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KRISLAI
Po septynių mėnesių 
Pragaras ant vandens
Jo pasiūlymas prezidentui

Ko negalima nupirkti 
Lietuva—sportininkų šalis

Rašo A. Bimba

žodelis kitas į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos narius. Keli šimtai 
jūsų dar nesate pasimokėję 
šių metų duoklių. O tai nege
ri. Tai apsileidimas.
a Mūsų konstitucija reikalau
ja, kad su liepos mėnesiu 
duoklės turi būti sumokėtos. 
Liepos mėnuo jau prabėgo.

Kurie skaitysite šiuos žo
džius, o nesate pasimokėję 
duoklių, tuoj susirūpinkite. 
Visi norime, kad ši mūsų or- 
nizacija nepultų nariais. Pra
dėkime nuo savęs ir su savi
mi. . Padėkime jai, pasilikda
mi jos nariais, o dar ir vieną 
kitą naują narį įrašydami.

Lėktuvnešio “Forrestal” ne
laimė — baisus pragaras ant 
vandens, žuvo 139 jūreiviai. 
Daugelis sužeistų.

šis vandens milžinas su 85 
lėktuvais ir 4,500 jūreivių bu
vo pasiųstas į Vietnamo van
denis prieš Vietnamo liaudį. 
Cuo jo lėktuvai pasikeldavo 
I’M bombarduodavo šiaurės 
Vietnamo miestus ir kaimus.

Koks beprasmiškas jaunų 
gyvybių eikvojimas.

Vietnamą ka-

Brownas išreiš- 
vis didėjančio

Negrą vadas II. Rap Brown 
buvo paklaustas, ką jis mano 
apie prezidentą Lyndon John
soną ir apie jo politiką. Bro- 
wno atsakymas buvo tik vieno 
sakinio: “Tegu prezidentas 
rezignuoja ir su visa savo šei
ma važiuoja į 
riauti”.

šiuo sakiniu 
kė nuomonę
amerikiečių skaičiaus. Tai pa
rodo ir Gallup instituto pra
vesti šiaudiniai balsavimai. 
Dauguma žmonių smerkia 
prezidentą ir jo politiką.

Bet, žinoma, Johnsonas ne- 
r Sign uos ir nevažiuos į Viet
namą kariauti. Jis turės iš tos 
vietos būti išmestas 1968 me
tų rinkimuose.

Apie tai rimtai galvoja ir 
gera dalis pačių demokratų. 
Šiomis dienomis 50 vadų pa
siuntė prezidentui laišką su 
patarimu 1968 metais nebe- 
kandidatuoti. Jie nujaučia, 
kad Johnsonas nebebus iš
rinktas.

^Mirė 89 metų supykęs Carl 

 

Sandburg, įžymus Rašytojas, 
žurnalistas, poetas, istorikas. 
Jo daugiatomė Abrahamo Lin- 
colno biografija yra unikalus 
veikalas.

lipais metais pasirodžius jo 
įMema “The People—Yes” 
buvo didelis poezijos pasauly
je įvykis. Joje jis kalba-dai- 
nuoja apie žmones, žmonės 
jam viskas. Jų gyvenimas, jų 
troškimai jam viskas.

Pinigas? Taip. Daug, daug 
ką už pinigą gaM nupirkti. 
Bet... Poetas sako:

“Už pinigus galima nupirkti 
maistą, rūbus, namus, žemę, 
patrankas, brilijantus, mote
ris, vyrus, dykinėjimą arba

w račiau už pinigus nenupirk
si meilės, savojo “aš”, laisvės,

(Tąsa 6-me pusi.)

Dr. King kaltina 
JAV Kongresą

Chicago, Ill. — Dėl negrų 
getuose sukilimų ir riaušių 
d-ras Martin Luther King 
vyriausiai kaltina JAV 
K o n g r e są. Jis sako, jog 
Kongresas atsisako padėti 
getų gyventojams. Kongre
sas atsisakė padėti biednuo- 
menei nuomas už butus už
simokėti, jis ats i s a k ė pa
skirti nedidelę sumą pinigų 
kovai su pacukais (žiurkė
mis), kurių milijonai vei
siasi getuose, apkramto 
žmones ir skleidžia baisias 
ligas. '* *

Kai Kongresas šitaip pa
neigia biednuomene. tai tuo 
pačiu kartu jis skiria “35 
milijonus dolerių per metus

neteisėtam karui vesti 
Vietname.”

Visa tai, sako d-ras King, 
prisideda prie riaušių, prie 
sukilimų plėtojimosi negrų 
getuose. Negrų vadas sako, 
valdžia neva kalba apie ka
rą prieš skurdą, bet tai tik 
kalba, bet prieš jį nekovoja.

D-ras King tai pasak ė 
prieš keletą dienų spaudos 
ir radijo atstovų konferen
cijoje, įvykusioje Chicagoje.

Madridas. — Ispanijoje 
siautėja infliacija, pinigų 
vertė mažėja. Dėl to paki
lo kainos ant elektros, va- 
žiuotės ir kitų žmonių gy
venimui būtinų reikmenų.

Iškilmingos ir spalvingos 
Lietuvos dienos Maskvoje

"Forrestal" "ilsisi" S0£ri
Filipinuose

Šarvuotlaivis ir lėktuvnešis 
“Forrestal” atplaukė į šitos 
įlankos uostą ir atgabeno 
lavonus jūreivių bei lėktu
vų vairuotoju, kurie sudegė 
gaisre, kilusiame šiame lai
ve liepos 29 d. Tonkin įlan
koje, ties Šiaurės Vietnamu.

Patys didžiausi gaisrai 
tapo suvaldyti, bet, sakoma, 
dar gali kai kur jie pasi
kartoti.

Pagal vėliausius apskai
čiavimus, 129 asmenvs gais
re žuvo, sentvni dinge “be 
žinios,” o 64 buvo sužeisti.

Kai prasidėjo šarvuotlai- 
vvje gaisras, jame buvo 80 
lėktuvu, pagamintu Šiaurės 
Vietnamui bombarduoti. Iš 
to skaičiaus 21 lėktuvas bu
vo sudegintas, o 42 tik ap
degė ir gal būt bus galima 
atremontuoti.

Daugelio sudegusiu žmo
nių nebegalima atpažinti— 
atrado panašūs į an ėdi.

Kiek gaisras nadarė me
džiaginiu nuostoliu, kol kas

ekspertai nebegali apskai
čiuoti, bet spėjama dau
giau kaip 100 milijonų dol.

TAIKOS APAŠTALAS 
TAPO AREŠTUOTAS

Tel Aviv, Izraelis.— La
kūnas Abie Nathan buvo 
nuskridęs į Egiptą ir norė
jo matytis su Egipto vado
vu Nasseriu. Kai jis grįžo, 
Izraelio valdžia ji areštavo, 
manydama, kad jis turi 
“blogas intencijas”.

Suimtasis paskelbė bado 
streiką, ir šiuos žodžius ra
šant, sakoma, jo sveikata 
silpna.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga, kaip žinoma, šiuo metu 
gyvena jubiliejinį pakilimą. 
Lapkričio 7 dieną sukaks 
lygiai 50 metų, kai buvo nu
versta buržuazinė valdžia 
ir buvo įkurta tarybinė san
tvarka. Tai įvykis, sukrė
tęs visą kapitalistinį pasau
lį. Tai įvykis, suteikęs vil
tį ir pavyzdį viso pasaulio 
pavergtiesiems — darbo 
žmonėms, imperializmo pa
vergtoms tautoms.

Dabar' visose tarybinėse 
respublikose vyksta mitin
gai, koncertai, visokios iš
kylos — vis tam, kad būtu 
pabrėžtas tas didžiulis są
jūdis, Didžiosios Spalio re
voliucijos sukaktis.

Visos tarybinės respubli- 
i “savo dienas” Ma- 
— pasaulinės revo

liucijos centere.
Lietuva Maskvoje turėjo 

savo dienas —Lietuvos die 
; nas. Tai buvo tarp liepos 
mėn. 25 ir 30 dienomis.

Į Maskvą atvyko rinkti
niai Tarybų Lietuvos atsto
vai: meno, kultūros, visuo
meninių organizacijų atsto
vai. Atvyko Lietuvos Ko
munistų partijos, Lietuvos 
vyriausybės atstovai; atvy
ko menininkai—chorai, te
atrininkai, dailininkai, mo
kslo ir kultūros rinktiniai 
darbuotojai.

Per tas šešias dienas Ma
skvoje spauda buvo kupina

straipsnių ir visokių kito
kių aprašymų apie Lietuvos 
kultūros, mokslo, ekonomi
kos suklestėjimą, apie pa
žangą, kurią Tarybų Lietu
va padarė tarybiniais me
tais. Gi pažanga—milžiniš
ka.

Tarybų Lietuvos visuome
nės, kultūros ir mokslo at
stovai padėjo vainiką Leni
no mauzoliejuje. Jie aplan
kė ir Novodevičės kapines, 
kuriose ilsisi V. Kapsuko, 
Pr. Eidukevičiaus ir kitų 
įžymių Tarybų Lietuvos sū
nų ir dukrų palaikai. Padė
jo gėlių vainikus, sakė kal
bas.

Visasąjunginėje liaudies 
ūkio pasiekimų parodoje 
Lietuvos paviljonas šia pro
ga buvo išstatęs daugiau 
nei kada nors pirmiau lie
tuviškų eksponatu, liudi
jančių apie tą didžiulę pir- 
mynžanga, kurią lietuvių 
tauta atliko tarybiniu lai
kotarpiu. Buvo labai daug 
ląnkytojų.

Maskvos kino teatruose 
vvko Lietuvos filmų demon
stravimas, gausiai žmonių 
lankomas’

Per tas dienas buvo pasa
kyta daug, kalbu ir referatų 
apie Lietuvos ūkio ir kultū
ros suklestėjimą.

žodžiu, Lietuvos dienos 
Maskvoje buvo iškilmingos, 
spalvingos, didelės dienos, 
niekad nepamirštamos.

Apie konferenciją 
Havanoje

ei. Konferencija jam sutei
kė garbės delegato vardą.

Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, Carmichael pa
sakė jog prasidėjęs JAV 
negru judėjimas įvairiuose 
getuose yra nedaloma dalis 

džiojo judėjimo, kuris 
r vykstąs Lotynų Ame- 
e. Be kitko, Carmicha- 
sakęs: Šiuo metu Viet-

Havana, Kuba. — Lotynų 
Amerikos solidarumo orga
nizacijos konferencija čia

sis devynias dienas.
Konferenciją arba suva

žiavimą atidarė Kubos pre
zidentas Dorticos. Tarp ki
tų konferen c i j o s siekimų 
yra šis: apsvarstyti parti
zaninio karo, kuris prasidė
jo kai kuriose Lotynų Ame
rikos respublikose, reikalus, 
apjungti visas jėgas kovai 
prieš imperializmą Lotvnų 
Amerikoje, “o tai reiškia 
prieš JAV imperializmą.”

Konferencijoje dalyvauja 
ir kovingasis JAV negrų 
vadovas Stokely Carmicha-

to d 
daba 
riko; 
ei pai 
name negrai sudaro 40 pro
centu visų JAV kariniu jė
gų. Išmokyti kariauti, žmo
nes mušti, jie dabar pradė
jo naudoti ginklą pačiose 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijos' 
n e p 
nerg

p. Ir jie to tinklo i šąli 
adė šią, kol pasieksią

Miami, Florida.— Haiti 
resnublikos konsulate įvvko 
balius. Į balių atvyko “ne
prašytas svečias’7 ir pradė
jo iš revolverio šaudyti. Du 
asmenvs tapo pašauti.

Haiti konsulas yra Euge
ne Maximilienas.

Kaip apsivedė angly 
lordas Harewoodas
Canaan, Conn.—čia įvy

ko sutuoktuvės Ang 1 i j o s

NERAMUMAI HAITI 
RESPUBLIKOJE

Iš Haiti) respublikos pra
nešama, kad ten tikimasi 
“rimtų neramumų”, sukili
mo ar ko panašaus. Prezi-

lordo Harewoodo su Patri- dento-diktatoriaus Francois 
čia Tuckwell, jo buvusia su- Duvalierio įsakymu, sumo- 
gulove. Lordas yra Britą- bilizuoti kariuomenės dali
ni jos karalienės Elžbietos 
pusbrolis.

Po to, kai lordą jo žmo
na divorsavo, jis prašė ka
ralienės, kad ji leistų jam 
ženytis su buvusia savo su- 
gulove, su kuria jis turi tre
jų metų sūnų. Karalienė 
pasakė: gerai, ženykis, bet 
ne Anglijoje.

Tada lordas, 44 metu am
žiaus vyras, atvyko čia ir 
pas Justice of the Peace 
paėmė civilinį šliūbą. Pa- 
aiški, kai lordas gyveno su 
savo pirmąją pačia, jis ame
rikietę laikė savo sugulo
ve. Ne kažin kokia jau čia 
dora, sako žmonės.

niai ir pastatyti aplink 
prezidentinį palocių.

Duvalieras, kaip žinoma, 
yra pasiskelbęs amžinuoju 
Haiti respublikos preziden
tu.

Geras cukraus derlius 
Kuboje

Havana, Cuba.— šiemet 
bus geras cukraus derlius 
Kuboje. Manoma, kad bus 
suimta daugiau kaip šešius 
milijonus tonų cukraus. 
Prieš revoliuciją būdavo 
per metus suimama apie 
penkius milijonus tonų.

Buvo didele švente 
Kuboje

Havana.— Liepos 26 die
ną Kuboje buvo didelė šven
tė. Buvo paminėta diena, 
kuriš prieš keturiolika me
tų Kubos liaudis, vadovau
jama Fidelio Kastro, štui; 
mavo Monkados kareivinę^. 
Tai buvo pradžia Kubus 
liaudies didžiulės kovos, ku
ri po metų eilės baigėsi 
liaudies pergale.

Havanoje įvyko didžiulis 
liaudies mitingas, kuriame 
kalbėjo Fidelis Kastro, 
prieš 14 metų pradėjęs or
ganizuoti ir kovoti už nu
vertimą fašisto Ba t i s t o s 
valdžios.

Fidelis Kastro pasakė di
delę kalbą, nušviesdamas 
tų, kovų istoriją — apie tai, 
kaip Kubos liaudis, paga
liau, pasiekė didžiulę per
galę, nuvertė niekingo Ba- 
tistps valdžią, įkūrė liau
dies revoliucinę respubliką, 
kad ji kurtų naują, socia- 
nimą, ugdytų naują, socia
listinį žmogų.

Kastro pabrėžė, kad Ku
bos liaudis — “revoliuciniai 
ištverminga, narsi, sąmo
ninga, revoliucinga, pajėgs 
apginti savo šalį nuo viso
kių imperialistinių bandy
mų ją pasmaugti, užkariau
ti.”

Čilės komunistas 

 

kritikuoja Kastro

Maskva.—\ Pietų Ameri

 

kos respublikos Čilės Ko

 

munistų partijos vadovas 
Lųis-Vorvajan išstojo su 
kritika <ubos vadovui Fi
deliui Kastro.

•
avo straipsnyje, tilpusia- 
e dienraštyje “Pravdoje” 
liepos 30 d., Corvalan sako, 
kad Kastro1 per daug kišasi 
į kitų Lotynų Amerikos ša
lių vidujinius reikalus. 
Straipsnio autorius pabrė
žia, jog organizavimas par
tizaninių kovų — Bolivijo
je, Kolombijoje, Gvatema
loje ir Venezueloje — nėra 
gerai apgalvotas. Tos kovos 
organizuojamos ir “įkve
piamos” iš Kubos, o ne vie
tos komunistinių , partijų 
iniciatyva.

Luis Corvalan sako: tegu 
pačios komunistinės parti
jos ir visi kiti antiimperia- 
listiniai kovotojai apsi
sprendžia, ką ir kaip daryti 
savo šalyse.

Šis straipsnis paskelbtas 
išvakarėse Lotynų Ameri
kos Solidarumo organizaci
jos suvažiavimo, kuris pra
sidėjo liepos 31 d. Havano
je.

Girdėti, kad ir JAV Ko
munistų partijos vadovai 
yra nepasitenkinę užsienine 
Kastro politika.

De Gaulle 
Kanados

De Gaulle padarė praneši
mą Prancūzijos ministrų 
kabinetui apie savo kelionę 
j Montrealį aplankyti Expo- 
67.

