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Sugadinti santykiai 
Traukiasi iš bėdos 
Susidorojo
Keista galvosena
Pasaulis be ginklų ir karų!

Rašo A. Bimba

Newark riaušėse krito dvi
dešimt penki negrai ir vienas 
baltas slaptas policininkas. 
Spėjama, kad ir jis buvo pa
čios baltųjų kulkos auka.
*Tai parodo, ką reiškia gin

klai tavo rankose. O ginklai 
šiandien išimtinai baltųjų 
rankose.

Visa galia valdžios baltųjų 
rankose. Tame pačiame Ne- 
warke gyventojų dauguma 
negrai, bet visa valdžia bal
tųjų.

Taip yra. Bet kaip tiktai 
tokia situacija tręšia dirvą 
naujiems negrų sukilimams, 
naujoms riaušėms. Tik pasku
tiniai bukapročiai to nesu
pranta ir nemato.

Jau viskas buvo paruošta. 
Daugiau kaip du šimtai tary
binių menininkų turėjo atva
žiuoti ir pagastroliuoti mūsų 
šalyje. New Yorke jau ir bi
lietai buvo platinami.

šioje gražioje grupėje turė- 
,įo būti ir Lietuvos įžymusis 
cR&nininkas Virgilijus Norei
ka, su kuriuo turėjau garbės 
susipažinti per viešnagę Lietu
voje. Laukėme, labai laukė
me.

Deja, viskas sugriuvo. Tary
biniai menininkai nebeatvyks. 
Vidurio Rytų ir Vietnamo ka
ras taip suniaukė santykius 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų, jog baigia 
sugriūti visas ir kultūrinis 
bendradarbiavimas. O tai di
delė, didelė nelaimė.

Anglijos valdžia pareiškė, 
kad ji mažins savo armiją, 
siaurins savo militarines bazes 
Azijoje. Viena, jai sunku ver
stis ekonominiai, antra, ir 
svarbiausia, anglai nujaučia, 
kad jeigu laiku ir geruoju ne- 
iš^fcp-austys, tai bus jėga iš- 
pmšyti.

'Vrancūzai buvo pirmutiniai 
susiprasti (irgi ne iš geros va
lios), dabar anglai. Ar iš jų 
pasimokys amerikiečiai ?

Neatrodo.

Užteko vienos dienos ir 
geležinkelininkų streikas tapo 
sutriuškintas. Kongresas pa
skubomis išleido streiklaužiš- 
ką įstatymą, prezidentas jį 
tuoj pasirašė. Unijų vadai iš
sigando ir pasidavė.

Streikas baigėsi. Visi džiau
giasi, vist laimėjo, tik apie 
700,000 darbininkų nesidžiau
gia, nes jie nieko negavo!

1 ftp^s mus yra dar ir taip 
keistai galvojančių senų gerų 
draugų, štai vienas su pasi
didžiavimu sako: Matote, 
prieš penkeris metus aš sa
kiau, kad mums reikia abudu 
laikraščiu paversti savaiti
niais. Neklausėte. Dabar sun- 

į' ku...
Matote, jis mano, kad jis 

buvo teisus pranašas. Bet 
draugas nepagalvoja, kad 
kaip tik tas faktas, jog mes 
abudu laikraščiu išlaikėme to- 
Idai^ net penkeris metus, įro- 
jflp wad jo pasiūlymas buvo 
klaidingas.

Lygiai klaidingi ir dabar 
tie, kurie pasiduoda pesimiz-

B

Vietnamiečiai puolė 
Danango aerodromą

Saigonas. — Liepos 15 d. 
ankstųjį rytą Vietnamo pat
riotai užpuolė didžiulį ame
rikiečių karinį aerodromą 
Danango mieste. Jie užpuo
lė jį iš dviejų pusių, leisda
mi raketines bombas iš apie 
trijų mylių tolio.

Vietnamiečiai tai suruošė 
kalnuose. Bet jų raketinės 
bombos buvo labai pataiko
mos į taikinį.

Aerodromas didelis—apie 
60 ketvirtainių akrų didu
mo. čia stovėjo šiaur. Viet
namu! pulti paruošti bom
bonešiai. Čia buvo kareivi
nės, kuriose ilsėjosi lakūnai 
ir kiti militariniai žmonės. 
Čia buvo didelis amunicijos 
sandėlis.

Visa tai raketinės bom
bos pavertė į šipulius. Apie 
11 amerikiečių lakūnų už
mušta, o apie pusę šimto jų 
sužeista. Sudaužyti šeši 
bombonešiai, o daug bombo
nešių sugadinti. Kai eks- 
pliodavo arsenalas, tai buvo 
baisu klausyti ir matyti.

Per 45 minutes vietnamie
čiai šaudė į šį aerodromą,

bet nėra žinių, ar amerikie
čiai nors vieną šaudytojų 
suėmė.

Gerai dar, kad tuomet, kai 
pradėjo aerodroman lėkti 
bombos, daug lakūnų nebu
vo barakuose; kitaip būtų 
buvę daug daugiau jų su
žeista arba užmušta.

Netoli Danango, Hoiano 
miestelyje buvo kalėjimas, 
kuriame buvo sutalpinti su
imtieji vietnamiečiai, ame
rikiečių priešai. Šis kalėji
mas buvo užpultas, ir vi
si kaliniai iš jo pabėgo.

Vėliau, sakoma, dalis pa
bėgusiųjų buvo suimti, bet 
toli gražu ne visi.

Jeruzolimas. — I z r aelis 
nutarė atidaryti aerodromą, 
kuris vadinsis Kalandrijos 
vardu. Naujas aerodromas 
vra netoli J e r uzolimos, į 
šiaurę nuo miesto.

Santiago, Čilė.—Čilės par
lamento išleistas žemės re
formos Jsta.tvmas jau galio
ja. Pagal jį žemės gaus anie 
100,000 vargingųjų valstie
čių; bus apkarpyti dvarai.

Geležinkeliečiai baigė streiką; 
bus priversti “taikytis”

Washington.—Vieną die
ną besitęsęs geležinkeliečių 
streikas baigėsi po to, kai 
JAV Kongresas priėmė 
įstatymą, verčiantį streiką 
baigti. Tiesa, kai šitie žo
džiai rašomi, kai kur strei- 
kieriai dar tebekovoja, 
laukdami, kol teismai išleis 
indžionkšiną; daugelyje 
vietų streikieriai keikia val
džią ir samdytojus, kad ši
taip buvo padaryta.

Kongresas išleido įstaty
mą, o prezidentas jį pasi
rašė, kuriuo einant geležin
keliečiai turi baigti streiką,

mui ir siūlo be griežtos kovos 
pasiduoti sunkumams. Vienos 
dienos išlaikymas to, ką turi
me judėjime, yra didelis lai
mėjimas. Numirti suspėsime. 
Nesiskubinkime.

Atsimenate, kaip gražiai ir 
linksmai visa žmonija anais 
metais sutiko Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą Jungtinėse 
Tautose eiti prie vjsuotinio 
nusiginklavimo, šūkis buvo: 
“Už ipasaulį be ginklų ir ka
rų !”

Kur dabar tas šūkis?
Amerika ir jos talkininkai 

iš to pasiūlymo tik pasijuokė, 
ir prasidėjo dar negirdėtos, 
dar didesnės ginklavimosi 
lenktynės.

Neil Sheehan ' nurodo (“N. 
Y. Times”, liepos 19 d.), kad 
didžiausias ginklų šinkorius 
pasaulyje yra mūsų Jungtinės 
Valstijos.

Per pastaruosius 17 metų 
jos užsienio kapitalistinėms 
šalims faktinai padovanojo 
ginklų už 43 bilijonus dole
rių!

o prezidentas turįs paskirti 
arbitracinę komisiją; jei 
per 90 dienų geležinkelių sa
vininkai su darbininkais ne
susitars, tai ši komisija tars 
galutinį žodį ir jo turėsią 
abidvi pusės klausyti.

Prezidentas komisijos pir
mininku paskyrė senatorių 
Wayne Morse, gi komisijos 
nariais paskyrė sekamus as
menis: George Meany, AFL- 
CIO prezidentą; Frederick 
R..Kappel, buvusį Telefonų 
ir Telegrafų kom p unijos 
pirmininką; Theo dore W. 
Kheel; buvusį senatorių (iš 
Massachusetts) Leverett 
Saltonstall.

Senatorius Morse sako: 
nereikės laukti 90 dienų — 
anksčiau bus pasiektas “su
sitarimas.”

Geležinkelių darbininkai 
reiškia didelį nepasitenkini
mą šituo visu bizniu.

Gerasis laivas darys 
antrąją kelionę

Tokio. — Ameri kiniai 
kveikeriai organizuoja, ant
rą laivo “Phoenix” kelionę į 
Šiaurės Vietnamą.

Pirmąja savo kelione 
“Phoenix” nugabeno viet
namiečiams daug medika
mentų. Dabar laivas ir vėl 
“Koduojamas” medikamen- 
mentais, ir spėjama, kad 
jis antrąją savo kelionę 
pradės rugpiūčio mėnesį. 
Taip pasakė d-ras Earl Rey
nolds, kovotojas prieš karą 
Vietname.

New Jersey ghetuose jau 
atsiranda ramybė

Sparčiai pakilo TSRS 
pramonė per pusmetį

Newark, N. J. — Pagaliau , 
Newarko, Plainfieldo ir kitų 
miestų negrų ghetuose pra
deda “atsirasti ramybė.’” Iš 
Newarko gheto valdžia iš
traukė valstijos kariuome
nės dalinius.

Plainfielde taip pat, sako
ma, negrai jau “nusirami
nę,” bet policija dar labai 
budi.

Kituose New Jersey vals
tijos miestuose, kaip Eliza- 
bethe, Jersey City, Paterso- 
ne policijos eilės pastiprin
tos ir nuolat budi, kad ne-! 
įvyktų sukilimai.

Iš viso šiuose sukilimuose 
(kai kas tai vadina įprastu I

! pavadinimu — “riaušėmis”) 
žuvo apie 27 žmonės, dau
giausia negrų. Šimtai buvo 
sužeista, dabar gydomi li
goninėse. Daugybė buvo su
areštuotų ir subruktų į ka
lėjimus; dabar įte i k i a m i 
formalūs kaltinimai dauge
liui suimtųjų—jie bus tei- 
teisiami ir baudžiami.

Medžiaginių nuostolių bu
vo padaryta už mili jonus 
dolerių.

Valdžia — gubernatorius 
Hughes ypatingai — kaltina 
negrus, o negrai sako: di
džiausius nuostolius padarė 
policija ir valstijos kariuo
menė, žiauriai puldami neg- 

! rus.

Floridoje sudegė
34 kaliniai

Berrydale, Fla. — Neto
li nuo čia yra valdžios įs
teigtas kalėjimas arba ver
stino darbo stovykla. Prieš 
kiek laiko joje buvo panai
kinta segregacija — negrų 
nuo baltųjų atskyrimas. Vi
si kaliniai valgė prie to-pa
ties stalo ir visi kartu dir
bo. Kalėjimas buvo Santa 
Rose apskrities ribose.

Sakoma, tarp kalinių ne
buvo geros vienybės, buvo 
net ir tarpsavinių niovynių. 
Bet štai, iškyla kalėjime 
gaisras. Pradeda pleškėti vi
sas pastatas — viskas lieps? 
nose!

Na, ir 34 kaliniai sudegė.

Kiti pranešimai sako, kad 
sudegė daugiau kaip 34. 
Keliolika kalinių labai ap
degė — gal net ir mirtinai.

Tai buvo naktį’iš liepos 
15 į 16 dd.

Kai gaisras prasidėjo, ka
lėjimo sargai atidarė var
tus; keletas laimingųjų tu
rėjo progos pabėgti, o dau
guma ne.

Kai šie žodžiai rašomi, nė
ra žinoma, ar kaliniai buvo 
užrakinti savo kamerose, ar 
jie buvo “laisvi”, gaisrui 
iškilus.

Kalėjimas buvo šiaurės 
vakarų Floridoje, n e toli 
Alabamos sienos.

Maskva. — Tarybų Sąjun-' mių b 
gos valdiniai organai pas
kelbė statistiką, kas ir kiek 
buvo pagaminta per šių me
tų pirmąjį pusmetį. Kadan
gi šie metai — jubiliejiniai, 
tai įdomu pažvelgti, kaip 
viskas vyko.

Centrinis statistikų biu
ras skelbia, jog šiemet per 
pirmąjį pusmetį buvo paga
minta 10.6 proc. daugiau 
visos pramoninės gamybos. 
Per tą patį laikotarpį pra
ėjusiais metais buvo paga
minta 8 proc. daugiau.

Labiausiai padidėjo nau
dojamųjų daiktų gamyba— 
net 12-ka procentų.

Chemijos pramonės ga
myba pakilo 13 procentų. 
Naftos — 8 proc. O gazo 
(natūralių dujų) g a myba 
pakilo 14 proc.

Tarybų Sąjunga per pra
ėjusį pusmetį pasigamino 
292 bilionus kilovatų-valan- 
du elektros.

Be to, pagaminta 1,279,- 
000 skalbiamųjų mašinų, 2,- 
400, 000 televizorių.

Automobilių ir sunkveži-

i v o pagaminta 356,-
000.

Centrinė statistikų valdy
ba skelbia, kad šiuo metu 
Tarybi Sąjunga turi 235 su 
puse n

Iš te 
81 mil 
ba fabi 
kitų pramonių šakose, ne 
farmos 
čius Tarybų Sąjungoj paau
go 2,7)0, 000, palyginti su 

siais metais.

ilijono gyventojų.
gyventojų skaičiaus 

jonas gyventojų dir- 
rikuose, kasyklose ir

e. Darbininkų skai-

praėju

Washington. — Kongres- 
manas 
tas iš 
skelbia 
publikfnai kongres manai 
“labai darbuojasi” neprileis
ti 1968 metais gub. Rocke- 
felleriui būti nominuotam 
kandid 
tai.

Stratton (demokra- 
Niujorko valstijos) 
kad kai kurie res-

atu prezidento vie-

GastĮonia, N. C.—Čia su
sikūlė 
vo ket 
ford, Conn 
Blacks

du automobiliai. Žu- 
iri asmenys iš Hart- 

., ir vienas iš 
ilburg, S. C.

Arabiškų valstybių 
Kairekonferencija

Bus naujas ilgas 
geležinkelis Afrikoje

Kas atsitiko su 
“Surveyoru 4-uoju”?

Dar es Salamas. — Zam
bijos ir Tanzanijos vyriau
sybės nutarė sudaryti bend
rą kompaniją geležinkeliui 
nuo Lusakos iki Dar es Sa
lamo tiesti.

Zambijai, neturinčiai iš
ėjimo į jūrą, labai reikia to
kio geležinkelio. Netekusi 
tradicinių kelių savo variui 
išvežti ir kurui importuoti 
per Rodezijos teritoriją, kai 
1965 metais Smito klika ne
teisėtai paskelbė nepriklau
somybę, ši Centrinės Afri
kos šalis buvo priversta iš
leisti didžiules lėšas nau
joms komunikacijoms ieš
koti. /

Pareiškime, kurį padarė 
abiejų šalių atstovai, pasi
baigus dviejų dienų dery
boms Dar es Salame, sako
ma, kad 1.000 myliu ilgumo 
geležinkelio nutiesimas at
sieis maždaug 100 milijonų 
svarų sterlingų.

Washingtonas.—JAV val
džia, sakoma, sutinka, kad 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
prezidentu sekama rugsėjo 
mėnesį būtu išrinktas Ru
munijos užsienio reikalų 
ministras Corneliu Manes-

New York. — Amerikiniai 
mokslininkai galvoja, kas 
atsitiko su “Surveyoru 4- 
uoju”? Kaip žinia, šis erd
vių laivas buvo pasiųstas j 
Mėnulį. Buvo tikėtasi, kad 
jis, nutūpęs Mėnulyje, duos 
apie save pranešimus. Bet 
nieko nesigirdi, jokių pra
nešimų neateina.

Mokslininkai galvoja, kad 
“Surveyoras-4,” prieš nusi
leisdamas Mėnulyje, eksplo- 
davo. suskilo į kelias dalis ir 
dėl to nieko apie jį ne
sigirdi.

Pastatyti ir išsiųsti ši lai
vą į erdves, sakoma, lėšavo 
apie $80 milijonų.

