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KRISLAI
Kovą metai
Ką darys automobilistai? 
Keletas poeto žodelių 
Kam gaila Doddo?
Laikraščių kapinės

— Rašo R. Mizara —
šie metai — kovų metai, 

streikų metai.
Ar žinote, kad jau dvyliką 

savaičių tęsiasi gurno pramo
nės darbininkų streikas?

Vario pramonės darbininkai 
tjūp pat paskelbė streiką.

rlewport News Shipbuilding 
<# Dry Dock (laivų statyklos) 
darbininkai (Virginijos valsti
joje) buvo paskelbę visuotinį 
streiką; vyko žiaurūs susirė
mimai tarp streikuojančiųjų 
ir kompanijos interesus ginan
čios policijos. Apie dvide
šimt darbininkų buvo sužeis
ta.

Dvi dienas tęsėsi geležin
keliečių streikas — visas trau-i 
kinių judėjimas buvo sulaiky-; 
tas. Tačiau Kongresui ir val
džiai pavyko priversti darbi
ninkus grįžti darban.

Mažų, t. v. lokalinių strei
kų vyksta visur, bet komerci
nė spauda apie juos tyli. Ben
drai, stambioji spauda nusi
stačiusi kuo mažiausiai apie 
streikus rašyti.

^Niekas negali šiandien pa- 
sSlyti, ką darys United Auto 
Workers unija: streikuos ar 
ne? Rimti apžvalgininkai yra 
linkę manyti, kad streikas 
bus, ir jis bus didelis, ilgas.

Auto pramonės darbininkų 
kontraktas su samdytojais 
baigiasi š. m. rugsėjo mėnesio 
6 d. Unija pradėjo derybas 
su General Motors, Fordo, 
Chryslerio ir American kom
panijos atstovais dėl naujo 
kontrakto. Pasitarimai vyksta 
Detroite — “automobilių im
perijoje.“

Unija, spėjama, reikalaus 
pakelti auto pramonės darbi
ninkams algas apie šešiais 
procentais kas metai.

Bet tik to neužtenka: Uni- 
jaOfcikalauja, kad kiekvienam 
auto pramonės darbininkui 
btRą garantuota metinė alga, 
nepaisant, ar jis kurią dieną 
dirbs ar ne. Jei samdytojai ku
riam laikui paleis iš darbo 
darbininkus, jiems turėtų mo
kėti algas.

Aišku, kompanijos spardo
si, nebenori šiuos unijos reika
lavimus priimti. Unija atsa
ko: gerai, tai mes skelbsime 
streiką.

Vis tai kas tokio naujo mū
sų padangėje.

Kovoja organizuoti darbi
ninkai, kovoja ir neorganizuo
ti.

Kovoja baltieji, kovoja ir 
j^pmeji, nebegalėdami pakęs
ti ghetuose skurdo ir nežmo
niško jų pažeminimo.

Kiekvienam aišku: jei val
džia, užuot eikvojusi bilijonus 
dolerių karui Vietname, nors 
dalį jų panaudotų baisiam 
skurdui pašalint, viskas ei
tųsi kitaip.

štai keli žodžiai iŠ poeto 
E. Mieželaičio laiško:

“...šiais metais sulaukėm la
bai gražios vasaros. Tiesa, 
sausoka, tačiau graži ir der- 
IflTOb vasara. Turėjom poezi- 

pavasarj, važinėjom po 
Lietuvą. As tokios gražios 
Lietuvos dar nemačiau. Ko-

Didelis antikarinis 
suvažiavimas

Stockholmąs. — Š. m. lie
pos 6—9 diefiomis čia įvyko 
tarptautinis suvažiavimas— 
didelis antikarinis suvažia
vimas — kuriame dalyvavo 
435 asmenys.

Amerikinis mokslininkas 
Herbert Aptheker rašo 
“Workeriui”, kad šis suva
žiavimas — pirmas toks po 
Antrojo pasaulinio karo. Ja
me buvo atstovauta visos 
už taiką kovojančios grupės 
ne tik i’š kitų pasaulio kraš
tų, o ir iš Amerikos.

Vieni atstovai buvo ofi
cialūs, kiti neoficialūs, bet 
visų tikslas tas pats: kaip 
geriau taikos šalininkams 
susiorganizuoti, kaip ryš
kiau pravesti kovą už karo 
baigimą Vietname.

Tarp Amerikiečių atstovų 
dalyvavo: Dr. Benjamin 
Spock, dvasininkas James 
Bevel, Sidnev Lens, Homer 
Jack, Dorothy Hutchinson, 
William L. Standard, Geor
ge Lakey, Simon Cassidy, 
prof. Alan Flanigan ir prof. 
D. F. Fleming.

Iš kitų kraštų atvyko ir

D-ras Spock sako: 1968 m. 
turi būti taikos kandidatas
Washington. •— Įžymusis 

kovotojas už karo baigimą 
Vietname, d-ras Benjamin 
Spock, čia būdamas pasakė: 
Jei respublikonų ir demo
kratų kandidatai 1968 me
tais nei vienas nestos už 
taiką, tai bus pastatytas 
trečiosios partijos kandida
tas, griežtai stojąs už karo 
baigimą Vietname.

Spock davė suprasti, kad, 
jei ne kas kitas, tai jis pats 
kandidatuotų trečiosios par
tijos sąraše į šalies prezi
dentus, kaip kovotojas už 
taiką.

Kaip žinia, buvo kilę daug 
balsų, kad 1968 metų rinki
muose kandidatuotų prezi
dento vietai d-ras Martin

kia ji visa žalia, šviesi, links
ma, visa dainuojanti ir skam
binanti ! Derlius labai geras. 
Žmonės džiaugiasi, ir su dai
na skuba j darbą...“

Čikagos marijonų laikraštis 
dejuoja: girdi, Kongresas 
daug laiko sugaišo svarstant 
senatoriaus Doddo nusikalti
mus. Tai ką, tėveliai, ar ne
reikėjo sukčiaus darbus iškel
ti aikštėn ?!

Išgyvavęs 142 metus, dien
raštis “Boston Traveler“ už
sidarė, paleisdamas iš darbo 
apie šešis šimtus darbininkų 
ir tarnautojų.

Per trumpą laiką Bostone 
trys dienraščiai subankrūta- 
vo: “Transcript“, “Post“ ir 
“Traveler.’* >

Saugokime, broliai ir sesės, 
mūsų spaudą kaip savo akį! 

dalyvavo suvažiavimo dar
buose: Pietų Vietnamo Tau
tinio Išsilaisvinimo fronto 
atstovas Ding Ba Thi, taip 
pat Šiaurės Vietnamo dele
gacijos galva Nguyen Minh 
Vy; dalyvavo Indijos dele
gacija su Krišna Menon 
priešakyje ; dalyvavo stam
bi Tarybų Sąjungos delega
cija su prof. Eugenijum Fe- 
derovu priešakyje.

Suvažiavimas išrinko ko
mitetą, kuris tartųsi su vi
so pasaulio už taiką kovo
jančiomis grupėmis, kuris 
padėtų joms, kuris ateities 
darbams planus nustatytų.

Suimtas ir kaltinamas 
žmogžudystėje

North Salem, N.Y. — Po
licija. suėmė ir apkaltino 
Tivis Troit Hawkins, 29 me
tų amžiaus. Sakoma, jis nu
žudęs 18 metų amžiaus mer
giną Janette Steinke ir per
pjovė gerklę jos draugui Jo
seph F. Gagliardi, 22 metų 
amžiaus.

Hawkins yra vedęs ir ke
turių vaikų tėvas.

Luther King. Bet jis pa
reiškė, kad neturįs noro 
kandidatuoti.

Dabar labai daug kas pri
klausys nuo to suvažiavimo, 
kuris š. m. rugpjūčio 31 d. 
prasidės Čikagoje. Tame 
suvažiavime dalyvaus visų 
už civilines teises kovojan
čių organizacijų atstovai, 
taip pat ir visų organizaci
jų, kovojančių prieš karą 
Vietname, atstovai.

Tai bus svarbus politinis 
suvažiavimas.

Įkalino Kinijos 
laikraštininką

Hong Kong.—Vietos val
džia suėmė, teisė ir nuteisė 
dvejiems metams kalėti Ki
nijos žinių agentūros “Hsin- 
hua” koresp o n d e n t ą Šit 
Ping, 32 metų amžiaus vy
rą.

Sakoma, Pingas organiza
vęs riaušes, vadovavęs riau
šininkams, kai jie neseniai 
čia vedė kovą su Hong Kon
go policija.

De Gaulles apsilanko 
Kanadoje

Montrealis.— Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle atvy
ko į Montrealį daly v a u t i 
Expo-67.

Londonas. — Didžiojoje 
Britanijoje šiuo metu bedar
bių yra daugiau nei jų bu
vo bėgyje pastarųjų 27 me
tų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Liepos 22 d. .Carolina vals-

tijoje savo namuose mirė 
įžymus amerikinis poetas 
Carl Sandberg. Be dauge
lio eilėraščių, jis parašė di
džiulę Abraomo Lincolno 
biografiją.

Turkijoje įvyko didelis že
mės drebėjimas—žuvo daug 
žmonių ir padaryta nemaža 
medžiaginių nuostolių.

Durban, Pietų Afrika.— 
Traukinys užmušė Pietų 
Afrikos negrų vadovą Al
bertą Luthulį Jis buvo 69 
metų amžiaus; 1960 metais 
jam buvo suteikta Nobelio 
premija.

New York. — Rytų Har- 
ileme buvo kilusios riaušes; 
čia gyvena daugiausia pu- 
ertorikiečių.

Baisioje oro tragedijoje 
žuvo 82 žmonės

Hendersonville, N. C. — 
Liepos 19 d. netoli nuo čia, 
vakarinėje North Carolina 
valstijos dalyje, įvyko baisi 
tragedija ore: Piedmonto 
linijos lėktuvas ‘Boeing 277’ 
susikūlė su mažu lėktuvu 
ir eksplodavo.

Didžiajame lėktuve buvo 
74 pasažieriai ir penki įgu
los nariai — visi žuvo. Ma
žajame lėktuve buvo trys 
asmenys — du pasažieriai 
ir pilotas — visi taip pat žu
vo, — viso 82 asmenys.

Didysis lėktuvas lėkė iš 
Atlanta, Ga., į Washingto- 
ną, bet jis pakelėje turėjo 
sustoti — kai kuriuos pasa- 
žierius paimti, kitus išliesti.

Lėktuve lėkė ir John Mc-

Fabrikas vandeniui 
nudmskinti

Key West, Fla. — Liepos 
30 d. čia buvo atid a r y t a s 
fabrikas jūros vandeniui 
nudruskinti. Fabrikas pa
ima jūros vandenį ir jį pa
daro prėsku, geriamu van
deniu; kitais žodžiais, iši
ma. iš jo druską, nudruskina. 
Fabriką atidarė viceprezi
dentas Humphrey.

Dabar Key West naudo
sis nudruskintu jūros van
deniu.

Fabriko pasta tymas ir 
įruošimas kaštavo apie $3,- 
300,000.

Sakoma, dabar šis fabri
kas kasdien pagaųiins geria
mo (nudruskinto) vandens 
po 2,620,000 galionų.

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas antradienį atlėks į 
Turkiją tartis su stačiati
kių bažnyčios patriarchu 
Atenarogu. Popiežius taip 
pat susitiks su Turkijos 
prezidentu Gevdetu.

Alžyras. — Alžyro aukš 
čiausias teismas nutarė, 
kad buvęs Kongo premje
ras Moisė čiombė turįs būti 
išdeportuotas į Kongo, kur 
jo laukia kartuvės.

Englewood, N. J. — čia 
buvo kilusios didelės negrų 
gheto riaušės.

Detroit, Mich. — čia neg
rų ghete įvyko didelės riau
šės; gubernatorius Romney 
pastatė valstijos kariuome
nę sukilėliams malšinti. 
Daug žmonių užmušta arba 
sužeista; šimtai areštuotų.

New Britain, Conn.—šio 
miesto negrų ghete buvo 
riaušės.

New York. — čia mirė 
įžymus aktorius Basil Rath
bone, 75 metų amžiaus.

Naughton, neseniai paskir
tas būti JAV Laivyno sek
retorium; su juo vyko jo 
žmona ir sūnelis — visi 
trys žuvo.

Po to, kai lėktuvai susi
kūlė, kai didžiajame įvyko 
eksplozija, iš jo pradėjo 
kristi žmonių lavonai; kri
to į visas puses. Reginys bu
vo baisus.

Tragedija i vyk o apie 2, 
000 pėdų aukštume 12 vai. 
dieną.

Niekas negali suprasti, 
kokiuo būdu lėktuvų susikū- 
limaš įvyko. Rodosi, vietos 
tiek daug.

Stebėtojai sako, kad ma
žasis lėktuvas įlėkė į didžio
jo lėktuvo priekį.

Izraelis tvirtinąs! 
palei kanalą

Qantara, Egiptas — Izra
elio karo vadovai smarkiai 
stiprina Suezo kanalo ryti
nę pašonę. Suvilko jie ten 
didžiulių kanuolių ir kitokių 
karinių pabūklų, ir atrodo, 
kad jie iš čia nemano greit 
trauktis. Jie mano, jog at
sipeikėję egiptiečiai j u os 
bandys išvyti iš savo žemės, 
tai deda visas pastangas su- 
sitvirtinimui.

Kai kurie “karo strategai” 
mano, kad netrukus čia ir 
vėl gali iškilti dideli mūšiai.

Augusta, Ga. — Mrs. Ann 
Jordan, vietos gyventoja, 
turėjo apie dvylika tūkstan
čių dolerių santaupų. Bet 
moteriškė pinigus slėpė ne 
vienoje vietoje, o keliose. 
Šiomis dienomis ji ■ apsidai
rė, kad visi pinigai, iš vi
sų “slaptų vietelių” išgraibs
tyti.

"Juodosios jėgos 
suvažiavimas

Newark, N. J.—Liepos 20 
d. čia atsidarė “Juodosios jė
gos” (Black Power) suva
žiavimas. Jis vyko keturias 
dienas. Į suvažiavimą nebu
vo įleisti baltieji. Ką spau
dai reikėjo’pasakyti, buvo 
pas akyta už suvažiavimo 
durų.

Suvažiavimo sesijos vyko 
Trinity Katedros salėje. 24 
Rector St., Newarke. Da
lyvavo apie 400 žmonių, at
stovam’ančių 45 grupes, ko
vojančias už pilietines tei
ses, iš 36 JAV miestų.

Kiekvienas suvažiavimo 
dalyvis, užsiregist r u o d a - 
mas, užsimokėjo po $25. Už 
tai jis ten pat gavo paval
gyti.

Suvažiavimas vyko ypa
tingoje aplinkoje: po didelio 
negrų ghete sukilimo, vyku
sio per keletą dienų.

Kadangi suv a ž i a v i m ą 
šaukti buvo nutarta jau se
niai, tai organizatoriai ir 
paskutinėmis dienomis pa
sisakė už tai, kad jis pri
valo būti laikomas NewJar- 
ke, kaip originaliai buvo 
skelbta. Tiesa, kai kurie bal
tieji sakė negrams: nešau

Atrado Minoano miestų, prieš 
3,400 metų lava užlietų

Boston, Mass. — “New I lozofas Platonas šį miestą 
York Times” koresponden- miii savo raštuose.
tas John H. Fenton rašo, 
kad Graikijos saloje Thera 
archeologai žemėje atrado 
Minoano miestą, kurį vulka
no lava buvo užliejusi apie 
1,500 metais prieš krnkščio- 
nybę. Thera yra arti Nea 
Kameni salos, priklausan
čios Graikijai. Abidvi stovi 
Egejaus jūroje, tarp Grai
kijos sausžemio ir Kretos 
salos.

Tokias žinias suteikė mok
slininkai James W. Mavor 
Jr. ir Mrs. Emily Vermeule. 
Jiedu šį pranešimą padarė 
žurnalistams ir mokslinin
kams susirinkime, įvykusia
me Bostono Dailės muzie
jaus patalpose.

Sakoma, kad M i noano 
miestas labai seniai buvęs 
žinomas kaip kultūros cent
ras; net garsusis graikų fi-

Iš filmą festivalio
Maskva.—Čia įvyko tarp

tautinis filmų festivalis, ku
riame dalyvavo filmininkai 
— režisieriai, statytojai, ak
toriai. Buvo sprendžiama, 
kurie geriausi filmai, praė
jusiais metais išleisti.

Džiurę-šprendėjus sudarė 
keturiolika asmenų. Jų žo
dis nusvėrė filmų vertybę.

Dvi vyriausios premijos 
buvo paskirtos vengrų fil
mui — “Tėvas” ir tarybi
niam filmui—“Žurnalistas.”