Kaip žinia, De Gaulle, at
vykęs į Montrealį; sutiktas 
didelės žmonių minios, su
riko: “Tegvvuoia laisvas 
Kvibekas!” Tai labai užpyk- 
dė Kanados federalinę. val
džia. kuri pareiškė, kad De 
Gaulle tekino savo žygiu 
kišasi i Kanados vidujinius 
reikalus. Prancūzų Kvibe
kas, sakė Kanados valdžia, 
yra laisvas.

Buvo manvta. kad prezi
dentas De Gaulle, praneš
damas anie savo kelione i 
Kanada, kaip nors “atitai- 
svs” ta savo “diplomatine 
klaida-” Bet iis ne tik “ne
atitaisė,” n dar labiau tai 
pabrėžė. Jis pasakė minis
tru kabinetui, kad Kvibeko

Ginčai tarp Romney 
ir Johnsono

Washington. — Michiga- 
no valstijos gubernatorius 
Romney kaltina prezidentą 
Johnsona už tai, kad jis per 
vėlai prisiuntė federalinės 
kariuomenės dalinius į Det
roitą negrų sukilimui mal
šinti. Johnsonas atsako, kad 
jis viską padaręs laiku.

Romney, mat, galvoja 
1968 metais kandidatuoti į 
šalies prezidentus Respub
likonų partijos sąraše, tai 
dabar “kaupia medžiagą” 
prieš Johnsoną, nes žino, 
kad ir Johnsonas kandida
tuos dar vienam terminui.

Athenai. — Graikijos mi- 
litarinė fašistinė valdžia iš
leido tokį dekretą: laike vie
no mėnesio visi Graikijos 
teisėjai, universitetų profe
soriai ir kitokie pareigū
nai turį išpildyti tam tikrus 
blankus, prisiekiant, kad 
jie yra naujai valdžiai iš
tikimi.

VIS uz
prancūzus
D ra n c ū z a i neturi laisvės, 

4 1

brolybės 
kad 
ją.

O 
pran 
taut 
ja tv 
pade 
tautai reikalinga.

Tai parodo, kad prezi
dentas De Gaulle, būdamas 
Kanadoje, 
“Tepvvuoia laisvas Kvibe- 
kas,’ 
gai

Ši 
pasi 
gav<() Kanados federalinę 
vyriausybę.

Be 
tam : 
kuri 
siskirti ir turėti savo atski
ra,

ir prieteliškumo, 
jie už visa tai tik kovo-

kadangi kanadiškiai 
cūzai esą p r a n c ū z ų 
os dalis, tai Prancūzi- 
ri su jais stovėtu jiems 
ti įsigyti visa tai, kas

leisdamas šūki

’ padarė tai sąmonin- 
ir apgalvotai.
s nrezidento De Gaulle 
sakvmas dar labiau už-

t tai patinka separatis- 
tiems, prancūzams, 

e nori nuo Kanados at-

rancūziška valstybę.

“Ne riaušės, o 
sukilimas’

pringfield, N. J.— Vie- 
negrų vadovų, Floydnas

B. McKissick, sakė kalbą 
neg 
kur
sakę, kad negalima Newar- 
ko 
kus 
stojimus 
mis : 
dint

McKissick yra Congress 
of Racial Equality direkto
rius

rų “outinge”, išvykoje, 
■ įvyko šiame mieste. Jis

r Detroito getuose įvy- 
us negrų ginkluotus iš

vadinti “riaušė- 
’. Sakė: reikia tai va- 
i negrų sukilimais.

arba pirmininkas.

Prezidentas paskyrė 
advokatą

Washington. — Preziden-
Johnsonas paskyrė Da- 
Ginsburgą ad v o k a t u

tas
vid
naujai suorganizuotai ko
mis 
lanč

jai negrų getuose ky- 
ioms neramybėms tirti.

Londonas.—Anglijoje mi
rė rašytoja Margareta Ken
nedy, sulaukusi apie 70 me
tų amžiaus.
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Protingi žodžiai
ĮŽYMUS negrų vadas ir kovotojas už civilines teises į 

dr. Luther King šiomis dienomis pasakė: “Riaušės pa" 
daro daugiau blogo negrams negu kam kitam.”

Tai matėme ir dabartinėse riaušėse. Newarke ir Det
roite žuvo beveik tik negrai. Daugiausia sugriautų na
mų taip pat yra negrų. Riaušės panaudojamos kurs
tymui visuomenės prieš visus negrus.

Dr. King teisingai nurodo daug tikresnį ir protinges
nį kelią laimėti lygias teises ir pakelti gyvenimo lygį. Kaip 
visi kiti protingi vadai, taip King sutinka ir žino, kad 
baisios miestų getuose sąlygos yra pagrindinė riaušių 
priežastis. Gal riaušės neišvengiamos, bet jos nepatar
nauja didžiajam varguomenės reikalui.

•
O štai kito žymaus žmogaus labai protingi žodžiai. 

Senatorius George McGovern sako: “Neprotinga mažin
ti maisto gamybą, kai tiek daug alkanų žmonių Ameri
koje ir visame pasaulyje.”

Bet kaip tik tokia beprotybė yra mūsų vyriausybės 
praktikuojama dabar. Štai federalinis agrikultūros de
partamentas įsakė farmeriams mažiau arti žemės ir ma
žiau sėti kviečių šiemet. Už neapartus ir neapsėtus plo
tus, kaip žinia, valdžia farmeriams užmoka.

Visi žino, kad čia pat Amerikoje milionai ir milijonai 
žmonių vaikštinėja nedavalgę, o vyriausybė įsako ma
žinti maisto produkciją!

Dauguma prieš prez. Johnson ę
TAIP vadinamas “George Gallup Institutas” paskel

bė rezultatus savo pravestų šiaudinių apklausinėjimų. Tie 
rezultatai labai įdomūs. Jie parodo, kad dauguma ame
rikiečių priešingi Vietnamo karui, priešingi prezidento 
Johnsono politikai. Penkiasdešimt du procentai apklau
sinėtų žmonių įvairiuose šalies kampuose atmetė ir pa
smerkė dabartinę Johnsono užsieninę politiką.

Bet kaip pats prezidentas žiūri į tokią žmonių dau
gumos nuomonę?

Jis arogantiškai pareiškė, kad jis su visuomenės nuo- 
mane nesiskaito, kad jis savo politiką nustato ne pagal tai, 
ko Ameraikos žmonės nori, o pagal tą, kaip jis dalykus 
supranta. Vadinasi, jam žmonės nieko nereiškia. Tegul 
jie protestuoja prieš jo politiką, tegul nors devyniasdešimt 
procentų Amerikos žmonių priešinasi šiam Vietnamo ka
rui, jis karo nenutrauks, jis'tęs jį net per desėtką metų.

Tokio prezidento su tokia filosofija Jungtinės Valsti
jos gal nėra turėjusios.

Jiems sunku suprasti
DETROITE riaušės gerokai išgąsdino to miesto poli

tikierius, bet, atrodo, nieko jų nepamokė. Jie sako, kad jie 
dar ir dabar negalį suprasti, kodėl negrai sukilo, kodėl 
riaušės įvyko. Mat, Detroito vadovai seniai “gražiai” su
gyveno su negrais. Jie net turėjo sudarę specialią iš baltų
jų ir juodųjų komisiją, geriems rasiniams santykiams pa
laikyti.

Taip, Detroito majoras James Cavanagh turėjo to
kią komisiją ir visuomet mokėjo gražiai kalbėti apie 
getų gyventojus. Betgi paaiški, kad jis gerus ryšius pa
laikė ne su negrų masėmis, bet su save pasiskelbusiais ne
grų vadais ir su kai kuriais profesionalais ir biznieriais. 
Reikia žinoti, kad ir tarp negrų užeisi ir profesionalų, ir 
biznierių. Betgi didžiosios negrų masės buvo paliktos 
“dievo valiai” tuose getuose.

Ir štai riaušės.
Bet dar ir šiandien ponas majoras gieda savo. Jis 

taipųtūžęs ant tų žmonių, kurie iš desperacijos sukilo, 
jog jiems teturi vieną atsakymą: daugiau jėgos prieš 
juos.

Mr. Cavanagh iškepė naują planą su riaušėmis su
sidoroti. Jis siūlo Detroite ir kituose didmiesčiuose su
kurti specialią policiją riaušėms malšinti. Tokia policija 
turi susidėti iš ne mažiau kaip 1,000 gerai išlavintų ir 
paruoštų vyrų. Jie turi visada budėti ir laukti riaušių. 
Panašiai, kaip dabar ugniagesiai sėdi ir laukia gaisro.

Galimas daiktas, kad šis Detroito miesto majoro pa
siūlymas patiks ir kitų miestų “tėvams.”

RIAUŠĖS GETUOSE
“SUSKALDĖ TAUTĄ” \
Washington. — Justicijos 

departamento sekreto r i u s 
Ramsey Clark sako, kad 
pastarosios riaušės ' negrų 
getuose “suskaldė tautą.” 
“Baltoji Amerika” dar vis 
nesupranta “juodosios

Amerikos,” gi negrai galvo
ja, kad baltieji visiškai ne
paiso, kaip negrai gyvena, 
kokia baisi jų buitis-

Clark taip kalbėjo JAV 
senato Juridinės komisijos 
posėdyje rugpiūčio 1 dieną 
Washingtone.

PENKIŲ DARBO MENŲ 
SAVAITĖ LIETUVOJE

Nuo šių metų liepos 3-ios 
dienos penkių dienų darbo 
savaitė buvo įvesta Tarybų 
Lietuvos įmonių, įstaigų, 
organizacijų darbininkams 
ir tarnautojams, o nuo lie
pos 17 dienos penkias die
nas per savaitę, pradėjo 
dirbti respublikos ministe
rijos ir žinybos.

Ryšium su tuo ELTOS ko
respondentas paprašė Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininko pavaduoto
ją, respublikos Valstybės 
plano komisijos pirmininką 
A. DROBNĮ atsakyti į ke
letą klausimų. Drg. Drob
nys vadovauja respubliki
nei komisijai, kuri tvarko 
perėjimą į penkių darbo 
dienų savaitę.
. — Kaip mūsų respubliko
je pasiruošta penkių darbo 
dienų savaitei?

—Viena pirmųjų respub
likoje 1965 metais pagal 
naująjį režimą pradėjo 
dirbti “Žalgirio” staklių ga
mykla. Jos patyrimas pa
tvirtino, kad penkių darbo 
dienų savaitė teigiamai vei
kia gamybos rodiklius, geri
na darbininkų ir tarnauto
jų buitį.

Pernai pagal naująjį dar
bo režimą pradėjo dirbti 
dešimtys pramonės įmonių. 
Tačiau ypač aktyvūs pasi
ruošimo darbai buvo pradė
ti tada, kai buvo priimtas 
Lietuvos KP CK, Ministrų 
Tarybos ir Respublikinės 
profsąjungų tarybos nuta
rimas, įpareigojantis minis
terijas, žinybas, organizaci
jas, miestų ir rajonų vyk: 
domuosius komitetus pa
ruošti kalendorinius grafi
kus ir planus plačiai pereiti 
į sutrumpintą darbo savai
tę. Juos sudarant, akty
viai dalyvavo darbo žmonių 
kolektyvai. Šiuos planus 
peržiūrėjo ir pasirūpino, 
kad būtų sudarytos sąlygos 
respublikoje pereiti į pen
kių darbo dienų savaitę, 
speciali respublikinė komi
sija. X

— Ar į naująjį darbo reži
mą bus pervestos visos liau
dies ūkio šakos?

— Mūsų liaudies ūkyje 
yra tokios veiklos sferos, 
kur netikslinga įvesti pen
kių darbo dienų savaitę. Im
kime, pavyzdžiui, tarybi
nius ūkius. Karštu darby
mečiu darbo laikas pratę
siamas iki dešimties valan
dų per dieną, o darbo lai
ko viršijimas kompensuoja
mas, pasibaigus pagrindi
niams žemės ūkio darbams. 
Todėl formaliai įvesti su
trumpintą darbo savaitę 
žemės ūkio gamybos įmo
nėse būtų netikslinga. Nu
matoma bandomąja tvarka 
pervesti į penkių darbo die
nų savaitę visas vieno ra
jono žemės ūkio įmones ir 
organizacijas. Vėliau, jeigu 
pasirodys tikslinga, į pen
kių darbo dienų savaitę bus 
pervestos ir kitos žemės 
ūkio įmonės.

Senasis darbo režimas 
dar daug kur paliekamas 
Lietuvos vartotojų koope- 
Vatyvų sąjungos sistemoje, 
ypač kaimo parduotuvėse, 
kuriose dirba vienas parda
vėjas. Laikinai paliekamas 
senasis darbo režimas že
mės ūkio ministerijoje ir 
jos gamybinėse valdybose, 
žuvininkystės valdybos ir 
Lietuvos žemės ūkio techni
kos susivienijimo įmonių 
darbuotojams.

—.0 koks bus prekybos 
ir buitinio apta r n a v i m o 
įmonių darbo režimas?

— Siekiant geriau paten
kinti gyventojų poreikius, 
numatoma, kad pramoninių 
prekių parduotuvės šešta
dieniais dirbs pilną darbo 
dieną. Bendra poilsio diena 
bus sekmadienis, o antroji 
— pagal grafiką, įvairio
mis savaitės dienomis.

Buities tarnyba didžia 
dalimi turės dirbti ir šeš
tadienį. Sukaupus patyrimą, 
atskirų diibtuvių, atelje, pri
ėmimo punktų darbo grafi
kai vėliau bus pakeisti, sie
kiant, kad gyventojai būtų 
aptarnaujami patogiausio
mis valandomis ir dienomis.

Poliklinikos ir konsulta
cijos respublikinio pavaldu
mo miestuose dirba dviem 
pamainomis, o šeštadienį— 
viena pamaina. Felčerių- 
akušerių pantuose šeštadie
niais nebtįs dirbamas profi
laktinis darbas, o bus pri
imami tik ambulatoriniai li
goniai.

— Ar pasikeis kultūrinių- 
masinių įstaigų darbo sa
vaitė?

—Teatruose poilsio dieno
mis numatoma padidinti 
dieninių spektaklių skaičių, 
organizuoti daugiau išva
žiuojamųjų spektaklių. Lai
svomis dięnomis padidės ir 
koncertų skaičius.

Respublikinės reikšmės 
muziejai bus atidaryti lan
kymui šešias dienas per sa
vaitę, jų tarpe abi poilsio 
dienos. $ešias dienas per 
savaitę bus atidarytos ra
jonų, miestų ir kaimo bib
liotekos. Jiį1, darbuotojams, 
priklausomai nuo' 
nedarbo dienos 
mos: 
niais, 
niais.

i sezono, 
dienos nustato- 

žiemą —■. pirmadie- 
vasarą — sekmadie- 

Antrą laisvą dieną 
jie gaus pagal slenkantį 
grafiką. Laisvomis dieno
mis veiks visos klubinės įs
taigos — kultūros 
kultūros namai,

rūmai, 
klubai-

skaityklos.
Respublikos miestų ir ra

jonų vykdomieji komitetai 
numatė darbo žmonių poil
sio zonas^ Rūpinamasi, kad 
jose būtų pakankamai par
duotuvių, gyventojų buiti
nio aptarnavimo punktų, 
transporto priemonių nu
vykti į šias zonas. (ELTA).

Klaidų pataisymas
Buvo praleisti vardai tų, 

kurie aukavo pinigais dėl 
moterų stalo’ “Laisvės” pik
nike, Brockton, Mass.: M. 
Skerstonienė, iš Randolf, 
Mass., $5, Eva Likienė $-2 
ir Frank Markevičius $1.
- Vienas vardas buvo klai

dingai paskelbtas. Turėjo 
būti ne J. Sleikienė, bet J. 
Sleivienė iš Lawrence, Mass.

Taipgi paskelbta, kad do
vanų bilietus pardavinėjo 
M. Kazlauskienė su Rač
kauskiene, o turėjo būti M. 
Kazlauskienė su Uršule 
Kowell.

Atsiprašome už klaidas.
Julia Rainard

Mirė Aifried Kruppas, 
ginklų magnatas

. Bonna, Vak. Vokietija.— 
Esseno mieste mirė didysis 
Vokietijos kapitalistas Al- 
fried Kruppas, kurio fab
rikai paruošė (apginklavo) 
Vokietiją Pirmajam ir Ant
rajam pašau 1 i n i a m s ka
rams.

