareiškė senatiniam 
darbo komitetui, kad farmų 
darbininkai turi turėti to
kias pat teises, kaip ir visi 
kiti darbininkai, būti savo

unijų nariais ir kovoti už 
savo teises.

Meany atžymėjo, kad per 
34 metus NLR įstatymas 
nieko farmų darbininkams 
nepadėjo ir dabar nieko ne
padės, jeigu jie nebus orga
nizuoti į savo uniją.

Kual Lumpur. — Malaizi
joje kilusiose riaušėse už
mušta daugiau kaip 300 
žmonių, u

tik Kenijos administraciniu centru, bet ir svarbiausiu visos 
Rytų Afrikos miestu, čia įsikūrė kompanijų ir bankų val
dybos, pramonės įmonės ir firmos, veikiančios taip pat Tan
zanijoje, Ugandoje, Zambijoje.

Šioje nuotraukoje, padarytoje iš 70-ties metrų aukščio 
Kenijos parlamento bokšto, matyti pagrindinė sostinės gatvė.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS

pralaimėtas
Detroitas. — Čia kalbė

damas Ekonomikų klube,
L- 7

Stewart Alsop, žru n a 1 o 
“Newsweek” kolumnistas, 
pasakė, kad “Amerika turi 
susitikti su pirmo karo pra
laimėjimu”. Nixono admini
stracija kitokios išeities ne
beturi, kaip tik “Vietnamo 
karą baigti tokiomis ge
riausiomis sąlygomis, ko
kias galės išgauti”.

Jungt. Valstijų delegaci
jos galva Lodge užima “be
veik beviltingą derybų pozi

ciją”, sako Alsop, pasižymė
jęs analistas militariniuose 
reikaluose.

Alsop sako, kad “nei vie
na valstybė negali sėkmin
gai vesti karo, kuomet ka
rui opozicija tokia tvirta.

Panama. — čia 2,000 pa
namiečių, daugiausia stu
dentų, demonstravo, pro
testuodami prieš gub. Rock
efeller}, kuris čia tuo metu 
lankėsi. Reikalavo Vietna
mo karą baigti.

Sen. Kennedy reikalauja 
kovoti skurdą, badą

Negrų ir baltųjų studentų 
kovos jau turį gražių laimėji
mų. Daugelis kolegijų ir uni
versitetų sutiko leisti studen
tus prie mokyklų administra
vimo, pripažino negrų įnašą 
į Jungt. Valstijų ir pasaulio ci
vilizaciją, privertė kai ku
rias mokslo įstaigas panaikin
ti militarines agentūras, pri
pažino būtiną reikalą studi
juoti negrų istoriją ir jų ko
vas.

Tai tik pradžia. Toliau bus 
daugiau iškovota. Todė] stu
dentų kova naudinga Jungt. 
Valstijų pažangai.
i, -------

Tyrinėjimai, pravesti 80 uni
versitetų, parodo, kad mažiau 
kaip 2 procentus visų univer
sitetų sudaro negrai. O Jungt. 
Valstijose negrai sudaro dau
giau kaip 20 procentų visų 
gyventojų. Tai kokia čia pro
porcija?

Įeiti universitetan negrui la
bai sunku. Viena, visai ma
nytis procentas tegali pasimo- 
kėti didžiules pinigų sumas. 
Kita, mažas procentas yra 
moksliniai paruošti pereiti eg- 
zaminacijas, beveik visiems 
negrams jaunuoliams tenka 
mesti mokyklą ir pragyveni
mą užsidirbti. Trečia, rasinė 
diskriminacija negrus vargi

Vakarą Vokietija sutinkanti 
tartis del rubežiu su Lenkija

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia esanti pasiren
gusi tartis su Lenkija įvai-

na.
Studentų kovose šiek tiek 

laimėta ir tai, kad universi
tetuose būtų daugiau vietų 
skirta negrams studentams ir 
kad universitetai sudarytų ne
grams palankesnes sąlygas 
siektis aukštojo mokslo.

Jungtinių Tautų sukurta Pa
saulio Sveikatos Organizacija 
pravedė tyrinėjimus tarp ame
rikiečių kareivių Pietų Viet
name. Pasirodo, kad karei- 

(gįfoii ne tik išmoksta žmones 
zbdyti, brutalumą įsisavinti, 
«it kartu ir ligomis apsikre- 

a.
Gonorėja Pietų Vietname

tiek išsiplatinusi tarp karei
vių ir civilinių žmonių, kad 
sunku ją sukontroliuoti, nes 
tūkstančiai prostitučių tą ligą 
kasdien tarp kareivių plečia.

Kitas pavojus —narkotikai. 
Dr. Talbott aiškina, kad apie 
90 proc. kareivių yra rūkę 
marijuana cigaretes. Plinta 
ir kitokios rūšies narkotikai, 
kurie žaloja amerikiečius ka
reivius- Išlikę gyvį grįžta na
mo daugiausia su pažeista 
sveikata.

Londono Higienos Mokyklos 
daktarė Margaret Crawford 
ir kiti sveikatos tyrinėtojai 
surado, kad tarp Anglijos gy
ventojų mirtingumas didesnis 
pas tuos, kurie naudoja mink
štą vandenį, mažesnis pas 
tuos, kurie naudoja kietą van
denį.

Tyrinėjimo :pasekoje Angli
joje jau pradėjo į minkštą, 
maistui ir gėrimui naudoti 
vandenį dadėti kalcio, (cal
cium). Tai vis nauji suradi
mai, kaip prailginti žmogaus 
gyvenimą.

Labai teisingai senatorius 
Albert Gore pareiškė, kad 
Amerikos žmonės neturį au
koti savo jaunimo ir turto to
kiai Pietų Vietnamo valdžiai, 
kuri persekioja dainuojančius 
taikos dainas, uždarinėja pa
sisakančius už taįką laikraš
čius, areštuoja budistų kuni
gus ir visuomenės veikėjus, 
reikalaujančius taikos,

Bet Nixono administracija 
artimai kooperuoja su Thieu 
valdžia, kuri sabatuoja taikos 
derybas Paryžiuje.

riais klausimais, taipgi ir 
rubežiu klausimu, sako už- u 7

s i e n i o reikalų ministras 
Brandt.

Lenkijos Kompartijos va
dovas Gomulka pasiūlė Va
karų Vokietijai pasirašyti 
sutartį, kurioje būtų užtvir
tintas kaip pastovus Oder- 
Neisse rubežius tarp Lenki
jos ir Vokietijos. .

Oder-Neisse rubežiu nu
statė Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos vadovai Jaltos ir 
Pots d am o konferencijose. 
Bet Vakarų Vokietija dar 
vis to rubežiaus nepripa
žįsta.

Washingtonas. — Rasis
tinis senatorius Eastland 
siūlo antiriaušinį bilių, ku
ris galėtų negrų ir baltųjų 
civilines kovas suvaržyti.

Kinija prieš Nixona ir 
Tarybų Sąjungą

Pekinas. — Valdžios or
ganas “Jenmin jih Pao” aš
triai kritikuoja prez. Nixo
no administracijos politiką, 
kuri esanti Jungt. Valstijų 
“imperia 1 i s t i n i ų valdžių” 
politikos programa.

Kinija yra nusiteikusi iš
laisvinti Taivaną (Formo
sa). Kartu tame pačiame 
laikraštyje smerkiama Ta
rybų Sąjunga, kaip Kinijos 
priešas.

Stockholm.— Švedija pri
glaudė dar 14 iš armijos pa- 
sitra ukusių amerikiečių. 
Dabar tokių yra Švedijoje 
218.

Rastas lobis
Trakai.—^ai Ubiškių kai

mo gyventojas Vaclovas Ši- 
linskas buvo bebaigęs arti 
darbą, jo plūgas išjudino iš 
vietos nedidelį plokščią ak
menį. 'Po juos rastas moli
nis ąsotis, pilnas pažalia
vusių sidabrinių monetų.

Lobyje buvo daugiau kaip 
700 XVI amžiaus lenkiškų 
ir lietuviškų monetų. Apie 
tai praneša Lietuvos tele
gramų agentūra Elta.

Įdomi paroda
Vilnius. — Universiteto 

mokslinėje bibliotekoje ati
daryta restauruotų knygų 
ir rankraščių paroda. Eks- 
p o n u o j a m.a reta 1517 me
tų teismo knyga, 1687 
metais datuotas ranka ra
šytas Ašmenos teismo dek

reto patvirtinimas, kiti’reti 
leidiniai. ‘

Atskiri stendai pasakoja, 
kaip restauratoriai gelbsti 
laikraščius nuo dūlėjimo, 
apie patį restauravimo pro
cesą, reikalaujantį didelio, 
kruopštaus darboz

Reporterių sekcija
Vilnius. — Lietuvos Žur

nalistų Sąjungos iniciatyva 
kūrybiniam pokalbiui susi
rinko laikraščių, radijo, te
levizijos, informacijos sky
rių, Eltos žurnalistai. Buvo 
įkurta Sąjungos reporterių 
sekcija.

Sekcijos pirmininku iš
rinktas Paulius, pirmininko 
pavaduotoju Vaintraubas, 
sekretorium Braziulis.

Antanas Vaivutskas

Worcester, Mass. — Čia 
kalbėdamas sen. Kennedy 
nurodė kad visuomeniniai 
reikalai turi būti aukščiau 
erdvių tyrinėjimų. Jis ragi
no sumažinti erdvių tyrinė
jimo išlaidas ir padidinti 
fondus kovai su skurdu, 
badu, namų stoka, oro ir 
vandenų užteršimu*

Kennedy priminė, kad 
Apollo 10 atlieka reikiamą 
mokslinę misiją ir toliau

erdvių tyrimo programai 
reikėtų skirti mažesnes su
mas.

Guatemala. — Gub. Rock- 
efelleris tebuvo Guatemalo- 
je tik pusketvirtos valan
dos. Sako, pasibijota par
tizanų užpuolimo. Turėjo 
su prez. Mendes trumpą pa-, 
sitarimą. Išvyko į EI Sal
vadorą.

Amerikoj militarizmas smarkiai 
įsigali, sako sen. Fulbright

Washingtonas. — Kalbė-0

Taikos kovotojas mini 
97 metą gimtadienį

Penryhn, Wales, Anglija. 
— Filosofas Bertrand Rus
sell minėjo savo gimtadie
nio 97 metų sukaktį, pavai
šindamas šampanu savo gi
mines ir draugus.

B. Russell — kovotojas 
prieš karą. Dabar jis rašo 
23-čią knygą.

Izraelio premjerė 
atvyks Amerikon

Jeruzalė.—Izraelio prem
jerė Goldą Meir planuoja 
atvykti į Jungtines Valsti
jas apie birželio vidurį.

Ji čia nori pasitarti su 
Nixono administracija. Ti
kisi gauti daugiau paramos 
kovose prieš arabus.

damas National War Col
lege studentams, sen. Ful
bright pareiškė, kad Ame
rikoje militarizmas visur 
įsigali, užkariauja naujas 
pozicijas ir veda valdžią 
prie autoritarizmo, dikta
tūros.

Fulbrighto kalba smar
kiai paveikė studentus, be
simokančius būti oficieriais 
karinių jėgų. Jis aiškino, 
kad militarizmas sudaro de
mokratijai pavojų ne tik 
savo šalyje, bet ir užsieny
je.

Buenos Aires. Argentina. 
— Policija puolė keletą tūk
stančių Renaul automobilių 
firmų darbininkų, streikuo
jančių dėl didesnių algų. 
Daug sužeistų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Houston, Texas.— Apollo 

10 astronautai buvo tik už 
69 mylių nuo Mėnulio. Pri
siuntė labai aiškias nuo
traukas. Nuolatos praneši
nėja, kaip Mėnulis atrodo. 
Jie skrieja aplink Mėnulį ir 
jį fotografuoja.

Los Angeles.— Nepaisy
damas sen. Kennedžio pra
šymo nežudyti Sirhano, tei
sėjas , Walker nusprendė, 
kad Roberto Kennedžio už- 
mtišėjas Sirhanas turi būt 
numarintas gazų kameroje.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas paskyrė teisėją 
Warren E. Burger Aukš
čiausiojo Teismo vyriausiu 
teisėju. ' i

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia paskyrė 30 mi
lijonų markių Pietų Vietna
mo valdžiai padėti kariau
ti prieš liaudį.

I I ■ • 1
Los Angeles, Calif.—čia 

streikuoja 3,400 General 
Motors darbininkų.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija užmezgė diplomatinius 
ryšius su Kambodija ir Ira
ku. Dabar ji turi diplomati
nius ryšius su daugiau kaip 
ido šalių.

Streikuoja už unijos 
pripažinimą

Roma. — Kompartijos or
ganas “l’Unita” rašo, kad 
daugelio Italijos miestų ir 
miesteliu darbininkai strei
kuoja. Jie reikalauja unijos 
pripažinimo, algų pakėlimo 
ir darbo sąlygų pagerinimą.

Pesaro provincijoje 3,000 
žemdirbių sustreikavo. Jie 
reikalauja kolektyvės su
tarties su žemės savinin
kais. Pradėjo streikuoti ir 
spaustuvių darbininkai.

Maskva. — TSRS sveiki
na amerikiečius astronau
tus ir linki, kad kelionė 
Mėnulio link būtų sėkminga 
ir kad jie laimingai grįžtų 
namo.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos valdžia ruošiasi pas
kelbti plačią amnestiją na
ciams kriminalistams, kurie 
buvo teismų pripažinti kal
tais ir dabar randasi kalė
jimuose.

Teisėjas Douglas dirba 
gembleriy fundacijai
Washingtonas. — Aukš

čiausiojo Teismo teisėjas 
Douglas vadovauja kompa
nijai, kuri turi Las Vegas 
mieste tris gemblerių kasi- 
nas.

Per 7 metus jis iš Albert 
Parvin Foundation gavo 
apie $85,000. Jis yra tos 
fondacijos prezidentas. Fon- 
dacija yra pardavusi 2 mi
lijonų dolerių vertės Šerų.

JAV ragina paleisti 
karo belaisvius

Gynybos sekretorius 
Laird atsišaukė į Šiaurės 
Vietnamą ir Vietkongą, ra
gindamas paleisti karo be
laisvius.

Apskai č i u o j a m a, kad 
Šiaurės Vietnamas ir Viet- 
kongas turi apie 1,300 ame
rikiečių belaisvių, tarp ku
rių yra nemažai ligonių.
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Naujas Skandalas Washingtone?
NEPASIBAIGĖ skandalas su Aukščiausiojo Teismo 

nariu Abe Fortas, jau prasideda kalbos apie naują. Čia 
jau įveltas pats prezidentas Richard Nixonas. Mat, pa
skelbta, kad prezidentas įsisteigė, ar kas kitas jam įstei
gė, Richard Nixon Foundation. Skelbiama, kad ta fun
dacija ^rinksianti aukas ir vėliau steigsianti muziejų ir 
knygyną..

Jau net komercinis didlapis “The N. Y. Times” (geg. 
19 d.) vedamajame “A Question of Honor” stebisi tuo 
žygiu. Tiesa, laikraštis sako, mes turime Eisenhowerio 
fondaciją, bet ji buvo įsteigta 1945 metais dar prieš jo 
išrinkimą prezidentu. Taip pat jau turime Johnsono fon
daciją, bet ji tapo įsteigta jau Johnsonui išvirtus iš pre
zidento sosto. Tuo tarpu Nixonas įsisteigė fondaciją dar 
nė kojų gerai nesušilęs prezidento soste! Į ką įčia 
panašu ?!

Taip: Į ką čia panašu!