Britų filmo “A Man for 
All Seasons” aktorius Paul

rų 
kėj; v • čia 
važ

kite Newarkan šio suvažia
vimo, kadangi čia buvo įvy- 

cruvini mūšiai tarp neg- 
r kariuomenės. Bet šau- 

ai tarė: tai juo labiau 
reikia laikyti mūsų su- 

; avimą.
^ewarkas — vienas dide- 
miestų, kur negrai su-lių 

darlo daugumą gyventojų — 
apie 55-60 procentų.

Suvažiavimas aptarė daug 
dalykų, bet patys didžiausi 
buv 
eko

o šie: kovoti už negrų 
nominės būklės pageri

nimą, kovoti už negrų poli
tinį veiklą, už politinį sava- 

kumą.rar

Lagos, Nigerija.—Valdžia
sako, kad josios karo lėk
tuvai daužo Rytų Nigerijos 
sostinę Enugu miestą, sėja 
ugnį, reikalauja, k a d atsi-
sky rėliai pasiduotų.

Dažni lietūs pripy- 
rezervuarus tiek, kiek

Washington. — JAV oro 
biuras skelbia, kad Šiaurės 
Rytų dalyje šiemet gėlo 
vandens yra ir bus užten
kamai, 
lė i 
nebuvo per pastaruosius še- 
šer ius , metus.

tur 
jų, 
mė

Miestas Minoan, spėjama, 
•ėjo apie 30,000 gyvento
kai jį užtiko baisi nelai- 

, kai iš ugniakalnių ėmė 
piltis karšta lava. Atkasti 
namai dviejų ir trijų aukš- 

, rasta daug kaulų gyvu- 
Žmonių kaulų dar nesu- 

kad to 
?sto gyventojai bus spč- 
iš miesto pabėgti, kai tik 
uatė pavojų.

lių
raįta — menama, 
mi
ję 
nu

Rasti milžiniški moliniai 
ąsočiai (uzbonai) su vynu 
ir su aliejumi. Mokslininkai 
dabar tiria, kokį vyną seno
vės graikai gaminosi ir gė
rė.

Tikimasi, kad šis atradi
mas praturtins žinias anie 
senovės graikų civilizaciją, 
apie tai, kaip senovės žmo
nės gyveno.

toi

Scoffield buvo apdovanotas 
premija, kaip geriausias ait

rius, o JAV režisierius — 
?d Zinnemann pripažin

tas geriausiu režisierium.

pri 
nei 
Sa 
<(

Geriausiomis aktor ė m i s 
pažintos: norvegų Gry- 
; Molvig ir amerikiečių— 
idy. Dennis, vaidinimui 

Up the Down Staircase” 
filme.

Trumpučiai filmai buvo 
andovanoti pre m i j o m i s : 
Pietų Vietnamo (Vietcon- 
go| “Kutio partizanai” ir 
Šiaurės Vietnamo — “Vėjo 
vartai.”



2 pusi. Antradienis, Liepos (July) 25, 1967
3

LAISVE LITHUANIAN 
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

SUBSCRIPTION RATES:

Buvę perdaug šaudoma
NEWARKE 26 žmonės nušauti, o 1,200 sužeista. 

Beveik visi sužeisti policijos ir milicijos kulkomis. Pasi
rodo, kad buvo šaudoma be atodairos.

Dabar keliamas klausimas ištirti, ar reikėjo taip 
daug šaudyti, tiek žmonių nušauti ir sužeisti?

Vieni juokai: tyrinėjimą ves tie, kurie atsakingi už 
tokį kraujo praliejimą!

Ragino pripažinti dabartinę sieną

United States, per year ..—U 19.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
United States, per 6 months $5.00 i Canada. Eat. Amer., 6 months. $5.50 
Queens Co., per year .......... $10.001 Foreign countries, per year, $12.00 
Queens Co., per six months $5.501 Foreign countries, 6 months, $6.50————-—-——__ 
Ar apsimokėjo? i.MAA’

* ' ' ' ' |( '' ’’ >4 ’ , '. »1.4 ' . ' '

JUNGTINIŲ Tautų Generalinę Asamblėja baigė sa
vo specialiąją sesiją ir išsiskirstė^ faktinai nieko nenu
veikdama, nieko nepadarydama suvaldyti mažytį agreso
rių (Izraelį). Vidurio Rytuose. Daugelis klausia: Ar 
reikėjo, ar apsimokėjo Tarybų Sąjungai iŠ viso reika
lauti, kad sesija būtų sušaukta apsvarstymui Vidurio 
Rytuose padėties?

Kaip žinia, mūsų komercinė spauda vienu balsu tei
gia, kad šioje sesijoje tarybinė diplomatija gavo labai 
didelį smūgį. Mojosi Izraelį “nubausti” už agresiją, o 
niekas neišėjo iš tų pastangų.

Į šį klausimą visaip galima žiūrėti. Tik viena išvada 
yra aiški ir teisinga: Asamblėjos specialioji sesija paro
dė baisų Jungtinių Tautų bejėgiškumą. Jau jeigu kam 
čia suduotas skaudus smūgis, tai pačioms Jungtinėms 
Tautoms. •

Mums atrodo, kad tarybinė diplomatija nieko ne
pralaimėjo. Jos reikalavimas šaukti specialią sesiją su
laikyti Vidurio Rytuose gaisrą buvo vietoje ir teisingas. 
Tuo savo žygiu ji išjudino visą pasaulį susirūpinti Vidu
rio Rytų padėtimi. Sesijoje buvo aiškiai nustatytas šio 
karo agresorius. Tarybų Sąjunga dar kartą pasirodė 
kaip ištikimiausia taikos šalininkė. Apie ją susibūrė vi
sos taiką mylinčios šalys.

Dabar visas reikalas vėl Saugumo Tarybos rankose. 
Svarbiausias reikalavimas, kad Izraelis pasitrauktų iš 
visų užgrobtų arabų žemių. Tik tada bus galima kalbė
ti apie sudarymą pastovios taikos Vidurio Rytuose, ka
da agresorius išsikraustys. Ką dabar darys Saugumo 
Taryba, neaišku.

, ------ e ę----------- —

Ne rinkimai, bet apgavystė
Pietų Vietnamo militarinė valdžia ruošia “parla

mentarinius rinkimus”. Jie įvyksią rugsėjo pradžioje.
Bet net ir toks buržuazinis laikraštis, kaip “New 

York Post” (liepos 19 d.), šiuos rinkimus vadina šlykš
čiausią apgavyste, piktu pasityčiojimu iš bet kokių de
mokratinių procesų. Nors, girdi, tiesa, kad mūsų vy
riausybė oficialiai skelbia nesikišanti į Pietų Vietnamo 
rinkimus, bet visiems aišku, kad jos įsakymu sudarytas 
sąrašas iš “valstybės galvos” gen. Thieu ir premjero gen. 
Ky. Buvo pasiskelbęs kandidatu Thanh, aiškus taikos 
šalininkas; bet jo kandidatūra tapo išbraukta. Taip pat 
išbrauktos kandidatūros kitų šešių kandidatų. Leidžia
ma kandidatuoti tik tiems, kurie aiškiai stoja už karo 
tęsimą, už klausymą Amerikos instrukcijų.

Iš to visiems aišku, kad tie rinkimai jau iš anksto 
“sutvarkyti” ir apiė jų rezultatus netenka abejoti: juos 
beveik šimtu procentų laimės Thieu-Ky sąrašas. Ir po 
rinkimų karas bus tęsiamas. To, matyt, nori Jungtinių 
Valstijų valdovai, ir taip bus...

Svarbus ir naujas reikalavimas
JUNGTINĖ Automobilistų Unija derybose su auto

mobilių kompanijomis pastatė naują ir labai reikšmingą 
reikalavimą. Ji reikalauja, kad visiems darbininkams 
būtų garantuota tam tikra metinė alga. Aišku, kad šis 
reikalavimas samdytojams labai nepatinka, ir jie apie jį 
nenori nė kalbėti.

Kaip dabar dalykas stovi, tai darbininkas laimin
gas tik tada, kada dirba. Kas nors atsitiko, kompanija už
darė fabriką savaitei arba mėnesiui. Darbininkas ne
gauna algos, nes nedirba. Jeigu kompanija būtų atsa
kinga už metinę algą savo darbininkams, jinai atsargiau 
elgtųsi su uždarinėjimu fabrikų. Darbininkams būtų di
delis' laimėjimas.

Ar automobilistams pavyks laimėti šį reikalavimą, 
sunku pasakyti. Bet jeigu jiems pavyktų, tai jų laimė
jimas būtų istorinis.

Bonna. — Pastaruoju savo 
vizitu Vakarų Vokieijoje 
Prancūzijos prezidentas De 
Goullis ragino Vakarų Vo
kietiją oficialiai pripažinti 
Oder-Neisse rubežių, ski
riantį Vokietiją nuo Lenki

jos.
Prezidentas sakė vokie

čiams: kai tik jūs padarysi
te tai, ką aš siūlau, tai pa
gerės Vakarų Vokietijos 
santykiai su Rytų Europos 
valstybėmis.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
■  — ■ —•   ■- ~ ~

KOMUNISTŲ PARTIJA 
APIE ĮVYKIUS 
NEWARKE

Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas Henry 
Winston ir sekretorius Gus 
Hali pasiuntė prezidentui 
Johnsonui pareiškimą dėl 
kruvinų įvykių ; N e warke. 
Jame sakoma, kad,visa kal
tė už tuos įvykius priklau
so išimtinai miesto, valstijos 
ir fed^ralinei valdžiai. Ko- 
komunistai sako, kad jie 
prieš kelias savaites pana
šiame pareiškime preziden
tui nurodė esantį pavojų 
miestų getuose' ir pasiūlė 
konkrečias priemones padė
čiai pataisyti. Deja, nei 
prezidentas, nei kiti val
džios pareigūnai nekreipė 
dėmesio.

Dabar Komunistų Partija 
ir vėl reikalauja teigiamos 
veiklos. Konkrečiai ji rei
kalauja:

1. Kad tuojau visos gink
luotos jėgos būtų ištrauk
tos iš Newarko. ‘

2. Kad būtų tuojau su
spenduoti ir patraukti j 
teismą visi poljęljos ir vals
tijos milicijos? viršininkai, 
kurie papildė tas krimina- 
lystes prieš Newarko neg
rus.

3. Kad tuojau iš policijos 
jėgų būtų pašalinti visi ži
nomi rasistiniai ir fašisti
niai elementai.

4. Kad tuojau būtų įtrauk
ta į policijos jėgas ir atsa
kingas vietas negrų pilie
čiu.

5. Kad Newarko miesto 
majoras Addonizie būtų pa
trauktas teisman uzį neatli
kimą savo pareigų. ’

Kiti reikalavimai:
1. Tuojau parūpinti darbo 

dėl 10,000 negrų jaunuolių 
Newarke. Tuo turi pasirū
pinti miesto, valstijos ir fe
deralinė valdžia.

2. Federalinė valdžia tu
ri tuojau parūpinti pastogę 
visiems negrams, kurie yra 
nukentėję ir neturi pasto
gės.

3. Visi nukentėję žmonės 
turi būti aprūpinti imaistu.

4. Valdžia turi tuojau 
pravesti platų statybos pro
jektą, vertės dviejų bilijonų 
penkių šimtų milijonų dole
rių.

Komunistų Partijos neg
rų reikalais komisijos pir
mininkas senas veikėjas 
William Patersonas sušau
kė spaudos konferenciją ir 
išdėstė viršuje minėtus rei
kalavimus, pasiųstus prezi
dentui Johnsonui. Deja, 
komercinė spauda nepasi
rūpino plačiai savo skaity
tojus supažindinti su Ko
munistų Partijos reikalavi
mais. Mat, tie reikalavimai 
yra labai praktiški. Jokia 
kita politinė partija taip 
nuoširdžiai negina Ameri
kos negrų reikalo.

NORS ŠIO DALYKO 
NEPRAKEIKĖ...

Chicagos kunigų “Drau
ge” J. Vaišnora plačiai iš
dėstė Tarybų Lietuvoje iš
leisto “Mišiolo” ar “Apeigy- 
no” turinį. Mus stebina 
tas, kad autorius to leidi
nio neprakeikia. Juk iki 
šiol viskas, kas tik pasiro
dydavo Lietuvoje, būdavo 
išniekinama ir apspiaudo- 
ma.

Savo ilgą straipsnį Vaiš
nora baigia tik tokia pa
staba:

“Turint tiek į vieną vietą 
surinktų žinomų ir naujų Mi

šioms giedojimų, pridėjus tai, 
kas išeivijoje yra pagaminta 
mūsų kompozitorių, kaip B. 
Markevičio, Br. Budriūno ir 
kitų, negalėsime skųstis, kad 
mažai turime giedojimų, tin
kamų Mišiose, laikomose lie
tuviškai. Tai, 'kas pagaminta 
Lietuvoje, rodo dvasiški jos 
norą nesitenkinti iki t’of tu
rėtais dalykais, bet pasiga
minti naujų, pagal Bažnyčios 
mintį, taikantis prie liturgijos 
reformos, siekiančios atgaivin
ti ir sustiprinti tikinčių dvasi
nį gyvenimą.”

PASIKEITIMAI 
LAIKRAŠTYJE 
“VIENYBĖJE”

Liepos 7 dienos laidoje 
“Vienybės” pirmajame pus
lapyje skaitome antraštę 
“Jonas Valaitis vėl grįžo į 
Vienybę”. Po to eina toks 
paaiškinimas:

“Jonas Valaitis, buvęs | 
Vienybės vyr. redaktorius 
nuo 1928 m. iki 1933 m., vėl 
aktyviai įsijungia prie laik
raščio personalo, šiuo kar
tu ne vien kaip redakcijos 
narys,, bet. ir kaip vienas 
leidėjų.

Kaip skaitytojams žino
ma, Vienybės leidėjui ir re
daktoriui Juozui Tysliavai 
mirus 1961 m. ir jo sūnui 
Juozui 1962 m. išvykus ka
rinei tarnybai Berlyrie, Vie
nybės likimu ir sunkia lei
dimo našta rūpinosi Valė 
Tysliavienė, padedant sese
riai Onai Vaivadaitei ir re
daktorei Salomėjai Narke- 
liunaitei, kuri laikraščiui 
talkino tik atliekamu nuo 
savo pastovaus darbo lai
ku.” /

Girdi, “Jonui Valaičiui 
prie Vienybėš ‘ kolektyvo 
prijungiant ‘savo talka, 
energija ir visuomeniniais 
gabumais, Vienybė, neabe
jotinai, stiprės ir tobulės”;

RIMTAI GALVOJANČIO 
PABĖGĖLIO BALSAS

V » •

Vienas lietuvis pabėgėlis 
iš Australijos rašo Lietu
vos spaudoje:

“Mes negyvename Lietu
voje, mes jos vengiame, lai
kydamiesi savų politinių 
įsitikinimų, asmeniškų iš
skaičiavimų ir polinkių. O 
per tai vienus laikas numa
rins ir į kapus nuvarys, ki
ti nuskęs svetimybių jūro
je, nė pėdsako nepalikę...

Išvada —- lietuvybės gy
vastingumo užsienyje pra
eitis, dabartis ir ateitis du
sli ir nežavinga, ne nuo 
mūsų priklausanti. Mes ko
vojame kaip don kichotai 
prieš istorijos vėjo malūną, 
jodami ant “medinių ark
lių”, išvirsdami iš “popieri
nių balnų”. Mes pavirtome 
klajoklinėmis ožkomis, iš 
kurių — tai vieni, tai kiti 
— stengiasi pasimelžti “va
davimo” pieno. Mes sten
giamės būti vieni už kitus 
gudresni, stengiamės savą 
tautietį užsienyje paversti 
kvailiu...

O dėl lietuvių tautos eg
zistencijos— nėra ko mums 
čia jaudintis. Istorinę atsa
komybę už mūsų tautos at
eitį prisiėmė Lietuvos Ko
munistų Partija, ir ji tuo 
rūpinasi. Mes gi lemiamos 
reikšmės nevaidiname, nes 
tautos egzistencijos pagrin
das ne kur kitur, o pačioje 
Lietuvoje!..”

Nušnekėta labai protin
gai. Vis daugiau ir dau
giau pabėgėlių iš Lietuvos 
prieina tokios pat išvados.

Jie mato, kad taip vadina
mas “vadavimas” yra rake
tas, didelė apgavystė, prie
monė kam nors prišimelžti 
dolerių.

REIKIA DIRBTI 
DAR DAUGIAU 
IR DAR GERIAU

Vilniaus “Tiesa” (liepos 
15 d.) duoda vedamąjį (edi- 
torialą) “Dėmesys—darbui 
žemės ūkyje,” Pradžioje 
parodomi dideli Lietuvos 
žemės ūkio laimėjimai ir 
pasiekimai. “Bet visa tai, be 
abejo, nereiškia,” sako laik- 
ratis, “kad nebėra neiš
spręstų problemų, kad ne
turime skubiai spręstinių 
reikalų. Priešingai, laikme
tis diktuoja naujus reikala
vimus, ir, nuosekliai augant 
gamybai, šie reikalavimai 
iškyla vis aštriau, sudėtin
giau.”