Beveik 200 autorių-poetų 
antologija

Iš Vilniaus sužinota, kad 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetas išlei
džia lietuvių poezijos anto
logiją, kurią sudaro beveik 
dviejų šimtų autorių kūry
bos pavyzdžiai. Vadinsis ji 
— “Graži tu, mano brangi 
tėvyne”. Tai apie pusšešto 
šimto puslapių leidinys, ku
riame sudėti eilėraščiai ir 
beletristikos ištraukos^ apie 
gamtą, peizažą, tėviškės 
grožį, lietuvio santykius su 
gamta, apie jausmus, nuo
taikas, išgyvenimus, ku
riuos sukelia gamta, apie 
tėviškės ilgesį ir panašiai.

Antologija pra dedama 
liaudies dainomis ir K. Do
nelaičio poezija, o po to ra- 
š y t o j a i joje “surinkti” 
chronologine tvarka — iki 
pat šių dienų. Joje — ne tik 
lietuvių klasikai (K. Done
laitis, D. Poška, A. Straz
das, S. Daukantas, Mairo
nis, P. Vaičaitis, V. Myko
laitis-Putinas, J. Janonis, L. 
Gira ir t.t.), bet ir primirš
ti arba mažiau žinomi pra
eities autoriai (Margalis, 
Papatonis, M. Gustaitis ir 
kt.). Greta revoliucinių ir 
pažangiųjų lietuvių poetų 
(A. Kazanavičienė, S. Jasi- 
lionis, A. Regratis, R. Ži- 
džiūnas, B. Pranskus-Žalio- 
nis bei kt.) — ir didelis 
emigracinės literatūros at
stovų, kurie savo pažiūro
mis tolesni nūdienei Lietu

vai, būrys (M. Vaitkus, A. 
Giedrius, S. Santvaras, J. 
Aistis, A. Vaičiulaitis, A. 
Rūkas, H. Radauskas, L. 
Andriekus, K. Bradūnas, 
VI. Šlaitis, H. Nagys, Liūne 
Sutema ir kt.). Knygoje — 
ne tik įžymiausi Lietuvos 
XX amžiaus lyrikai — S. 
Nėris, K. Boruta, A. Miški
nis, A. Venclova, E. Mieže
laitis, V. Mozūriūnas, K. 
Kubilinskas, J. Degutytė, 
A. Maldonis, Just; Marcin
kevičius, A. Baltakis, J. 
Vaičiūnaitė ir kt., bet ir da
lis šiuo metu nesireiškian- 
čių atktyviame kūrybinia
me gyvenime ir todėl daug 
kam n ?*iau pažįstamų au
torių — V. Stonis, H. Lu- 
kauskaitė, O. Miciūtė, A. 
Keliuotis, K. Zupka...

žodžiu, Vilniuje paruošta 
pačios plačiausios iki šiol 
apimties ir gausiausiai įvai
rių krypčių autoriais atsto
vaujama lietuviška temati
nė antologija.

Jos sudarytojas — buvęs 
“Tėvynės balso” ir “Gim
tojo krašto” redaktoriaus 
pavaduotojas, dabartinis 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Vy
tautas Kazakevičius. Jis pa
ruošė ir antologijos įžangą. 
Pabaigoje — didelis skyre
lis “Trumpai apie autorius”.

(“Laisvės” informacija)

Jų darbai žinomi pasaulyj
Sąmojingi žmonės, kalbė

dami' apie darbus, reikalau
jančius juvelyriško tikslu
mo ir kruopštumo, prisime
na meistrą, sugebėjusį pa
kaustyti blusą... Institute, 
kur dirba Arūnas Ramonis, 
Julius Patumsis ir jų drau
gai, šis palyginimas sukel
tų nebent ironišką šypseną. 
Čia pagrindinis matavimo 
vienetas — mikronas: viena 
tūkstantoji milimetro da
lis.

Eksperimentinis metalo 
piovimo staklių mokslinio 
tyrimo institutas įsikūręs 
Vilniuje prieš šešetą metų. 
Jo bendradarbiai taip pat 
jauni. Tačiau jų sustatytos 
labai tikslios metalo apdir
bimo staklės žinomos pa
saulyje. Labai gerai jas ver
tino ir liepos pradžioje Vil
niuje lankęsi šios srities 
specialistai iš Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Vokietijos ir kitų kraštų, 

i Štai, pavyzdžiui, . vokiečių 
delegacijos vadovas H; 
Piušmanas pasakė, kad lie
tuviškos koordinatinės ište- 
kinimo staklės galėtų sėk
mingai lenktyniauti pasau
linėje rinkoje su kitose vals
tybėse pagamintomis tokio
mis staklėmis.

p

Tarp kita ko, vokiečiai su 
mūsų staklėmis turėjo pro
gos susipažinti dar pernai 
tarptautinėje Leipcigo mu
gėje. Čia krupliaračių fre- 
zavimo staklės (jų'projekto 
vyriausias konstruktorius- 
Julius Patumsis) buvo ap
dovanotos aukso medalių.

Toks įvertinimas, be abe
jo, malonus ir iš pirmo 
žvilgsnio net kiek stebina. 
Juk tuo metu, kai mūsų pa
žįstamo H. Piušmano tėvas 
Vokietijoje gamino stakles 
ir turėjo reikalo su labai 
tiksliomis detalėmis, J. Pa
tamsio tėvas, valstietis iš 
Anykščių apskrities, saky
sime, grėblio kotą matavo

sprindžiais "arba geriausiu 
atveju centimentrais...

a Tačiau prisiminkime ke
letą skaičių, nes jie daug ką 
pasako. Šiais metais Kauno 
politechnikos institutą bai
gia daugiau kaip tūkstan
tis studentų. (Bemaž visi 
specialistai, vadovaujantys 
staklių sustatymui ir gamy
bai yra šios aukštosios mo
kyklos auklėtiniai.) Poka
rio metais KPI p a r u o š ė 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
studentų. O kai tiek moko
si — talentai nerūdija, ir 
mikronai vienas po kito tu
ri paklusti žmogaus protui.

Ir dar vienas bruožas, ku
rį pastebėjo svečiai iš užsie
nio. Tai — tikslumas ir 
kruopštumas, tapęs mūsų 
inžinierių darbo ir gyveni
mo taisykle.

Pasitarime kalbėjo rumu
nų delegacijos vadovas N. 
Popa:

—Man teko dalyvauti dau
gelyje tarptautinių pasita
rimų, tačiau taip gerai or- 
ganiz u o t a m e esu pirmą
kart. Viskas čia vykę minu
tės tikslumu: ir posėdžiai, 
ir kino filmų peržiūros, ir 
net iškylos į Vilniaus apy
linkes. Todėl aš ir nesiste
biu, kad jūs per trumpą lai
ką pažengėte taip toli... 
Tai — geros mokyklos pa
vyzdys.

Kęstutis Starinskas

Kaip sato žiūri į Vietnamą
Tokio. — Japonijos prem

jeras Eisaku Sato padarė 
pranešimą Japonijos parla
mentui ir pareiškė savo 
nuomonę dėl padėties Viet
name.

Premjeras sakė, kad ame
rikiečiai turėtų sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, o šiauriečiai turė
tų sulaikyti siuntę savo ar
mijas į Pietų Vietnamą Tai 

•būtų pradžia į taiką Viet
name.

Svajonė keliauja 
per žemę

Svajonė įkvepia poet\l 
a odainuo j a n č i u s aiding 
Armėnijos kalnų, jos upių, 
pietų dangaus žvaigždžių 
grožį. Ji padeda mokslinin
kams ir inžinieriams at- 
sdeisti gelmių paslaptis, 
sutramdyti audringas upes, 
stebėti tolimas galaktikas.ebėti tolimas galaktikas.

Visai neseniai prigijęs 
respublikoje žodis “ERAZ” 
iššifruojamas paprastai — 
Jerevano automobilių ga
nykla. O armėniškai tai 
reiškia “svajonė.”

Iki revoliucijos į Armė- 
ją buvo įvežamos netgi 
įprastos vinys. Konjako 
įmykla, dvi-trys amatinin- 
ų vyno gamybos įmonės ir 
okia tokia odų pramonė— 

š ;ai ir viskas. O šiandien 
>er snieguotus 2-3 kilomet- 
į aukščio kalnagūbrius va
noja Armėnijos automobi

lių gamykloje pagaminta 
mašina.

Nėra reikalo lyginti vi*

n
P

s

P 
r v z

ką su 1920 metais (tada se
nojoje Armėnijos žemėje iš
aušo laisvės aušra), norint 
parodyti, kokia tapo tarybi
nė Armėnija bro 1 i š k o j e 
TSRS tautų šeimoje. Argi 
tai ne įgyvendinta svajonė, 
kai mokosi kas ketvirtas 
respublikos gyventojas? Ir 
darosi aišku, kodėl Armėni
jos mokslininkų darbai su

laukė pasaulinio pripaži- 
imo — tiriamąjį darbą čia 
irba 10 0 mokslo įstaigų, 
ų dispozicijoje ir įžymios 

Biurakano astrofizikos ob
servatorijos teleskopai, ir 
galingas elektroninis grei
tintuvas, stojęs į rikiuotę 
pirmosiomis antrųjų pen^ 
r igčio metų dienomis. *

.Aignėniją gamina elek
tronines skaičiavimo maši
nas, elektrotechnikos iren- 7 l
gimus, labai tikslius prietai
sus, stakles, automobilių 

adangas, dirbtinį šilką, 
erpalus iš... akmens.

Nėra respublikoje tokio 
ampelio, kuriame nebūtų 
latyti nuostabių permainų, 
r visur žmonės dirba, ne- 
ailėdami jėgų, kad pada- 
ytų savo žemę dar gražes- 
ę.
Svajonė keliauja per Ar

mėniją... R.
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LIETUVIŲ KALBOS 
GRYNINIMAS IR 

VYSTYMAS >
Labai svarbų darbą .j^e- 

tivių kalbos vystymui ir 
gryninimui dirba Lietuvos 
I albininkai. Iš numatomų 
išleisti 15 tomų “Lietuvių 
kalbos žodyno” jau išleisti 
septyni. Tuo pačiu — Žo- 
cyno leidimas įpusėtas. Per 
palyginti trumpą laiką bu
vo surinkta, sutvarkyta ir 
paskelbta didelė dalis lietu
vių kalbos leksikos.

Tik ką išėjusiame septin
tajame žodyno tome, api- 
mančiame “i” ir “m” rai- 
ces, gerai analizuojamos 
žodžių reikšmės. Jame daug 
lietuviškų žodžių reikimų 
atspalvių, gausu gražios ^r 
vaizdingos kalbos pavyz
džių.

Akademinis “Lietuvių kal
bos žodynas” susilaukė pla
taus atgarsio ir gero įver
tinimo. Žodyno III-VI to
mai buvo pažymėti respub
likine premija. Jis naudin
gas ne tik kalbotyros moks- 
ui, bet ir kasdieninei kal

bos praktikai. Žodynas 
ampa mokslo, meno, litera- ~ 
;ūros, spaudos darbuotoju, 
studentų ir mokvtojir 
'ankine knyga. Tai tarsi 
nepamainoma lietuvių kal
bos enciklopedija.
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Atrodytų, kad klevas su
silaukė iš socialistų rimtų 
talkininkų! Tačiau Pijus XI 
^dviprasmiškai pane i g i a 
Jfckį bendradarbiavimą, jis 
nemėgsta tariamos socialis
tu špygos, nors ir kišenėje 
paslėptos. Jis reikalauja iš 
socialistų pilnos kapituliaci
jos, kad šie ateitų katalikų 
avininkan iškeltomis ranko
mis, su kryžium ant krūti
nės ir malda ant lūpų. Kol 
to nebus, tol jis socialistų 
tikrais bičiuliais nelaikys:

“Visuomenė, kurią vaiz
duojasi socializmas iš vie
nos pusės, negali būti su
prasta nei egzistuoti be aiš
kios prievartos, o iš kitos 
pusės jai teikiama perdaug 
klaidingos laisvės, nes joje 
išnyksta visokis visuomeni
nis autoritetas... Nors so
cializmas, kaip ir kitos klai
dos, turi šiek tiek tiesos, ta
čiau remiasi mokslu apie 
žmonių visuomene, priešin
gu tikrajai krikščionybei. 
^Religinis socializmas, krikš
čioniškas socializmas,—yra 
prieštaraujančios sąvokos: 
niekas negali būti kartu ge
ras katalikas ir tikra pras
me socialistas... tegu visi 
atsimena, kad socializmo tė
vas buvo liberalizmas, o vai
kaitis bus bolševizmas.”

Apie “bedieviškąjį komu
nizmą,” katalikišzmo pažiū
ras ir dogmas—išdėsto pop. 
Pijus XI savo nepaprastai 
ilgoje enciklikoje “Divini 
redemptoris.” išleistoj 1937 
m. kovo 19 d. Jis ten ban
do atsakyti klausimą: 
“Kaip bažnyčia žiūri į ko
munizmą?” Pijus pripažįs
ta, kad “Mokslas, kurį, pri
dengdami viliojančia 

^skraiste, skelbia šių dienų 
'Komunistai, savo esme eina 
iš Markso dialektinio ir is
torinio materializmo... Ta
sai mokslas sako, jog esanti 
visatoje tik viena realybė, 
būtent: medžiaga su savo 
aklomis ir slaptingomis jė
gomis,” kad “žmonių bend
ruomenė esanti irgi ne kas 

. kita, kaip tik tam tikra to
sios medžiagos rūšis ar ap
raiška. Ji per nuolatinę vie
nu kitoms priešingu jėgų 
kova tarn savęs su neišven
giamu būtinumu einanti 
i galutini išsdvginima: 
bendruomene, kurioje nebe
bus jokiu klasių (sluogs- 
nin). Kaip matome, čia vi
siškai paneigiama dievas, 
^mirtingumas bei kito gy- 
v^nimo viltis.”

Ir be aiškinimo aišku, jog 
popiežius visas gyvenimo 
apraiškas ima metafizine 
prasme, visatos ir visuome
nės sąjūdžius aiškina dievo 
postūmiu, visur mato nesa
mą “dievo pirštą.” Gi ko
munistai savo praktines te
orijas remia materialistinio 
determin i z m o tezėmis ir 
gamtos evoliucija. Pijus 
pripažista, kad komunistų 
pastangos “pagerinti dir
bančiųjų būvi, pašalinant iš 
liberalinės ekonominės san
tvarkos vykstančius ne- 
ftisingumus ir pasiekti tei
singesnio turtu paskirsty
mo — tai vis be abejo, geri 
ir teisingi tikslai.” Bloga 
esą tik tik tai. kad komunis
tai nepripažįsta dievq_savo 
vadovu.

Pop. Pijus XI labai sielo
jasi dėl to, kad “mūsų my
limoje Ispanijoje,” kuomet 
ten buvo teisėtai pastatyta 
liaudies vyriausybė, buvo 
“iš pamatų išverstos visos 

y č ios, visi vienuoly- 
ftai... komunistai nužudė 
daugelį vyskupų, kunigų, 
vienuolių... kurie su di-

Mislinčius

Popiežiai enciklikų šviesoje
VATIKANO KOVA SU PAŽANGA

(Pabaiga)
džiausiu atsidėjimu rūpino
si darbininkais ir vargdie
niais.”

Čia popiežius skelbia di
džiausią neteisybę: 1) nė 
vienas vyskupas, kunigas ar 
vienuolis Ispanijoje nebuvo 
nužudytas, kuris rūpinosi 
tik savo religijos reikalais; 
žuvo tik tie, kurie kartu su 
gen. Franko, Hitlerio ir 
Mussolinio fašistinėm gau
jom kovojo prieš liaudies 
vyriausybę; 2) bažnyčios ir 
vienuolynai, sukilimo metu, 
buvo .sugriauti tik tie, ku
riuos fašistai pavertė gink
luotom tvirtovėm, iš kurių 
buvo puolami liaudies ko
votojai; 3) Ispanijos kleras 
niekad nesirūpino darbinin
kų reikalais, bet savo biz
niu: bažnyčios pasiimdavo 
didesniąją valstybės paja
mų dali, kurią katalikų ku
nigai ir vienuoliai (abiejų 
lyčių) praleisdavo lėbauda
mi bei paleistuviau darni ; 
4) kiek Ispanijos fašistinio 
sukilimo metu žuvo klero 
klikos nariu, kovojusių 
prieš liaudiečius, tai tik la
šas jūroje to kraujo, kuris 
buvo pralietas tamsiaisiais 
amžiais, kai popiežių pasta
tyta “šventoji inkvizicija” 
išžudė šimtus tūkstančių 
nekaltų žmonių. Dėl pasta
rųjų kankinių popiežiuj; nei 
vienos ašaros neišliejo! Dar 
daugiau: tų nežmonišku žu
dynių vada, vienuolį Tork- 
vemadą, už gerai atlikta 
darbą, padarė “šventuoju.”