KAS TYRINĖJA?
Washington.—Senatorius 

Thomas J. Doddas “tyrinė
ja,” iš kur Newarko negrai 
gavę ginklus? Pats senato
rius Dodd tik neseniai buvo 
tyrinėjamas ir apkaltintas 
sukčiavimu.

Hong Kong. — Daugiau 
kaip 500 asmenų čia buvo 
suareštuoti. Britai skelbia, 
kad jie buvę ’’nenuoramos”, 
organizavę streikus.

Kairo. — Penkių arabiš
kų valstybių prezidentų kon
ferencija baigėsi. Joje daly
vavo Egipto, Irako, Sirijos, 
Alžyro ir Sudano preziden
tai.

Konferencija išleido pa
reiškimą, kuriame skaito
me:

“Prezidentai sutiko, kad 
reikia imtis efektyvių žygių, 
kuriais būtų pašalinti Izra- 
lio agresijos atlikti darbe- 
lilai arabų žemėse.”

Kitais žodžiais: arabiškos 
valstybės ruošiasi išvyti iš 
užimtų arabiškų žemių Iz
raelio kariuomenę, — iš tų 
žemių, kurias izraeliečiai 
užėmė karo metu, š. m. bir
želio mėn. pradžioje.

Sudano prezidentas Aža-

Du arabą vadovai 
lankėsi Maskvoje

Maskva. — Alžyro prezi
dentas Boumediene ir Irako 
prezidentas Arifas buvo at
vykę į Tarybų Sąjungą tar
tis su Tarybų Sąjungos vy
riausybe apie padėtį Arti
muosiuose Rytuose. Jiedu 
čia buvo atlėkę tiesiog iš 
Kairo, kur įvyko penkių 
arabiškų valstybių prezi
dentų konferencija.

Vnukovo aerodrome sve
čius sutiko Brežnevas ir Ko
syginas. Po to vyko pasi
tarimai, kurie, spėjama, tu
rėję didžiulės politinės 
reikšmės.

Greitu laiku, tikimasi, į 
Maskvą atvyks ir kitų ara
biškų valstybių pareigūnai 
pasitarimams.

ri pasi 
būtų s 
valstybių užsienio reikalų 
minist:
gal bu

Pareiškime taip pat skel
biama 
tybės 
apie ti(ios kraštus, kurie re- 

i mia Iz
šia “atitinkamai atsilygin
ta.”

Žuv

ūlė, kad greitu laiku 
įšauktas visų penkių

•ų pasitarimas. Jis 
s Sudano sostinėje.

kad arabiškos vaiš
norai pagalvos” ir

aelį. Girdi, su jais bū-

ivo Costelo Branco- 
buvęs diktatorius

Rio de Janeiro. — Buvęs 
Brazilijos prezidentas (dik
tatorius Humberto Costelo
Branco lėktuvo nelaimėje 
užsimušė. Kartu su juo žu
vo ir jo brolis Candido ir 
kai ku rie kiti “dideli vyrai,”

10 pačiu lėktuvu.
elo Branco buvo pasi- 

išnaikinti komunis- 
azilijoje, bet pats pir-

Cost 
mojęs 
tus Br 
miau gavo galą.

“Laisvę” gavote 
pavėluotai?

Pirmadienį “Laisvės” nu
meris 54 buvo atspausdin
tas if manyta, kaip visuo
met, 
pašto 
dangi 
streikas, tai rytojaus “Lais
vės” į 
kite.

šis numeris buvo išvežtas 
antradienį. Vadinasi, skai- 
tytojsi jį bus gavę pavėluo
tai.

pežti į paštą. Bet iš 
atėjo pranešimas: ka 
tęsiasi geležinkeliečių

paštą šiandien nevež-



2 pusi. L A I s v e Penktadienis, liepos (July) 21, 1967

IB f C >7 <1 LITHUANIAN
« > W « SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ____  19.00 i Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 Canada. Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Queens Co., per year ____  $10.00I Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50' Foreign countries, 6 months, $6.50

Newarko drama!
SPAUDOJE pilna pranešimų apie Newarka. Per 

keflias dienas miestas karo stovyje. Į miestą sutraukta vi
sos apylinkes policija ir valstijos milicija. Riaušėse už
mušta 24 negrai ir vienas policistas. Šiuos žodžius rašant 
“taika” dar neatsteigta, bet kai juos skaitysite, veikiau
sia Newarke jau viešpataus pilna “ramybė.”

Bet juk šios riaušės Newarke nėra naujas dalykas. 
Jų yra buvę Los Angeles, Chicago je, Clevelande, visoje 
eilėje miestų pietinėse valstijose, Bostone, New Yorko 
Harleme. Ir po kiekvienos tokios dramos eina diskusi
jos ir aiškinimas priežasčių. Taip jau prasideda ir dabar. 
Čia irgi niekas nieko nauja negali pridėti. Viskas žinoma, 
viskas aišku. Miestuose negrų getai, baisus susikimšimas, 
baisus skurdas, žmonėse beviltiškumas, desperacija. Visa 
tai—tikra parako bačka... sukilimas, protestas, riau
šės, brutališka policijos jėga, kraujo praliejimas. Nieko 
nauja...

Ar kas nors padaryta, ar kas nors daroma tos nelai
mės šaknų išrovimui, tos padėties pakeitimui? Absoliu
tiškai nieko nepadaryta ir nedaroma. Pasilieka tas pats 
pasiteisinimas, tas pats apgaudinėjimas, ta pati pasaka, 
kad nėra iš ko... neturima pinigų panaikinimui getų, pa
šalinimui skurdo, aprūpinimui žmonių žmoniška pa
stoge.

Neturime iš ko? O jau kelinti metai po dvidešimt 
keturis bilijonus dolerių kasmet išleidžiame Vietnamo ka
rui! Kokia baisi apgavystė!

Argi milijonai vargšų miestų getuose to apgavingo 
pasiteisinimo nemato?

Žinoma, proga naudojasi išsigimęs, kriminalinis ele
mentas. Jis gauna progą pasiplėšti, namus padegti. 
Niekas jo neteisina ir negina. Bet getuose žmonių su
kilimas prieš nepakenčiamas gyvenimo sąlygas nėra ko
kio ten kriminalinio elemento padaras. Tai yra kantry
bės netekusių žmonių protestas. Jis kils ir kils, kol getai 
bus, kol juose skurdas žydės. Šiandien Newarke, rytoj 
vėl bus Harleme, Philadelphijoje, Clevelande arba Los 
Angeles...

JIS NORI, KAD 
AMERIKA NESIKIŠTŲ

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle tarėsi su Vaka
rų Vokietijos premjeru 
Kiesingeriu. Po to jis išlei
do pareiškimą. Jame jis 
nurodo, ko jo vadovaujama 
Prancūzija siekia.

Prancūzija nori iš Euro
pos pašalinti J u n g t in i ų 
Amerikos Valstijų įtaką. O 
tai būsią galima padaryti 
tik taip, jeigu Prancūzija 
ir Vokietija eis iš vieno, ar
timai bendradarbiaus. Savo 
apsigynimu Europa turinti 
pati pasirūpinti be jokios 
Amerikos malonės.

Tuo pačiu sumetimu, De 
Gauule esąs priešingas ir 
Anglijos įsileidimui į taip 
vadinamą Europos “bend
rąją rinką.” Girdi, bendro
je rinkoje per Angliją 
Amerika kištų savo nosį ir 
valdytų. Todėl tegu Angli
ja pasilieka už bendrosios 
rinkos sienų!

De Gaulle taipgi kalba 
apie paskatinimą bendra
darbiavimo tarp Vakarų 
Europos ir Rytų Europos. 
Bendradarbiavimas su soci
alistiniais kraštais yra rei
kalingas ir pageidaujamas.

Tai tokios Prancūzijos 
užsieninės politikos gairės.

Irgi krikščionys demokratai
MES esame įpratę matyti krikščionių demorkatų 

partijas reakcijos fronte, tai nustebina mus, jeigu kuri 
viena jų pasireiškia kitokioje šviesoje. Taip šiomis die
nomis atsitiko su Čilės Krikščionių Demokratų Partija. 
Iš Santiago pranešama, kad ten šios partijos vadovybė 
išleido labai “keistą” pareiškimą. Ji užgiria partizaninę 
ginkluotą kovą prieš valdžias tokiose Lotynų Amerikos 
šalyse, kur žmonių teisės yra paneigtos ir kur rinkimų 
keliu negalima iškovoti būklės pagerinimo.

Dar daugiau. Ji pasakė, kad Lotynų Amerikoje vei
kianti Solidarumo Organizacija, kuri organizuoja ir re
mia ginkluotas kovas prieš reakcines valdžias, gali su- 
sikraustyti j Čilę ir iš čia veikti, jeigu, žinoma, ji nesieks 
ginklu nuversti Čilės valdžią. Dabai* šios organizacijos 
buveinė yra Kubos sostinėje Havanoje.

Reikia atsiminti, kad Krikščionių Demokratų Par
tija šiandien yra Čilės valdančioji partija. Praėjusiais 
parlamentariniais rinkimais ji laimėjo prieš kairiųjų jė
gų (komunistų ir socialistų) bendrą frontą ir sudarė val
džią. Na, o dabar jos vadai užgiria ginkluotus išstoji
mus prieš reakcines valdžias.

De Gaulle “nauju keliu”
Prancūzijos prezidentas De Gaulle siekia trukš-lai- 

kys, išgelbėti kapitalizmą. Jis išleido patvarkymą, kad 
kapitalistai dalį savo pelnų turi atiduoti savo darbinin
kams, tai yra jie turi pelnu dalytis su savo darbininkais. 
Taigi, girdi, palaipsniui darbininkai taps lygiais kompa
nijų, korporacijų, bankų ir kitų kapitalistinių užvedimų 
savininkais. Tuo būdu išnyksiančios klasės ir pakilsianti 
nauja “beklasinė” visuomenė.

Bet tai labai, labai sena pasaka. Anais laikais Ame
rikoje irgi buvo giedama apie “progresyvų kapitalizmą,” 
apie^beklasinį kapitalizmą” ir 1.1. Kai kurios kapitalis
tinės kompanijos net buvo paskelbusios, kad jos savo 
pelnais dalysis su savo darbininkais.

Šiandien nieko apie tai nebesigirdi. Tuo tarpu Ame
rikos kapitalizmas pasiliko kaip buvo, o darbininkai irgi 
pasiliko darbininkais kaip buvo. Dar bįogiau: šiandien 
čia matome milžiniškas industrines ir komercines mo
nopolijas, kurios savo rankose laiko visą mūsų ekonominį 
gyvenimą. Jos dar vis auga ir stambėja.

Niekas neišeis ir iš De Gaullio skymų darbininkus 
sutuokti su kapitalistais ir priversti juos mylėtis, taikoje 
sugyventi. Prancūzijos ogranizuoti darbininkai jau pa
sisakė prieš De Gaullio “progresyvų kapitalizmą.” Pa
siliks klasės, toliau eis klasių kova.

Už PASAULINĮ 
KONGRESĄ

Vėl plačiai diskusuojamas 
pasaulinio komunistų kon
greso klausimas. Už kon
gresą jau viešai pasisakė 
Amerikos Komunistų Par
tijos Nacionalinis Komite
tas. Amerikiečiai komunis
tai ragina, kad toks kon
gresas įvyktų galimai , arti
miausiu laiku. Pasiūlyme 
nurodomas ir, tokio suva
žiavimo reikalas, reikalas 
visų pasaulio revoliucinių 
jėgų vienybės prieš imperi
alizmą, prieš naujo karo 
pavojų. Teisingai pastebi
ma, kad anais laikais fašiz
mas įsigalėjo ne tik dėl to, 
kad reakcinės jėgos buvo 
galingos, bet ir dėl to,’ 
kad revoliucinės, darbinin
kiškos jėgos buvo pasidali
jusios. Tam dabar reikia 
užbėgti už akių. Tam turi 
suvažiuoti ir pasitarti visos 
marksistinės - leninisti n ė s 
partijos.

Panašiai pasisakė ir Ar
gentinos Komunistų • Parti
ja, ir Brazilijos Komunis
tų Partija. Tikimasi, kad 
teigiamai atsilieps ir dau
gelis kitų marksistinių par
tijų.

Netenka nė kalbėti, jog 
tokiam pasauliniam komu
nistų sąskrydžiui nepritars 
Kinijos ir Albanijos komu
nistai. Veikiausia tiktai tos, 
dvi partijos ir tesipriešins. 
Spėjama, kad siūlomas kon
gresas gali įvykti dar šie
met, o vėliausia—1968 me
tų pradžioje.

ir naktį iš vieno gręžinio pum
puojama nafta. Bandomasis 
siurbimas prasidėjo šiais — 
jubiliejiniais — metais. Labai 
jau graži čionykštė nafta: 
žalsvai pilkšva, tartum būtų 
susijungusi šilta pievos žalu
ma ir plienas.

Praėjo para. Geologai ap
skaičiavo: išsiurbta 8 kubai 
(6.5 tonos) žemės kraujo. 
Nafta puiki: mažai sieringa, 
neklampi, iš jos galima gauti 
daug alyvos, benzino. Tokios 
mūsų šalyje esama nedaug. 
Gargždų nafta — Pensilvani
jos tipo.

Ar verta eksploatuoti naf
tą iš Lietuvos gejbių ? Su at
sakymu neskubėsime.

Pirmieji juodosios naftos 
litrai buvo išgauti prieš pen
kerius metus arti Kybartų. 
Dabar ji aptikta jau ketu
riuose gręžiniuose — ties Ky
bartais, Plunge ir dviejuose— 
prie Gargždų. Gręžti reikia 
labai giliai — beveik du ki
lometrus, o vietomis—dar gi
liau.

Astuoni kubai naftos p e r 
parą iš pirmo veikiančio grę
žinio! Daug ar mažai? Pa
prasti eksploatuojami gręži
niai, teduodantieji tris kubus 
naftos. O Gargždų gręžinio 
galutinis debitas dar nenu
statytas.

Naftos ieškotojai dirba, že
mėje be perstojo sukasi grąž
tai. Gręžiama Gargžduose, 
numatoma gręžti netgi Ne
ringoje.

Praeis metai kiti, ir geo
logai tars savo lemtingą žo
dį. Ruoškimės galimam spren
dimui : Lietuva—naftos res
publika !

-Kaip mes tada išsaugosime 
savąją gamtą;?- Iškiltų daug 
rūpesčių, kad naftos gręžinių 
eksploatavimas; perdirbimas, 
naftos produktų bei dujų sau
gojimas nepadarytų nepatai
somos žalos Lįętųvos augme
nijai, gyvūnijai, nuostabiems 
pajūrio kurortams.

Apie visa tai reikia galvo
ti iš anksto. ,

. . .Naktis. Prožektorių švie
soje spindi naftos gręžimo 
bokštai. Stovi.' Vyrai. Veržiasi 
žemės kraujas. Ką jis lemia 
Lietuvos ateičiai?

“Bendroji rinka” ir 
susitarimas dėl muitų
Daugiau kaip ketverius 

metus grupė kapitalistinių 
šalių mėgino susitarti dėl 
muitų įvežamoms prekėms 
sumažinimo. Derybos vyko 
Ženevoje, jos buvo vadina
mos “Kenedžio raundu.” 
Pagr i n d i n ė kliūtis buvo 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų pozicija. JAV nori sa
vo prekes laisvai įvežti į 
Vakarų Europą ir tuo pat 
metu stengiasi maksimaliai 
apsaugoti Amerikos rinką 
nuo savo partnerių skver
bimosi.

Tai tapo ypač aišku, kai 
buvo kalbama apie grūdus 
ir chemijos prekes. Ameri
kos atstovas mėgino pri
versti Vakarų Europos ša
lis, kad jos papildomai nu
pirktų du milijonus tonų 
kviečių, bet nesutiko suma
žinti muitus įvežamiems į 
JAV chemijos produktams.

Galų gale buvo prieita 
kompromiso. Buvo sudary
tas susitarimas dėl abipusio 
muitų tarifo sumažinimo 
vidutiniškai 35 procentais.