Vietnamo karas ir mūšy 
jauni vyrai
DIENRAŠTYJE T^ong Island Press” geg. 18 die

nos laidos priede “Parade” kalbama apie Vietname mū
sų jaunus vyrus, kurių, kaip žinia, ten yra 541,000. Jeigu 
paimsime visą 8-nerių metų šį barbarišką karą, tai per 
jį bus praėję ir jo paragavę kelis kartus daugiau jau
nuolių, gal net keli milijonai.

“Karas ne tik užmuša, sužvėrina, -sužeidžia ir ap
vilia tūkstančius puikiausių tautos jaunų vyrų,” sako 
vedamojo “War and Men” autorius, “jis taip pat ap- 
krečia juos baisiomis, bjauriomis ligomis ir netikusiais 
įpročiais.

Vietname, pavyzdžiui, užkrėtimas' taip vadinama 
Vietnamo Rože—tai spalvingas gonorėjos pavadinimas— 
tarp mūsų kareivių yra pasiekęs aukščiausią lygį' iš visų 
karų, kuriuose Jungtinės Valstijos yra1 dalyvavusios.

Vienas iš kiekvienų keturių kareivių yra, kaip ra- 
portuojama, vienu ar kitu kartu buvęs' užkrėstas, pagal 
Pasaulinės Sveikatos Organizacijos pranešimą^ apskan 
čiuojama, kad viename amerikiečių dalinyje, susidedan
čiame iš 1,000 vyrų, net 700 jų buvo gonorėja užkrėsti 
tik vienerių metų bėgyje.”

Toliau nurodoma, kad. yra tūkstančiai gonorėja už
sikrėtusių prostitučių, “kurios aptarnauja amerikiečius 
karius.” Iš šio pasakymo atrodo, kad mūsų valdžia ir ar
mijos vadovybė toleruoja tą jų “patarnavimą” mūsų jau
niems vyrams.

“Kitas blogas įprotis, kurį mūsų kareiviai įgavo 
Vietname, tai marijuanos rūkymas,” skaitome toliau. 
“Dr. John A. Talbott, rašydamas American Psychiatric 
Association New Yorko skyrių laikraštyje The Bulletin, 
sako, kad ‘šis karas yra karas, kuriame Amerikos ar
mija daugiau susirūpinusi marijuana negu lytinėmis li
gomis’.”

Nurodoma, kad nuo 30 iki 50 procentų visų mūsų 
kareivių rūko marijuaną, o kai kuriuose daliniuose, 
girdi, pasiekia net iki 90 procentų! Vadinasi, didelė 
jaunų vyrų dalis sugrįžta iš Vietnamo kaip narkotikų 
vartotojai.

Tai kaip su tais generolais?
AMERIKOS komercįnęje spaudoje kupina visokių 

spėliojimų apie Tarybų Sąjungos generolus, kurių net 
trylika paskutinėmis keliomis dienomis numirė. Pa
našių spėliojimų, matyt, nestinga ir Anglijos sostinėje 
Londone. Girdi, gal kokioje lėktuvo nelaimėje jie žuvo, 
o gal buvo nubausti mirtimi už kokius nors nusidėji
mus ir t. t.

. , Bet “London Times” tokių spėliojimų dėmesį at
kreipia į tą faktą, kad 1945 metais Tarybinėje armijoje 
buvo apie 20,000,000 kareivių ir apie 11,000 generolų. 
Dauguma tų generolų dabar jau virš 60 metų amžiaus 
ir pasitraukę iš tarnybos. Dėl amžiaus ir per karą per
gyventų audrų jų mirtingumas gana aukštas, Antai 
pernai nuo pradžios metų iki gegužės mėnesio jų mirė 
37, o šiemet tiktai 33. Vadinasi, šiemet mirė mažiau 
per tą patį laikotarpį, negu pernai. Bet kodėl kapita
listiniai žurnalistai pernai tylėjo, o šiemet pradėjo vi
sokias kalbas leisti?

Žmonės miršta, miršta ir generolai. Juk mirė ir 
mūsų generolas Eisenhoweris...

PRANCŪZIJOJE 
PADĖTIS GAN 
PESIMISTIŠKA

Taip atrodo draugų kana
diečių savaitraščiui “Liau- 
dias balsui”. Laikraščio ve
damajame “Dar vienas pa- 

'sitraukė” sakoma:
Daug kas Francijoje džiau

gėsi, kad De Gaulle pasitrau-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

kė. Bet ar bus geriau, kad jo 
vieton kitas degalistas atsi
stos, tai klausimas. Jau da
bar finansiniai makleriai, spe
kuliantai, bando pasinaudoti 
situacija. Greičiausiai jie iš
šauks finansinį krizį.

Francijos darbo liaudžiai 
perspekytvos pastatyti savo 
žmogų prezidento poste nela-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO |
------ :   ' "        —   i

VADAI TURĖTŲ 
DUOTI PAVYZDĮ

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” (bal. 1 d.) Klaipė
dos rajono Dovilų kultūros 
namų tarybos narys J. 
Kudžma skundžiasi, kad 
kolūkių kultūros namų sa
lės dažnai pasitaiko beveik 
tuščios. Jis bando surasti 
priežastis. Viena, žinoma, 
tai juose parengimų pro
gramų silpnumas, nepa- 
trauklumasj. Jis teisingai 
ragina programas gerinti, 
įvairinti.

Bet J. Kudžma bara ir 
vadov a u j a n č i u s kolūkių 
žmones. Jie irgi turėtų kul
tūros namuose parengimus 
lankyti.

“Mano giliausiu įsitikini
mu, jis sako, “kaimo kul
tūros namų salių ‘užpildy
mą’ turėtų pradėti tie, į ką 
žiūri visas kolektyvas. Jei
gu į kultūros namų rengi
nius ateitų kolūkio pirmi
ninkas, paragintų specialis
tus ir brigadininkus, tai at
eitų ir kolūkiečiai.”

Bet kiek mums teko pa
tirti iš tų, kurie Lietuvoje 
lankėsi, tai kaltas ir nesirū
pinimas savo renginius ar 
parengimus išreklam u o t i, 
Žmones reikia parengimais 
suinteresuoti. Tam reikia 
plačiausiai panaudoti vieti
nę spaudą, kurios tinklas 
Lietuvoje yra labai platus.

Paimkime tą patį “Vals
tiečių laikraštį.” Tikime, 
kad^ labai daug kolūkiečių 
jį gauna ir skaito. Bet štai 
tas pats1 balandžip 1 d. nu
meris. Visą išieškojome “su 
žiburiu;” Tikėkite mumis, 
neradome nevieno praneši
mo, kad, va, tuose ir tuose 
kultūros namuose tada ir 
tada įvyks labai svarbus, 
įvairus, įdomus parengimas. 
Susirūpinkite, ateikite, ne
sėdėkite namie! Nesura
dome nė vieno...

KOL NELYGYBĖ NEBUS 
PAŠALINTA, RAMYBĖS 
NETURĖSIME

Daug rašoma ir kalbama 
apie jaunų juodųjų žmonių 
kovą mūsų aukštosiose 
mokyklose — universitetuo
se, kolegijose, akademijose. 
Jie spaudoje smerkiami ir 
kritikuojami už statymą 
“nežmoniškų” reikalavimų.

Betgi vyriausias jų reika
lavimas yra lygybės į ap- 
švietą ir mokslą. Jie rei
kalauja, kad aukštųjų mo
kyklų durys jiems būtų ati
darytos, kad būtų pašalinta 
visokia rasinė diskrimina
cija. ,

Štai Universal Press ži
nių agentūros geg. 18 dieną 
korespondencija iš Wash- 
ingtono. Joje kalbama apie 
rasinę padėtį mūsų aukšto
siose mokyklose. Ir kalba
ma grynais, šaltais, faktais, 
duomenimis, skaičiais.

Ir va kas pasirodo. Imant

bai dideles. Socialistai atme
ta komunistų siūlymą turėti 
vieną kandidatą. Kairiosioms 
partijoms esant antagonistiš
kai nusiteikus, pasinaudos de- 
galistai. Jie turi daugiau per
spektyvų, kadangi jie jau da
bar parlamente turi daugu
mą.

Dabar sunku, pasakyti, bet 
atrodo, kad Ffanclja vėl su
grįš į tokią padėtį, kokią turi 
Italija,.kur vyriąusybės nega
li išsilaikyti. O. jei ne, tai ji 
greičiausiai turės dar griež
tesnį degalistų režimą. 

visos šalies visus universi
tetus, juose juodieji studen
tai (negrai) tesudaro 2%, 
o imant šalies gyventojus, 
jie juk sudaro daugiau kaip 
10%. Vadinasi, pagal gy
ventojų skaičių, baltieji tu
ri nė 2% studentų, būtent, 
kartus daugiau studentų, 
negu juodieji.

O imant įvairias šalies 
sritis, kai kuriose dispro
porcija tai baisesnė, dar ne- 
žmoniskesnė. Pav., septy
niolikoje pietinių valstijų 
negrai sudaro 20 procentų 
gyventojų, bet šių valstijų 
universitetuose negrai netu
ri nė 2% studentų, būtent, 
jie turi tik 1.76%.

Net ir mūsų 9-se rytinėse 
valstijose, kur juodieji gy
ventojai sudaro apie 9% 
visų gyventojų, vienuoliko
je didžiųjų universitetų jie 
teturi 1.84% studentų.

Kiek geresnė padėtis pen
kiolikoje vidurva karinių 
valstijų, kur negrai sudaro 
tik apie 8 procentus gyven
tojų, o universitetuose jie 
turi beveik 3 procentus stu
dentų. Bet ir čia toli, toli 
nuo lygybės.

KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOS?

Conrad Kom o r o w s k i s 
dienraštyje “Daily World” 
(geg. 10 d.) kalba apie ga
limybes Ameikoje susilauk
ti koncentracijos stovyklų. 
Jos gali būti pirmiausia už
pildytos “nepaklusniaisiais” 
studentais, o paskui juos 
seks visi, kurie priešinsis 
Nixono valdžiai.

1 Reikia atsiminti, jis sa
ko, kad 1950 “McCarran In
ternal Security Act” sutei
kia galią prezidentui tokias 
stovyklas įsteigti. Reikia 
atsiminti ir tą, girdi, kad 
dar pirmiau Nixonas, bū
damas kongresmanu, kartu 
su kongresmanu Mundt, ži
nomu reakcininku, buvo pa
siūlęs Kongrese bilių už to
kių stovyklų steigimą.

Neseniai gi valstybės pro
kuroro padėjėjas Richard 
Kleindienst tiesiog pasakęs, 
kad jeigu “kai kurie žmo
nės demonstruos taip, kad 
pakenktų kitiems, jie bus 
sumedžioti ir susodinti į su
laikymo stovyklas.” Vadi
nasi, valdžioje yra galvo
jama apie koncentracijos 
stovyklų panaudojimą prieš 
jos politikos oponentus.

OT KO JIE LINKI 
LIETUVAI!

Klerikaliniai “Tėviškės ži
buriai” (geg. 15d.) vedama
jame “Tauta kryžkelėje” iš
dėstė savo giliausius troš
kimus ir karščiausius lin
kėjimus mūsų Lietuvai. Jie 
sako, kad jeigu Lietuva ne
būtų socialistinė - tarybinė, 
“tai išeivija padarytų ją 
nauju Izraeliu.” Vadinasi, 
pasaulyje turėtumėm ne 
vieną Izraelį, bet du.

Dabar apie dabartinį Iz
raelį. Ar randasi ,visame 
pasaulyje sveiko proto lie
tuvis, kuris linkėtų mūsų 
Lietuvai atsidurti Izzraelio 
batuose? Kaip žinia, Izra
elis yra mažas absoliutiškai 
sumilitarizuotas .* Amerikos 
kapitalo . sukaustytas kraš
tas. Jis nuolatiniame karo 
stovyje. Jis pjaunasi su ara
bų šalimis. Kasdien tarp 
izraeliečių ir arabų kraujas 
liejasi; 1 ą.

Ir mūsų klerikalai norėtų 
ir linkėtų, kad mūsų Lietu

va būtų tokioje pat baisio-1 
je ir nelaimingoje padėtyje!. 

Tokio likimo gali Lietuvai 
linkėti, tiktai visiškai prasi- 
radę priešai.

PROF. J. JURGINIS
APIE PROF. K. AVIžONĮ

Šių metų sausio 29 dieną 
Amerikoje mirė “dipukas” 
prof e sorius Konstantinas 
Avižonis, gerai, matyt, pa
žįstamas akademikui prof. 
Juozui Jurginiui. Savait
raštyje “Gimtasis kraštas” 
(Nr. 19) prof. Jurginis apie 
šį talentingą, bet iš Lietu
vos išklydusį, lietuvių tau
tos sūnų rašo:

K. Avižonis buvo vienas 
tų naujųjų lietuvių emi
grantų, kurie suprato, kad 
yra viena Lietuva ir kad 
lietuvių tautos likimas pri
klauso tik nuo joje gyve
nančių lietuvių. Tai supra
tęs, jis gana anksti pasi
traukė nuo priešiškos veik
los, ramiai dirbo pedago
ginį darbą ir rengėsi aplan
kyti Lietuvą ne kaip turis
tas, o kaip mokslininkas. 
Jis turėjo atvykti į Tarybų 
Sąjungą kultūrinių mainų 
keliu ir pasirinko Vilniaus 
unive r s it e t ą. Dėl tokio 
įstaigos pasirinkimo jo kan
didatūra atkrito. Kai ku
rios JAV instancijos sura
do nenumatytų kliūčių. Ke
lionė liko atidėta 1970 m.: 
tada Maskvoje įvyks tarp
tautinis istorikų kongresas; 
K. Avižonis tikėjosi dalyr 
vauti jame ir ta pačia pro
ga aplankyti _ Vilnių. Anks
tyva mirtis nebeleido su
manymo įvykdyti. Po Adol
fo Šapokos1 mirties 1961 m; 
K. Avižonis yra antras lie
tuvis istorikas, Lietuvos 
praeities tyrinėtojas, kurį 
priglaudė svetima žemė.

K., Avižonis Lietuvoje bu
vo įžvalgus ir produktyvus 
tyrinėtojas. Be daugelio 
straipsnių ir dokumentų 
publikacijų, jis pat-ašė dvi 
stambias ir vertingas mo
nografijas: “Lietuvos bajo
rų atsiradimas ir vystyma
sis iki Lietuvos-Lenkijos 
unijos 1385 m.” (1932) ir 
“Bajorai valstybiniame 
Lietuvos gyvenime Vazų 
laikais” (1940). Pastarasis 
jo darbas buvo labai tur
tingas faktinės medžiagos, 
surinktos Lenkijos archy
vuose. Šie jo darbai kaip 
retos vertybės įėjo į Lie
tuvos istoriografiją ir am
žinai joje pasiliks.

Gyvendamas emigracijo
je, K. Avižonis ko nors 
panašaus į minėtus darbus 
nebeparašė ir parašyti ne
galėjo, nors neskurdo ir bui
tiniais vargais nesiskundė. 
Dirbdamas koledže, jis bu
vo užverstas paskaitų skai
tymu ir katedros tvarkymu. 
Nebuvo laike tyrinėjimams, 
nebuvo ir tyrinėjimo objek
to. Ilgesniam laikui atvykti 
į Vilnių jis norėjo ne sve- 
čiavimosi, o studijų tikslais. 
Jis žinojo, kas saugoma 
Lietuvos archyvuose ir bib
liotekose, ir norėjo grįžti 
prie Lietuvos istorijos tyri
nę jiinų. Į emigrantų eiles 
jis pateko kaip subrendęs, 
gerą vardą turintis moks
lininkas. Aš nedrįsčiau sa
kyti, kad daugiau kaip dvi
dešimt metų, praleistų emi
gracijoje, jam buvo bevai
siai. Jie bevaisiais liko Lie
tuvai, jaunajai jos kartai. 
Čia yra politinė mokslinin
ko tragedija.