Krikščionybė ir vergija
Popiežius taipgi skelbia 

n e t e i s y bę kai sako, kad 
“Krikščionybė galingai pri
sidėjo prie vergijos panai
kinimo.” Tačiau istorijos 
faktai rodo, kad Senojo ir 
Naujojo testamentų vadai 
aktyviai p a b a i k ė vergiją, 
kad jie rėmė vergvaldžių 
reikalus ir įsakinėjo Ver
gams klausyti savo ponų. 
Pakanka atsiminti tik ta
riamo krikščionybės apaš
talo Povilo mokymus vergi
jos atžvilgiu. Pijus XI, kaip 
ir pirmesnieji bei dabarti
niai popiežiai, visuomet rė
mė ir remia kapitalistų rei
kalus prieš d a r b i n inkus. 
Net ir kalbamojo Pijaus bu
lėje skelbiama, ką tikintie 
ji turi daryti, būtent: “ati
traukti širdį nuo šios žemės 
gėrybių” ir atminti, kad 
“palaiminti beturčiai dva
sioje.” Toliau: “Tačiau ne
turtingieji. stengda m i e s i 
pagal meilės ir teisingumo 
reikalavimus apsirūpinti 
būtinaisiais sau dalykais ir 
net pagerinti savo būvi, turi 
visuomet pasilikti ‘betur
čiais dvasioje.’ tab jau ver
tinti dvasios gėrybes, negu 
žemiškuosius malonumus.” 
Turčiams, “kurie valdo mil
žiniškus turtus, tą jų dau
gelio asmenų darbo bei pra
kaito vaisių,” kaip sako 
evangelija, — šio įsakymo 
popiežius netaiko. Turtus 
krauti ir kitus skriausti — 
jiems nėra nuodėmė.

Nurodęs į “didžiausią ko
munizmo pavojų” kapitalis
tinei santvarkai, Pijus 
graudena:

“Bet jei valstybės vairuo
tojai tikrai nori išgelbėti 
žmones nuo baisiosios šių 
laikų audros, turi taip pat 
duoti bažnyčiai pilną laisvę 
(mano pabraukta — M-s) 
atlikinėti jai dievo pavestą
sias sieloms išganyti parei

gas ... Todėl pati žmonių 
gerovė reikalauja, kad jai 
nebūtų daroma kliūčių veik
ti,” nors* ir inkvizicinėmis 
priemonėmis! Bulės pabai
goje Pijus raminasi:

“Bet turime vilties, kad 
tie, kurių rankose yra tautų 
likimas, jeigu tik atkreips 
dėmesį į žmonijai dabar 
grūmojantį baisiausią pavo
jų, ims vis labjau įsitikinti, 
jog negali kliudyti bažny
čiai atlikinėti jos pareigas.”

Kad popiežiai reikalauja 
bažnyčiai nežabotos politi
nės laisvės, tai visiems aiš
ku ; atlikinėti tikybines par
eigas kunigams niekas lais
vės nevaržo. Popiežius rei
kalauja, kad valstybės ir 
bažnyčios santykiai būtų to
kie , kokie jie buvo vidur
amžiais, kad valstybė ir 
bažnyčia veiktų išvien, vie
na kitai padėtų; kad būtų 
atsteigta valstybės nevaržo
ma inkvizicija, kuriai vals
tybė sandarbin i n k a u t: ų ; 
kad būtų užginta visokia ti- 

jkybos ar kunigijos kritika; 
Į kad reguliarus bažnyčios 
lankymas kiekvienam pilie
čiui būtu privalomas; kad 
visokie disidentai, ar baž
nyčios kritikai, būtų teisia
mi inkciziciios teismo ir 
skaudžiai baudžiami; kad 
visas švietimo darbas būtų 
pavestas kunigams bei vie
nuoliams, kur tyrąjį moks
lą pakeistų metafizinė 
“dievo valia” bei apreikštoji 
scholastika, o evoliuciją — 
religija; kad visokis politi
nių bei visuomeniniu klau
simų nagrinėjimas būtų už
gintas; kad spauda būtu pa
žabota, o kunigas būtų 
aukščiausias teisėjas!

Tai ve ką Pijus XI turėjo 
galvoje, kai jis reikalavo 
bažnyčiai “neribotos laisvės 
veikti.” Tokia baž n y č i o s 
laisvė — kitiems būtų tikro
ji vergija!

Paskiausią encikliką, ad
resuotą lietuviams, išleido 
pop. Jonas XXIII 1959 m. 
gruodžio 8 d. Ten jis neva 
verkšlena dėl likimo Lietu
vos kunigų. Jis aimanuoja, 
kad ten “katalikų bažnyčiai 
yra statomos visokios kliū
tys, tiek vyskupams ir ku
nigams kliudoma atlikti sa
vo pareigas,” kad “ten ga
nytojai yra išvyti iš tėvy
nės,” kad “vienuolijų nariai 
išblaškyti, jų turtai ir na
mai konfiskuoti, katalikų 
akcijos organizacijos panai
kintos, jūsų mokyklos užda
rytos,” etc.

Nereikia stebėtis, kad po
piežiui nepatinka, jog Lie
tuvoje pažaboti visokie kle
rikalų aktyvistai, kurie se
niau demoralizavo liaudį; 
kad jis pasigenda kunigų 
“prarastos laisvės,” kai jie 
galėjo remti banditus, žu
džiusius Lietuvos žmones, 
kai jie už altorių slėpė jų 
ginklus ir b o m b a s ! ! Tą 
laisvę Lietuvos kunigai ir 
klerikalai prarado, tiesa, 
Bet kad jie gali laisvai at
likinėti grynai savo kulto 
reikalus, gali lankyti baž
nyčias, ruošti seminarijose 
naujus kunigus, remontuoti 
ir net naujas bažnyčias sta
tyti, tai irgi tiesa.

Popiežius apsilenkia su 
biblinių dekretu, kuris sa
ko, kad “visokia valdžia yra 
nuo dievo,” kad jos reikia 
klausyti, kad ją griauti ne
leistina ir t.t Tačiau jis ap-

• linkiniu keliu agituoja prieš 
Lietuvos tarybinę vyriausy
bę, kai jis sako:

“Gerai žinome, kokius lai
kus išgyvenate, ir tai mes 
labai skaudžiai atjaučia
me... Mes trokštame, kad 
jums ateitų šviesesnės die
nos” ir pan. Čia tai nedvi
prasmiška agitacija prieš 
Lietuvos santvarką ir reiš
kiama noras grąžinti tuos 
laikus, kai kunigas, stovė
damas greta pono, vienoj 
rankoj laikė krapylą, o kitoj 
lazdą!

Kai dėl to, jog “ganytojai 
yra išvyti iš tėvynės,” tai 
gryniausia netiesa. Jų nie
kas iš tėvynės neišvarė, bet 
jie patys išbėgo paskui Hit
lerį, kai jo kariuomenė bu
vo iš Lietuvos išvaryta ; 
juos pasmerkė pačių pro- 
hitleriniai darbai!
Kad buvo uždaryti vienuo

lynai, tie veltėdžiu lizdai, 
tai reikia tik pasidžiaugti, 
kad buvo nusikratyta tais 
parazitais. O mokyklų šiuo 
metu Lietuvoje yra dau
giau, negu kada pirmiau, tik 
iš ju pašalintas sutanotas 
kapelionas!

Tai tokie yra istorijos 
faktai.

MIAMI, FLA.
širdingas ačiū visiems
Balandžio 17 dieną atsi

dūriau Doctors Hospital, 
Coral Gables nepavojingai 
operacijai. Pasirodė viskas 
gerai. Bet už savaitės laiko 
prikibo komplikacijų, ir pri
siėjo išbūti ligoninėj tris sa
vaites.

Po dviejų savaičių ambu- 
, lansas atvežė ir mano myli
mą žmoną, kurią ištiko ne
laimė namie: jai einant iš 
virtuvės j garažą ir kojai 
paslydus užsigavo pečius, 
kur trūko kaulas prie nu
garos. Pritaikius “suppor- 
tą,” turėjo išgulėti ligoni
nėje vieną savaitę.

Buvo laimė sutikti dvi lie
tuvaites slauges, tai jautė
mės kaip namie.

Ligoninėj diskriminacijos 
jau nėra: dirba, daktarai, 
slaugės ir darbininkai balti 
ir juodi, ir kubiečiai. Čia 
priežiūra gana gera, valgio 
galima pasirinkti, kokio no
ri.

Mes nemanėme, kad turi
me tiek daug bičiulių ir 
draugų, kurie mus atlankė 
iš arti ir toli. Vieną sek
madienį turėjome 34 lan
kytojus, ir kasdien dauge
lis lankydavo. Gavome 248 
laiškus ir atvirukus su., ge
riausiais linkėjimais greit 
pasveikti. Tai ir nuobo
džiauti nebuvo kada.

Ignas Urbonas mus par
vežė iš ligoninės ir daug vi
sokių valgių atnešė į na
mus. Taipgi Milly Chulada 
atnešdavo pyragą kas sa
vaitę per keletą savaičių. 
Mary Kvetkas mums daug 
'pagelbėjo namų ruošoj ir su 
valgiais, prie to pridėjo dar 
ir didelę gardini ją.

Mudu esame labai dėkin
gi visiems už tokį šiltą at
jautimą. Tas pasiliks mūsų 
atmintyje ant visados. Ačiū 
LDS 75-ai kuopai ir pavie
niams, Lietuvių Socialiniam 
Kliubui ir pavieniams ir vi
siems christams, kurie mūs 
neužmiršo.

Dabar jau esame pusėti
nai pasveikę ir jau patys 
viską, galima sakyti, pasi
darome. Tik Marie dar turi 
nešioti “brace.”

Iš mano prisiminimų
Prierašas prie P. Buknio 
rašto apie mirusį Juozą 

Bekampį, tiilpusio 
“L” Nr. 52

Būdamas giminaitis ir vai
kystėje kartu augęs, gerai 
jį žinodamas, noriu pasa
kyti, kad Antanas Mockai- 
tis gimė ne Katilių kaime, 
bet Jankų kaime, kad Anta
no tėvai augino 3 sūnus— 
Bronių, Juozą ir Antaną— 
ir 2 dukras — Petronę ir 
Marijoną.

Kadangi Jankuose gyveno 
du Mockaičiai, tai Antano 
tėviškę vadindavo Stepais, 
o mano tėviškę — Jankais 
(Jankų Jankus). Dar mums 
mažiems esant, Jankai kė
lėsi į vienkiemius ir buvo 
tik 6 ūkininkai, tai Antano 
tėvams Garliavos prabaš- 
čius. kuris buvo Antano 
motinos dėdė, patarė ir pa
dėjo parduoti savo ūkį Jan
kuose ir pasirinkti gerą ūkį, 
geroje žemėje. Kuomet pir
ko gerą, didelį ūkį Kati
liuose, Antanas jau buvo 
lankęs pora metų Višakio 
Rūdos mokyklą.

Kur Antanas baigė pradi
nę mokyklą, nežinau, g a 1 
Griškabūdvj. 'Vėliau, kai 
sugrįžęs iš Petrapilio buvo 
policijos ir kazokų gaudo
mas, keletą naktų nakvojo 
mano tėviškėje.

Atvykę į Ameriką, ilgą 
laiką su Antanu nesusitiko

me, o susitikę jautėmės kaip 
broliai.

Dabar šiek tiek apie Jan
kus. Dabar yra Jankų kai
mas ir valsčius. Jeigu Am 
tano tėvai būtų pasilikę 
Jankuose, vargiai Jankai 
būtų taip garsūs, kaip da
bar. Mat, valsčius tuomet 
buvo ne Jankų, o Tamošbū- 
džio (Katiniškės), o valk
čius neturėjo savo namo 
raštinei, tai nuomojo Karč- 
rūdės dvaro narna raštinei 
ir nuovadai. Laikui bėgant, 
namai supuvo, ir valsčius 
turėjo iš ten išeiti. “Ujez- 
do načalninkas” atėjo i pa
galbą ir pažadėjo valdiško 
miško valsčiaus pastatams 
ir kiek pinigų. Valsčiaus su
eigoj. kur šis reikalas buvo 
apkalbėtas, Pranas Stalio- 
raitis, kuris didelę dali že
mės buvo pirkęs nuo Anta
no tėvų, pad o v a n o j o 12 
margu savo žemes valsčiui, 
ir toje vietoje išaugo gra
žūs pastatai, reikalingi 
valsčiui, ir nuo tada — ro
dos. 1902 m. — pradėjo va
dintis Jankų valsčiumi, o 
nats Stalioraitis pasistatė 
netolies nuo raštinės pasta
tą ir įsteigė “traktierne-” 
Turbūt ir dabar tas viskas 
vra tik Stalioraičiai ir ma
no tėvai ir Antano tėvai jau 
senokai vra mirę.

Tai tiek iš prisiminimų 
apie Jankus ir Antaną Moc- 
kaitį-Bekampį.

Juozas J. Mockaitis
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prie kitų dalykų, kas buvo 
reikalinga prie namų. Prie 
to, jie visi buvo pažangūs. 
Jaunose dienose buvo ir 

ialistuojanti. Ir labai ge- 
atsimena 1905 metus,

t progresyviškose drau- 
ose prigulėjo visi iki pa
jinių draugijų gyvavi- 
s pasi baigė. Buvo ir 

“Laisvės” skaitytojai. Visoj 
y 1 i n k ė j buvo žinomi 
p broliai Grigučiai, rim- 
geri žmonės.
jepos 24 d. iš Brazinskio 
;k Mortuary, Elizabethe, 
o išlydėtas į nesektantiš- 

kai Rosemont Memorial ka
pines, Newarke. paskutinis 
brolis Petras Grigutis, tu- 

tis 83 • metus amžiaus. 
;i broliai jau buvo mirę 
esčiau. Reiškia, brolių 

• gučių senoji karta pasi- 
gė.

Velionis Petras paliko tris 
sūnus, 3 marčias, 9 anūkus, 

proanūkius ir vieną bro- 
Lietuvoje.
Grigučiai paėjo iš Suval- 
os, Punsko apylinkės, 
n pat paliko visą eilę
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BINGHAMTON, N. Y.
Ozalid unijas darbininkų 

streikas pasibaigė
lUnijos mašinistai liepos 

• 19 dieną nubalsavo baigti 
savo 19 dienų trukusį strei
ką.

Balsavimo rezultatas pa
rodė, kad sulyg unijos su
tartimi visi lokalo 1807 na
riai gaus dešimt centų į va
landą daugiau algos nuo š. 
m. liepos 1 d., ir 9 centus į 
valandą daugiau nuo sekan
čių metų liepos 1 d. Taipgi 
įskaityti septyni apmokami 
šventadieniai, ir bus page
rintos pensijos ir kiti bene- 
fitai. Šis streikas buvo pa
lietęs apie 500 Ozalid dar
bininkų/
Veikia komitetas arabams 

šelpti
Apie 60 narių iš Arab- 

American bendruo menės 
turėjo susirinkimą tiksiu 
suorganizuoti fondą Vidu
rio Rytų arabams šelpti.

Suma n y t o j u buvo Dr. 
Khalil I. H. Semaan.

Keliomis dienomis vėliau 
tas pats Dr. Semaan spau
doje pateikė raportą, kad 
nuo šio darbo pradžios jau 
yra sukelta apie $3,000.

Lankėsi svečiai ..
Pas Joną ir Marijoną Kaz

lauskus lankėsi Jono Kaz
lausko sūnus Vytautas, 
marti ir du anūkai iš San 
Francisco priemiesčio. Jų 
čia atsilankymas buvo dide
lis džiaugsmas tėvui Jonui 
ir pamotei Marijonai Kaz
lauskams.

Prieš apie 30 metų Vy
tautas Kazlauskas paliko 
tėvelius, draugus ir gražųjį 
Binghamtoną ir išvyko į 
Kaliforniją. Ten begyven-

damas įstojo į U S A Air 
Force. Pabaigęs tarnybą, 
pasiliko Kalifornijoje pa
stoviai gyventi.

Mirimai
Liepos 3 d. mirė Katryna 

Kasmauskienė, sula u k u s i 
senyvo amžiaus. Buvo ilga
metė šio miesto gyventoja. 
Gimusi Liet u v o j e . Šioje 
šalyje išgyveno apie 50 me
tų. Velionė savu laiku per 
keletą metų priklausė prie 
LLD 20 kuopos Moterų sky
riaus.