1 Tai kas tie reikalavimai?
“Tiesa” atsako:

, Vienas iš svarbiausių šian
dienos reikalavimų — vi^oke- 
riopąi mažinti produkcijos sa
vikainą, nes kaip tik tai suda
ro didžiausius išteklius ūkių 
rentabilumui didinti, ipelnui 
kaupti. Apie kelius ir būdus 
savikainai mažinti nemaža 
kalbėta, ir laikas imtis prak
tiškų žygių: mažinti darbo są
naudas, plačiau mechanizuoti 
gamybą, didinti žemdirbių 
darbo našumą. Tai yra svar
biausi šiuolaikinio ūkininkavi
mo pagrindai. b , ;

Stiprinant ekonominį darbą, 
respublikos mokslininkai, visi 
žemės ūkio organai, partiniai 
komitetai, tikiu vadovai ir 
specialistai privalo sukoncent
ruoti dėmesį į visą eilę svar
bių ir reikšmingų' ekonominių 
problemų -L- toliau tobulinti 
darbo apmokėjimą, diegti vi
dinę ūkiskaitą, vidūkinį, tarp- 
ųkinį ir tarprajoninį specia- 
lizavimą ir koncentravimą, ge
rinti darbo organizavimą, tei
singai panaudoti' valstybės 
teikiamus kreditus, kapitali
nius įdėjimus, pagrindinius 
fondus ir apyvartines lėšas.' 
Svarbu ' visokeriopai stiprinti 
ekonominius kadrus, kad jie 
sėkmingai atliktų jiems paves
tą labai svarbų ir . reikšmingą 
darbą.

Lietuvos KP Centro Komite
to plenumai numatė plačią 
programą žemės ūkio gamy
bai toliau gerinti, ■ Šios pro
gramos įgyvendinimas įgalins 
padidinti bendrąją žemės ūkio 
produkciją, sunaudojant šiam 
reikalui kuo mažiau darbo ir 
lėšų. Tai pasiekti — dabar 
svarbiausias respublikos par
tinių, tarybinių ir žemės ūkio 
organų uždavinys žemės ūkio 
srityje.

“DAILĖ” KŪNE
Danų parlamentas pa

ruošė įstatymo dėl tatui
ruočių projektą. Mat, jų 
mėgėjai šalyje labai jau 
įsismagino įstatymo pro
jekte, tarp kita ko, tatui- 
ravimo specialistams drau
džiama daryti tatuiruotes 
asmenims, jaunesniems 
kaip 20 metų, taip pat sa
vo “menu” užsiiminėti po 
17 vai. 30 min. Į klausimą, 
kodėl taip apribotas laikas, 
projekto autoriai į atsako: 
“Tai padaryta dėl to, kad 
žmonės dažninusią! išgeria 
vakare. O išgėrę kai ku
rie susigundo fetuiruotįs. 
Rytą jie paprakai to jau 
gailisi.” , ' '

Michael Uris, filmams ra
šytojas, mirė sulaukęs 65 
metus amžiaus, i Gimęs ir 
daugiausia metų gyvenęs 
New Yorke.

IŠ LAIŠKU
Gerbiamas redaktoriau:

“Laisvėje” skaičiau Tavo 
ir Tavo Ievutės korespon
dencijas iš Lietuvių Dienos, 
kurios įvyko Exop 67 Tary
bų Sąjungos paviljone, 
Montrealyje.
• Dėkoju jums abiem už pa
rašymą! Aš tikiu, kad abie
jų raštai yra teisingi. Pra
šau parašykite daugiau.

Aš taipgi skaičiau angliš
kuose laikraščiuose — “The 
Detroit Free Press,” “The 
Pittsburgh Press” ir “Co
lumbus Eve. Dispatch,” — 
apie šiuos įvykius ir niekur 
neradau, kad kur nors būtų 
blogai rašyta? apie Tarybų 
Sąjungos paviljono progra
mas, bei apie Lietuvos ar
tistus, • ha ir pačią Lietuvą. 
Visur aprašymai kuo pui
kiausi.

Bet skaičiau ir lietuviš- 
kų; išgamų laikraščiuose 
apie šį įvykį, kaip tai “Nau
jienose,” “Keleivy” ir “Tė
vynėje.” Taigi, mano brole
li, veikiausia ir pats skaitei 
tų Lietuvos išgamų nešva
rias “korespondencijas.” Aš 
manau tų laikraščių redak
toriai ir rašytojai, tai rašy
dami, turėjo būti girti arba 
sudurnavoję.

Nei joks blaivaus proto 
žmogus negalėtų taip pur-

(
Ką atidengia Obelytė s piliakalnis?

Lietuva nuo seno garsi 
savo piliakalniais, jų mūsų 
krašte daugiau kaip septy
ni šimtai. Kiekvienas jų yra 
svarbus praeities liudytojas. 
Piliakalniai išlaikė daug 
medžiagos, leidžiančios nu
statyti ne tik jų įrengimo ir 
apleidimo metą ir priežas
tis, bet taip pat atpažinti 
įvairius gynybinius įren
gimus, pastatų liekanas ir 
iš radinių pažinti to meto 
buitį ir kultūrą.

Šiuo metu archeologai ty
rinėja Obelytės Kaukų kai
mo piliakalnį, esantį Aly
taus rajono “Naujosios so
dybos” kolūkio valdose. Pi
liakalnis gerai išsi laikęs, 
kiekvieną žavintis savo iš
vaizda ir mįslingumu. Daug 
apie jį sukurta pasakojimų, 
legendų, padavimų.

Obelytės piliakalnio pa
slaptis nutarė atidengti Vil
niaus Valstybinio V. Kapsu
ko universiteto archeologai. 
Čia jau trečia savaitė dirba 
istorijos katedros archeolo
ginė ekspedicija, vadovauja
ma docento Praho Kuli
kausko. Ekspedicijoje—da
lis pirmą kursą baigusių 
studentų istorikų, atliekan
čių gamybinę archeologinę 
lauko praktiką.

Nors piliakalnio tyrinėji
mai tik pradėti, jie jau pa
rodė labai įdomius rezulta
tus. Tyrinėjamojoje aikšte
lės. dalyje surasta, buvusių 
pastatų liekanos,' apie ku
rias liudija, išlikę akmenų 
grindiniai, židiniai, ūkinės 
duobės ir x kiti požymiai. 
Apie buvusius gynybinius 
įrengimus kalba iš molio 
plūkti ir akmenimis grįsti 
pylimai, statūs, aukšti šlai
tai, moliu tinkuotos gynybi
nės sienos ir užtvaros. Be 
to, yra surasta, kaip nė vie
name kitame Užnemunės pi
liakalnyje, radinių. ’ Tai — 
medžiotų ir naminių gyvulių 
kaului, puodų šukės ir pu
siau teveiki puodai, įvairių 
formų, išgražinti nuosta
biais raštais ir ornamentais, 
geležinės, vienarės žirklės, 
geležinių strėlių antgaliai, 
peiliai, dalgiai, ylos, adatos,

v inti savo gimtąją šalį, leisti 
tokius melus apie jos žmA
nes. F

Noriu širdingai pasveP 
kinti ir padėkoti Montrealio 
Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto klubui už 
tokį gražų ir kultūringą 
priėmimą svečių iš Lietu-

Tai pirmas toks gra-vos.
žus, malonus ir naudingas 
įvykis istorijoje, — kad šio
je Šiaurės Amerikos hemi- 
i:'eroje viso pasaulio žmo

nijai puikiai pasirodė Lie
tuva su savo artistais. Pa

rodė šviesi, kultūringa — 
• kiekvienas lietuvis, kur 
s begyventų, gali tikrai 

džiaugtis šiuo įvykiu!
O dabar, tie Lietuvos iš

gamos staugia, lyg tie alka
ni vilkai: “Lietuva turi būti 
laisva, nepriklausoma vals
tybė.” O kaip praėjusiame 
hare, Lietuva buvo bėdoje, 
t e “patriotai,” viską palikę, 
b ego lyg tie zuikiai šum>$ 
pabaidyti. Dabar, kuomet 
Lietuvos žmonės atstatė 
gražesnę, turtingesnę Lie
tuvą, tai jie nori Lietuvą 
valdyti!..

Vyručiai, jau seniai jums 
Lietuva — šaukštas po pie-

s
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A. Bačenas 
“Laisvės” skaitytojas

apyrankės, karoliai, smeig
tukai, puošnūs kaklo ir krū
tinės papuošalai, diržų sag
tys, apkalai, pentinai ir dau
gybė verpsčių smagračių.

Visa ši medžiaga leidžia

r is buvo įrengtas antr 
irmojo mūsų eros tūlvs- 
antmęčįp pusėje. Jo inten

syviausias naudojimo laikas 
yra XF-XIII amžiai. Pilia- 

tarnavo apylinkiųBalnis 
gynybai. Apie dažnus prie
šų puolimus kalba čia su
rasti įvairios formos strėliųasti įvairios formos strėlių 
ntgaliai; dažnai sulanksty- 
i ir sudegę. Surinkta me- 

ežiaga įdomi ne tik kaip 
buities ir kultūros pamink
las. Ji praturtins mūsų 
muziejus naujais vertingais 

ksponatais.
A. Navarackas

e

k
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Ūdrų sumaišymas
Uolėtoje Kalifornijos 

rantėje zoologai stebėjo, 
aip ūdros naudojasi “dab- 
o įrankiais”. Išlindusi iš 
andens ir laikydama lete- 
ėlėje kriauklę, ūdra atsi- 
uldavo ant nugaros, pasi- 
ėdavo ant krūtinės pjokš- 
ią akmenį ir, grobį laiky- 
ama priešakinėmis kojelė

mis, daužydavo jį į akmenį 
t)l, kol jis nesuskildavo. 
Vidutiniškai ji suduodavo 

riauklę į akmenį 30—35 
artus, tačiau pasitaikyda- 
o ir taip, kad kriauklė su
kildavo tik aštuoniasde

šimtąjį kartą sutrenkta. 
Patelė, norėdama pamai- 
t.nti jauniklius, iš vahSe^s 
ištraukė ir aprašytuoju bū
du sudaužė 54 kriaukles. 
Akmenį ūdra imasi į van
denį — juo atmuša kriauk
les nuo uolų.

PIEŠTUKAS MATUOJA 
ATSTUMUS

Prancūzijoje pradėti par- 
avinėti pieštukai, kurie ga- 

matuoti atstumus. Jie
c
1
ypač patogūs automobilis
tams: pieštuko smaigalį^ 
c ant žemėlapiuose pažymi
ais plentais, pieštukas tiks

liai nurodo atstumą.
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Tarybų Lietuvos mokslų 
suklestėjimo veidrodis

Ne per seniai mus pasie
kė iš Lietuvos 668 puslapių 
iliustruota knyga, sutrum
pintai pavadinta: LTSR MA 
XXV,” o “pailgintai” at
seit, bus: “Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respub likos 
Mokslų Akademijos dvide- 
šimtpenkmetinė sukaktis.” 
Paruošė Redakcinė kolegi
ja: P. Brazdžiūnas, V. Gir
dzijauskas, K. Korsakas, J. 
Matulis (pirmininkas), V. 
Petrauskas (atsako m a s i s 
sekretorius).

Kaip ši knyga atsirado? 
Įžanginiame stra i p s n y j e 
skaitome:

“1965 m. gruodžio 16-18 
dienomis Vilniuje įvyko Lie
tuvos TSlR Mokslų akademi
jos Visuotinio susirinkimo 
jubiliejinė sesija, skirta Ta
rybų valdžios Lietuvoje at- 
būrimo ir Lietuvos TSR 
pokšiu akademijos isteigi- 
mo 25 metų sukakčiai pa
žymėti ...

“Iškilmingame nosėdvie 
dalvvavo Lietuvos TSR MA 
tikrieji nariai ir nariai-ko
respondentai. MA institutu 
direktoriai, ju navaduotoiai 
moksliniam darbui, moksli
niai sekretoriai, laboratori
jų ir sektorių vadovai, vy
re s n i e j i bei jaunesnieji 
moksliniai bendradarb i a i, 
asnirantai, darbuotojai, res
publikos mokslinio tvrimo 
įstaigų, ankštųjų mokvklų 
atstovai, respublikos minis
terijų, ištaigu, organizacijų 
ir imoniu kolektvvu atsto
vai ir kiti svečiai/’ o tarp 

0?u — Partijos ir vyriausy- 
vadovai.

Taigi posėdis buvo tikrai 
iškilmingas, brandus, svar
bus. didelis. Jis vvko Pro
fesinių sajuno-u Kultūros 
rūmu salėje Vilniuje.

Posed vie buvo skaitvta 
daug sveikinimu — visu ta
rybiniu respubbku Mokslu 
akademijų sve i k i n i m a i. 
Daug sveikinimu buvo or
ganizacijų. pavieniu asmenų 
ir kitu. Posėdvie buvo na- 
sakvta eilė kalbu anie tuos 
mokslinius nnsiekimus, ku
riuos atliko MA skyriai bei 
institutai. Buvo natiekti 
duomenvs anie ateities su
manymus ir planus. Visi 
kalbėjusieji mušė i viena 
tašką: kain pakelti i ankš- 

r tjjmi Ivgi ir pagražinti Lie
tuvos liaudies gvve n i m a, 
kain nastatvti mūsų tėvu že
me j juo aukštesni ekonomi
kos. mokslo ir kultūros 
lainsni.

Žinoma, ne viskas šion 
knvgon sudėta, kas nosėdv
ie buvo nasakvta. ir ne vis
kas ten buvn nasakvta. kas

i kariūnas — apie Branduoli
nės fizikos ir radioaktyvių 
izotopų taikymo skyriaus 
darbus.

K. Bieliukas — iš Geogra
fijos skyriaus darbuotės.

V. Girdzijauskas — apie 
Chemijos ir biologijos moks
lų skyrius.

A. Prokopčikas ir K. Ber
natavičius — apie Chemijos 
ir cheminės technolog i j o s 
instituto darbus.

K. Jankevičius — apie Bo
tanikos instituto veiklą.

P. Zajančka u s k a s ir J. 
Prūsaitė — apie Zoologijos 
ir parazitologijos instituto 
veiklą.

K. Korsakas — apie Vi
suomeninių mokslų skyrių 
darbą.

V. Januškevičius ir V. Pu
renąs — iš Ekonomikos in
stituto atliktų ir pasibrėž- 
tų ateičiai darbu.

M. Jučas — iš Istorijos 
instituto nuoveikių.

A. Jonynas — apie Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stituto atliktus darbus.

J. Marcinkevičius — apie 
Centrinę bibloteką Vilniuje.

Kiek šiuose straipsniuose 
suminėta moksli ninku — 
daktarų, kandidatu ir besi
ruošiančių i kan d i d a t u s 
žmonių! Kiekvienas jų pa
jungtas tam ar kitam moks
lo darbui, kad mūsų gimto
ji žemė būtų dar gražesnė, 
dar turtingesnė, dar kultū
ringesnė!

Eiliniam skaitytojui, aiš
ku. gal ne visi MA skvrių 
bei institutu, — ju paskir
tis, — pilnai suvo k i a m a . 
Bet tai nieko!

Gyvename atomo-elektro- 
no gadynėje, ir mūsų tauta 
nėra viena iš paskutiniųjų 
toje srityje!
Vertingas prof. J. Matulio 

raštas
Truputėlį stabtelėsime ties 

prof. J. Matulio ilgu, išsa
miu istoriniu raštu, kuris 
apima arti pusantro šimto 
knygos puslapių.

Kada, kaip prasidėjo Lie
tuvoje mokslas plėtotis? 
Kokia buvo Lietuvos Moks
lų Akademijos užuomazga? 
Šiuos ir kitus klausimus J. 
Matulis išdėsto savo rašte.

“Iki XX amžiaus pagrin
diniai mokslo vys t y m o s i 
centrai visose šalyse,” rašo 
autorius, “buvo universite
tai ir aukštosios mokyklos. 
Lietuvoje toks centras nuo 
XVI a. pabaigos (1570 m.) 
buvo Vilniaus kolegija, vė
liau (1579 m.) reorganizuo
ta į universitetą (Academia 
et univer Šitas Vilnensis).

Caro vyriausybei 1832 m. 
uždarius Vilniaus universi
tetą, o kiek vėliau galutinai 
likvidavus ir jo likučius 
(1842 m. uždarius Impera
toriškąją Vilniaus Medici
nos - chirurgijos akademi
ja, be to, 1844 m. į Peter
burgą perkėlus Dvasi
nę akademiją), Lietuvoje iki 
XX a. pradžios nebeliko jo
kios aukštosios mokyklos, 
mokslinės įstaigos ar orga
nizacijos, kuri būtų dirbusi 
mokslinį darbą...”