Žinoma, parašyti ką nors 

vertinga apie Lietuvą gali
ma, ir negyvenant Lietuvo
je. Bet tam reikalinga kū
rybinga aplinka, reikalin
gas moralinis akstinas. 
Naujojoje lietuvių emigraci
joje atsidūrė nemaža išsila
vinusių ir talentingų žmo
nių. Deja, jie pateko į so
cialinės ir politinės neapy
kantos verpetą, dažnai pa
naudojamą užsienio valsty
bės politikų, ir prarado tau
tos interesų supratimo nuo
voką. K. Avižonis šią tra-j 
gėdiją suprato ir savo ge
riausias viltis nusinešė į 
svetimos žemės kapą. Mums 
belieka pareikšti užuojau
tą jo žmonai bei artimie
siems ir su giliu širdies 
skausmu pergyventi emi
gracijos -intelektualų trage- 
diją.

PELNO KLAUSIMAS 
IR SOCIALIZMAS

Šių metų žurnalo “Liau
dies ūkis” 3-ajame numery
je atspausdintas įdomus 
ekonominių mokslų kandi
datės D. Birutytės straips
nis “Pelno vaidmuo socializ
mo sąlygomis.”

Ne tiesa, kad pelnas sie
jasi tiktai su kapitalistine 
gamyba. Pelnas reikalin
gas ir socialistinėje gamy
boje. Jeigu darbininkai, ku
rie dirba įmonėje, pasiims 
algų formoje visą jų paga
mintų daiktų vertybę, tai iš 
kur pareis lėšos įmonę plės- 
tDir gerinti, naujas maši
nas įsigyti, iš kur valstybė 
suras lėšų mokyklas, ligo
nines ir t., t. palaikyti?-

Vadinasi, pramonė turi 
nešti pelną ir socialistinėje 
santvarkoje. Birutytė tei
singai pabrėžia:

“Pelnas; nėra kapitalisti
nio ūkio liekana/ o preki* 
nes. gamybos kategorija. 
Viso pelno esmė glūdi jo so
cialiniame turinyje.

Kapitalizmo sąly g o m i s 
pelną Sukuria darbo žmo
nės, tačiau jį pasisavina 
valdančiosios klasės. Todėl 
čia pelnas tampa darbo žmo
nių išnaudojimo įrankiu.,

•Kai socializmo sąlygomis 
pelnas įgauna visuomeninį 
pasisavinimo pobūdį, jis yra 
svarbus socialistinės išplės
tinės reprodukcijos, visuo
menės poreikių tenkinimo 
šaltinis. Čia pel oas tarnauja 
viso kolektyvo ir atskirų 
darbuotojų materialinio su
interesavimo stiprinimo, vi
suomenės, įmonės ir darbo 
žmonių materialinių intere-

i ĮRAŠAS Į DIENORAŠTĮ
’ Visas bendrabutis šokti išėjo...

Vakaras šventės ramus...
Žydros alyvos ką tik pražydėjo —
Metas jaunystės — ūmus,

Pro atdarą langą girdėti valso taktas kimus, 
Kažkas sunkiu ilgesiu dilgo jausmus neramius...

' Likęs bendrabuty vienas budėti, 
’Plunksną rašyti keli, — 
Gėlą dienoraščiui vien patikėti 
Liūdesio metą gali, —

Rods, ašara ims ir nukris tau ant lapo gaili... 
Ak, kartais kančia taip sunki ir gili, kai tyli...

Šoky ritmingame, galvą atlošus, 
Svaigt tau neteks niekados! 
Visą gyvenimą likt turi luošas, 
Trauktis šalin visados, —

Dienorašti, gerk, prisigerk mano verksmo gaidos! 
Įkvėpk man stiprybės išbrist iš skriaudos be raudos!

Norai linksmybe svaigt, kliūtį sutikę, 
Siekiais pavirs lai kilniais!
Skyrė lemtis gal kitokį laimikį —y 
Žygį atlikt ne delnais?

Jei bėgiot neleista tau kloniais, kalvom ir kalnais,. 
Virš jų tu gali suplasnoti sparnais dyvinais, r 

Kitokios jėgos kupinais, 
Jų mojais darniais!

Cukraus konkurentai >
Daugelyje šalių jau seno-y 

kai diskusuojama dėl saldyk 
mo medžiagų savybių. Da
bar dirbtines saldymo me
džiagas naudoja ne vien 
diabetikai. Jos tampa rim
tais cukraus konkurentais. 
Dažniausia naudojamos to
kios dirbtinės saldymo me
džiagos, kaip ciklamatas ir 
sacharinas. Ciklamatas yra 
30 kartų, o sacharinas 300 
kartų saldesni už cukrų.

Dirbtinės saldymo me
džiagos yra ne tik saldžios, 
jos turi ir kitų vertingų sa
vybių: gerai tinka vaisiams 
konservuoti, jomis pasaldy
ti kompotai ilgiau išsilaiko, 
vaisiai nepatamsėja.

Uždavinys
Garsus Čikagos gengste- 

ris įtaisė savo sūnų vienoje 
geriausių privilegijuotų mo- 
kyklų. , A
Vieną dieną matematikas 

mokytojas sako savo nau
jajam mokiniui:

—spręsda m a s uždavinį, 
padarei klaidą. Apsirikai 
trimis doleriais.

Mokinys išsiima iš kiše
nės banknotą ir sako:

—Štai jums 5 doleriai!
Grąžos nereikia...

Japonijoje viešintį TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Tautybių Tarybos pirmi
ninką J.Paleckį priėmė im
peratorius Chirochita. J. 
Paleckis susitiko su minist
ru pirmininku E. Šato ir už
sienio reikalų ministru K. 
Aiti.

47-oje tarptautinėje mu-J 
gėje Milane dalyvavo 13,500 » 
firmų iš 90 pasaulio šalių.

' < .----------------- ‘
TĄRNAUKį LIAUDŽIAI, k 

° KAIP GALI
Ari, dainuoji ar kali,
Tau dirba rankos ar galva, 
Tarnauki liaudžiai, kaip 
Esi dalelė jos gyva, [gali,—
Ne ponui, buožei gyveni, 
Bet šeimininkas čia esi, 
Per gimtą žemę kur eini,
Tau šypsos ateitis šviesi.
Tik darbo liaudis—mūs tauta, 
Tik liaudies laimė—jos garbė, 
Tarybų žygiuos sukurta —
Kovoj, kūryboj ir darbe.

Justas Paleckis
1949-IV-18

sų derinimo, socialistinei 
gamybos tikslo siekimo 
priemonė.”

J. Subata
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MYKOLAS SLUCKIS

r Petras Cvirka vakar ir šiandien
(Pabaiga)

Gyveninio pertvarkymo 
problemomis

Tikriausiai nuo “žemės 
maitintojos’’ pradeda savo 
istoriją lietuvių tarybinė 
proza — kritinio lietuviu 
realizmo idėjiniu - meninių 
sankaupų paveldėtoja. Tai 
buvo ir palaipsnis procesas, 
ir šuolis. Realistiškos tradi
cijos mūsuose itin gausios, 
tačiau, savaime aišku, jų 
nepakako naujos socialisti
nės tikrovės tematikai įsi
savinti.

Tai veikiai pajuto P. 
Cvirka ir kiti jo kartos ra
šytojai, atsidūrę audrin
guose 1940-41-ių metų, Di
džiojo Tėvynės karo bei 
pok a r i o verpetuose. Jau 
pirmaisiais tarybinio gyve- 

t nūn o metais pasirodo P. 
mirkos apsakvmai, kuriais 
jis bando atsiliepti į neati
dėliotinus gvvenimo pert- 
varkvmo uždavinius. Ir aki
vaizdžiai stiprėja lyrinis, 
pakilus akcentas, palyginus, 
sakvsim, su “Kasdienėm is
torijom”. Vienas pirmųjų 
prabvla P. Cvirka rūščio- 
mis karo dienomis. Ir vėl 
stiprėja emocionalumas, 
subiektvviza c i j o s elemen
tai. Kaip tik P. Cvirkos ap
sakymų ciklas (“Pabučiavi
mas”, “Deputatas”, “Dai
na”, “Brolybės sėkla”) pra
dėjo naują, iki šiol tebetę- 
siamą mūsų nūdienės lite
ratūros puslapi. Ypač “Bro
lybės sėkla”, iš karto gal 
nepakankamai suprasta, 
praskleidė m ū s ų lyrinei 
prozai naujas galimybes.
Naujos meninės priemonės
4 Detali analizė, jeigu kas 
ją atliktų, parodytų mums, 
kaip jau tada buvo mėgi
nama laužti nusistovėjusias 
siuž etines - kompozicines 
schemas, kaip nelengvai bu
vo įvedami nauji visuome
ninės žmogaus veiklos as
pektai, kaip ryškėjo autori
nė pozicija tekste ir poteks
tėje ir t.t. Analizė parody
tų ir nemažus sunkumus, 
su kuriais susidūrė mūsų 
vidurinės kartos (dabar 
jau vyriausios) rašytojai, 
istorijos staigiai atitraukti 
nuo pamėgto, beveik išim
tinai vaizduoto kaimo ir pa
statyti prieš neregėto aš

trumo konfliktus, audrinu
sius pokario Lietuvą. Pa
saulis neišmatuojamai pra
platėjo, problemų atsirado 
gausybė, o meninių priemo
nių daugumas tebebuvo nu
kaltas ant seno priekalo.

P. Cvirka paliko užuomi
nas apie būtinumą įsisavin- 

^ti nau jas, energingesnes, 
šiam uždaviniui tinkančias 
menines priemones. Buvo 
pradėjęs romaną ir kanki
nosi, negalėdamas jo tęsti. 
Kliudė, matyt, ne vien idė
jiniai to meto sudėtingu
mai, bet ir senos formos 
priešinimasis naujam turi
niui.

Neabejotina, kad P. Cvir
ka, visais laikais pasižymė
jęs drąsą ir menine intuici
ja, būtų susidorojęs ir su 
šiuo sunkiu uždaviniu. Tos 
kartos rašytojus, be abejo, 
kaustė pradėjęs įsigalėti dog
matizmas. vienpusiškai ver
tinęs ikikarinę ju kūrybą 
bei meninę patirtį ir tuo 
pat metu neigęs drąsesnes 
naujoves. Rašytojų inicia

tyvą ir meninį polėkį ypač 
varžė mechanistinis atspin
dėjimo teorijos aiškinimas, 
% taip pat šchematiskai su
vokto teigimo herojaus pir

šimas bet kokios apimties 
ar žanro kūriniui.

Ilgą praėjome kelią, kol 
išmokome žiūrėti į tikrovę 
ir žmogų, kaip į sudėtingą 
ivai r i a u s i ų, tarpusavyje 
konfŪkuojančių reiškinių ir 
veiksmų sumą.

žymūs pakitimai
Šiandieną, mūsų prozai 

įsisavinus įvairius žanrus 
ir stilius, rašytojams brau
nantis kone į visas dabarti
nio gyvenimo ir žmogaus 
ve i k 1 o s bei psichologijos 
sritis, kartais gali net at
rodyti, jog išnyko krantas, 
nuo kurio atsispyrėme. 
Taip, mūsų romanai ir ap
sakymai daug kuo nepana
šūs i P. Cvirkos romanus 
bei apsakymus. Žymūs pa
kitimai ivyko ne tik lyrinia
me - psichologiniame žanre, 
bet ir buitiniame - psicholo
giniame, nes pasikeitė vi
suomenės socialinė strukttL 
ra, Ji — nebe antagonistinė, 
nebe pasmerktas žūtbūtinei 
kovai.

P. Cvirkos skelbta socia
linė programa seniai įgy
vendinta, visu aktualumu 
iškilo socialistinės asmeny
bės formavimosi klausimas, 
taigi socialinės ir politinės 
aspiracijos daugeliu atvejų 
persikelia į sąmonės ir jaus
mų fokusus, tampa morali
nėmis ir filosofinėmis kate
gorijomis. Tačiau kiek mes 
benutoltumėm nuo tradici
nių pažiūrų ir meninių įgū
džių, nepaneigiamas bus ta
sai faktas, kad P. Cvirkos 
kūrybine patirtimi pasirė
mė didesnė mūsų vidurinės 
kartos prozininkų dalis, kad 
jo sukurtais pagrindais bu
vo naudotasi, besimokant 
socialiniai determinuoto po
žiūrio į gyvenimo reiški
nius, sudarančio bet kokio 
tolimesnio ir visapusišk e s- 
nio tyrinėjimo pagrindą.

Kai kas neginčytina
Mes nepamiršome, tęsė

me ir vystėme toliau—ypač 
vaizduodami pokario klasių 
kovą ir socialistinį kaimo 
persitvarkymą — štai šį ne
dviprasmiškai aiškų P. Cvir
kos priesaką: “Naivu ma
nyti apie netendencingą, 
gryną, kažkur skrajojančią 
literatūrą. Kaip žmogus, 
autorius yra socialinė būty
bė, taigi ir jo darbai pri
klauso tai ar kitai luominių 
interesų kategorijai, turi 
socialinio charakterio bruo
žų. Dažnai ir rašyti impul
sas kyla iš vyraujančių mū
sų visuomenėj sociali nių 
nelygumų, kovų ir “tryni- 
mosi” (Atsakymas į “Kul
tūros” anketą 1938 m.).

Šio priesako dvasios sten
giamasi laikytis ir intelek- 
tualines-psihologines proble
mas sprendžiančioje mūsų 
prozoje. Gali būti įvairių 
nuomonių dėl mūsų nūdie
nio romano ir jo tolimes
nio kelio, bet socialinės jo 
;štakos, man rodos, negin
čytinos.

Savaime suprantama, kie
kybinių ir kokybinių lietu
viu tarybinės liter a t ū r o s 
noslinkiu jau nebeanrėnti 
viena kuria nors tradicija 
ar įtaka. Ir šiandiena tn- 
vjrno įvairove, tarnusavvie 
Kesider i n a n č i ą ir konfli- 
kuoianči.

Kiti laikai — kiti būdai
Socialinių pagrindų per

teikimas mūsų “tradiciniuo
se” ar “naujuose” prozos 
kūriniuose daug kuo skiria
si nuo paveldėtų, P. Cvir

kos kartos ištobulintų bū
dų. Kaip skirtingai tai be
pasireikštų — epiškesniais 
vaizdais J. Avyžiaus “Kai
me kryžkelėse” ar asocia- 
tyvine “sąmonės srauto” 
tėkme Alf. Bieliausko 
“Kauno romane” — so
cialinė potekstė bus akty
vi ir lemianti. Apčiuopia
mo, realaus gyvenimo juti
mas laiduoja sėkmę, ku
riant problemų literatūrą, 
gilinantis į moralinius- 
etinius konfliktus, skver
biantis į giluminę indivi
do psichiką. Tuo pat 
metu dar plačiai naudo
jamasi ir konkrečiu P. 
Cvirkos patyrimu, kuriant 
charakterius, konstruojant 
siužetą, keliant kalbos ir 
stiliaus kultūrą.

