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KRISLAI
Džiaugiamės Lietuvos pažanga 
Veiksniai pažangą prakeikia 
Nixono žygiai Indokinijoje 
Prisimename Hitlerio šauksmą 
Didieji lėktuvai 747

— J. Gasiūnas —

Laikraštis “London Observ
er” skelbia, kad Tarybų Są
jungoje Pabaltijo respublikos 
pirmauja labai svarbių elek
troninių reikmenų gamyboje.

Lietuvoje dabar gaminamos 
flabai komplikuotos elektroni
nės mašinos ir kitoms šalims. 

* Dabar įvairių pramoninių ga
minių parduodama užsieniui 
gana daug.

Iš atsilikusios žemės ūkio 
šalies dabar Tarybų Lietuva 
patapo viena pirmaeilių pra
moninių šalių.

Didžiule Tarybų Lietuvos 
pažanga mes džiaugiamės. 
Lietuvių tauta tuo gali di
džiuotis. Užsienyje gyveną 
lietuviai, išsibarstę po įvairias 
šalis, taipgi gali džiaugtis di
džiuliais lietuvių tautos laimė
jimais.

Bet tuo nesidžiaugia įvai
rūs lietuviški veiksniai. Ma
tydami didžiulę pažangą pra
monėje, žemės ūkyje, sociali
niame gyvenime ir kultūroje, 
jie dar daugiau keikia ir šmei
žia Lietuvą ir kartu visus pa
žangos nešėjus.

Gaila žmonių, kurie taip ne
laimingai save • eikvoja ir 
drumsčia išeivijoje gyvenan- 
čius lietuvius, trukdo bendra
vimą su Lietuvos liaudimi. . * I

•

Lietuvos “vaduotojai” da
bar bando ryžtingai padėti 
prez. Nixonui Aziją “išvaduo
ti iš komunistinio pavojaus.” 
Veiksniu komitetai sveikino 
Nixono invaziją į Kambodiją, 
linkėjo ir dabar linki jam lai
mėti karą.

Daugelis jų labai naiviai 
galvoja, kad per Vietnamą, 
Laosą ir Kambodiją galima 
bus ir Lietuvos ‘išvadavimą” 
atsiekti. Todėl jie trokšta, 
kad karas nesibaigtų, bet dar 
labiau plėstųsi — net virstų 
pasauliniu karu.

Toks beprotiškas galvoji
mas negali padėti Lietuvai. 
Pasaulinis braduolinis karas 
juk sunaikintų ne tik Lietu
vą, bet ir visą pasaulio civi
lizacija.

f 1954 metais Amerikos re
daktorių draugijos susirinki
me Nixonas pasakė tai, ką jis 
dabar daro Indokinijoje.

“Jeigu norime toliau sulai
kyti komunistų eksp a n s i j ą 
Azijoje ir ypatingai Indokini
joje.. .turime dabar rizikuoti 
pasiuntimą Amerikos karei
vių,” Nixonas pareiškė.

Vietnamo karą jis dabar 
pavertė į Indokinijos karą. 
Amerikos karinės jėgos Tai
lande tik laukia įsakymo pa
dėti Tailando militaristams 
kariauti su partizanais. Tai 
kur čia karo galas? Jau 10 
metų kaip amerikiečiai ten 
kariauja. Jeigu ir dar 10 me
tų kariautų, vistiek Indokini
jos liaudis nepasiduos Ame
rikos imperializmui.

k Prisimename 1932 metais 
Hitlerio Šauksmą : “Mūsų 

^šalies gatvėse sumišimai. Pil
ni universitetai sukilusių ir 
riaušes keliančių studentų. 
Komunistai siekiasi sunaikinti

Karo baigimas gali apvienyti 
Ameriką, sako sen. Kennedy

Washingtonas. — Senato-3---------------------------------
riiis Ed. Kennedy parašė at
virą laišką Joseph Alsopui, 

| renkančiam žmonių nuomo
nes įvairiais politiniais klau
simais.

Kennedy laiške rašo, kad 
karo baigimas gali apvie
nyti Jungtinių Valstijų 
žmones, kurie dabar yra pa
sidalinę į dvi nesutaikomai 
priešingas stovyklas: vieni 
kovoja prieš karą, kiti re
mia Nixono karinę politiką.

Tokį sąmyšį Amerikoje 
sukūrė šis karas, kuris ple
čiamas po visą Indokiniją. 
Kennedy sako, kad jis 
griežtai protestuoja prieš 
karo plėtimą ir ragina jį 
baigti.

Kinija drąsina imperialistus, 
rašo tarybine “Pravda”

‘ Maskva. — TSRS dienraš-3--------------------------------
tis “Pravda” aštriai kriti
kuoja Kinijos vadovo Mao 
politiką. Dienraštis nuro
do, kad Kinijos vadovai ne
nori tartis su kitomis soci
alistinėmis šalimis, kaip ge
riau bendrai kovoti imperi
alistinę agresiją Indokinijo
je. ; ,
. Kinijos vadovai laikosi 
nusistatymo dominuoti Azi
joje. Jie viską daro, kad 
Tarybų Sąjunga ir kitos 
Europos socialistinės šalys 
negalėtų įsijungti į bendrą 
paramą kovai, prieš agresi
ją. ' Tarybų Sąjungos kvie
timą tartis Indokinijos ka
ro klausimu Kinijos vadovai 
atmetė.

“Pravda” primena, kad 
toks Kinijos vadovų elge
sys padrąsina imperialistus 
tęsti savo agresiją Indokini
joje ir kitur.

šalį. Rusija graso mums jėga ir 
respublika yra pavojuje. Taip, 
pavojuje iš vidaus ir iš lau
ko.” -

Taip, Hitleris laimėjo. Jis 
sukūrė barbariškiausią dikta
tūrą ir antrąjį pasaulinį ka
rą, kuriame antifašistinės jė
gos sunaikino Hitlerio galią.

Dabar karo puoselėtojai 
bando eiti tuo -pačiu pražū
tingu keliu, kuriuo ėjo Hit
leris su visa gauja. Baisu, kad 
amerikinis imperializmas ne
išprovokuotų Trečiojo pasau
linio karo.

Dabar didžiosios lėktuvų 
kompanijos labai garsina'nau
juosius lėktuvus 747. Toks 
lėktuvas kainuoja 2 3 milijo
nus dolerių, gali pervežti iki 
400 žmonių.

Lėktuvų 747 vairuotojai 
gauna į metus nuo $49,000 
iki $58,000 kuomet mažesnių 
lėktuvų vairuotojai tegauna 
nuo $36,000 iki $46,000.

Kai kas mano, kad lėktuvai 
747 gali būti pavojingesni 
žmonių gyvybei. Bet taip nė
ra. Jų vairuotojai gauna ge
rokai didesnį atlyginimą to
dėl, kad jie ima daug dau
giau atsakomybės juos vai
ruodami.

Komunistų konferenci
ja dėl Indokinijos karo

Paryžius. — Europos ka
pitalistinių šalių komunistų 
partijų atstovai susirinko į 
Paryžiaus priemiesčio Ivry 
majoro raštinę pasitarti dėl 
pagalbos teikimo Indokini
jos kovojančiai liaudžiai 
prieš Amerikos imperializ
mo agresiją.

Nusitarta išplėsti solida
rumo veiklą su Indokinijos 
kovotojais visose Europos 
šalyse demonstrac i j o m i s, 
piketais ir kitokiais gali
mais būdais.

Kalinys laimėjo $13,000
New Yorkas. — Negras 

militantas Martin Sos t re 
federaliniame teisme laimė
jo $13,000 atlyginimą už pa
darytą jam žiaurią skriau
dą.------ r; ; ....... .

■ Jis buvo areštuotas 1967 
m. ir kaltintas, narkotikų 
pardąvipė jimę. Bet jis 
griežtai užginČina, kad nar
kotikų niekada nepardavi- 
nėjęs. Kaliniams jis aiški
no, jog jį įkalino todėl, kad 
kovoja prieš rasinę diskri
minaciją.

Kad atskirti nuo kitų kali
nių, jis buvo 372 dienas lai
komas “vienutėje” arba 
kankinimo kambaryje. 
Teismas pripažino, kad tas 
žiaurus kalėjimo sargų el
gesys nieku nepateisinamas.

Taikos demonstracija 
išgąsdino gubernatorių

Lansing, Mich. — Pama
tęs atžygiuojant 15,000 tai
kos demonstrantų, republi- 
konas gubernatorius Wm. 
Milliken įsakė užrakinti vi
sas valstijos kapitoliaus du
ris, kad nei vienas demons
trantas vidun neįeitų.

Demonstrantai reikalavo 
taikos dabar. Jie reikalavo 
priimti Vaughano bilių, ku
ris suteiktų teisę šios vals
tijos jaunuoliahis neiti mi- 
litarinėn tarnybon, kol Kon
gresas karo nepatvirtina.

Londonas. — Premjeras 
Wilsonas paskelbė, kad bir
želio 18 d. įvyks parlamen
tiniai rinkimai Anglijoje. 
Tuo klausimu jau susitarta 
su karaliene Elizabeta.

Wilsonas mano, kad šiuo 
metū Darbo Partijai bus 
galima laimėti rinkimus ir 
išsilaikyti valdžioje. Kara
lienė sutiko paleisti parla
mentą.

Taikos kovotojai išgązdino 
militarinius viršininkus

Washingtonas. — Gink
luotųjų jėgų diena (geg. 9) 
buvo praleista be jokio at- 
žymėjimo daugelyje milita- 
inių stovyklų. Taikos kovo
tojų demonstracijų išsi
gandę, armijos viršininkai 
pranešė, kad tą dieną jokių 
iškilmių nerengia dėl “pir-j 
mo nacionalinio kareivių 
prieškarinio protesto.”

Studentą streiko konferencija 
sudarė vasaros veiklai programą

ra---------------------------------------------------------------New Haven, Conn.—Na
cionalinė studentų streiko 
konferencija įvyko Yale uni
versitete. Dalyvavo apie 500 
studentų iš 237 kolegijų ir 
universitetų.

Konferencijoje aptarta or
ganizuoti demonstracijas ir 
piketus gegužės 16, ginkluo
tųjų jėgų dienoje, prie 30 
militarinių stovyklų. Taip
gi nusitarta liepos 4 dieną 

I kviesti kareivius visokiais 
būdais pareikšti protestą 

ikarui.
Nusitarta vasaros, metu 

organizuoti kol e g i j o s e ir 
universitetuose-. kovos-, cen
trus prieš karą. ■ i .

Protestų bangos plečiasi
Washingtonas. — Ohio 

valstijoje Kent .universiteto 
keturių studentų užmuši
mas, Jackson, Miss., univer
siteto dviejų negrų studen
tų užmušimas, Augusta, 
Ga., šešių negrų užmušimas 
yra skaitomas reakcijos ir 
represijos pakilimu Jungti
nėse Valstijose.

Civilinėms teisėms ginti 
organizacijos ir taikos ko

Žodis į skaitytojus Laisves 
Jubiliejaus Albumo reikalu

Spaudos Bendrovės Direktorių sudaryta komisija 
“Laisvės” 60 metų gyvavimo sukakties atžymėjimui nu
tarė išleisti gražų Jubiliejinį Albumą. Tai bus daugmaž 
žurnalo “Šviesos” formato. Jame bus plačiai nušvies
ta “Laisvės” gyvavimo istorija. Per jį taip pat kiek
vienas pažangietis galės įsiamžinti Amerikos lietuvių 
istorijoje. Tikime, kad šia nepaprasta proga pasinaudos 
daug mūsų skaitytojų ir rėmėjų.

Šiuo reikalu išsiuntinėti skaitytojams laiškai, ku
riuose rasite visas informacijas, kaip ir kokioje formoje 
jūs tą galite padaryti. Labai, labai prašome tuoj į tuos 
laiškus atsiliepti. Tokio Albumo išleidimas didelis ir 
mūsų sąlygose gana sunkus darbas. Reikia visų ko
operacijos.

Albumui medžiagą tvarko Dr. A. Petriką. Visi jam 
padėkime tose gražiose pastangose.

Atsiliepimų pradžią jau turime. Štai jie:
Bronė ir Walteris Keršuliai, Brooklyn, N. Y. $200.00 
Feliksas Milvidas, Bayonne, N. J. .............. 100.00
S. V. ................................................................ 100.00
Povilas Beeis, Great Neck N. Y..................... 60.00
Irena ir Ričardas Januliai, Palmer, Mass. ... 30.00 
Ačiū jiems.
Visais Albumo reikalais rašykite:

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

Naujos Mobilizacijos Ko
mitetas Suruošė prieškari
nius protesto piketus prie 
30 militarinių stovyklų. Pa
skleista tarp kareivių nema
žai prieškarinių lapelių, 
kviečiant kareivius reika
lauti, kad būtų sulaikyta 
.agresija Kambodijoje ir kad 
ikaras dabar būtų baigtas.

Nixonas paveikė Fordą
Detroit, Mich. — Tarybų 

Sąjunga buvo pasiūliusi 
Fordo korporacijai pasta
tyti fabriką prie Kama upės 
150,000 sunkvežimių paga- 
minirpui į metus.

Nixono admįni s t r a c i j a 
tam pasipriešino, ir Fordas 
sutiko, nepriimti pasiūlymo.

Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad jis priešingas 
“amerkinės technol o g i j o s 
eksp o r t a v i m u i į Tarybų 
Sąjungą,.kuri ‘siunčia sunk
vežimius į Šiaurės Vietna
mą.” 

votojų organizacijos mobili
zuoja jėgas prieš reakciją 
ir represijas. Protestų ban
gos plečiasi visoje šalyje ir 
net užsieniuose.

Nixono administracijos 
karinė politika sudaro pa
grindą reakcijai ir represi
joms kilti. Todėl taikos ko
votojai nurodo, kad dabar 
reikia visomis jėgomis ko
voti prieš Nixono karinę 
politiką.

Šimtas uniją lokalą šaukia 
nacionalę konferenciją

Gegužės 13 d.3Chicago. — 
daugiau kaip šimtas unijų 
lokalų paskelbė šaukimą na
cionalinės eilinių narių kon
ferencijos birželio 27 ir 28 
dienomis Chicagoje.

Konferencijoje bus aptar
ta, kaip sėkmingiau apginti- 
unijistų teises, kurias Nix
ono vadovaujami didžiojo 
biznio trustai ir rasistai vi
sokiais būdais trempia.

Atsišaukimas reikalauja 
prez. Nixono sulaikyti karo 
plėtimą Azijoje, pažaboti 
Pentagono galią, visur pa
naikinti rasinę diskrimina
ciją ir t. t.