Liūdesyje liko vyras, sū
nus, duktė, trys anūkai ir 
kiti giminės.

Pašarvota buvo Chopyak 
koplyčioje. Palaidota ket
virtadienį, liepos 6 d., 10 vai. 
ryto, Kalvarijos kapinėse.

Liepos 6 d. mirė Antanas 
Palminskas, sulaukęs gra
žios senatvės — 83 metų. 
Liūdesyje liko žmona, duk
tė, sūnus, sesutė Lietuvoje, 
jų šeimos ir kiti giminės.

Buvo pašarvotas R. Bed- 
narsky koplyčioje. Palaido
tas pirmadieni, liepos 10 d., 
9 vai. ryto. Kalvarijos ka
pinėse.

Mirusiems ramybės, o jų 
šeimoms gili užuojauta.

Ona Wellus

Šermenys buvo laisvo po- 
Ižio ir įdomios. Kuomet 

subrinko keturių brolių 
kai ir anūkai, tai buvo 
ai gražus skaitlingas bū- 

ryi jaunų intelige n t i š k ų 
žmonių . Vieni poteriavo, 
da igiausia moterys, o kiti 

eiškė savo užuojautą pa
vedami prie velionio 
*sto. Vaiku vedvbos su- 
išė tautą ir religiją. Ta
li. rodos, visi buvo pasi- 
kine. įvairiu gėlių buvo 
vainikai. T kapines nalv- 
o pilni 15 automobilių, 
tano paguldytas palei sa- 
žmona Ona. kuri buvo

bū

va 
lai

išr 
stc 
ka 
nu 
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dė

vo
miĮrusi jau prieš kelioliką 
me tu.

kadangi velionis paskuti- 
is metais gyveno pas sa- 
sūnu S ta n lie v. Clark 

[lestuke, tai visa tėvn lai
svių nrocedūra jis ir 
irkė. Nuo kaniniir visi 
vdovai buvo pakviesti į 
rezidencija ir labai gra- 
i pavaišinti.

Koplyčioj prie grabo ir 
:iinėse trumpus prisimi

nimus pasakė Ignas, nes jis 
žinoio juos ir, labai ge- 

girdėjo kain anie ketu- 
brolius. kurie sugyveno 

tain broliškai nėr visa iu 
gyvenimą ir paliko nemažas 
ge ’ai aprūpintas šeimas.

Direktoriaus Brazinskio 
Park Mortuary patarnavi
mas buvo pagirtinas.

Visi broliai atvvko i New 
'sey ir visą laika čia iš- 
veno ir čia pasiliko amži-
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Tegul būna nuoŠirdžiau- 
užuojauta velionio vai- 

gimi- 
ns ir draugams, o Jam— 
žiną ramybė Amerikos

Dar kartą nuoširdžiai 
ačiuojame visiems bičiu
liams ir draugams —- vieti
niams ir iš kitų valstijų, ku
rie užjautė mus.

Marie ir John Koch

Clark, N. J.
Palaidojom Petrą Grigutj
Elizabetho apylinkėje gy

veno keturi broliai Grigu- 
čiai: Jonas, Antanas, Domi
ninkas ir Petras. Ameriko
je jie atsirado prieš apie 68 
metus. Vieni anksčiau, o 
kiti vėliau. Įdomu, kad tarp 
jų buvo nepaprastas sutar
tinas broliškumas. >Visi iš 
amato buvo dailidės ir dir
bo skirtinguose fabrkuose - 
įmonėse. Visi turėjo savo 
stubas, kas, suprantama, 
nesudarė sunkumų bendrai 
veikiant, kuomet patys bu
vo statytojai, sugabūs ir

k ą m s, iu šeimoms, 
nė 
an 
žemėje.

Velionio sūnus Stanley pa- 
au <ojo “Laisvei” $10.

Prie velionio užuojautos 
sidėjo: K. Paciūnas, S. 

Paulauskas, A. Skairius ir
I. Beeis.

nr

Ignas

PAKeLe KAINAS
Washington. — Interstate 

Commerce komisija leidžia 
ežinkelių kompanij o m s 
šėlti kainas ant perveža

mu visokių prekių. Kompa

ge 
pa

nijos tikisi, kad per viene
rius metus jos gaus apie 
$300,000,000 daugiau negu 
ligi šiol. ■ .
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V. BURKAUSKAS

Ką jūs žinote apie Norvegiją
Norvegija, kaip ir kitos 

Skandinavijos šalys, priski
riama prie aukšto pragyve
nimo lygio šalių ir laikoma 
kapitalistinio pasaulio pa
vyzdžiu. Tai savo progra
moje primygtinai pabrėžia 
socialdemokratų ir buržua
zinių partijų vadovai, pro
paguodami skandinaviškos 
sistemos pranašumus, tvir
tindami, kad šalyje jau įgy
vendintas visaliaudinės ge
rovės principas.

i

Be abejo, negalima neig
ti aukšto Norvegijos pra
gyvenimo lygio, mokslo ir 
technikos laimėjimų. Tačiau 
negalima susidaryti pilno 
šalyje esamo vaizdo, jei ne
matysime susidariusių ir vis 
aštrėjančių sudėtingų socia
linių problemų, darbo žmo
nių kovos prieš stambaus 
kapitalo įsigalėjimų, š i e 
klausimai Norvegijos darbo 
žmonėms yra labai svarbūs. 
“Gerove šalyje” ne visiems

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, Norvegija, 
pertvarkiusi ekonomiką tai
kiai statybai, pasiekė nema
žai laimėjimų. Darbininkų 
klasė, aktyviai įsijungusi į 
šalies pramonės išvystymą, 
įnešė didelį indėlį, keliant 
liaudies gerovę, pragyveni
mo lygį.

Tačiau, kaip rodo įvykių 
eiga, oportunistiniai social
demokratų lyderiai, ištisus 
30 metų buvę valdžioje, nė 
nemanė imtis kokių nors es
minių priemonių kapitaliz
mui pakeisti nauja socialine 
santvarka, garantuoti dar
bininkų klasės iškovojimus.

Kaip rodo oficiali statis
tika, 15 procentų visų Nor
vegijos kompanijų akcijų 
yra užsieniečių rankose. 
JAV kapitalistai valdo be
veik visas norvegų įmones, 
apdirbančias ir aprūpinan
čias šalį naftos produktais. 
Jų rankose yra taip pat be
veik visos spalvotųjų meta
lų gamybos įmonės. Švedi
jos kapitalistai valdo dau
gumą metalurgijos, kalnų 
ir elektrotechnikos pramo
nės įmones. Vadovaujantį 
vaidmenį plieno lydimo pra
monėje užima Anglijos ka
pitalistai, o aliuminio ir ni
kelio pramonėje—Kanados 
monopolijos.

Komunistų partija
Norvegijos darbininkų 

klasės prieakyje yra Komu
nistų partija. Vienas iš ak
tualiausių šio meto uždavi
nių komunistams yra kova 
už demokratiją įmonėse, t. 
y. už teisių išplėtimą, tvar
kant įmonės darbo organi- 
ziciją, visuomeninės kontro
les įvedimą kapitalo įdėji
mams ir pan. Štai kodėl 
paskutinis Komunistų par
tijos suvažiavimas vyko šū
kiu: “Demokratijos atnau
jinimas ir jos išvystymas.”

Dabar darbdaviai įnirtin
gai atakuoja profsąjungas, 
siekdami vis labiau sumen
kinti jų vaidmenį kovoje už 
darbininkų reikalus. Šioje 
kovoje kapitalistams pade
da buržuazinė vyriausybė 
ir jos organai. Kiekvieno
je bent kiek aštresnėje si
tuacijoje bent kiek išvengti 
masinių streikų, panaudo- 
jas algų diktato metodas, 
įstatymas apie prievartinį 
valstybinį arbitražą ir ki
tas įplaukas reguliuojan
čios priemonės. Visos jos 
nukreiptos prieš darbininkų 
interesus, kadangi sprendi- 
m'ai priimami centralizuo
tai daugiausia iš stambių

monopolijų pozicijų. Dir
bantieji priverčiami sutikti 
su darbdavių sąlygomis;

Matydami tokią padėtį, 
net karšti “geltonųjų” prof
sąjungų lyderiai su baime 
pradėjo kalbėti apie išgir
tosios norvegiškos demo
kratijos išsigimimą.

Aštrėjanti klasių kova
Buržuazijos atstovai, so- 

cialdem o k r a t ų ideologai, 
plačiai propaguodami darbi
ninkų ir buržuazijos solida
rumą, tvirtina, kad šalyje 
vyrauja “socialinė taika,” 
“socialinis partnerišku- 
mas.” Jų tikslas įtikinti dar
bo žmones, kad pastarieji 
atsi sakytų klasių kovos. 
Buržuazija, remdamasi de- 
magogin i a i s gudravimais, 
stengiasi įdiegti darbo žmo
nėms, kad norvegiškas ka
pitalizmas (pastarasis žodis 
dažni ausiai išvis nemini
mas), esą, praradęs savo iš- 
naudot o j i š k ą prigimtį ir 
laipsniškai peraugęs į “kla
sines taikos” ir “visaliaudi
nės g e r o v ės” visuomenę, 
kurioje išnyksta antagonis
tiniai prieštaravimai. Tvir
tinama, kad dabar proleta
riatas išnykstąs, o samdo
mieji darbininkai siekia 
bendradarbiauti su kapita
listais. Tačiau tikrovė rodo 
M kitą. .

Kapitalo agresija
Monopolijos puola darbi

ninkų užmokestį, keldamos 
kainas, įšaldydamos darbo 
užmokestį ir pana šiomis 
priemonėmis. Įmonės užda
romos išimtinai darbininkų 
sąskaita. Darbininkai, pir
moje eilėje vyresnio am
žiaus, išmetami į gatvę. 
Apie tai iš anksto neįspėja
mi. “Kartu su alga vokan 
įdedamas pranešimas, kad 
tai yra paskutinė jo alga 
šioje gamyboje” — 1967 m. 
vasario 17 d. rašė Komunis
tų partijos dienraštis “Frih- 
heten.” Moterys ir jauni
mas tegauna vos 50-70 pro
centų vyrų uždarbio. Skur
džiomis sąlygomis gyvena 
darbininkai-užsieniečiai. Jie 
nėra profsą jungų nariai, 
todėl faktiškai neturi jokių 
teisių. : i

Norvegijoje, kaip ir kiek
vienoje kapitalistinėje šaly
je, yra kapitalistų grupuo
tė, kuri nulemia šalies eko
nominį gyvenimą. 91 Nor
vegijos kapitalistų šeima 
valdo iš esmės visus pagrin
dinius šalies gamybinius ir 
finansinius resursus.
Stambiausi norvegų kapi

talistai yra laivų, įmonių, 
miškų ir bankų savininkai.

Darbininkai priešinasi
Monopolijų augimas didi

na klasių kovą. Darbininkų 
judėjimas vis dažniau susi
duria su ekonominėmis so
cialinėmis problemomis, nes 
vyksta mokslo ir technikos 
evoliucija, ekonominė inte
gracija, struktūrinis ir tech
nologinis pertvarkymas.

Vienas iš aštresnių klasių 
kovos formų Norvegijos są
lygomis yra streikai.

Paskutiniai s i a i s metais 
plečiasi streikų socialinė ba
zė, streikuoja ne tik įmonių 
ir gamyklų darbininkai, bet 
ir valstybiniai bei prekybos 
tarnautojai, mokytojai, au
totransporto, . aviakompani
jų bei komunalinio ūkio daru 
buotojai.

Kaip žinoma, šiuo metu 
įtakingiausia partija vy
riausybėje yra konservato-

riai, kurių svarbiausias rin
kiminis šūkis buvo asmeni
nės nuosavybės laisvė. Nau
joji vyriausybė imasi prie
monių sustiprinti buržuazi
jos pozicijas ir jos įtaką ša
lies valdyme. Šiuo metu yra 
aktualus klausimas dėl dar
bo dienos sutrumpinimo iki 
42.5 vi. darbo savaitės. Ta
čiau darbdaviai, norėdami 
sukiršinti darbininkus prieš 
tarnautojus, siūlo darbinin
kams sumažinti darbo’ va
landų skaičių tik su ta są
lygų, jeigu tarnautojams, 
dirbantiems mažiau 42.5 vai. 
per savaitę, darbo laikas 
bus pailgintas. Kapitalistai 
sugalvojo tokius reikalavi
mus ne atsitiktinai. Šiuo 
metu yra apie 420,000 tar
nautojų. 1966 m. jie sudarė 
35 procentus visų dirban
čiųjų. Jų skaičius auga, to
dėl darbd aviai nori, jais 
remdamiesi, priversti darbi
ninkus sumažinti savo rei
kalavimus.

Tačiau tarnautojų ir dar
bininkų profsąjungos dabar 
vienija savo veiksmus, ruoš
damosi sekančių —1968 me
tų—sutarčių svarstymo pe
riodui.

Klasių kova įgauna vis aš
tresni pobūdį, todėl Komu
nistų partija ragina dirban
čiuosius vesti ryžtingesnę 
kovą prieš monopolinio ka
pitalo įsigalėjimą. Vienu iš 
svarbiausių savo uždavinių 
partija laiko kovą už refor
mas, kurios galėtų pakeisti 
klasinių jėgų santykį visuo
menėje darbininkų naudai.

Worcester, Mass.
Vasara jau įpusėjo. Šie

met ji lietinga, bet visur— 
gėlynai, žalumynai, gamtos 
papuošalai, kur tik užma
tai.

“Laisvės” rudeninis pikni
kas rugpjūčio 13 d. įvyksta 
pačiu gražiuoju laiku. Su
važiuos daug mūsų plačios 
apylinkės pažangiečių mū
sų mylimam laik r a š č i u i 
“Laisvei” paremti, dar kar
tą praleisti laiką gražiaja
me Olympia parke — su gi
minėmis ir draugais.

Čia, be vaišinimosi, girdė
sime daug gražių dainų. 
Atvažiuoja mūsų visų ger
biamas Hartfordo Laisvės 
choras, vadovaujamas Wil
ma Hollis. Atvyksta su savo 
rėmėjais ir geraisiais paly
dovais — pilnas didelis bu- 
sas. Taipgi dainuos ir Ai
do choro solistai: O. Dirve- 
lienė, Irena Janulienė, J. Sa
baliauskas, pianistė H. Ja- 
nulytė-Smith. Tai bus vie
nas iš gražiausių pažangie
čių suvažiavimų.

Dainų programa tikrai 
bus graži. Hartfordo cho
ras visada mus palinksmi
na gražiomis dainomis, o 
mūsų solistams kas gali pri
lygti? Turėsime svečių ir 
iš tolimų kolonijų, o gal ir 
dainininkę. Prašome visus 
dalyvauti, o rengėjai bus 
siruošę, kad nė vienas nebū
tų alkanas ir ištroškęs.

IŠ ARGENTINOS
Gerbiamieji:

Norėčiau jums pranešti ir 
pasidžiaugti, kad liepos 22 
d., po keleto metų tylos (iš
skyrus šeimyniškas suei
gas), padarėme pramogą 
V. Majakovskio klube, Ber- 
naly, su dainų programa ir 
šokiais. Šokius atliko jau
nuolės. Muzikantu buvo R. 
Aleksiniukas. Labai sėk
mingai atliko visos jaunos 
Argentinoje gimusios mer
gaitės. Tai labai pagirtina.

Choras nustebino visus, 
kad po tiek daug laiko ne
dainavęs taip puikiai atro
dė ir taip sugabiai sudaina
vo keletą dainų, kad smar
kus publikos plojimas pri
vertė vėl dainavimą pakar
toti. Žinoma, verti pagar
bos visi choristai, ypač cho
ro diregentas Ig. Andrijau
skas. Chore matėsi keletą 
naujų ir keletą jaunų mer
gaičių. Žinoma, daugelis 
choristų išvažinėj ę, kiti 
grįžę Lietuvon, kiti jam mi
rę. Gaila, .. kad tiek daug 
turime lietuvių jaunuolių 
Buenos Aires mieste, o jų 
nėra mūsų chore. Reikėtų 
dėt pastangas ! ir juos 
įtraukti į chorą.