Norėtųsi pabrėžti itin 
reikšmingą aplinkybę: lie
tuvių klasikon lobius vidu
rinė karta iš esmės irgi įsi
savino per P. Cvirką ir 
J. Biliūną — labiausiai pa
trauklius, savo mąstysena 
ir jutimu šiuolaikinius au
torius, betarpiškai priartė
jusius prie tų mūsų am
žiaus problemų, kurios 
šiandieną sprendžiamos vi- 
sapasauliniu mastu. Grynos 
kaip krištolas, be jokių 
priemaišų tautinės jų kūry
bos aspiracijos, poetiška, 
be misticizmo, jų tautinė 
pasaulėjauta. Lyrinė šių 
meistru kūrybos potekstė, 
gilus liuaudiškumas ir hu
maniškumas teigiamai pa
veikė skirtingiausias meni
nes individualybes.
Tolimesnis meninio žodžio 

vystymas
Tuo nenorime pasakyti, 

kad į visus praeitus prozi
ninkus ir netgi į P. Cvir
kos bendraamžius turėtu
mėm žiūrėti tik pro jo kū
rybos ir asmenybės prizmę. 
Plečiantis literatūros aki- 
račiams, tenka naudotis 
įvairių stilistinių krypčių 
bei autorių įnašu į lietuviš
ko meninio žodžio vystymą. 
Priklausomai nuo gyveni
mo poreikių, silpnėja arba 
stiprėja dėmesys atskiriems 
rašytojams ir paskiriems 
jų kūriniams.

Šiandien, pavyzdžiui, nau
jai įsigilinę, skaitome 
V. Krėvę, ir B. Sruogą, 
palankiai sutiktas neseniai 
išleistas J. Savickis. Ne vi
sados vienodai aktualūs vie
no ir to paties autoriaus kū
riniai. Paavyzdžiui, ką tik 
gana šviežiai nuskambėjo 
P, Cvirkos “Saulėlydis Ny
kos valsčiuje,” anksčiau tru
putį primirštas. P. Cvirkos 
romanų tarpe vis matomes
nę vietą užima “Meisteris 

Teofilio Tilvyčio laidotuvių eisena Antakalnio kapinėse

ir sūnūs,” į kurį atkakliai 
krypsta gretimų menų dė
mesys.

Jo kūrybos poveikis
P. Cvirkos kūryba — di

delė, šakota, aukšto meni
nio lygio ir psichologiškai 
įžvalgi — įnešė esminius ko- 
rektyvus į lietuvių litera
tūros vystymąsi. Jis išto
bulino lietuvių novelę iki 
aukšto europinio lygio, su
kūrė savotišką lietuviško so-’ 
dalinio romano modelį. La
bai gerbdamas tradicijas, 
drąsiai mokėsi iš pasaulinio 
meno naujovių.

Štai ką jis pats kalbėjo 
apie savo romaną “Meiste
ris ir sūnūs” 1937 m.: “Su
sipažinę su R. R o 1 a n o 
“Brenjonu,” galėtų praves
ti tarp jo ir mano romano 
tam tikrą įvykių bei perso
nažų gretinimo paralelę. 
Nenuneigsiu, kad “Brenjo- 
ną” skaičiau, ir jo džiaugs
mas mane linksmai nuteikė. 
Garbė prancūzui, mylin
čiam laisvę! Gali iš jo pasi
mokyti ir Pag r a m a n č i o 
žmogus!”

Labai reikšminga, kad P. 
Cvirka paliko mums cha
rakterius ir tipus, kurie il
gam tapo jautriu kamerto
nu, tikrinant liaudies žmo
gaus paveikslo gyvybingu
mą literatūroje. Gyvas, 
darbštus, neretai lyriškas 
P. Cvirkos žmogus ištver
mingai grumiasi už gyveni
mą. Dvasinio ir fizinio ak
tyvumo momentas — štai 
brangus bruožas, skirias jo 
veikėją nuo kitu, praeityje 
sukurtų. Jis vientisas, P. 
Cvirkos žmogus, bet ne mo
numentas, spalvingas, bet 
ne dekorą tvvus, jautrus, 
bet ne ašaringas. Jis liū
di ir juokiasi, ilgisi šviesos 
ir dėl jos kovoja. Toks bu
vo ir Petras Cvirka, žen
giąs su mumis į naują mū
sų gyvenimo ir literatūros 
etapą.

Lėktuvu statybai
Pagrindinė konstrukcinė 

medžiaga, naudojama šiuo
laikiniuose lėktuvuose, — 
aliuminio lydiniai. Pasta
ruoju metu lėktuvų ir ma
lūnsparniu metmenvs smar
kiai padidėjo. Reikėjo su
kurti medžiagas, kurios bū
tu lengvos, atsparios koro
zijai, stiprios.

Tarybų Sąjungoje sukur
tas naujas aliuminio lydi
nys. Be visų kitų teigiamų 
savybių, jis yra žymiai 
lengvesnis už žinomus diu- 
raliuminio lydinius. Nau
dojant minėtąjį lydinį, lėk
tuvas svers 12-20% mažiau.

Patvinus Mississippi, Min- 
nesotosir Red-River upėms, 
23,500 Amerikos gyventojų 
liko be pastogės.

Geriausias Lietuv. žemdirbių 
patarėjas 

(Specialiai “Laisvei”)
Nuo seno žemdirbys sver

davo grūdą tik tada, kai jis 
jau būdavo aruode. Tai 
suprantama, nes nė vieno 
kito darbo sėkmė šitiek 
daug nepriklauso nuo gam
tos įgeidžių. Ir šiandien 
mes dar neišmokome “už
sakyti” giedros ar lietaus, 
dar nesame visagaliai gam
tos karaliai. Tačiau jėgų 
santykis gerokai pasikeitė 
mūsų naudai, nes esame ne
blogai apsiginklavę ir iš
mokę apgaudinėti įnorin
gąją gamtą.

Sakykim, lietus- ir lietus 
pavasarį, bet vis vien' pa
sitaikys kelios giedresnės 
dienos. Tada bematant iš- 
burzgės traktoriai su sėja
mosiomis, ir per tas kelias 
giedresnes dienas užsės vi
sus laukus. Jei užeis lietus 
per šienapiūtę, nesudžiūvęs 
šienas bus suvežtas į dar
žines ir ten baigtas džio
vinti. Tas pat ir rudenį— 
kombainai netruks nukirsti 
javą.

Mokslas
O' kiek dar kitokių prie

monių sugalvojo technikos 
sepcialistai, Lietuvos žemės 
ūkio mokslas! Jomis šian
dien naudojasi viso krašto 
žemdirbiai.

Taigi, apie tą gerąjį pa
galbininką — mokslą — ir 
sugalvojau papasakoti. 
Man mielai sutiko patalki
ninkauti jaunas, gabus 
mokslininkas 'Vytautas 
štuikys. 1952 metais bai
gęs Kauno veterinarijos 
akademiją, jis dar trejetą 
metų ruošėsi moksliniam 
darbui Leningrade, ■ kur ir 
apgynė disertaciją.: Po to 
sugrįžo i Lietuvą ir Kaišia
doryse, Veterinarijos moks
linio tyrimo institute įdirbo 
eiliniu mokslininku, pO ;to— 
šios įstaigos direktoriaus 
pavaduotojų. Prieš keletą 
metų jį pakvietė' -Žemės 
ūkio’ ministerija,, .kur pa
staruoju metu- V. Štuikys 
vadovauja šios* įstaigos 
mokslo valdybai. •

Mokslo valdybos darbas 
'• ' * t . . .*•*.. r * ’

Korespondentas: Kadan
gi Jus. jau pristatėme skai
tytojui, būtų malonu, jei 
papasakotumėte ’ apie savo 
darbą.

V. štuikys: Mielai. Nors 
apie tai kartais ir sunku 
kalbėti. Ministerijos Moks
lo valdyba tai savotiškas 
Lietuvos žemės ūkio moks
lininkų štabas. Iš kiekvie
no mokslinio tyrimo insti
tuto kasmet gauname pla
čias ataskaitas apie baig
tus ir tęsiamus mokslo dar

bus, pagal jas deriname 
mokslininkų veiklą. Be to, 
kiekvienas mokslininkas, iš
tyręs kokią nors problemą 
ir parašęs patarimus žem
dirbiams (kaip mes vadin- 
oame — rekomendacijas), 
atsiunčia juos mums.

Mūsų valdybos darbuoto
jų pareiga nedelsiant supa
žindinti žemdirbius su 
kiekviena mokslo naujiena 
ir žiūrėti, kaip jos įgyven
dinamos praktikoje. Taigi, 
Mokslo valdyba ne tik moks
lo štabas, bet ir savotiška 
pereinamoji grandis tarp 
teorijos ir praktikos.
Mokslinio tyrimo institutas

Šiuo metu Lietuvoje vei
kia septyni mokslinio tyri
mo institutai, kurių moks
lininkai tarnauja žemdir
biams. Penki jų — mūsų 
valdybos žinioje. Tai, visų 
pirma, Dotnuvoje įsikūręs 
pats didžiausias iš visų 
Žemdirbystės ins t i t u t a s, 
Baisog a 1 o j e — Gyvulinin
kystės, Raudondvaryje — 
Mechanizavimo ir elektrifi
kavimo, Kaišiadoryse—Ve
terinarijos ir Vilniuje—Že
mės ūkio ekonomikos. Žem
dirbystės institutas, kaip 
minėjau, pats didžiausias, 
dar turi du filialus — Tra
kų Vokėje ir Vėžaičiuose 
(netoli Klaipėdos), devy
nias bandymų stotis įvai
riose respublikos zonose. 
Trys iš jų specializuotos. 
Upytės bandymų stotis 
((Panevėžys) tiria linų au
ginimo problemas, Radvi
liškio — pievų ir ganyklų 
rengimą durpynuose, o Vy- 
tėnų (Kaunas) — daržų ir 
sodų auginimą.

Žemės ūkio mokslinėse 
įstaigose šiuo metu dirba 
daugiau kaip 400 darbuo
tojų, pusė jų turi moksli
nius laipsnius.

Didelis pasirinkimas
Korespondentas; Kokius 

pastarųjų metų žemės ūkio 
mokslininkų darbus laiky
tumėte pačiais vertingiau
siais? ; .

V. štuikys: Visų pirma, 
paminėčiau žemdirbystės 
specialistų paruoštą didžiu
lę agrotechnikos priemonių 
sistemą, pritaikytą dide
liems gerai mechanizuo
tiems ūkiams ir skirtingą 
kiekvienai respublikos gam
tinei zonai. Šiandien, ga
lima sakyti, nebeliko tokių 
klausimų, į kuriuos žemdir
biui nepajėgtų atsakyti 
mokslininkai. Tai liečia 
tiek žemės dirbimo ypaty
bes, pasėlių priežiūrą, tiek 
ir derliaus nuėmimo ir lai
kymo darbus.

Labai svarbi ir mechani
zatorių paruošta žolės mil
tu gamybos technologija, 
pievų ir ganyklų įruošimas, 
iu gerinimas ir naudojimas, 
kompleksinis fermų mecha- 
nizavimas, selekcija. Įdo
mus faktas. Šių metų res
publikinei premijai prista
tyt! žemės ūkio mokslu kan
didatai Romualdas Mako- 
veckas. Juozas Šveistys ir 
kiti už Lietuvos baltųjų 
kiaulių veislės, populiariai 
kalbant, už lietuviško be
kono sukūrimą.

Daugelis senesnių žmonių 
gerai prisimena buržuazi
jos valdvmo metais garsė
jusi. “lietuvišką bekoną.” 
Deja, tada tikros lietuviš
kos veislės neturėjome, 
auginome anglų jorkširo 
veislės kiaules. Dabartinį

lietuvišką bekoną, išvestą 
per 22 metų laikotarpį, la
bai gerai įvertino geriausi 
Tarybų šalies ir užsienio 
spcialistai. Daug padarė ir 
augalininkystės selekcinin
kai. Šiandien trys ketvir
tadaliai visų respublikoje 
auginamų augalų veislių su
kurtą Lietuvoje.

Ryšiai su užsieniu
Korespondentas: Ar pa

sinaudoja mūsų specialistai 
užsienio mokslininkų pasie
kimais?

V. štuikys: Prieš pradė
damas spręsti bet kokią 
naują problemą, mokslinin
kas visada susipažįsta su 
tos srities geriausiais už
sienio mokslininkų darbais. 
Šiam tikslui kiekviename 
mokslinio tyrimo institute 
sudaryti specialūs informa
cijos skyriai. Tai viena. 
Antra, joks mokslinis atra
dimas nėra statiškas. Jį ga
lima visą laiką tobulinti, jis 
iškelia daugelį kitų spręsti
nų problemų. Be to, pati ge
riausia veislė, tobuliausias 
metodas dažniausiai būna 
pritaikyti tik konkrečioms 
sąlygoms. Pavyzdžiui, jei 
viena rugių veislė gerai de
ra Vokietijoje, tai nereiš
kia, kad ji gerai derės ir 
pas mus, patekusi į visai 
kitokias gamtines sąlygas. 
Štai kodėl stengiamės išsi
vesti savas veisles, sukon
struoti savas mašinas, su
rasti savus metodus. Vals
tybė šitam darbui skiria 
milžiniškas lėšas, ir mūsų 
mokslininkai darbuojasi iš 
visu jėgų.

Korespondentas: Dėkoju 
už pokalbį. Linkiu sėkmės.

•

Su ŽŪM Mokslo valdybos 
viršininku V. Štuikiu kalbė
josi žurnalistas Eg. Balei-

“TRIMATIS” AUDINYS
Belgijoje sukonstruotos 

idomios audimo staklės. Jo
mis galima austi audinius iš 
siūlų, esančių trijose skir
tingose plokštumose. Tokiu 
būdu išaustas audinys yra 
lengvesnis už pūką.

Per pirmuosius tris šių 
metų mėnesius plačiai var
tojamų prekių ir maisto 
produktų kainos Olandijoje 
pakilo 7 procentais.

Laiminga
Berniukas sako savo 

draugui:
—Va, mano sesuo tai tu

ri laimę!
—Kodėl?
—V a k a r . susirinko jos 

draugai ir draugės. Sugal
vojo tokį žaidimą: kiekvie
nas berniukas turi pabu
čiuoti mergaitę. O jei ne— 
turi duoti jai dėžutę šoko
lado.

—Na, o kaip baigėsi?
—sesuo gavo 12 dėžučių 

šokolado...

APYAUŠRIS. 1944
Kamaroje girnos, 
Blausi balana.
Kameroje tėvo 
Giesme ar daina.
Negreitai išaušta 
Advento rytai.
Negreitai duonelė 
Pakvimpa šiltai.
O žemėj dar karas. 
Kareivis rūstus, 
Užkopęs ant krosnies, ( 
Džiovina autus.
Sapnuoju aš lauką 
Po bombom piktom. 
Sapnuoju aš kauką 
Po girnom baltom.

* J. Strielkūnas
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TarybųSąjungos ambasados 
antrasis sekretorius d. Juškys 

lankėsi Californijoje
Los Angeles.— Mes lietu

viai,— o ypatingai žemai
čiai — didžiuojamės Jus
tu Paleckiu, kuris užima 
tokią žymią Tarybų Sąjun
gos tautybių parlamente 
pirmininko vietą. Ir štai 
kitas mūsų tautietis, ir vėl 
žemaitis, Edmundas Juškys 
— Tarybų Sąjungos amba
sados Washingtone antra
sis sekretorius, atvyko į 
Amerikos vakarus. Jam 
buvo pavesta atlikti amba
sados reikalus, kas liečia 
JAV ir Tarybos Sąjungos 
bendrus mokslinius Ocea- 
nografijos tyrinėjimus, 
komplikuotų žuvininkystės 
problemų išsprendimus.

Šiuo laiku Los Angeles 
prieplaukoje yra apsistojęs 
mokslinis Tarybų Sąjungos 
laivas “Profesor Deriugin”, 
kuris, pagal susitarimą su 
atatinkamomis JAV moks
lo įstaigomis, vykdo moks
linius tyrinėjimus vakari
niame Amerikos pakrašty
je, Ramiajame vandenyne.

Laivas į Los Angeles at
vyko pasiimti vandens ir 
maisto. Ta pačia proga lai
ve esantys tarybiniai moks
lininkai susitiko su kolego
mis amerikiečiais ir aptarė 
tolesnio bendro darbo pla
nus.