Pietų Afrika i š m e s t a iš 
tarptautines olimpijados

Amsterdamas, Olandija.—1 
Tarptautinis olim p i j a d o s 
komitetas, po ilgų ginčų, 
pagaliau nutarė išpiešti .iš 
tarp tautinės olipipijados 
Pietų (AfrikQs respublikos 
sportininkus,, kaip rasistus.

Prieš Pietų Afriką pasi
sakė daugelio Afrikos vals
tybių,. sociali s t įnių vals
tybių ir Europos vals
tybių atstovai. Jie nurodi
nėjo, kad Pietų Afriką, kon
troliuoja baltieji rasistai, 
neduodami jokių teisių gy
ventojų daugumai.

Amerikiečiai įsiveržė į Laosą, 
prisipažino sekretorius Laird

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pri
sipažino senatiniam užsie
nio reikalų komitetui, kad 
amerkiečiai kariai, kartu su 
pietvietnamiečiais kariais, 
buvo ir vėl įsiveržę į Laoso 
teritoriją.

Jie ten atlikę labai svar- teritorijoje kariauja.

AFL-CIO pildomoji taryba remia
Washingtonas. — AFL- 

CIO pildomoji taryba, pre
zidento Meany iniciatyva, 
nutarė prašyti prez. Nixo- 
no suteikti Izraeliui dau
giau ekonominės ir milita- 
rinės paramos, ypač suteik
ti daugiau militarinių lėk
tuvų.

Taryboje tupintieji ka
ro vanagai aiškina, kad Iz
raelis tik “ginasi” nuo ara
bų ir todėl jis esąs reika
lingas Amerikos paramos, 
kad jis galėtų nuo arabų 
apsiginti.

Jie nieko nesako, kad Iz
raelis yra užgrobęs plačias 
arabų teritorijas ir iš-jų vi
sai nesitraukia.

Longview, Wash. — Su- 
steikavo ir Columbia upės 
uostą bei plaukiojimą užda
rė 4,000 dokininkų. Sulai
kė 750 Japonijos ir Vakarų 
Vokietijos automobilių iš
krovimą.

Indijos valdžia uždarė 
Amerikos bibliotekas
New Delhis.—Indijos val

džia uždarė Jungtinių Vals
tijų bibliotekas ir kultūri
nius centrus penkiose vals
tijose.

Bibliotekose buvo 55,500 
knygų, kurių tvarkyme 
dirbo 43 indai. Dabar jie pa
silieka be darbo. Indijos 
valdžia buvo nepatenkinta 
Amerikos propaganda per 
bibliotekas ir kultūrinius 
centrus.

Kubos delegacija 
lankėsi Švedijoje

Stockholmas. — Švedijoje 
lankėsi Kubos delegacija, 
kuriąi vadovavo komunika
cijų mihistras J. Montane-

Kubiečiai lankėsi fabri
kuose ir turėjo susitikimą 
su premjeru Palme bei ki
tais aukštais valdžios virši
ninkais.

bią specifikinę misiją, bet 
mūšiuose su partizanais 
amerikiečiai nedalyvavę. 
Tuo pačiu sykiu Pietų Viet
namo užsienio reikalų mi
nistras Lam sako, kad piet- 
vietnamiečiai kariai Laoso

Chicago. — Namų dažyto
jų unijos lokalas 350 priė
mė rezoliuciją prieš invazi
ją Kambodijoje. Reikalau
ja atsteigti taiką pietryti
nėje Azijoje.

Maskva.— Tarybiniai ra
šytojai pasmerkė invaziją į 
Kambodiją.

EKSTRA
Washingtonas.— Iš Saigo- 

no gautas Amerikos milita
rinių jėgų pranešimas, kad 
pereitą savaitę mūšiuose 
Vietname ir Kambodijoje 
žiivo 217 amerikiečių, o 
daug buvo sužeistų. Tai di
džiausias savaitinis nuosto
lis per pastaruosius šio ka
ro metus, štai ką reiškia 
prezidento Nixono politika 
karą plėsti ir mūšius aš
trinti, kad, kaip jis sako, 
“apsaugojus amerikiečių 
gyvybę”...
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Tai jau ir Laosas!
Saigono armija jau pradėjo veržtis į Laosą. Bet ar 

tik ji viena? Ką daro amerikiečiai?
Ir vėl ta pati baisi, apgavinga istorija: amerikiečiai 

toje armijoje tiktai “patarėjų” pareigose. Mūsų armijos 
daliniai toje invazijoje nedalyvauja. Žinoma, Amerikos 
lėktuvai įsiveržėlius apšaudo iš oro. Ir taip toliau, ir 
taip toliau!

Kambodijos istorija kartojasi. Karas išplėstas dar 
Į vieną šalį. Misija lygiai ta pati: “surasti ir sunaikin
ti liaudiečių ir šiaurvietnamiečių bazes Laose.” Iš tų 
bazių grūmojąs Pietų Vietname amerikiečiams pavojus. 
Tą pavojų, girdi, reikia pašalinti...

AE šis karo išplėtimas į Laosą priklauso tik Saigono 
militaristų klikos iniciatyvai ir valiai? Nesąmonė. Aiš
ku, kad tą naują žygį suplanavo ir vykdo mūsų Washing- 
tonas, mūsii vyriausybė su prezidentu Nixonu priešaky
je. Apie tai negali būti jokios abejonės.

Ar jau terorui uebera ribų
JAU kai kurie ir komerciniai laikraščiai pradeda baisė

tis šioje šalyje įvykiais. Kur link einame? Prie ko tas 
veda?

Chicagoje nušauti du negrai, Black Panthers par
tijos nariai. Kent, Ohio, nušauti keturi balti studentai, 
Augustoje, Georgijoje, nušauti šeši . negrai. Jackson, 
Miss., nušauti du juodi studentai, devyni sužeisti. Ir nu
šauti be jokios priežasties. Nušauti tų, kurie pastatyti 
prižiūrėti tvarką, laikytis įstatymų, budėti, kad tarp 
žmonių santykiai nebūtų drumsčiami. !

Argi jau terorui nebėra ribų? Ar ilgai žmonės tą 
terorą toleruos? Kas bus, kai jų kantrybė išsisems ir 
imsis jėga gintis? Gatvėse žmonių kraujas juk upeliais 
tekės....

Tegu apie tai rimtai pagalvoja tie, kurių rankose 
valstybės galia ir jėga. • ;

Prieš smurtą, prievartą, terorą kils pasipiktinimas...
----- rl--------------

Geras ir toks pavyzdys
LOS ANGELES St. John’s Episcopal bažnyčios kuni

gas ir parapiečiai nutarė uždaryti savo bažnyčios didžią
sias duris ir laikyti uždarytas, kol Vietnamo karas tęsis. 
Tai išreiškimas jų protesto prieš karą. Tai, žinoma, tik 
pasyvus protestas, bet jis turi savo vertę. Kiekvieną kar
tą tikintieji eidami bažnyčion per mažąsias duris prisi
mins, kad karas tebeina, kad už jo nutraukimą reikia 
kovoti.

Šios bažnyčios pavyzdį turėtų pasekti ir kitos baž
nyčios. Amerikoje yra apie 150 lietuviškų bažnyčių. Ku
ri bus pirmutinė pasekti Los Angeles St. John’s Epis
copal bažnyčios pavyzdį ir nors tokioje formoje išreikš 
protestą prieš Vietnamo karą? Nejaugi neatsiras nė 
vienos?

Dabar jau aišku
Iš karto nebuvo aišku, kodėl per visas propagandos 

ir informacijos priemones pradėjo garsiai skambėti pra
nešimai iš Kambodijos, kaip daug ten randama ir sui
mama visokių karo pabūklų, kurie priklausą Š. Vietna
mo armijai. Kas nors pasirūpino surasti priežastį. Pa
sirodo, kad Gynybos sekretorius Melvine R. Laird pa
siuntė į Vietnamą vyriausiam Amerikos jėgų komendan
tui gen. Abrams įsakymą, kad tokių žinių labai reikia 
Amerikos žmonių kariniam ūpui pakelti.

Šią paslaptį atidengė žurnalas “Newsweek.”
Žinoma, Laird puse lūpų užginčija tokį įsakymą gen. 

Abrams davęs, bet mažai kas juo tiki. Ryšium su šiuo 
karu daug, daug dalykų slepiama nuo Amerikos žmonių. 
Juk per beveik dvejus metus buvo laikoma slaptybėje 
ir Songmy skerdynės baisioji istorija. Slaptybėje buvo 
laikoma ir ruošimasis užpulti Kambodiją.

Vieno Anglijos klubo na
riai nutarė pasipuikuoti 
žmonoms savo gabumais. Jie 
suorganizavo tris komandas 
po 6 žmones, o varžovais 
pakvietė savo žmonas. Ke
turios moterys kvietimą pri
ėmė, nors nė viena rankoje 
nebuvo turėjusi meškerės. 
Varžybos pasibaigė baisiu 
vyrų komandų sutriuškini
mu. Moterys sugavo 4 kilo
gramus žuvies, o visos trys 
vyrų komandos — 750 gra
mų.

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

Dvidešimtmetis Prancūzi
jos žemės ūkio ministro sū
nus parašė knygą. Ji vadi
nasi: “Kaip aš auklėjau sa
vo tėvus.” Įžangą parašė 
tėvas.

Pagal Prancūzijos auto
inspektorių statist i k ą iš 
1,000 per parą įvykstančių 
autokatastrofų dieną žūsta 
45 žmonės, naktį — 81 žmo
gus.

Prancūzai mano, kad va
žiuoti naktį yra 6 kartus 
pavojingiau, negu dieną.

DU KOLUMNISTAI, 
DVI SKIRTINGOS 
NUOMONĖS

Kiekvienas komercinis 
dienraštis turi po keletą ko- 
lumnistų. Tokia jau sena 
tradicija. Kartais visi to 
dienraščio kolumnistai bū
na to paties politinio nusi
statymo, bet labai dažnai 
tiksliai samdomi skirtingų 
pažiūrų kolumnistai, kad 
laikraštis patrauktų visokių 
politinių pažiūrų skaityto
jus. Pav., “The N. Y. Post” 
turi tokį pažangų kolumni- 
stą kaip Max Lerner ir to
kį nepataisomą reakcininką 
kaip Buckley. Dažnai jų 
tos pačios dienos kolumnos 
būna tuo pačiu dienos klau
simu, bet jose nuomonės 
griežtai skirtingos.

Kai kada mes gauname ir 
paskaitome New Jersey 
valstijos sostinėje leidžiamą 
dienraštį “The Trentonian.” 
Jame matome kolumnistą 
Joseph Alsop, užkietėjusį 
reakcininką ir karštą prezi
dento Nixono politikos ir 
karo Pietrytinėje Azijoje 
šalininką, ir kolumnistą Art 
Buchwald, vieną iš pačių 
pažangiausių buržua z i n ė s 
spaudos kolumnistų ir kie
čiausiai nusistačiusį prieš 
Nixoną ir šį karą. Beje, 
Buchwald ne tik sklandus 
kolumnistas, bet ir geras 
jumoristas.

Tai va gegužės 14 dienos 
“The Trentonian” laidoje ir 
randame Alsopo ir Buch- 
waldo kolumnas Vietnamo 
karo reikalais. Alsopąs pik
tai. neva', atvirame laįške 
senatoriui; Edward. Kenne
dy puola studentus ir jau
nimą už prieškarinius 
veiksmus. Ypač jis smerkia 
įvykusią Washingtone de
monstraciją. Tai esanti de
monstracija prieš Amerikos 
karinių jėgų laimėjimą, 
įsiveržiant j Kambodiją. 
Kremlius ir Pekinas išgirdę 
labai nudžiugsią. Kadangi, 
kaip žinia, sen. Kennedy 
nepritaria Nixono politikai, 
tai Alsopas savo “laiške” 
ragina jį pasitaisyti...

Tuo tarpu Art Buchwald 
pašiepiančiai kalba apie 
tuos, kurie visą laiką mokė 
jaunimą savo tikslų sieki
mui “panaudoti esamąją 
sistemą,” bet kai dabar tas 
jaunimas pajudėjo, kad tą 
sistemą panaudotų, tie “mo
kytojai” iš proto kraustosi 
prieš jaunimą. Pav., jis su
kuria tokį atsitikimą:

Studentų delegacija atsi
lanko pas kongresmaną su 
protestu prieš karą. Nors 
nenoromis, bet jis studentus 
įsileidžia į savų kabinetą. 
Bet viską daro, kad nereikė
tų kalbėti su studentais rim
tai. Nori juo,s užbovyti. Pa
galiau kongresmanas sako: 
“Veikiant per šią sistemą, 
jūs veikiate tikrai ameri
koniškai.” Jauna studentė 
atsako: “Labai pamokan
tis patarimas. Mes sugrįžę 
namo suorganizuosime vi
sus piliečius, kad jie, lapkri
čio susirinkimuose jūsų ne
beišrinktų į Kongresą.”

Kongresmanas: “Jūs tai 
daryti negalite. Jau dvide
šimt metų kaip aš sėdžiu 
Kongrese.”

Studentai: “Tai mes žiū
rėsime, kad jūs ten ilgiau 
nebesėdėtumėte.”

Kongresmanas: “Laukan, 
jūs komunistai! Jūs visi 
esate supuvę bomai!”

Už DIALOGĄ
SU DIPUKAIS

Dienraščio “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimo priimto
je rezoliucijoje skaitome:

“Iš naujesnių poreiškių 
užgirti dialogą su kitų sro
vių žmonėmis, ypatingai su 
išvietintaisiais, pap rastai 
vadinamais ‘dipukais.’ Jų 
tarpe yra didelis rezervas 
lietuvybės išlaikymui Ame
rikoje, taip ir pažangiajai 
spaudai ir organizacijoms.

Su jais reikalingas tamp
resnis ryšys. O tam reikia 
atmesti požiūrį, kad daugu
ma jų blogi ir Lietuvos 
priešai. Yra tarpe jų nu
sikaltusių Lietuvos liau
džiai, bet tokių mažuma.”

Tai, žinoma, mintis ne 
nauja. Pažangiečiai visuo
met ieškojome ryšių su iš
vietintaisiais. Deja, dide
liais pasisekimais negalima 
pasigirti. Vilniečių paragi
nimas šiuo reikalu nenuleis
ti rankų ir neprarasti vil
ties yra vietoje ir laiku.

KLERIKALŲ TROŠKI
MAS, KAD FAŠIZMAS 
AMERIKOJE ĮSIGALĖTŲ

Chicagos kunigų “Drau
gas” gegužės 12 dieną savo 
vedamajame “Didysis pavo
jus — antrasis Vietnamas” 
muša trivogą ir šaukia gel
bėtis prieš tuos amerikie
čius, kurie šiandien kovoja 
prieš Nixono politiką ir 
/Vietnamo karą. Juos rei
kėtų griežtai sudrausti, nes 
jie, girdi, ruošia čia Ameri
koje “antrąjį Vietnamą.” 
Kai “patriotiški ir su
sipratę jaunuoliai,” šaukia 
“Draugas,” “guldo gyvybes 
už savo krašto garbę ir 
Pietryčių Azijos laisvę, tuo 
tarpu antrojo Vietnamo ša
lininkai degina šaukimo kor
teles ir beveik iškeliami į 
didvyrius. Gerieji miršta 
kovoje prieš komunizmą, 
triukšmau jautieji masės 
įtakoje naudojasi laisve 
griauti savo įstaigoms. Ir 
jeigu tokios nuotaikos vy
raus ilgiau, tai ir sudarys 
pavojų dar didesniam pra
laimėjimui.”

Išvada klerikalams aiški: 
reikia smurtu ir jėga visą 
karui opoziciją sutriuškin
ti!

Bet, žinoma, darbas būtų 
nelengvas, nes ir “Draugas” 
pripažįsta, kad toji opozi
cija yra milžiniška, apė
musi didžiausius gyvento
jų sluogsniusį, Tik pasiklau
sykime :

“Šiuo metų didysis pavo
jus Amerikai ir yra antro
jo Vietnamo ’ sukūrimas sa
vame krašte.! Negalime bū
ti lengvatikiai ir manyti, 
kad tai padarė tik keli 
triukšmaujantieji studentai. 
Bet taip patį būtų klaidin
ga manyti, Ifad tai padarė 
tik Šiaurės Vietnamo ar 
pagaliau Mąskvos įsakyti 
komunistai, i Tai padarė ir 
karo eiga, ir kyląs nepasi
tikėjimas karo vedimu, ir 
įsisenėjusi izoliacionistinė 
nuotaika ir pagaliau didelės 
dalies gyventojų nusiteiki
mas prieš karą tolimame 
krašte. Juk čia matome de
monstracijose ne tik komu
nistus ir jų simpatikus, bet 
net krikščioniškas grupes 
su' savo dvasininkais prieš
aky, matome ir pacifisti
nius sambūrius su neaiškios 
filosofijos skelbėjais.”

Prie šių jėgų, beje, reikė
tų pridėti dar ir popiežių 
Paulių VI. “Draugo” re
daktoriams gal “nežinoma,” 
kad ir Paulius yra pasisa
kęs už Vietnamo skerdynės 
baigimą-nutraukimą. Ir jį 
reikėtų likviduoti. Ar ne?

NAUJA TEISINGA 
TAKTIKA

“Vilnies” redaktorius V, 
Andrulis daro tokias išva
das:

“Anksčiau, po didžių sam
būrių sostinėje, tolimesnė 
veikla buvo palikta komi
tetams įvairiuose miestuo
se. Vašingtonas būdavo pa
liktas ramybėje. Šį kartą 
kitaip ir, reikia sakyti, sėk
mingiau.

Daugelis demonstrantų 
pasiliko Vašingtone. Jie 
lankosi pas Kongreso na
rius ir. ragina juos veikti 
prieš karą.

Iš universitetų, iš organi
zacijų, net iš bažnyčių vyks
ta masinės delegacijos, kla
bena Kongreso narių bei 
valdžios pareigūnų duris.

Artėjant kongresin i p m s 
rinkimams, tas labai svar
bu.”

Gyvenk ilgai
Nori gyvent ir prinokt 

senam amžiui? .
Britanijos Medikalės Aso

ciacijos knygutė “Sixty 
Plus” siūlo sekantį patari
mą: , . . ,

Tuokįs (ąpsivesk),yąigyk 
protingai, nukirskj savo gė
rimus, mankšfyĮds, layink 
sąvo . užsiėmimus, tęsk savo 
lytinį gyvenimą iki pabai
gos, kuomet liks tik glamo
nėjimas ir bučkiai.

Knygute nurodo, tarp kL 
tų dalykų, kad Kinijos h* 
Indijos išminčiai tiki, jog 
reguliari lytinė akcija yra 
kranas jaunystės, kad vedę 
žmonės gyvena ilgiau negu 
pavieniai, kad vedę kunigai 
gyvena ilgiau negu Romos 
katalikų celibatistai.

Tai jau davatkai popie
žiui špyga po nosia.

J. N.

Į vieną Anglijos naktinį 
barą atklydo lankytojas! 
“Adomo kostiumu.” Ne
kreipdamas dėmesio į kitus 
lankytojus, vyras priėjo 
prie baro ir užsisakė alaus. 
Barmenė atsisakė jį aptar
nauti. Kodėl? “Iškarto ma
tyti, kad neturite su savim 
pinigų.”

Viename Olandijos resto
rano meniu nėra nurodytų 
kainų. Svečiai patys savo 
nuožiūra rašo sau sąskai
tas. Šeimininkas yra labai 
patenkintas — svečiai vidu
tiniškai moka 1.5 dolerio 
daugiau, negu jis tikėjosi. 

SVAJONĖ
Kad pasiekčiau debesį baltą, — 
Apkabinus nuskrisčiau su juo 
/ žvaigždyną žydrynėj pabertą, 
~ dausas mėlynąsias aukštai.

1 Ir, parnešus iš ten žvaigždžių saują, 
Išbarstyčiaų tėvynėj manoj, 
Kad žibėtų jai dieną ir naktį, 
Skleistų meilę gausiojoj šeimoj.

O jei saulę pasiekčiau — jos šilumą ;
Dovanočiau pasaulio tautoms,
Amžinai kad klestėtų jos laisvos, 
Būt laimingos tėvynėj savoj.

K. žakavičienė
Kaunas, 1970 IV 11

masinę masturbaciją. •. To
kią laukinišką ekshibiciją^ 
šokiu vadinti negalima, ne& 
ten jokio meno, jokios este
tikos nėra!

Amerikos profesio n a 1 a i 
baletistai skundžiasi sun
kiomis sąlygomis; teigiama, 
jog kai kurie jų stačiai ba
dauja. O jie geri šokėjai. 
Dirbančiųjų grupėse algos 
labai mažos ir paklausa ne 
didžiausia. Valstybė jais 
nesirūpina. Dramoje sek
sas, burleskinis striptyzas, 
pornografija ir tos rūšies 
kinas šiuo metu labiausiai 
publiką domina. Įėjimas į 
Brodvėjaus kino teatrą 
Newi Yorke savaitgalio va
kare atsieina iki $4.75 ir 
daugiau. Gi klasikinis ba
letas apleistas! Tai gady
nės dvasia. Gaila!

Ritmingas šokis, pritaiky
tas muzikai, tai svarbi žmo
gaus kultūrinio gyvenimo 
fazė. Gražiai šokanti pora 
patenkina ne tik save, bet 
ir žiūrovus.

Šokis tampriai surištas ir 
su savitu tautos gyvenimu, 
jos aspiracijomis, siekimais, 
psichika, kultūra, menu ir 
kt. Šokių specialistas Ka
zys Poškaitis savo straips
nyje “Lietuviško šokio klau
simu” savaitraštyje “Lite
ratūra ir menas” š. m. kovo 
21 d. sako:

‘Šokis — ne atsitiktinis 
reiškinys tautos gyvenime, 
jis aprėpia ne tik buitį ir 
papročio. Jo įvaizdžiuose, 
simboliuose atsispindi ir 
dvasinis tautos gyvenimas, 
moralė. Turinio bei formos 
savitumas leidžia suvokti ir 
nacionalinio mąstymo ypa
tybes ... Galima tvirtinti, 
kad kiekviena tauta turi sa
vą šokio psichologiją, nes 
ne visi vienodai girdi muzi
ką ir jos ritmą, skirtingai 
traktuoja tuos pačius reiš
kinius.”

Visai loginga ir teisinga!
Yra šokių, kuriuos atlie

ka tik lavinti profesionalai 
šokėjai (baletas), ir t. v. 
masiniai šokiai, kuriuos šo
ka,, “kas tik moka.” Be liau
dies šokių, yra estradiniai 
šokiai, tokie, kaip valsas, 
tangas, baleras, polka, fok
strotas ir kiti, lengvąi. mi
nios išmokstami ir gražiai 
pašokami.) T(. .Lietuvoje šiuo 
metu yra estradinių šokių 
ratelių, kurie .dalyvauja 
konkursuose ne \ tik : “n^- 
niie,”. bet Ėygoje, Talinę, 
Prahoje, Varšuvoje, Mask
voje, Londone ir kitose sos
tinėse. Jie- net premijas lai-- 
mi. Tik jie skundžiasi, kad 
Tęvynėję maža saliuto dar 
rfiažiau parketų jiems lavin
tis. Kultūros namų grin
dys, dažniausiai, minkšto 
medžio lentų, prie kurių 
“padai svyla,” o jie nori sli
daus poliruoto parketo, kad 
kojos juo lengviau skraidy
tų. O kur jau yra parke
tas, kolūkio valdyba skun
džiasi, kad šokėjos smailais 
kulnukais švelnų parketą 
suardo. Turi pagrindo skųs
tis ir vieni, ir kiti!

Amerikos jaunimas panei
gė liaudies ir gražius se
nesniosios kartos šokius, o 
įsikibo tik į laukinišką tvis
tą, kurio išpildyme nėra 
nei meno, nei grožio, tik 
nekultūringas kraipymasis. 
Netaip dar blolgai atrodo 
tvistas tokiuose pobūviuose, 
kur dalyvauja santūrus, 
rimtas jaunimas. Bet tęle- 
vizoriaus ekrane kartais 
tenka matyti, kai Šoka ilga
plaukiai barzdočiai su toly
gios kategorijos partnerko- 
mis. Ten tie judesiai tiek su
vulgarinti, kad panašūs į

Apie pasiutimus
Praeitais metais Califory 

nijos pasivaikščiotojas mirė 
po 133 dienų nuo pasiutu
sios laukinės katės įkandi
mo.

Tai buvo ilgiausias laikas 
bile žmogaus, gyvenusio po 
pagavimo nuodingos ligos, 
sakė viešojo sveikatingumo 
oficialai.

Nacionalis pranešimų cen
tras Atlantoje raportavo, 
kad dešimti iš eilės metai, 
kuriuose daugiau laukinių 
gyvulių, negu naminių, gavo 
pasiutimą.

Žodis pasiutimas paeina 
iš. lotynų ’kalbos — biauri 
užkrečiama liga, charakte
rizuojanti nervų sutrikimą, 
netekimą ,; sąmonės, paraly
žių iri galop mirtį. Nuodas 
įsigauna į žmogaus ar gy
vulio .įkandimą, įdrėskimu 
nuo kito ta liga apsikrėtifc 
sio gyvūno.

Praėjusiais metais buvo 
3,522 patvirtinti pasiutimai 
visoje šalyje: šunų — 256, 
kačių 165, skunkių 1,156, 
galvijų — 359, lapių —388, 
šikšnosparnių — 321 ir 
“rakūnų” — 255. Kitų gy
vulių randama: arklių, avių, 
ožkų, kiaulių, bobcats, ca- 
yots, vilkų, voverių, kralikų, 
oposumų, muskrats, šeškų 
ir žiurkių.

Daugiau kaip 30,000 žmo
nių yra įskiepijama prieš 
pasiutimo ligą. Skiepus ga
mina iš anties embryo ir 
pasiutėlių smegenų.

Čiepai daro blogą efektą 
tūluose atvejuose, ir to pa
sėkoje tarp 1957 ir 1968 m. 
buvo 14 mirčių. .

J. N. *
------- V

New York. — Suareštuo
tas portorikietis Carlos Fe
liciano ir kaltinamas padė
jime 37 bombų įvairiose 
miesto dalyse. Laikomas po 
$150,000 užstato.

Lubbock, Texas. — Čia 
siautęs tornadas užmušė 26, 
sužeidė apie 1,000 žmonių, 
padarė daug nuostolių.

Washingtonas. — A F L - 
CIO pareiškė, kad Nixono 
pastangos sukęntroliuoti in
fliaciją “visai subankruta
vo” ir veda šalį prie ekono
minės depresijos.

Londonas.— 68 darbiečia* 
parląmento atstovai pa-^ 
smerkė Amerikos karinę 
Politiką ir Anglijos valdžios 
kooperavimą su Amerika.

I
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HAROLDAS KREFTAS

Pagaliau dideles ateities miestas Lietuvos uostamiestis 
vokiečio akimis

(Pabaiga) Naujoji pramone
Gal ant jų sąžines

Vis dėlto (o gal tik dėl to) 
“Rytų ekspertai” iš Vakarų 
Vokietijos ir USA jau daug 
metų apsiputoję rėkia savo 
žurnaluose: “Klaipėda per 
karą buvo sugriauta, o kas! 
šiandien atstatyta, daro 
menką įspūdį.’ Visai ga
limas daiktas, tarp šitų ra
šeivų surastume ne vieną 
iš tų, dėl kurių kaltės 1944 
metų pabaigoje ir 1945 me
tų pradžioje du trečdaliai 
miesto ir buvo sugriauti ir 
išžudyta daug žmonių.

Aš nustebęs apžiūrinėju 
visuomeninius pastatus, ku
rie yra modernesni negu 
gyvenamieji namai. Skonin
gi nauji kino teatrai, gražūs 
restoranai ir parduotuvės 
statomi ne tik Klaipėdoje, 
bet ir visoje Lietuvoje. Ži
noma, jeigu pasiklausime 
minėtų “ekspertų,” tai dings 
visas džiaugsmas. Mat, pa
sak jų, kino teatrai stato
mi.-. tik politinei propa
gandai.

Bet kadangi jau tie ponai 
taip įsismagino, suteikime 
jiems dar žodį: “Apgriuvę 
anie namiūkščiai...” So
cializmas įrodo, kad jisai 
stato kitaip. Juk ne jis pa
statė tuos niūrius ankštus 
namus, jis tik dar jų nenu
griovė. Tai tik laiko klau
simas. Tiesa, jau keletą 
kartų atidėtas, nes gyvento
jų skaičius auga taip spar
čiai, kad ir esant dideliems 
statybų tempams, būtų pro
blema blema taip greitai 
neįmanoma išspręsti.