Svečių atsilankė apie 400, 
dauguma iš Buenos Aires, 

i bet buvo ir iš kitų rajonų. 
Reikia priminti tai, kad 
oras buvo šaltas, drėgnas, 
senesnio amžiaus žmonėms 
labai nepatogus. Taipgi pas 
mus ir transportas šiais lai
kais labai prastas.' Ir kaip 
tik tuo laiku buvo1 suardy
tas tiltas, kas taipgi trukdė 
kai kam atvykti į pramogą, 
kiti net kelyje buvo sutruk
dyti. Nepaisant visų kliū
čių, parengimas labai gerai 
pavyko.

Pramogos pasisekimas su
kėlė pas visus gerą ūpą, su
stiprino sveikatą ir pailgino 
amžių. Tikimės dabar turė
ti ir daugiau panašių pa
rengimų. “

Tarybų ambasados konsu
las Antanas Juršėnas su sa
vo žmona Leokadija ir sū
numi išvyko Tarybų Lietu
von atostogas praleisti. 
Taipgi išvyko vienas Ar
gentinos veikėjas.

Daug gero visiems.
Jonas

Buenos Aires. VII-26.

St. Petersburg, Fla.
Liepos 23 d. Lietuvių klu

bas drauge su choru su
rengė banketą su progra
ma. Banketas buvo pašvęs
tas išleistuvėms šio klubo 
choro mokytojo Alberto 
Mateikos, kuris dar tik ke
letą mėnesių pasidarbavo 
mokydamas šį chorą ir įsi
gijo šios apylinkės lietuvių 
simpatijos. Dėl to ir publi
kos daug dalyvavo.

Choras puikiai atliko pro
gramą. Buvo ir solistų, po 
antrojo pasaulinio karo čia 
atvykusių ateivių. Publika 
buvo

Po 
baro

programa patenkinta, 
to buvo šokiai, o prie 
taipgi linksminosi.

Saintpetersburgietis

Tokio.—Japonijos, minist
rų kabinetas užgyrė japo- 
nų-danų projektą, pagal 
kurį turi būti- nutiesta kab- 
legramos linija tarp Japo
nijos ir Sibiro. Linija tę
sis per Japonų jūrą ir jos 
nutiesimas kaštuos apie 10 
milijonų dolerių.

Honjg Kong. — Čia ir vėl 
įvyko areštai: suimta apie 
117 žmonių, veikusių prieš 
vietos valdžią.

Tūkstančiai pabėgo 
iš Wuhano

GautomisHong Kong.
iš Kinijos žiniomis, tūks
tančiai žmonių išbėgo iš 
pramoninio miesto Wuha- 
no, kur vyksta mūšiai tarp 
Mao šalininkų ir jo oponen-

Santa Monica, Cal.—Kali
fornijos gubernatorius Rea
gan buvo operuotas: išimti 
akmenys iš tulžies.

VILIUS BALTRĖNAS

Į bendrą kūrybos aruodą
(100-osioms Sofijos Pšibiliauskienės gimimo mėtinėms)

Pirmieji Lazdynų _ Pelė
dos kurmiai pasirodė dar 
devynioliktojo šimtme č i o 
pradžioje. Per porą, trejetą 
vėlesnių dešimtmečių .Laz
dynų Pelėda išpopuliarėjo, 
kaip viena ryškesnių to me
to lietuvių literatūros kūrė
jų. Teisingiau pasakius, iš- 
popu 1 i a r ė j o jos knygos; 
apie autorę nei redakcijos, 
nei tuo labiau visuomenė 
plačiau nežinojo.

Tik 1930 m. poetas Liu
das Gira atskleidė paslaptį: 
pasirodo, kad Lazdynų Pe
lėdos slapyvardžiu pasira
šinėjo dvi rašytojos, dvi se
serys Ivanauskaitės, pagal 
vyrus — Sofija Pšibiliaus
kienė ir Marija Lastauskie
nė. Beje, vyresnioji, Sofija 
Pšibiliauskienė, kuri į Laz
dynų Pelėdos vardu pava
dintą kūrybos aruodą įnešė 
didžiausią dalį,' buvo jau 
mirusi 1926 metais.

M. Lastauskienė išgyveno 
iki 1957 metų, po sesers mir
ties savo kūrinius jau pasi
rašinėjusi savo pavarde, o 
rašinėjusi lietuviškai. Kol 
vyresnioji sesuo buvo gyva, 
M. Lastauskienė kūrė len
kiškai — į lietuvių kalbą 
juos išversdavo Sofija Pši
biliauskienė, be abejo, su
teikdama jiems savo bruo
žų, Tur būt, todėl niekas ir 
neįžvelgė, kad čia rašoma 
ne vieno asmens.

Iš jų gyvenimo
Abi Ivanauskaitės gimė 

Tryškių valsčiaus Paragių 
dvare, tik Sofija — penke- 
riais metais anksčiau. Šie
met, rugsėjo 16-tą, nuo jos 
gimimo dienos sukanka ly
giai šimtas metų.

Iš pat mažumės Sofija 
Ivanauskaitė sus i d ū r ė su 
išsigimstančios bajori j o s 
gyvenimu, iš arti matė ir 
valstiečių vargus. Vėliau, 
ištekėjusi už alkoholiko 
dvarininko, pati įpuolė į di
delį skurdą. Nusivylusi su
lenkėjusia, materialiai ir 
moraliai smukusią bajorija, 
ji suartėjo su lietuvių naci
onalinio išsivadavimo vei
kėjais, ėmė bendradarbiau
ti “Varpe” bei “Ūkininke”, 
O į literatūrą ją, kaip ir 
daugelį kitų to meto rašyto
jų, atvedė populiarusis pa
žangiosios anų laikų visuo
menės veikėjas Povilas Vi
šinskis.

Sunkūs buvo laikai. Visą 
gyvenimą Sofija Pšibiliaus
kienė vertėsi atsitiktiniais 
darbais ir mirė be laiko, pa
kirsta džiovos. Ne atsitikti
nai jos kūryboje ryškiai at
spindėtas paprastų, vargo 
žmonių kelias. Jau pačiuose 
pirmuosiuose Lazdynų Pe
lėdos kūriniuose — apysa
koje “Našlaitė” (1898 m.), 
apsakymuose “Proklamaci
jos”, “Tinginys” ir kt. — 
gvildenami pobaudžiavinio 
kaimo ir dvaro santykiai, 
parodoma, kad dvarininkai 
ir valstiečiai — dvi priešin
gos jėgos, kad jos negali ei
ti išvien.

Jau ėmusius įsigalėti ka
pitalistinius santykius ra
šytoja plačiau atskleidė vie
name geriausių ankstyvųjų 
savo kūrinių — apysakoje 
“Klajūnas” 
miesto varguomenės gyve
nimą — apsakymuose “Ka
lėdų išvakarės”, “Vienas iš 
daugelio” ir kituose.

Nusivylimas
Po 1905-1907 m. revoliu

cijos, įsisiautėjus reakcijai,

rašytoja nusivylė ko v o s 
sėkmingumu, ii’ tai atsi
spindėjo didžiausiame to 
meto jos kūrinyje — • apysa
koje “Klaida”, pradėtoje 
rašyti dar prieš revoliuciją 
ir baigtoje reakcijos metais. 
Mažiau ta žalinga nuotaika 
pasireiškė kitoje apysakoje 
—“Ir pražuvo kaip sapnas” 
(1908 m.). Tema ta pati, 
kaip ir jau minėtoje “Naš
laitėje”—socialiniai pobau
džiavinės Lietuvos proce
sai, tačiau čia tai pavaiz
duota daug ryškiau, išsa
miau ir giliau.

Toliau šią temą rašytoja 
plėtojo po pirmojo pasauli
nio karo, pirmaisiais buržu
azijos valdymo metais pa
rašytuose kūriniuose — ap
sakymuose “Du pasauliu”, 
“Laimingi,” “Liucipieriaus 
piršlybos”, “Dėdės šposas” 
apysakoje “Ponas Dramb- 
levičius,” romane “Iki mir
ties” ir tt. Ypatingą vietą 
Lazdynų Pelėdos kūryboje 
užima kūriniai vaikų gyve
nimo tematika — “Pavasa
rio rytmetį”, “Prie laimės” 
ir ypač populiarusis apsa
kymas “Motulė paviliojo”.

Pelnytas pripažinimas
Neilgai tegyveno Sofija 

Pšibiliauskienė, tačiau, se
sers talkininkaujama, į lie
tuvių literatūrą ji įnešė ne
paprastą indėlį. Be dauge
lio smulkių leidinių, 1924- 
,1928 metais išspausdinti 
penki Lazdynų Pelėdos raš
tų tomai. Plačiausiai jos kū
ryba pasklido pokario me
tais: 1951 metais pasirodė 
“Rinktiniai raštai”, 1955- 
1956 m. septyniais tomais 
išleistas pilniausias jos raš
tų rinkinys lietuvių kalba ir 
rinktinių raštų * rinkin y s 
rusų kalba.

Rašytoja, kurios tikro
sios pavardės ir literatūri
nio gyvenimo aplinkyb i ų 
iki pat jos mirties niekas

(19 0 2 m.), o

i

Anzelmas Matutis
LAIŠKAS BROLIUI

UŽ MARIŲ
Seneliai plaukdavo už marių^ 
Kh mpėti, alkani, vyžoti...
Laivais varguolių ir bedalių
Laimužės plaukė jie ieškoti.

vėtros plakė,
nos gėlė
y svečiojoj už Atlanto. ..

Ir tu —
Lyg gluosnio atžalėlė —

šal 
šal

Stebies ant svetimojo kranto.

Broliuk,
Ar

Ai 
žv 
Ai

tu kuomet girdėjai i 
Dangaus varpelį—vyturiuką? 
Ar bematei, kaip ryto vėjai 
Nuo Nemuno nušluoja rūką?!

tu, milžinkapin įkopęs,
slgei į girių žalią juostą?
, byrant gintarams į kopas, • 

Tau saulė glostė 
Rausvą skruostą?!
Tau sodai kriaušių nesvarino, 
Nelinko tau rugiai prie kelio...

oliuk,Br
Ar pilį Gedimino
Matei bent knygoje senelio?

Laiškeli, lėk balandžio skrydį 
Pas brolius, sesutes už jūrų.’A 
Ir
—4 Atskriskit aplankyti
Namų — namučių mylimųjų !

kviesk:

Sisėsim čia 
uį balto stalo, 

dais kvepės medus gelto- 
Lnas.

Ži

ži
M

arėk —
ama—tėvynė dalo 

Po kvepiančią riekutę duonos.

Beržai pro langą glosto
[plaukus, 

Ir didmedžiai, bijūnai žydi...

P

vyk, broliuk!
š Tavęs laukiu. . . 
ačiai varteliai- atdaryti!

Graikai ryžtasi kovoti
Bonna. — Į Vokietiją at

bėgę Graikijos politiniai 
veikėjai sako, kad Graikija 

prasidės pilietinis karas, 
gkl toks, kaip Vietname. 
Graikai kovos už nuverti
mą karaliaus ir fašistinės- 
m ilitarinės diktatūros.

je

ačiau nežinojo, pokario 
etais susilaukė pelny t o 

pripažinimo.

P

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Am eriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija >
Paraše Antanas Bimba 4

550 puslapių. Kaina $1.50.
nušviesta ir apibūdintaŠioje knygoje jūs rasite

visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai pa1 —
klausimų apimtį. Pavyzdž

Baltieji vergai ir jų vieš 
Negrų vergovė Ameriko; 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasėš susifo 
Pilietinis karas arba antr
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis 
Streikai, Darbo Riteriai, 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir 
Socialistai, profesinės sąj 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo A 
Didžiųjų kovų audra 
Bedarbių kovos 1928-1940 metais 
Streikai, profesinės sąjungos ir ‘ 
Ruzveltas,1 “Naujoji; daly i

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE

rodo didžiulę temų ir 
iui:

pačiai 
e

rmavimas (1783-1860) 
jji Amerikos revoliucija

(1873-1880) 
profesinės sąjungos

pirmasis pasaulinis 
įmgos ir jų politinė

nerikoje pradžia

karas
veikla

Naujoji dalyba 
ba? ir komunistai

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Penktadienis, Rugpjūčio (August) 4, 1967 L A I s v e

PHILADELPHIA, PA.
£ Nusigando rasistai
X Liepos 27 dieną miesto 
olirmistras J. H. Ta t e ir 
policijos viršyla F. Rizzo 
viešai paskelbė kaip ir karo 
stovį (“state of emergen
cy”). Draudžiama gatvėse 
ir viešose publikos įstaigo
se susitelkti grupėmis, di
desnėmis kaip 12 asmenų. 

(O jeigu kas prasižengs 
greitosios apsaugos įsaky
mui, bus baudžiamas po 2 
metu atėmimu laisvės. Šis 
staigiosios apsaugos įsaky
mas galios iki rugpiūčio 11 
dienos.

Mūsų miesto aukštieji pa
reigūnai jau gerai susipaži
nę su kilusiomis mieste 
riaušėmis ir būkštauja. Ta
čiau nesiima jokių priemo
nių riaušių kilimo priežas
tims prašalinti. O policijos 
paikos ir kulkos labai neap
galvotas receptas malšini
mui riaušių!

»
Pirm ateinančio rudens 

rinkimų miesto burmistras 
demokratas Jame Ta te ge
rinusi, kad tik vėl būtų iš-

bių asmenų. Darbo norin
tys bus poniškai nuvežami 
miesto sunkvežimiais tiesiai 
į darbavietes.

Kažin kodėl Philadelphi- 
jos “hippies” yra policijos 
persekiojami. Eidamas per 
Rittenhouse square parką, 
pastebėjau sėdint grupę il
gaplaukių vaikinų ir mer
ginų, prisisegusių po gėlę 
kasose. Nei iš šio, nei iš to, 
parko policistai pradėjo 
juos varinėti... O jie, ro
dosi, nieko blogo nedarė. 
“Hippies” atrodo kaip ir

■ visi kiti žmonės ir elgiasi 
' padoriai. O jau tų merginų 
! meilumas! Katram asme- 
i niui tenka arčiau “hippių” 
I atsisėsti, tai jos tik pliaukšt 
* ir pabučiuoja — ar jauną 
! ar seną. Šių žinučių rašy
tojas irgi yra gavęs karštą 
bučkį nuo dailios “hippės”.

• • •
LLD 10 kuopos nariai, 

prašomi atsilankyti j kuo
pos susirinkimą 12 dieną 
rugpiūčio, 2 vai. popiet. Ne
paisykit karšto oro.

Mūsų draugas P. Bara
nauskas sveiksta namie po 

axv.x operacijos. Bet po daktaro 
suradęs net 500 darbų Į priežiūra.

Laisvės Reporteris

rinktas majoro pareigoms! 
— jis per televiziją ir radi-! 
ją paskelbė, būk tai kur
nors s
dėl skurdo paliestų bedar-'

BROCKTON, MASS.
Sužinojau, kad “Laisvės” 

skaitytojas Antanas Biliū
nas jau antra savaitė guli 
Phaneuff ligoninėje. Lau
kia operacijos.

Toje pačioje ligoninėje 
vra ir John Sestavickas.

dar vis nesuranda li
gos priežasties.

Liepos 26 d. mirė Andrew 
Kireilis Foxboro nervų ligo
ninėje, turėdamas 75 metus 
amžiaus. Pirmiau buvo so
cialistas, vėliau nuėjo pas 
tautininkus ir neprigulmin- 
gon parapijom Bandė išsi
mokslinti kunigu, bet gavo 
nervų suįrimą. Liūdesyje 
liko jo žmona Stephanija, 
kuri irgi toje pačioje ligo
ninėje randasi. Laidotuvė
mis rūpinosi jo duktė Lilija 
Colombo. Palaidotas Mei- 
rose kapinėse. Šermeninė
je buvo daugiausia kitatau
čių.

^paisvietė K. Railienė tu
rėjo sunkią operaciją God- 
da7d ligoninėje, Stough to
ne. Sako, operacija gerai 
pavyko.

Laisvietis M. Ambrose iš 
ligoninės parvyko ir jau an
tra savaitė namie. Džiau
giasi, kad viskas jam ge
rai pavyko.

Antanas Wallan ilgą laiką 
buvo ligoninėje net po kele
tą sykių, daug kentėjo. Da
bar jau namie gerokai pa
sveikęs. Užsisakė abu su 
Rože buse vietą važiuoti į 
“Laisvės” pikniką rugpiū
čio 13 d., Olympia parke, 
Wo^iesteryj.

iip pat pasveiko ir Fr. 
Markevičius ir jis važiuos 
į pikniką.