Šį tarybinį laivą aptarna
vo “Kerr Steamship Com
pany, Inc.” Todėl Edm. Juš
kys, atvežęs laiškus, laik
raščius, žurnalus, laivo ko
mandai ir mokslininkams, 
susitiko su minėtos kompa
nijos atstovais, o taip pat 
su Dr. Alan R. Longhurst, 
Director, Fishery - Oceano

graphy Center iš La Jolla, 
Calif., ir, kaip konsulas, 
kartu su jais svarstė tary
binių laivų aptarnavimo va
karinėje JAV pakrantėje 
reikalus.

Būdamas Los Angeles, pa
darė vizitą į Board of Har
bour Commissioners su Dr. 
Robert Fenton Craig, susi
tiko su miesto imigracijos 
ir muitinės vadovais, kurių 
buvo šiltai priimtas.

Be to, Ed. Juškys, pa
kviestas, lankėsi Kaliforni
jos universitete ir susitiko 
su Prof. Wayland D. Hand 
ir Prof. Alan E. Flanigan.

Turizmo reikalais Juškys 
lankėsi Heron Travel and 
Tours firmoje.

Aplankė Los Angeles apy
linkės įžymesnes vietas. Su
sitiko su kai kuriais vietos 
lietuviais.,

Ed. Juškys praleido tris 
ir pusę dienos Los Angeles. 
Miesto su jo priemiesčiais 
teritorijos platybėse sugai
šo daug laiko transportaci- 
jos procese. O jis toks 
punktualus, kad sielo
jasi dėl kiekvienos minutės, 
kad nepavėlavus. Žmogus, 
kuris taip kruopščiai ir są
žiningai pasiryžęs atlikti 
jam pavestas ambasados 
pareigas, užsitarnauja pa
sitikėjimo, darbo atlikimo 
misijai.

Tolesniems tarnybos dar
bo reikalams ’Juškys išvy
ko į San Francisco, o iš ten 
į Anchorage, Alaską. At
likęs ten reikalus, sugrįš į 
Washingtoną.

“L.” Rep.

Kūrybos baruose /

“Be minties nėra muzikos”
Savo kūrybinį kelią kom

pozitorius Vytautas Palta
navičius pradėjo simfonine 
muzika. Vos baigęs Vil
niaus konservatorijos kom
pozicijos klasę (1954), jis 
sukūrė simfonines poemas 
“Iškovotoji duona,” “Palan
gos Juzė,” “Vilniaus akva
relės,” vėliau nemažai rašė 
atskiriems instrumentams. 
Tačiau metams bėgant vis 
stiprėjo polinkis į vokalinę 
muziką, ir dabar ji — pa
grindinis ciklas “Šiaurės 
jūra,” dainos — “žmonės,” 
“Granito paminklas,” “Ne
munas,” kurias jis parašė 
chorams pagal poetų V. 
Mačiuikos, E. Mieželaičio ir 
P. Širvio tekstus.

1967 metais gimė stam
biausias V. Paltanavičiaus 
kūrinys — opera “Kryžke
lėje” (kompozitorius ją ra
šė beveik trejus metus). Ji 
buvo pastatyta LTSRVals- 

) tybiniame Akademi n i a m ė 
operos ir baleto teatre ir 
apdovanota antrąja premi
ja Visasąjunginiame ge
riausių muzikinių spektak
lių konkurse, kuris buvo 

^paskelbtas Didžiojo Spalio 
ŽO-mečiui.

—Mėgstu ir operas, ir 
simfonijas, ir estradą, ir 
džazą, — sako kompozito- 
torius. — Tačiau vadina
mieji rimtieji žanrai—sim
foninė, kamerinė, operinė 
muzika įgalina daug' išsa
miau. pasisakyti. Juk me
nas — tai vaizdų, paveiks
lų kalba išreikšta mintis, 
idėją.

Gili mintis, išsamios mus

zikinės charakteristikos 
nulėmė pirmosios V. Pal
tanavičiaus operos sėkmę. 
Operos muzika nūdieniška, 
tačiau jai svetimi tušti for
malistiniai gudravimai, ku
riais taip žavisi kai kurie 
“modernistai.”

—Svarbiausia muzikoje— 
mintis, — tęsia V. Paltana
vičius. — Jei jos nėra, ne
išgelbės įmantriausios ving
rybės. Ir dar viena bėda, 
būdinga kai kuriems jau
niesiems — tai nacionalinis 
jų muzikos beveidiškumas. 
Negalima pamiršti, kad 
liaudies kūryba — gaivus 
šaltinis, kuris maitina visą 
mūsų mena.

** t **

Ant kompozitoriaus dar
bo stalo — naujos kanta
tos, sąlygiškai pavadintos 
‘Ateina genijai...”, partitū

ros lapai, žodžius parašė 
poetas A. Jonynas. Šį kū
rinį autoriai skiria V. Leni
no gimimo 100-osioms meti
nėms.

—Norėtųsi, kad kantata 
neliktų vien proginiu kūri
niu, kad klausytojai ją pa
miltų. Suteikti jai gilų 
minties ir jausmo krūvį — 
nelengvas kūrybinis uždavi
nys. Galvojau ir apie nau
ją operą. Vilioja K. Boru
tos “Baltaragio malūnas,” 
kurio pagrindu būtų galima 
parašyti įdomią operą-bale- 
tą. Gilų įspūdį paliko Jus
tino Marcinkevičiaus drama 
“Mipdąugas,” Bet visa tai^ 
dar gana • miglotos mintys. 
Ar jos bus vaisingos—pa
rodys ateitis.

V. Petrauskas

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Gegužės 5 d. įvyko LDS 6 

kuopos susirinkimas Sokol 
salėje. Mažai narių dalyva
vo. Nerangūs mes esame 
savo organiacijos susirinki
mus lankyti. Su geru noru 
galėtume lankyti kuopos 
susirinkimus, bet ir kiek 
galint darbuotis kuopos 
veikloje.

< Atidarius susirinkimą 
kuopos pirmininkė H. Žu- 
kienė paprašė susirinku
sius vienos minutės atsisto
jimu pagerbti mirusį mūsų 
kuppos narį Joseph M. Ka
minsky;.

Padidėjęs narių mirtingu
mas skaudžiai paliečia ir 
mūsų kuopą. Narių skai
čius mažėja. O mes labai 
mažai darbuojamės įrašy
mui naujų narių, užpildy
mui mirusiųjų vietas.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Finansų se
kretorė Adelė Kumpan pra
nešė, kad dar vis serga J. 
Na Valinskienė ir J. Kamin
skienė.

J. Vaicekauskas pranešė, 
kad kuopos vasarinis pa
rengimas, išvyka, įvyks lie
pos 13 d., Jono Kulbio gra
žioje kempėje, prie Conk
lin Ave.

Skaitytas iš LDS centro 
laiškas apie LDS naujų na
rių įrašymo vajų ir apie 
nuskirtas stambias vajaus 
dovanas. A. Žemaitienė pa
sižadėjo darbuotis vajuje. 
Marutė Lynn,,kuri kiek ga
lint darbuojasi vajuose, šia
me susirinkime nedalyva
vo. Bet ji veikiausia kiek 
galint darbuosis ir šiame 
vajuje. O. Wellus, kuri taip 
pat pirmiau darbavosi va
juose, sakė, kad dėl nesvei
katos negali išeiti iš namų, 
ir tokiu būdu negalės dar
buotis šiame vajuje. Būtų 
gerai, kad kiti mūsų kuo
pos nariai kiek galint pasi
darbuotų vajuje, pakalbin
tų savo pažįstamus įsirašy
ti į LDS arba įrašyti savo 
vaikus bei anūkus į LDS 
vaikų skyrių. ;

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks birželio 2 d., 
Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti.

Ona Wellus.

So. Boston, Mass.
Gegužės 4 d. įvyko LLD 

2-ros kuopos susirinkimas. 
Kuopos valdyba pateikė ra
portą iš žiemos veikimo. 
Nutarta susirinkimų nelai
kyti iki rugsėjo mėnesio. 
Daug buvo diskusuota, kaip 
geriau būtų galima padėti 
monteliškių piknikui po sto
gu birželio 1 d. LTN viršu
tinėje salėje, 668 N. Main 
St. Šis piknikas yra ren
giamas LLD 7-os apskri
ties ir Moterų Sąryšio. 
Pirma mes turėdavom ap
skričių pikniką Maple Par
ke prie Lawrencaus, bet tą 
parką pardavė, todėl turi
me pasitenkinti pikniku po 
stogu.

Kaip praeity mūsų geros 
moterys atveždavoz namie 
gamintų valgių piknikui, 
tai ir dabar to pageidauja
ma.

•m

Gegužės 12 d. mirė Geor
ge Skepetias, sulaukęs 85 
mėtų, paėjo iš Lietuvos nuo 
Jurbarko. Jis buvo pasto
vus So. Bostono gyventojas, 
bet paskutinius kelis metus

gyveno pas dukterį Brock
ton, Mass.

Buvo pašarvotas pas S. 
Baracewich, So. Bostone, 
palaidotas gegužės 15 d. su 
bažnytinėm i s pamaldomis 
West Roxbury kapinėse.

Paliko liūdesy sūnų Otto 
Skepeną^ dukterį Marthą 
Nalbandian, Brockton, 
Mass, seserį Eva Wytansky 
So. Boston,Mass.

Te būna jam lengva šios 
šalies žemelė. Užuojauta jo 
artimiems.

S. Rainard

Newton, Mass.
Serga “Laisvės” skaity

toja, velionio Antano Buivi- 
do žmona Ann Buividienė. 
Turėjo kelias sunkias ope
racijas, dabar randasi na
mie 135 Oak St., Newton, 
Mass, po daktaro priežiūra.

Linkiu jai ,greitai sustip
rėti.

S. Rainard

Montello, Mass.
Gegužės 13 d. mirė Wal

ter Jurkevičius, 84 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje. 
Buvo daug gražių gėlių bu- 
ketų. Palaidotas religiniai 
Melrose kapinėse.

Buvo senas Montellos gy
ventojas ir “Laisvės” skai
tytojas. Priklausė prie LDS 
67-os kuopos ir LLD 6-os 
kuopos. Kai sveikas bu
vo, lankydavo pažangių
jų parengimus, padėdavo 
platinti “Laisvės” biletus, 
paremdavo darbiniu kišką 
spaudą. v ;

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Merkinės, Trasninkų kai
mo. Liūdesyje liko trys sū
nūs: Theodore — Palatine, 
Ill., Albert — Randolph, 
Mass., Beny — Brockton, 
Mass., pas į kurį Walteris 
gyveno iki mirties. Taipgi 
liko trys dukterys: Frances 
Hodin^ No. Hollywood^ Fla., 
Florence Pesature, Canton, 
Mass., Sylvia Sharpe, Phoe
nix, Ariz. Velionis buvo 
muzikantas.

George Shimaitis

Bridgeport, Conn.
Gegužės 13 d. mirė Sophie 

Cherekienė, po tėvais Sur- 
močiūtė) gyvenusi 80 Bove 
St., Stratford; Conn, gimu
si Throope, Pa., ten ir už
augusi. Jos vyras mirė 
prieš 40 metų ir palaidotas 
Shady Lane kapinėse, Chin
chilla, Pa. Vyrui mirus, 
Sophie liko su ketvertu vai
ku, kuriais teko vienai rū- 
pintis. Tai nebuvo lengva. 
Atrodo, kad tas priartino 
jai mirtį; mirė džiova. 
Prieš porą metų daktaras 
pripažino, kad tik maža da
lis jos plaučių yra sveika 
ir kad gyvenimas neilgas.

Jos kūnas išvežtas į 
Chinchilla, Pa., gegužės 16 
d. ir palaidotas Shady Lane 
kapinėse, šalia vyro. Liū
desy liko 3 sūnūs: Vincas 
(pas kurį ji mirė) — Strat- 
forde, Robertas *— Bridge- 
porte, Jonas — Cliffside, 
N. J., ir viena duktė—Cliff
side, N. J., du broliai ir dvi 
seserys, 7 anūkai ir toli
mesni z giminės, nes buvo 
kilusi iš didelės šeimos. J. 
Žemaitis ir J. Strižauskas 
taipgi buvo jos n pusbroliai. 
Tolimi giminės išsisklaidę 
po Ameriką ir Tarybų Lie
tuvą. Ji niekur neprigule- 
jo prie lietuvių ir neskai
tė lietuvių spaudos; lietu
viškai kalbėjo gražiai.

J. Strižauskas

AMERIKOS KOMUNISTAI PASISAKO

Mūsų šūkis: “Skriauda vienam 
yra skriauda visiems”

Centro Komiteto prane
šime Amerikos Komunistų 
Partijos 19-j ai konvencijai 
plačiai kalbama apie Ame
rikos darbininkiją, apie jos 
nūdienę padėtį ir apie jos 
problemas kovoje už page
rinimą būklės., Komunistai 
karštai sveikina pasireišku
sį Amerikos darbininkų 
klasėje radikalėjimą, kairė
jimą, kovingėjimą. To> pro
ceso pasėkos pastebima vi
sur.

Komunistai mato didelį 
pasikeitimą ir Amerikos 
darbininkų klasės sudėtyje. 
Į mūsų šalies pramonę yra 
įsitraukę daug jaunų dar
bininkų, negrų ir moterų.

Komunistų supratimu, 
šiandien vėl prieš Ameri
kos organizuotus darbinin
kus yra iškilęs vienybės 
klausimas. Pasir o d o, kad 
anais metais Amerikos Dar
bo Federacijos (AFL) ir In
dustrinių Organizacijų Kon
greso (CIO) susivienijimas 
nedavė tokių rezultatų, ko
kių buvo norėta. Šiandien 
mes turime milijonus orga
nizuotų d a r;b i n i n k ų už 
AFL-CIO ribų. Di milijonai 
sunkvežimių vair u o t o j ų, 
pusantro milijono automo
bilių pramonės darbininkų, 
keli šimtai tūkstančių ang- 
ninkų ir tt. yra pasitraukę 
arba išmesti iš AFL-CIO.

Aišku, kad komunistai 
stoja už visų darbo unijų 
susivie n i j i m ą į vieną di
džiulę federaciją. Bet mi
nėtame Centro Komiteto 
raporte nurodoma, kad da
bar vienybės reikia siekti 
nauju keliu? Kaip žinia, 
anais metais pažangiosios
CIO unijos tik prisidėjo 
prie AFL, kuriai vadovavo 
amatinės konservatyviškos 
unijos. Todėl vietoje suvie
nyto judėjimo, kuris pakel
tų darbininkų klasės kovin
gumą, gavosi judėjimas, 
kuris darbo unijų kovingu
mą visais būdais slopino.

Todėl dabar komunistai 
siūlo darbo unijoms vėl vie
nytis, tik aiškios kovingos 
programos pagrindais. Tik
tai kovinė darbo unijų vie
nybė bus naudinga darbi
ninkų klasei, ir tiktai to
kią vienybę komunistai re
mia ir propaguoja.

Taip pat mūsų darbo uni
jų judėjime yra didžiausios 
svarbos juodųjų darbininkų 
klausimas. Pranešime nu
rodoma, kad šiandien uni
joms priklauso daugiau 
kaip du milijonai negrų 
darbininkų, tuo tarpu AFL- 
CIO vadovybėje tėra vienas 
negras, ir tas jau nebe dar
bininkas. Taip pat dar ir 
šiandien ypač namų staty
mo darbininkų unijose ne
grams durys faktinai tebė
ra uždarytos. Kol kas visos 
pastangos jas atidaryti dar 
nepavyko. Tai baisiai ne
teisinga ir nepakenčiama 
padėtis.