Toliau:
“Caro vyriausybei atme

tus pažangiosios lietuvių in
teligentijos reikalavimą at
gaivinti uždarytąjį Vilniaus 
universitetą, buvo nueita 
visuomeninės inici a t y v o s 
mobilizavimo keliu. Tuo 
tikslu 1905 m. rugsėjo 10 d. 
Vilniaus miesto salėje (da
bartiniuose Valstybinės fil
harmonijos rūmuose) po di
delio lietuvių dainų ir mu
zikos vakaro susirinkusiųjų 
buvo nutarta įsteigti moks
linę organizaciją, pavadintą 
Lietuvių mokslo draugija. 
Netrukus buvo paruošti šios 
organizacijos įstatai, ir 1907 
m. balandžio 7 d. įvyko stei
giamasis Lietuvių mokslo 
draugijos susirinkimas, iš
rinkęs draugijos pirmininku 
žymiausią to meto lietuvių 
kultūros darbuotoją Joną 
Basanavičių.

Steigiamajame susirinki
me, kartu su gausiu būriu 
lietuvių inteligentų, priimtų 
į draugiją paprastais na
riais, Lietuvių mokslo drau
gijos garbės nariais buvo 
išrinkti žymiausi Rusijos 
bei kitu šalių mokslininkai, 
pagarsėję Lietuvos praei
ties. lietuviu kalbos bei kul
tūros tyrinėjimais. Tarp 
išrinktųjų buvo akademi
kai Aleksejus šachmatovas 
ir Filipas F o r t u n atovas, 
profesoriai Adalbertas Be- 
cenbergeris, Augustas Les- 
kvnas. Jonas Boduenas ir 
kt...”

Per daugiau kain 30 savo 
gyvavimo metu (1907-1938), 
rašo J. Matulis. Draugija 
surinko daug vertingos me
džiagos “iš Lietuvos istori
jos. archeologijos, lietuviu 
kalbos ir anlamai lietuviu 
tautos kultūrinio palikimo 
bei liaudies kūrybos...”

Dar 1920 metais pažan
gesnieji Lietuvos moksli
ninkai reikalavo kurti Lie
tuvoje aukštąją mokyklą. 
1922 metų vasario 16 d. bu
vo atidarytas Kauno univer-' 
sitetas; 1930 m. jis buvo pa
vadintas Lietuvos Vytauto

tai, žinoma, nepat e n k i n o 
Lietuvos mokslininkų: jie 
reikalavo įkurti Mokslų 
akademiją, bet jų balsas pa
siliko balsu tyruose.

Tik po 1 94 0 metų per
versmo, tik nuvertus fašisti
nę santvarką, tik patapus 
Lietuvai tarybine respubli
ka, 1941 m. sausio 16 d. bu
vo įsteigta Lietuvos TSR 
Mokslų akademija.

Pragaištingas antrasis pa
saulinis karas nutraukė 
Akademijos veiklą, ir ji bu
vo atkurta tik 1946 m. va
sario 23 d.,—atkurta sunkio
mis sąlygomis, kuomet šalis 
buvo karo griuvėsiuose. Bet 
tai nieko!

Kartu su visa liaudimi. 
Lietuvos mokslininkai pir
miausia griebėsi atstatyti 
šąli, atsteigti sugri autas 
mokslines įstaigas, pradėti 
gyvenimą iš naujo!

Tokį paveikslą savo labai 
didžiai vertingame rašte su
kuria Mokslų akademijos 
ilgametis prezidentas moks
lininkas Juozas Matulis!

Knygą išleido leidykla 
“Mintis” Vilniuje 1967 me
tais.

Šis veikalas, ši knyga — 
tikrasis Tarybų Lietuvos 
mokslu suklestėjimo veidro
dis!

Rojus Mizara

J. Petronis ' Apsakymas'

ČESNAKYNĖS BLŪDAS
Tarp mūsų kaimo ir Ber- 

žiškių stovėjo įsispraudęs 
dailus Česnakynės vienkie
mis. Taip jį žmonės vadino 
ne dėl to, kad čia būtų bu
vusi česnakų tėvynė ar čia 
gyvenę dideli šios aštrios 
šaknies mėgėjai, ne. Papra
sčiausiai — vienkiemis pri
klausė Česnakams.

Visur kur jį lydėdavo se
suo arba kuris nors sam
dinių. Dėl to, kad prie Si- 
livestro nuolat būdavo Ago
ta, kad ji netekėjo, o jis ne
vedė, vienu tarpu pikti lie
žuviai buvo bepradedą 
šnypšti, jog jie “gyveną.” 
Aišku, tai buvo nesąmonė, 
šlykštus šmeižtas.

par 
va,

mąstydavo žmonės,— tik, 
turtas kam liks?”

Panašios mintys šmėkšte-
avo ir per Karoliuko

knvgon sudėta. Bet sudėta 
inn labai daug ir didžiai 
džiuginančiu duomenų anie 
visu Lietuvos mokslų su
klestėjimą.

Neįmanoma smulkiai at- 
pa^koti. ka kiekvienas au- 
Soti u <? knvgnie nasaknia. 
Paminėsiu tik sutrumpin
tai*

J. Matulis — anie Lietu
vos TSR Mokslu akademi jos 
atsiradimą, apie jos praeitį 
ir dabartį.

P. Brazdžiūnas — anie fi
zikos, technikos ir matema
tikos mokslu skvrių veikla.

A. Kancerevičius — iš Fi
zikos ir matematikos insti
tuto nuveiktų darbų.

K< Dauknys — iš Energe- 
os ir elektrotechnikos in
stituto veiklos.

č. Garbaliauskas ir K. Ma- Prof. Juozas Matulis '

Kaip laikyti medų?
Medaus kokybė pirmiau

sia priklauso nuo to, iš ko
kių augalų žiedų bitės yra 
surinkusios nektarą. Me
daus vertingų savybių per 
žiemą priklauso ir nuo to, 
kokiame subrendimo laips
nyje jis buvo išsunktas iš 
korių. Pilnai subrendęs me
dus laikomas tada, kai ko
riai būna uždaryti. Tuo me
tų meduje yra mažiau kaip 
20 procentų vandens. Medų 
laikyti reikia tamsioje, vė
sioje vietoje, sandariai už
darytuose stikliniuose in
duose. Hermetiškai uždary
tas medus ilgiau išlaiko 
aromatą.

Jeigu medus išsukamas iš 
korių nevisai subrandintas, 
jį reikia palaikyti pusiau 
pridengtą, kol išgaruos van
dens perteklius ir tuomet jį 
uždaryti.

Bidone laikomą susicuk- 
ravusį sunku išimti, tad 
kartais pasitaiko bitininkų, 
kurie pastato indą su me
dumi ant ugnies ir kaitina 
kol medus suskystėja. To
kiu būdu suskystintas me
dus nustoja daugumos ver
tingų savybių. Jeigu; reikia 
suskystinti medų, geriau 
įstatyti jį į kitą indą su 
karštu vandeniu ir palaips
niui atšildyti. Gydomųjų sa
vybių turi tik gerai išlaiky
tas, neperkaitintas medus.

Amerikiečių biologai atli
ko įvairių augalų žiedų me
daus poveikio į bakterijas 
tyrimus/ Medumi buvo vei
kiami streptokokai ir di
zenterijos bakterijos. Tyri
mams naudotas medus bu
vo metus laiko išlaikytas 
kambario temperatūroje, 
tamsioje spintoje, stikli
niuose induose. Bandymų 
rezultatai parodė, kad šiuo 
būdu išlaikytas baltųjų ak
cijų, viržių ir baltųjų dobi
lų medus, praėjus metams, 
išlaikė šimtaprocentinį bak
terijų slopinimo veiklumą. 
Kiek mažesnį veiklumą iš
laikė plikosios liepos (60 
procentų) ir liucernos žie
dų medus.

St. Stepšyte

Černikynės buvo kažkas 
netoli valako. Tą žemę vie
nam Česnakų proseneliui, 
kaimo meistrui-mūrininkui, 
dar baudžiavos laikais pa
dovanoję Andrijausky nė s 
ponai už dvaro koplyčios 
sumūrijimą Lepšiškiuose.

Ne vienas ūkininkėlis, 
žvelgdamas į šį vienkiemį, 
geraširdiškai pavyduliavo 
Česnakams gyvenimo. Su
prantamas jų dūsavimas... 
Juk vienkiemyje, ypač to
kiame, šeimininkauti-tai ne 
po rėželiu, išmėtytu per ki
lometrą, kartais net per 
tris, trankytis: ir gaišto 
prie darbų mažiau, ir su 
kaimynais dėl menkniekių 
rietis netenka, ir susitvar
kai, kaip pačiam geriausiai 
atrodo. Todėl nuo1 seno 
Česnakai gyveno žymiai 
šviesiau, pasiturinčiau, ne
gu dauguma Lepšiškių ar 
kitų kaimų valstiečių. Kai 
dar daugelyje klojimų tebe- 
bupsėjo spragilai, Černaky- 
nėje jau birbė nuosava, 
dviem arkliais varoma ku
liamoji. O kada Česnakai 
užkalė lubose aukštinį ir 
pro stogą iškišo kaminą, vi
soje apylinkėje jau niekas 
nebeatsiminė.

Visi Česnakai, pradedant 
tuo jų prosenelių meistru, 
buvo žmonės romūs, darbš
tūs, dievobaimingi, kaimy
nų bei pažįstamų gerbiami 
ir giriami. Tokie pat buvo 
ir Silivestras su Agota — 
brolis su seseria, — apie 
kuriuos čia žadame šį tą 
papasakoti. Pavardė, kurią 
jie turėįo, visiškai neatiti
ko jų būdo.

Tuo metu, kai prasideda 
šis pasakojimas, Silivestrui 
galėjo būti apie penkiasde
šimt. Agota buvo mažiau
siai desėtku jaunesnė. Ne
paisant tokio rimto abiejų 
amžiaus, jie tebebuvo vien
gungiai. “Taip ir sudūlės 
tie seni kelmai, — dažnai 
apie juo pamąstydavo žmo
nės, — tik, va, turtas kam 
liks?”

Ne dėl savo kaltės jie li
ko senais kelmais. Silivest
rui vesti sutrukdė liga — 
iš jaunystės jis sirgo nuo
maru. Nors ne kartą bandė 
gydytis, tačiau nei geri dak
tarai, nei šundaktariai ne
padėjo. Priepuoliai, tiesa, 
Silivestrą ištikdavo retai, 
tačiau visada nelauktai, ne
jučiomis — tai bažnyčioje 
per patį pakylėjimą, tai lau
ke pustant dalį, tai turgu
je už ūkiškas gėrybes pini
gus skaičiuojant, tai vėl kur 
nevietoje ir nelaiku. O pati 
nelauk š č i a u s i ą priepuolį 
jam teko pergyventi per 
pirmąsias piršlvbas: nespė- 
ięs prinešti stiklelio prie 
burnos, nuotakos akyse nu
virto už stalo. Kai atgavo 
sąmone. Silivestras nebera
do šalia saves Pauliutės, 
kuri labiausiai iš visu buvo 
jam i akį kritusi. Vargšas 
jaunikis pasiiuto baisiai su
sigėdęs, baisiausiai nelai
mingas ir daugiau nė už ka 
nebedrįso piršliuos važiuoti. 
Įsibauginęs Silivestras nebe 
visada išdrįsdavo toliau nuo 
namų vienas pasitraukti.

J. PETRONIS 
“Laisvės” bendradarbis 

Vilniuje
Sunkiau pasakyti, kodėl 

neištekėjo Agota. Vienų 
nuomonė, dėl to, kad nebu
vo pakankamai graži, kitų 
manymu — Silivestras ne
davė jai pakankamai paso- 
gos. Gražumu ji iš tikrųjų 
nepasižymėjo, ir blogiausia 
buvo tai, kad niekas nega
lėjo pasakyti, ko jai stigo. 
Greičiausia, ją gadino jos 
pilki plaukai ir tokios pat 
pilkos akys, nuo ko ir ji vi
sa atrodė kažkokia pilka, 
nublukusi, be išraiškos. Bet, 
tur būt, tai nulėmė Ago
tos likimą. Nulėmė, grei
čiausia, pinigai. Juk ne vi
siems jaunikiams ir pirš
liams rūpėjo jos grožis — 
jie daugiau dairėsi dalios, 
pasogos. Pažiūrėjus į švie
sią Česnakų sodybą, į di
džiulį jų sodą, j karves, ko
kių mažai apylinkėje tesi
matė, kiekvienam galėjo at
rodyti, jog šeimininkai iki 
kaklo apsipylę pinigais. O 

j iš tikrųjų buvo kiek kitaip. 
Tiesa, Silivestro kapšelis 
niekad neištuštėdavo ligi 
paskutinio lito, jame vis bū
davo šimtas kitas, o kartais 
ir tūkstantukas, bet tiek, 
kiek užsispirdavo piršliai 
(keturių penkių, kitas net 
septynių tūkstančių), Sili
vestras niekados neturėjo. 
Skolinti iš banko, įkeisti 
vienkiemį? Gink dieve, ne! 
Nei jo tėvas, nei tėvo tėvas, 
nei niekas kitas iš Česnaku 
giminės niekados nesivertė 
skolintais pinigais. Skelti 
vienkiemį per pusę? Gink 
dieve, ne! Jis neskaidomas 
stovi nuo prosenelio — mū
rininko laiku, ir toks visa
dos turi palikti. Sūrus ke
liu kartu prakaitas ir kru
vinos pūslės jį išgražino, 
praturtino — skaldyti nie
ku būdu negalima. Štai kad 
ir Silivestras. Nukrėtė iš 
molio didžiausius tvartus, 
stogą uždengė margomis 
Čerpomis; visa vienkiemį 
aptvėrė spygliuotos vėlos 
tvora: sukultūrino užsiliku
si gabalą kimsyno. žodžiu, 
nėr gyvenimą atliko daug 
dideliu, sunkių, brangiai at- 
sė jusiu darbu. Ir kaip gi 
pagaliau perskelsi per pusę 
tvaria. sodą, tvorą, visa ki
ta? Neįmanoma, mėstydavo 
Silivestras. O piršlių reika
laujamu keturiu-septvnių 
tūkstančiu sudaryti taip 
pat neįmanoma... Na, kaip 
ten buvo nebuvo — Agota 
liko netekėjusi.

“Taip ir sudūlės tie seni 
kelmai,— dažnai apie juos

lėd 
gallvą.

Lis buvo iš mūsų kaimo, 
iš Lepšiškių. Augo sunkiai: 
tėvo Karoliukas neturėjo 
(“iššoko pro langą”), o mo- 

a, gyveno iš “dienų”, ku- 
s eidavo į dvarą ar pas 
tingesnius ūkininkus. Iš 

prigimties Karoliukas buvo 
guvus, sumanus, paklusnus 
vaikas, greitas it stiklinis 

•olis. Jam ir vardas labai 
a — Karoliukas. O jo 
va iš mažens buvo padė

ta visokioms meistrystėms, 
mašinoms. Dar mažas bū
damas, kur buvęs, kur ne
buvęs, žiūrėk, jau sukalio
jas apie dvaro kalvį dėdę 
Anuprą ar mašinistą Lisec- 
kį. Tai jam dumples duok 
papūsti, tai reples palaiky

tai kūjeliu prie kala n 
ikštelėti. Nusižiūrėjo 
i’tą Silivestras Česnakas 
roliuką — jis mėgo su- 
nesnius — ir pasiėmė už 
sberni.
Labiausiai Karoliukas 

laukdavo rudens — kūlės, 
ne 
muzikos už Silivestro kulia
mosios birbimą. Iš pradžių

tin 
ria 
tui

kai 
tik 
gal

ti, 
ka

nu 
pu

nebuvo jam gražesnės

tik varinėdavo arklius, 
t netrukus, šeimininko 
rodytas, ėmėsi pats “leis- 
javus kuliamojon, ir lei- 
geriau net už patį Sili-

pa 
ti’ 
do 
veįtrą: mašina birbdavo ly- 
giąi, vienodai, 
dama ir nesisukdama tuš
čia. Greit Karoliukas viską 
apie tą mašiną taip perpra
to, kad Silivestras jį netgi 
viena išleisdavo į žmones 
pakūlėti. žodžiu, Karoliu
kas tapo mašinistu, kaip 
žnjonės sakydavo, bet toli 
gražu ne tokiu, kaip Lisec- 
kih. Dėl to jis gerokai siel
vartavo. Ir kai išgirsdavo 
Andrijauskynėje švilpiantį 
“phraviką”, kaukiant di
džiulę kuliamąją, jį apim
davo ir liūdesys, ir apmau
das. Argi tai mašina, ta 
Silivestro dviarklė? Birby
nė — ne mašina! O štai tą
sosi su ja ir nežinia, kiek 
dar laiko tasysis... Tokiam 
nerimui užėjus, Karoliukas 
spiaudydavosi, o jo mintys 
skrido toli i ateitį. Nesitą- 
sys jis su šia Silivestro bir
byne visa amžių, ne! Ka
da nors jis kuls tokia pat, 
kokia kulia Liseckis, ir ne 
“paraviku” varoma, o mo
toru! Ir ne svetima, o sa
va! Štai po metų teks išei
ti į kariuomene. Pasipra
šys, kad ii paskirtu ten, kur 
būtu galima išmokti mote
rystės, kur galima būtų 
dirbti prie vienokių ar kito
kiu mašinų.

Kai kiti nauiokai savo 
kelionės išvakarėse girtavo, 
mušės ar pažaliavę žiauk- 
čiojo patvoriuose. Karoliu
kas. suraukęs kaktą, sėdėjo 
namie.

— Kodėl tu. Karoliuk, ne- 
silinksmini kaip kiti? —pa
klausė Silivestras. — Girdi 
— Lepšiškiai net dunda!

—Man ne tas galvoje, šei
mininke. — mįslingai atsa
kė vaikinas.

Jo galvoje ūžė kuliamoji, 
stukseno motoras.

neužspring-

(Bus daugiau)

PIENAS IR DANTYS
Lenkijos gydytoju tyrinė- 

kad vaikų 
ntų sveikumas priklauso 
o sistemingo pieno varto
jo. Sveiki dantys tų vai- 
, kurie per savaite išge

ria 3 litrus pieno. Tų, ku
ries per savaitę išgeria tik 
vieną litrą, dantys žymiai 
blogesni.

iimai parodė, 
da 
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JAMES KLUGMANN

Marksistų ir krikščionių dialogas plečiasi
Maždaug prieš šešetą sa

vaičių “Cauliflower” vieš
butyje, Ilforde, tradicinėje 
susirinkimų vietoje, įvyko 
neįprastas susirinkimas — 
neįprastas, bet sveikintinas.
Pirmininkaujant Barkingo 

vysku p u i Dr. William’ui 
Chadwick’ui, krikščionys ir 
komunistai turėjo dialogo 
susirinkimą.

Pagrindiniai praneš ėjai 
buvo: Wapping’o Romos 
katalikų parapijos kunigas 
Tėvas Charles Lowe, Angli
jos Bažnytinės Tary bos 
(anglikonų) dvasin i n k as 
Paul’is Oestreicher’is, ko
munistų partijos rajoninis 
sekretorius Pietų Esekse 
Sam’as Aaranovitch’ius ir 
aš pats, žurnalo “Marksiz
mas šiandien” (“Marxism 
Today”) redaktorius.

Bet daug svarbesnė už 
šiuos pagrindinius praneši
mus (ir man atrodo, su tuo 
sutiks ir kiti pranešėjai) 
buvo diskusija, pusantros 
valandos trukusi salėje iš 
vietų.

Nors kėdžių buvo apie 130, 
bet dar prisirinko gal kokia 
pora šimtų klausytojų, jau
nų ir senesnių. Tarp jų buvo 
darbininkų iš Fordo ir kitų 
fabrikų.

Gal koks 120 buvo krikš
čionys (katalikai ir protes
tantai), o kiti maųksistai, 
nors, kaip pirmininkaujan
tis vyskupas teisingai pa
stebėjo, šiaip pažvelgęs, ne
galėjai pasakyti, katras jų 
koks.

Kritika
Kalbėjo apie 20 žmonių— 

maždaug per pusę vienų ir 
kitų. /

Susirinkimas buvo gerąja 
puse įtemptas, su viltimis, 
įdominantis, o kai kurie net 
stebėjosi atsidūrę vieni šalia 
kitų. I

Kai kurie pasisakydami iš 
abiejų pusių buvo labai kri
tiški — pavyzdžiui, prieš 
kardinolą Spellman’ą arba 
prieš pažiūrą į religiją ar 
laisvę vienoje ar kitoje soci
alistinėje šalyje.

Bet aplamai ir pranešėjai, 
ir pasisakiusieji diskusijoje 
pabrėžė vieningą nuomone - 
pirmiausia, kad krikščionys 
ir marksistai neturi būti ne
sutaikomi priešai; antra, 
kad sąlygos šiandieniniame 
pasaulyje reikalaute reika
lauja praktiško krikščionių 
bei marksistų bendradarbia
vimo, ir trečia, kad, nors ir 
kokie pagrindiniai mū s ų 
pažiūrų nesutarimai, šitoks 
bendradarbiavimas yra ga
limas. t

Kaip tik dėl to susirinki
mas buvo jaudinantis ir, 
kaip savotiškas eksperimen
tas, gal būt, turėjo ir didelę 
svarbą.

Praeityje irgi pasitaikė, 
kad krikščionys ir marksis
tai susi tikdavo padisku
tuoti ar imdavosi bendrų 
veiksmų — pavyzdžiui tris- 
dešimtiniais metais. Bet da
bartinė diskusija, kuri vi
siems tapo žinoma kaip “di
alogas”, yra, aišku, plates
nė ir gilesnė.

Jinai išsiplėtė įvairiose 
šalyse — Italijoje, Prancūzi
joje, Ispanijoje, Austrijo
je, Čekoslovakijoje, Kana
doje, Jungtinėse Valstijose 
ir daugelyje kitų.

Principiniai klausimai
Per pastaruosius metus 

ar kiek anksčiau ši diskusi
ja sustiprėjo Angį ijoje. 
Draugiškas dialogas vyko 

nuo pat 1966 metų kovo mė
nesio žurnalo “Marksizmas 
šiandien” puslapiuose, kur 
protestantų ir katalikų dva
sininkai, teologai ir bažny
čios veikėjai diskutavo su 
marksistais principinius ir 
praktinius klausimus. (Ši 
diskusija greitai bus baigta, 
ir jos medžiaga išleista at
skira knyga.).

1966 metų lapkrityje pra
dinę konferenciją surengė 
Pierre Teilhard de Chardin 
Asociacija (Didžiosios Bri
tanijos ir Šiaurės Anglijos 
skyriai).

Paskui galėjai stebėti ne
įprastą 600-700 žmonių au
ditor! j ą, susirinkusią St. 
Pancras rotušėje. Čia tarp 
kitų kunigai ir vienuolės 
plojo kai kuriems teigi
niams apie krikščionių ir 
marksistų dialogą per pa
skaitą, kurią skaitė Roger 
Garandy, Prancūzijos Ko
munistų partijos Politinio 
komiteto narys.

Konferencijos
Gruodžio pabaigoje Krikš

čioniškas Studentų Sąjūdis 
metinėje savo konferencijo
je (apie 350 dalyvių) visą 
savaitę disk u t a v o tema 
“Žmogus toks, koks yra, 
Markso, Freudo ir Jėzaus 
požiūriu.”

Šių metų vasaryje Mark
so memorialinė Biblioteka 
buvo sausakimša, diskutuo
jant temą “(Marksizmas ir 
religija” Markso, statula 
žvelgė (patenkinta ar ap
stulbusi?) į kunigų apikak- 
les, vienuolių, vyrų ir mote
rų, abitus tarp daugelio ki
tų dalyvių.

Tą patį mėnesį įvyko jau
nųjų komunistų ir jaunųjų 
krikščionių diskusija K o- 
ventryje.

Praėjusį mėnesį draugiš
ką diskusiją o r g anizavo 
drauge Kvakerių Taikos bei 
Tarptautinių Santykių Ko
miteto grupė ir žurnalas 
“Marksizmas šiandien”. Ke
letas privačių diskusijų įvy
ko su Kairiųjų Katalikų 
grupe. ;

Ateinančiam spaliui ruo
šiama (remiant Anglijos 
Bažnytinės Tarybos Rytų- 
Vakarų komitetui drauge 
su žurnalu “Marksizm a s 
šiandien”.) diskusija—teo
rinė ir praktinė — kurioje 
dalyvaus po 15 asmenų iš 
kiekvienos puses ir kurios 
bendra tema bus “Žmogaus 
orumas”.

Pagrindas dialogui
Įvairiose vietose viso j e 

šalyje daugybe skirtingų 
formų dialogas plečiasi, ir 
smulkiai viską suminėti čia 
nėra galimybės,

—Bet kam tas dialogas? 
—klausia kai kurie mark*, 
sistai (d taip pat ir kai ku
rie krikščionys), kažkaip 
nustebę ir kartais lyg ir su 
įtarimu.

Kad ir kiek kai kurie 
žmonės iš abiejų pusių šį 
dialogą sąmoningai plėtė, 
nėra abejonės, kad jo gyvy
bingumą diktuoja šiandie
ninio mūsų pasaulio pobū
dis, jo problemos ir priešta
ravimai.

Mokslas ir technika, lekią 
į priekį nutrūktagalv i š k u 
greičiu, sukėlė bažnyčiose 
gilų judėjimą modernizuo- 
tis, “demitologizuotis,” pri
sitaikyti prie tikrovės.

Šiandieniame paša u 1 y j e 
deramai panaudojus mokslą 
bei techniką, galima būtų 
pašalinti visokį nesaugumą

ir koktu materialinį skurdą, 
tačiau dideliuose jo plotuose 
tebeviešpatauja alkis, ir ši 
nenormali padėtis neišven
giamai verčia suabejoti eg
zistuojančios kapitalistinės 
visuomenės morale ir ieško
ti geresnių visuomenės or
ganizavimo formų.

Šiandieniniame pasaulyje 
tos pačios mokslo jėgos, ku
rios gali išgelbėti žmoniją 
iš skurdo, taip, pat gali ir 
visai tą žmoniją sunaikinti, 
ir ši aplinkybė reikalauja, 
kad krikščionys ir komu
nistai darbuotųsi drauge 
taikos labui.

Kas . gali nuoširdžiai kal
bėti apie būsimą komunisti
nę visuomenę ar skelbti die
vo karalystę žemėje, jeigu 
jis nesistengia savo veikla 
išgelbėti pasaulio nuo su
naikinimo:?
Šiandieninis pasaulis, ku

riame trečioji jo dalis pa
suko socializmo keliu ir ku
ris daro ne tik medžiaginę, 
bet ir didelę moralinę pa
žangą, neišvengiamai ver
čia daugelį krikščionių, nors 
ir kaip rezervuotai ir kri
tiškai jie žiūri į socializmą, 
suprasti, kad jame yra daug 
to, ką jie laiko geru.

Sparčiai besikeičiančiame 
pasaulyje vykstąs prietarų 
(ne principų) nusikratymo, 
vadinamasis “dedogmatiza- 
vimo” procesas liečia tiek 
marksistus, tiek ir krikščio
nis.

Šiįndieniniahiė pasaulyje 
krikščionys ir marksistai 
vis dažniau pasijunta beko- 
voją toje pačioje pusėje 
prieš karą Vietname ir 
aparteidą Pietų Afrikoje, 
prieš badą Indijoje ar rasi
nę priespaudą Jungtinėse 
Valstijose, ir tai neišven
giamai verčia visus susi
mąstyti. (

“Katalikai šiandien yra 
pagrindiniai mūsų sąjungi
ninkai kovoje prieš Fran
ką,” — rašo Santiago Alva- 
rez’as, Ispanijos Komunistų 
partijos Politinio komiteto 
narys. “Tai yra faktas.” 
Kas diskutuojama? Kas 

turėtų būti diskutuojama 
dialoge? Tai irgi kartais 
sudaro temą diskusijoms.

Neturtas
Kai kas mano, kad mes 

turėtume sukoncent r u o t i 
savo pastangas ieškoti bend
ros kalbos opiaisiais neati
dėliotinais . klausimais, kaip 
neturtas pas mus ir svetur, 
priešinimasis rasizmui ir, 
svarbiausia, taika.

Rasti tokią bendrą kalbą 
ir per ją p a g r i n d ą bend
ram veikimui tikrai yra, 
man rodos, esminė dialogo 
dalis, ir be jos mūsų pašne
kesys taptų tuščias.

Bet taip pat yra naudin
ga ir pravartu diskutuoti ir 
teorines mūsų pažiūras, ne
slepiant mūsų skirtumų. 
. Marksistai gali dažnai ras
ti plataus masto sutarimą 
su religingais ž m o n ė m is, 
nes, kad ir kaip, mes žiūri
me į gyvenimą po mirties, 
kad ir kaip mes žiūrime į 
dievą ar į dievus, mes turi
me bendrą atsakomybę už 
žmogų šiame pasaulyje, 
bendrą pareigą sukurti tokį 
pasaulį, kuriame vyrai ir 
moterys galėtų plėtoti vįsą 
savo talentų įvairovę, kuria
me žmogiškosios būtybės 
galėtų būti broliai vienas 
kitam, galėtų klestėti ir bū
ti tikrais žmonėmis.

Dialogas neturi tikslo slėp-

ti skirtumų. Jis taip pat ne
siekia atversti vienas kitą į 
savo pusę. Tiek marksistai, 
tiek ir krikščionys įsitrau
kia bendrai į dialogą, gal
vodami, kad kiekvieno iš jų 
pasaulėžiūra yra geresne, 
bet ir vieni, ir kiti nori pa
siklausyti ir pasimokyti.

Marksistai turi daug sun
kių klausimų kitai pusei — 
kokiu laipsniu šiandieniniai 
krikščionys gyvena pagal 
ankstyvosios krikščionybės 
priesakus ? Ar kartais 
marksistai nėra “krikščio- 
niškesni” savo morale už 
tuos, kurie sakosi esą krikš
čionys?

Priespauda
Ar krikščioniškosios in

stitucijos netapo dažnai 
priespaudinės santv arkos 
dalimi ir ar nereikalavo pa
klusnumo ir nuola n k u m o 
priespaudos režimams? Ir 
jie pamatys, kad dialogo 
eigoje jie turi atsakyti į 
daugelį klausimų — apie re
voliuciją, jėgą ir smurtą, 
pažiūrą į karą, apie indivi
do teises.

Bet diskutavimas ir skir
tumų pripažinimas — kar
tais gilių skirtumų — gali 
tik padėti geriau suprasti 
vieniems kitus ir praktiškai 
bendradarbiauti.

Dialogo eigoje pasitaiko 
abiejose pusėse grupuočių, 
kurios yra priešiškos. 
Baukštūs fundamentalistai 
ir karšti ui trakai rieji ima 
pykti ir mano, kad dialogas 
veda į šunkelius ir padeda 
šėtonui.

i Man rodos, kad šitokiu 
priešišku savo nusistatymu 
jie nepasitarnauja nei savo 
principams, nei žmonijai. t

Komunistų Partija nese
niai paskelbtame savo pa
reiškime “Kultrūos ir ideo
logijos klausimai” viešai 
sveikino dialogą, pritarė 
tam, kad “abi pusės nuošir
džiai mėgina nusikratyti 
klaidingomis koncepcijomis 
vienas kito atžvilgiu, kad 
užmezgami asmeniški kon
taktai bei pradedama drau
gystė, kad atsisakoma senų 
sektantiškų pažiūrų, kad at
virai imama diskutuoti tiek 
pagrindiniai mūsų nesutari
mai, tiek ir visi kontaktų 
bei bendradarbiavimo klau
simai.”

Ateityje
Ten pat buvo pareikšta, 

kad dabar, kapitalizmo są
lygomis, o taip pat ateityje, 
pasiekus socializmą, Komu
nistų partija yra ir bus už 
visišką religinio išpažinimo 
laisvę ir kad ji niekad ne
pripažino, jog religiniai įsi
tikinimai galėtų kliudyti bū
ti jos nariu.

“Nuo atskyrimo nuo baž
nyčios iki dialogo”’— tokią 
vykusią antraštę davė Ro
ger Garandy savo knygai, 
neseniai Collins’o leidyklos 
išleistai Anglijoje.

• Mes, kurie esame mark
sistai ir ateistai, kurie ne
tikime į jokį dievą už mūsų 
ar mumyse, turėtume su 
džiaugsmu disk u t u o t i ir 
veikti išvien su tais, kurie 
tai tiki.
Kad ir kokie mūsų nesuta

rimai dėl anapusinio pasau- 
lįo> yra be galo daug kuo 
užsiimti abiem mūsų pusėm, 
stengiantis padaryti šį pa
saulį tinkantį žmonėms gy
venti bei vienas kitą mylėti 
ir ugdant visuose mumyse 
tikėjimą j žmogų.

Iš “Morning Star” 
1967 m. birž. 29 d. numerio 

išvertė J. Subatavičius

BROCKTON, MASS.
Liepos 8 d. mirė Bronius 

Bartkevicz, sulaukęs 56 me
tų amžiaus, gimęs Cam
bridge, Mass.

Broniaus tėvas Petras, ku
ris miręs jau prieš kelerius 
metus, buvo laiva k o r č i ų 
pardavimo “agentas ir turė
jo drabužių krautuvę Cam- 
bridge’uj, o vėliau Montel- 
loje.

Liko liūdesyje Broniaus 
motina, Marijona Bartkevi- 
čienė.

Liepos 12 d. mirė Anna 
Šūkis, sulaukusi 73 metų 
amžiaus.

Šukienė pirmiau buvo pro
gresyvi moteris, pritarė 
laisviečiams, bet vėliau, vai
kams reikalaujant, nutolo. 
Vienok ji nebuvo priešinga 
darbininkiškam judėjimui.