M. Zaliukienė, išbuvusi ne
toli metų ligoninėje, dabar 
namie ilsis pas savo vai
kus.

“Laisvės” liepos 18 d. lai
doje tilpo sąrašas tų, ku
rie davė dovanų “Laisvės” 
piknikui liepos 2 d. Bet bu
vo praleista B. Lapinskienė, 
dovanojusi pyragą.

Prisimenu velionį Petrą 
Kmarą, mirusį geg. 27 d.' 
Jis skaitė “Laisvę” nuo pat 
pradžios, taipgi skaitė kitą 
pažangiąją spaudą, ypač 
gaudamas iš Tarybų Lietu
vos. Dabar gavau jo pali
kimo pakvitavimus: “Lais
vei” $200, “Vilniai” $100. Jo 
žmona viską išpildė. Dar ža
dėjo kada nors paremti ir 
“Liaudies Balsą.”

George Shimaitis

Bonna—Heidelberge mi
rė įžymus vokiečių moksli
ninkas - chemikas d-ras Ri
chard Kuhn. 1938 metais 
jam buvo suteikta Nobelio 
premija, bet Hitleris už
draudė ją imti. .Mokslinin
kas 66 metų amžiaus.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirin
kimas įvyks šeštadienį, rug
piūčio (August) 12 d., 2 vai. 
popiet, salėje 1154 N. 4th St.

Draugai ir draugės: Atvy
kite į šį susirinkimą pasitarti, 
padiskusuoti apie organizaci
jos bėgančius svarbius reika
lus. Pakalbinkit įrašyti ir nau
jus narius į mūsų kuopą.

Valdyba
(59-60)

NORFOLK, MASS.

Liepos 31 d. sukanka metai kai mirė mano 
mylima žmona

Magdalena Waitkevičienė-Matoniūtč
? Metai praslinko, metai prabėgo kai tave smer- 
tis užmigdė amžinai.

A. Waitkevicius

Lewiston-Auburn, Me.
Liepos 17 d. pasitraukė iš 

gyvųjų tarpo per kelerius 
metus sirginėjusi Uršulė 
Sabaliauskaitė-V aitonienė.

Gimusi Lietuvoje, Kupiš
kio apylinkėje, 1891 m. lap
kričio 15. Palikusi tėvelius, 
sesutę, broliuką ir gimtąjį

Uršulė S. Vaitonienė

kaimą, vargo spaudžiama, 
atvyko į pasakišką aukso 
šalį laimės ieškoti 1913 m. 
O 1918 metais ištekėjo u ž 
jaunuolio Orneliaus Vaito
nio. Abu gana sunkiai dirb
dami, sukūrė sau puikų šei
mos gyvenimą. Užaugino 
ir išmokslino du sūnus, ku
rie irgi yra vedę ir augina 
savas šeimas.

Velione per visą savo gy
venimą dirbo Bates Manu
facturing Go. audykloje. 
Sulaukusi pensijos amžiaus, 
1957 m. išėjo į pensiją. Bet, 
paliesta, ligos , neilgai savo 
darbo vaisiais džiaugėėsi, 
nors gyveno pasiturinčiai.

Velionė buvo draugiška, 
linksmo būdo ir su visais 
stengėsi gerai sugyventi. 
Taipgi priklausė Lietuvos 
Dukterų pašalpinei drau
gystei.

Liūdinčius paliko savo 
gyvenimo draugą, du sūnus 
ir tris anūkus. Lietuvoje 
paliko sesutę Damulę Jur- 
gevičienę ir brolį Albiną Sa
baliauską. Tapo palaidota 
religiškai airių Mount Hope 
kapinėse.

Draugai, pažįstami ir 
Dukterų draugystės delega
cija palydėjo paskutinėje 
kelionėje.

Tebūna mūsų nuoširdi už
uojauta velionės gyvenimo 
draugui ir sūnums.

Anna ir Jonas Walins 
Florida

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Lietuvių Mo

terų klubo Įvykusiame susi
rinkime, liepos 13 d., daly
vavo gražus būrys narių ir 
svečių- l

Iš įvykusio sėkmingo pa
rengimo, komisija davė gra
žų raportą, kuris buvo pri
imtas su pagyrimu. Dėko
jame visiems, kurie parėmė 
su dovanomis. Taipgi dėko
jame ir dalyviams už skait- 

1 lingą atsilankymą.

“Laisvei” ir “Vilniai” nu
tarta pasiųsti po $10 auką.

Šiame susirinkime gavo
me vieną naują narę — Ka- 
tariną Tervą.

Sergančių narių turime 
kelias.

Vera Young serga jau ilgą 
laiką ir gydosi pas savo 
dukterį, 1727 Cre s t w o o d 
Rd., Mayfield Heights, Ohio 
44124.

O. Bumbas serga ir ran
dasi namie, 14411 Jennie 
Ave. N. E., Clevelande.

K. Mazan būva pas dukrą 
Kundrot. O. Masowich irgi 
pas dukrą.

Skeivienė liepos 29 d- grį
žo iš ligoninės. Bėgyje, šešių 
mėnesių turėjo dvi operaci
jas. Jos dukra taipgi ligo
ninėje. Jų namų adresas: 
655 E. 240th Street, Euclid, 
Ohio 44118.I

Margaret Skeivienė ran
dasi St. Vincent Charity 
Hospital, 2222 Central Ave., 
Clevelande, Ohio 44115.

Baužute šiomis dienomis 
turėjo sunkią operaciją.

Visoms ligonėms linkiu 
greito sustiprėjimo!

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks rugpiūčio 10ūl.,l 
vai. po pietų, 12618 S h a w 
Avenue. A. S.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

"LAISVES" PIKNIKAS
Worcester, Mass.

Išanksto rengkites jame dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

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

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

ežero. Yra įruošta puiki maudynė.

Įspūdingą programą atliks:

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Wilma Hollis, dainuos gražias dainas

WOMAN for pantry work, also 
woman to cook. Must be exper
ienced. Good pay. Apply:

FLYING W. RANCH 
Fostertown Road

Medford, N. J. Call 609-267-5801.
(59-60)

COOK & LIGHT HOUSEWORK

Live in Good wages.
Exp. and references.

Conv. loc. LA 5-0400.
(59-60)

HOUSKEEPER
Gen. Good cleaning woman.

Mature. 5 days a week. 8:30 to 4:30.
For Doctor’s home & office.

Refs. & exp.
Call HO 7-3443. (59-60)

LADIES. Make money in your 
spare time. Join the growing ranks 
of ladies who service established 
Fuller & Brush customers right 
where you live, We have customer 
waiting to buy & we show you how. 
Select your own hours & no travel
ing. Pot. earning of $100 to $300 
mo. comm. For info call Mr. Zee.

PI 2-9300.

MALE & FEMALE
PRESSER FINISHER EXP. On 

silk and rough work. Year round, 
good pay. Apply:

LABELLE CLEANER
Rt. 130, Riverside, N. J.

Near Millside shopping Center.
(59-62)

FOR SALE

❖

Jonas 
Sabaliauskas

Ona 
Dirveliene

dainuos solus

❖

CHESTER COUNTY. Grand work
shop for rehabilitation of antique. 
Ideal for Veterinarian. Antiquaria 
or Restaurateur. A 1710 stonehome 
with stone additions in 1722 and 
1733 completely restored w/exquisite 
authenticity, kitch w/walk-in fp. LR, 
DR, 3 bedrooms & delightful mod 
bath. Has one of the largest pegged 
barns in Chester Co., a delightful 
stone house w/walk-in fp, which 
could be converted to a guest 
house. Many extra out-buildings. 
This magnificent property is one of 
the few commercial locations in this 
area. Over 4 acs. Asking $69,500.

CARLTON-CAIRNS, INC. 
215-MI 2-2520. (59-62)

REAL ESTATE
LARGE Single, 5 bedrooms, 4 

baths, solid stone. Large lot, rea
sonably priced. 124 E. Crocus Rd., 

• Wildwood Crest, N. J. Can see any 
time. Phone: 1-609-522-25.

(59-62)

BUSINESS OPPORTUNITY

Irene
Janulis

Helen
Smith

irgi dainuos duetus

❖

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

Plastic, Stucco, Cinder Blocks. 
Rough cast cement, cellar walls and 

i floor white wash.
CATHERINE STARKS, 

2308 No. Fairhill, Phila., Pa.
PO 3-2480. (59-61)

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio (Aug.) 

i 12 d., E.O.U.V. svetainėje, 3 
! vai. popiet. Visi nariai kvie- 
( čiami dalyvauti, o ypatingai 
j tie nariai, kurie už šiuos me
dus dar nėra.(mokėję duokles. 
Netrukus bus siuntinėjama 
nariams nauja knyga “Tėvų 

j ir Brolių Takais”. O ji bus 
1 siunčiama'' tik užsimokėjusiem 
duokles nariam.

22 kp. sekr. J. Žebrys 
(59-60)

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER. Live in. Farm.

Paoli area. Own room and bath.
Good pay. Ono day off a week.
Two adults. Other help kept.

NI 4-3551. (56-59)

LOOPERS, BONDERS, etc. Ex- 
zperienccd 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)

HOUSEKEEPER-COOK. Summer 
Atlantic City. Own room and bath. 
5Vz day week. Call 9-10 A. M., 5-7 
P.M., 1-609-823-4278.

(57-59)

6 pusi.

H ELP WANTED MALE

CO(

chen 1 
grow 
ing.ar 
tity p 
cooks, 
gen. k
ditions 
are w 
interv 
COLL 
opport

IKS, BAKERS, general kit- 

elp. Exp. Excellent oppty to 
vith national Concern. Feed

area College. Exp. in quan- 
oduction. Positions open 2nd 
helpers, bakers & helpers and 
itchen expd. Exc. working con- 

and Company benefits. We 
illing to train. TR 6-2533 for 
ew. CANTEEN CORP. PMC 
EGES, Chester, Pa. An equal 
unity employer. (56-61)

INS 
derwri 
city k 
W. F. 
Center

iURANCE-multiple peril un- 
:er, 2 yrs. experience, center 
cation, salary open. Contact 
Nicolls. C&A Group, 2 Penn 

, Phila. LO 8-3900.
(56-59)

CO

Som

Call P
Houck

OK & COOK’S HELPER

j experience. 5 days, 40 hours.

J 9-2100. Ext. 280 Mrs. Mary
St. Lukes Children Hospital.

(59-62)

CHE 
|ply in 
į 10th <! 
Pa. (c 
refiner

F, also short-order cook. Ap- 
person. The Rainbow Diner, 

Green Sts., Marcus Hook, 
irectly across from Sun Oil 
z). (57-60)

BRICKLAYERS Wanted. Imme
diate stg. Job location, 

iKrew; town Rd & Bloomfield . Sts., 
Philadelphia.

For information call 639-6655.
(57-59)

SEARS ROEBUCK & CO.
Chester, Pa.

IMMEDIATE OPENINGS. FULL 
TIME AND PART TIME 

POSITIONS
Credit Trainee

Furniture Salesman

Interior Decorator

Hardware Salesman

Silesman for Boys’ Wear 

Commission Salesman

Men’s Wear

Appliance Salesmen

Tire & Battery Men
AP ?LY PERSONNEL DEPT.

I>aily 10 to 12 & 2 to 4

(57-59)

MEN.

GOODYEAR
Tire & Rubber Co.
RETREAD PLANT

ig Men. Looking to the future
; positions as: SUPERVISORS,

MOLD

Hirin 
startin 
INSPECTORS, BUFFERS, 
MEN.

We 
rapid 
Goodydar insurance program offers 
pensior 
ance, life, accident, 
hospitalization & surgical benefits. 
Good darting salary.
215-425 
leghenj 
Equal

vili train you. Develop for 
advancement & promotions.

& retirement, group insur- 
sick benefits,

Call collect, 
-0498, or write, 2743 E. Al- 
’ Ave., Phila., Pa., 19134. An 
Opportunity Employer.

(59-61)

SHEET METAL MECHS
& S 4EET METAL HELPERS
Expl in Commercial Kitchen 

Equipment.

MECHANICS

Must be capable of own Layout

HELPERS
have exp. in Assembling.Must

Top pa|y. Paid vacation & holidays, 
hospita 
insur., 
(609-NO 5-3300)

ization & sick benefits, Life 
etc. Phila (WA 3-0335), NJ.

(59-60)

ATTENTION! Mechanic wanted.
Experience on foreign and domestic 

100 a week guaranteed. In
benefits, paid holidays, va- 

bonuses, pleasant working 
ns with modern equipment.

ears. $ 
surancc 
cation, 
condi tic
Call 77T-6711. Ask for Mr. Bredben- 
ner. Reading, Pa. (59-63)

OIL BURNER MECHANIC, Ex
perienced. Norristown areas. Full 
employee benefits. Year ‘round em
ployment. Company Truck provided. 
Good p

SPRINGFIELD OIL COMPANY
Phone 272-4434 (59-60)

ay.

V ZATCHM AN-FIREMEN

Station ?ry Engineer must have ex- 
perienc?. License required. Apply— 

DOWN CARPET COMPANY 
Indiana & A Sts., RE 9-5500.

(59-60)

MECHANIC
Excelleit wages and vacation plan. 

Other benefits.
Apply in person. W. D. GARDNER
445 Dcnnan Ave., Washington, Pa.

(59-60)
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Kitų dėmesys Lietuvos menui Važiuokime Pas Čiurlius MIESTE PASIDAIRIUS
Pastaruoju laikotarpiu 

vėl pasirodė eilė straipsnių 
ir atsiliepimų apie Lietuvos 
menininkus, jų kūrybą įvai
riuose užsienio šalių bei ki
tų tarybinių respublikų 
spaudoje. Ne viena leidykla 
išsivertė ir išleido lietuviš
ką knygą, ne vienas užsie
nietis grožėjosi parodos lie
tuvišku menu, o po to ra
šė apie jį šiltus žodžius at
siliepimų knygoje ar spau
dos puslapiuose.

Štai čekų žurnalas “Svet 
Sovetou” išspausdino platų 
I. Novotno straipsnį apie 
Palangos gintaro muziejų. 
Autorius pateikia trumpą 
gintaro istoriją, apžvelgia 
lietuvių gintaro meno dir
binius. Žurnale yra ir eilė 
nuotraukų iš Palangos gin
taro muziejaus.

Vokiečių savaitrašais 
“Sontag” išspausdino L. 
Košuto straipsnį apie rašy
tojo L Mero kūrybini kelią, 
jo požiūrį į literatūrinį dar
bą.

Lenkai savo žurnale “Kul
tūra i žycie” supažindina 
skaitytojus su lietuvių gra
fika. Čia, be kita ko, rašo
ma “Lietuvių grafikai pa
rodo ištisą savo meninių 
galimybių gama. Jie" patei
kia kūrinius, įdomius tiek 
savo forma, tiek turiniu, 
įvairiomis grafikos techni
komis”. Straipsnis pailiu
struotas Lietuvos grafikų' 
kūrinių reprodukcijomis.

Kitame lenkų žurnale 
“Mysl společna” dailininkas 
Kazys Švainauskas išspaus
dino str a i p s n i apie neuž
mirštamą lietuvių meninin
ką M; K. Čiurlionį,-, apie jo 
ryšius su Varšuva. O svar
biausia, kad lenkai nori 
tauriai pagerbti daug me
nui davusį žmogų. Prie na
mų, kuriuose M. K. Čiurlio
nis gyveno 1905-1907 metų 
laikotarpvie ir kuriame 
1911 metais mirė, bus įreng
tos paminklinės lentos, ku
rios nuolat lenkams primins 
apie didįjį Lietuvos vyrą.

DĖMESIO!
KRAUTUVININKAMS 

IR PIRKĖJAMS!'

PODAROGIFTS, INC.
Praneša apie gavimą
PREKIŲ Iš U.S.S.R

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

•
Matykite šiuos Importuo
tus Daiktus New Yorko 

Dovanų Parodoje.
BOOTH 3920—COLISEUM 

Tel. 765-0172 
(Columbus Circle)

Nuo Rugpjūčio 13 iki 18 d. 
Nuo 9 v. ryto iki 6 v. vale.

Arba pas

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South 
New York, N. Y. 10003

Tel 228-9547
•

C. P. Y AM A NOV
Pardavimų Atstovas

Beveik visi Tarybų Sąjun
gos centriniai žurnalai ke
lių pastarųjų savaičių bėgy
je vienaip ar kitaip atsilie
pė apie kūrybingus Lietu
vos menininkus.