Komunistai pasižada, kad 
jie ir toliau kovos už pa
šalinimą iš visų darbo uni
jų rasinės diskriminacijos. 
Komunistų šūkis yra: 
“Skriauda y i e n a m yra 
skriauda visiems!” Bet ten, 
kur jokiu būdu nepavyksta 
iš unijos pašalinti rasinį 
Užsidarymą, rasinę diskri
minaciją prieš juoduosius 
darbi n i n k u s, komunistai 
pritars organiavimui atski
rų juodųjų darbininkų uni- 
1V

Taip pat šiandien dau
gelyje didžiųjų unijų ne
grai organizuoja savo ko
ko kusus, kad tose unijose 
laimėtų pilnas lygias teises, 
kad iš jų pašalintų visokią 
rasinę diskriminaciją ir kad 
tas unijas suveiklintų, pa
darytų kovingesnėmis. Ko
munistai nuoširdžiai remia 
tokius juodųjų unijistų ko- 
kusus esamose darbo uni
jose.

Komunistai griežtai at
meta tą “filosofiją,” kad 
Amerikos baltoji darbinin
kija iš prigimties esanti ra
sistinė. “Rasizmas yra 
biaurus kapitalizmo įran
kis,” sakoma suvažiavimui 
pranešime, “padalyti ir su
silpninti darbininkų klasę.”

Komunistai taip pat 
griežtai atmeta tarp baltų
jų darbininkų vedamą pro
pagandą, “kad juodieji no
ri iš baltųjų atimti-paverž- 
ti darbus.” Tokia propagan* 
da yra pikta rasistinė pro
paganda;. Jie nurodo, kad 
darbų gali visiems pilnai 
užtekti, tik reikia geresnės 
tvarkos. Visi žinome, kad 
visur trūksta mokyklų, li
goninių, gyvenamųjų namų. 
Atsirastų milijonai ir mili
jonai naujų darbų tik pa
tenkinus šiuos poreikius. 
Arba pažvelkime į mūsų 
miestuose lūšnynus. Juos 
reikia griauti ir naujus, 
moderniškus, pa^gius na
mus statyti. Čia vėl milijo
nai naujų darbų. Taip į 
darbų klausimą turi žiūrėti 
baltieji organizuoti darbi
ninkai, o ne kaltinti juoduo
sius darbininkus, kad būk 

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Paraše, “Laisves” redaktorius

Antanas Bimba 
l ,1

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
T^ą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo-y 
nes, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
11. Apie Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisvės” knygyne 3
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 J

^11

jie kėsinasi ant jų darbų.
Automatizacija kitadarbįk 

ninku klasės problema. Ji 
atima iš darbininkų darbus//

Kaip prieš ją kovoti?
Čia istorija yra geras mo

kytojas. Angliakasiai ir 
siuvėjai bandė pasipriešina 
ti naujų mašinų įvedimui į 
gamybos procesus. Niekas 
neišėjo. Kova buvo pralai
mėta, nes tai kova prieš 
progresą.

Komunistai sako, kad tik 
vienas tėra teisingas kelias, 
būtent, kovoti už sumažini
mą valandų, nesumažinant 
algų., Tai galima pasiekti 
reikalavimu keturių valan
dų darbo dienos, arba dvie
jų mėnesių atostogų, arba 
paleidimu darbininkų į pen
siją, kai jie sulaukia 50 
metų amžiaus. O pensija, 
žinoma, turi būti tokia, kad 
darbininkas galėtų iš jos 
tinkamai,, žmoniškai pragy
venti.

Rep|

Philadelphia, Pa.
A. J. Pranaitis (Praney) 

tebėra Metropolitan Hospi
tal, 30 Spruce St., Room 
608. Jau dvi savaitės kaip 
darė tyrimus jo sveikatos. 
Gydytojas surado ką nors 
viduriuose, kas jį vargina. 
Turėjo pergyventi operaci
ją gegužės 16 d.

Mudu su Pranu atlankė
me drg. J. Stasiukaitį. Ra
dome geroje nuotaikoje. 
Sveiksta po valiai, bet dar 
nėra tvirtas. Jo. adresas: 
8124 Reever St.

Linkime ligoniams su- 
sveikti.

P. Walantiene j

Katmandu. — Nepalis įr 
Šiaurės Korėja užmezgė di
plomatinius ryšius.
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^Ukrainos ir Lietuvos 
ekonomistų pasitarimas

Vilnius, (Elta). — Dau
giau kaip šimtą pranešimų 
perskaitys Ukrainos ir Lie
tuvos jaunieji ekonomistai 
prasidė j u s i o j e bendroj e 
mokslinėje konferencijoje. 
Ją organizavo Lietuvos ir 
Ukrainos komjaunimo Cen
tro Komitetai, abiejų res- 

’ publikų “Žinijos” draugijos 
ir Lietuvos TSR Mokslų, 
Akademijos Ekonomikos bei 
Ukrainos TSR Plano komi
sijos Ekonomikos institutai.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidentas J. 
Matulis, atidarydamas kon
ferenciją, pažymėjo, kad 
jaunųjų mokslininkų pasi
rinkta tema “Ekonominė 
reforma ir visuomeninės 
gamybos efektyvumo kėli
mo būdai’’ yra labai aktu

ali visos šalies liaudies ūkiui.
konferencijoje taip pat 

dalyvauja daug jaunųjų 
ekon o m i s t ų iš Maskvos, 
Gruzijos, Latvijos, Estijos, 
Azerbaidžano.

Lietuvių meno.šventė 
Tadžikistane

Vilnius. — Vasaros 
baigoje į Tadžikistaną 
broliš k o s i o s respublikos 
kvietimu išvyks didelė gru
pė Lietuvos TSR kultūros 
ir meno veikėjų. Rugpiūčio 
21-30 dienomis čia įvyks lie
tuvių literatūros ir meno 
dekada.

Kaip geriau ir gražiau 
pasiruošti šiai didelei tautų 
draugystės šventei ? Šis 
klausimas buvo plačiai ap
tartas Kultūros ministeri
joje įvykusiame pasitarime, 
kariame dalyvavo šios mi
nisterijos, spaudos, radijo ir 
televizijos bei kinematogra
fijos komitetų, kūrybinių 
organizacijų ir atskirų me
no kolektyvų vadovai. Pa
sitarime kalbėjo kultūros 
ministras L. Šepetys.

Elta

pa- 
šios

Philadelphia, Pa.
Gegužės 18 d. įvyko pie

tūs 6024 Wayne Ave. Juos 
rengė LLD 10 kn. Smagu, 
kad pavyko. Svečių pribuvo 
gražus būrys iš toliau: iš 
Baltimorės P. Paserskis ir 
Deltuva, iš Pattenburgo 
draugai Čiurliai, iš Eastono 
draugai Ratinis ir L. Tilvi
kas, iš Sellersville draugai 
Ramanauskai; iš Philadel- 
phijos ir artimų apylinkių 
atvyko daugiau negu buvo 
tikėtasi.

Kaip visada, parengimui 
gražiai pasidarbavo draugė 
Rose Merkytė (Behmer), 
sukvietė buvusio Lyros cho
ro narius. Dalis jų atvyko 
ir gražiai sudainavo keletą 
dairių. Rodos, kad mes visi 
atjaunėjom. Sykiu dainavo 
ir publika, Rožytei vado
vaujant. Ačiū jai už su
kvietimą jaunesniųjų drau
gu ir už dainas.

Drg. J. Kazlausko atvyko 
visa šeima: žmona, duktė 
žentas ir du jų sūneliai. Jie 
mokosi muzikos. Vyresny
sis jau gražiai pagrojo 
elektriniu akordeonu, ant
ras paskambino pianu. Al 
Merkio dukrytė irgi gražiai 
paskambino styginiu in
strumentu.

Garbe tėvams, kad vaikus 
auklėja taip kultūringai. 
Ačiū jiems už mūsų visų 
palinksminimą. Publika ne
siskubino grįžti namo.

Draugės E. Tureikienė ir 
V. Paliepienė sunkiai dirbo 
nriruošdamos, gamindamos 
valgius; visi buvo skaniai 
pavaišinti. Prie stalų pa
tarnavo V. Gustaitienė, Lie
tuvaitė ir P. Walantiene.

Ačiū visiems dirbusiems 
ir publikai už skaitlingą at
silankymą.

Po šio smagaus susitiki
mo, lauksime kito. Teko 
nugirsti, kad draugai Ra
manauskai Sellersv i 11 ė j e, 
Pa., duos pietus liepos 4-tą 
(4th of July). Būkite visi 
sveiki! Pasimatysime.

P. Walantiene

Chicago, Ill.
Maloni žinia

Šiomis dienomis gavau 3 
gražius laiškus iš Lietuvos, 
kuriuose rašoma apie ma
no ir Stelos Bagdonienės 
įdainuotas dainas į plokšte
les. Nusipelnęs meno mo
kytojas Vytautas Pečiūra 
rašo: Jūsų dainos plokšte
lėje, kurias tik gavau nuo 
jūsų, skamba labai gražiai. 
Dėkoju nuoširdžiai už man 
skirtą jūsų kompozicijos 
dainą. Tai maloni staigme
na.

Vasiliauskų šeima, kuri 
prieš keletą metų gyveno 
Amerikoje, o dabar yra 
gražiai įsikūrusi Vilniuje, 
rašo:

“Nustebom gavę jūsų 
įdainuotą 10 dainų plokšte
lę. Mes gramofono neturi
me, bet nusinešame plokšte
lę pas kaimynus. Jie turi 
gramofoną. Ii* kai užde
da jūsų plokštelę, tai tie
siog mus žavi iki ašarų. 
Jūsų nuostabus balsas su 
Estellės Bagdonienės mus 
stebina. Jūsų rekordo 
pasiklausyti sueina daug 
žmonių ir visi džiaugiasi, 
kad Amerikos lietuvaitės 
taip gražiai dainuoja.”

Kompozitorius Slėnis man 
rašo:

“Jūsų dainos plokštelėje 
mane žavi. Ypatingai mane 
sužavėjo mano daina ‘At
eik, ateiki’ duetas. Jūsų in
terpretacija: lėtas tempas, 
gilus lyriškumas ir nuošir
dumas džiugina ir jaudina.”

J. Slėnis gyvena Panevė
žyje ir yra labai gabus 
kompozitorius. Jis ir man 
prisiuntė 4 savo kompozici
jos dainas, tarp kurių yra 
ir duetas. Jo kūryba yra 
labai įdomi.

Taigi, aš dėkoju visiems 
už laiškus, dovanas ir įver
tinimą mano ir E. Bagdo 
nienės įdainuotų dainų į 
plokštelę. Ačiū!

Ona B. Kubilienė

HELP WANTED-MALE-FEMALE

WOMEN

GENERAL FACTORY 
WORK

• Excellent
• New air
• Excellent

working conditions, 
conditioned plant.
fringe benefits.
Apply

RED ROPE INDUSTRIES

Wood Ave., Bristol, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(38-44)

TRANSCRIBER. Medical. Exper
ienced required. Discharge summa
ries and operative reports. Good 
salary and fringe benefits. Call Emp
loyment office, Bryn Mawr Hospi
tal, 527-0600. Ext. 250. (38-41)

WAITRESSES

Full or part time for various shifts. 
Arm sei'vice exp. desired, good earn
ings and company benefit program, 
uniforms furnished. 1 block from 
public transportation. Apply Mon. 
9 AM—4 PM. MELROSE DINER 
INC., 1501 Snyder Ave. FU 9-8550.

OPERATORS expd. on boys sport 
coats, lining makers, pocket makers, 
flap and many other choice oper
ations open. Apply all week. CHIPS 
’N TWIGS, INC. 642 N. Broad, 
6th floor. (38-39)

HELP WANTED-MALE-FEKALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

DIETARY AIDES. NURSES AIDES.
Housekeeping ■& Maids, Orderlies, 
Porters. Immediate openings all 
shift Training classes. County 
benefits, apply in person.

NESHAMTINY MANOR 
NURSING HOME

Doylestown, Pa. (Public Transport
ation avail.) or DI 3-2800. Ext. 306.

(38-44)

NURESES — L. P. N.
All Shifts

Call Mrs.' Mills 
215-TR6-1236

38-44)

RECEIVING CLERK ASST.
MAINTENANCE MECHANICS (2)

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

Permanent position in ultra modern

hospital for qualified mechanics in

all phases of preventive maintenance

plus industrial boiler experience.

FMC CORP. Working conditions

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

An equal opportunity employer.
I (33-42)

WAITERS AND 
BUS BOYS 
Experienced.

for appointment between 
2 and 4 PM.

Old Original BOOKBINDERS 
RESTAURANT

WA 5-7027. (34-40)

Call

MAINTENANCE Man to assist 
Superintendent for apt. bldg. ' in' 
Wyncote Life plumbing work and 
other general repairs. Steady work, 
6-day wk. Sober. Live-in or out. 
Call TU 7-4517. (38-39)

FLOOR Waxer, Delaware County. 
Dependable. Full time. Will train. 
Starting salary $80 to $100. Driver’s 
license necessary. MA 6-7292.

(38-45)

SHEET METAL MECHANIC. 1st 
class, Food serv. Equipment. Excel, 
starting sal. plus fringe benefits. 
Apply to: ANCO INDUSTRIES, 
1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770. (38-47

AUTO
’ MECHANIC

plus benefits excellent.

CONTACT
PERSONNEL

494-0721

8 to 5 P. M.

(38-40)

RECEIVING & SHIPPING MAN
AGER (Department Store). Able to 
assume full iresponsibiliety of re
ceiving department. Steady po
sition, Company benefits. An equal 
opportunity employer. Call for appt. 
HO 5-9393, 23rd ■& Passyunk Ave. 
(area). (38-44)

MECHANICS

First Class Mechanics, $4 per hour. 
1st Class Diesel Mechanics plus 15c 
nite rate. Would you like to in
crease your income? 

LIBERTY FORD
Philadelphia’s only exclu.

Ford Truck Agency needs i 
Truck Mechanics.

TOP PAY 
OVERTIME AVAILABLE 

SICK BENEFITS 
LIFE INSURANCE 

11 PAID HOLIDAYS 
MODERN SHOP

8

Apply to Service Manager 
Dan Petrucci

AM to 1 AM Mon. Thru Fri.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslin inkai atsišaukia į 
pasaulio mokslininkus rei
kalauti, kad chemikaliniai 
ir bakteriologiniai ginklai 
būtų panaikinti.

^Bagdadas. — Irako mili- 
tarinis teismas pasmerkė 
mirti dar 10 irakiečių, tar
navusių Izraeliui, Iranui ir 
Jungt. Valstijoms. Viso pa
smerkta mirti 36 šnipai.

Neries prieplauka
Vilnius. — Netoli Vilne

lės bus pastatyta lengvo ti
po dviejų aukštų prieplau
ka. Pirmajame aukšte — 
vestibiulis, kasos, išėjimas 
į krantinę ; antrame — bal
konai, terasa į upės pusę, 
kavinė.

Prieplaukos projektą pa
ruošė architektas žvaigž- 
dras Drėma.

P. S. J. Slėnis rašo, kad 
jis gerai pažino R. Mizarą 
ir gerai pabaliavojo pas jį 
bute.

Aš neturėjau garbės jį 
pažinti.

Sėkmės visiems “Laisvės” 
skaitytojams.

11*

Roma. — Cagliari ir Mol- 
fetta miestuose šimtai tūk
stančių italų demonstravo, 
Skalaudami Italijos val
džios pasitraukti iš milita- 
rinės NATO sąjungos.

Paryžius. — Siaurės Viet
namo delegacijos galva 
Thuy pareiškė, kad Nixono 
administracija, remdama 
Pietų Vietnamo prezidentą 
Thieu, sulaiko taikos dery
bų progresą.