Vaikai palaidojo Šukienę 
su bažnytinėmis apeigomis 
Melrose kapinėse.

Liko liūdesy j jos vyras An
tanas, sūnus Jonas, duktė 
Sylvia, visi gyvenanti Mon
tello j.

“Laisvės” skaitytoja M.

Haverhill, Mass.
Didelis darbas buvo gerai 

atliktas
Liepos 2 d. dideliu busu 

važi a v o m e iš Haverhillio 
ir Lawrencaus į R a m o v a 
parką, Montelloje. Visi ke
leiviai susirinko paskirtu 
laiku ir buvo gera ir links
ma kelionė.

Iš Haverhillio į Lawrencu 
visus nuvežė ir parvežė sa
vo mašinomis M. Kazlaus
kienė ir J.' Petruškevičius 
labai gerai.

Bušo pripildymui dau
giausia dirbo S. Šlekys, Ko- 
dienė, J. Kodys ir įM. Kaz
lauskienė.

Liepos 12 d. sutikau J. 
Kodį ir klausiu, kas naujo. 
Atsakė, kad organizuojame 
busą į Plympia parką, Wor- 
cestery.

Tai ir vėl bus linksma ke
lionė. Busas išeis 12 vai. 
nuo 7 Berkeley Court, Law
rencu j.

Apie Olympia parką nėra 
ko sakyti, tą gražią ir links
mą vietą jau daugelis lietu
vių gerai žinom. Tiktai no
riu priminti, kad kas tik my
lite maudytis, nepamirškite 
pasiimti kostiumų, nes ten 
yra didelis ežeras, tai bus 
gera maudytis.

Balandžio 13 d. mirė Wal
ter Pūtis, 75 metų amžiaus, 
gyvenęs 76 Margin Street. 
Čia išgyveno 60 metų. Liko 
žmona Amilija, sūnus Wal- 
teris, duktė Mrs. Edna Fa
ro, šeši anūkai ir trys pro
anūkiai. Velionis priklausė 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
klubui. Palaidotas balan
džio 15 d. Lietuvių tautiško
se kapinėse, Bradforde.

Kovo 16 d. mirė Rožė 
Rutkauskienė, 74 metų, gy-' 
venusi 34 Margin St. Čia 
išgyveno 60 metų. Palaidota 
kovo 20 d. Lietuvių tautiš
kose kapinėse, Bįradforde.

Birželio 11 d. mirė ir jos 
vyras Jonas Rutkauskas, 81 
metų, gyvenęs 34 Margin 
St. Palaidotas birželio 14 
d. Lietuvių tautiŠokse kapi
nėse., Bradforde. Priklausė 
Lietuvių piliečių klubui. Pa
liko dukterį Mrs. Anna P. 
Rurak, sūnų Joną ir tris 
anūkus. Palaidotas birže
lio 14 d. Lietuvių tautiškose 

Žalnikienė, išbuvusi daugiau 
kaip metus ligoninėje, jau 
grįžo į namus pas savo vai
kus, Jessie ir Albert Vasa
rius, 73 Upland Rd.

Linkime jai, po ilgos ligos, 
greit stiprėti ir smagiai pa
silsėti.

Organizuojame busą vyki
mui į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks rugpiūčio 13 d., 
Olympia parke, Worcester, 
Mass. Jau daug yra užsira
šiusių važiuoti, o kiti pasi
žadėjo užsirašyti. Atrodo, 
kad busas bus pilnas, o dar 
gal ir su kaupu. Tad, sako
me, nelaukite paskutinės 
dienos — užsisakykite vietą 
dabar per Geo. Shimaitį ar
ba K . Ustupą.

Laisvietis John Vaitaitis 
buvo nepirkęs “Laisvės” 
pikniko tikieto liepos 2 d. ir 
piknike nedalyvavo. Dėl to 
jautėsi nesmagiai. Mane su
tikęs krautuvėje, “Laisvės” 
pikniko reikalams pasimo
kė j o $5.

George Shimaitis.

kapinėse, Bradforde. Paly
dovai buvo pakviesti į na
mus ir pavaišinti.

Liepos 9 d. mirė Teklė 
Kozloski (Gružauskaitė), 78 
metų, gyvenusi 76 N. Main 
St. Mirė Hale ligoninėje. 
Ainerikoje išgyveno 60 me
tų. Pirmiau gyveno Law- 
rencuj. Paliko vyrą Joną, 
seserį Mrs. Mary Maksvytis 
ir kt. artimuosius. Palaido
ta liepos 12 d, Lietuvių tau
tiškose kapinėse, Bradfor
de.

Palydovai buvo pakviesti 
į Lietuvių piliečių-Gedimino 
klubą ir gerai pavaišinti. 
Valgį parūpino Peter Yo- 
comskis. Laidotuvėse daly
vavo apie 100 žmonių.

Liepos 16 d. mirė Stanis
law Steve Bingel, 62 metų, 
gyvenęs 62 Baiey St. Jis bu
vo antrojo pasaulinio karo 
veteranas. Paliko tris bro
lius — Petrą, Joną ir Anta
ną — ir seserį Mrs. Mary 
Abbott. Palaidotas liepos 19 
d. St. Patrick’s kapinėse.

Miršta lietuviai, miršta ir 
lietuvių organizacijos. Su 
praėjusiųjų metų pabaiga 
užsidarė “Panos švenčiau
sios neperstojančios pagal
bos” moterų draugiją. Tu
rėjo 45 nares ir virš $7,000. 
Užsidarymo priežastis: ne
buvo kas apsiima į valdybą. 
1966 m. gruodžio 28 d. susi
rinkusios į Lietuvių piliečių 
Gedimino klubą, pasidalijo 
pinigus, pasibučiavo ir išsi- 
siskirstė.

Darbininkė

Boston, Mass.
Bostono Tarptautinio At

eivių Gynimo Komi tetas 
rengia pikniką rugsėjo 
(August) 6 dieną Bobby 
sodyboje, 66 Marse St., Sha
ron, Mass. Bus muzikalė 
programa. Kalbės geras vei
kėjas, kuris buvo kalėjime 
ilgą laiką, Henry Winston.

Norintieji važiuoti pikni- 
kan ateikite į Franklin 
parką, kampas Blue Hill 
Ave. ir Columbia Rd., o čia 

k rasite- kas jus nuveš į pik
niką. & R.

Ft. Lauderdale, Fla.
Serganti draugai ir kitos ,

žinutės
Juozas Krupp buvo smanj 

kiąi susirgęs, turėjo rimtą 
opi 
ka

lab 
da 
ein

ga

ir 
pa 
son

ną 
už 
do

ka 
bir

eraciją. Dabar jau svei
ką atgavęs.
S. Jurevičius pergyveno 
ai skausmingą operaciją, 
* vis yra ligoninėje, bet 
a geryn.

.Fonas Benikaitis dar vis 
nepajėgia buvusią sveikatą 
atgauti.

Linkime, kad jūs, drau- 
, greit susveiktumėt.

Kazimieras ir Amilija Ai- 
montai jau grįžo iš atosto-

Jie viešėjo New Yorke 
apylinkėj. Miamiečiams 
’vežė nuo “Laisvės” per- 
alo glėbį linkėjimų.

Aimontai grįždami į na
mus turėjo ir nemalonumo. 
Įsigėrusi moteriškė įvažiavo 
į jų automobilį, juos smar-

i sukrėtė, reikėjo daug
<o sugaišti, kol sutaisė 

automobilį. Laimė, kad jt£ 
nesužeidė. -

S. Zavis su savo malonia 
onele jau grįžo į namus. 

Savo atostogomis pilnai pa
sitenkinę.

L. S. Klube susitikau Jo-
, Andrus.’ Jis pasimokėjo 
“Laisvės” prenumeratą, 
erį paaukojo ir užrašė 

aisvę” savo gimi n a i t e i 
Lietuvoje. Ačiū tau, Jonai,

d nepamiršti paremti dar- 
inkišką spaudą.

M. Valilionienė

kia 
lai

zm

Philadelphia, Pa.
Serga P. Baranauskas.

Ligoninėje turėjo operaciją. 
Dabar jau namuose, 23£j> 
W: dens St. *

Linkime jam greit pa
sveikti ir vėl su mumis da
lyvauti.

Jo draugai

New Haven, Conn.
Smerkia karą Vietname

‘The New Haven Regis
ter” patalpino liepos 18 d. 
sekamą savo skaitytojos Lil
lian B. Edlin laišką!
To the Editor:

'ĮTo you who are so ena- 
red with the Johnson 
icy in Vietnam, may I 
:, “How many dead sol-

me
po 
ask,
diers will you settle forty

of
Go

<

a

IsiE

ti

We’ve killed over 11,00$ 
our boys and wounded 

d only knows how many. 
Tis said: “You can’t com- 

ba; hate”—very true.
What price glory?
To whom are We commit

tee.? Ky says he needs more 
American soldiers and we 
joyfully” hand them over.

ael was fighting for her 
lift. What are we fighting 
for?

"he apathy of the Ameri- 
.1 people is appalling, 
ery day we listen to our 

ys being shot down with 
gleeful addition of 
mber of Comm u n i s t s 
‘ve killed.
Shame on us.
šis laiškas turėtų atidary- 
akis tiems, kurie dar vis 

kalba už karo laimėjimą, 
kurio visai nesimato.

J. Kunca

ca 
E\| 
bo, 
a 
nu 
we

Senovinis kvapas
Tabrize, Irane, yra vie-

i, į kurį buvo pridėta
Jo kvapas jaučia

nt itelė “kvapnioji mečetė”: 
jos sienos sulipdytos s^ijdį^ 
ni 
skuso.
mas ir dabar — daugiau 
kaip po šešių šimtų metų.
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Dar apie J. Baker (Benekeraitj) YUCAIPA, CALIF
Šių metų pradžioje tilpo 

Raudoje keletas trumpų 
jpmešimų, kad Kaliforni
joje, San Francisco prie
miestyje mirė John Bake- 
ris. Vis laukiau, kada vie
tos draugai parašys kiek 
plačiau apie jo įvairų ir ga
na komplikuotą gyvenimą. 
Bet nesulaukdamas, pats 
imuosi to darbo.

John Baker gimė ir augo 
Vilkaviškio mieste. Jo tė
vas turėjo porą arklių ir 
“karetką” (tų laikų taxi), 
kuri kursuodavo tarpe Vil
kaviškio ir Marijampolės. 
Jonas jaunose dienose išva
žiavo į Kanadą. Man 1910 
metais nuvažiavus į Medi
cine Hat, Albertą, Joną ra
dau jau ten begyvenantį. 
Netrukus pas mane atva
žiavo keletas šeimų iš Gla
sgow©, Škotijos, patyrusių 
veikėjų Glasgowo LSS 5-oje 
kuopoje. Jonas greitu laiku 
sutapo su tais veikėjais ir 
tįoj pradėjome rūpintis ap
švietus reikalais. O inicia
tyvos pas visus, kartu ir 
pas J. Bakerį, netrūko.

Kaip greitai buvo sukur
ta L. L. Draugija, mes ir 
Medicine Hat netrukus su
organizavome kuopą Nr. 67. 
Kiek vėliau J. Baker inicia
tyva buvo sušauktas vietos 
visų lietuvių susirinkimas, 
kad sukurti ten ir pašalpos 
draugiją. Jis rekomendavo 
SLA kuopą, bet didžiumai 
nepatiko ir tų laikų SLA 
vadovybė, tai susirinkimas 
nutarė kurti Susivienijimą 
Lietuvių Kanadoje. Mes ma
nėme į jį įtraukti visas įvai
riais vardais tuo laiku Ka
nadoje gyvuojančias pasal
as draugijas. Bet dėl ge- 
owafiniu tolių jos atsisakė 
prie mūs dėtis.

Apie 1913 ar 1914 me
tus Jonas vedė latvę žmo
ną, kuri turėjo patyrimo ir 
gabumų moterų skrybėla
ičių apdirbime. Iš karto ji 
tą darbą pradėjo savo na
muose, vėliau pasiėmė krau
tuvę, kuri 2-jų 3-jų metų 
bėgyje buvo pripažinta vie
na iš puikiausių tame mies
telyje. Pasibaigus pirmajam 
karui, visi bizniai žymiai 
sumažėjo. Nebuvo išimtis 
ir skrybėlių bizniui, ir Ba- 
keriai savo krautuvę parda
vė ir išvyko į Kaliforniją. 
Ten užsidėjo barzdaskutyk
ią ir moterų grožio saloną. 
A^ė 1930 metus juodu viską 
išardavę ir išvažiavo į Lie
tuvą. Ten parvažiavęs Jo
nas man rašė juokaudamas: 
Kai visus dolerius išmainęs

HAVERHILL, MASS.
Mire

Tekle Kazlauski
Reiškiame gilią užuojautą jos mylimui vyrui 

Jonui Kazlauski, dukrai Helen ir jos vyrui Robert 
Spauling, sesutei Mary ir jos vyrui Paul Maskvytis, 
sesers sūnui Albertui Lapinskiui, visiems gimi- 
Bpms ir artimiesiems. Mes tave, Tekle, garbingai 
atsisveikinom, ilsėkis ramiai.

S. Gaina 
Anna Marina 
P. A. Pociai
A. M. Kazlauskai 
W. A. Račkauskai 
J. E. Finenkai 
J. Jurgelevičius 
D. A. Benkai
A. Navickas
S. Jurkevičienė 
S. Penkauskienė
B. S. Šlekiai 
J. šleivienė 
R. čiuladienė
B. L. Gumauskai 

į litus, tai buvęs pasijutęs 
kaip milijonierius.

Nuo čia ir prasidėjo jo bė
dos ir nepasisekimai. Vie
na iš skaudžiausių nelaimių 
jo gyvenime buvo, kuomet 
jo žmona Rygoje susitiko 
savo jaunų dienų mylimą 
draugą ir Joną paliko. Pa
likęs vienas, dar tūlą laiką 
svečiavosi Lietuvoje. Bet 
tuo laiku Lietuvos litai buvo 
kelis kartus nuvertinti taip, 
kad Jonas pasijuto, jog jo 
“milijonai” taip sutirpo, kad 
neužteko sugrįžti į Ameri
ką. Jis prašė ir manę ir ki
tus pagelbėti jam sugrįžti. 
Kiek žinau, kaliforniečiai 
draugai jam pagelbėjo. Su
grįžęs jis ir vėl vertėsi tuo 
pačiu amatu.

1934 metais Jonas buvo 
atvažiavęs į Clevelandą ir 
buvo įsigijęs skutyklą ir 
moterims saloną ant Lex
ington. Ave. Bet palaikęs po
rą mėnesių, pardavė ir vėl 
grįžo į Kaliforniją ir ten 
vertėsi savąja profesija iki 
išėjo į pensiją. Jis buvo įsi
gijęs mažą namelį tarp la
bai patriotiškai nusiteikusių 
kaimynų. Jam esant namie, 
jo pažiūros kaimynams bu
vo nežinomos. Bet 1959 me
tais jam išvažiavus į Lietu
vą, kuomet jo laiškų dėžutė 
buvo perpildyta įvairia pa
žangia literatūra, įskaitant 
ir “Workerj,” jie pamatė, 
kokį kaimyną jie turi, ir jam 
sugrįžus iš Lietuvos jie mo- 
josi su juo susidoroti. Jie 
dėjo pastangas jį padaryti 
protiškai sergančiu ir padė
ti jį į protligių namą. Da
linai jiems tas ir pavyko. Jo
nas buvo paimtas tūlam lai
kui į pataisos namus ištyri- 
'muL Aišku, iš protingo žmo
gaus padaryti beprotį nega
lėjo. Kiek palaikę turėjo 
paleisti.

•Drg. John Baker visą sa
vo ilgoką gyvenimą žygiavo 
progreso keliu. Jo rašinėliai 
dažnai matėsi “Laisvėje”— 
jo vardu arba “Pacific” sla
pyvardžiu.

Kaip baigėsi Jono pasku
tinės gyvenimo dienos, 
mail nežinoma. Apie tai ga
lėti parašyti tik vietiniai 
draugai.

Kiek spėju, jis galėjo bū
ti 84 ar 85 metų.

~ J. žebrys

Užrašykite Laisvę savo 
inems į Lietuvą. Kurie 
tert jau gauna Laisvę, rašo, 

kad ji jiems patinka.

R. Šileikienė
J. A. Akstinai 
J. M. Uždavinis
C. M. Morkūnas 
J. A. Kuodžiai 
A. P. žilioniai 
F. Urbač
A. Urbač
S. S. Paplauskai 
P. A. Galiniai
D. čiras
P. M. Yocumsikai 
O. AČienė
J. K. Kaminskas 
M. Saulieniūtė

LLD 78 tos Kuopos 
Susirinkimas

Sekmadienį, rugpiūčio-Au- 
gust 6 d., 1 valandą popiet, 
įvyks LLD kuopos susirin
kimas Yucaipa Valley Par
ko salėje, ant 7-tos gatvės, 
arti prie Avė. E. Visus na
rius kviečiame dalyvauti ir 
rūpintis organizacijos gero
ve. Užbaigus susirinkimą, 
bus skanūs pietūs duodami 
veltui.