Jos audringas augimas 
yra čia visa ką pagimdęs, 
jis tokiu pat tempu ugdo 
viską: gyventojų skaičių, 
gyvenamų namų statybą, 
buitines įstaigas, netgi ap
linkines kurortines vietas.

Klaipėda vis labiau gar
sėja toli už Tarybų Sąjun
gos ribų kaip laivų statybos 
miestas, kaip uostamiestis 
ir kaip pramonės miestas.

Po pirmojo pasaulinio 
karo miesto veidą nulėmė 
primityvus uostas, maža
reikšmė laivų statykla ir 
nedidelis medžio apdirbimo, 
celiuliozės ir tekstilės įmo
nės. Bene labiausiai buvč 
žinomas Klaipėdos krašte 
apdorotas gintaras. Dabar 
miesto veidą apsprendžia 
motorinių laivų statykla, vi
sapusiškai mechaniz uotas 
uostas, tobula technika ap
rūpinta žvejyba, ir daugybė 
naujų įmonių.

Didžiuliai fabrikai
Po 1945 metų čia išaugo 

visiškai nauja, elektro-tech- 
nikos įmonė. 1,000 šios 
įmonės darbininkų gamina
ma produkcija — ne bet ko
kia: ji eksportuojama dau
giau kaip į 30 šalių. Bur
žuazinėje Lietuvoje buvo 
dar mažos, beveik visai 
amatinin kiškos įmonėlės, 
kurios per metus pagamin
davo mažiau kaip po 30,000 
dėžučių konservu. Šiandien 
Klaipėdoje yra pajėgus 
Konservų fabrikas. Gamy
ba išaugo tūkstanteriopa,— 
per metus pagaminama apie

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, 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
Pramonė ir jos pasiekimai 
Statybos laimėjimai 
Susisiekimas ir jo priemonės 
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

2.
3.
4.

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

Knygos kaina $2.50

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

30 milijonų dėžučių aukštos 
kokybės (penkiasdešimties 
įvairių rūšių konservų). 
Konservuota žuvis iš Klai
pėdos vertinama gerai ne 
tik Tarybų Sąjungoje. Ją 
perka afrikietis Ganoje, 
Nigerijoje ir Gvinėjoje 
taip pat mielai, kaip ara
bas; netgi kraštai, pa
tys gaminantys žuvies kon
servus, import u oja jų iš 
Klaipėdos. Vokietijos Demo
kratinė Respublika, Lenki
ja, Kuba, o taip pat ir Vo
kietijos Federatyvinė Res
publika. gabenasi prekių iš 
Klaipėdos.

Pramonės vaizdą papildo 
medvilnės verpyklų fabri
kas “Trinyčiai” su 3,000 
darbininkų, savo ambulato
rija moderniais sanitari
niais įrengimais, savu vai
kų darželių, pionierių sto
vykla ir klubu. Įmonė yra 
aštuonis kartus didesnė už 
tą, kurią paliko kapitalistai. 
Mašinos, kurios sukasi be 
perstojo, pagamina per me
tus 9,000 tonų siūlų; 1937 
metais visa Lietuvos teks
tilės pramonė pagamino ma
žiau negu 1,000 tonų. Gi
miningas šiai .įmonei yra 
fabrikas “Gulbė,” pagami
nantis per metus 20 milijo
nu metru medvilnės audi
niu.

Miesto širdis — 
laivų statyba

Apsistokime valandėlę 
prie miesto visų didžiausios 
gamyklos — laivų statyklos. 
Praėjusio amžiaus viduryje 
čia įsikūrė kažkoks Linde- 
nau. Statykla gamino ma
žus keleivinius garlaivius, 
baržas, žemkases ir garines 
valtis. Bet Lindenau biznis 
vegetavo. Po pasaulinės 
ekonominės krizės statyklo
je dirbo 500 žmonių. Didžio
sios vokiečių laivų statyklos 
buvo toliau į vakarus, ir 
niekas nebuvo suinteresuo
tas padėtį Lietuvos vyriau
sybei įrengti modernesnę 
įmonę — jų Klaipėda, ne
paisant viso dėl jos keliamo 
trūkšmo, buvo laikoma Eu
ropos užkampiu. Tik 1949 
metais, jau socializmo sąly
gomis, buvo pradėta staty
ti pajėgi laivų statykla. Ji 
tiesiog augte išaugo, nes 
Baltijos jūrai buvo reikalin
gi traleriai, o traleriai — 
tai žuvis.

— Kokio didumo laivus 
jūs statote?

— Iš pradžių projektavo
me ligi 1,250 tonų. Tačiau 
1957 metais jau statėme 
2,500 tonų talpos, o rekon
stravus statyklą—ligi 3,670 
tonų.

— Ką daugiau statote?
— Visų pirma tralerius 

su didelės talpos įrengimais 
šaldymui žuvies.

— Girdėjau, statote ir 
sausuosius dokus?

— Taip, laivams ligi 4,500 
tonų.

— Kam jūs juos tiekiate?
—Daugiausia tarybiniams 

uostams, jų tarpe ir tiems, 
kurie yra ne prie Baltijos 
jūros. Esame pastatę ir 
Kubai, Suomijai, Bulgarijai.

Aš padėkojau, ir štai jau 
kompetetingas palyd o v a s, 
pasiruošęs supažindinti su 
naujutėlaičio tralerio vidu
mi. Apie specialius klausi
mus mažai nusimanau. Bet 
tai, ką. matau, daro gerą 
įspūdį ir nespecialistui. Švie
sios mašinų salės, žuvies 
perdirbimo ir šaldymo įren
gimai, o visų pirma — mo
dernios patalpos įgulai.

Dabar čia Klaipėdoje sta
toma dar ir nauja laivų re
monto įmonė, didžiausia 
tarybinėse Pabaltijo respu

blikose. Ji užims 50 hekta
rų plotą, joje dirbs 10,000 
darbininkų; per 3-4 savaites 
bus sumontuojama 25,000 
tonų talpos laivas. Jau 1970 
metais įmonė veiks..
Miesto gyvenimo sūkury
Laivų statykloje bematant 

pralekia man diena. Tad 
belieka popietė ir vakaras 
pasirankioti žinių, įspūdžių 
iš Klaipėdos gyvenimo. Mes 
išeiname pasibastyti po 
miestą trise — Laima, vie
nas lietuvis žurnalistas ir 
aš. Tai neįprastas savotiš
kas miestas savo judrumu. 
Dieną pastebi, kad daugu
ma moterų, ypač jaunesnių, 
rengiasi rūpestingiau negu 
vyrai. Vakare vos begali at
pažinti vyrus, kai jie gra-
žiai apsirengia, p a s i r o d o 
restorane, kuriu čia nema- 
žai, praleisti laiko ir pašok
ti. Čia šokami visi moder
nūs šokiai, kurie šiandien 
šokamavisama pasaulyje, ir 
niekas nesistebi, kad čia, 
kaip ir kituose kraštuose, 
jaunos merginos (ir ne tik 
jaunos) eina j šokius (ir ne 
tik į šokius) su mini sukne
lėmis.

Vakarai šiame mieste ne
pasižymi ramybe, kaip ir 
visuose uostamiesčiuose, 
bet žmonės prie to pripratę, 
toks j au čia g y v e n i m a s. 
Krautuvės atidarytos ilgiau 
negu pas mus. Vakarais ei
na daugelis apsipirkti. Čia 
net tarp devintos ir dešim
tos valandos atviros ir kir
pyklos; iki vienuoliktos va
landos trunka pamokos va
karinėse mokyklose. Jose 
mokosi daugiau kaip 3,000 
mokinių. Kaip tik del to nu
stebęs naktį, kad daugelis 
miesto vidurinių mokyklų 
(o jų čia šešiolika) klasė
se dega šviesos. Vakarais 
žmonės mokosi ir namie 
žiūri televizorių, kaip ir 
kiekviename kultūringame 
krašte.

Kultūros namuose
Nieko nuostabaus, kad 

aukštai iškilusiuose kultu-

ros namuose ligi vėlaus va
karo irgi netrūksta žmo
nių. Visas naujienas klaipė
diečiai sužino iš čia leidžia
mo šešių puslapių apimties 
miesto dienraščio. Jis išeina 
40,000 egzempliorių tiražu.

Gyventojai
Žinoma, šiame klestinčia

me mieste didžiąją dalį su
daro lietuviai, gyvena taip 
pat rusai ir kitų tautybių 
Tarybų Sąjungoje gyve
nanti žmonės. Juos čia at
vedė profesinis darbas ir 
tikslas suteikti miestui so
cialistinę paramą, padėti 
vystytis jam pačiam ir jo 
pramonei. Nepaisant to,
Klaipėda yra tipiškas lie
tuviškas miestas, ir visus jo 
gyvybinius klausimus spren-
džia lietuviai.

Žinoma, čia kalbama ir 
rusiškai ir kitomis kalbo
mis — juk reikia susikal
bėti su kitų sąjunginių res
publikų piliečiais. Lietuva 
nėra užsienis nei ukrainie
čiui, nei uzbekui, nei ru
sui. Juk šitokiai didelei 
valstybei dviejų šimtų ketu
riasdešimties milijonų gy
ventojų, 15 respublikų kaip 
tik reikalinga viena kalba 
bendram tarpusavio supra
timui (beje, šitaip yra vi
same pasaulyje).

Tačiau tatai visiškai ne
varžo ir nemen-kina nei at
skirų tautybių kalbų, nei jų 
savarankiškumo. Visų pa
togumui visuomeninių pa
statų, parduotuvių, mokyk
lų ir įstaigų iškabos čia, 
kaip ir Tarybų Sąjungos 
vietų, rašomos dviem kal
bom — krašto kalba ir ru
siškai.

Ir tuo metu, kai daugelis 
Vakarų spaudos šaltinių 
gadina popierių kartodami, 
kad viskas “rusifikuojama,” 
tai čia vietoje darosi labai 
aišku, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė skiria didžiulę 
reikšmę sava rankiškam 
kiekvienos respublikos (va
dinasi ir Lietuvos su Klai
pėdos kraštu) vystymuisi.

Jeigu dar tęsime kalbą

Tūkstančiai vaikų pažįsta linksmą ir simpatingą nevykėlį 
Nežiniuką. Jis — vaikų rašytojo Nikalojaus Nosovo kūrinių 
herojus. Jo pasisekimas tikrai pasakiškas. Kaip informavo 
“Junesko kurjeris”, trečiąją vietą pagal vertimų į pasaulio 
kalbas skaičių 1965 metais iš visų rusų rašytojų pirmasis bu
vo Nosovas. Iš knygų mažasis herojus iškeliavo į radijo lai
das, į vaikų teatrą, į šventinius atvirukus. . .

Su humoru savo knygose rašytojas pasakoja apie stebuk
lų šalyje gyvenančio, amžinai klystančio, išdaigiško, linksmo 
žmogiuko nuotykius. Jo knygos “Nežiniuko ir jo draugų 
nuotykiai”, “Nežiniukas Saulės mieste” ir “Nežiniukas Mė
nulyje” išleistos ir lietuvių kalba.

Nuotraukoje: Nikalojus Nosovas su savo anūku Igoru. 
Dešinėje — Nežiniukas.

apie Klaipėdą, tai reikia 
pasakyti, kad jau pirmosio
mis savo viešnagės dieno
mis aš supratau, kodėl su
grįžo Genrikai iš Vakarų 
Vokietijos, kodėl juodu sa
ko, kad šis miestas yra jų 
tėvynė Lietuva ir kad vis
kas čia audringa, o visų pir
ma miesto augimas.

Taip ir Ieva Simonaitytė 
sakė tiesą; tie jos žodžiai, 
kuriuos citavau pradžioje, 
nė kiek neperdėti. Simo
naitytės vardą ko ne kiek
vienas Lietuvoje žino. Ji 
puiki rašytoja. Ji pati nuo 
1922 metų gyveno Klaipė
doje, pažino jos paprastų

žmonių skurdą ir vargą. 
Čia ji parašė pirmąsias sa
vo knygas.

Klaipėdoje daugiau gy
dytojų negu iki karo buvo 
visame Klaipėdos krašte. 
Centrinei ligoninei priklau
so dvi poliklinikos ir 22 
ambulatorijos su 130 gydy
tojų ir labai moderni me
dicinos a p a r a t ū ra stovi 
sveikatos sargyboje.

Be to, dar yra vaikų in
fekcinė ligoninė. Taip pat 
dveji gimdymo namai.

Iš vokiečių kalbos vertė

A. Druktenis
“Laisvės” redakcijai atsiuntė

J. šteinys

IŠ LAIŠKU
Sveikinu iš Urugvajaus 

sostinės Montevideo. Daug 
linkėjimų nuo draugų dar- 
biečiu visiems laisviečiams.

S. J. Jokubka
V-12-70

Mielas Drauge Antanai!
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir Jūsų artimuosius bei ben
dradarbius ir visus “Lais
vės” skaitytojus didžiosios 
pergalės prieš hitlerinę Vo
kietiją 25-mečiu.

Negaliu neprisiminti Jū
sų ir daugelio Amerikos pa
žangiųjų lietuvių moralinės 
paramos ir materialinės pa
galbos, kuri buvo teikiama 
sunkaus karo metu Tarybi
nei Armijai, j os Lietuviš
kai divizijai ir partizanams, 
kovojusiems už lietuvių tau
tos išvadavimą iš neišven
giamos pražūties, kurią jai 
rengė hitlerininkai ir jų 
talkininkai buržuaziniai na
cionalistai. Džiugu, kad to
ji kova baigėsi didingu lai
mėjimu, kuris įgalino mūsų 
tautą atgimti naujam gyve
nimui, šviesiai ateičiai.

Gyvename ilgą periodą 
sukaktuvių ir švenčių. Di
dingas buvo LENINO gimi
mo 100-mečio minė j i m a s. 
Džiaugiuosi, kad galėjau 
dalyvauti tam įvykiui skir
tame iškilmingame susirin-

nomis gavau telegramas iš 
Telšių “Masčio” fabriko, 
Anulėnų tarybinio ūkio, Ne- 
varėnų “Naujo gyvenimo” 
kolūkio ir Šilalalės rajono 
Laukuvos “Spartako” kol
ūkio darbo žmonių susirin
kimų, kuriuose nutarta pa
siūlyti mano kandidatūrą į 
Tautybių Tarybos deputa
tus. Tai jau ketvirtą kartą 
tenka būti kandidatu mano 
gimtųjų Telšių apygardoje.

Kol kas viso geriausio lin
kiu Jums ir visiems drau
gams laisviečiams.

Justas Paleckis
Maskva, 1970.V.8

kime Suvažiavimų Rūmuo
se, Kremliuje, bei kitose iš
kilmėse.

Sveikatos būklė leido būti 
ir Raudonojoje Aikštėje per 
Gegužės Pirmosios didingą 
darbo žmonių manifestaci
ją. Malolnu buvo tai, kad 
atvyko iš Vilniaus mano vy
riausioji duktė Sigita su 
anūkais Jonuku ir Sigitėle, 
taip pat stebėję tuos pui
kius liaudies šventės vaiz
dus.

Pagal tradiciją gegužės 5 
d. yra Spaudos diena, o ge
gužės 7 d. Radijo diena. 
Tos dienos neturi visuoti
nos reikšmės, tačiau joms 
atžymėti skiriami susirinki
mai, paskelbiami spaudoje 
atitinkami rašiniai arba 
teikiamos specialios progra
mos per radiją ir televiziją.

Gegužės 9 diena — Per
galės šventė, kuri įteisinta 
kaip visuotina šventė ir ne
darbo diena. Ypatingai pla
čiai Pergalės diena švenčia
ma šiemet, nes sukako 25 
metai nuo to didelio įvykio, 
kada sutriuškintoji hitleri
nė Vokietija kapituliavo 
Tarybinės Armijos užimta
me Berlyne.

Dabar pas mus vyksta 
rinkimų į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą k a m p a ii i j a. 
Kaip tik šiuo momentu 
vyksta kandidatų iškėlimas 
ir jų registravimas rinki
minių apygardų komisijose. 
Pasirodo, vėl iškelta ir ma
no kandidatūra. Šiomis die

Montreal, Canada
Viešėjo draugė I. Mizarienė

Neseniai teko paspausti 
dešinę ir pasikeisti minti
mis su amerikiete veikėja 
Ieva Mizariene, kuri čia 
trumpam laikui buvo atvy
kusi grynai asmeniniais rei
kalais. Atitrūkusi nuo sa
vo 'reikalų, surado laiko su
sitikti su grupe pažangečių, 
kurie ant greitųjų susibūrė.

Būdama LLD centro se
kretorė, nemažai sielojosi 
draugijos reikalais. Kadan
gi šiais metais šiai drau
gijai sukanka 55 metai ir 
kadangi rugpiūčio mėnesį 
Detroite vyks Lietuvių Dar
bininkų Susivi e n i j i m o 40 
metų jubiliejinis seimas, tai 
ta proga ir LLD šaukia 
jubiliejinę konferenciją, į 
kurią ragina ir kanadiečius, 
ypatingai iš didesnių kolo
nijų, pasiųsti savo delegaci
ją, žinoma, nepamiršti pa
siųsti ir sveikinimų su au
komis.

Kadangi ji dirba ir “Lais
vėje,” tai jai nemažiau rūpi 
ir laikraščio reikalai. Dau- 
jgiausia prisiminė apie pla
nuojamą laikraščio 60 metų 
jubiliejų, apie kurį jau bu
vo rašyta ir dar daug kartų 
bus priminta. Ji labai drū
čiai ragino ir kanadiečius 
šį jubiliejų tinkamai atžy
mėti, įvairiais parengimais, 
mitingais, jubiliejinei laidai 
prisiųsti raštų - prisimini
mų, sveikinimų ir ekonomi
nės paramos.

Plačiai jinai papasakojo 
apie Jungtinių A m e r i k os 
Valstijų pažangiųjų lietu
vių moterų veiklą. Viešniai 
moterys pateikė daugybę 
klausimų, į kuriuos ji davė 
plačius paaiškinimus.

Šis malonus susitikimas 
su viešnia atsibuvo pas P. 
Bendžaitienę, kuriai tenka 
didelis ačiū už vietą ir už 
priėmimą, o viešniai visi pa
linkėjome geros sėkmės ir 
toliau tęsti visuomeninį 
darbą.

P. K.
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Laiškas iš Vilniaus

Apie tarybinę demokratijų
žmonės eis prie 
urnų pareikšti 

pareikšti balsa- 
Bus renkama TSRS

kos darbo 
rinkiminiu v 

savo valią, 
vimu.
Aukščiausioji Taryba. Bal
savimas “už” ir “pries” yra 
garantuojamas visiems rin
kėjams, o balsavimo paslap
tis saugoma mūsų įstaty
mais. Todėl rinkėjai išreiš
kia savo valią balsavimu, iš
reiškia niekieno nevaržomi.

Antra, mūsų rinkėjai ma
siškai dalyvauja visuose 
tuose susirinkimuose, ku
riuose siūlomi kandidatai į 
Tarybų deputatus, tiek vie
tinių, tiek ir į respublikų ar 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatus. Kiekvie
nas turi teisę pasiūlyti kan
didatą savo nuožiūra ir agi
tuoti už jo siūlomos kandi
datūros iškėlimą — kandi
datų balsavimams. Ir pa
galiau randa bendrą kalbą, 
parenka kandidatu į depu
tatus tokį žmogų — komu
nistą ar nepartinį, kuris vi-; 
siems atrodo tinkamiausiu.' 
Viešas, platus, nuodugnus | 
kandidatų į Tarybos depu
tatus aptarimas apsaugo 
nuo klaidų, todėl beveik vi
si siūlomi kandidatai ir bū
na išrenkami Tarybų depu
tatais.
mokratijos esmės, tai šiuo

o

kalbėti, ir pakalbėti plačiau.
Peržiūrėjus l inkimi n i u s 

daugelio metų rezultatus, 
mūsų respublikoje nebuvo 
tokio atvejo, kad prie urnų 
ateitų mažiau, negu 95 pro
centai visų rinkėjų! Dauge
lyje apygardų rinkėjų ak
tyvumas siekia 98 arba ir 
99 procentus ir net daugiau. 
Vadinasi, m ū s ų šalyje 
parlamentas t. y. Respubli
kos ar TSRS Aukščiausioji 
Taryba ir vietinės Tarybos 
yra išrenkamos liaudies 
daugumos valia, gauna pa
grindinės rinkėjų masės 
pritarimą. O juk žinia, kad 
rinkėjo varu prie urnų ne
atvarysi, jeigu jis neateis j palatai, 

valia.

■ kitas beveik trečdalis balsa- 
; vo už prezidento varžovą.

Prezidentai laimėdavo prieš 
savo varžovą vos regimos 
daugumos dėka ir tapdavo 

’ JAV prezidentais, NETU
RĖDAMI VEIK DVIEJŲ 
TREČDALIŲ RINKĖJŲ 
MASĖS PRITARIMO! Bet 
valdė ir dabar valdo.

Šie trečdalio amerikiečių 
išrinkti prezidentai sudaro 
vyriausybę ir valdo šalį iki 
naujų rinkimų. Tai ne 
daugumos, o tautos mažu- 

. mos prezidentai ir vyriau
sybės.
Pas mus visų rinkėjų valia

Tarybų šalyje sąjunginė 
Aukščiausioji Taryba bei 
respublikinės išren karnos 
beveik visų rinkėjų valios 
dėka, atėjus prie urnų be
veik visiems, balso teisę tu
rintiems rinkėjams. Šie de
putatai, išrinkti masių va
lia, sudaro, parenka vyriau
sybę, renka prezidentą, t. 
y. kolektyvų prezidentą — 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumą. Vadi
nasi, Tarybinis parlamen
tas bei vyriausybė gauna

■ nePa 1 y g i n a m a i platesnės 
| rinkėjų masės įgaliojimus 
ir įstatymus leidžia plačių
jų masių valios dėka, tų ma
sių naudai. Masės pritaria 
savo parlamento veiklai. 
Taip yra mūsų šaly. O tas 
pritarimas, įrodomas ir vėl! 
rinkimais, masių, gausiu, 
masišku rinkėjų dalyvavi
mu naujuose rinkimuose.
Vietiniai valdymo®! organai

Vietinės Tarybos irgi iš
renkamos pagrindinės rin
kėjų masės valios dėka. 
Nors šiuose rinkimuose pa
stebimas rinkėjų mažesnis 
aktyvumas ir deputatai 
gauna truputėlį mažesnį 
pritarimą. Pavyzdžiui, kan
didatui gavus 55 procentus 
rinkėjų balsų, nors kiti ir 
gauna virš 98 proc. balsų, 
galų gale bendras balsavi
mas “už” kandidatus pro
centas truputį sumažėja. 
Bet ir vietinių Tarybų de- 

bendrai paėmus, 
respublikoje, kiek rodo rin
kiminė praktika, gauna be
veik 95 procentus arba ir 
dar didesnį visų rinkėjų pri
tarimą.

O juk gerai žinome, jeigu 
esi nemylimas, tai ir ... : 
piršlys nebepadės. Neišgel
bės ir “balsų medžioklė,” 
dažnai praktikuojama Va
karų šalyse. Kuo aktyves
nis rinkėjas, kuo jų daugiau 
ateina prie urnų, tuo yra 
daugiau šansų, jog kandi
datas gali būti užbolatiruo- 
tas, t. y. neišrinktas, ži
noma, jei rinkėjas bus prieš 
tos partijos ar jos bloko

sava valia. Tuo pasaulis 
įsitikino seniai.

Kaip kitur yra
Tarybų šalies rinkėjai 

gausiau,* masiškiau remia 
savo deputatus, negu rinkė
jai bet kurioje buržuazinės 
demokratijos šalyje. Tuo 
tarpu, kaip žinia, JAV pre
zidentus tiek demokratus 
John Kennedy, L. Johnso- 
ną, tiek ir republikonus D. 
Eisenhauerj ar R. Nixoną 
išrinko TIK DIDESNIS 
TREČDALIS šalies rinkė
jų! Beveik trečdalis į rin
kimus iš viso neateidavo, o

di-

buržu- 
šalyse. 
mitin- 
gatvių 
laisvė, 
reikšti 
visais 

vidaus

kandidatus. Tačiau mūsų 
šaly rinkimuose didelis rin
kėjų aktyvumas gausus jų 
atėjimas prie urnų tik at
nešė komunistams dar 
dėsnį rinkėjų pritarimą.

Platesnė sąvoka
Ir be to demokratiją rei

kia suprasti žymiai plačiau, 
negu yra rinkiminė kampa
nija. Dar kartą turiu pri
minti deputatų atšaukimo 
teisę, kurią turi mūsų rin
kėjas ir kurios nėra 
azinės demokratijos

Demokratija —tai 
gų, demonstracijų, 
eisenų, susirinkimų 
tai laisvė laisvai 
savo nuomonę 
vyriausybės šalies 
ir užsienio politikos klau
simais, pritarti ar nepri
tarti vyriausybės politi
kai, nebijant pasekmių už 
viešai pareikštą nuomonę. 
Kai grūda į kalėjimus ka
ro priešių inkus, kai dau
žo demonstrantus fašistuo- 
jantieji elementai, o policija 
to “nepastebi” arba ji pati 
daužo demonstrantus — tai 
jau ne demokratija liau
džiai, tai tik laisvė visuo
menės daliai laisvai pulti di
džiąją visuomenės dalį, pul
ti 
ti

ir jėga priversti paklus- 
smurtui.
Pinigai ir propaganda
Demokratija Vakaruose— 

tai šimtai milijonų auksinių 
propagandai, kuriuos išlei
džia pinigų maišas dešinie
siems elementams remti. Ir 
tik saujelė skatikų — tiesos 
skelbėjams. Radijas kalba 
tik už pinigą, televizija tik 
už pinigą, buržuazinė spau
da gauna milžinišką slaptą 
ir viešą piniguočių para
mą, o darbininkų spauda 
gyvuoja iš darbo žmonių 
rinkliavų arba išleidžiama 
tik slaptai. “Ne plikas su 
plaukuotu pešis” — sako 
liaudies išmintis.

Nelygios galimybėm varg
šo ir turtuolio, nors juridiš
kai ir žadama lygybė prieš 
įstatymus. O ir tie įstaty
mai sergsti privatinės nuo
savybės neliečiamybę. Įsta
tymai Vakaruose, net de- 
mokratiškia u s i d ,s e šalyse, 
priimami privatinės nuosa
vybės ir iniciatyvos viešpa
tavimui ginti, o ne ginti 
samdomosios masės intere
sams. Šitą pamename iš 
Lietuvos istorijos, to prisi-j 
žiūrime ir prisiklausome 
svečiuodamiesi Vakaruose, 
tame tarpe ir prie Mičiga
no. •.

Ir pagaliau demokratija— 
tai klasinė sąvoka. Aš ją 
suvokiu tik per savo klasi
nės pasaulėžiūros prizmę, 
suvokiu savu klasiniu po
žiūriu. Klasinėje visuome
nėje negali būti demokrati
jos... bendrai vardan de
mokratijos. Yra demokrati
ja socialistinė arba buržu
azinė. Ji tarnauja klasei 
vienai arba antrai. Ribota, 
apkarpyta demokratija — 
tokia yra liaudžiai buržua
zinė demokratija, o ir ji — 
tai ne turtuolių dovana 
liaudžiai, bet liaudies iško
vojimas sau. Net buržuazi
nės demokratijos, lai ir ri
botos teisės vargšui — bet 
kurioj šaly — tai tik liau
dies kovos išdava, LIAU
DIES JĖGOS PERSVA
ROS ĮRODYMAS. Ir jos 
dalino bejėgiškumo... Nes 
liaudis vis dar kenčia, neša 
išnaudojimo jungą.

Tikroji, laisvoji 
demokratija

Tikrai laisva demokrati
ja—tai socialistinė demo-

kratija, kuri garantuoja, 
laiduoja, saugo tikrai lais
vą darbą, kai nėra darbo 
žmogaus engimo kitu žmo
gumi, kai vienas nebegali 
jau pasisavinti kito darbo 
ir veiklos vaisių, kai nebėra 
išnaudojimo ir išnaudotojų. 
Tai tokia demokratija, kai 
darbo žmogui garantuoja
ma, užtikrinama soti ir pa
siturinti ateitis, kai nerei
kia drebėti dėl savo atei
ties, kai nepriklausai nuo 
darbdavio kaprizų, užma
čių savanaudiškumo. De
mokratija — tai darbo žmo
gaus reikalų gynimas, gyni
mas nuo bedarbės ir skur
do, nuo reakcijos kontro- 
puolimo.

Socialistinė demokratija— 
kuo plačiausia darbo žmo
nių masių aktyvi ir visapu
sė veikla, kai darbo žmonės 
dalyvauja apsvarstant visas 
šalies visuomeninio ir eko
nominio gyvenimo proble
mas iš esmės, kai nuošir
džiai prisiklausoma ir pai
soma tų masių valios. Pa
galiau tai teisė darbo žmo
nių masėms per savo atsto
vus kontroliuoti, VAIRUO
TI VALSTYBĖS POLITI
KĄ IR VYRIAUSYBĖS. 
VEIKLĄ DARBO ŽMO
GAUS LABUI. Tai darbo 
žmonių teisė kontroliuoti 
ūkinių organų visą ekono
minę veiklą. Tai Tarybų 
veiklos aktyvinimas, pagy
vinimas, ir gerinimas, tuo 
pat laiku pagyvinant ir pa
gerinant visų kitų masinių 

organizacijų veiklą.
Ir dar vienas Tarybinės 

demokrati j os p r a n a š u m o 
įrodymas — TSRS rinkėjai 
turi teisę, gali atšaukti sa
vo rinktus deputatus, jeigu 
jie nepaiso rinkėjų valiros, 
jų priesakų. Tokių atšau
kimų pas mus yra jau bu
vę. Šito Vakaruose nebe
rasi. Tokia yra socialisti
nė demokratija. Tai realy
bė, kuri egzistuoja, laikosi 
tvirtai ir gyvuoja daugu
mos valia, daugumos labui.

Vyt. Donas

Philadelphia, Pa.
Klaidos pataisymas

Sąraše iš balandžio 12 d. 
parengimo buvo “Laisvėje” 
pažymėta, kad draugai Na
vickai aukojo už pietus $6, o 
tai turėjo būti $4.

Atsiprašome.
Aukų rinkėjai

_ •_ —— * ——
Birželio 14 d., 1 vai., įvyks 

banketas “surprise party” 
ir gimtadienis. R e n g ia 
LLD 10 kuopa. Prašome vi
sus atsilankyti, kur galėsi
me kartu smagiai praleisti 
laiką. Tai atsibus A. M. 
įstaigoje, 6024 Wayne Ave.

Širdingai kviečiami vieti
niai ir iš visos apylinkės. 
Valgius gamins patyrusios 
gaspadinės, H. Tureikienė 
ir R. Paliepienė. Pelnas 
skiriamas spaudos naudai.

A. Lipčius

HARTFORD, CONN.

RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Gegužės 24 d., pradžia 1 valandą
157 Hungerford St., Hartford, Conn

Montello, Mass.
Mūsų kuopų mėnesiniai 

susirinkimai
LLD 6 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks pir
mą sekmadienį, birželio 7, 
L. T. Namo kambariuose, 8 
Vine St. Pradžia 2 valandą 
po pietų.

LDS 67 kuopos susirin
kimas įvyks 2-rą sekmadie
nį, toje pačioje vie toje, taip
gi 2 vai. po pietų. Nariai 
prašomi būti susirinkime.

LLD 6 kuopos nariai gaus 
knygą su paveikslais “Juo
dasis kraujas.”

Per 2 mėnesius nebus su
sirinkimų. Bus vasaros va
kari jos.

Mūsų ligoniai “Laisvės” 
skaitytojai

Julija Stigienė, seniau 
Montello j e buvusi žymi vei
kėja mūsų progresyvių or
ganizacijose, rašinėda v u s i 
ir korespondencijas į “Lais
vę,” dabar yra Embassy 
House N u r s i n g Home, 2 
Beaum'ons Avenue, Brock
ton, Mass. 02402.

Tame pačiame Nursing 
Home yra ir mūsų laisvie- 
tė Marijona Masteikienė; ji 
po biskį gerėja, gal neužil
go bus paleista namo.

George Shimaitis

Ypač per vasaros karščius 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.

Brockton, Mass.
Gegužės 2 d. mirė Alex

ander Ruby (Rupeika), 82 
metų amžiaus. Mirė Nurs
ing Home, Rockland, Mass. ** 
Buvo pašarvotas Yakavonio^ 
šermeninėje. Laidotuvėmis 
rūpinosi Mrs. Rose Micke- 
vich. Pirimau daug metų 
buvo gyvenęs Stoughton, 
Mass. Kai jo žmona buvo 
gyva, jis skaitė “Laisvę.” 
Jau per daugelį pasta
rųjų metų gyveno Mon
tello j e. Dalyvaudavo pro
gresyvių parengimuose — 
parėse ir piknikuose. Į 
bažnyčią jis neidavo, bet 
palaidotas religinėse Holy 
Sepulchre kapinėse, Stough
ton, Mass. Liūdesy liko se
suo Mary Mahoney ir anū
kė. Lietuvoje paėjo iš Su
valkijos.

Juozas Grizevich, 83 me
tų, mirė gegužės 3 d. Cardi
nal Cushing Hospital. Buvo 
senas Montellos gyvento
jas, priklausė prie Šv. Roko > 
ir Kazimiero pašai pi n ių 
draugijų. Buvo pašarvotas 
pas Edward J. Waitt. Pa-'! 
laidotas Kalvarijos kapinė
se. Liūdesy liko žmona 
Valerija (Shivalki), 4 duk
terys, 2 sūnūs, 14 anūkų.

George Shimaitis

Killeen, Texas. — Garsio
ji Hollywoodo aktorė Jane 
Fonda areštuota prie Ft. 
Hood kareivių stovyklos už 
dalinimą kareiviams prieš
karinių lapelių.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsr 

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margelio. \

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Ualsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administracija.

Laisvės Choras, vadovė Wilma Hollis

Programa: Turėsime svečių iš Worcester, Mass., AIDO CHORAS, vadovas Al Daukšys;
IRENE JANULIS ir A. DAUKŠYS, solo ir duet.

LAISVĖS CHORAS sudainuos keletą gražių naujų dainų.
WILMA HOLLIS ir ELENA BRAZAUSKIENĖ, solo ir duet.
Duosime Naujosios Anglijos pietus su lietuviškais patiekalais.

Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti. — Kaina žema. — Rengimo Komisija
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San Francisco, Cal. HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Motinų dienos šauni 

pramoga
Gegužės 10 dieną motinų 

cffenoje įvyko neužmiršta
ma sueiga Los Altos, Calif., 
pas šilto draugiškumo žmo
nes Roy ir Madeline Mijat jų 
puikioje sodyboje su gau
siomis įvairiaspalvėmis gė
lėmis. Ši gražiojo gegužės 
mėnesio saulėta dienelė kaž
kaip mūsų mieliem Mijatam 
buvo nepaprasta dienelė: 
Nes tai retas sutapimas, 
kad tą patį mėnesį supultų 
trys atžymėjimai bei sukak
tys. Pirmoji yra motinų 
diena, o Madeline yra moti
na; antroji — tai 25-rių 
metų jų vedybinio gyveni
mo sukaktis; o trečia, taip 
pat žymi sukaktis — Made
line Mijatienės garbingo 75- 
riu metu amžiaus sukaktis.c

Šios mielos dienelės šis įdo
mus atžymėjimas buvo su
ruoštas varde San Francis- 

^co-Oaklando LLD kuopų. 
Prie to, primintina, kad 
seimininkai Mijatai sumo
kėjo visas sueigos bei šau
nių pietų lėšas. O va mū
sų minimų kuopų nariai vy
rai ir pritarėjai sėkmingai 
atliko motinų dienos darbo 
pareigas. Pav., jie savo 
drauges paliko laisvas nuo 
bet kokio Motinu dienos 
darbo. Jie sutartinai, pa
vyzdingai kepė - virė įvai
rius patiekalus ir puikiai 
patarnavo prie stalų. O 
tos mūsų darbščiosios mo
terėlės vaišinosi, gėrėjosi 
vyrų darbštumu ir, be abe
jo, buvo jiems nuoširdžiai 
dėkingos.

Iš tikrųjų, mūsų apylin
kės vyrams tenka nemaža 
garbė ir didelis padėkos žo
dis už tokią Motinų dienos 
moterims paslaugą.

Į t Baigiant vaišintis, ant ju- 
bilijatų stalo atsirado pui
kiausias tortas su visais 
sukaktuvių pagražinima i s. 
Taip pat ant jų stalo atsi
rado nepaprasto grožio ryš
kiai rožinės spalvos nema
ža vaza gyvų gėlių. (Gėlės 
buvo nuo Roy ir Madeline 
draugų bei čia dalyvavusių 
svečių.) Nors šeimininkų 
gėlynas raibuliuoja įvairių 
spalvų gėlėmis, nuo šios 
dienos jų gėlių šeima dar 
padidės.

Tortui ir spalvingoms 
gėlėms atsiradus, pasipylė 
gausingi jubiliatam sveiki
nimai ir ilgiausių metų dai
nos. Ilgametė Madelinos bi
čiulė Ksavera Karosienė pa
sakė tinkamą apie ją kalbą, 
apibūdindama jos nueitą 

, gyvenimo kelią, ypač Made- 
Jjnos veiklą jai gyvenant ry

tinėse valstijose. Kalbėtoja 
sveikino jubiliatą Royų už 
puikų, draugišką charakte

rį ir glaudų pritapimą prie 
mūsų lietuvių. Royus yra 
jugoslavų tautybės, tačiau 
mes jaučiamės link jo, kad 
jis mums lygiai tiek savas, 
kaip ir bet kuris geros va
lios mūsų lietuvis.

Paskutinė jausmingai kal
bėjo jubiliatė Madeline. Ji 
dėkojo atsilankiusiems sve
čiams ir palietė savo gyve
nimo nueitą kelią, kuris, ji 
sakė, ne visada buvo rožė
mis kaišytas.

Varde viršminimų kuopų 
narių ir šioje popietėje 
dalyvavusių svečių — 
nuoširdus, didelis padėkos 
žodis abiem puikios valios 
jubiliatams, ir kartu linkė
tina jiems sėkmingai, lai
mingai tęsti gyvenimo kelią 
toliau.

Prie to, šioje puikioje po
pietėje teko išgirsti įdomių 
įspūdžių iš atostogautojų ir 
“Vilnies” dalininkų suvažia
vimo dalyvių. RayMachulis 
grįžo puikiai nusiteikęs iš 
Honolulu (Hawaii) ir Ba
hamų. Jo abu tėvai Frank 
ir Dorothy taip pat viešėje 
Hawajuose. O va mūsų 
Ksavera Karosienė ir Valė) 
Sutkienė, grįžusios iš Chi-i 
cagos sėkmingo “Vilnies” 
suvažiavimo, buvo pilnos 
gražių, įdomių įspūdžių.

L—ma

Worcester, Mass.
Pranešimas-pakvietimas
Šiltam pavasariui sugrį

žus, nubunda iš žiemos mie
go ir gamta, skubiai puošia
si žaliu rūbu. Sužydi gėlės. 
Išeina į laukus ir žmogus. 
Viską sodina, sėja, gražina.

Pavasarinio grožio sezo
ne Worcesterio Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija 
atidaro gražųjį Olympia 
Parką. Parko atidarymas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
31 d. Dainų programą at
liks Hartfordo Laisvės cho
ras, vadovybje Wilma Hol
lis; Worcesterio Aido cho
ras, vadovybėje Albino 
Daukšio. Šokiams gros A. 
Kulieša ir M. Meškienė. Pie
tūs bus duodami 12:30 vai.

Vietos ir apylinkės publi
ka kviečiame dalyvauti.

L. S. D. D.

Washingtonas. — Gene
rolas James M. Cavin sako, 
kad invazija į Kambodiją 
sudaro karo su Kinija ri
ziką.

Roma.—Italijos Kompar
tija per keturis šių metų 
mėnesius gavo 84,137 nau
jus narius. Dabar partija 
turi 1,405,000 narių.

I DORCHESTER, MASS.
I Mirus
1 Antanui Jankui
I Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
I Klemensei, dukrai Elenai, anūkei Lorai, žentui 
I Jusui, visiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

I P. Žukauskienė
1 S. J. Rainardai
1 K. Kazlauskienė
I J. Valančausky
1 Elz. Freimontienė
j Julia Družienė1 J. Stružas
1 J. P. Petrus
1 G. V. Kvetkai
1 Alex Kandraška

Mr. ir Mrs. W. Bond
S. Šukienė
B. Chubarkienė
H. Tamašauskienė

- Eleanora Ęelekevich
V. Kavaliūnas
Elz. Repšienė
L. Plutienė
H. Žekonienė

Pranas Raščius
RYTO AKIMIRKOS

Brėkšta...
Per tamsiąją naktį skubėjusi, 
upė lyg žirgas pavargęs garuoja 
ir su pakriauše, 
kur potvynių vėjuose 
graužė, 
dabar šnekučiuojasi geruoju.

Brėkšta...
Širmėja upės pakriaušė:
Beržas ryškėja, šakas nusvarinęs. 
Paikas vėjūkštis bangą pašiaušia — 
Krebžda pakriaušėj kregždės urvinės.

Dar valandėlė 
ir prakaitą Merkio 
sugeria saulė raudona, ištroškus... 
Kregždė pirmoji urve atsimerkia 
ir suvirvena, sapnus nusibloškus...

O pasirinkęs užuovėją ramiąją, 
laumžirgis žvilga ant nendrės nutūpęs... 
----------žemėje gimusios, 
augusios žemėje, 
kregždės urvinės nardo virš upės...

Worcester, Mass.
Demonstracijos prieš Nix- 

ono p u r v i n ą karą ir pri
siruošimas žygiui į šalies 
sostinę Washingtoną buvo 
pasek m i n g i, kurie tęsėsi 
per tris dienas. Aukštų
jų mokyklų studentai, vi
durinių mokyklų jaunuo
lių mokinių padedami, su
rengė prie City Hall pla
za mobilizaciją į Wash- 
ingtoną, kuri gerai nusise
kė. Pagal vietinės spau
dos pranešimą, minia 
buvo iš 8,000 žmonių. Ant 
rytojaus, geg. 8-tą, aukštų
jų mokyklų studentai, su 
parama vidurinių mokyklų 
mokinių, surengė milžiniš
ką demonstraciją, sumarša- 
vo į plazą, nešdami keturis 
grabus, vaizduojančius nu
žudytus Kent mokyklos stu
dentus. Viso miesto trans- 
portacija buvo sulaikyta 
per tris valandas.

Užsibaigus kalboms, stu
dentai rinkosi į būrius ir 
ruošėsi į Washingtoną. 
Daugiau kaip trys šimtai 
išvažiavo, keliones pasimo- 
kėdami patys iš savo kiše
nių.

Geg. 9 d. ir vėl įvyko de
monstracija, kurią suruošė 
Moterys už Taiką ir Prieš 
Karą, paremdamos išvyku
sius jaunuolius į Washing- 
toną.

Nors demonstrantai jau 
grįžo iš Washingtono, bet 
kova prieš Nixono purviną 
karą tęsiasi.

Balandžio 14 d. aukštųjų 
mokyklų studentai bendrai 
pradėjo piketuoti Draft 
Board — naujokų rinkimo 
įstaigą. Tą dieną tapo su
areštuota studentų ir profe
sorių. Įvyko teismas, rado 
juos kaltais ir nubaudė po 
$20 pasimokėti. Vienas iš 
jų pasimokėjo $20, o kiti at
sisakė ir turės kitą teismą.

Gegužės 7, 8 ir 9 dieno
mis piketininkai privertė 
Draft Boardą uždaryti 
raštinę. Piketuotojai per 
tris dienas laikė uždarę raš
tinę.

«Geg. 11 d. Draft Board 
atvažiavo atidaryti raštinę 
ir vėl rado piketuojant anks
ti rytą ir laukiant jų. Buvo 
iššaukta policija, bandė per
kalbėti studentus, bet nieko 
nelaimėję pradėjo areštuoti 
ir vežti į policijos stotį. Po
licija turėjo šaukti busų 
stotį, kad padėtų nuvežti į 
policijos stotį piketuotojus, 
kurių buvo apie tris šim
tus. Ant rytojaus Draft 
Board ir vėl rado piketą.

Geg. 14 d. Draft Board 
jau turėjo du busu pripildy
tus naujokų, kuriuos turėjo 
išvežti į priėmimo centrą, 
apie 50 mylių nuo Wor
cesterio, Springfield. Bet 
irgi neapsiėjo be piketuoto
jų, kurie juos išlydėjo į mir
ties laukus. Virš 35 auto
mašinų su studentais, juo
dais gedulo rūbais apsiren
gusiais, lydėjo. Priešaky
je važiavo mašina, kuri 
vežė juodą grabą, rodyda
ma naujokams, kas jų lau
kia ...

Worcesterio kalendorius 
rodo, kad po ilgos žiemos 
atostogų jau pradeda judėti 
Olympia Parko atidarymas. 
Įvyks gegužės 31 d. su ban
ketu. Kviečiami visos apy
linkės lietuviai dalyvauti. 
Šiemet Parko sidabrinis ju
biliejus — 50 metų, kai jūs 
parką lankote. Lai visi ke
liai tą dieną, gegužės 31 d., 
veda į gražųjį Olympia 
Parką.

J. Jaskevičius

Kiek Lenkijoje Varšuvą?
Lenkijoje, be žinomos jos 

sostinės Varšuvos, yra dar 
21 tuo pačiu vardu vadina
ma gyvenvietė. Beveik kiek
viena vaivadija turi “savo” 
Varšuvą. Rekordas pri
klauso Liublino vaivadijai: 
joje 14 Varšuvą. Be to, ša
lyje yra dar 11 gyvenviečių, 
kurių pavadinimai panašiai 
skamba: Varšuvianka, Var- 
šavka, Varšavjankos. Sos
tinėje Varšuvoje yra 1.35 
mln, gyventojų, o pačioje 
mažiausioje — vienas na
melis su 4 gyventojais.

Paryžius. — Belgijos ka- 
pasisakė prieš popiežiaus 
palaikomą kunigams celi- 
talikų kardinolas Suenens 
batą.

Liūdnas Prisiminimas
Šį mėnesį, kas metai švęsdavome gimtadienį, 

gegužės 25 dieną, mano dvejų brangių ypatų.
Mano vyras JUOZAS BEKAMPIS, gimęs 1889 

m., o mūsų vyriausias sūnus, DR. EUGENE H. 
BEKAMPIS, gimė 1915 m. Sūnus ištiktas nelaimės, 
mirė rugsejo-Sept. 7 d., 1966 m., o tėvas 10 mėnesių 
vėliau, birželio 28 d., 1967 m., palikdami spragą, 
kuri niekuomet nebus užpildyta mano gyvenime.

Elzbieta Bekapipienė 
.ir šeima

Merchantville, N. J.

AUTO MECHANICS

1st class mechanic wanted for 
busy shop. Must have G. M. exper
ience. Excellent pay and flat rate 
plan and many benefits and vaca
tion. Call Ed Haub. 664-7700. NOR
MAN BUICK, 39 Kinder Kamack 
Rd., Westwood, N. j.

(39-45)

ĮVAIRUMAI
JAV senato komisija nu

statė, kad Amerikos pilie
čiai turi 66 milijonus šautu
vų ir 24 milijonus revolve
rių.

40 centimetrų sniego sluo
ksnis hektarui duoda apie 
1000 tonų vandens (10 kibi
rų kiekvienam kvadrati
niam metrui).

Iš 3.3 milijardo žmonių, 
gyvenančių mūsų planeto
je, maždaug du trečdaliai 
kenčia dėl nuolatinio alkio. 
Iš bado kasmet miršta be
veik 20 milijonų žmonių.

Sakalas puldamas grobį, 
skrenda 360 kilometrų per 
valandą greičiu.

Sniegenų pora per vasarą 
apvalo nuo kenkėjų apie 40 
—50 medžių, o varnėnų po
ra, maitindama vaikus, su
naikina apie 8000 karkva
balių.

Kasmet įvairių šalių žve
jai jūrose ir vandenynuose 
pagauna po 42 milijonus to
nų žuvų. Pagal baltymų 
kiekį tai lygu 880 milijonų 
karvių mėsai.

Už šimtą kilogramų arba
tos — šimtas sabalo kailiu
kų. Tokia buvo arbatos 
kaina Rusijoje XVII amžiu
je.

Anglijos provincijos laik
raštyje įdėtas skelbimas: 
“Meteorologijos institutas 
ieško reumatikų nuolati
niam bendradarbiavimui”.

Ceilone gyvenanti vedų 
gentis ietį naudoja vietoj 
užrakto. Šeimininkas, išei
damas iš namų, prie durų 
įsmeigia šį ginklą, ir sveti
mas žmogus į vidų neina.

Lake Success, N. Y. — 
Studentai piketavo Sperry- 
Rand korporacijos fabriką, 
kur gaminamos raketų da
lys.

Washingtonas. — Federa
linis Darbo Departamentas 
raportuoja, kad balandžio 
mėnesį buvo daugiau kaip 
4 milijonai bedarbių. Be
darbių skaičius gerokai pa
kilo.

HOWARD JOHNSON’S

IS LOOKING FOR 
COOKS

SHORT ORDER 
$150 WEEK 

Free benefits including:
* Uniforms * P*id Vacation
* Paid Life Insurance * Hospitalization

Call 201-538-9718
(38-42)

MAIDS
For general cleaning modern motel.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Willow Grove. Apply in person.
See Mr. Eric Schwarz.

(34-40)

MEN’S TIE HAND STITCHERS

SLIP STITCHERS
Call 201-867-2525

(34-40)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

INSURANCE PERSONNEL

Why not work for one of Amer
ica’s most unusual Companies ?

We are moving to East Whiteland 
before next winter's snow.

If you type or if you simply want 
to learn something new—take one 
small risk. Call me and lets talk 
about this exceptional Co. Person
nel Manager 265-4300. Ext. 294. 
NATIONAL LIBERTY CORP., King 
of Prussia, Pa. Equal Opportunity 
Employer. (37-39)

GUARDS—Security, full and part 
time work avail, in Phila. & Camden, 
N. J. areas. Immediate openings, 
good pay, company paid benefits. 
Retired personnel accepted. Must 
have phone and no police record. 
Call 477-2424 bet. 9 AM — 5 PM. 
Mon. thru' Fri. or write P. O. Box 
151, Ardmore, Pa. 19003. An equal 
opportunity employer. (37-40)

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8
Brothers of the Sacred Heart

Andover, Mass.
(31-39)

WOMAN, mature, to care for in
valid woman, and housekeeping. 5 to 
6 days a week. Small adult family. 
Fox Chase section, Philadelphia. 
215-592-6732. Between 9 AM and 5 
PM. After 7 PM. (39-43)

BAKER (2), experienced on 
Italian bread. Steady job, good pay. 
Also part time man for weekends. 
CALANDRA BAKERY, 201-HU 4-55 
98. Newark, N. J. 39-41)

AUTO BODY MAN

Must be a good combination man. 
Excellent opportunity for right per
son with growing but established 
shop. Good pay. Flat rate plan and 
many benefits. Call Ed Haub, 664- 
7700. NORMAN BUICK, 39 Kinder 
Kamack Rd., Westwood, N. J.

(39-45)

Būtinai Įsiamžinkite “Lais
ves” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

FOUNTAIN CLERKS

No Eves, or Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR
' 5600 Fishers Lane

Parklawn Bldg. (HEW) 
Rockville, Md.

An Equal Opportunity Employer
(34-44)

EXSLUSIVE COUNTRY CLUB. 
Under new management. Waiters 
and waitresses, experienced. Own 
transportation. Loudonville, N. Y, 
518-869-0246. (38-47)

AUDITOR

Nite. For resort hotel. May 28 to 
September 15th.

302-227-2552. The Henlopan Hotel, 
Rehoboth Beach, Del.

(38-40)

CARPENTERS. Frame, trim and 
helpers. Report ready to work to 
Kettler Brothers, Inc. Clusters of 
Stedwig, Montgomery Village, Gaith
ersburg, Md. See Butch Cline. Top 
pay, Company benefits. Take Rt. 
705 to Montgomery Village Ave. 
Exit to Montgomery Vilg. Entrance 
“E.O.E.” (38-44)

STOCK CLERK. This is a very 
attractive spot for the right man 
in a fast expanding company. Must 
be physically fit and have a driver’s 
license. Good pay and benefits. For 
appointment call 265-4300. Ext. 294. 
NATIONAL LIBERTY CORP., King 
of Prussia, Pa. An Equal Opportun
ity Employer. (38-39)

MAN. To clean office during the 
11:30 PM to 8 AM shift. For app
ointment call 265-4300, ext. 292. 
NATIONAL LIBERTY CORP. King 
of Prussia, Pa. An Equal Opport
unity Employer. (38-39)

HOUSEKEEPER. Live in. Be
come part of family. Boys age 6 & 
9. Own room and TV. Prefer per
son with driver lie. Jersey suburbs. 
215-HO 7-3334. (38-40)

Woman. Mature over 40. For re
lief housemother for Junior and Se
nior High School age boys. Mini
mum 3 days per wk. Meals and 
room provided when on duty. Bryn 
Mawr, Pa., area. 215-LA 5-5400.

(38-40)

COMPANION for elderly lady of 
Lithuanian descent, who is a post 
stroke patient, under 50 yrs. Must 
be free to travel. Knowledge of Lith
uanian language helpful, but not 
necessary. No cooking or laundry. 
Good salary. Call PE 5-2855 after 
8 PM. (3943)

■Į
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Kūrybos baruose

Lietuvos dailininkai gyvena 
ne vien sostinėje Vilniuje
Pažįstu jį jau labai se

niai. Kai buvau mokinukas, 
jis mokytojavo. Kadangi ir 
mano tėvukas buvo pedago
gas, o dar gyvenome kaimy
nystėje, Kazys Naruševi
čius dažnokai užsukdavo. 
... Ir štai aš vėl Panevė
žyje, toje pačioje ramioje 
Varpo gatvelėje. Mane pa
sitinka ta pati gerai pažįs
tama K. Naruševičiaus šyp
sena.

Vartau visą pluoštą dai
lininko akvarelių, ir tarsi 
vis daugiau pavasariškos 
saulės kambarin pasilieja. 
Štai balta pavasario žieduos 
paskendusi obelis, Palangos 
pušynas su šviesiais namu
kų siluetais. Saulės nupliek
sta jūra. Tarsi vidine švie
sa spindintys miesto namų 
stogai. Kokie panašūs į au
torių kūriniai!

Kazys Naruševičius gimė 
ir augo netoli Panevėžio, 
Trakų kaime. Tėvas gyveno 
galulaukėj, turėjo ketvertą 
hektarų žemės, bet šiaip taip 
išmokė sūnų. Dar Panevė
žio vyrų gimnazijoje jis pa
milo tapybą ir—visam gy
venimui. Karo išvakarėse 
išvyko į Vilnių ir pradėjo 
studijas Dailės akademijo
je. Jo mokslai, griūvant pa
sauliams ir sprogstant bom
boms, užsitęsė net devyne
rius metus. Nors ir dažnai 
stigdamas duonos, netikras 
dėl rytdienos, jis nepasiten
kino vien Dailės akademija 
ir trejetą metų klausė meno 
istorijos paskaitų universi
tete.

Baigęs išsiprašė į Pane
vėžį, nes susirgo mahih. Po 
jos atėjo tėtis. Visą likusį 
laiką tekdavo atiduoti mo
kiniams, kuriems dėsto pie
šimo pagrindus. Tapybai 
laiko nebelikdavo.

Vėl į rankas paėmė teptu
ką tik prieš aštuonetą metų. 
Vis dažniau jo kūriniai pa
sirodo respublikinėse ir ma
žesnėse parodose. Dabar K. 
Naruševičių jau laiko pačiu 
autoritetingiausiu Panevė
žio menininku, kuris jauni

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengimų gamyklos 
produkcija žinoma visoje Tarybų Sąjungoje. Ją perka 
ir užsienis: suvirinimo agregatai siunčiami į Bulgariją, 
Čekoslovakiją, Lenkiją, Mongoliją, Alžyrą, Graikiją — 
į 30 užsienio šalių.

M. Baranausko nuotraukoje matome įmonės pro
dukciją — naujausius suvirinimo agregatus.

mą gali daug gero išmoky
ti.

— Rudeniop Vilniuje esu 
numatęs suruošti stambiau
sią savo parodą, — pasako
ja šeimininkas. — Darbų 
daug. Tiesa, galėčiau ir da
bar atrinkti geriausius — 
jau turiu apie du šimtus 
akvarelių ir apie šimtą pa
veikslų. Bet noriu nutapyti 
dar geresnių. O to laiko ne
nusipirksi. Dieną užimtas 
vaikų dailės mokykloje. 
Lieka vienas kitas vakaras, 
vasaros atostogos ir dar ke
li rudens mėnesiai, kada — 
ačiū Dailininkų sąjungai — 
gaunu kelialapį į Palangą, 
į Kūrybos namus ir galiu 
visiškai atsidėti tapybai.

— Esu peisažistas,—tęsia 
jis. — Anksčiau mėgau pa
noramą — plačias apylinkes 
su laukais ir upeliais. Dabar 
“imu” siauresni vaizdą. 
Ypač man artima urbanis
tika. Turėdamas valandą 
kitą kažkur neišsiruoši, tai 
užsikari kur ant naujai sta
tomo namo stogo ir pieši. 
O tokiam darbui labiausiai 
tinka akvarelė. Po akvare
lės ir aliejum tapyti pa
veikslai kur kas geresni iš
eina.

Kazys Naruševičius šie
met pradėjo naują penkias
dešimtmeti. Norisi palinkėti 
jam kūrybinio įkvėpimo ir 
tokios pat šviesios nuotai
kos. Kas gyvena šypsoda
masis, tas niekada nesensta.

E. Baleišis

AIDO CHORO ŽINIOS
Šie choro prieteliai sutei

kė paramos:
Margareta Jakštie

nė ...................... $5.00
Anna Zaidat ......... 5 00
Anna. Titanienė .... 5.00
Ona Valsiūnienė ... 5.00
Aidas taria širdinga ačiū.

J. G.

SVEIKINAME

Povilas Beeis
Greatneckiečiui Povilui 

Bečiui, gegužės 22 d., su
kanka 82 metai amžiaus. Jis 
ta proga įteikė $100. Skiria 
laikraščiui $40, o į 60-tąjį 
jubiliejaus albumą $60.

Dėkojame mūsų ilgame- 
čiui prieteliui ir vajininkui, 
ir linkime jam stiprios svei
katos. Varde viso “Laisvės” 
kolektyvo------ ILGIAUSIŲ
METŲ!

Write a Letter
Nellie De Schaaf wrote in 

“Vilnis” English Section 
that Mrs. Gene Mullen, Box 
174, La Porte City, Iowa, 
has earned the gratitude 
and respect of millions of 
“silent mothers” through
out our nation.

Her son had been killed 
in Vietnam, and when she 
received money from the 
U. S. Government for his 
death, she used that money 
to place an ad in the paper 
against the war in Vietnam.

She now asks that women 
everywhere write Pres
ident Richard M. Nixon im
mediately protesting the 
escalation of the war into 
Cambodia. She asks, fur
ther, that a copy of such 
letters be sent to her.

It is her intention to 
collect one million letters 
against the war and then 
contact such major TV sta
tion as NBC, CBS and ABC 
to show the American pub
lic that the “silent majori
ty” is not as silent as Pres. 
Nixon would have us be
lieve.

We should r espond to 
Mrs. Mullen’s call. Her ad
dress is above, and the 
President’s address is 
simply:

White House
Washington, D. C.

Let us help Mrs. Mullen 
to get one million letters 
fast.

Use

Pranešimai
Cranford, N. J.

Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, gegužės 31 d., 
2 vai. po pietų, pas L. No
vak, 460 Brookside Pl.

Šiame susirinkime turėsi
me nominuoti kandidatus į 
LLD Centro komitetą dve
jiems metams.

O svarbiausia, tai reikia 
pasimokėti metines duokles 
už 1970 metus LLD 54 kuo
pai.

Ir gausime naują knygą, 
parašytą A. Laurinči u k o, 
“Juodasis kraujas,” apie 
Afrikos gyventojus.

Yra keletas ir kitų klau
simų apsvarstyti.

Visi nariai būtinai daly
vaukite susirinkime.

LLD 54 kp. Valdyba

i Sveikinimai
Lilija Kavaliauskaitė, jos; 

gimtadienio proga, gavo 
sveikinimų iš Lietuvos se
kama?

Telegramos:
Širdingai sveikiname Ju

biliejaus proga, linkime ge
ros sveikatos, kūrybingos 
visuomenines veiklos, dide
lės laimės. L. Diržinskaitė.

Nuoširdžiai sveikiname 
jus, miela Lilija, gimtadie
nio proga, linkime geros 
sveikatos, sėkmės darbe ir 
asmeniniame gyvenime. G. 
Zimanas, “Tiesos” vyr. re
daktorius.

Laiškais:
Brangioji drauge Lilija! 

Daug laimės, džiaugsmo, di
džios kūrybinės sėkmės ir 
geriausios sveikatos jūsų 
gimtadienio proga jus svei
kina bei linki su meile ir 
pagarba, Eidukaitytės. 
Vilnius.

Gerb. L. Kavaliauskaite! 
Nuoširdžiai sveikiname ju
biliejaus proga. Žinome, kad 
Jūsų darbas reikalauja 
daug jėgų, ryžto, sveikatos. 
Tad viso to Jums bičiuliš
kai ir linkime. Vacys Rei- 
m.eris, Jonas Lukoševičius, 
Vilius Baltrėnas. Vilnius.

Sveikiname su jubilieju
mi, linkime laimės, sveika
tos, energijos, ištvermės 
jūsų kilniame ir labai rei
kalingame darbe. “Gimtojo 
Krašto” redakcijos darbuo
tojai. Vilnius.

Miela drauge Lilija! Nuo
širdžiai sveikiname Kultū
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais komit.eto vardu su 
Jūsų šaunią jubiliejumi. 
Linkime Jums geriausios 
sėkmės kilniame pažangios 
spaudos darbe ir asmeninia
me gyvenime. VI. Karvelis, 
V. Kazakevičius. Vilnius.

Lilijai Kavaliauskaitei: 
Lietuvos telegramų agentū
ros Elta žurnalistai nuošir
džiai sveikina Jus gimtadie
nio proga. Linkime daug 
laimės, sveikatos, sėkmės 
darbe ir gyvenime. S. Ka
zakevičienė. Vilnius.

PADĖKA
Leiskite man per spaudą 

ištarti padėkos žodį visiems 
tiems, kurie mane sveikino 
mano 60 m. gimtadienio 
proga.

Būtent: Draugams iš Lie
tuvos, kurių sveikinimai 
telpa šiame numeryje; 
draugams, kurie suteikė 
man surpr.izą geg. 10 d 
Laisvės salėje, prisekdami 
man korsažą; Aido Chorui 
už suruošimą vaišių geg. 15 
d. po repeticijų. Taipgi 
draugams už dovanas, gė
les, ir už tiek daug kortų, 
kurių autorių pavardes su- ' 
minėti spaudoje užimtų la- ■ 
bai daug vietos. Aš jiems 
asmeniškai padėkojau. 
Taipgi mano kolegoms už 
jų pasveikinimą spaudoje. 
Visiems didelis, didelis lie
tuviškas ačiū! Šių metų 
gimtadienio sveikinimai, pa
liko manyje didelį įspūdį ir 
niekad nepamiršiu.

Lilija Kavaliauskaitė

Stanford, Calif. — Profe
sorius Zimbardo su kitais 
taikos kovotojais, protes
tuodami prieš karo plėtimą, 
pravedė platų vajų už fe- 
deralinių bonų pardavimą. 
Vieną dieną 60 žmonių už 
bonus atsiėmė $23,000.

Mieste pasidairius
Šiandien, geg. 22 dieną, —10 metų kalėjimas ir 20 

visos miesto mokyklos už- tūkstančių dolerių.
darytos. Taip patvarkė-------------
Miesto Apšvietos Taryba Miesto juodųjų žmonių
pagerbimui dviejų negrų 
studentų, kuriuos policija 
nužudė Jackson, Miss.

Valstijos senatorius Hug
hes teigia, kad New Yorko
gengsteriai yra paskyrę 
$100,000 tam, kuris nužudys 
William Gallinaro. Mat, jis 
yra pirmininkas komisijos, 
kuri tyrinėja kriminalysčių 
augimą.

Pereitą antradienį Ridge
wood mokykloje užpykęs 
už pašalinimą iš mokyklos 
15 metų mokinys peiliu per
dūrė mokytoją Kenneth 
Chavis. Jis kritiškoje padė
tyje, kovoja su mirtimi...

Tik per vieną gegužės 8 
dieną miesto Civilian Com
plaint Review Board gavo 
40 skundų prieš policijos 
brutališkumą. Skundai dau
gumoje siejasi su antikari
nėmis demonstr a c i j o,m,i,s 
kuriose policija nepasigaili 
kovotojų prieš karą.

Gubernatorius Rockefelle- 
ris paskyrė Mr. F. G. Per- 
rottą, kad jis pravestų jo 
rinkiminę kampaniją New 
Yorko mieste. Perrotta 
skaitomas gabiausiu propa
gandistu, ypač tarp italų.

Allan Arden ir Jane Cum
mings teismo rasti kaltais 
gabenime narkotikų iš Ka
lifornijos į New Yorką. A- 
budu dar tik 22 metų am
žiaus. Bausmė: jam 15 me
tų kalėjimas ir $30,000, jai

Susekta plėšikų gauja
Policija praneša, kad jai 

pavyko susekti 14 asmenų, 
kurie organizuotai atlikinė
jo plėšimus. Sakoma, kad 
jie .sėkmingai pravedė dau
giau kaip 100 apiplėšimų ir 
pasidarė sau daugiau kaip 
šešis milijonus dolerių. Gau
jos vadu skelbiamas Long 
Island Cosa Nostra organi
zacijos galva Mr. John 
Franzese.

Gaujos septyni nariai jau 
suimti. Jų tarpe viena mo
teris. Kiti tebemedžiojami.

Ligoninių unija prieš 
Meany karinę politiką
New Yorkas.— Ligoninių 

unija, atstovaujanti 45,000 
narių, pasmerkė AFL - CIO 
prez. Meany karinę politiką.

Unijos rezoliucija reika
lauja AFL-CIO pildomąją 
tarybą daugiau rūpintis na
miniais reikalais, o ne karo 
plėtimo Indokinijoje užgy- 
rimu.

Nixonas užgiria Agnew
Washingtonas. — Scripps- 

Howard spaudos kolumnis- 
tas Dan Thomasson cituoja 
prez. Nixono pasikalbėji
mą su vice prez. Agnew.

“Jūs esate mano vice 
prezidentas, ne jų,” kurie 
smerkia reakcinę Agnew po
litiką. Vadinasi, Nixonas 
pilnai užgiria Agnew ir 1972 
m. prezidentiniams rinki
mams kandidatūrai.

Bombas parduoda Izraeliui
Washingtonas.— Valsty

bės departmentas patvirti
no, kad Jungtinės Valstijos 
parduoda Izraeliui bombas 
ir kitas karines reikmenis.

vadai persergėjo baltuo
sius statybos darbininkus, 
kurie užpuldinėja ir terori
zuoja prieškarines demon
stracijas, kad jie tuojau su
sivaldytų. Jeigu jie ir to-
liau taip darys, tai jie ne
galės nė pasirodyti prie 
statybos darbų juodųjų 
žmonių apgyventuose rajo
nuose. Reikia tikėtis, kad 
tie chuliganai paklausys šio 
persergėjimo.

Peikia žinoti, kad ne visi 
baltieji statybos darbinin
kai tuo chuliganizmu užsii
ma. Jų maža dalelė. Jie dis
kredituoja visus tos pramo
nės darbininkus.

Miesto Taryba priėmė dvi 
rezoliucijas narkotikų klau
simu. Vienoje įsakoma Ap
švietos Tarybai pradėti vi
durinėse mokyklose pamo
kas apie narkotikų vartoji
mo pavojingumą, o antroje 
— pravesti plačiausią tyri
nėjimą apie narkotikų biz
nio išsiplėtimą mūsų miesto 
mokyklose. Ne vėliau kaip 
rugsėjo mėnesį Apšvietos 
Taryba turi raportuoti savo 
atradimu rezultatus, c-

Brooklyno katalikų baž
nyčios operuojamų mokyk
lų civiliniai mokytojai, 450 
jų, grūmoja bažnyčios va
dams pikietu, jeigu jų rei
kalavimai nebus patenkin-| 
ti. O jie reikalauja algų pa
kėlimo ir pagerinimo mo
kymo sąlygų. ■
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Baisi nelaimė subvėje
Pereitą trečiadienį Jack- 

son Heights Roosevelto sto
tyje subvėje susidūrė du 
traukiniai. Tai buvo baisi 
nelaimė. Du žmonės vietoje 
užmušti, o 70 sužeista, kai 
kurie jų labai sunkiai. Ve
damas tyrinėjimas nelaimės 
priežasties. Gal darbininkų 
neatsargumas, o gal mecha
nizmas sugedo. Gal paaiš
kės. Į nelaimės vietą buvo 
pribuvęs ir miesto majoras 
John Lindsay.

Yakima, Wash.— Kovo
tojai prieš karą čia surinko 
daugiau kaip 5,000 parašų 
iš 8,400 miestelio gyventojų.

IEŠKAU

Noriu įsigyti mažą (apie 20 akrų) 
farmą arti Delaware upės arba 
Strousburg, Pa. apielinkėj, ar prie 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIŪNAS

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:

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

v --------------- ---------- —

Parengimų Kalendorius
Gegužės 24 dieną

Hartfordo Laisvės choro 
banketas. Pietūs 1 vai. Pas-^ 
kui meninė programa, kuriį 
atliks Worcesterio Aido 
choras ir pats Laisvės cho
ras. Įžanga už viską $3 as
meniui. Vieta: 157 Hunger
ford Street.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašy
ti kalendoriuje.

Philadelphijoj, birželio 14 d.
Philade 1 p h i j o s LLD 10 

kuopa rengia banketą, “sur
prise party” ir gimtadienį, 
1 vai., A. M. įstaigoje, 6024 
Wayne Ave.

Visoms LLD kuopoms A 
N. Y. ir N. J. valstijų *

LLD 2-ros Apskrities kon^ 
ferencija įvyksta šį sekma
dienį, gegužės 24 d. Pra
džia 11-tą valandą. Vieta: 
15-17 Ann st , Labor Lyce
um salėje, Harrison, N. J.

čia tik primenam visiems 
ir visoms, kad pribūtumėt 
laiku, ir kad konferenciją 
galėtume laiku pradėti.

Yra keletas svarbių klau
simų, kuriuos teks išspręst.

Kviečia LLD 2-ros Apskr.
Valdyba

New Yorkas. — Puerto 
Riko Studentų Sąjunga 
miesto kolegijoje pasmerkė 
invaziją į Kambodiją, rei
kalauja baigti Vietnamo 
karą, taipgi JAV agresiją 
Puerto Rikoje.

J. T. pasmerkė Izraeli . i 
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryba pasmerkė Izrae
lį už įsiveržimą į Lebanoną. 
Jungtinės Valstijos, susilai- 
kydamos nuo balsavimo, 
parodė nepasitenkinimą pa
smerkimu.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton Stv 
Brooklyn, N. Y. 11208.
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