MONTELLO, MASS

PIKNIKAS PO STOGU

Sekmadienį Birželio-June 1 d

Įėjimo dovana tik 50 centų

Rengia LLD 7-ta Apskritis ir Motetų Apšvietos 
Klubo Sąryšis

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
VIRŠUTINĖJE SALĖJE

668 N. Main Street ------ Pradžia 1-ą vai. dieną

Montello, Mass.
I

Pranešimas vietiniams 
apylinkės lietuviams

Laikas bėga labai greitai, 
apskričių piknikas po stogu 
jau čia pat. Jis įvyks sek
madienį, birželio 1 dieną 
(June 1st), Lietuvių Taut.į 
Namo viršutinėje salėje, 
668 N. Main St. Pradžia lj 
vai-. - Įėjimas-dovana 50 c.

Vietinius ir kolonijų vei-, 
kėjus prašome dalyvauti ir 
nepamiršti dovanų — pyra
gų, sūrių, kugelių ir šiaip; 
gardumynų.

Automobiliams parkinti’ 
yra didelė vieta priešais L. 
T. Namą ir First National 
Store lot. Po šio pikniko 
tuojau rengiamas busas da-, 
lyvaut “Laisvės” piknike 
liepos (July) 6, Worcester, 
Mass.

Sellersville, Pa.
Liepos 4 d. Ramanauskai 

savo ūkyje, su pagalba Phi- 
ladelphijos draugų, rengia 
sueigą spaudos naudai.

Apart gerų pietų ir vaka
rienės, bus duodama pro
grama, kurią atliks jauno
ji karta.

Taigi kviečiame iš kitų 
kolonijų draugus bei drau
ges dalyvauti ir savo pa
žįstamus pakalbinti. \

Vasara yra trumpa, o žie
ma visiems įkirėjo. Nepra
leiskite šios progos pabūti 
tyrame ore, susitikti su pa
žįstamais ir draugais.

Pietūs bus duodami 1 vai., 
o vakarienė 5 vai.

Iš tolimesnių kolonijų 
draugai, jeigu norite, galė
site pas mus pernakvoti.

Kviečiame visus pažįsta
mus ir draugus.

B. A. Ramanauskai

Permanent year ’round job for 
qualified man who heeds to earn 
$8,000 a year plus liberal fringe be
nefits. Five day work week. Plus 
paid vacation. Call Mr. Richter.

696-5100. (38-39)

LIBERTY FORD TRUCK 
SALES, INC.

6801 
North

Essington Ave. 
of Airport Circle 

724-4450
f

Geo. Shimaitis

Harriman ragina iš 
Vietnamo trauktis

Attention! CARPENTERS, formi
ca exp. up to 4 wks., vac. personal 
holiday, paid Blue Cross, Blue Shield. 
Life ins. Day work. $3.85 per hr. 
Call CE 2-9700. ACME MARKETS. 
Ask for Mr. Krapf. » (38-42)

COOKS

SHORT ORDER. Experienced. 
For 37% hour week. Convenient to 
Public Transportation. Excellent 
earnings. Good Company benefits. 
Apply Mon 9 AM-4 PM. MELROSE 
DINER INC., 1501 Snyder Ave. 
FU 9-8550.

— Attention!

COUPLE. Seashore Hotel, June 
1st to Sept, 3rd. Room, board and 
salary. Wife as chambermaid, hus
band as night clerk. EL 6-0188.

(38-42)

Men-Women
MACHINE REPAIRMAN 

DRAFTSMAN 
CLERK TYPIST

Fast expanding company has 
immediate opportunities available 
for alert, ambitious people interest
ed in good starting salary and 
working conditions plus congeniel 
atmosphere. Apply daily. 9 AM 
to '

, Kviečiame visus dalyvauti, būsite užganėdinti.
Automobiliams vietos bus First National Parking Lot, 

prieš Liet. Taut. Namą.
—- RENGĖJAI

llililllIilliliimiUiliumuiHTOmmiBfe

Lima. — Peru valdžia pa-: 
skelbė, kad prez. Nixono 
pasiuntinys Rockef e 11 e r i s 
nepageidaujamas ir nepri-i 
imtinas šioje respublikoje 
dėlto, kad Nixonas sulaikė 
ginklų pardavimą Pehi res
publikai. >

Washingtonas. — Buvęs 
JAV delegacijos Vietnamo 
taikos deryboms galva Har
riman pasakė kad prez. Nix
onas turėtų tuojau ištrauk
ti iš Pietų Vietnamo 50 
000 kareivių ir vėliau turė
tų ištraukti daugiau, kad 
sumažintų, militarinius veik
smus Vietname.

Harriman mano, kad tai
kos derybos neduos pagei
daujamų . pasekmių, jeigu 
nebus sumažinti karo veik
smai Vietname.

Roma. — Pašto darbinin
kų streikas sulaikė tonus; 
laiškų ir kitokių siuntinių.

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
x (27-38)

DISPATCHER
Familiar with Phila. and South 

Jersey area for New England Car
rier Exp. helpful. Equal opportuni
ty. Call MA 7-6430 or 1-609-365- 
5220. Ask for Terminal Manager.

(36-42)

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

AUTOMOTIVE
MECHANICS (4)

We are looking for qualified me
chanics with G. M. experience. We 
offer 50/50 pay plan with high guar
antee, paid vacations, insurance, 
hospital plan, free uniforms, plus 
$8 per hour rate. Call Mr. Wilkie, 
FL 2-8000. J A 8-6960. (35-41)

AUTO MECHANICS
1st class men to be added to our 

present force. Full time employ
ment. Guar, weekly salary, paid 
vac. $20,000 Major medical hospital 
and insur. Uniforms. Contact Elmer 
Gutelius.

FRITZ THORNTON OLDS.
171 W. Lancaster Ave., 

MU 8-2800 WAYNE TR. 8-0976.
(35-41)

(38-40)

MAINTENANCE, general, for high 
rise apt., Ogontz Manor Apts., 
Ogontz & Olney Ave. Steady year 
round work. Apt included? married 
and no children. Call LI 9-0477, 
between 9 AM & 5 PM

(38-43)

DOCK SUPERVISOR
• • 'I »’ •

Large freight forwarder has imme
diate need for capable man to direct 
work force. For interview —

Call Mr. Reed. CU 9-3700.
(35-41)

School Guide 1969
Attention!

CARPENTERS & HELPERS.
Experienced.

DEL. CO. AREA 
NEW HOMES. 353-2580.

(38-41)

PRODUCTION MEN
7 AM to 3:30 PM. Fibreglass mold
ing. No experience necessary. Liber
al benefits. Apply —

LEWIS COOK CORP.
904 Ridge Pike, Conshohocken, Pa. 

Mention This Paper.
(38-42

4 PM.
FILM CORP, of AMERICA . .

19th & Allegheny 
BA 5-2143 . r

(38-3d)

HOUSEKEEPER

Live in, 2 days off Own room and 
bath. Fond of children. Lovely 
home and town. Exp. and refs. 
1-609-468-5656. Mention this paper.

(38-45)

WANTED AT ONCE
2 RN’S
1 LPN

z We also are in need of nurses 
aides With or without experience to 
b'o trained on the job. Full 
while being trained. Contact:

BUCKINGHAM VALLEY
nursing Center

Route 413, Pineville, Pa.. 18912.
215-598-7181 (35-41)

,We

pay

PRODUCTION WORKERS

Experience not necessary. General 
factory work, rotating shifts, 
cellent fringe benefits.

Please call 275-0800 
for appointment or apply 

B-U-D-D CO.
Polychem Division 
Front & Ford Sts.

Bridgeport, Pa. 
equal opportunity employer.An

Ex

POLISHERS and GRINDERS. 1st 
class, food service equipment. Ex
cellent starting salary and fringe 
benefits. Apply to: ANCO INDUS
TRIES, 1300 Taylors La., Riverton, 
N. J. 1-609-829-7770. (38-47)

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys
Grades 4 through 8. 20 acre campus

All Athletic facilities ' 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

MEN AND
WOMEN

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

AMERICAN 
SANDPAPER CO.

83 East Water St.,
Rockland, Mass.

(33-38)

MEN wanted for rebuildirig con
struction equipment, 
painting, welding, engine 
Good pay and benefits, 
hours. Equipment Corp, 
ca, Clifton Heights, Pa.
2200, between 9 AM to 4 PM.

(38-42)

Cleaning, 
work, etc.

Regular 
of Ameri- 

MA 6-

MAN

Handy with tools to assemble

angle iron.
AUTO MECHANICS. We need 

experienced men for our new and 
used car service dept. Front end 
alignments specialist, automatic 
transmission men, new car get ready 
men, and air conditioning special
ist. We will pay the highest wages 
for experienced men in the above 
fields, also highest pay for general 
line mechanics. Benefits include: 
Uniforms, hbspital insurance, paid 
holidays. Paid vacations, bonus plan. 
Plus bonus merchandise. Steady year 
round employment. Let us hear from 
you now. Contact Mr. John Shillo 
at Bill Price Jr. Ford, 1000 Lane. 
Ave., Reading, Pa. 777-7651 forj 
appointment. _ (38-41)

Good Pay

Call MR. KELLY

GL. 7-5400 ‘ (38-42)

Attention!
INDUSTRIAL* ELECTRICIANS . '

Mechanical Maintenance men ' 
Class “A’* welders. Poloran Pro
ducts of. Bristo, Pa.,Inc. Coates & 
Pitt AVe. Apply in person at plant 
9 AM - 4 PM. Monday thru’ Friday.

(38-45) ...
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Lietuvių Namo Bendroves 
šėrininku suvažiavimas 

buvo skaitlingas

Jonas
Įdomų
suva-

Gegužės 17 d. įvyko Lie
tuvių Namo Bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimas savo 
name. Ozone Park, N. Y. 
Suvažiavimas buvo gana 
skaitlingas.

Interesinga buvo klausy
tis šėrininku pasikalbėjimo 
pirma posėdžio atidarymo. 
Beveik visi diskusavo savi- 
tarpyje apie namo pagerini
mą, arba reikalingumą jam 
remontacijos, arba pagraži
nimo namo vidaus. Sugesti
jų girdėjosi visokių, kurios 
vėliau iškilo posėdyje.

LNB direktorių pirmi
ninkas Walter Keršulis ati
darė posėdi. Jis paprašė šė
rininku išsirinkti suvažiavi
mo vedėją ir užrašų rašti
ninką. Vienbalsiai šūktelėjo 
šėrininkai. kad pats Keršu
lis pasiliktų suvažiavimo 
vedėju. Jis pasiliko. Šėri
ninkai raštininku užgyrė 
šių žodžių rašytoja. Pirmi
ninko padėjėju išrinktas 
Jurgis Bernotas.

LNB knygvedvs 
Gasiūnas perskaitė 
protokolą iš praeito
žiavimo. nes sekretorius K. 
Nečiunskas dėl nesveikavi- 
mo nepribuvo. Jis taipgi iš
davė raportą apie namo fi
nansini stovį: apie įplaukas, 
apie išlaidas.

Šėrininkai priėmė jo ra
portą vienbalsiai.

Vicepirmininkas Jurgis 
Bernotas sakė, visi tarybos 
nariai atlieka savo užduotis 
teisingai — lanko posėdžius 
reguliariai ir atlieka tą kas 
kuriam skirta. Jis visais 
pasitenkinęs.
t Direktoriai Petras Viš^ 
niauskas ir pranas Varaš- 
ka parėmė Bernoto pareiš
kimą. Walter Keršulis sakė, 
kad jam su tokiais direkto
riais sekasi gerai vesti Ben- 

.drovės reikalus.
Pačių šėrinirikų diskusi

jose girdėjosi visokių klau
simų ir visokiu išsireiškimų 
dėl namo užlaikymo gero
vės.

Gal įdomiausias klausi
mas buvo, tai K. Petrikie- 
nės. Ji norėjo žinoti, kodėl ji 
girdėjo kad LDS norėjo iš 
L. N. Bendrovės namo išsi
kraustyti.

Petrikienės klausimas iš
kėlė gerą kiekį aiškinimų 
ne tik iš L. N. Bendrovės 
direktorių, ale ir iš kitų. 
Daug įdomaus pasakė Jo
nas Siurba, LDS Centro 
sekretorius, ir Elena Jeske- 
vičiutė, LDS pirmoji vice
pirmininkė.

Siurba gana smulkmeniš
kai pasakė, kodėl LDS ma
nė ieškoti naujų patalpų. 
Rimčiausias-dalykas jo bu
vo tas, kad LDS daro dides
nę apyvartą, turi daugiau 
darbo, tai todėl jai reikia 
daugiau vietos dėl išsiple
čiančio biznio, padėjimui 
dokumentų, inventoriaus, ir 
kai kada vietos ekstra dar
bininkams. Antras reikalas, 
jis sakė, tai reikalingumas 
remontacijos patalpose.

Diskusijų eigoje paaiškė
jo, kad L. N? Bendrovės di
rektoriai sutikę padidinti 
patalpą dėl LDS. Pataisyti, 
atnaujinti, tą, kas patalpoje 
nusidėvėjęs.

Tokis LNB direktorių at- 
sinešimas patikęs LDS ve
dėjams. Todėl atrodo iš dis
kusijų, kad LDS pasilieka 
LNB name.

Tūli šėrininkai nogėjo ži
noti tą, kaip dalykai stovi

su namu ant Atlantic Avė., 
kuris pirmiau priklausė L. 
N. Bendrovei. L. N. Bend
rovė pardavė tą namą, duo
dama jo pirkėjams didelę 
paskolą.

Keršulis jiems atsakė, kad 
dalykai užbaigti su tuo na
mu. Jo pirkėjai atmokėję 
L. N. Bendrovei visą skolą.

Iš visų pateiktų informa
cijų šėrininkams, atrodo, 
kad L. N. Bendrovė labai 
gerame finansi-riiame stovy
je. Taipgi atrodo ir tas ge
rai, kad gera kooperacija 
gyvuoja tarp L. N. Bendro
vės direktorių. Pačiame šė
rininku suvąžiavime girdė
jome, kad yra pasižadėjusių 
ateiti į talką veltui padėti 
nudažyti namą iš lauko ir 
vidaus, kur reikia. Geras 
gestas!

LNB direktoriai sekan
tieji: Walter Keršulis, Jur
gis Bernotas, Vincas Venc- 
kūnas, Jonas Grybas, Povi
las Venta, Pranas Varaška 
ir Petras Višniauskas.

Šėrininkus ir Proxies už
rašinėjo Lilija Kavaliaus
kaitė. Ji paskelbė, kad daly
viai atstovauja 95 savo Še
rus, 937 proxies (įgalioji
mus), viso 1,032 Šerus.

Walter Keršulis uždarė 
suvažiavimą 4-tą vai. po

Ir vėl Lietuvai didelė garbė!
Praėjusį pirmadienį, geg. 

19 d., mes tryse nusiskubi
nome į Kennedy Airportą 
pasitikti nepaprastą svečią 
iš Tarybų Lietuvos. Did
žiuliu tarybiniu lėktuvu at
skrido Profesorius Zigmas 
Januškevičius, širdies ligų 
specialistas. Pasirodo, jį pa
kvietė Dartmouth universi
tetas, kuris, kaip žinia, ran
dasi Hanoveryje, New 
Hampshire valstijoje, į sim
poziumą medicininio švieti
mo klausimais. Svarbu, kad 
šis mūsų tautos įžymusis 
medikas šiame simpoziume 
atstovauja ne tik Lietuvai, 
bet visai Tarybų Sąjungai, 
lis čia davė paskaitą temo
je: “Medical Education in 
the Soviet Union.”

Be Tarybų Sąjungos at
stovo. simpoziume, rodos, 
dalyvauja atstovai iš Ang
lijos, Švedijos ir dar vienos 
kitos šalies.

Kai šiuos žodžius skaity
site, .simpoziumas veikiau
sia jau bus pasibaigęs ir 
profesorius Z. Januškevi
čius jau bus iš Hanoverio 
sugrįžęs į New Yorką. Gir
dėjome, kad jam yra atei
nanti pirmadienį suruošti 
susitikimai su profesoriais 
New Yorko universitete ir 
Columbijos universitete.

žins su įvairiomis mūsų 
New Yorko įdomybėmis.

Nereikia nė aiškinti, kad 
svečias prof, Januškevičius 
labai domisi savo tautie
čiais lietuviais ir norėtų su 
kuo daugiausia jų susitikti. 
Laiko, žinoma, labai mažai, 
nes jis antradienį, gegužės 
27 dieną jau grįžta į Vilnių.

Susitikimo vakarienė
Aišku, kad taip pat labai 

daugelis šios apylinkės lie
tuvių labai norėtų su įžy
miuoju svečiu susitikti, su
sipažinti ir pasikalbėti. Tai 
ot tam ir ruošiama Laisvės 
salėje (102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park) vakarienė šį 
šeštadienį, gegužės 24 die
ną. Profesorius Januškevi
čius mums pakalbės. O kaip 
širdies ligų snecialistas, jis 
turi daug ko naudingo 
mums papasakoti. Gi kas 
mūsų neturime problemų 
su savo širdimi!

Vakarienė prasidės lygiai 
5 valanda. Visi susirinkite 
laiku. Norime, kad susiti
kimas ir programa baigtų
si dar su šviesa. Pasinau
dokite šia puikia proga!

Vakarienės įžanginė kai
na $2. Rengia ir visus kvie-

Be to, aišku, jis čia susipa- čia Moterų Klubas.

Mirė R. W. Goodman, 
kankinio tėvas

New Yorkas. — Mirė Ro
bert W. Goodman, 54 me
tų amžiaus, Pacifica Found
ation ir Grow Construction 
Company, Inc., prezidentas,, 
civilinių teisių gynėjas.

1964 m. rugp. 5 d. buvo 
surastas nukankintas io 20 
metu sūnus Andrew Missis
sippi valstijoje kartu su ki
tais dviem civilinių teisių 
kovotojais. Andrew buvo 
ten nuvykęs padėti ne
grams užsiregistruoti prieš 
rinkimus. Baltieji šovinis
tai visus tris nužudė ir slap
tai palaidojo.

Tėvas tuomet buvo labai 
susidomėjęs. Aišku, kad 

sūnaus mirtis pri
sidėjo nrip t^Tn sveikatos 
sukrėtimo ir mirties.

Pacifica Foundation, ku
riam R. Goodman vadova
vo, turi radijo stotis New 
Yorke, LosAngeles ir Ber
keley, Calif. Tos stotys taip
gi gina civilines teises, ko
voja prieš rasinę diskrimi
naciją.

Laiškas, padėka ir pakvietimas

Suvažiav i m o šėrininkai 
gavo labai, labai patenki
nančias vaišes.

Maistą prirengė Elena 
Siauriene ir Valerija Gąsiū,- 
nienė. Joms pagelbėjo mais
tą išdalinti Nęllię Ventienė, 
Ilse .Bimbienė, Nastė Juk
nienė. . Gėrimu pasirūpino 
Jurgis Bernotas ir Pranas 
Varaška.

A. Gilman

Gražus amžius’ graži
■ i y i

“Laisvei ’ parama
Mūsų senas veikėjas lais

viems Jurgis Stasiukaitis 
šiomis dienomis minėjo sa
vo 75-jį gimtadienį. Kaip 
gražiausiai tokį savo gyve
nime įvykį atžymėti? Gra
žiau neįmanoma, kaip pa
remiant savo idėjos spaudą. 
Todėl ta proga draugas 
Jurgis prisiuntė “Laisvei” 
$75 auką — po vieną dolerį 
nuo kiekvienų išgyventų 
metelių!

Tai puikus pavyzdys 
mums visiems, kaip reikia 
savo gimtadienį atžymėti.

Širdingai ačiū už paramą 
“Laisvei”. Linkime jums,; 
mielas drauge, dar dauge- 
lio laimingų pietų!

Administracija • 
/

Tarp lietuviu
Pirmadienį telefonu pra

nešė Mylda Žukas (Eliza
beth, N. J.), kad jps vyras 
Walter randasi ligoninėj 
Daktarai tyrinėja jo svei
katą ir gal prisieis jam pa
siduoti operacijai. , Walter 
randasi Št. Elizabeth Hos
pital, Elizabeth, N. J. 07207. 
Kambarys 713. Lankymo 
valandos 2—4 dieną, 6:30- 
8:30 vakarais.

Walter Žukas plačiai ži
nomus tarp lietuvių kaipo 
muzikas-chorvedys. Linkiu 
i am pergyventi sveikatos 
nesmagumus ir grįžti į na
mus pilnai pasveikęs.

Gerbiamieji draugai,
Mano vyras Waite ris Bra

zauskas ir aš širdingai dė
kojame jums visiems už 
dovanas bei atvirutes, ku
rias gavome jam būnant li
goninėje Bostone ant ope
racijos dėl “Parkinson’s 
disease.”

Operacija pavyko sėk
mingai. Walteris jaučiasi 
daug geriau. Ir jo nuomo
nė yra, — jeigu kas serga 
ta liga, kad nekentėtų, o 
pasiduotų operacijai. Su
stabdo drebėjimą, muskulai 
nasilieka silpni, bet chirur
go patarimas toks: Jeigu 
ligonis bus apsukrus, veik
lus, muskulai sustiprės; jei 
ne, tuomet reikės vartoti 
vaistus...

Walteris iau turėjo dvi 
operacijas dvejų metų bė
giu. Operavo dr. Fager, 
New1 England Deaconess 
Hospital, Boston, Mass.

Tuo laiku, kada Walte
ris buvo ligoninėje, aš la
bai pergyvenau, kad tik pa
sisektų operacija. Kitas 
mano pergyvenimas, tai 
kad negalėjau dalyvauti 
LMS festivalyje, Miamyje.

Kalbant apie tą taip di
delę šventę, kiek iš laikraš
čių galima buvo spręsti, 
viskas gražiai pavyko.

Teko pasikalbėti su Wil
ma, Louise ir Cannie, Lais
vės choro mokytoja ir cho
ristėmis; Jos labai paten
kintos — šimtu procentų, 
turėjo malonumą dalyvauti 
šiame festivalyje, kuriame 
buvo tiek daug gražių dai
nų buvo dainuota, o ypač 
Chicaga gražiai pasirodė! 
Visos trys labai dėkingos 
draugams Bovinams už 
gražią, nepamirštamą vieš
nagę. Bendra choristų nuo
monė yra, kad kita LMS 
dainų šventė turėtų būti 
kur nors arčiau, nes se
nesni dainininkai nenori 
lėktuvu save varginti.

O dabar, mieli tautiečiai, 
kurie mėgstate, lietuviškas 
dainas, prašome dalyvauti 
kartu su laisvieciais, būsite 
skaniai pasivaišinti, išgirsi-

te gražių dainų.
Dainuos bendras mūsų 

choras ir solo Wilma Hol- 
llis, ir Elena Brazauskienė. 
Pramoga j.įyyks ateinanti 
sekmadienį.1 Pietūs bus 1 
valandų, no pietų — kon
certas. Vieta — 157. Hung
erford St., Hartford, Conn.

Elena Brazauskienė

Viešnia iš Lietuvos
Praėjusią savaitę New 

Yorke buvo sustojusi ke
lioms dienoms Eugenija 
Jankutė-Šniukienė. Ji at
vyko atostogoms pas brolį 
Los Angeles, Calif., tad pa
keliui sustojo čia.

E. Jankutė-Šniukienė iš 
profesijos aktorė ir dabar
tiniu laiku dėstytoja Vil
niaus konservatorijoje te
atro fakultete. Jos vyras, 
D. šniukas, yra savaitraš
čio “Literatūra ir menas” 
vyriausio redaktoriaus pa
vaduotojas.

Viešnia žadėjo grįždama 
sustoti ilgesniam laikui 
New Yorke.

Ieva

Istoriniame miestelyje 
rasinės riaušės

Glassboro, N. J. — Čia 
iškilo riaušės tarp baltųjų 
ir negrų studentų. Vienas 
studentas peiliu sužeistas, 
45 areštuoti.

1967 m. birželio mėn. čia 
susitiko prez. Johnsonas su 
TSRS premjeru Kosyginu. 
Konferencijoje jie susitarė 
artimiau kooperuoti.

SUNKIAI SERGA
Alice Kunevičienė, “Lais

vės” skaitytoja ir,uoli rė
mėja, LLD ir Niujorko Lie
tuviu Moterų klubo narė, 
nasidavė į Walter Booth 
Memorial ligoninę, FluSh-

Jai buvo daryta operaci
ja, bet po operacijos ji dar 
nesustiprėjusi, 
nios, kada bus 
iš ligoninės.

Kunevičienė
Maspetho gyventoja. Linki
me jai greit pasveiktį.

I. M-nė

Nėra ži- 
paliuosuota

ilgamete

Po žaliuo jančiomis 
liepomis Forest parke

Tai bus pirmas piknikas 
šią vasara. Jis įvyks birže
lio 8 d. Jį rengia lietuviu 
Literatūros Draugijos 185 
kuopa.

Iš tikrųjų, tai bus dau
giau pietūs, negu piknikas 
Užsimokėję tik po du dole
riu ir puse svečiai; gaus ge
rai pasivalgyt! didelius pie
tus. ir dar priedui, baigiant 
popietę, bus pavaišinti deš- 
riukėmis (hot dogs) su rau
gintais kopūstais ir kava.

Todėl kviečiame visus pa
sinaudoti proga ir susirink
ti į visiems gerai žinoma 
Forest parka prie Woodha
ven Blvd. Pietūs bus išduo
dami lygiai 1 valandą.

Pastaba: Jeigu oras ne
leistų pietus valgyti parke 
po medžiais, tai viskas įvyk
tų “Laisvės” ^salėje Ozone 
parke. Rengėjai

LDS 1 kuopa ima 
vekeisiną

LDS 1-mos kuopos sekan
tis susirinkimas bus birže
lio 3 d., Laisvės salėje. 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, 7-tą vai. vakare. Bet 
sekantis susirinkimas po ši
to bus tik rugsėjo 2 d., toje 
pat vietoje. -

Daugelis narių pasimokė- 
ie duokles tik iki liepos 1 d. 
Ypatingai tie nariai priva
lo pasirūpinti atvykti į šį 
susirinkimą ir pasimokėti 
duokles, kad netapus su
spenduotais.

• Vienok kviečiami į šį su
sirinkimą ir tie nariai, ku
rių duoklės užmokėtos už 
visus metus. Turime daug 
dalykų apkalbėti kuopos 
reikaluose. Juo būsime dau
giau, tuo atliksime reikalus 
geriau. • ' **

LDS 1 Kp. Valdyba

A Famous American 1 
Lithuanian-born artist

Ben Shahn, the Lithua
nian-born artist, has been 
one of the great ones for 
many years. He is now 70, 
has wispy white hair, an 
impressive gray beard and 
a warm grandfatherly 
smile.

Shahn first became fa
mous with a series of paint-1 
ings of the Sacco and Van
zetti trial in the ’20s. During 
the depression, he was in
volved with several of the 
New Deal art projects, and 
painted many murals which 
still may be seen in public 
buildings all over the coun
try. He has continued his 
interest in the political are
na; he painted the dying 
in Nazi concentration 
camps and designed the 
peace dove poster for Sen
ator Eugene McCarthy’s 
campaign.. He has done 
magazine covers, advertis
ing art. tapestries, mosaics, 
illustrations — “Pm an old 
pro. I’ll do anything,” he 
savs.

Recently Ben Shahn com
pleted—after almost a year 
of hard work — a portfo
lio of lithographs based on 
a passage in a book he read 
40 years ago, 200 portfo
lios .of 24 original litho
graphs. which were dis
tributed by A. Lublin, Inc., 
and sold to art galleries in
cluding New York’s Ken
nedy Gallery, were printed 

1 on handmade paper, num
bered and signed individu
ally bv Shahn. These sold 
first for $4,500, then $5,- 

• 500.
, .“It hasn’t alwavs been 

like this,” the artist says.
, “During the depression, I 
t was commissioned by New 

York Ci tv to do a mural 
at the Rikers Island Peni
tentiary.” It was’nt done 
because of lack of funds. 
Once he painted a 30-foot- 
long hot doo’ for a Conev 
Island sign. Commercial art 
pan be good as fine art, 
Shahn thinks.

“You must never be 
afraid to try anything, to 
attempt to do something 
better, to become involved 
in life,” he says.

Ilse

Parengimų Kalendoriuj
Birželio 8 d.

LLD 185 kuopos pietų? 
Forest parke. Pradžia 1 vai.

Birželio 15 d.
Susitikimas su dr. Alber

tu Tėlyčėnu, Lietuvos on
kologijos (Vėžio Ligų) 
Mokslinio Tyrimo Institu
to direktoriumi. Svečias 
aiškins ir atsakinės į klau
simus, kaip yra su vėžio li
gomis kovojama Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje ir Jung
tinėse Valstijose. Pasižy
mėkite !

Liepos 20 d.
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Pradžia 1 vai. Jei
gu lytų tą dieną — tai per
einam į salę, po 102-02 Lib
erty Avė., Ozone Parke.

PRANEŠIMAI ,, 
'ft ’ 

“Laisvės direktoriams
Esate prašomi nepamiršti 

savo posėdžio ateinantį pir
madienį, gegužės 26. Sekr.

Ozone Park, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės 

(Lith. Bldg. Corp.) direk
torių susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 27 d. 2 
vai. popiet. Ji. G.

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia- 
cĮienį, birželio 4, Laisvės 
salėje. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vakare. 4

Valdyba

OZONE PARK, N.Y. x ą
LLD 1-os kuopos susirin

kimas įvyks gegužės 26 d., 
8 v. v., 102-02 Liberty Avė. 
Nariai kviečiami dalyvauti, 
nes bus svarbių tarimų. Tu
rėsime dvejų mėnesių atos
togas, (liepos ir rugpiūčio), 
tad prašome dalyvauti.

Kp. Pirm.

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas prane
ša, kad liepos mėnesį šau
kia militąrinėntarnybon 
22,300 jaunuolių.

Bostonas. — Mokslinin
kas dr. Schwab skelbia, kad 
vaistai kovai su azijine in
fluenza veikianti ir prieš 
Parkirisono ligą. .

Chicapn. — Apie 95 nroc. 
alkoholikų nėra gydomi, 
iki jie kur nors nesusižei- 
džia ar kitain rimtai nesu
serga. sako dr. Nieder, al
koholizmo tyrinėtojas.

Praga. — Čekoslovakiios 
ir Tarybų Sąjungos armijos 
turėjo vienos savaitės bend
rus manevrus Čekoslovaki
ios teritorijoje.
F

lt

Religinėse pamokose 
vis mažiau dalyvauja
New Yorkas. — Švietimo 

taryba informuota, kad 19- 
68 m. lankė religines pamo
kas 72,564 mokiniai, o pr&š 
metus lankė 84,039 moki
niai.

Mokyklų superintenden
tas Donovan pripažįsta, 
kad tarp mokinių vis ma
žiau norinčių lankyti reli
gines pamokas.

Dakar.—Senegalijos pašto 
ir komunikacijų darbinin
kai paskelbė streiką gegu
žės 13 d.

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIONAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt’.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda Iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50 
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI

• Užsakymus siųskite: □’

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417