Taipgi galėsim prisiminti 
mūsų kuopos mirusio; nario 
Jono Žeko vienų metų su
kaktį, kaip atsiskyrė iš mū
sų.

Seki*. J. K. Alvinas
Dėl ateities geroves

Tarpe Yucaipos ir San 
Bernardino miestų, van
dens nuomotojai turi nupir
kę 1,200 akrų plotą žemės 
dėl miesto vandens naudoji
mo. Tai bus milžiniškas 
prūdas (dam) ir prie to 
prūdo apylinkėje bus milži
niškas viešas parkas su 
maudynėmis ir šiaip poilsio 
vieta publikai ir žaislų vie
ta.

Darbas jau pradėtas ir 
ims du metus, kol bus vis
kas prirengta dėl naudo j i- 

<mo publikai. Bus ištaisyti 
keliai ir automobiliams su
statyti vieta.

Matysim, ką ateitis paro
dys. Dabartiniu laiku Yu- 
caipoje dar yra daug trū
kumų, prasta transportaci- 
ja žmonėms.

Profesionalų trūkumas
Yucaipoje yra daug me

dicinos daktarų, okulistų ir 
dantistų, bet nė vieno lietu
vio nėra minėtoje profesijo
je. Apsigyvenę lietuviai 
profesionalai galėtų daryti 
gerą gyvenimą iš lietuvių.

Taipgi yra čia gera pro
ga lietuviui siuvėjui, batų 
taisytojui ir kitiems amat- 
ninkams. Patarčia atvykti 
ir persitikrinti.

Viešnia
Prieš mėnesį laiko į Yu- 

caipą atvyko viešnia iš Lie
tuvos, Antano ir Marytės 
Mack-Meškauskų giminai
tė. Kaip ilgai ji čia sve
čiuosis, dar nepatyriau, bet 
gal Kalifornija jai patiks.

Tie, kurie sako, kad iš 
Lietuvos niekas negali at
vykti į Ameriką, nes esą 
uždaras kelias, tai aišku, 
kad tie kalba nieko nežino
dami.

Alvinas

Jei sutraukia mėšlungis 
vandenyje

Kai šaltas vanduo plau
kiant suerzina atskiras rau
menų grupes įnervuojau
čius nervus, atsiranda rau
menų spazmai, ir žmogus 
gali kurį laiką nevaldyti 
rankos, kojos ar kurios ki
tos kūno dalies . Atsiradus 
mėšlungiui, nereikia nusi
gąsti. Susivaldžius, atsiver
sti ant nugaros ir dirbti 
mėšlungio nepaliesta koja 
ar ranka, šauktis pagalbos. 
Nuo blauzdos mėšlungio 
galima išsivaduoti patrau
kiant į save pėdą. Esant 
šlaunies mėšlungiui, reko
menduojama ranka patrau
kti pėdą prie sėdynės rau
menų, o esant plaštakos 
mėšlungiui,— pabandyti su
lenkti ir ištiesti pirštus. 
Paprastai mėšlungis greitai 
praeina.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tąi 
nors stambesne auka paremti.

San Francisco, Calif.
Liepos 16 dieną įvyko gra

žus, sėkmingas piknikas pas 
Joną ir Marytę Ginaičius, 
Santa Clara, Clalif. Dienos 
grožis paskatino daugiau 
svečių atvykti. Santa Klaros 
klimatas vasaros metu daž
nai esti apie 10 laipsnių bei 
daugiau šiltesnis už San 
Francisco.

Mūsų vasarinės išvykos 
ruošiamos dažniausiai • už- 
miestyje, nes dauguma mū
sų pažangiųjų mielų žmo
nių turi įsigiję savo ąpdybas 
keliolikos iki 50 mylių atstu
me nuo San Francisco. Ne
sigiriant, mūsų vasarinės 
išvykos bei sueigos yra visa
da įdomios ir sėkmingos.

Beje, vasaros metu nėra 
reikalo vykti toli nuo San 
Francisco ieškoti šiltesnio 
klimato, — užtenka kelias 
mylias pavažiuoti į užmiestį 
ir galima pusėtinai sušilti.

Minimame piknike teko 
kalbėtis su neseniai grįžusiais 
iš Montrealio, iš Expo-67 — 
su Mozūraičiais, Burdais ir 
Kamarauskais. Jie džiau
giasi pr pasitenkinę Expo- 
67, o ypatingai lietuvių die
nomis. ,\lie sakė, kad tai 
buvo džiaugsmo ir susijau
dinimo dienos, kurios liks 
neužmirštamomis.

Iš Kalifornijos link Mont
realio nemaža kelionė, bet 
mūsiškiai keliautojai gyrė
si, kad net nuo ju nuovar
gis šalinosi. Ypač Burdai 

"LAISVĖS" PIKNIKAS
Worcester, Mass.

Išanksto rengkites jame dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

Įvyks Sekmadienį,Rugpiūčio 13-tą d.
Sunday, August 13th

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

ežero. Yra įruošta puiki maudynė.

Įspūdingą programą atliks:

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Wilma Hollis, dainuos gražias dainas

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai, o labiausia malonūs pasimatymai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 1-mą valandą dieną

pusėtinai pakeliavo po Ka
nadą. Jie gavo progą pik- 
nikauti Toronto mieste ir 
daugiau pažinti draugišku- 
mo pilnų kanadiečių lietu
vių.

Dar žodis apie viršmini- 
mą pikniką. Dažnai mūsų 
pokylių bei piknikų pasek
mės būna geros dėl to, kad 
turime geros valios žmo
nių, kurie prisideda su au
komis. Pav., ir šio pikniko 
pasekmės pagausėjo, nes 
šeimininkai Ginaičiai stam
biai prisidėjo su auka.'Buvo 
ir daugiau dovanėlių šiam 
pokyliui. Didelė padėka vi
siems, o ypatingai Ginai- 
čiams, už viską!

Teko nugirsti, kad du mū
sų LLD kuopos nariai pu
sėtinai nesveikuoja, tai yra 
Adomas Dagis ir Augustas 
Baronas. Dagis, išbuvęs po
rą savaičių ligoninėje, da
bar gydosi namie. O Baro
nas randasi ligonbuty prie 
San Jose, Calif., kur jo sū
nus gyvena.

Linkėtina abiem greitai 
susveikti. L—m a

Maskva. •— Tarybų Są
junga pastatė kosmonautui 
Vladimirovui K o m arovui 
paminklą toje vietoje, kur 
jis užsimušė, nusileisdamas 
su erdvės laivu žemėn.

Toji vieta yra į šiaurę nuo 
Kaspijos jūros — apie 750 
mylių atstume nuo Mask
vos.

❖

Jonas 
Sabaliauskas

Ona 
Dirvelienė

dainuos solus

x *

Irene
Janulis

Helen
Smith

irgi dainuos duetus

❖

Naugahik, Conn.
Liepos 11 d. po trumpos 

ligos, St. Mary’s ligoninėje, 
Waterburyje, mirė Algir
das Klepeckas, tik 27 metų 
amžiaus. Gyveno 125 Quinn 
St. Buvo palaidotas liepos 
15 dieną St. James kapinė
se, Naugatucke. Laidotuvių 
direktorius buvo iš Fitzge
rald Funeral Home, 240 N. 
Main st.

Paliko liūdesyje savo mo
tiną Amelia Klepeckas, 
žmoną Mary Ann (Stanke- 
vich) Klepeckas. Tris sese
ris, Mrs. Anthony Snabai- 
tis, Miss Stella Klepeckas 
ir Mrs. Aldona Thompson, 
visos gyvena Naugatucke.

Buvo gimęs Lietuvoje lie
pos 15 d., 1939 metais ir 
jaunas būdamas atvyko į 
Ameriką su kitais pabėgė
liais. Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje ir apie 3 metai 
atgal buvo sugrįžęs iš Ko
rėjos. Buvo neseniai vedęs 
ir paliko žmoną, laukiančią 
kūdikio. Dirbo Hidu Offset 
Printing Co., Bridegporte.

Mes atjaučiame, kokį šir
dies skausmą turi pergy
venti jo motina ir žmona. 
Jo motina labai gero; būdo, 
visuomet atsilanko į mūsų 
parengimus su; savo drau
gais.

Gili užuojauta jo motinai, 
žmonai ir kitiems artimiems 
giminėms jų liūdnoje va
landoje.

M. Svinkūniene

HELP WANTED MALE

BUILDING SUPERINTENDENT.
Interesting permanent position. Exp. 
all maint. Full charge of office bldgs, 
in Trenton area. Salary $7000 per 
annum. Call or write Looman Asso
ciates, 212—MU 5-7154. LOOMAN 
ASSOCIATES, 420 Third Ave., New 
York City, N.Y. (51-58)

ASSISTANT DOG WARDEN
Hours 8 to 5. 6 days a week.

For information call: 
783-1821

Lindenwold, New Jersey.
(55-56)

WROUGHT IRON MAN
Must have experience 

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

Philadelphia, Pa.
(55-58)

COOKS, BAKERS, general kit

chen help. Exp. Excellent oppty to 
grow with national Concern. Feed
ing an area College. Exp. in quan
tity production. Positions open 2nd 
cooks, helpers, bakers & helpers and 
gen. kitchen expd. Exc. working con
ditions and Company benefits. We 
are willing to train. TR 6-2533 for 
interview. CANTEEN CORP. PMC 
COLLEGES, Chester, Pa. An equal 
opportunity employer. (56-61)

INSURANCE-multiple peril un
derwriter, 2 yrs. experience, center 
city location, salary open. Contact 
W. F. Nicolls. C&A Group, 2 Penn 
Center, Phila. LO 8-3900.

(56-59)

COOK & COOK’S HELPER

Some experience. 5 days, 40 hours.
Call PO 9-2100. Mrs. Mary Houck.
St. Lukes Children Hospital.

(56-59)

Help Wanted Female

WOMEN
For Grill work. Modern Luncheo

nette, air-conditioned kitchen. Day 
work. Serving steaks, hamburgers 
and hoagies only. LEON’S DRIVE 
IN, 6301 Passyunk Ave., Phila., Pa.

SA 4-9457. (53-56)

OPERATORS. Experienced on ladies 
coats, single needle machine. Steady 
high wages. Paid holidays and 
vacation. Full union benefits. 

WARWICK FASHIONS, Park & 
Stiles Ave., Maple Shade, N. J. 
5 minutes off Tacony Palmyra 

Bridge, N. J
(55-56)

HOUSEKEEPER-COOK
Atlantic City.

Own room and bath. 
5% day week.

Call 9-10 A. M., 5-7 P. M.
1-609-823-4278.

(55-57)

WOMAN
To manage dry cleaning store. 

Must be experienced at least three 
years. PO 9-9368.

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

HOUSEKEEPER. Live in. Farm.
Paoli area. Own room and bath.
Good pay. One day off a week. 
Two adults. Other help kept.

NI 4-3551. (56-59)

LOOPERS, BONDERS, etc. Ex
perienced on full fashioned sweat
ers. Day or night shift. KRAMER 
KNITTERS, 23 Academy St., Wil- 
liamstown, N. J. 609-629-7435.

(56-59)

COOK 

Experienced in pantry. Baking and 
sauces. Call or come to

FLYING W. RANCH 
Fostertown Rd.. Medford, N. J. 

609-267-5801. (56-59)

TELEPHONE Solicitors. Meat Co. 
needs several expd solicitors to work 
in air-conditioned offices. Phila. or 
New Jersey. Sal. $1.50 per hour 
plus comm. Call after 10:30 AM. 
Miss Karlan. JE 3-6051.

(56-57)

MALE & FEMALE
real ESTATE Salos (3), full 

time. Female or male. Must have 
proven R. E. sales record, licensed, 
car. We have listings, more coming. 
Earn $8-$12,000, it’s up to you! Have 
your eyes opened to a promising 
pay guide line scheduled & standard 
operating procedures. I want “Pros” 
who pace themselves, fit into an or
ganization, become part of it. We 
are building a new sales force. F.R. 
SHAFFER, realtor, MAdison 6-9400.

(56-58)
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“Laisvės” Reikalais Brockton, Mass.
Šį sykį gavome labai gražių atsiliepimų, nuoširdžių 

dovanų laikraščiui “Laisvei” reikale finansinės padėties. 
Prašome pasiskaityti:

Miami,^Fla. Gerbiami laisviečiai: Prašau priimti ma
no dovanų laikraščiui. Čia randate čekį sumoje $1,000. 
Gal ir kiti paseks mano pavyzdį. Su pagarba, Vytautas 
Navasinskas.

Miami, Fla. Gerbiami “Laisvės” leidėjai: Siunčiu 
Jums geriausių linkėjimų darbuojantis dėl žmonijos, lin
kėdamas daug geros sveikatos ir daug energijos. Bet 
energija ir sveikata be pinigų būna bejėgė, taigi čia ra
site čekį sumoje vieną tūkstantį dolerių ($1000.00). Su 
geriausiais linkėjimais. P. Gudelis Vertelga;

St. Petersburg, Fla. Čia prisiunčiu $50 “Laisvės” 
reikalams nuo saintpetersburgiečių LDLD 45 kuopos. 
Draugiškai, J. Rūbas.

Yucaipa, Calif. Gerb. “L.” Adm-cija: Čia randate 
čekį sumoje $25, tai laikraščiui dovana nuo John Marks. 
Birželio 24 d. jis atžymėjo savo 85 m. gimtadienį. Būda
mas dar sveikas ir linksmas nepamiršo ir visuomenių rei
kalų (jis išaukojo $85). Draugiškai, J. K. Alvinas.

Kaziūnė Railienė ligoninėje
Antanas Raila telefonu 

pranešė, kad jo žmona Ka
ziūnė prieš savaitę laiko 
staigiai apsirgo vidurių 
skausmais ir greit buvo nu
vežta į Goddart ligoninę, 
Stoughton, Mass. Ligoninės 
daktarai surado, kad ji turi 
akmenų tulžyje. Liepos 21 
d. padaryta jai operacija, iš
ėmė iš tulžies 6 akmenis.

Sekmadienį, kai K. Raila 
mums telefonavo, sakė, kad 
ligonė buvo labai silpna, dar 
mažai kalbėjo. Tačiau dak
tarai mano, kad operacija 
atlikta gerai.

Linkime Mrs. Railienei 
greit pasveikti.

St. Petersburg, Fla.
Paskiausiai atsibuvusioje

Nuo B. A. Ramanauskų pikniko, Sellersville $265.00
Kazimiera Kmaras (atminčiai mirusio vyro Petro)

Brockton, Mass......................................... 200.00
LLD 25 kp., (per J. Deltuvą), Baltimore, Md. 100.00 
Anna M.............................................................. 100.00
L. Tilwick, nuo jo gimtadienio parengimo

Easton, Pa. ............................................. 41.10
S. Masytė (atminčiai poeto J. Vilkelio-Bijūno),

Detroit, Mich.............................................. 25.00
Montrealiečiai (per P. Kisielienę), Canada .. 25.00 
Marie Baltulionytė, San Francisco, Calif. ... 20.00 

Barbara Shimkienė (atminčiai mirusio vyro Antano)
Elizabeth, N. J........................................... 20.00

Ona Gricienė, Cambridge, Mass....................... 15.00
Antonina Nevirauskienė, Stoughton, Mass. . 15.00 
Adam Dagis, San Francisco, Calif.................. 11.00
Joseph Boubonis, Kenosha, Wis...................... 11.00
A. Shultz, Yucaipa, Calif................................. 11.00
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y..................... 11.00
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Karolina Kazlauskienė, So. Boston, Mass. ... 10.00 
Telda V. King, San Francisco, Calif................ 10.00
Constance Mugianienė, San Francisco, Calif. 10.00
J. S. Budrevičiai, Norwood, Mass. .. ................ 10.00
Moterų Apšvietos Klubas (per G. Shimaitį),

Montello, Mass.......................................... 10.00
Frank Markevičius, Brockton, Mass.   ......... 10.00
George M. Grigas, Broad Brook, Conn............ 10.00
Motiejus ir Nellie Virbickai, Great Neck, N. Y. 10.00 
Walter ir Elena Brazauskai,

E. Hartford, Conn................................  10.00
Izabelė Jakimvičienė, Shelter Island, N. Y. .. 9.00 
William DeGutis, Albany, N. Y....................... 7.86
Anthony Žemaitis (prieš mirtį) Baltimore, Md. 5.00 
Mary ir Frank Kvetkas, Miami Beach, Fla. .. 5.00 
F. B. Kelly, Glen Meyer, Canada .. . . .............. 5.00
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
K. Balandis, Montreal, Canada....... ................ 5.00
Walter Kurila, Port Arthur, Canada............. 5.00
Anna Cibulsky, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
Klementina Y^nkeliūnienė, Waterbury, Conn. 5.00
M. Žiedelis. Nashua, N. H................................. 5.00
P. Keval, Washington, D. C............................... 5.00
J. A. Kauliniai, Huntington, N. Y................... 3.00
Veronika Zavišienė, Ville LaSalle, Canada .. 3.00 
Mary Stašienė, Cambridge, Mass............ .............3.00
Pauline Kuslevic, Burlington, N. J.................. 3.00
Petronė Lenken, Denver, Colorado ................. 2.50
I. Karbanskienė, Denver, Colorado ................. 2.50
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y...................2.00

pažangiečių pramogoje drg. 
J. Stančikas įdomiai nupa
sakojo apie lietuvių dieną 
pasaulinėje parodoje Mont- 
realyje, Kanadoje. Abelnai 
ši popietė praleista malo
niai. Visi buvo pasitenkinę 
šeimininkių pateiktais pie
tumis, ir kas mylėjo, galėjo 
pasišokti.

Sekanti pietūs ir šokiai 
įvyks šeštadienį, liepos 29 
d., 12 valandą.

Frank ir iMable Milleriai 
pastoviai apsigyveno Peter
burgo mieste, nes jiedviem 
čia oras patinkąs. jSeniau 
gyveno Columbia, N. J.

Girdėjom, kad Juozas Vi- 
nikaitis su žmonele atsikėlė 
apsigyv e n t i į Clearwater. 
Jiedu ilgus metus gyveno 
Niujorke.

Sveikinam naujus gyven
tojus ir linkime sėkmės šil
toje Floridoje!

•

Pasidavė į ligoninę LLD 
kuopos nariai Vera Pocie
nė ir Jonas šermukšhis.

Linkėtina jiems nugalėti 
nesveikatą ir vėl grįžti prie 
sveikųjų.

Vikutis .

Mieste pasidairius

PoT$l: J. Vasil, Valrico, Fla.; Albina Volungevičienė, 
Brooklyn, N. Y.; S. Alukonis, Paterson, N. J.; K. Ąžuo
laitis, A. Sartanavich, Montreal, Canada; J. Pikcilingis, 
Auburn, Ill.; A. H. Pagiegala, Chenango Forks, N. Y.; 
Draugas, Denver, Colorado; K. Kazlauskas, Philadel
phia, Pa.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; F. Zavis, Beth
lehem, Pa.; A. Yudikaitis, Johnson City, N. Y.; J. Tamu- 
lionienė, Scranton, Pa.; John Sutkus, Stoughton, Mass.; 
P. Čereška, Brocton, Mass.; A. Zigmantiene, Livonia, 
Mich.; William Kulik, Ulster Park, N. Y.

Tai tiek šį sykį. Laikui bėgant, tikimės, kad pasida
rys kitas sąrašas. Didelis ačiū viršminėtiems dviem 
prieteliams iš Miami, Fla., Vytautui Navasiriskui ir Pet
rui Gudeliui Vertelga, už jų dosnes aukas laikraščiui. 
Būtų gerai, kad ir kiti, kurie išgali, pasektų jų paųyzdį. 
Ačiū ir kitiems viršminėtiems prieteliams už jų dovanas 
pagal jų išgalę. Iki kito pranešimo— sėkmės visiems!

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

BALTA GORILA
Jungtinių Valstijų “Naci

onalinė geografijos draugi
ja” paskelbę, j o g atrasta 
visiškai balta gorila. Tai 
pirmas atvejis mokslo isto
rijoje. Gyvulys 2 metų ir 
sveria 9 kilogramus. Jo mo
tina, į kurią įsikibęs jis bu
vo rastas, nušauta pereitų 
metų spalio mėnesį Rio Mu
ni, Ispanijos Gvinėjoje. Ma
žoji gorila visais kitais at
žvilgiais panaši į tos rūšies 
normalius mažylius, tiktai 

'jos plaukai balti, oda raus
va, o akys mėlynos.

Dlabar ši unikali albinosi- 
nė beždžionė yra Barselo
nos zoologijos sode. Jos 
vardas “Capito de , nieve” 
(Snaigė).

Nužudyta Josphine 
Radomskytė

Trenton, N. J. — Vietos 
dienraštis “The Trentonian” 
skelbia, kad Josephine Ra- 
domski, 22 metų amžiaus 
mergina, nežinomų piktada
rių buvo nužudyta. Policija

Camiri, Bolivija. — Suži
nota, kad čia veikė revoliu
cionierius Emsto Guevara, 
kurį Kastro buvo prisiuntęs. 
Jis organizavo partizanus, 
bet šiuo tarpu iš Bolivijos 
pasišalino.

Lansing, Mich. — Guber
natorius Romney pasirašė 
įstatymą, pagal kurį pilie-
čiai mokės taksus už paja
mas — po 2.6 proc. O kor
poracijos valstijai mokės 
taksus už pajamas po 5.6%.

rado jos nuogą lavoną bute, 
103 Overbrook Ave., kur ji 
gyveno, vakariniame mies
to rajone.

Mergina pasmaugta ir 
žiauriai peiliu subadyta.

Lavono pašonėje rastas 
ir virtuvės peilis.

Naujokai gavo 
. ariti-militarinių lapelių

Kovotojai už taiką išpla
tino daug lapelių Fort Ha
milton stotyje, kur naujo
kus mobilizuoja militarinei 
tarnybai.

10 autobusų, pilnų naujo
kų vežamų militarinei tar
nybai, buvo aprūpinti anti
kariniais lapeliais, kuriuose 
pasmerkiamas verstinas 
jaunulių rekrutavimas mili
tarinei tarnybai, taipgi ka
ras Vietname.

Tuo pačiu metu buvo su
darytas piketas prie draf- 
tavimo raštinės. Pikete ir 
lapelių dalinime buvo tokių, 
kurie atsisakė eiti į milita- 
rinę tarnybą, taipgi ir jų 
motinų.

Nuostoliai Vietname: 
85,381 amerikietis

Niujorkiškis laikr a š t i s 
“National “Guardian” ra
portuoja, kiek amerikiečių 
nuo pradžios karo Vietna
me žuvo.

Užmušta 11,816 kareivių 
ir 1,966 civiliniai; sužeista 
71,040 kareiviu; suimti ne
laisvėn arba dinge 559 ka
reiviai. Viso 85,381.

Per vieną savaitę buvo 
užmušta 282 kareiviai; su
žeisti 1.170 nuo liepos 1 iki 
liepos 8d. -

Žuvusiųjų ir sužeistų tar
pe yra nemažai niujorkie
čių.

Vietname karas darosi 
vis žiauresnis, paimąs vis 
daugiau ir, daugiau gyvas
čių. Amerikiečiams dabar 
tenka beveik vieniems ka
riauti su partizanais, nes 
Saigono kareiviai visai ma
žai kur kariauja, daugelis 
jų pabėga pas partizanus.

** •
Komitetas kareivių 

apsaugai
Šiomis, d ieno m i s New 

Yorke susikūrė komitetas 
kareivių pagalbai ir apsau
gai. Jis suteiks informaci
jas tiems, kuriuos ruošiasi 
vežti Vietnamą n, taipgi 
tiems, kuriuos šaukia į pri
valomą militarinę’ tarnybą.

Komitetas turi patyru
sius advokatus kareiviams 
ginti, parodyti jiems teises, 
kaip apsiginti keblioje pa
dėtyje. Jis pagamino ir iš
leido knygele “Soldiers 
Against the War,” kuri da
bar tarp kareivių smarkiai 
platinasi.

Norintieji infor m a c i j ų 
gali rašyti sekamu, adresu: 
Committee for GI Rights, 
P. O. Box 484, Old Chelsea 
Station, New York, N. Y. 
10011.

I
Pašto tarnautojas 

padėjęs plėšikui
Brooklyno kriminalinia

me teisme kaltinamas paš
to tarnautojas Samuel Lee 
Sims kaip padėjėjas plėši
kui, kuris pagrobęs $18,000 
lengvai paspruko.

Jį skundžia detektyvai 
John I. Adomėnas ir Ro
bert Jankowski, kad Simso 
partneris pasigrobęs pini
gus pabėgo.

Smagi žinelė automobilių 
, savininkams

New Yorko apdraudos de
partamentas praneša, kad 
šio didmiesčio automobilių 
savininkams sumažintas už 
apdraudą mokėjimas.

Manhattane, Broo klyne 
ir Bronxe sumažintas mo
kėjimas 4.5 procento. Tuo 
pačiu metu už New Yorko 
miesto ribų pakelta 1.4%.

Taipgi irpriedinė apdrau- 
da šiek tiek New Yorko 
mieste numažinta, o už 
miesto ribų pakelta.

Iš tikro, New Yorko mies
te automobilistams tekdavo 
mokėti labai aukštą mokes
tį. Kad ir šiek tiek numaži
nus mokestį, vis tiek auto
mobiliams apdrauda yra 
gana aukšta.

• <

Namai griuvimo padėtyje
South Brooklyno upės pa

kraštys turi daug tokių na
mų, kurie yra “desperatinė- 
je padėtyje,” kitaip sakant, 
griuvimo padėtyje.

Boro prezidentas Stark 
nurodinėjo, kad daugelis 
narnų jau tikrai pavojingi 
žmonių gyvasčiai. Jie turė- 
bų būti tuoj nugriauti ir jų 
vietoje nauji apartmentin- 
iai namai pastatyti.

60,000 klausėsi muzikos
Anądien apie 60,000 žmo-, 

nių susirinko į Central par
ką klausytis simfonijos mu
zikos.

Šiuo metu daugelyje par
kų vakarais galima klausy
tis simfonijos muzikos, kon
certų ir operetiškų pasta
tymų.

•
Maistu padėti 

nukentė j ilsiems
Harlem Citizens Commu

nity Action, kuriam vado
vauja kunigas A. K. Smith, 
atsišaukia į majorą Lidsay 
ir kitus visuomenės veikė
jus, kad New Yorko mies
tas galėtų maistu padėti 
nukentėjusiems New a r k o 
miesto ghetų gyventojams.

J. G. .

Puiki dovana
Mrs. Frederick G. Schultz, 

gyvenanti Chelsea, Mich., 
prisiuntė čekį sumoje $9 ir 
rašo: Tai bus mano'moti
nai gimtadienio dovana — 
atnaujinu jos “Laisvės” pre
numeratą. Mano mamytė 
yra Mrs. Anthony Budres, 
gyvenanti Grand Rapids, 
Mich.

Tai labai puiki ir vertin
ga dovana nuo dukros ma
mytei.

Ne tik mamytėms gera 
dovana, bet ir būtų naudin
ga dovana jūsų .giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
jų gimtadienio proga.

Išleistuvės Lietuvon 
jau šį šeštadienį

Jau visai arti laikas, kada 
trečioji grupė turistų išva
žiuos Lietuvon. Liepos 29- 
tą Literatūros Drau gijos 
pirmoji kuopa rengia išleis
tuvių vakarienę. Visus išva
žiuojančius Lietuvon kvie
čia pas mus vakarieniauti. 
Kitų miestų važiuojančius, 
kam patogu, taipgi prašome 
dalyvauti.

Brooklyniečius ir iš apy
linkės išvažiuojančių drau
gus, taip pat LLD narius ir 
bičiulius prašome skaitlin
gai susirinkti į pokylį. Ben
drai visi pasiva i š i n s i m e 
karštu maistu ir kitais prie
dais.

Pokylis bus “Laisvės” sa
lėje, Liberty Ave. ir 102nd 
St., Ozone Parke (Lefferts 
traukinio Oxford stotis).

Pradžia 5 vai. po pietų.
Vakarienė $2.50.
Lauksime visų iš arti ir 

iš toli dalyvauti išleistuvių 
sueigoje. Rengėjai

Parengimų kalendorius
IŠLEISTUVĖS

ALDLD 1 kuopa ruo 
išleistuves trečiajai gruj 
vykstant Lietuvon, 
me 
dal 
Įvj 
vės 
Av

PraštJ* 
vietinių ir iš apylinkės 

yvauti šiame pokylyje, 
ks liepos 29 d., “Lais- 
” salėje, 102-02 Liberty 
?., Ozone Parke. Pradžia 
ai. vakare.

Bus daugiau informacijų 
pranešta apie viršminėtą 
parengimą.

Rugpiūčio 6 d., 1 vai.
Aido choro “iškilmė” įvyks 
pas Joną ir Julę Lazaus
kus—jų darže, South Ozone
Pa "ke.

Atsitikime. lietaus, bus 
pei 
De 
kite Lilijai, MI 1-6887.

kelta į “Laisvės” salę, 
rezervacijos, skambin-

Rugpiūčio 13 d., 12 vai.
Pattenburg, N. J., pietūs 
pas Čiurlius. (Sekite sku
binus.)

Rugpiūčio 20 d., LLD 185

Aido choro pietūs
Aidiečiai kviečia atsilan

kyti į jų rengiamus pietus, 
kurie įvyks ruggpiūčio 6 d.

i (sekmadienį), Julės ir Jono 
Lazauskų sode.

Jonas, Aido choro pirmi
ninkas, rūpinasi, kad viskas 
būtų kuo puikiausia, o Ju
lytė planuoja, kuo pavaišin
ti svečius.

Pietūs — 1 valandą. Kai
na vienam asmeniui — $4. 
Prašome registruotis pašau
kiant Liliją telefonu: MI 1- 
6887. Lauksime atsilankant.

H. F.

Meksikoje suimta 
trylika komunistų

Mexico City. — Meksikos 
valdžios organai suėmė try
lika komunistų veikėjų. Sa
koma, jie veikę “pagal Ki
nijos komunistų įsakymą ir 
rengėsi nuversti dabartinę 
Meksikos valdžią.”

Tarp suimtųjų, valdžia 
skelbia, vienas buvęs boli- 
vietis, o kitas salvadorietis.

Turi būti taip, kaip 
įsako generolai!

Saigonas. —- Taip vadina
masis Pietų Vietnamo“stei- 
giamasis seimas” nutarė iš
mesti iš rinkimų s ą rašo 
Duongą Van Minhą ir tai
kos kandidatą Au Truong 
Thanhą. Pastarąjį išmetė 
dėl to, kad jis pasisakė už 
taiką. Pirmiau nei jo kan
didatūra iš rinkimio sąrašo 
išmetė, ji apšaukė komunis
tu arba komunistams prita
rėju — tik dėl to, kad jis 
pasisako už taiką!

Dabar kandidatų saraše 
prezidento ir vicepreziden- 
vietoms palikti du genero
lai: Nguyen Thieu ir Ngu
yen Cao Ky — abudu dik
tatoriai. Palikti ir keli kiti 
kandidatai, bet jie bereikš
miai.

Kodėl tain buvo padary
ta? Todėl, kad Thieu ir Ky 
bijosi, kad jiedu bus neiš
rinkti, jei kandidatuos tai
kos kandidatas Thanh.

“Steigiamojo seimo” na
riai nenorėjo išmesti Than- 
ho. bet Ky ir Thieu prisiun
tė kariuomenę, kuri austojo 
“steigiamojo seimo” butą ir 
nasakė: darvkite tain kaip 
isakė generolai Ky ir Thieu. 
Na, tai taip ir buvo padary
ta.

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 salėje, Ozone Par
ke N. 
pooiet.

Pradžia 2 vai.

Areštuoti trys narkotikų 
agentai ir Bronxo teisme 
padėti po $850,000 užstato.

je 
m 
it

Ligoninių darbininku uni- 
grasinama teismo baus- 

n, jeigu ji išves savo na- 
is streikam

Mirė Abraham Strauss, 
dų pažangiojo dienraščio 

Freiheit” personalo narys, 
mus pažangiųjų veikėjas, 
rėdamas tik 64 metus am

žiaus.

zy a
v z.V 
tui

Amatininkai, paieškodami 
drrbų, praneškite per Leyvę 
f- gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema. < A
tr

Pietūs Pas
JŲ GRAŽIAME SODE, P

Čiurlius
ATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Rugpiūčio 13 d
Pietūs bus duodaiįii 12 valandą 

Pietų kaina $4 asmeniui

JEI IR LYTŲ, PIETUS
ERDVI PASTOGĖ

ĮVYKS, NES YRA

KELRODIS IŠ NEW YORKO
Portą laikykitės dešinėj,Pravažiavus Newarko Air 

imkite kelią No. 
Mountain View 
žą užsisukimą į 
pervažiavę tiltą 
mažą tiltą, pervažiuosite to til 
namas bus čiurlių.

Iš EASTONO imkite kelią 
burgą sukite dešinėn, ir 78 
liūs (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn, 
važiavę naują tiltą laikykite: 
iki čiurlių ūkio.

22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Inn restorer 
kairę, užvaž 
laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 

tuko apačia — ir penktas .

o, nuo čia tėmykite ma
tuosite ant naujo tilto,

78-tą; privažiavę Patten- 
-tu keliu pasieksite čiur-

_ _____ Per- 
s dešinėj ir važiudkjkel