Nors mokesčių sumažini
mo klausimas iš principo 
išspręstas, susitarimą teks 
dar ilgai detalizuoti. De
rybos Ženevoje tęsiasi. Ga
li kilti nemaža aštrių ginčų. 
Washi n g t o n a s turi dar 
daug priemonių, kuriomis 
jis siekia apsaugoti 
Amerikos monopolijas nuo 
užsienio konkurentų. Pa
vyzdžiui, apriboja vienų ar 
kitų prekių importą į JAV, 
plečia propagandinę kam
paniją: “Pirkite tik ame
rikietiškas prekes” ir kt. 
Tąi, kad Washingtonas ne
žada skaitytis su kitų “Ke
nedžio raundo” dalyvių in
teresais, rodo tas faktas, 
jog šiomis dienomis JAV 
žemės ūkio ministras pasiū
lė 75 procentais sumažinti 
pieno produktų importą. 
Tokia Jungtinių Amerikos 
Valstijų politika žlugdo jų 
partnerių ekonomiką.

G. Frenkelis

Arabai ir vėl

JAU TRYKŠTA 
LIETUVIŠKA 
NAFTA, BET...

Žurnalas “Švyturys” įdė
jo nepaprastai gražių nuo
traukų, kaip šiandien yra 
Lietuvoj ieškoma naftos, ir 
sekamas pastabas:

.. . Naktis. Prože k t o r i ų 
šviesoje spindi naftos gręži
mo bokštai. Stovi vyrai. Ver
žiasi žemės kraujas. Ką jis le
mia Lietuvos ateičiai!

Pergalės dienos išvakarėse 
mes aplankėme naftos žval
gus. Netoli Gargždų. Dieną

Kodėl pingvinai gyvena 
tiktai pietų pusrutulyje
Kodėl jie nesi veisia šiau

rėje? Juk kiti jūroje plau
kiojau tys paukščiai — be
sparnės alkos — kitados 
gausiai gyveno šiauriniame 
Atlante. Gal būt, pingvinai 
negali apsieiti be antarkti
nių jūrų ir oro? Tačiau Pie
tų poliaračio rajone nuola
tos tegyvena tik karališkie
ji ir Adelės pingvinai. Pen
kios šių gyvūnų rūšys jau 
seniai įsikūrusios pietinėse 
Australijos, Naujosios Ze
landijos, Afrikos ir Ameri
kos pakrantėse. O vieno iš 
jų “rezidencija” yra Gala
pagų salos — visai greta 
pusiaujo. Vadinasi, nėra jie 
jau taip prisirišę prie šeš
to žemyno. Bet kodėl gi jie 
taip ir neįstengia pereiti 
pusiaujo?

Anglų zoologas D. Spark- 
sas mano, kad čia kalta 
mūsų planetos atogrąžų 
juosta. Tą išvadą jis pada
rė sugretinęs du žemėla
pius — “Pingvinijos” ribų 
žemėlapį ir vidutinių izo- 
termų žemėlapį. Izoterma 
su oro temperatūra 20 laip
snių beveik visiškai sutapo 
su kraštine pingvinų kara
lystės linija. Vadinasi, pin
gvinai paprasčiausia nepa
jėgia įveikti “šiluminio- 
barjero” ir persikraustyti į 
Šiaurės pusrutulį.
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Ar Spark so aiškinimas 
yra vienintelis teisingas, kol 
kas negalima pasakyti.

Pasisekimo paslaptis
Nepaprastai išaugo vie

no Milano universiteto pa
klausa. Pasisekimo prie
žastis paprasta. Savininkas 
iškabino tokią reklamą: 
“Jeigu norite atrodyti kaip 
amerikonai, pirkite drabu
žius tiktai pas mus.”

Dar ir dar įrodoma, kad 
kariauti žodžiais galima tik 
savo virtuvėje. Arabų ir Iz
raelio penkių dienų karas 
pilnai tą įrodė.

Kodėl arabai jau trečiu 
kartu pralaimėjo karą prieš 
izraeliečius? Gal yra kele
tas tam priežasčių, bet 
svarbiausia yra ta, kad jie 
pratę kariauti tik žodžiais, 
o nūdien jau to neužtenka.

Amerikos komercinė spau
da dabar turi naują temą. 
Bet nė vienas tos spaudos 
bendradarbis kasžin kodėl 
nesuranda kaltinimo Izrae
liui už karo pradėjimą —už 
užpuol i m ą ant arabiškų 
kraštų iš pasalų. Juk jei ne
būtų ušmiolę iš pasalų, ir 
nesunaikmę jų aerodromų 
ir karinių jėgų, tai karas 
arba būtų besitęsiąs ir da
bar arba arabai būtų kojo
mis sutrypę tą 7,990 ketvir- 
tainių mylių žemės gabalą— 
Izraelį f

Ar kaltinti arabus, ar ne
kaltinti už jų nepasisekimą? 
Jie pasirodė prasti kariau
tojai. Tačiau, jei prisimin
sim II pasaulinį karą, tai 
mes surasim, kad Hitleris 
naudojo tokią pat sistemą: 
Iš pasalų užpuolė Belgiją, 
Čekoslovakiją, Lenkiją ir 
jas paklupdė. Taip užkaria
vo didesnę dalį Europos. 
Kai kurios valstybės net ne
turėjo drąsos išstoti gintis. 
Taip pat užpuolė ir Tarybų 
Sąjungą. Lietuva buvo krei
va kryžiui po kojų. Sumynė 
ją-

Kai kurie simpatizuoda
mi Hitleriui, gėrėjosi ir vis 
kartojo, kad jo “blitzkrigąs 
taip eina pirmyn, kaip 
karštas peilis per sviestą”. 
Bet už kokio laiko tas “pei
lis” jau nebuvo karštas ir 
tą “sviestą” jau nepiove.

Už tokį iš pasalų užpuoli
mą Hitleris atsiėmė sau gy
vybę, o Vokietija dar ir da
bar padalinta, jų sostinė 
(Berlinas) padalinta į ke
turias dalis. Vokietija kaip 
tauta nustojo pasitikėjimo 
tarp kultūringų tautų. Ar 
arabai kada nors pasitikės 
Izraeliu?

Dar viena tiesa: arabai 
nekaringi, neturi patyrimo 
vartoti moderniškus kariš
kus ginklus. Jiems sekėsi 
kariauti tarpusavyje, kol jų 
karai buvo vedami tik bejo- 
jant ant kupranugario. Bet 
kada reikia valdyti'tankus,

suklupo 
kariškus greituosius lėk 
vus, tąi jau kas kita.

Gal 
klausilmą iškelti: Ten žmo
nės ir

čia tiktų iš Vietnamo

su mažai mokslo ir 
neturėdami būtino patyri
mo, kaip vartoti moderniš
kus ginklus, bet pas juos 
yra noras apginti savo kraš
tą nuo užpuolikų ameriko- 

Tokio noro, galimas 
s, nesiranda pas eili- 
arabus. Eiliniai ara- 
patenkinti savo padė-

nų. 
daikt 
nius 
bai ne 
timi, nepasitiki savo valdi
ninkai 
pinasi

Tar, 
singą 
me re] 
dama, 
trauka 
torijų 
klausiĮ 
džių. 
tą dar

Dar 
reikal 
pasiliks kaip yra. O tai reiš
kia didesnius nesutikimus

s, kurie, matomai, rū- 
tik savimi.

ybų Sąjunga laiko tei- 
pusę, užtardama šia- 
kale arabus, reikalau- 

kad Izraelis pasi
jų iš užkariautų teri- 

Tačiau ir ši a m e 
me neužtenka tik žo- 
Izraeliečiai atsisako

bus daug kalbėta ir 
auta, bet veikiausia

rabiškų tautų ir Izra-
elio. [Kada vėl pasiruoš ka
rui, t
ga. G^l tada ir arabai ka
riaus

da jis išsiverš visa jė-

be žodžiu... 4-
Dzūkelis

Įvairumai
Povandeninių laivų 

gelbėtojas
JAV mokslininkai gami

na povandeninį laivų gel
bėtoją. Tai bus 49 pėdų il
gio įrenginys, pervežamą 
oru a ’ba ant povandeninį 
laivo 
sileištn/:

wrpuso. Jis galės nu- 
į'3500 pėdų gylį, ten 

irtinti prie sužaloto 
leninio laivo liuko, iš- 

spaudimą abiejuose 
se ir paimti iš karto 
ones. Iškilęs į pavir- 
aipins žmones ir vėl 
gelbėti kitų. Tokie

povan 
lygint: 
laivuo 
24 žm 
siu, iš 
leisis 
gelbėtojai galėsią pasiekti 
nelairn
nį laivą per 24 valandas.

ės ištiktą povandeni-

M irtis po pietų
es ir tarakonus ge- 

naikinti ketvirtą
Mus 

riausidi 
valandą po pietų.

Mokslininkai, tiria val
džių biologinį paros ritmą, 
išaiškino, kad vabzdžiui 
jautresni insekticidų veiki
mui po pietų, negu rytą ar
ba naktį. Šis cikliškas dės-

Penktoji Elektrėnų turbina
Paleistas penktasis 300 tūkstančių 

kilovatų galingumo energetinis blokas. 
Dabar elektrinės pajėgumas—-900 tūks
tančių kilovatų. Tai 15 kartų viršija 
1939 metų visų Lietuvos elektrinių pa
jėgumus.

Nuotraukoje: mašinistas Eugenijus 
Baltutis prie 5-ojo energetinio bloko 
valdymo pulto.

nas turi didelę reikš- 
ūanuojant vabzdžių 
mą žemės ūkyje ir 
paaiškina tą faktą, 

tie patys panaudoti 
cidai neretai duoda 
skirtingus rezultatus

ningui 
mę, 
naikin 
dalina: 
kodėl 
insekti 
tokius
tos pačios vabzdžių rūšies 
atžvilg

Ženi 
naikin 
pritail 
tikta 
tu, ka 
riausi

iu.
dirbiai galėtų geriau 
:i įvairius kenkėjus, 
ydami šį naujai ap- 
dėsningumą tuoi-jne- 
vabdžiai yra jadv- 

nuodams.

ia Vilniaus kurantai 
. gegužės 9 dieną 12 
edimino aikštės var- 
pirmą kartą sugaudė 
|i Vilniaus kurantai, 
atyti E. Aleknos, ir 

restauracinių dirb- 
meistrų. Kurantai 

n 12? vai. atliks Vil- 
signalą — B.

Gauds
Š. n 

vai., G; 
pine j e 
naujie 
sust: 
įrengt: 
tuviu v 
kasdie 
niaus 
riono dainos “Sesuo, žydri 
ji Vili.
—kone ertą.

a” motyvais, o 8 vai.

r
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“Vagos” leidykla Vilniu

je neseniai išleido knygą 
į “Kunigas maištininkas.” Ši 

knyga iš karto patraukė 
; Karybų Lietuvos skaityto
ji dėmesį. Reikia tikėtis, 
kad ji bus įdomi ir pažan
giesiems Amerikos lietu
viams, nes, viena, ją pa
rašė žinomas rašytojas Ka
rolis Vairas-Račkau s k a s , 
keliolika metų darbavęsis 
Amerikoje, ir, antra, šioje 
knygoje aprašytas gyveni
mas kun. V. Dembskio, taip 
pat ilgą laika pragyvenu
sio Linkolno žemėje. Tiek 
V. Dembskis, tiek K. Vai- 
ras-Račkauskas praeityje į 
pažangiu ių Amerikos lietu
vių judėjimą yra inešę ne
menka indėli. Tikriausiai, 
Amerikoje dar yra lietuviu, 
kuriems teko pažinoti tiek 
V. Dembskį, tiek K. Vaira- 
Račkauską ar bent girdėti į 
anie juos. Na. o jeigu kas. 
šiuos vyrus primiršo, pasi
stengsime šį tą trumpai 
ariminti.

Karolis Vairas-Račkaus- 
kas gimė 1882 m. lapkri
čio 4 d. Šiaudinės vienkie
myje, Papilės apylinkėse, 
kaimo vargonininko šeimo
je (vadinas, šiemet jam su
kanka aštuoniasdešimt pen- 
keri — gražus, garbingas 
amžius). Iš karto jis mo
kėsi privačiai, paskiau Šiau
lių gimnazijoje, Dorpate 
(Estijoje), galiausiai Kau
no dvasinėje seminarijoje. 
Įsitikinės, kad kunigo gyve
nimas ir darbas ne jam, iš 
seminarijos pasišalino ir 
1905 m. nuvyko i Peterbur
gą. Čia jis stojo dirbti Į 
“Lietuvių laikraščio” re
dakciją. Šis laikraštis buvo 
pirmas lietuviškas periodi- 

Tgis leidinys, pradėjęs eiti le
galiai Rusijoje po 40 metų 
trukusio spaudos draudimo. 
Dirbdamas redakcijoje. K. 
Vairas-Račkauskas pradėjo 
ir savo literatūrini kelią— 
ėmė rašyti eilėraščius, ap
sakymus, versti iš kitų kal
bų. Taigi literatūrine duo
na jis valgo iau daugiau, 
kain šešiasdešimt metu! Ne 
kiekvienam likimo skirta 
tokia dalia. Pirmoji K. 
Vairo-Račkausko knvga — 
su trump i n t a s L. Wallace 
apysakos “Ben Huras” ver
timas (“Dievo žvaigždė”), 
išleistas 1907 m. Vilniuje.

Tais pačiais metais K. 
Vairas-Račkauskas, kaip ir 
(Rugelis kitų lietuvių, les
iojusių šviesesnio gyveni
mo, atsidūrė Amer i k o j e . 
Apsistojęs Bru k 1 i n e , jis 
tuoj pat suartėjo su Ame
rikos lietuvių socialistų są
jungos 19-tos kuopos veikė- 

- jais, ypač su Juozu Šukiu, 
ir įsijungė j visuomeninį 
darbą: rašinėjo sp a u d a. i, 
skaitė paskaitas, platino 
knygas ir laikraščius, pa
rašė pirmąją originalią 
savo brošiūrą “Darbinin
kai ir ateitis” (1908), ku
rioje pranašavo socialistinę 
ateities valstybę. J. šliupo 
pakviestas, 1909 m. K. Vai-

Račkau s k a s nuvyko į 
Skrantoną ir ėmėsi reda
guoti žurnalą “Laisvoji 
mintis.” Vėliau rašytojas 
Niujorke (1911-1920) reda
gavo Amerikos Lietuviu su
sivienijimo organą “Tėvy
nė,” gyveno Londone, 
Prancūzijoje. Pietų Ameri
koje. ir tik 1933 m. grįžo į 
Lietuvą.

Uoliai dirbdamas, K. 
Vairas-Ra č k a u s k a s per 

«^fumpą savo gyvenimą 
rašė ir išvertė iš kitų 

kalbų netoli šimto knygų, 
kurių dalis buvo išleista

Paminklas kunigui maištininkui
J. PETRONIS

Amerikoje. Pavyz d ž i u i, 
pats pirmasis ALDLD lei
dinys buvo jo lietuviškai 
paruošta G. Kirkpatriko 
knyga “Karė — ko dėlei” 
(1917). Daug rašytojas nu
sipelnė versdamas į lietu
vių kalbą Amerikos rašy
tojus. Jo plunksnai pri
klauso H. W. Long f e 1 o w 
“ H i a v a t o s giesmė,” J. 
Steinback “Rūstybės akių,” 
T. Dreiser “Amerikoniško
sios tragedijos,” “Genijaus” 
ir k t. vertimąjį *

Ir gilios senatvės sulau
kęs K. Vairas-Račkauskas 
tebedirba, teberašo. Pasku
tinioji jo knyga — “Kuni
gas maištininkas,” skirta 
kun. Vladislavo Dembskio 
gyvenimui ir veiklai aptar
ti. Tai nėra mokslinė mono
grafija, o populiari biogra
finė apybraiža, parašyta 
lengvu, beletristiniu stiliu
mi. Ją rašydamas, K. Vai
ras-Račkauskas rinkosi me- 
džigą iš įvairių šaltinių, rė
mėsi savo paties prisimi
nimais, taip pat knyga apie 
V. Dembskį, kuri buvo iš
leista 1916 m. Amerikoje.

Skaitant “Kunigą maišti
ninką,” plačiai atsiskleidžia 
nepakartojamas V. Dembs
kio gyvenimas, baudžiavi
nės Lietuvos vaizdas. Gi
męs 18 31 m. neturtingų, 
dievobaimingų Žemaiti j o s 
bajorų šeimoje, V. Dembs
kis neturėjo galimybių mo
kytis. Ir jeigu jis išėjo į 
kunigus, tai tik dėdės kuni
go, doro, demokratiško ir 
liaudiško žmogaus, pastan
gomis ir pinigais. Aiškaus 
pašaukimo būti kunigu V. 
Dembskis neturėjo: juodą 
rūbą jis užsivilko, tenorė
damas įkūnyti didžiąja mo
tinos svajone pamatyti sū
nų prie altoriaus. Ir nors 
V. Dembskis tapo kunigu, 
tačiau visa gyvenimą nesu
gebėjo pritanti prie dvasiš-’ 
kių luomo, liko liaudiškas, 
humaniškas, spartietiš kas 
buityje, nekentė priespau
dos ir netiesos, ypač tais 
atvejais, kai ia palaikyda
vo bažnyčia. Lietuviu kul- 
t ū r o s istorijoje ir iki V. 
Dembskio vra< parašvta ne 
viena maištaujančio kunigo 
pavardė. Tai Kiprijonas 
Nezabitauskis - Zabitis. An
tanas Strazdas. Liudvikas 
Jucevičius. Bet V. Dembs
kis iuos visus pranoko sa
vo tiesia, nesutaikoma, hu
maniška dvasia. Dėl to 
klebonai ir vvsk. M. Valan
čius jo nemėgo ir ka.in svie
dinį mėtė iš parapijos i na- 
rapija. Per trumpa laika 
iam teko navikariauti Var
niuose. Plnngėie, Ilakinn- 
sp. Kražiuose. čia V. 
Demhski užklupo 18 6 3 m./ 
sukilimas. Neapkesda m a s 
bau d ž i a v o s . trokšdamas 
liaudžiai laisvių, jis nedve

jodamas stojo į sukilėlių ei
les, dalyvavo mūšiuose su 
caro kariuomene, buvo sun
kiai sužeistas. Sukilimui 
pralaimėjus, V. Dembskis, 
gelbėdamasis nuo Muravjo- 
vo-Koriko kilpos, pasitrau
kė į užsienį ir aps i s to j o 
Prancūzijoje. Čia jis ar
čiau susipažino su Pary
žiaus komunos idėjomis, 
socialiniais ir ateistiniais 
klausimais, patyręs daug 
nuoskaudų iš jėzuitų, dar 
giliau įsitikino reakcine 
bažnyčios esme. V. Dembs
kis gyveno ir Šveicarijoje, 
kur suartėjo su kunigais, 
siekusiais bažnyčios refor
mų.

Ieškodamas lais v e s n ė s 
baž n y č i o s , V. Dembskis 
1880 m. iš Europos nuvyko 
į Ameriką. Trejetą metų 
pakunigavęs keliose vietose, 
nusikėlė į Kanadą ir at
kampioje lenkų nausėdijoje 
klebonavo devynerius me
tus. Čia jis ne tiek mokė 
savo tamsuolius tikinčiuo
sius religinių dalvkų. kiek 
ūkininkavimo, apšv i e t o s , 
žmoniško gyvenimo, pats 
visur kur rodydamas darbš
tumo ir dorumo pavyzdį. 
Bet nė atkamni vietovė ne- 
ansaugoio V. Dembskio nuo 
jėzuitu intrigų, ir jis v ė 1 
grižo i Amerika. Šen ten 
pasisukalio jęs, susina žino 
su J. Šliupu ir 1892 m. ap
sistojo jo šeimoje. Dabar 
jis galutinai suvokė nebe
galis ilgiau būti kunigu, 
ima ieškoti tikrojo gyveni
mo kelio, persiima ateisti
nėmis idėjomis, atsiduoda 
pažangiai visu o m e n i n e i 
veiklai, stoia prieš klerika
lizmą, skatina emigrantus 
telktis i unijas, kovoti dėl 
savo teisių.

Į gyvenimo pabaigą V. 
Dembskis ėmėsi plunksnos 
ir parašė aštuonias knygas, 
iš kurių svarbesnės yra 
šios: “Iš ko kyla melai ir 
visokios skriaudos žmoni
joje” (1899), “Imtynės ba- 
gočiu su varguoliais” 
(1900), “Kankintojai ir kan
kiniai už mokslą” (1905), 
“Inkviziciija, arba atpirki
mą žmonių nuo šėtono” 
(1909). “Vladislovo Dembs
kio knvgos,—rašo K. Vai
ras-Račkauskas, — yra ne 
tiek mokslinio, kiek publi
cistinio pobūdžio. Jų visų 
tematikai, atsižvel giant į 
ano meto sąlygas, ne atsi
tiktinė, labai aktuali, susi
jusi su politika, su kova 
dėl darbininkų gerovės, dėl 
bendro jų išprusimo, dėl 
išsivadavimo iš reli g i n i ų 
prietarų. Tai pirmiausia 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuviams emigrantams 
šviesti, padėti jiems sunkio
je kovoje dėl būvio knygos, 
nukreiptos prieš bet kokią 
priespaudą, despotizmą.”

V. Dembskis mirė 1913 
m. lapkričio 14 d. Skran- 
tone, J. Šliupo šeimoje, kur 
pragyveno 21 metus. 1925 
m. jo palaikai su urna iš 
Bruklino buvo pervežti į 
Lietuvą ir palaidoti Šiaulių 
laisvamaniu etinės kultūros 
draugijos kapinėse. Didy
sis humanistas ir laisvama
nis visiems laikams grįžo į 
gimtąjį kraštą, iš kurio bu
vo išklydęs prieš 60 metų.

Štai kas buvo tasai kun. 
V. Dembskis. Keliais blan
kiais sakiniais toli gražu 
neįmanoma atpasakoti vi
so to, kas išdėstyta 
K. Vairo - Račkausko 
knygoje — ją būtinai rei
kia pačiam perskaityti. 
Amerikos pažangioji lietu
vių išeivija gali didžiuotis, 
kad i jos istoriją pateko 
toks šviesus, toks patrauk
lus, toks didelis žmogus— 
Vladislovas Dembskis. K. 
Vairas - Račkauskas savo 
knyga jam pastatė gra
žiausia paminklą, kurio įra-: 
šo “Kunigas maištininkas” ' 
neįstengs išdildinti laikas.

Respublikinė liaudies meno 
ir sporto šventė

na po kitos sportinės dele
gacijos stadione demonstra
vo specialiai paruoštus pra
timus.

Mas nis sportinirfįy pasi-

Nuotraukoje: Lietuvos žvejų laivai šiaurės jūroje.

Įdomybės
Daktaras ieško rakto į jau

nystę Sovietų kalnuose
Iš Tokyo pranešama, kad 

71 metų japonas dr. Šėlta - 
no Ogura iškeliavo trum
pam laikui į Tarybų Sąjun
gą tirti ir surasti, kodėl 
žmonės sulaukia tokio 
aukšto amžiaus Kaukazo 
kalnuose.

Dr. Ogura sako, kad Ta
rybų Sąjungoje yra apie 
20,000 žmonių virš 100 me
tų senumo, arba 100 kiekvie
nam milijonui gyventojų, 
lyginant 5-kis kiekvienam 
milijonui Amerikoje ir tik 
du Japonijoje.

Dr. Ogura yra obstetri- 
kas, praleis visą mėnesį 
Kaukazd ir raportuos savo 
atradimus apie 15-tą rugsė
jo National Old People’s 
Day Japonijoje.

Seniausias žmogus
Seniausias žmogus Tary

bų Sąjungoje Shirali' Misli- 
nov sakosi turįs 162 metus. 
Gyvena kalniškame kaime 
Azerbaidžiane. pietiniame 
Kaukaze, kur yra 5,000 ki
tų šimtamečių.

Senis kaime
“TASS” raportavo, kad 

1965-tais metais 140 metų 
senis moslemas Shephard 
Nasur - Baba mu s t if a j ev 
dar vis kasdien dirba savo 
darže. Jo paėjūnai užgyve
no veik visą kaimą Azer
baidžiane.

Specialistai iš Tarybų Ar
mėnijos, Azerba i d ž i a n o, 
Gruzijos stu d i j a v o 6,000 
šimtamečių ir surado, jog 
jie visi buvo vedę ir turė
jo dideles šeimas. Veik vi
si atrodė jaunesni negu jų 
amžius; turėjo geras at
mintis, girdėjimus ir regė
jimus.

Abhazijoj, buvusioj Cole- 
his, prie Juodųjų marių, 
kur Jason nuėjo ieškot ko
kio tai dingusio aukso, ra
do moterį 128 metų, dir
bančią arbatos plantacijoje. 
Kelfi, Armėnijoje, rado 
Arutynunyan, 114 metų, 
dirbančią visą stubos darbą 
ir skaitančią be akinių.

Kažin ar dr. Oguro pa- 
važinėjimas po Kaukazo 
kalnus pailgins japonų am
žių?

J. N.

Vilnius. — Kviesliai, at
joję ristais žirgais į Lenino 
prospektą, penktadienį pak
vietė vilniečius į šventinę ei
seną, kuria prasidėjo Res
publikinė liaudies meno ir 
sporto šventė, skirta socia
listinės revoliucijos penkias
dešimtmečiui. Penkis kilo
metrus K. Požėlos, Vrub
levskio gatvėmis, Lenino 
prospektu nusitęsė mašinų 
virtinė.

Kolona keičia koloną. Se
nosios Lietuvos sostinės 
gatvėmis pravažiuoja pus
trečio šimto automašinų, ku
rias čia atsiuntė visi respub
likos miestai ir rajonai. Ir 
kiekvienoje jų savitomis me
ninėmis priemonėmis pa
vaizduoti visi būdingiausi 
Tarybų šalies istorijos mo
mentai nuo Spalio priešauš
rio iki mūsų dienų. Visa tai 
ypač paryškina š v iesios 
spalvos, džiugi nuotaika, 
liaudies muzikos melodijos, 
dainos, nuotaikingi meninės 
programos numeriai.

Dar prieš šventinę eiseną 
tūkstančiai vilniečių Gedi
mino aikštėje klausėsi įspū
dingo koncerto — pavakary 
čia. įvyko revoliucinės dainos 
valanda.

Šventės išvakarėse Vals- 
tybinniame Dailės muzieju
je buvo atidaryta respubli
kinė liaudies meno paroda. 
Savo geriausius darbus joje 
eksponuoja 600 plačiai ži
nomų Tarybų Lietuvos liau
dies meistrų iš įvairių res
publikos'miestų ir rajonų.

Reikšmingiausias jubilie
jinės šventės reginys — tai 

| liaudies meno diena, liepos 
pirmosios vakare surengta 
tradicinėje dainų švenčių 
vietoje — gražiajame Vin
gio parke. Dideliame teat
ralizuotame koncerte “Re
voliucija — žmonijos jau
nystė” dalyvavo apie 9,000 
saviveiklininkų. Ypač daug 
meno saviveiklos entuzias
tų iš Vilniaus, Trakų, Kap
suko.

Šventė buvo tikrai įspū
dinga, naujoviška. Tūkstan
čiai vilniečių, svečiai iš bro
liškų tarybinių respublikų 
ir užsienio, o taip pat visų 
respublikos miestų ir rajo
nų gyventojai klausėsi dai
nų, kurios istoriniais 1917- 
1918 metais šaukė darbo 
žmones į kovą už naująjį 
gyvenimą...

Liaudies meno šventės 
programą sudarė prologas 
“Revoliucijos žingsniai” ir 
epilogas “Džiaugsmo šven
tė” bei penkios dalys, skir
tos atskiriems visos Tary
bų šalies ir Lietuvos gyve
nimo laikotarpiams: “Drą
siai, draugai, koja kojon,” 
“Ten, kur Nemunas ban
guoja,” “Šventasis karas,” 
“Pergalės kainą ir džiaugs
mą mes žinom,” “Čia mūsų 
Tėvynė.” Visą šią progra
mą atliko jungtiniai vyrų, 
moterų, vaiku, karių cįio- 
rai, jungtinė kaimo kapela, 
Vilniaus įgulos karių or
kestras.

Antrąją šventės dieną 
meno saviveiklos entuzias
tus pakeitė sportininkai. 
Šventiškai išpuoštame Ta
rybų Lietuvos centriniame 
“Žalgirio” stadione tūks
tančiai vilniečių ir svečių 
išvydo masinį sportininkų 
■pasirodymą, pavadintą 
“Šlovė Spaliui.” Šią progra
mą bendromis jėgomis pa
ruošė respublikos fizkultū- 
rininkai ir meno darbuoto

jai - kompozitoriai, režisie
riai, baletmeisteriai, daili
ninkai.

Grakštūs ir darnūs jude
siai. Specialia apranga vil
ki sportininkai stadiono ža
liojoje vejoje vaizduoja bū
dingiausius tarybinės liau
dies gyvenimo bruožus.* Pa
sirodymas truko apie pus
antros valandos. Jame da
lyvavo daugiau kaip 4 tūks
tančiai fizkultūrininku. Tai 
“Žalgirio” ir “Dinamo” 
sporto draugijų nariai, ka
riai, bendrojo lavinimo bei 
profesinių technikos mo
kyklų auklėtiniai, Lietuvos 
rinktiniu nariai. LDAALR 
motociklininkai ir kiti. Vie-

rodym 
tėję p 
Taryb 
augo : 
sąjūdiš. 
Lietuvi 
kijada. 
kų laukia startas ketvirto
joje TSRS tautų spartakia
doje, kuri įvyks Maskvoje 
ir Leningrade.

Bendra liaudies meno ir

as jubiliejinėje šven- 
ademonstravo, kaip 

ų valdžios metais iš- 
masinis fizkultūrinis 

Baigėsi Tarybų 
os jubiliejinė sparta- 
. Lietuvos sportinin-

jubiliejinė šventėsporto
vaizdžiai parodė, kaip išau
go mūsų žmonių gyvenimo 
ir kr 
žiūrov;
ninį reginį.

Itūros lygis. Kartu 
ai pamatė puikų me- 

Šventė visiems
paliko gilius įspūdžius.

ELTA

Žmonės, žuvys, jūra
Aplink mus—Šiaurės jū

ra. Netoli Šetlandų salų, 
kur “Pranas Zibertas” pri
iminėja ir šaldo Lietuvos 
žvejų sugautą žuvį, — bal
tosios naktys. Vakare pusę 
dešimtos saulė skęsta jūro
je, o pusę trijų ji vėl kyla 
iš vandenų. Baltos sutemos 
traukiasi, • pirmieji saulės 
spinduliai blyksteli laivo 
iliuminatoriuose ir ant de
nio—žuvų žvynuose.

li žvejo darbo aplin-

dens ourslai, denis — tarsi 
nesustojančios sūpuoklės — 
norms 
ka.

Eina “didžioji žuvis. 
Prie “ 
daro eilutė. Visi patenkin
ti...

Rai 
takas 
vėsu
ra, tik klykia žuvėdros, tik 
virpin 
vo va 
jai, a 
siausmais, vėl meta tralus.

Prano Ziberto” susi-

eliuoja, mirga saulės 
jūroje. O kajutėje— 
r ramu. Tik ošia jū-

Jau kelintą dieną eina 
“didžioji žuvis.” Taip žve
jai vadina sėkmingos žūk
lės metą. Laivai vos spėja 
atiduoti “Pranui Zibertui” 
sidabru spindinčių pikšų 
statines ir vėl linguoja i jū
rą. Linguo ja kaip seni, daug 
matę ir patyrę darbininkai.

Kai “Prano Ziberto” štur
manas Juozas Bakas prade
da savo pamainą, būna pats 
darbymetis. Iš ryto, nuo aš- 
tuonių valandų, prie refri
žeratoriaus švartuojasi be
ne daugiausia laivų. Ju de
niuose išrikiuotos statinės 
su žuvimi. Dešimt, dvide
šimt, trisdešimt, keturias
dešimt, kartais dar daugiau 
statinių — vidutinio žvejy
binio tralerio paros laimi
kis.

Netoli “Prano Ziberto,” 
jūros hor i z o n t e — laivų 
skruzdėlynas. Žvilgterėjus 
i žalią lokatoriaus ekraną, 
jie atrado lyg nakti pievoje 
išsimėtę jonvabaliai. Apsu
pę žuvies telkinį, vieni jų 
traukia, kiti meta tralus. 
Ten plaukia ir VŽT-3183.

Vis tariasi laivų kapito
nai. Kiekvieną kartą klau
simai tie patys: kiek žu
vies. \ kur sugavo, kada. 
VŽT-3183 kapitonas Piot
ras Dedenka tuos pasitari
mus seka su pieštuku ran
koje. Neskubę damas jis 
kažką svarsto, skaičiuoja. 
O po to staiga liepia štur
manui: “Plaukime i tokį ir 
tokį kvadratą.” Jūreiviai 
žino: Piotras surado žuvį. 
Braižo jūros dugno liniją 
echalotai, mažais brūkšne
liais rodo žuvies telkinius.

Pūkšteli į vandeni tralas, 
ori m s ta jo plūdurai, sun
kios metalinės lentos. Po 
noros valandų vyrai jį pa
kels su žuvimi.

įsitempė geležiniai lynai, 
suūžė gervė. Iš pusantro 
šimto metrų gvlio kvla tra
las. Beliko paskutiniai met
rai. Visų akys — skaidria
me jūros vandenyje. Jau 
išplaukė plūduras, iau su
kliko sužvėdros, sukdamos 
rata po rato aplink laivą, 
šniūkšteli per bortą van
duo. Didžiulėls bangos, atsi- 
ritusios kažkur iš Atlanto, 
siūbuoja tralerį. Sūrūsvan-

a kajutės sienas lai
kikliai. O kažkur žve- 

psigobe guminiais ap

J. BAUŠYS 
ELTOS koresp.

Easton, Pa.
Amerikos Lietuvių piliečių 

klubo 
pos 1
Katin|ių labai gražioje vie
toje,

Bes 
iš Pa 
k e v i 
klausi' 
toniec 
Katinis sako: ar tu nori į’į 
matyt:
yra mano pusbrolis. Kati
nis sa 
tonis 
lių pi
čia netoli; paprašyk Leoną 
Tilvik

Tai

piknikas atsibuvo lie-
5 d. Jono ir Elzbietos

saulėtoje dienelėje.
įkalbant su Čiurliais 

ctenburgo ir su Muzi- 
č i a is iš New Jersey, 
u: kodėl nesimato eas- 
io Matonio? Jonas

i? Sakau, taip, jis

ko: tavo pusbrolis Ma- 
randasi Eastono sene- 
aeglaudos name, nuo

ą, jis tave nuveš.
) mielas Leonas Tilvi-

kas nuvežė. Matonio kam
barys 101, jame trys lovos. 
Vienas guli, kitas sėdi kė
dėje. Matonio negaliu pa
žinti — baisiai sudžiūvęs.
L. Ti vikas klausia, ar pa-r 
žįsti mis? S. Matonis la
bai si'.pnu balsu atsako: pa-

n net ašaromis akys 
o pagal v o j u s, kaipapten

trumpu laiku nelaimės dar
bo žm
vienei’iais metais mirė jo 
žmona Elzbieta ir vienati-

ogų sunaikina. Beveik

nis sūnus Edmantas Mato
nis. ?o šitokių sukrėtimų, 
nenuc 
nas g 
kai, s

Ka 
davo 
mūsų 
zacijol 
kepysĮ Turi savo namą, 1121 
Bush

stabu, kad likęs vie- 
alėtų jaustis normališ- 
ulaukęs apie 90 metų, 
daise jis prenumeruo- 
“Laisvę” ir priklausė 
progresyviose organi
se. Iš amato — duon-

dll, Easton, Pa.
bai dėkui tau, mielas 

Leonai Tilvikai, už tokią 
tavo man paslaugą.

Frank Zavis

Washington. — JAV Kon
grese 
šinis” 
rimą
niuose ghetuose riaušėms 
įvykt:. *

ruošiamas “antiriau- 
įstatymas, kuriuo no- 
neprileisti ameriki-

IbMIKm



" EAISva Penktadienis, Liepos (July) 21,1967

Po socialistinės spalio revoliucijos 
nueitas penkiasdešimt metų kelias

Neseniai Tarybų Sąjun
gos spaudoje (taip ir Lie
tuvos spaudoje) buvo pa
skelbtas istorinis dokumen
tas pavadinimu “Penkiasde 
šimt metų didžiajai spalio 
socialistinei r e v o 1 iucijai.” 
Jame plačiai išdėstomas ir 
nušviečiamas tas kelias, ku
rį per tuos penkiasdešimt 
metų nuėjo Tarybų šalis. 
Tai didžiulės istorinės svar
bos dokumentas. Norime 
nors trumpiausiais bruožais 
su juomi supažindinti ir 
mūsų “Laisvės” skaityto
jus.

Dokumente sakoma:
1917 m. lapkr. 7 (spalio 

25) dieną Rusijoje nugalė
jo socialistinė revoliucija. 
Didžiausiai istorijoje revo
liucijai vadovavo bolševikų 
partija, o jos prie šakyje 
stovėjo Vladimiras Leni
nas — idėjinis revoliucijos] 
įkvėpėjas ir organizatorius.

Revoliucijos esmė
Spalio revoliucija buvo 

giliai liaudinė revoliucija. 
Prieš engėjus bendrai kovo
jo, broliškai bendradarbia
vo visų nacijų darbo žmo
nės. Petrogrado barikado
se, revoliucijos kovotojų ei
lėse kituose miestuose buvo 
ir daug lietuvių.

Revoliucija nuvertė išnau
dotojų ir engėjų santvarką. 
Ji išplėšė šalį iš kruvino 
imperialistinio karo verpe
to. Ji iki pamatų sukrėtė 
kapitalizmo pasaulį. Leni
no žodžiais, “masės pačios 
ėmėsi statyti naują, socia
listinę Rusiją.”

Tarybų respublikos darbo 
žmonės, remiami tarptauti
nio proletariato, apgynė re
voliucijos iškovojimus nuo 
klasinio priešo ir imperia
listų. Komunistų partija 
apginklavo tarybinę liaudį 
moksliniu socializmo pasta
tymo planu. Šalis buvo in
dustrializuota. Remi antis 
Lenino kooperatiniu planu, 
žemės ūkis buvo pertvarky
tas socialistiniais pagrin- 
rais. Kolektyvizavimas iš
vedė kaimą į naują, socia
listinį kelią. Buvo įvykdy
ta kultūrinė revoliucija, su
kurta socialistinė, tikrai 
liaudinė kultūra.

Vokiškasis fašizmas pri
metė Tarybų Sąjungai ka
rą. Partija paskelbė: “Vis
ką frontui, viską pergalei!” 
Tarybinė liaudis apgynė so
cialistinę Tėvynę. Karas 
pasibaigė ten, iš kur jis at
ėjo. Šioje kovoje lietuvių 
tauta įrašė savo puslapį. 
Daug Nemuno krašto sū
nų ir dukrų kovojo Tary
binės Armijos gretose, liau
dies keršytojų — partizanų 
būriuose, buvo pogrindinin
kai.

Pirmą kartą pasaulyje 
sukurta socialistinė 

visuomenė
Svarbiausias social i z m o 

mūsų šalyje įrankis — tai 
proletariato diktatūros 
valstybė.

Socializmas užtikrina vi
soms TSRS tautoms faktinę 
lygybę politiniu, ekonomi
niu įr kultūriniu atžvilgiais. 
Laisvos Ir lygiateisės tary
binių respublikų tautos, jų 
tarpe ir lietuvių tauta, ben
dromis pastangomis pasta
tė socializmą, įžengė į kles
tėjimo kelią.

Visiška, galutinė socializ
mo pergalė — svarbiausias 
rezultatas, kurį davė revo-

liucinė—pertvarkomoji Ko
munistų partijos vadovau
jamos tarybinės liaudies 
veikla. Į socializmo kūri
mą, įdėtas visų tarybinių 
žmonių kartų darbas, iš
tvermė, protas. O socialis
tinis visuomenės pertvarky
mas — iš tiesų sudėtingas 
darbas. Partija ėmėsi jo, 
nebijodama problemų nau
jumo ir didumo, nebijoda
ma sunkumų. Jėgų jai da
vė tvirti ryšiai su liaudi
mi, ištikimybė marksizmo - 
leninizmo principams, re
voliucinės teorijos kūrybi
nis vystymas.

Kova už komunizmą
“Socializmas dės n i n g a i 

perauga į komunistinę vi
suomenę,” — pabrėž i a m a 
tezėse. Tačiau komunizmas 
atsiranda ne stichiškai. Jis 
gali būti pastatytas tik gy
vu kūrybiniu darbu. Jį ku
ria pačios darbo žmonių 
masės, vadovaujamos 
marksistinės-lenininės par
tijos.

XXII suvažiavime parti
ja priėmė naują Progra
mą. Joje nustatytos pa
grindinės kryptys, kurio
mis vyksta komunizmo sta
tyba TSR Sąjungoje: kuria
ma materialinė-techninė ko
munizmo masė, formuojami 
komunistiniai visuom e n ė s 
santykiai, ugdomas naujas 
žmogus. Komunizmo sta
tyba vyksta mokslo pagrin
du. ’ ' v • ’ ' " 1

Socialistinė gamyba dabar 
pasiekė tokį lygį, kuris įga
lina sėkmingai įvkdyti už
davinį — sukurti materia
linę - techninę komunizmo 
bazę. Ji kuriama, vystant 
mokslą ir techniką, įdie
giant automatiz avimą ir 
mechanizavimą, nuolat ke
liant darbo našumą.

Svarbią reikšmę turi nuo
seklus naujos planavimo ir 
ekonominio skatinimo siste
mos įgyvendinimas.

Žemės ūkio vystymui nei
giamai atsiliepė kai kurios 
klaidos ir trūkumai. Parti
ja ėmėsi energingų prie
monių jiems pašalinti. Nau
jajame penkmetyje žemės 
ūkio produkcijos gamyba 
žymiai padidės. Tai pasiek
ti mums padės intensyvini
mas, chemizavimas, dirvų 
melioracija.

Liaudies gerovė
Gamybai augant, kyla 

liaudies materialinė gerovė 
ir kultūra. Tarybiniai žmo
nės pradėjo geriau maitin
tis ir rengtis, turtingesnis 
ir įvairesnis pasidarė jų 
dvasinis gyvenimas. Tezė
se plačiai kalbama apie 
darbo užmokestį ir pensi
jas, švietimą ir medicininę 
pagalbą, butus ir penkių 
dienų darbo savaitę.

Vadovaujanti naujos vi
suomenės kūrimo jėga — 
darbininkų klasė. Ištikima 
jos sąjungininkė — valstie
tija. Esminiai skirtumai 
tarp miesto ir kaimo pa
laipsniui nyksta. Didėja 
tarybinės inteligentijos 
vaidmuo.
Tautų lygybė ir draugystė

Mūsų visuomenėje įsiga
lėjo nacijų ir tautybių lygy
bės, draugystės ir bendra
darbiavimo santykiai. Iš 
Tarybų Lietuvos pavyzdžio 
galima matytį, koks vaisin
gas yra besiplečiantis soęia- 
alistinių nacijų pasikeiti-

mas materialiniais ir ' dva
siniais turtais. TSRS pa
tyrimas parodė: istorinė 
kūryba prieinama visoms 
tautoms.

Komunizmo statybos lai
kotarpiu tobulinamas ir to
liau vystomas socialistinis 
valstybin gumas ir demo
kratija. Bendrali audinė 
valstybė yra tolesnis socia
listinio valstybingumo vys
tymasis į komunistinę vi
suomenės savivaldą. TSKP 
CK tezėse ypač pabrėžia
mas Tarybų, profsąjungų, 
komjaunimo vaidmuo.

Partijos vaidmuo
Vadovaujanti ir vairuo

janti tarybinės visuomenės 
jėga yra Tarybų Sąjungos 
Komunistų partija. Jos ei
lėse yra daugiau kaip 12,- 
000,000 komunistų. Remda
masi revoliucine teorija, 
objektyviųjų visu o m e n ė s 
dėsningumų pažinimu, par
tija numato ir vykdo poli
tiką ekonominio, socialinio 
ir dvasinio gyvenimo srity
se. Partija — darbininkų 
klasės, liaudies — darbinin
kės, liaudies kūrėjos kūno 
kūnas, ji neturi kitokių in
teresų, išskyrus liaudies in
teresus.

Tarybinėje visuomenėje 
visi dvasinės kultūros lobiai 
tarnauja liaudies intere
sams, komunizmo kūrimui. 
Svarbiausi ideologinio dar
bo uždaviniai dabar —- vys
tyti didelį politinį sąmo
ningumą ir komunistinę pa
žiūrą į darbą ir visuome
ninę nuosavybę, skiepyti 
darbo žmonėms, jaunimui 
tarybinį patriotizmą, pro
letarinį internacionalizmą, 
nesitaikstymą su buržuazi
ne ideologija, pasiryžimą 
ginti socializmo iškovoji
mus.

Pasaulinė reikšme
Tezėse pabrėžiama ir Di

džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos reikšmė pasau
liniame revoliuciniame pro
cese. Istorinis 50 metų pa
tyrimas patvirtino, kad ka
pitalizmas pasmerktas. Re
akcinė imperializmo esmė 
pasireiškiji karais (agrsija 
Vietname, izraeliškųjų gro
bikų užpuolimas prieš ara
bų šalis), puoliųiu prieš de
mokratiją (reakcinis per
versmas Graikijoje). Im
perializmas naudoja visas 
galimybes savo gyvavimui 
pratęsti. Tačiau jokie ma
nevrai negali jo išgydyti.

Rusijoje nugalėjus socia
listinei revoluc i j a i, gimė

šiuolaikinis tarpt autinis 
komunistinis judėjimas. Vė
liau susidarė pasaulinė so
cialistinė sistema, susifor
mavo naujo, socialistinio ti
po tarptautiniai santykiai. 
Po Spalio pergalės prasi
dėjo kolonijinės imperializ
mo sistemos krizė. Susikū
rė daugiau kaip 70 nepri
klausomų nacionalinių vals
tybių. Dalis jų eina neka
pitalistiniu keliu. Mūsų 
epochoje bet kurios šalies 
darbininkų klasė savo revo
liucinėje kovoje gali rem
tis socialistinių šalių dar
bo žmonių parama ir paty
rimu.

Taigi, Spalio revoliucija 
turėjo įtakos esminiams po
sūkiams visoje tarptautinių 
•santykių sistemoje. Impe
rializmas liovėsi dominavęs 
pasaulinėje arenoje, tačiau 
kol jis yra, tebėra grobi
kiškų karų grėsmė. Realią 
atsvarą agresyvioms impe
rializmo jėgoms sudaro so
cialistinių šalių galia.

Teziai sako: “Nuo 1917 
metų Spalio dienų per rūs
čius karinius išmėginimus 
ir kuriamojo darbo metus 
eina šlovingas kovos už ko
munizmą kelias, kuris su
jungė į vieną mūsų praei- 
eitį, dabartį ir ateitį.” Šie 
žodžiai atspindi mūsų pen- 
kiasdešim t m e č i o didybę. 
Didis tikslas sukelia didžią 
liaudies energją. Liaudies 
kūryba sėkmingai išspręs 
komunizmo statybos užda
vinius. Partija pareiškia:

“Mes žengiame teisingu 
keliu į tikslą — komunizmo 
pastatymą, kuriam sudarė 
sąlygas visos tarybinės vi
suomenės vystymasis per 
pusę šimtmečio.”

LABAI NEMALONI 
KLAIDA

Š.m. “Laisvės” nr. 52 ma
no strai p s n y j e “Religija 
mokslo ir visuomenės ženk
le” (“ŽIŪRINT PRp MA
NO AKINIUS”) pirmosios 
skilties viduryje dėl korek
toriaus neapdairumo visas 
paragrafas taip suveltas, 
kad jis darosi visai nesu
prantamas. Tuoj po “klau
simas apskritai yra labai 
supainiotas,” turi būti (ap
leista) :

Rašytojas VI. Gobis patei
kia gana įdomų skyrių — 
^Senovės lietuvių tikėji
mas”—, kuriame aiškiną 
įvairius to tikėjimo aspek
tus. Savo rašinio pabaigo
je jis sako:

“Taigi galima daryti išva
dą, kad senovės lietuvių tar
pe,” etc., etc.

Dėkoju už atitaisymą.
Mikromegas

%?*

9;

Skulptorius P. Deltuva baigia kurti 
rašytojo.V. Mozūriūnp paminklą 

M. Baranausko nuotrauka

Waterbury, Conn.
Mirė A. Andrulevičius
Birželio 28 d. po ilgos li

gos mirė Adomas Andrule- 
vičius, 84 metų amžiaus. 
Gyveno 471 Willow St. Buvo 
palaidotas birželio 30 dieną 
laisvai Lietuvių laisvose ka
pinėse, šiame mieste, kur 
palaidota ir jo žmona.

Liūdesy paliko duktė Mrs. 
Mary Karpan, gyvenantį 
Hartforde, ir sūnus, gyve
nantis su šeima Bi o 11 o n, 
Conn. Taipgi paliko 4 anū
kus ir septynis proanūkius.

Adomas buvo gimęs ir au
gęs Vilniuje. Prieš apie 65 
metus atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Pennsylvanijos 
valstijoje. Per 15 metų dir
bo anglių kasykloje. Vieną 
dieną įvyko eksplozija ten, 
kur Adomas dirbo, ir jį su
žeidė. Per tris dienas bu
vo užgriuvęs ten kelias ir 
niekas negalėjo prieiti prie 
jų. Po trijų dienų juos iš
gelbėjo, bet jis buvo jau vos 
gyvas. Toje nelaimėje jis 
prarado vieną ranką ir vie
ną akį. Būdamas su viena 
ranka daugiau ten darbo 
gauti negalėjo, tai su visa 
šeima atvyko į Waterburį 
ir čia apsigyveno.

Būnant tokioje padėty
je, nelengva buvo pradėti 
gyventi. Galop sus i r a d o 
vietą ir įsisteigė užeigą ir 
joje vargo, kiek galėjo. O 
kai pradėjo senti, tai gyveno 
valstijos užlaikomas.

Adomas mėgo skaityti 
darbininkiškus laikrašč i u s 
ir knygas. Per daugelį me
tų Skaitė “Laisvę,” o vėliau 
ir “Vilnį,” nes turėjo tam 
daug laiko. Nors gyveno 
neturtingai, bet surasdavo 
būdą’ susi taupyti pinigų 
laikraščiui atsinaujinti, ir 
kada aš nueidavau kolek- 
tuoti už “Laisvės” prenu
meratą, jis visuomet atsi- 
naujindavo “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir dar pridėdavo do
lerį kitą spaudos fondui.

Ilsėkis ramiai, Adomai, 
šios šalies žemelėje, o liku
siems jo artimiesiems ir gi
minėms reiškiu gilią užuo
jautą jų liūdnoje valandoje.

• • •

John Bartush sunkiai su
sirgo ir liepos 10 d. buvo 
nuvestas į Waterburio ligo
ninę. Sako, susirgo labai 
staiga.

M. Danisevičienė, Char
les Danisevičiaus žmona ir
gi buvo sunkiai susirgusi. 
Buvo nuvešta į ligoninę ir 
ten padarė operaciją, dabar 
jau randasi namie po dak
taro priežiūra. Sako, kad ei
na geryn, jau vaikščioja po 
stub.ą ir valgyt pasigamina.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti ir gėrėtis gyveni
mu. M. Svinkūnienė

REKLAMINIS KARAS
Konservatuoto pieno par

davimo firma Amerikoje iš
leido reklaminį plakatą: 
garsaus boksininko Robin
sono atvaizdas ir užrašas: 
“Šis stiprus ir drąsus žmo
gus kasdien geria mūsų pie
ną”. Konkuruojanti firma 
po šiuo plakatu užklijavo 
savo užrašą: “Norint gerti 
mūsų pieną, nereikia nei jė
gos, nei drąsos”...

Galvos apdangalų viena 
firma reklamavosi: “Mūsų 
pagamintas skrybėles ne
šioja pats Čarlis Čaplinas”. 
Sekančią dieną ant šios re
klamos atsirado konkuruo
jančios firmos užklija: “To
dėl iš jo juokiasi vįsąs pa
saulis”.

Gana svetimos duonos
Daugiau kaip du dešimt

mečius, ilgą pačių bran
džiausių savo metų virtinę, 
žmogus praleido toli nuo 
gimtosios Lietuvos. Ir štai 
jis vėl čia.

Kokie vėjai jį parpūtė at
gal? Kokie pavasario pauk
ščiai parlydėjo į senąjį 
lizdą?,

Dėl šitokių klausimų 
’’Gimtojo krašto” redakci
jos svečias, neseniai iš to
limosios Kanados, iš Toron
to, pargrįžęs Leonas Šalna 
truputėlį nustebęs. Jam at
rodo, kad tokie dalykai ir 
be paaiškinimo aiškūs.

Taip, per metų metus 
žmogus apsipranta sveti
mame krašte,' susigyvena 
su tenykščiu darbu ir te
nykšte duona. Kitas, žiū
rėk, netgi šeimą antrą susi
kuria. Bet kad susirastų 
antrą tėvynę, tokią, kokia 
jo širdžiai tikroji... Anot 
L. Šalnos, nebūna šitaip. 
Kitas nebent slepia, gal nė 
sau neprisipažįsta,, kokios 
ilgesio ligos kamuojamas.

— Toks jau lietuvio bū
das, — ramiai šypsodama
sis, šneka L. Šalna. — Šir
dyje aš nė vienai dienai ne
buvau išsiskyręs su gimti
ne, su čia likusia šeima. 
Aštuoniolika metų Kana-
do j e, o pakeisti pilietybę 
nė nemaniau, rengiausi na
mo. Ir pargrįžau. Pas žmo- 

pas sūnų.
Gal dar vienai akimir

kai grįžtumėte į praeitį? 
Jūs, berods, karo metais 
išvažiavote?

— Išvežė mane esesinin
kai. Dirbau Kaune, Pramo-

ną,

ir prekybos ūkio rųj 
se. Žmoną su berniukd

nės
muc
į Kėdainius išsiunčiau, i 
pats išsiruošiau, 
pas

Pakeliui
gavo.
umbinė, Įsrutė, Olden- 

Visko dabar ne- 
sakosi. Kiek bepergy- 

kur bepabuv o t a.

burgąs.
išpai 
ven;a,
Plaęiau L. Šalna prisime
na
Oldčnburge. Ten prabūta 
trejetas metų, iš ten išsi
rengta Kanadon.

lietuvišką D.P stovyklą

gal?

O kad taip į Lietuvą?, 
nebuvo jokio kelio at- 

1 — klausiu svečią.
Būti buvo. Bet dauge- 

abejojom. Tiek kalbų, 
gazdinimų, kad gal ir 

naliomis sąl y g o m i s 
gui galvą apsuktų, o

lis 
tiek
no r:
žmc
tada gi, tuoj po karo, dar 
retai kam kas aišku buvo.

Su žmona, sūnum L. Šal- 
susižinojo per laiškus, 
iš Kanados. Pamažu

na 
jau 
išsisklaidė nežinios migla? 
ištirpo baimė. 1

Savieji rašo, kaip ne- 
kėti. Ko beklausyčiau, 
ne žmonos, jei ne sū- 
s... Matytumėt, koks 
go! — gyvai šneka 
nadietis”, šiaip jau, at

rodo, labai ramus, lėtoko 
o žmogus. — Šiek tiek 

užsidirbau, susitaupiau.

pati 
jei 
nau;
išąi 
“ka

būd

Gar

kad 
žmo 
siu ;

a svetimos duonos.
erai, kad gana. Gerai, 

ne vien duona gyvas 
gus, kad ne vien ilgė- 
sotus.
erai, kad užsižiūrėjęs 
Iką namolio sklendžian- 

pamojo spar-
1 pi 
tį paukštį, 
nais ir jis.

Vilius Baltrčnas

Surastas grožis
Tur būt, dar nebuvo lie

tuvių kinematografijoje me
ninio filmo, kuriame taip 
poetiškai, sodriai ir savitai 
būtų apdainuojamas gimto
jo krašto grožis, kaip nau
jame Lietuvos kino studijos 
filme “Surask Mane,” kurį 
pagal G. Kanovičiaus ir V. 
Rimkevičiaus scenarijų pa
statė režisierius A. Arami- 
nas.

Gamta šiame filme — tar
si savitas lyrinis herojus, ji 
pabrėžia ir paryškina filmo 
pagrindinių personažų vidi
nius pergyvenimus, psichinę 
būseną. Tai ypač ryšku tre
čiojoje filmo novelėje “Žie
ma,” kur aktorius G. Kar
ka sukūrė savitą, mūsų kine 
dar nematytą paveikslą-sa- 
votiško, kiek keistoko, ta
čiau giliai žmogiško gamtos 
mylėtojo ir globėjo, žmo
gaus, praėjusio rūsčius iš
bandymus, tačiau neprara
dusio dvasios tyrumo, švel
nios ir nekrintančios iš kar
to į akis meilės gimtajam 
kampeliui. Ir neatsitiktinai 
filmo autoriai, kurdami 
Bartkaus paveikslą, fonų 
jam parinko Nidą ne kuror
tinę, egzotišką, visiems ži
nomą iš gausybės atvirukų, 
o Nidą, žieminę, neįprastą, 
kiek atšiaurią, žvejų ir sen
buvių Nidą.

Tokiu pat savitu požiūriu 
į gamtą, nauju, gaiviu as
pektu pasižymi ir antroji 
novelė, kurioje prieš jos jau
nųjų herojų akis driekiasi 
kitokia, rudenėjanti Palan
ga — ištuštėję pliažai, se
nasis tiltas su žvejais vietoj 
vasarotojų, atšiauri įsiban
gavusi jūra, vėjo nešamas 
tuščia pakrante smėlis, jū
ros darbininkai — žvejai,

gintaro rinkėjai. Ir visa tai 
žiūrovui padeda giliau pa
just
ji filmo herojai, padeda ryš
kiau atskleisti jų vidinį pa
saulį.

Šia proga norisi ypač pa
žymėti puikią vyriausiojo 
opei
darbą. Žymia dalimi išra- 
ding

i, ką pergyvena jaunie-

atoriaus D. Peč i u r o s

o, sodraus, emociška! 
vaus filmavimo dėka 
gerai derinasi filmotaip

fornlia su jo vidiniu turiniu, 
ypač dviejose paskutinėse 
nove lėse.

esą, kai kurie prasmę 
momentai — blėstanti 

jų žmonių meilė (novelė 
Vasara), vaikiškos dvasios 
yrulmo susidūrimas su ne

rūsčia ir nelinksma

niai 
dvie. 
<<

reta
tikrove, su suaugusiųjų pa
šau!
traktuojami pernelyg primi
tyviai ir suprastintai. Ypač 
blog 
lieke

u (novelė “Ruduo”)

ą įspūdį šiuo atveju pa- 
, pirmoji novelė.
,čiau, nežiūrint šių trū- 
ą, šis poetiškas, gražiaikum

ir jautriai nufilmuotas kū
rinys pradžiugins ne vieną.

S. Tylenis

S with Bostone mirė *
Sp. Boston, Mass.—Š. m. 

s 12 d. čia mirė Vladas 
tavičius, sul a u k ę s 91 

metų amžiaus. Jis buvo so- 
cialc emokratas ir dipukas.

Liepos 15 d. Sirutavičiaus 
ikai buvo sudeginti Eo- 
Hills kapinių kremato- 
e.

liepei 
Siru

pala 
rest 
riun

PRAŠOME KOLONIJŲ 
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų 
ęijv 
kite

rengimu savo organiza- 
naudai, ir ką nors sureng 
Laisvės naudai.
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Lietuvos jaunuoliams proga
pilnius. — Penkiolikos-še- 
š®/ikos metų berniukai ir 
Mergaitės gauna į rankas 
astuonių klasių baigimo pa
žymėjimus ir ima svarsty
ti: ką veikti? Mokytis vi
durinėje toliau ar stoti į
specialią vidurinę? Kokią 
profesiją pasirinkti? O gal 
iš viso jau mokslų užten
ka ? Pamėginkime nors 
trumpai atsakyti į kelis aš
tuntokų klausimus.

—Ar verta toliau moky
tis?

—Žinoma. Astuonios ben
drojo išsilavinimo klasės — 
labai maža. O gamykloje, ir 
kolūkyje jūs būsite tik ne
kvalifikuotas darbininkas. 
Šito šiandien neužtenka. 
Todėl vadovėlių Į šalį mesti 
dar nereikia.

—Ką jūs! Nors žemės 
ūkio specialistus ruošia 34 
technikumai, kol kas dar jų 
labai labai trūksta. Štai 
šiemet, pavyzdžiui, į žemės 
ūkio technikumus bus pri-x 
imta 4,200 moksleivių. Že
mės ūkio ministerijos ap
skaičiavimu, tose pareigo
se, kur reikia baigusių vi
durinį specialųjį mokslą, 
kol kas dirba tik 44 procen
tai specialistų. Pavyzdžiui, 
laukininkystės brigadinin
kas jau turi būti baigęs 
technikumą. O dabar iš 5,- 
000 brigadininkų su specia
liu išsilavinimu yra tik 1,- 
800, iš 3,400 fermų vedėjų— 
tik 1,200 specialistų. Tokių 
pavyzdžių galima pateikti 
ti daugybę. Panašiai yra 
ir pramonėje.

—Tai kur mokytis?
—Čia jau kitas klausi

mas. Vidurinį mokslą gali
ma įsigyti keliais būdais. 
VWų pirma — baigti vidu- 
rflę bendrojo lavinimo mo
kyklą. Tačiau galima mo
kytis technikume ir kartu 
su viduriniuoju mokslu įsi
gyt kokią nors specialybę. 
Žinoma, jeigu ją žmogus 
jau tvirtai turi pasirinkęs.

—O kokią specialybę ga
lima pasirinkti?

—Jų tiek daug, kad vi
soms čia net įvardinti ne
užteks vietos. 82 Lietuvos 
technikumuose ir specia
liose vidurinėse mokyklose 
galima mokytis vienos iš 
140 specialybių. Tai pačios 
įvairiausios profesijas, ku
rias įsigiję žmonės dirba 
statybos, pramonės techni
kais, pradinių mokyklų mo- 
lįztojais, medicinos seseri
nį, kvalifikuotais kultūros 
darbuotojais, agro nomais, 
zootechnikais...

—Sako, agronomų jau 
daugiau nebereikia. Juk 
kiekviename kolūkyje yra 
agronomas.

—Ar sunku įstoti, ar di
deli būna konkursai?

Ne. Tačiau blogi moki
niai, tinginiai technikumuo
se nereikalingi. Dažnai mo
kyklos į technikumus kaip 
tik skatina stoti silpnesnius. 
Tai neteisinga.

Jei kas galvoja apie staty
bininko, pramonės darbuo
tojo specialybę, turi gerai 
mokėti braižybą. Na, žino
ma, ir matematiką.

—Vis dėlto, kaip pasi
rinkti specialybę? Laikraš
čiuose mirgėte mirga tech
nikumų ir specialybių pava
dinimai.

—Čia sunku patarti. Ge
riausiais jūsų patarėjais 
gali būti tėvai, mokytojai. 
Tech n i k u m ų darbuotojai, 
apsilankę mokyklose, irgi 
gali plačiai jums paaiškin
ti apie tai. Ir vis tik galu
tinis bus jūsų pačių žodis. 
Specialybę reikia pasirinkti 
tokią, kuri labiausiai žmo
gų traukia, kuri jam la-! 
biausiai prie širdies. O pa-: 
sirinkti, kaip matome,yra 
iš ko. Koresp.

Worcester, Mass.
Pažangių lietuvių salės 

reikalai
Plačiai žinoma, kad Wor- 

cesterio pažangūs lietuviai 
turi nuosavą namą, kuria
me yra įrengta didoka sa
lė, klubas ir didokas kny
gynas. Salė, reikia pripa
žinti, per dešimtmečius bu
vo pažangių lietuvių veik
los tvirtovė.

Didžiuotis gali worceste- 
riečiai ir savo gražiuoju 
Olympia parku.

Šių įstaigų savininke yra 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliška draugija. Senųjų 
ateivių gretoms retėjant, 
susidarė problema išlaikyti 
dvi įstaigas. Per tūlą laiką 
eina ginčai, kurią įstaigą 
parduoti.

Liepos 11 d. susirinkime 
pakeltas pardavimo klausi
mas. Ir be ginčų padėtis 
aiški: salė naudojama per 
apskritus metus, o parko se
zonas — tik 4 mėnesiai. O 
neturintiems savų mašinų 
transportacija yra kebli.

Taigi salės palaikymas 
yra naudingesnis. Tik iš ša
lies besiklausant kalbų, at
rodė nei šis, nei tas...

Rimtai žiūrint į šį reika
lą, geriausiai būtų palaiky
ti abi įstaigas: Bet jeigu 
pardavimas pasirodys neiš
vengiamas, tai parkas turė-

Naujos knygos
Išleista rašytojo Juozo 

Baltušio kelionių po Jung
tines Amerikos Valstijas 
įspūdžių knyga “Tėvų ir 
brolių takais.” Ji gausiai 
iliustruota.

“Kunigas maištininkas”— 
įdomi monografinė Karolio 
Vairo - Račkausko knyga 
ap# kunigą Vladislovą 
Dąhmbskį (1831-1913), ko
vojusį prieš klerikalizmą, 
skelbusį ateizmą, socialisti
nes idėjas.

Vytauto Sirijos Giros ei
lėraščių rinktinėje “Ekra
nas” s u k a u p ta geriausia 
V. Sirijos Giros poetinė kū
ryba iš įvairiais, laikotar
piais išleistų knygų, o taip 
pat pluoštas naujų eilėraš
čių. Knygutė mažo, dai
laus formato.

Juozo Požėros knygoje 
“Mano vienintelis rūpestis” 
išspausdintos penkios apy
braižos, vaizduojančios ra- 
šj’#o}b kelionės po TSRS 
šiaurę. Autoriaus įspūdžiai 
kupini lyrinės šilumos, di
delės meilės žmogui. '

Literatūros ir meno tyri
nėtojo, rašytojo Iraklijaus 
Andronikovo knygoje “No
riu jums papasakoti...” 
randame eilę apybraižų, 
literatūrinių portretų lite
ratūros, teatro, muzikos, 
dailės temomis.

Tarybinio msų rašytojo 
IfoyUvrovo apysaka jau- 
ilBiui “Susitikimas su ste
buklu” pasakoja apie šių 
dienų jaunimą, jo svajones, 
darbą.

Andrejaus Guliaškio ro
manas “Avakumo Zachovo 
nuotykiai” — reikšmin g a s 
bulgarų nuotykinės litera
tūros žanro kūrinys, pa
traukiantis labai intriguo
jančiu siužetu.

Serbų rašytoja Desanka 
Maksimovič savo apysako- 
ję “Jie nebe vaikai” nuošir
džiai ir lyriškai pasakoja 
apie mokinius ir mokyto
jus. '

Jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams išleista 
P. Bliachino knygelė “Rau 
donieji valniūkščiai,” kur 
nuotaikingai pasako j a m a 
apie dviejų paauglių — Mi- 
šos ir Duniašos—nuotykius 
pilietinio karo metu.

Mažuosius skaitytojus su
domins linksmo turinio 
spalvota. Jugoslavijos rašy
tojos Elos Peroci knygutė 
“Mano skėtis kaip balio 
nas.”

“1966 metų iliustrutos 
knygos”—tai mažyčių kny
gučių kasetė, kurioje rasi
me septynių mūsų dailinin
kų — R. Gibavičiaus, K. 
Juodikaičio, N. Kryževičiū
tės - Jurgelionienės, A. Ma
kūnaitės, L. Paškauskaitės, 
A. Skliutaus kaitės ir A. 
Surgailienės — geriausias 
iliustracijos lietuvių rašy
tojų ir poetų knygoms.

New Yorke buvo suimti 
trys buvę Australijos poli- 
cistai, kaip 22 milijonų ver
tės narkotikų šmugelninkai.

tų būti paleistas, nes salėje 
veikla vyksta per apskritus 
metus. Salę pardavus, visa 
veikla būtų sulaikyta.

Salė savo laikais yra at
laikiusi rimtas krizes. Lin
kėtina, kad visuotinas na
rių susirinkimas nuspręstų 
palikti ją Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos nuosavy
bėje dar ilgiems laikams.

Senas Narys

Numatoma daug streikų 
Ispanijoje

Madridas.—Sužinota, kad 
visoje Ispanijoje slapta vei
kia ir organizuojasi eilė ak
tyvių unijistų. Jie ruošiasi 
iššaukti daug darbininkų į 
streikus.

Neseniai netoli Madrido 
įvyko slapta konferencija, 
kurioje dalyvavo 70 žmonių. 
Čia ir buvo apsvarstytas 
planas, kaip išsaukti darbi
ninkus į streikus.

Streikus numatoma šauk
ti tam, kad būtų pripažin
tos darbininkų unijos.

Marcos Vietname
Manila. — Filipinų res

publikos prezidentas Marcos 
buvo apsilankęs Pietų Viet
name. Jis ten “drąsino” fili
piniečius karius (apie 2,000 
jų), kuriuos pasiuntė padėti 
JAV nugalėti vietnamiečius.

Italijos komunistai 
tarėsi I

Roma. — Liepos 12 dieną 
Italijos Komunistų partijos 
CK ir CKK Plenumas baigė 
savo darbą pritaręs rezoliu
cijai, kurioje pažymima, jog 
taikai atkurti Artimuosiuo
se Rytuose ir taikiam Izra
elio bei arabų šalių sambū
viui būtina, kad “Izraelis 
skubiai išvestų savo kariuo
menę iš okupuotų teritori
jų ir atsisakytų visų terito- 

i rinių pretenzijų.” Rezoliuci
ja ragina visus demokratus 
vėl pareikšti savo solidaru
mą su arabų nacionaliniu 
judėjimu.

CK ir CKK, sakoma rezo
liucijoje, atkreipia visų de-I 
mokratinių ir kairiųjų jėgų i 
dėmesį į didėjantį pavojų, 
kurį kelia toliau plečiama : 
Amerikos agresija prieš i 
Vietnamo liaudį ir ragina 
imtis kuo vienin g i a u s i ų 
veiksmų siekti užkirsti ke
lią agresijai, pirmiausia nu
traukti Vietnamo Demokra
tinės Respublikos teritorijos 
bombardavimus.

Italijos komunistai stoja 
už tai, kad “Italija vykdytų 
naują užsienio politikos 
kursą, kuris garantuotų ša
liai taiką ir nepriiklausomy- 
bę.”

Rezoliucija ragina Italijos 
komunistus įnešti savo in
dėlį į kovą už taiką.

"LAISVĖS" PIKNIKAS
Worcester, Mass.

Išanksto rengiatės jame dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

Įvyks Sekmadienį,Rugpjūčio 13-lit d.
Sunday, August 13th

OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, MASS.
Labai gražus parkas ir patogus piknikams, ant kranto gražaus 

ežero. Yra įruošta puiki maudynė.

Įspūdingą programą atliks:

Hartfordo Laisvės Choras
Vadovybėje Wilma Hollis, dainuos gražias dainas

❖

Jonas 
Sabaliauskas

<---- «r

Ona 
Dirveliene

dainuos solus

❖

Irene
Janulis

Helen
Smith

irgi dainuos duetus

*
Geri valgiai ir įvairūs gėrimai, o labiausia malonūs pasimatymai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 1-mą valandą dieną

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko liepos 
3 d., Sokol salėje. Viduti
niai narių dalyvavo.

Tuojau po susirinkimo 
atidarymo, kuopos pirmi
ninkė H. Žukienė pranešė, 
kad birželio 11 d. mirė LDS 
6 kp. narys Petras Mika
lajūnas. Pagerbėme jį atsi
stojimu.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Tik finansų 
sekretorė Adelė Kampan 
pranešė, kad dabar turime 
vieną ligonį, užsiregistravu
sį pašalpai, Marcelį Simo
naitį. Jis gydosi savo na
muose, 9 Miles St. Linkiu 
draugui Simonaičiui greito 
pasveikimo.

Kaip pirmesniuose susi
rinkimuose, taip ir šiame vėl 
buvo prisimintas tas mūsų 
“nelaimingasis” piknikas.

Komisija nuoširdžiai dar
bavosi suradimui tinkamos 
vietos. Na, ir surado—State 
Parke visiems gerai žinomą 
buvusią Lepų kempę (dabar 
Jono Kulbio kempę), prie 
Conklin Ave. Bediskusuo- 
jant, kuri vieta būtų tinka
mesnė, kai kas pranešė, kad 
ir J. K. Vaicekauskų kem
pėje taipgi galima rengti 
piknikus. Viskas labai gra
žiai skamba. Dabar tik rei
kia platesnės komisijos ir 
pagalbininkų galutinam pa
siruošimui, nes, kaip žino
ma, dviem draugėm nėra 
galimybės suruošti pikniką 
ir jame dalyvaujančią publi
ką aptarnauti.- •'

Sekantis L D S 6 kp. su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, rugpiūčio 7 d., Sokol sa
lėjų, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi kuo
pos nariai maloniai prašomi 
dalyvauti.

Anna Welhis.

DŽIOVINIMAS 
VANDENYJE

Kam, pavyzdžiui, gali šauti 
į galvą mintis džiovinti me
dį vandenyje? Ir vis tik 
net keisčiausios idėjos kar
tais būna naudingos. Kaip 
žinome, natūraliose sąlygo
se mediena džiovinama mė
nesiais. Džiovinant gerų 
rūšių medieną dirbtinai, ji 
genda. Baltarusijos TSR 
Mokslų akademijos moksli
ninkai pasiūlė džiovinti me
dį... vandenyje.

Medis įdedamas į vonią 
su vandeniu. Paleidžiama 
elektros srovė. Ji praeina ir 
pro medieną, ją įšildydama 
greičiau, negu vandenį. Pa-' 
siekus tam tikrą tempera
tūrą, mediena pradeda iš
skirti į vandenį “savo” 
drėgmės perteklių. O van
dens joje yra iš tikrųjų ne
maža—per savaitę išskiria 
iš kubinio- metro iki 200 
litrų.

“Padžiūvę” vandenyje 7- 
10 dienų, ąžuolas, skroblas, 
bukas pasidaro pakankamai 
sausi, nenustoję nė vienos 
savo teigiamos savybės.

Must be experienced at least three 
years. 1JO 9-9368.

1620 No. 21st St. (52-57)

HEL]? WANTED MALE
BUIL

Interest; 
all main 
in Tren 
annum, 
ciates, 
ASSOCI 
York C

DING SUPERINTENDENT, 
ng permanent position. Exp. 
t. Full charge of office bldgs, 
ton area. Salary $7000 per 
Call or write Looman Asso- 
>12—MU 5-7154. LOOMAN 
ATES, 420 Third Ave., New 
ty, N.Y. (51-58)

ASSI
Hour

I

Lind

STANT DOG WARDEN
s 8 to 5. 6 days a week, 
"or information call:

783-1821 
snwold, New Jersey.

(55-56)

W
J

BOUGHT IRON MAN 
lust have experience 

in making rails.
Good pay.
GL 7-2860.

Philadelphia, Pa.
(55-58)

sale; 
looking 
exp. in 
guitars, 
cxc. opr 
floor of 
Co. Po 
Levittov 
7-1462.

>MEN (2), retail music Co. 
for 2 aggressive men with 
selling of band instrmts, 
records, etc. This is an 

ort. to get in on the grnd.
a progressive exp. music 

sition avail, in Glenside or 
n, Pa. Call Mr. Grey. TU

(54-55)

He [p Wanted Female

For G 
nette, a 
work. S 
and hoa 
IN, 630:

SA 4-

WOMEN
rill work. Modem Luncheo- 
ir-conditioned kitchen. Day 
erving steaks, hamburgers 
gies only. LEON’S DRIVE 
. Passyunk Ave., Phila., Pa. 
9457. (53-56)

OPERA' 
coats, si 
high v 
vacation

WARV 
Stiles
5 mil

"ORS. Experienced on ladies 
ngle needle machine. Steady 
'ages. Paid holidays and

Full union benefits.
ICK FASHIONS, Park & 
Ave., Maple Shade, N. J. 
utes off Tacony Palmyra

Bridge, N. J
(55-56)

H

(

Call

b/

□USEKEEPER-COOK
Atlantic City.

)wn room and bath.
5 V2 day week.

9-10 A. M., 5-7 P. M.
1-609-823-4278.
, i - (55'57>

Light 
Care ol

HOUSEKEEPER
Mature

Person to live in 
cooking & house keeping.
children. Call OR 3-6592.
Bustleton area.

(52-55)

To m
WOMAN 

inage dry cleaning store.

WAITRESSES
Apply in person.

Must be experienced.
VERBROOK DINER

6211 Lancaster Ave.
Philadelphia, Pa.

(54-55)

O

Call

COUNTER & GRILL
Exp. mature woman, 

between 11 A. M. and 2 P. M.
Ask for Brant. 

SH 7-0550.
Philadelphia, Pa.

MALE & FEMALE

Exp'd
We also

COLOR MATCHER & 
FORMULATOR 

letterpress offset flexo. 
need a girl who is an expd.

tyjist for office work.
TING INK COMPANY 
IE 9-3929 (53-55

prus

Redakcijos atsakymas
Buvus iam Worcesterieciui.

— Korespondencija nepasi
naudos
“kritikos.” Vis tiek ačiū už
rašinėj imą.

ime. Joje per daug

BALTIMORE, MD.
Mirus

Paulinai Mikuckienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui poetui 

Juozui, anūkei Ramunei Kučinskaitei,
dukrai Paulinai ir žentui Baniui.

J. ir F. DELTUVAI
J. ir J. STANIAI
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ĮVAIR
ILGO AMŽIAUS

PASLAPTIS
TSRS Medicinos mokslų 

akademija patikrino 15 
tūkst. žmonių, sulaukusių 
daugiau kaip 80 metų am
žiaus, ir pateikia duomenų 
apie tai, kaip galima prail
ginti žmogaus amžių.

Pasirodė, kad apie 85 pro
centų šių “ilgaamžių” žmo
nių gyvena aukščiau kaip 
500—1500 m virš jūros ly
gio. 70 proc. ju tėvų, sene
lių ir kitu artimu giminių 
gyveno taip pat ilgai. Be
veik visi tie ilgai gyvenan
tys žmonės buvo vedę. Dau
giau kaip 90 proc. ištekėjo, 
neturėdamos dar 25 metu 
ir lapo motinomis dar prieš 
joms sukankant 30 metu. 
Dauguma kilę iš gausiu šei
mų, turėjusių po 18—20 
vaikų. Apie 60 proc. tų 
žmonių dirbo laukuose, so
duose, aplamai, žemės ūkio 
darbus. Daugiau kain pusė 
ju buvo visiškai sveiki ir 
niekad niekuo nesiskundė. 
Daugiau kaip 50 proc. išlai
kė normalų regėjimų ir 
klausų.

Visi jie mito mišriu, įvairiu 
maistu, pritaikytu sezonui. 
Dažniausiai jie nerūkydavo 
ir negerdavo, išskyrus silp
na namuose pagaminta vy
nų.

DANTYS IR TECHNIKA
Kiekvienam žmogui gam

ta padovanojo po 32 dantis, 
bet toli gražu ne visiems 
užtenka jų visam gyveni
mui.

Praradęs keletą dantų, 
žmogus įsideda dirbtinius— 
plastma s i n i u s, auksinius, 
platininius arba nerūdijan
čio plieno.

Tuo tarpu JAV ir Angli
joje dantų protezams imta 
naudoti kobalto ir chromo 
lydinius, vadinamų j į vita- 
liunų, viriliumų, remantų 
ir pan. 1956 metais ir Ta
rybų Sųjungoje buvo su
konstruota pirmoji aukšto 
dažnumo krosnis, galinti 
nulieti iš kobalto ir chromo 
lydinių ištisinius dantų pro
tezus. Nuo to laiko krosnis 
kaskart tobulėja. Jeigu pir
mas jos variantas užėmė 4 
kv. metrus, tai paskutinis 
modelis — tik vienų. Dabar 
pas mus daromi ploni, stan
gūs, geri dantų protezai.

Įdomu tai, kad pacientai, 
net turintys galimybę ap
mokėti auksinį protezų, pa
sirenka kobal to-chromo 
dantis. Jie žymiai lengves
ni, stipresni ir pigesni. Pas 
mus sudėtingiausi tokie 
protezai kainuoja ne dau
giau kaip 30-40 rublių, tuo 
tarpu JAV ir Italijoje apa
tinių ir viršutinių dantų 
protezai kainuoja tiek pat, 
kiek mažo litražo automo
bilis. ‘ * I

Devynių žmonių autorių 
kolektyvas su medicinos 
mokslu daktaru I. Revzinu 
priešaky ne tik sukūrė 
aukšto dažnumo aparatūrų 
stomatologiniams tikslams,, 
bet ir organizavo masinę 
jos gamybų.

Dabar Tarybų Sąjungoje 
veikia apie 150 aukšto daž
numo įrenginių dantų pro
tezams gaminti. Praktiškai 
jie sumontuoti kiekviename 
didesniame mieste.

Didelis ir sėkmingas moks^ 
lininkų, inžinierių ir gydy
tojų darbas pristatytas 1967 
metų Valstybinei premijai 
gauti.

ŪMAI Mieste pasidairius
MIŠKINĖ ERKĖ -- 

PAVOJINGA
Daugelis užmiršta ar tie

siog nežino, koks pavojus 
kartais tyko miške. Reikia 
žinoti, kad miškinė erkė 
įkandus gali sukelti sunkų 
smegenų susirgimų — en
cefalitų.

Ne visos erkės yra ence
falito pernešėjos. Dauguma 
jų nėra kenksmingos. Ta
čiau negalima atskirti, kuri 
erkė pavojinga ir kuri ne
pavojinga. Todėl geriau ne
malonaus gyvio pasisaugo
ti.

Erkes atbaido gvazdikų 
aliejus, dimetilfalatas ir ki
tos priemonės. Kad erkė ne
patektų ant kūno, reikia du 
—tris kartus per dienų ati
džiai patikrinti drabužius, 
galvų, veidų, kaklų, kojas. 
Erkės ypač mėgsta pažas
tis, odos raukšles.

Nelengva nuimti įsisiur
busių erkę. Atplėšti jos ne
galima, nes jos “galvutė” 
lieka po oda. Todėl reko
menduojama tų vietų pa
tepti vazelinu ar kuriais ki
tais riebalais, kurie sulai
kys orų. Po 30—40 min. er
kė lengvai išimama iš po 
odos. Išimtų erke reikia su
deginti. Sutraiškius netyčia 
erke rankose, rankas reikia 
patrinti odekolonu arba ke
letu kartų išplauti su mui
lu.

BITĖS GELUONIS 
PRIEŠ RADIACIJĄ

Bitės geluonis gali apsau
goti nuo radiacijos — tokių 
išvadų priėjo San Francis- 
ko karinės jūrų radiologi
nės laboratorijos bendra
darbiai Šįpmenas ir Koulas. 
Jie įleido pelėms didelę do
zę bičių nuodų valgomosios 
druskos tirpale. Po 24 va
landų pelės, kurioms buvo 
padarytos injekcijos, kartu 
su kitomis pelėmis buvo 
stipriai veikiamos radioak
tyviaisiais ' spinduliais. 20 
procentu pelių, kurioms bu
vo įleisti bičių nuodai, išgi
jo.

Dabar tiriama, kodėl ir 
kaip bičių nuodai veikia 
prieš radiacijų.

Gubernatorius Rockefel- 
leris kviečia New Yorko 
mieste- sudaryti komisijų 
svarstymui aborcijų klausi
mo. '

Pietūs Pas Čiurlius
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Rugpjūčio 13 d.
Pietūs bus duodami 12 valandų

Pietų kaina $4 asmeniui

JEI IR LYTŲ, PIETŪS ĮVYKS, NES YRA 
ERDVI PASTOGĖ

KELRODIS IŠ NEW YORKO
Pravažiavus Newarko Air Porta laikykitės dešinėj, 

imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia — ir penktas 
namas bus čiurlių.

Iš EASTONO imkite kelią 78-tą; privažiavę Patten- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite čiur
lius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki čiurlių ūkio.

800,000 jaunuolių ieško 
vasarinių darbų

New Yorko spaudoje gali 
matyti ilgiausias jaunuolių 
eiles prie darbams gauti 
raštin i ų. Apskaičiuojama, 
kad šiuo metu yra užsiregi
stravusių apie 800,000 jau
nuolių, kurie nori vasaros 
metu padirbėti. Tai vis mo
kyklų studentai. Negrai ir 
puertorikiečiai sudaro apie 
pusę darbo ieškančių jau
nuolių.

Sunku pasakyti, kiek iš jų 
gaus padirbėti, kad tėvams 
galėtų padėti. Kovai su 
skurdu komitetai bando pa
dėti darbo ieškantiems. Sa
ko, jau apie 25,000 jaunuo
lių gavę darbus. Bet dau
guma kasdien plėšo apavus 
bevaikštinėdami nuo vienos 
vietos j kita.

Harlemo ir Bronxo negrai 
ir puertorikiečiai bedarbiai 
nusiskundžia neturį po 20 
centų pasimokėti, kad galė
tu i miesto centra nuva
žiuoti. Darbo reikalaujan
čių skaičius pakilo 30 proc.

Negrų ghetuose nepasi
tenkinimas verda. Labai pa
našu. kaip buvo prieš keletą 
savaičių Newarke.

Newarko tragedija 
Niujorkui gimininga

New Yorko negru ghetuo
se kunkuliuoja diskus i i o s 
anie tai. kas įvyko ir vyksta 
Newarko negru ghetuose. 
Miesto spauda apie tai taip
gi nlačiai rašo.

Kas gi pagaliau privedė 
Newarke ir kitose N. J. vie
tose negrus išeiti i masini 
nasinriešin i m a nebepaken
čiamam gyvenimui?

Liepos pradžioje negrų 
ghete buvo tyku - ramu, 
kain . prieš audra. Negru 
veikėjai jau tuomet nurodė 
artėjanti pavoki, iei miesto 
ir valstijos valdininkai ne
paisys negru reikalavimu: 
apvalyti gheta.. statyti že
momis nuomomis anartmeh- 
tiniu namu surasti jaunuo
liams darbus anvalvti poli
cija nuo -rasistiniu šovinis
tu. daiip-ian rwrn nriimti i 
noliciios grot no visur rasi
ne diskriminacija šalinti ir 
t. t. ir t. t.

Bot valdininkai rimtais 
reikalavimais visai nesiskai
to. Jie nekreinė dėmosio. 
kad Newarke negrai sudaro 
60 procentų visų gyventojų. 

kurie neturi pilnų laisvių, 
kokiomis baltieji naudojasi.

New Yorko valdininkai 
turėtų daug ko iš tos tra
gedijos pasimokyti.

Nuomas smarkiai kelia
Birchwood Towers, Fo

rest Hills, n u o m i n i nkai 
skundžiasi, kad šį mėnesį 
jiems buvo pakeltos nuo
mos nuo 30 iki 45 procentų. 
O kai šie1 apartamentiniai 
pastatai buvo statyti, tuo
met užtikrinta, kad nuomos 
nebus taip aukštai iškeltos.

Tie apartamentiniai pa
statai buvo finansuojami fe
deralinės, valdžios fondais. 
Tuo metu Federal Housing 
administracija buvo susita
rusi su New Yorko miesto 
tarybos prezidentu O’Con
nor nuomų klausimu.

Dabar, sakoma, O’Connor 
esąs labai susirūpinęs dėl 
aukšto nuomu iškėlimo. Jis z
prisibijo, kad federalinė ad
ministracija gali sulaikyti 
namu statybai paskolas, ku
rios labai miestui reikalin
gos.

Vandalai šėlsta kapinėse
Pereito sekmadienio nak

tį vandalai, įsibriove į Kal
varijos kapines, Queense, 
išvartė anie 200 antkapių ir 
kitokios žalos pridarė.

Sekamą dieną atrodė, kad 
per kapines buvo nusiautos 
vėsulas. Baisu ir pažiūrėti, 
kas ten padaryta.

O vandalai juk jokios iš 
to naudos negalėjo gauti. 
Veikiausia savo žvėriškus 
jausmus galėjo laikinai pa
tenkinti. t

•

Minės šimtmetinę sukaktį
Šiais metais sukanka šim

tas metų, kai mokslinio so
cializmo tėvas Karolis 
Marksas parašė “Kapitalą”.

Tad New Yorke bus pami
nėta šimtmetinė sukaktis 
rugsėjo 23—24. Tam svar
biam tikslui bus sušaukta 
konferencija, o po jos iškil
mingas banketas.

Ruošia amerikinis Mark
sizmo Studijų Institutas, 20 
EI 30 St., New York, N. Y. 
Tame institute galima gau
ti daugiau informacijų apie 
šią iškilmingą sukaktį. .

Karaiienes la i vas—mokykla
Majoras Lindsay jau siū

lo nupirkti už 2 milijonus 
dolerių garsu i i Anglijo s 
“Queen Mary” laivą ir pa
versti jį aukštesniąja mo
kykla. ,w”

Planas gražiai skamba. 
Laivas būtų atplukdytas į 
Brooklyn o Navy Yardą. 
Dar būtu pridėta pertaisy- 
'mui apie 3 milijonus dolerių. 
Tuomet jame galėtu moky
tis apie 3,000 niokinių.

Šis laivas rudenį eis var
žyboms Anglijoje. Kas dau
giausia pasiūlys, tas ji ga
lės pasiimti. Gal New Yor- 
kas ir laimės?

J. G.

RŪKORIAI KENKIA 
APLINKINIAMS

Italų higienistas prof. 
Alesandras Serpilis reika
lauja apriboti rūkymą vie
šose vietose. Mat, rūkoriai 
i savo organizmą nesutrau
kia nė pusės nikotino, esan
čio cigaretėse. Didesnė da
lis nuodų patenka į plaučius 
žmonių, esančių kartu su 
rūkoriais.

Skaitytojų balsai
Užuojauta seniems

Yra geras dalykas visada 
ir visur būti mandagiu. Vi
si žmonės eina į svečius ar 
į pikniką gauti malonumą, 
parsinešti saldžių svajonių; 
tik ne visi tą gauna.

Visi nori paįvairinti savo 
monotonišką gyvenimą. Juk 
senų žmonių gyvenimas ne- 
taip linksmas ir malonus, 
kaip jaunų, nes mažai ku
ris 'jaučiasi visai sveikas. Ir 
dar gauna visokių užgaulių.

Pavyzdžiui, vyras pamir
šo “laisnius”, tai žmona sa
ko: jis pasenęs, suvaikėjęs. 
Tai argi galima taip saky
ti? Juk ir jauni žmonės pa
miršta. Kitas sako: Iš to 
vyro jau nieko nebėra, su
senęs. nukalba. Ar gi tas 
tiesa? Ir jauni žmonės kar
tais labai nesąmones kalba. 
Tai kam senius niekinti vi
sai iiems nepriklausomais 
dalykais?

Senas žmogus ir taip yra 
visais organais silpnesnis, 
jautresnis. Jis jau automa
tiškai slenka žemvn. Jį rei
kia komplementuoti, girti, 
nukelti aukštyn, o ne slėgti. 
Tai bus visiems smagiau.

Pagalvok, kaip tu jaus
tumeis, k a d a užgirstam 
žmones kalbant ant tavęs, 
kad tu nukalbi, pasenęs.

Dar vienas dalykas, ku
ris labai daug nemalonumo 
padaro, tai žodžio neišlai- 
kymas. Kai pasižadi ką da
ryti, tai sakyk gerai apgal
vojęs. O jeigu pasižadi, tai 
būtinai ta daryk, nors tau 
būtu daug vargo ar pinigų 
kainuotų.

Ūkininkė

Lietuviški suvenyrai patiko
Daugiau kaip į penkiasde

šimt šalies miestu ir de
šimti užsienio šalių keliau
ja Kauno “Dangos” fabri
ko produkcija. Didele pa
klausa vidaus ir užsienio 
rinkoje turi • įmonės liau
dies meistrų gaminami 
tekstiliniai suvenyrai.

John Coltrane, pagarsė
jęs negras saksafonistas, 
netikėtai mirė, turėdamas 
tik 40 metų amžiaus.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

K. VIDIKAS (TAURAS)
Mirė Liepos 21 d., 1962 m.

Jau penkeri metai kai mirtis atskyrė jį iš mano minčių 
nes jis paliko daug gražių mano širdyje atminimų.

Jis suprato mano troškimą prie mokslo ir šviesybės. 
Jis man padėjo apeiti sunkias, aplinkybes. Jis buvo vie
nas iš tūkstančio, kuris moteriai mokslo nepavydėjo, ją 
skatino ir prigelbėjo.

— Draugė

Mano žinutės
Pirmadienį į “Laisvės” 

raštinę buvo užėjęs brook- 
lynietis Mateušas Simona- 

: vičius. Jis vyksta iš miesto 
į vėsesnę vietą, pas savo se
ną draugą William Kulik, 
gyvenanti Ulster Park, N. 
Y. (Kūlikas irgi buvęs 
brooklynietis.) Sako, mies- 

; te jam per karšta būti, o 
. pas Kūliką daug vėsiau kal
nuose.

Pirm atsisveikinimo jis 
, įteikė naują prenumeratą 
' (Kentucky valstijoje) ir at
naujino prenumeratas 
savo giminėms, gyvenan- 

i tiems Lietuvoje ir Molėtų 
bibliotekai. Taipgi atsinau
jino savo prenumeratą. Tuo 
būdu viso pasidaro 16 pre
numeratų.

Linkiu Simonavičiui sma
giai praleisti laiką pas Ku- 

: liką, o po atostogų laimin
gai grįžti į namus.

L. K—tė

Karolis ir Elizabeth 
Žukai svečiuojasi

Greatnecke svečiuojasi, 
leidžia savo atostogas, Ka
rolis ir Elizabeth Žukai. Tai 
svečiai iš tolimo miesto — 
net iš Seattle, Wash.

Praėjusį sekmadienį jiedu, 
kartu su kitais greatneckie- 
čiais, buvo atvykę į “Lais
vės” pikniką. Čia su senais 
bičiuliais ir draugais gražiai 
pasivaišino, na. ir dar “L” 
suteikė dovanėlių—$10.

Geriausios jiedviem klo
ties ! Ns .

GYDYMAS HIPNOZE
Kislovodsko sanatorijoje 

“Krepostij” organiz uotas 
gydymas hipnoze., Čia 
įsteigtas naujas skyrius 
širdies kraujagyslių ir ki
toms ligoms gydyti. Be 
įprastinio gydmo, specialis
tai paruošė individualią hip
notizavimo programą. Hip
nozės skyrius įrengtas ge
rame, izoliuotame nuo 
triukšmo name. Gydymo 
hipnoze kursą praėjo 2 0 0 
žmonių. Beveik visų jų svei
kata pagerėjo. (APN)

Parengimų kalendorius
IŠLEISTUVĖS

ALDLD 1 kuopa ruoAi 
išleistuves trečiajai grup^ 
vykstant Lietuvon. Prašo
me vietinių ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame pokylyje. 
Įvyks liepos 29 d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Pradžia 
5 vai. vakare.

Bus daugiau informacijų 
pranešta apie viršminėtą 
parengimą.

Rugpjūčio 6 d., 1 vai.
Aido choro “iškilmė” įvyks 
pas Joną ir Julę Lazaus
kus—jų darže, South Ozone 
Parke.

Atsitikime lietaus, bus 
perkelta į “Laisvės” salę. 
Del rezervacijos, skambin
kite Lilijai, MT 1-6887.

i _

Rugpjūčio 13 d., 12 vai.
Pattenburg, N. J., pietūs 
pas Čiurlius. (Sekite skal
bimus.) M

Rugpjūčio 20 d., LLD 185 
kp. pietūs, Forest Parke.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Lapkričio 19 d.
LDS 13 kp. parengimas 

Laisvės salėie,' Ozone Par
ke, N. Y. Pradžia 2 
popiet. ‘ w

ĮVYKO KLAIDA
“Laisvės” 54-am num., ra

šant apie išvykusius turis
tus, pasakyta: “Važiuoja 
ir Vaitonienė su vyru,” o 
turėjo skambėti sekamai: 
“Važiuoja ir abu Ulozai 
(Vai tonai te su savo vy
ru)...” Red.

DĖMESIO!
KRAUTUVININKAMS 

IR PIRKĖJAMS!

PODAROGIFTS, ING.
Praneša apie gavimą^
PREKIŲ Iš U.S.S.R

Žaislų, Jvairių Daiktelių, 
įvairių Meninių Išdirbinių iš 
Odos, Medžio, Kaulo Kriš
tolo, Metalo ir Sidabro, Mu- 
zikališkų Instrumentų, Fut- 
rų, Parfumų, Transistorinių 
Radijų, Laikrodžių, Fotoka
merų, Kilimų iš Rytų, Išsiu
vinėtų Papuošalų, Kerami
kų, Juvelyrų, Brangių ir 
Pusbrangių Akmenų.

•
Matykite šiuos Importuo
tus Daiktus New Yq^ko 

Dovanų Parodoje.
BOOTH 3920 —COLISEUM

(Columbus Circle)
Nuo Rugpiūčio 13 iki 18 d. 
Nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak.

Arba pas

P0DAR0G1FTS, INC.
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003 
P Tel 228-9547

C. P. YAMANoVfcar .

Pardavimų Atstovas