Žurnale “Kultūra i žiznj,” 
kuris leidžiamas rusų, ang
lų, vokiečių, prancūzų ir is
panų kalbomis, spausdinta 
visa eilė straipsnių apie 
Lietuvą. Čia ir Lietuvos 
Ministru Tarybos Pirmi
ninko M. Šumąusko pasako
simas apie liaudies ū k į ir 
kultūrą, Kultūros ministro 
pavaduotojo Vyt. Jakelaičio 
recenzijos anie Lietuvos te
atrus, dailininkus, kompo
zitorius, meninės saviveik
los laimėjimus ir daug kitų 
straipsnių.
lietuviški filmai “Paskutinė 
atostogų diena” ir “Niekas 
nenorėjo mirti.” Apie juos 
rašoma “Ekran 65” eilinėje 
knvgoie. Joie taip nat Įdėti 
kadrai iš minėtu filmu ir 
operatoriaus J. Gr i c i a u s 
nuotraukos.

Žurnale “Dekorativnoie 
iskustvo” nasakoiama anie 
Vilniuje ivvkusi visasąjun
gini seminaro interior o 
klausimais. Pažymimi dide
li lietuvių architektūrų lai
mėsimai.

Maskvoje anglu kalba iš
einančiame žurnale “Soviet 
literature” išspausdintas V. 

|Op-nevo pasikalbėiimas su 
lietuviu poetu J. Marcinke
vičiumi. o prancūzu kalbnie 
lAidžiomome žurnale idėta 
E.Mieželoičio recenzija anie 
.T. Asyžiaus nemaną “Kai
mas kryžkelėje.”

Daug dėmesio Lietuvai 
paskvrė centrinis žurnalas 
“Družba narodov.” Jame 
pateikiama plati recenzija 
anie E. Mieželaičio knvgą 
“Avia etiudai,” bei V. Mv- 
kolaičio-Putino knyga “Bū
ties dovana;” išspausdintas 
A. Morkaus pamfletas 
“Trejetas posėdžiauja” ir 
kita.

Nemažai anie Lietuvos 
menininku pasiekimus rašo 
ukrainiečiai. T *aik rastis 
“Literaturna Ukraina” 
natalnino nlatu straipsni, 
pavadinta “Nemuno krašto 
noetai,” kuriame skaitvto- 
iai supažindinami su lietu
viu noetu kūrvba. Auto
rius ia apibūdina kain vie
na įdomiausiu ir origina
liausiu poezijų Tarybų Są
jungom. Čia nat išspausdin
ti A. Baltakio. J. Marcinke
vičiaus, Fu g M a t n z e v i- 
č i a n s , E. Mieželaičio, A. 
Venclovos eilęraščiai.

TTkrainiečiai taip nat iš
leido ištiso knvga. nagrinn- 
iančia Eduardo Mieželaičio 
kūrvba.

Latviai išvertu i savo kal
ba ir išleido lietuviu klasi
kės .T. Žemaitės ansakvmu 
rinkini, o estai — Mvkoln 
Sluckio romaną “Laiptai į 
dangų.” \

United Nations, N. Y. — 
Iš Kongo pranešama, kad 
nauji būriai samdytų ban
ditu (mercenaries) organi
zuojami Belgijoje ir bus pa
siųsti į Kongą kariauti už 
Čiombę.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti aj 
rudenj Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

IšNOMAVIMAI
Išnuomojamas kambarys vyrui ar 

moteriai, virtuvė prieinama. Arti 
Forest Parko. Galima matyti nuo 
8 v. ryto iki 12 v> dieną. Vakarais 
nuo 6 v. iki 10 v. Tel. 441-0815. W. 
Skodis, 93-20 86th Ave., Woodhaven, 

jj N. Y. (59-59)

Jau daugelis brooklyniečių pasisakė, kad va
žiuos pas Čiurlius ant Pietų į Pattenburg, N. J., 
sekmadienį, rugpiūčio 13-tą dieną. Labai gerai!

Jei kurie turite vietos automobiliuose ir galė
tumėte paimti vieną, kitą asmenį nuvažiuoti į pik
niką, prašome pranešti “Laisvės” Administracijai 
telefonu: MI 1-6887, o mes pasirūpinsime sujungti 
galinčius nuvežti norinčius važiuoti. Prašome tuo
jau pranešti, nes jau nedaug liko laiko.

Dėl platesnių informacijų pikniko reikalu žiūrė
kite skelbime šioje “Laisvės” laidoje.

“L.” Administracija

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

nemirtingumo, taikos ir ramy
bės”.

Taipgi:
“Yra vyrų, kurių nenupirk

si. . |
Yra moterų, kurios neparsi- 

duoda.
Pirkdamas teisėją — par

duodi teisingumą.
Taip galima nupirkti viską. 

Tik nė dieną ir ne naktį”.
i

Liepos pabaigoje Maskvoje 
įvyko Tarybų Sąjungos Tautų 
Spartakiada. Ten, aišku, da
lyvavo ir Lietuvos sportinin
kai.

Iš tikrųjų, Lietuva yra tapu
si, be kitko, ir sportininkų ša
limi. “Tiesa” sako:

“Dabar Lietuvoje turime 
3,914 sporto kolektyvų, kurie 
vienija 21.2 procento visų gy
ventojų. Patį tolimiausią už
kampį pasiekė sportinis sąjū
dis. Fizkultūrininkų gretose 
— studentai, moksleiviai, ga
mybininkai. Vis gausesniu 
srautu į jas įsilieja kaimo jau
nimas”.

Puiku, gražu!
Bene populiariausias spor

tas — futbole. Paskui seka 
krepšinis.

O aš vis tiek esu truputį 
nusivylęs. Iki šiol niekam ne
buvau sakęs. Aš rimtai ban
džiau Lietuvos jaunimui įpirš
ti dar dvi, mano supratimu, 
labai gražias ir naudingas 
sporto šakas.

Pradėjau prieš dvidešimt 
metų. Kai lankiausi Lietuvo
je 1945 metais, sakiau jiems: 
“Įsiveskite jūs pas save mūsų 
beizbolę ir golfą”.

Kai dabar buvau Lietuvoje, 
neradau nė vienos beizbolės 
komandos, nė vieno golfo lau
ko. Dabar vėl apie tai prisimi
niau, bet abejoju, kad kas 
nors iš to išeitų. ..

Išlydėjome-pasitikome
Trečiadienį, rugpiūčio 2 

d., išvyko paskutinė šios va
saros turistinė grupė į Ta 
rybų Lietuvą. Ši grupė su
sidarė iš 32 moterų ir 7 vy- 
rų-Palinkėjome jiems “gero 
vėjo” ir 6-tą valandą va
kare jie jau sėdo į SAS lėk
tuvą. O mes skubėjome pa 
sitikti antrąją grupę iš T- 
Lietuvos, kuri išskrido lie
pos 12 d.

Antroje grupėje irgi iš
skrido 39 žmonės, bet ar jie 
visi grižo trečiadienį, nete
ko sužinoti. Lėktuvas tu
rėjo atvykti 6 ;30 vai. va
kare, het pavėlavo veik dvi 
valandas. M-nė

MIRĖ
Marijona Sprainienė, 80 

metų amžiaus. Mirė liepos 
31 d., B r o o k 1 y n o Coney 
Island ligoninėj.

Laidotuvės įvyko penkta
dienį, rugpiūčio 4 d., iš Ša- 
linskų koplyčios į St. 
Charles kapinės, Farming- 
dale, L. I.

Velionė—ilgametė brook- 
lynietė, buvb malonaus ir 
•linksmo būdo moteriškė. 
Paliko nuliūdime dvi dukte
ris—Phyllis Barbara ir Tes- 
sie Juška Walter, sūnų John 
Juška, keturis anūkus ir du 
proanūkius.

Užuojauta velionės šei
mai ju liūdesio valandoj.-

L. K—te

Washington. — Rugpiū
čio mėnesio gale Washin g- 
tonan šaukiama konferen
cija, kurioje bus svarsto
ma, ką daryt* su negrų ge
tuose vykstančiais sukili
mais.

Bažnyčių taryba ir 
streiko teisė

Nacionalinė Bažnyčių ta
ryba savo čia laikytame su
sirinkime pa s i s a k ė , kad 
“streikas yra paskutinė 
priemonė laisviems darbi
ninkams apsiginti nuo, kaip 
jie mano, neteisingos prie
spaudos.”

Minima taryba teigia, kad 
tokiame atsit i k i m e , “kai 
streikas gali sudaryti pa
vojų visuomenės sveikatai 
ir saugumui,” tuomet strei
kas neturėtų būti pateisina
mas.

O tokiu atsitikimų gali 
būti labai daug. Valdininkai 
paskelbia, kad toks ir toks 
streikas visuomenės sveika
tai ir saugumui pavojin
gas, tuomet tokį streiką jau 
būtu galima valdininkams 
laužyti. Tokių atsitikimu 
nraeityie buvo gana daug ir 
dar gali būti gana daug. 
Vienas navyzdžiu. tai gele
žinkeliečiu streikas, kurį 
tuo sumetamu prez. John- 
sonas sulaikė.

Nusišovė Evel. de Seversky, 
lėktuvų vairuotoja

Šiomis dienomis Manhat- 
tane buvo pašarvota Evelyn 
de Seversky, lėktuvų korpo
racijos prezidento Alexan
der P. de Seversky žmona, 
60 metų amžiaus.

Žymėtina, kad ji jau 1930 
metais vairavo lėktuvus, o 
antrojo karo metu daug pa
dėjo išbandant karinius lėk
tuvus.

Tai buvo veterane lėktu
vų vairuotoja moterų tar
pe, nes tokių moterų, kaip 
ji, mažai Amerikoje tėra.

Tvrinėjimai jos mirties 
priežasties rodo, kad ji pa
staraisiais metais sirginėjo 
ir dabar pati nusižudė-nu- 
sišovė.

Streikas baigtas, 
problemos neišrištos

Welfare darbininkai-tar- 
n a u t o j a i sutiko streiką 
baigti, kai miesto administ
racija sutiko su tarnininko- 
taikintojo W. L. Elisenber- 
go planu. Jie išstreikavo 6 
savaites.

Dabar Social Service Em
ployees unija, kuri atsto
vauja Welfare darbinin
kus. tarsis su miesto admi
nistracija. Pirmiau admi
nistracija nesutiko tartis

se daug kraujo sukolek- 
tuojama.

Kraujo “vampirai” iš to 
gerai pelnosi. Jiems nesvar
bu, kas jiems kraujo duo
da. Tyrinėjimai parodė, 
kad tame kraujuje yra įvai
rių ligų bakterijų.

Brooklyniečiai ats t o v a i 
John Murphy ir Stanley 
Steingut siūlo New Yorko 
valstijos legislatūrai išleisti 
Įstatymą, draudžiant taip 
kolektuoti žmonių kraują, 
kaip dabar daroma. Jų pa
siūlymas visų remtinas.

“ •
Lindsay: už riaušes kalta 

federalinė valdžia
N. Y. majoras Lindsay 

sako, kad federalinė valdžia 
turi imti atsakomybę už 
negrų riaušes. Kalta val
džia todėl, kad nepadeda 
miestams nugalėti skurdą, 
kurio priežastimi yra riau
šės.

Lindsav yra prez. Johnso- 
no paskirtas riaušių tyrinė
jimo komisijon, kaip vice 
pirmininkas.

“Workeris” prašo talkos
Dukartsavaitraštis “Wor

keris” n u s i s kundžia, kad 
vasaros metu labai sunku 
finansiškai verstis. Todėl 
jis prašo visų talkos: sku
biai sukelti finansinės para
mos, taipgi gauti naujų 
skaityto jų.

“Workerio” adresas: 23 
W. 26 St., New York. N. Y.

J. G.

Pietaukite pas aidiečius
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

6 d., Aido choras rengia 
pietus ir kviečia savo rėmė
jus bei prietelius atsilan
kyti.

Pietūs Įvyks aidiečių Julės 
ir Jono Lazauskų sode, o 
jeigu diena būtų Lietinga, 
tai susirinksime “Laisvės” 
salele.

Pietūs — 1 valanda. Kai
na—$4. Prašome registruo
tis, pašaukiant Liliją telefo
nu : MI 1-6887.

Susirinkime nas draugus 
Lazauskus, arba, blogam 
orui pasitaikius, “Laisvės” 
salėje, papietauti su aidie- 
čiais. H. F.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

rengimy kalendorius
Rugpiūčio 6 d., 1 vai.
o choro “iškilmė” ivy^s 
Joną ir Julę Lazau# 

—jų darže, South Ozone

Aic 
pas 
kus- 
Parke.

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

R ugpiūčio 13 d., 12 vai.
Pattenburg, N. J., pietūs 
pas Čiurlius. (Sekite skel
bimus.)

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

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote- 

klubas ruošia rodymą 
eikslų iš Montrealio Ex- 
57 ir iš Lietuvos, šešta

dienį, 7 vai. vakare, White 
•se Tavern, 86-16 JamO- 
Ave., Woodhaven, L.

rų 
paY 
po-

Ho 
ca

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-
Pietūs “Laisvės” salėje.

Rengia A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas atžymėsi
mu bylos laimėjimo ir už-
baigimui savo veiklos.

palio 22 d., LLD 2 Apsk. 
ferencija, Harrison, N. 
sey.
' , i •:... —~

salio 29 d.; LDS 3 
kpųfęrencija.

kor
Jer

Rteferendumui surinkta 
40,000 parašų

Taikos organizacijų su
planuotas Viet namo karo 

išimu referendumas jau 
40,000 piliečių parašų.

• reikia 10,000 parašų iki

klai
tu r:
Dai
ruglsėjo 6 d. surinkti. Mano
ma, 
dau 
mui

Kai referendumas bus ant 
baląavimo baloto uždėtas, 
tuo

kad bus surinkta daug 
giau, negu referendu- 
reikalinga.

net visi N. Y. miesto pi
liečiai galės lapkričio pra
džioje nubalsuoti už kar^ar 
už jo sulaikymą. Tai Ims 
labai svarbus balsavimai
už

VILNIUJE MIRUS

Joanai Petronienei
gilią užuojautą reiškia jos vyrui mūsų bendra
darbiui Jonui Petroniui, dukrelei Aurorai, sū
neliui Levukui ir visiems artimiesiems.

“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

VILNIUJE LIEPOS 10 D. MIRUS

Joanai Petronienei
Reiškiame gilią užuojautą rašytojui Jonui 
Petroniui, dukrai Aurorai, sūnui Levukui ir 

visiems artimiesiems.

Jonas ir Julija Lazauskai

tol. kol darbininkai negrįš 
darban. >

Bet Welfare problemos te
bėra neišrištos. Darbininku 
reikalavimai bus ansvarstv- 
ti. Jeigu nebus susitarta su 
nniia, vėl teks darbinin
kams streikuoti.

Šiuo metu Welfare turi 
anrūninti apie 700.000 skur
džių, kuriems parama būti
na. Tarne ju yra 80 pro
centų negrų ir puertorikie- 
čių.

Nor? urdawfli kvailio 
“čiulpiku” įstaigas

- Jau buvo šioje vietoje ra
šyta anie “kraujo bankus,” 
krautuvėse laikomas žmo
nių kraujo “čiulniku” ištai
gas. kurios krauio gauna iš 
visokiu nusigyvenusiu, pra
sigėrusiu, opiumą naudoto
ji. net ligotu žmonių ir nas- 
kui ligoninėms parduoda.

Pereitais metais Skid 
Row rajone, kur daugiau
sia skurdžiu randasi. 31 
krauio krautuve ligoninėms 
nardavė daugiau kain 100,- 
000 nuskvorčiu kraujo. Ne
grų ir puertorikiečių getuo-

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

Sekmadienį, Rugpiūčio 13 d
Pietūs bus duodam

Pietų kaina $4 asmeniui
12 valandą

JEI IR LYTŲ, PIETŪS ĮVYKS, NES YRA 
ERDVI PASTOGĖ

KELRODIS IŠ NEW YORKO
ortą laikykitės dešinėj,Pravažiavus Newarko Air P 

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

Iš EASTONO imkite kelią 78-tą; privažiavę Patten- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-t 
liūs (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite kel 
kelią 22, ] 
važiavę naują tiltą laikykitės 
iki čiurlių ūkio.

22 ir važiuokime apie 50 mailių iki 
Inn restorano 
kairę, užvažiuosite
laikykitės dešiiėj ir privažiuosite kitą

Į nuo čia tėmykite ma- 
ant naujo tilto,

ko apačia — ir penktas

u keliu pasieksite čiur-

u 69 iki privažiuosite
privažiavę Pattenburąrą sukite kairėn. <Rer^ 
aują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuomrf




