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KRISLAI
Didelė padėka 
Birželio 30 d. Brocktone 
Daugiau kaip 25,000! 
Ir vėl gerai įrodyta 
“The Daily World” 
Paklusnaus asilo balsas 
Kam tokia jėga?

— Rašo A. Bimba —

Jau čia pat tradicinis Nau
josios Anglijos lietuvių spau
dos naudai piknikas. Įvy<s 
JJrocktone ateinanti sekmadie
nį, birželio 30 dieną.

Reikia tikėtis didelio, ska t- 
lingo, gražaus pikniko. Juk 
ten suvažiuos visi laisviečiai iš
visos plačios apylinkės. Nuo 
Massachusetts valstijos neat
siliks Connecticut.

Ruošiamės pribūti geroka 
grupė ir niujorkiečių. Labai 
džiugu bus susitikti su ji.u
senokai matytais draugais ir
draugėmis.

žinau, kad pikniko rengėjai, 
pasiruošę visus svečius šiltai 
sutikti ir gražiai priimti.

Noriu labai karštai padėko
ti baltimoriečiams ir filadel- 
fiečiams. Tiesa, jų piknikas 
Baltimorėje birželio 16 dier ą 
nebuvo vienas iš skaitlingia i-
sių, bet labai draugiškas iir
dosnus finansine parama 
“Laisvei.” Ačiū visiems au
kotojams. Savo vardus : m, 
tvsite Administracijos pran 
Šime.

X O mūsų draugas JuozAs 
Deltuva griežtai laikosi jž u 
sjnos savo įsivestos tradicijos, 

/isbžinoiau, kad jis jau 85 m 
tų amžiaus. Ir sužinojau 
to, kad jis “Laisvę” apdov 
noio 85 doleriais — lygiai po 
dolerį nuo kiekvienų savo gy
venimo metų.

Visas “Lai s v ė s ’ ’ štabč s, 
drauge Juozai, linki jums d ir 
daug, daug laimingų ir svei
kų metelių!
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Nuo 1963 metų Vietname 
padėjo galvas daugiau kafp 
25,000 jaunų amerikiečių! 
kiek sužeistų, kiek amžinų in
validu !

Kokia tragedija, kokia bai
si nelaimė! O galo dar vis n 
simato. Ir vargiai matysis, k 
mūsų šalies vairą savo rank< 
se laikys prezidentas Johns < 
nas ir viceprezidentas Hu n- 
phrey. Šis barbariškas karas 
yra jų karas. Kongresas k 
ro nėra paskelbęs.

O

e- 
ol 
o- 
o-

a-

\ New Yorko valstijoje u r
miniuose balsavimuose pil e-
čuai vėl įrodė, kad jų kantry
be pradeda išsisemti ir kad ; i e 
nori šį karą nutraukti ir iš 
Vietnamo išsikraustyti.

Tiktai taip išaiškinamas 
o- 
ul 
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rinkimuose laimėjimas senai 
riaus McCarthy ir Pa 
O’Dwyer, kurie griežtai r 
kalauja karą baigti. Tai r 
apsakomai svarbus politinis 
reiškinys.

Teisingi tie demokratai, k 
rie reikalauja, kad dabar 
Humphrey pasektų savo bopą 
ir savo kandidatūrą ištrauk 
Bet vargiai jis susipras.

u-

ų.

Viskas rodo, kad šios sa
vaitės pabaigoje tikrai su 
lauksime naujo pažangaus 
anglų kalba dienraščio. Leic ė- 
jai sako, kad “The World” 
pasirodymas užtikrintas. Visa 
pažangioji visuomenė nau; 
gimį pasitiks išskėstomis ran
komis.
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Vienas iš paklusniausių
ištikimiausių mūsų vyriausy
bės iškeptų kitoms šalims 

prezidentų yra Pietų Korėjos 
prezidentas Park.

Piliečių balsai — 
protestas karui

New Yorko, valstijos pi
liečių balsai pirminiuose 
rinkimuose birž. 18 d. — 
griežtas protestas Vietna
mo karui, pareiškė senato
rius Jacob’Javits, laimėjęs 
republikonų ir liberalų no
minacijas.

Sveikindamas laim ėjusį 
demokratų kandidatą. Paul 
O’Dwyerį senatoriaus vie
tai, kaip savo oponentą, Ja
vits pareiškė, kad jis nori 
turėti su savo oponentu po-

kalbius apie Vietnamo karą 
ir . kitus svarbius vi 
nius klausimus.

Pirminių rinkim 
turėtų dar kartą 
prez. Johnsono ad 
cijai, kad Vietnamo karas 
turi būt baigtas bendru su
sitarimu taiką atsteigti.

suomeni-

ų pasėkos 
priminti 

ministra-

Streikuoja atominių 
submarinų statytojai

Groton, Conn. <— 6,000 
atominių submarinų staty
tojų sustreikavo.

Argentinos teisėjai kovoja 
militarinės valdžios terorų
Buenos Aires. — Argenti

nos militarinė valdžia susi
kirto su teisėjais, kurie iš
stojo prieš policijos bruta
lumą, naudojamą prieš pro
testuojančius studentus ir 
darbininkus.

La Plata ir Rosario uni
versitetų studentai, su tei
sėjų leidimu, išėjo demon
struoti prieš valdžios kont
rolę universitetuose. Polici
ja puolė demonstrantus, 
daužė jų galvas, mėtė aša
rines bombas,, daugelį sužei
dė, kai kuriuos areštavo.

Areštuotuosius teisėjai 
paleido ir kartu policijos 
brutalumą pasmerkė. Tarp 
areštuotųjų buvo teisėjas ir 
vienas advokatas.

Rockefelleris smerkia 
Nixoną

Cleveland, Ohio. — Čia 
kalbėdamas N. Y. gub. Ro
ckefelleris smerkė Nixsoną, 
kodėl jis atsisako debatuoti 
svarbius visuomeniriius 
klausimus, kad jis yra Viet
namo karo rėmėjas.

Automobilių darbininkų unijos 
delegacijai patiko Vengrija

Budapeštas. — 10 dienų 
keliavusi po Vengriją, Jun
gtinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos delegacija su
sipažino su Vengrijos dar
bininkų unijomis ir darbo 
sąlygomis, taipgi susipaži
no su abelnu Vengrijos 
žmonių gyvenimu.

Delegacija pareiškė, kad 
ji buvo patenkinta vizitu, 
kad ji matė ten daug pažan
gos tiek pramonėje, tiek 
abelname žmonių gyvenime. 
Tai buvo pirma Jungtinių 
Valstijų darbo unijų dele
gacija socialistinėje Veng
rijoje. Jai vadovavo unijos 
vice prezidentas Pat Great
house.

sitetų prezidentams.
Savo kalboje Park siūlė tuoj 

sumedžioti ir iš visų universi
tetų išmesti visus komunistus 

i arba komunistuojančius stu
dentus.. Tik taip, girdi, te
galima susidoroti su studen
tijos judėjimu ir protestais.

Kokiu protu tas žmogus gy
vena, parodo jo kalba svsi- 
slrfykusiems 34 šalių univ jr-

Ir šiandien Vakarų Vokieti
joje tebelaikoma 210,000 Ame
rikos kareivių ir 160,000 jų 
šeimų narių. Per metus jų 
išlaikymas atsieina $800,000,- 
000!

Ką jie ten veikia?
Gal padeda demokrat i j a i 

įsigalėti ?
Kaip tik atbulai. Jie ten 

laikomi tam, kad krikščionys 
demokratai nebūtų išspirti iš 
valdžios, kad hitlerininkai ne
būtų nuskriausti, kad Vokieti
jos Komunistų Partijai nebūtų 
leista legalizuotis, išeiti iš po
grindžio.

Policija mėtė studentus
Tokijas. — Universiteto 

prezidentas pašaukė polici
ją išmėtyti iš administraci
jos namo studentus, protes
tuojančius prieš netinka
mas universiteto reguliaci
jas.

Hippis gavo viso 
amžiaus kalėjimą

Los Angeles. — Taip va
dinamas Hollywoodo hippis 
rastas teisme kaltu ir nu
teistas kalėj iman visam gy
venimui už nužudymą R. A. 
Bushee.

1967 m., lapkričio 30 d. 
atvykęs iš Mass, valstijos 
Bushee norėjo, kad kas mie
stą jam parodytų. Trys hip- 
piai apsiėmė parodyti. T. 
Quigley prisipažino, kad jis 
nužudė R. A. Bushee.

Čekoslovakija teiks 
daugiau paramos

Hanoi. — Siaurės Viet
namas gavo pažadėjimą iš 
Čekoslovakijos, kad ji teiks 
Š. Vietnamui daugiau mili
tarinės ir kitokios paramos. 
Tuo klausimu Pragoję bu
vo pasirašyta sutartis.

Čekoslovakija suteiks dau
giau mašinerijos įrankių, 
automobilių, traktorių, me
dicinos reikmenų ir kitų 
reikmenų, būtinai reikalin
gų šalies gynybai.

TSRS ir JAVsantykiai dabar
negali gerėti

Maskva. — Viktoras Ma- 
jevskis dienraštyje “Prav- 
doje” suteikė Tarybų Val
džios nuomonę apie prez. 
Johnsono priminimą, kad 
reikia tarp šių dviejų di
džiu j ų valstybių gerinti 
santykius.

Majevskis nurodė, kad 
Vietnamo karas yra svar
biausia priežastis santykių 
blogėjimui, bet taipgi yra 
ir kitų priežasčių, kurios 
neleidžia tarp šių dviejų ša
lių palaikyti artimą koope
raciją.

Tarybų Sąjungai negali
ma su Jungtinėmis Valsti
jomis eiti prie nors kokių 
draugiškų susitarimų, prie
šingų “socializmo reikalams 
nacionalin i o išsilaisvinimo

judėjimui ir liaudies saugu
mui”.

Paryžius. — Amerikos ir 
Šiaurės Vietnamo pasitari
mai dar vis neduoda jokių 
rezultatų. Amerikos atsto
vas Brooke grasina, jeigu 
pasitarimai nieko neduos, 
Amerika pradėsianti viso
mis jėgomis kariauti.

Alžyras. — Vyriausybė 
paskelbė, kad nacionalizuo
jama dar 18 užsienio kom
panijų, kurioms priklauso 
chemijos pramonės, taip 
pat statybinių medžiagų ga
mybos įmonės. Pirmiau na
cionalizavo aliejaus produk
tus ir kitas 27 pramonės 
imones. k-

Berlyno krizės nėra, 
sako Brandt

Bona. — Vakarų Vokieti
jos užsienio reikalų minist
ras Willy Brandt, grįžęs iš 
Berlyno, pareiškė, kad jo
kios krizės nėra. Jis lankė
si rytiniame Ręylyne ir ta
rėsi su komunistais.

Socializmo priešai pradė
jo nesvietiškai šaukti prieš 
Vok i e t i j o s Demokratinę 
Respubliką (Rytų Vokieti
ją), kai pastaroji įvedė nau
ją sistemą, kokias turi ir 
kitos nepriklausomos vals
tybės. Važiuojantieji iš ki
tų šalių, taipgi ir iš Vakarų 
Vokietijos, turi turėti tam 
tikrus pasus, už kuriuos 
reikia užsimokėti.

Plieno darbininkai 
ruošiasi streikui

Pittsburgh, Pa. — 450, 
000 plieno darbininkų ruo
šiasi streikui, kuris gali 
prasidėti su rugpiūčio pra
džia, jeigu nebus patenkin
ti darbininkų reikalavimai.

Jungtine plieno Darbinin
kų unija jad' tarėsi su plie- 
n o korporacijų atstovais, 
bet nieko dar neatsiekė. Jie 
pasakė, kad algas pakelti 6 
proc. į metus esąs per dide
lis ir nepriimtinas reikala
vimas.

Nuo antrojo pasaulinio 
karo plieno darbininkai jau 
turėjo šešis streikus ir vi
sus laimėjo. Mano ir dabar 
jie laimėti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Prezidentas 

de Gaulle laimėjęs parla
mentinius rinkimus birže
lio 23 d. Sakoma, kad de- 
golistų atstovų skaičius dar 
padidėsiąs, kuomet bus pa
pildomi rinkimai birželio 30 
dieną.

Buenos Aires, Argentina. 
Sporto stadiume, kuriame 
dalyvavo apie 50,000 žmo

Studentai streikuoja 
Turkijoje

Istambulas. — Turkijos 
studentai jau porą savaičių 
streikuoja. Jie reikalauja 
mokyklose reformų.

Daugiau kaip 60,000 stu
dentų boikotuoja 20 kolegi
jų klases. Streikieriai paė
mė kontrolėn dar tris mo
kyklas Istambule.

Teisia Adolfą Beckerlę
Frankfurt. — Teisiamas 

Adolfas Beckerlė, buvęs V. 
Vokiet i j o s ambasadorius 
Bulgarijoje, kaip karo kri
minalistas. 1943 m. įsakymu 
išvestą 11,000 žydų iš Bul
garijos į Trebinkos mirties 
stovyklą Lenkijoje. 1

nių, sumišime 71 žmogus 
užmuštas, 130 sužeista, dau
gelis pavojingai.

Saigonas.— Vietkongie- 
čiai apsupo Pietų Vietnamo 
valdžios batalioną ir sunai
kino apie 200 kareivių. Žu
vo ir amerikiečių. Tai išti
ko už 60 mylių nuo sosti
nės.

Brazilijos policija 
daužo studentus

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos armija perspėjo stu
dentus, kad ji netoleruos jų 
demonstracijų ir protesto 
piketų. Gen. Sarmento grą- 
sina panaudoti prieš stu
dentus militarinę jėgą.

Policija puolė demonst
ruojančius studentus, areš
tavo daugiau kaip 80, ligo
ninėn pasiųsta 20 sužeistų 
studentų.

Policija puldinėja 
protestuojančius

Washington.—Birželio 20 
d. policija puldinėjo betur
čius, reikalaujančius Kong
reso svarstyti beturčių rei
kalavimus. 87 buvo areštuo
ti. Policija prieš demonst
rantus panaudojo ašarines 
bombas.

Po 24 valandų didžiosios 
Solidarity Day demonstra
cijos, kurioje dalyvavo apie 
šimtas tūkstančių žmonių, 
didžiulės beturčių grupės

Studentai piketavo karalių
Cambridge, Mass.— Har

vardo studentai demonstra
tyviai apleido universitetą, 
kai ten pasirodė Irano ka
ralius birželio 13 d. Jie su
darė prieš karalių piketą.

piketavo kai kurias valdiš
kas įstaigas. Prie Agrikul
tūros departamento, kur 
dirba 8,000 tarnautojų, be
turčiai reikalavo, kad grū
dų perviršių skurdžiams 
dalintų, o ne naikintų.

Apie 500 demonstrantų 
apsėdo Agrikultūros depar
tamento pastato duris. Tuo
met policija puolė demons
trantus ašarinėmis bombo
mis ir lazdomis.

Prancūzijos judėjimo už 
taiką pareiškimas

Paryžius. — (TASS-EL- 
TA). Prancūzijos judėji
mas už taiką paskelbė pa
reiškimą, kuriame pabrėžia
ma, kad būtinai reikia ko
voti už visuotinį ir visišką 
kontroliuojamą nusiginkla
vimą, kuris “pašalins nioko
jamojo karo pavojų ir atpa
laiduos visų šalių biudže
tuose daug lėšų”. Judėjimas 
ragina visus taikos šalinin
kus siekti, kad Prancūzija 
pareikštų, iniciatyvą šioje 
srityje, taip pat, kad' Pran
cūzija * atsisakytų kurti 
branduolines pajėgas.

Pareiškęs rimtą susirūpi

nimą, kad JAV toliau vyk
do agresiją Vietname, judė
jimas už taiką pareiškia, 
kad Prancūzija turi remti 
teisėtus Vietnamo Demok
ratinės Respublikos ir Pie
tų Vietnamo Nacionalinio 
išsivadavimo fronto reika
lavimus, siekiant užtikrinti 
taiką.

Taikos judėjimas siūlo 
paleisti karinius blokus, su
daryti jų vieton kolektyvi
nio saugumo sistemą, taip 
pat siūlo vystyti visų Eu
ropos šalių bendradarbiavi
mą.

Major. Lindsay smerke Vietnamo 
karą, “kai mūsų miestai dega”

Nėbusi rinkimų Graikijoje
Atėnai. — Graikijos mili

tarinė valdžia paskelbė, kad 
ji dabar nemato reikalo tu
rėti parlamentinius ar kito
kius rinkimus, nes ir be 
rinkimų ji gali palaikyti sa
vo diktatūrą.

Marijuana cigaretės 
sveikatai žalingos

San Francisko, Calif. — 
Du įžymūs moksliniai ko
mitetai, nuodugniai tyrinė
ję marijoną cigarečių vei
kmę, dabar paskelbė, kad 
šios cigaretės, kaip ir kiti 
narkotikai, yra sveikatai 
žalingos.

Komitetų paruoštas ra
portas bus perduotas Kon
gresui svarstyti, kaip toms 
cigaretėms pastoti kelią.

® Cleveland. — Čia kalbė-

žemes drebėjimas užmušė
16 žmonių

damas 2,000 žmonių, New 
Yorko majoras Lindsay pa
reiškė: “Kai mūsų miestai 
dega”, mes laikomės nusis
tatymo naikinti svetimą ša
lį ir eikvoti mums reikalin
gą turtą.

Jis nurodė, kad jau per 
trejetą metų tęsiasi riaušės 
įvairiuose miestuose. O mes 
nesurandame reika 1 i n g o s 
pagalbos tiems, kurie jau 
nebegali skurdo panešti.

Vėliau Lindsay pasirodė 
su Cleveland© negru majo
ru televizijoje.

Humphrey susirūpino 
auky mažėjimu

Washington. — Vice prez. 
Humphrey labai susirūpino, 
kuomet nuo Roberto Ken- 
nedžio nušovimo finansinės 
kontribuc i j o s Humphrey 
kandida turai propaguoti 
smarkiai sumažėjo.

Rinkimų vajaus virŠinin-
Lfrna. — šiaurinėje Peru kai mano, kad teks paleis-

respublikos dalyje ištikęs 
žemės drebėjimas užmušė 
mažiausia 16 žmonių ir 
daugiau kaip šimtą sužei
dė, 9,000 liko be pastogės.

Stiprinamos represijos
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos vyriausybė įsakė poli
cijai ir saugumo organams 
negailestingai slopinti bet 
kuriuos “tvarką ardančius” 
veiksmus, reiškia, prieš 
darbo žmonių veiksmus.

ti iš darbo 50 procentų tar
nautoju ir sumažinti vajaus 
eigą. Humphrey tikisi, kad 
ir be didelės propagandos 
jis laimės demokratų • kon
vencijoje.

100,000 nori ginklų
Daugiau kaip 100,000 

New Yorko gyventojų iš
pildė aplikacijas, kad gau
tų leidimus ginklams turė
ti. Tai nepaprastai daug 
žmonių nori ginklų.
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KONFERENCIJA 
EUROPOS SAUGUMO 
KLAUSIMU

Suomijos sostinėje Hel
sinkyje birželio 8-9 dd. įvy
ko tarptautinė konferenci
ja aptarimui Rytų Vokieti
jos (Vokietijos Demokrati
nės Respublikos) pripažini
mo ir Europos saugumo 
klausimo. Joje dalyvavo at
stovai iš 15 šalių.

Konferencijos dalyviai 
PRIEŠ keletą metų btivo labai daug kalbama apie nurodė, kad tarptautinį 

taip vadinamas “neprisijur 
žai. Joms vadovaudavo Ji 
Respublika (Egyptas). J 
ir Egypto prezidentas Nad; 
liškosios šalys vaidina labai 
dviejų militarinių blokų — NATO ir Varšuvos Pakto.
Kaip žinia, NATO blokui vadovauja Jungtinės Amerikos 
Valstijos, o Varšuvos Pak ;ui—Tarybų Sąjunga.

Bet paskutiniais keleliais metais apie neprisijun
gusias arba neitrališkas šalis girdėjosi labai mažai. At
rodo, kad jos kaip grupė buvo nustojusios gyvuoti.

Dabar iš Belgrado pranešama, kad prezidentas Tito 
" ............. prikelti iš numirusių ir jo

emet būsiąs sušauktas vadų 
metais gal įvyks delegacijų 

,s numatomas Ethiopijoje.
aigsis šios naujos pastangos
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Ar jau mirusi ir pati idėja?
gusias”šalis. Jų buvo nema- 
goslavija ir Jungtinė Arabų 
agoslavijos prezidentas Tito 
seris didžiavosi, kad neitra- 
svarbų vaidmenį kovoje, tarp

ryžtasi tą valstybių bloką 
veiklą atgaivinti. Dar ši< 
pasitarimas, o ateinančiais 
suvažiavimas. Suvažiavimą;

Sunku pasakyti, kuo L: 
neitrališkųjų šalių rolę atgaivinti. Didelio pritarimo toms 
pastangoms nesigirdi.

įtempimą labai didina tas 
faktas, kad visa eilė Euro
pos valstybių atsisako už
megzti normalius ryšius su 
Rytų Vokietija. Todėl kon
ferencija ragina visas vals
tybes pripažinti abiejų Vo
kietijos valstybių sienų ne
liečiamybę, ir reikalauja, 
kad abi valstybės prisi
jungtų prie branduolinio 
ginklo neplatinimo sutar
ties. Na, ir, žinoma, konfe
rencija reikalauja, kad abi
dvi Vokietijos valstybės bū
tų priimtos į Jungtines Tau
tas.

Kad su šia konferencija 
pastangos užtikrinti Euro
pai saugumą nepasibaigtų,!
konferencija įsteigė pašto- PASIŪLYMAS VLIKo 
vų komitetą tuo reikalu rū- PIRMININKUI

vui kurių trys sūnūs krito 
tarnaudami savo tautai.

Robertas Kennedis buvo 
pasiaukojęs ir atsidavęs gy
nėjas beturčių ir be teisių,- 
tų Amerikos grupių, kurios 
jaučiasi prispaustos ir per
sekiojamos, reikalų. Jis lai
mėjo nuoširdžių pasekėjų, 
bet taip pat susikėlė prieš 
save ir daug priešų.

Jo mirtis turėtų iššauk
ti pasiryžimą visuose 
amerikiečiuose paš alinti 
neapykantą ir smurtą, 
kuris yra ąukštai iškilęs 
mūsų plačiojoje žemėje. 
Įstatymų viešpatavimas tu
ri pakeisti teroro viešpata
vimą. Protas turi pakeisti 
siauraprotybę. Fanatizmas 
turi užleisti vietą toleranci
jai.

Tokioje demokratinėje vi
suomenėje, kokia yra Ame
rikoje, skundus reikia iš
spręsti taikingais būdais. 
Tie, kurie vartoja smurtą, 
kenkia sau, kenkia savo au
koms, kenkia tautai, ir jie 
pakenkia visų mūsų vil
tims susilaukti geresnio, 
laisvesnio gyvenimo.”

ir

siduotiIr jie turėjo pa
JUODŲJŲ žmonių kova 

vieną didelį mūšį. Jie privertė Amerikos Gydytojų Su
sivienijimą (American Meci 
vo seną reakcinį nusistatymą prieš negrus. Kaip žinia 
tasai gydytojų t rustas fa 
daręs, nebaltiesiems gydyi 
nijimas gydymo profesijoj

už lygias teises laimėjo dar

pintis. Jis susideda iš vi
sų konferencijoje dalyvavu- Raketie r i š k o j o VLIKo
šių šalių atstovų. Komite- pirmininkas, ponas JValiū-

ical Association) pakeisti sa-
'i 

(tinai turėjo savo duris tiž
ioj ams. O kadangi Susivie- 
? turi monopoliją, tai negrui 

gydytojui beveik neįmano na aukštai iškilti. Tai baisi 
L ikriminacija.

Dabar savo suvažiavime Susivienijimas nutarė pa- 
n įrašant, kad nuo dabar bet 
tautinė diskriminacija nebusf

to pirmininku išrinktas šve
das Arvidsonas. Jam įsaky
ta nedelsiant sušaukti komi
teto posėdį aptarimui kon
ferencijos nutarimų 
dinimo.

įgyven-

skriauda ir didžiausia dis

keisti savo konstituciją, jo 
kokia rasinė, religinė bei 
toleruojama.J • . i ; t > j,i

Reikia tikėtis, kad šis gydytojų nutarimas bus di
džiausiu paskatinimu juodiesiems žmonėms siekti gydy
tojų profesijos. Reikalas labai didelis. Iš 300,000 gy
dytojų tik apie 7,000 arbą 
Tuo tarpu negrai sudaro 
lies gyventojų.

apie 2 procentai yra negrų, 
daugiau kaip 11 procentų ša

Sena, kvaila monarchijos liekana
ANGLIJOS darbiečių 

Lordų Butu. Parlamentas 
sankcijas prieš fašistinę :_______ Y
bet lordai jį atmetė. Na, o pagal tradiciją, Lordų Butui 
turi priklausyti paskutinis žodis.

vyriausybė nebesusikalba su 
^priėmė jos pasiūlymų pradėti 
šovinistinę Rodezijos valdžių,

Kų dabar daryti?
'Reikia atsiminti, kad 

Jį sudaro visam amžiui k 
pastumdėliai turčiai bei s 
šimtai. Niekam jie neats 
sijų, kurioje tas klausim; 
žiavo tiek, kad negalėjo į 
miau nėra dalyvavę jokiam Lordų Buto posėdyje. Kai 
kurie vos ant kojų bepastovi.

Pasirodo, kad parlam< 
lų monarchijos padarų pg ] 
kurie parlamente turi daugumų, Lordų Buto 
duoja?

O gal dabar susipras

Lordų Buto niekas nerenka, 
iralienės paskirti monarchijos 
įsidevėję politikieriai. Jų yra 
;ovauja. Sakoma, kad į tų se
as buvo svarstomas, jų suva- 
salę besutilpti. Kai kurie pir-

entas galėtų šitų senų ir kvai- 
naikinti. Bet kodėl darbiečiai, 

i nelikvi-

? Kai kas taip mano.

Už TYLĄ IR RAMYBĘ 
BUTE IR ; 
DARBAVIETĖJE! 

. i . . ■ ■. ■ i > . - i

Pastebėjome, kad ir • Lie
tuvoje mistuose pradedama 
protestuoti pri 
triukšmą ir ramyt 
mą. Antai “Tiesoj 
15 d.) kolumnoje 
aidai” skaitome:

Paskaičiuota, jog patalpų 
apsauga nuo triukšmo padidi
na darbo našumą 
procentais, sumažini klaidas 
rašyboje dvidešimt 
procentais, buhalter

kiasdešimt 
sumažina 

mt septy-

eš didelį: 
ės ardy- 
e” (birž.
“Dienos

devyniais

devyniais 
ijos skai-

Senatoriaus gi’ūmojimas 
ne vietoje

SENATORIUS Edward W. Brooke, republikonas iš 
Massachusetts, praėjusią 
klausimu. Jo kalba bu\[o taikoma Šiaurės Vietnamui. 
Tai buvo grūmojanti ka 

Kalbėdamas apie Pa _
Š. Vietnamo,senatorius pasakė, kad vietnamiečiai “klai
dingai supranta mus ame rikiečius.” ^Ro
miečiai greitai nepadaiys nusileidimų derybose, tai 
Amerikos žmonėse kils didelis reikalavimas Vietnamo ka
rą dar labiau išplėsti ir 
Vietnamo bombardavimų

Ponas senatorius ne' 
Amerikos žmonių vardu. 
Amerikos Žmonėse nuota , .
rikos žmonėms šis barbariškas karas dasikarto_ tiek, 
jog jie vis garsiau ir garsiau pasisako ne už jo plėtimą, 
bet už jo nutraukimą ir 
natorius Brooke reiškė 
daugumos, bet preziden 
Humphrey.

savaitę kalbėjo Vietnamo karo

ba.
•yžiaus derybas tarp Amerikos ir « — *« •• • « • //I 1 •
rikiečius.” Jeigu, girdi, vietna- 
ys nusileidimų derybose, tai

tuojau atnaujinti plačiausią Š.

turėjo ir neturi teisės kalbėti 
. Kaip tik priešingai vystosi 
Likos. Ženklų pilna, kad Ame-

išsjkraustymų iš Vietnamo. Se- 
numonę ne Amerikos žmonių 
;o Johnsono ir viceprezidento

čiavimuose — pen 
dviem procentais, 
sergamumą trisdeši 
niais procentais...

Tarybų Sąjungoj^ jau ku
riasi tylos projektavimo cent
rai. Kova prięš ‘triukšmą tam
pa kova už žmogaus sveika
tą, darbo našumą, 
poilsį.

Triukšmo šaltiniiį rasi vi
sur. Nemaža ir tok ų, kuriuos 
visai lengva nuslopinti. Argi 
nereikėtų ankstyvą 
kai visas namas d 
o kažkas po langą 
mingai užbirzgina 
sudrausminti išsišokėlį? 
gi negalima mašin 
ruošė įrengti triuk 
riančias sienas? 
riai ir architektai 
kaip geriausiaa ko 
triukšmą, kiekvienas gali ras
ti savyje daug energijos tiekti 
tylai bei ramybei.

šmą tam-

pilnavertį I

ų, kuriuos

rytmetį, 
ar miega, 
is trenks- 
motociklą,

inkių biu- 
smą sųge- 

Kol inžinie- 
sprendžia, 

ivoti prieš

TAUTINĖ TRAGEDIJA
i

Geležinkelininkų organas 
“Labor” birželio 
vo vedamąjį api 
Kennedžio nužudymą pava
dino “Tautine tragedija. 
Laikraštis sako:

“Vienos šeimos 
vėl tapo visos tai 
dija pereitą savai 
torius Robertas 
kuris buvo, kaip 
lis, kulkos, nukirstas, galę 
jo.daug gero du 
tautai, kuriai jis 
nauti.

Kiekvieno ameri kiečio 
simpatijos eina j(Į> našlei, jo 
vaikams, jo mot:

15 d. sa- 
e Roberto

o

tragedija 
tos trage- 
tę. Šena- 
Kennedis, 
ir jo bro-

nas neseniai važinėjo po 
Azijų ir sugrįžęs gyrėsi, 
kad jam pavykę įtikinti fi
lipiniečius ir korėjiečius iš
leisti apie Lietuvą pašto 
ženklelius. O aišku kad to
kių ilga ir- kvaila kelionė 
atsiėjo kęlių tūkstančius 
dolerių. “Yjęnybę” suko:

“Vienybės ■ nuomone, tiems 
Tolimųjų Rytų kraštams 
Lietuvos reikalai ir jos pa
dėtis mažiausiai rūpi ir be 
reikalo tiek pinigo ir laiko 
eikvojama... Būtų daug 
naudingiau visiems jei Vli
ko pirmininkas nuvyktų į 
Lietuvą ir Susipažintų 
dabartinėmis gyvenimo 
lygomis ir nuotaikomis 
vynėje.”

Pasiūlymas geras. Bet 
“Vienybės” redaktoriai tu
rėtų žinoti, kad iš jų pasiū
lymo niekas neišeis. Ponas 
Valiūnas bijo dabartinės 
Lietuvos labiau negu vel
nias kryžiaus. Pirmoje vie
toje, bijo todėl, kad savimi 
nepasitiki. Nuvažiuos ir 
savo akimis pamatys, kad 
tai, ką jis plepa apie Lie
tuvą, yra šmeižtas ir me
las. Sugrįžus jau bus sun
kiau nebūtus daiktus pasa
koti net ir .savo pasekėjams. 
Dar gi gali ir sąžinė at
busti ir sukilti. Kaip tada?

Matote, daug “sveikiau,” 
kol minkštadvasiai sudeda 
dolerių, trankytis po toli
mus pasaulio kampus, ap
lenkiant Lietuvą per tūks
tančius mylių. Jis ne tik 
pats nuoi jos užsimerkia ir 
nenori tiesos apie ją girdė
ti, bet dar .sušilęs ragina 
ir kitus nieko bendra su 
Lietuva neturėti. Dar gi 
net grūmoja baisiomis pa
sekmėmis tiems, kurie pa
reiškia norą savo gimtąjį 
kraštą savo akimis pama
tyti. ■ ■ . ■. i

Toks yra ponas Valiūnas. 
Kol Vliko doleriais gali po 
pasaulį Švaistytas, kitokiu 
■jis negali būti.

su
sų-

Gerb. Redakcija! | 
Lietuvoje plačiai buvo | 

paminėta Karlo Markso 150 
-osios gimimo metinės. 1968 
m. balandžio 26 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos TSR Mokslų 
akademi j o s Visuomeninių 
mokslų skyriaus ir Partijos 
istorijos instituto surengta 
mokslinė konferencija. Ją 
įvadine kalba atidarė Vla
das Niunka. Konferencijoje 
buvo paskaityti penki mok
sliniai pranešimai. Juos pa
darė Mokslų akademijos ir 
Partijos istorijos instituto 
moks! i n i a i bendradarbiai 
Jonas Macevičius, Kostas 
Surblys, Antanas Buračas, 
Juoas Žiugžda ir Rokas 
Maliukevičius. Dauguma 
pranešimų buvo skirta nu
šviesti klausimams, kokį po
veikį K. Markso idėjos daro 
šių dienų visuomeninio gy
venimo reiškiniams. Pirmą 
kartą J. Žiugžda išsamiau 
nušvietė, kaip K. Marksas 
savo raštuose ir laiškuose 
traktavo kai kuriuos Lietu
vos istorijos klausimus.

K. Markso raštų vertimų 
į lietuvių kalbą istoriją nu
švietė R. Maliukevičius.' 
Jis paminėjo tą faktą, kad 
V. Kapsukas 1926 metais 
ragino Amerikos Lietuvių 
darbininkų literatūros drau
giją organizuoti K. Markso 
“Kapitalo” pirmojo tomo 
vertimo į lietuvių kalbą iš
leidimą. Vertimą jis manė 
pavesti Jonui Šepečiui, tuo
met gyvenusiam Tarybų 
Sąjungoje.

Matyt, to sumanymo įvyk
dymas ano meto literatūri
nėms pajėgoms buvo dar 
perankstyvas dalykas. Pir
mąjį ir antrąjį “Kapitalo” 
toųiųSj iąvęrįe B< Fogelęvi- 
čiu$ (dabar jau miręs). Jie 
galutinai buvo suredaguoti 
Partijos istorijos instituto 
bendradarbiu ir išleisti 1957 
ir 1958 m. Trečias tomas 
išleistas 1959 m., o neseniai, 
1968 m., išėjo iš spaudos B. 
Fogelevičiaus išversta K. 
Markso “Kapitalo” IV tomo 
pirmoji knyga, pavadinta 
“Pridedamosios vertės teo
rijos”.

Kovo 4-5 dienomis Vilniu
je “Žinijos” draugija suren
gė seminarą lektoriams, ku
rie. išklausė ekonomistų M. 
Lolos, A. Buračo, V. Pau- 
liukonio, filosofų J. Repšio, 

V. Lazutkos, istorikų J. Ba
cevičiaus ir V. Merkio pra-

lyje. Straipsniuose ir moks
liniuose pranešimuose dės
tomos mintys, kad bendrai 
imant pasauliniai įvykiai 
vystosi pagal K. Markso at
rastus visuomenės' vystymo
si, klasių kovos dėsnius.

Linkiu Tamstoms sveika
tos ir viso gero.

R. šarmaitis
Vilnius,
1968. V. 8

Neseniai Amerikoje vie
šėjęs kaunietis chirurgas, 
d-ras J. Brėdikis, grįžęs į 
Lietuvą prisimena sutiktus 
amerikiečius. Tarp kita ko 
jis d-rui A. Petrikai rašo:

Dovanokite, kad taip ilgai 
neparaš "’i. Apie Jus visus 
laisviečius esu daug kam 
pasakojęs ir niekuomet ne
užmiršiu tų malonių susi
tikimų su draugais. Neuž
miršiu ypač Jus ir Jūsų 
žmoną — abu tokius jaunus 
savo energija ir mintimis. 
Neužmiršiu ir Jūsų patari
mų dėl tualetų tvarkymo— 
sanitarijos ir ventiliacijos 
įvedimo. Jau kėliau tą 
klausimą Kauno miesto ko
mitete.

Bėda tik ta, kad nuo ma
no grįžimo — gyvenimo 
tempas nemažėja ir aš vi
sai neturiu laisvo laiko. 
Reikia, iš vienos pusės, su
sipažinti su visa kuo, ką ki
ti padarė per mano kelia
vimo laiką, o iš kitos pu
sės — reikia pasidalinti 
įspūdžiais, įdiegti kitiems 
tai, ką mačiau JAV. Dėl 
to mažai telieka laiko, o 
operacijų daug. Guli krū
vos neatsakytų laiškų — ką 
daryti... O prisiminimiĮ 
daug. Įr vis’ dėl to—gra- 
žiaušist Lietuvoje!’• ‘

Lauksiu jūsų — iki pa'st 
matymo Lietuvoje.- Geriau 
šių linkėjimų Tariistos žmo
nai, redaktoriui A. Bimbai 
ir visiems puikiems lietu
viams.

Lietuvių kalbos 
istorinę gramatikų

Išleido “Minties” leidyk- 
la. Šio stambaus darbo aib-f 
torius — filologijos moks
lų daktaras J. Kazlauskas,.. • 
Knygoje gvildenama lietu
vių kalbos kirčiavimo, daik-. 
tavardžio linksniavimo, vei-, 
ksmažodžio istorijos klausi
mai. ~

Gramatikoje aptari ami- 
pagrindiniai lietuvių kalbos. 
struktūros raidos dėsningu
mai. J. Kazlauskas remiasi., 
gausia tarmine medžiaga, 
senaisiais rašytiniais šalti-, 
niais, kitų baltų ir indoeu-., 
ropiečių kalbų, ypač slavų,, 
tyrimų duomenėmis.

Veikalas pravers ne tik 
baltų kalbų tyrinėtojui, bet. 
ir aukštųjų mokyklų 
dentams lituanistams.

stu-

Didelio pasisekimo
laukė dailininko Kazio št«; 
monio darbų paroda Ku-“ 
piškio muziejuje. Sales - 
kasdien aplankydavo daug 
ekskursantų iš įvairių rajo
no vietovių. Kupiškėnai la
bai šiltai atsiliepia apie sa* 
vo žemiečio kūrybų.

SUSI- ’

> 
i

lki pasi-

Su pagarba,
J. Brėdikis

Mielas Drauge,
Sveikinu Jus ir visų “Lais

vės” štabų nuo senojo Ne
muno ir Neries krantų, lin- 
iu Jums visiems sėkmės vi
suomeniniame darbe ir lai
mės asmeniniame gyveni -

Lietuvos spauda
Vilnius. — Per paskuti? , 

niuosius metus labai išaugo,, 
periodinės spaudos tiražai. L 
Šiemet kiekvienam tūkstąn-’* 
čiui Tarybų Lietuvos gy
ventojų vidutiniškai išpla- ’ 
tinama beveik po 1,500 eg
zempliorių periodikos. •>

Lietuvos TSR Knygų rū-:: 
mų duomenimis, nuo 1940 

; metų pradžios mūsų res- ’ 
publikoje iš viso išleišta^ 
36,984 knygos, kurių bendį; 
ras tiražas siekia 253,733,-'’ 
SOtbegzemplioriųj Tame skai
čiuj e11 yra 244t marksizn^ * 
leninizmo klasikų veikalai; 
bendru tiražu pustrečio ’ mi
lijono egzempliorių tiražu,' 
4,716 grožinės literatūros 
knygų, kurių bendras tirą-’ 
žas 63,375,800 egzempliorių." 
Mokslinio komunizmo teori- - 
jos kūrėjo Karlo Markso 
veikalai lietuvių kalba ta- ■ 
rybiniais metais išleisti 33 
kartus—daugiau kaip 308,-. 
000 egempliorių.

K. Damašius

i

me.
”1 Apie mūsų gyvenimų ne-

. . . .__ i' rašau, nes, kaip matosi iŠ
“Laisvėje” ’tirtančios me-

oti mūsų 
sieke ,tar-

nai ir te

Kairas,

sizmo teorijos temomis. Se
minare dalyvavo apie 300 
“Žinijos” draugijos lektorių 
iš visų Lietuvos rajonų. 
Grįžę į savo rajonus jie 
skaitė pranešimus darbo 
žmonių susirinkimuose.

Mokslinė teorinė konfe
rencija K. Markso atmini
mui pagerbti buvo sureng
ta Vilniaus Aukštojoje par
tinėje mokykloje.

Jubiliejaus proga dauge
lyje Lietuvos rajonų, stam
besnėse įmonėse įvyko teo
rinės konferencijos, kuriose 
pranešimus darė vietos Ko
munistų partijos darbuoto
jai, “Žinijos” draugijos' lek
toriai.

• Didžiosiose Lietuvos bib
liotekose buvo surengtos 
parodos, kuriose knygomis 
ir dokumentais buvo pavai
zduota K. Markso, F. En
gelso, V. Lenino raštų pli
timas Lietuvoje, jų verti
mai į lietuvių kalbų.

Lietuvos spaudoje buvo 
paskelbta daug jubiliejinių 
mokslinių straipsnių, paro
dančių K. Markso idėjų gy-

. __—j. ^ Egipto autori
tetai paleido du amerikie
čius lėktuvo vairuotojus. 
Jie buvo areštuoti, kad ne
turėdami leidimo nusileido 
Egipto aerėdrome. ‘vybingumų šių dienų pašau-

am

džiagos, tų darbų atlieka 
kiti draugai — visų laikų 
gyvenę tėviškėje ir geriau 
nusimanų apie politinę bei 
kultūrinę mūsų gimtojo 
krašto naudų.

Neseniai, kartu su kitais 
kolegomis, teko pabuvoti 
Rokišky ir Juodupėj. Apie 
mūsų kelionės tikslų ir su
sitikimų su ten gyvenan
čiais žmonėmis parašiau 
trumpų straipsnelį. Manau, 
kad jis atkreips dėmesį 
“Laisvės” skaitytojų rokiš
kėnų ir juodupiečių.

Tad, dar kartų linkiu 
Jums daug gero ir spaudžiu 
dešinę.

Jūsų—
L. Valbasys 
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Redakcijos: Ačiū, 
už sveikinimus ir

Vilnius,
Nuo 

drauge, 
straipsnį. Labai prašome
mūsų nepamiršti ir ateity
je.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

MOČIUTĖS MŪSŲ 
Sulinkusios, bulves kasa, 
augina vyrų vaikus. 
Vyrai išeina į karą, 
medžioja vieni kitus.
Paskui, jei sugrįžta, geria, ’ 
Ilgam užtenka kalbų.
O moterims strėnas gelia /(* 
nuo gimdymo ir darbų.
Jos meiliai žiūri į lopšį, A - 
kur įklykia nauja burna. : 
Ir sėdasi verpt ir lopyt 
po rūkstančia balana.
O kai jau visi sumiega, 
kai gieda gaidžiai pirmi, 
suklūsta ūmai jos: nieko—— 
vėl spurda po širdimi.
O kiek reikėjo apverkti, 
į sierą žemę užkąst 
ir vėl—gimdyt ir verpti 
linus ir pašukas, 
ramstyti griūvančią gryčią/., 
milą austi ir velt, 
kol vieną sykį netyčia 
nugriuvus neatsikelt.
Kaip žemė, grubiai mylėtos.. 
pavirsdavo jos žeme. -i 
Visa Lietuva išpenėta 
išdžiūvusia jų krūtine.

J. Marcinkevičius .

Washington. — Buvęs 
prezidentas Eisenhowe r i 
gavęs širdies atakų, buv6*‘ 
nuvestas ligoninėn, kur ir 
vėl gavo kitų ataka. Jis JĮje-v 
bėra ligoninėje.
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'T Nuo to karto Gustaitis 
su Knopsle išsėdėdavo prie 
minės butelio, o paskui, ryi 
maldas, ramiai miegodavo, 
nos metu persikeldavo į dai 
ne jam buvo įrengta slėpt 

Pamažu vystėsr taip, ka* 
po ne tik klebono svečiu, 
ju. Naktimis į kleboniją 
banditai, reikėdavo spręsti “karinius 
reikalus. O čia Knopslė kaip tik ir buvo 
nepakeičiamas padėjėjas, 
riant, Gustaitis banditams 
fiktyvių gimimo metrikų 
miantis jie galėjo gauti asbiens pažymė
jimus ir legaliai gyventi, 
pat padėjo paruošti ryšinii 
fi legalių banditų rinkimosi 
ruošti diversijų planus.

Netrukus Gustaitis gavo 
kupo Borisevičiaus, kad pas jį numato
ma apgyvendinti dar vieną 
vėliau pasirodė, tai buvo i 
Savičius. Kunigas Gustaitis, 
Knopslė ir Misevičius pasič arė savotišku 
apvlinkės veikiančiu banditų štabu.

Misevičius, ištyręs padėtį, vietoje, per 
Borisevičių pranešė gaujos vadui Kubi- 

' liui, kad Pašilės apylinkė;
sąlygos gaujų veiklai, 
vokiečiu lėktuvo čia buvo 
šiutininkų-diversantų grup

Gustaitis su Misevičiuih jau ruošėsi 
vakarieniauti, kai į kamb 
įėio du raudonarmiečiai ir 
Misevičius staiga pašoko 
bet dingti nebuvo kur. Klebonas, visas 
drebėdamas, sėdėjo minkštoje kėdėje ir 
negalėjo pajudėti. “Kad tik Knopslė ne
ateitų iš slėptuvės,”—paga

— Labai atsiprašom 
nom, — šypsodamasis kre 
gal kiek vyresnis kariški

—Niekįo, nieko,—jau spėjęs atsipeikė
ti, kalbėjo kunigas . — Me; mielai sutin
kam tarybinės valdžios ats ;ovus. Prašom 
sėstis. Papasakokit, kuo g aliu būti nau
dingas.

ištisas naktis 
kortų ir na- 

;ą, atlikęs pa- 
Vokietis die

ninę, kur šie- 
įvė.

d Knopslė ta- 
bet ir patarė- 
ėmė lankytis

Jam prita- 
pagamino 50 

kuriais re-

Knopslė taip 
kus, nustaty- 
punktus, pa

žinią iš vys-

asmenį. Kaip
Edvardas Mi- 

vokietis

e yra geros 
Grjeitai po to iš 

išmesta para- 
i.

arį nesibeldę 
vienas civilis. 
, apsižvalgė,

Ivojo jis.
, kad išgąsdi- 
pėsi į kunigą 
s.

^-Cha, cha, cha! —balsiai nusikvatojo 
jinas iš atėjusių.—Gudrus tamsta, kle- 

nka nepaimsi, 
nuo tų žodžių. 
Gi?

j vir________ „_________
bone. Matyt, kad plika ra:

Gustaitis net sudrebėjo •
Negi jie galėtų viską žino

—Mes parašiutininkai, ihuleisti iš lėk
tuvo. Atėjome prašyti t 
bos. Buvome susidūrę su 
ir netekome radijo stoties. Nebeturime 
ryšio. — greitai kalbėjo tas pats, kuris 
pradžioje kreipėsi į kunigą.

—Nu, nu! Nėra ko čia juokauti. Kuo 
jūs mane laikote? Aš skusiuos jūsų va
dovybei, — vaidina užpy

Jaunasis atsisėdo ant v: 
nyje stovinčių kėdžių. Jo 
sekė ir kiti du. Visi sustątė prie sienos 
automatus.

Aš lietuvis. Pavardė 
Zenonas Rombergas.

amstos pagal- 
raudonaisiais

kusį kleboną, 
ienos iš pasie- 
pavyzdžiu pa-

Rombergas...
Givenau Kaune, 

pirmomis karo dienomis buvau Lietuvos 
aktyvistų fronto grupėje, 
bolševikus. Paskui mane 
kietiją mokytis žvalgybos 
dhbar štai numetė su užc 
draugai — 
sa* Visi s: 
boną parašiutininkas.

—Kodėl jus čia nuleido 
iki šiol tylėjęs Misevičius.

—Kiek man žinoma, buvo gautas pra
nešimas, kad čia geros s 
binei ir diversinei veiklai

—Tegu jas velniai tokias sąlygas. Vosl 
sveiką kailį išnešėm, — raukėsi civilis.

pašokęs ėmė svei-| 
kintis Misevičius. Seno vilko uoslė jam 
jau seniai leido suprast 
reikalą. — Juos tikriausi 
miantis pranešimu, — pasakė jis Gustai-: 
čius.

Kunigas ir Misevičius 
parašiutininkai buvo pašiūrę, 
spėjo paragauti “pyragų, 
rybiniai žmonės sutinka 
čius.

Gustaičio ir Misevičiai 
buvo įrengta slėptuvė i 
bono prieteliu Vaigauską 

Naujas rūpestis
Juozas Dervinskas auptant pasibeldė 

^vyskupo Borisevičiaus 
—Ko reikia? — atida 

klausė vidutinio amžiaus 
, c-rBulves į seminariją Atvežiau, — pa-

• vienas lietuv 
savi žmonės, —

—Sveiki atvykę!

taitis.

apsi-

įkė iš 
<ą.
j i & ir

sakė jis, kaip mokė kunigas Gu 
Moteris įleido jį į priemenę ir patli din
go kambaryje. Po kelių minučių, 
vilkęs storą gelsvą chalatą, išėjo vysku
pas Borisevičius. Valstietis ištrai 
užančio ir ištiesė jam nedidelį vo

—Nuo kunigo Gustaičio, — tarė 
pasisuko į duris

—Atsakymo neprašė?—paklausė vys
kupas.

—Ne, — trumpai atsakė Dervi 
nekantriai trypčiodamas vietoje.

—Eikite, eikite su dievu,—lyg laimin
damas, pakėlė ranką vyskupas.

Trinktelėjo uždaromos durys, 
Įėjo vėjas.

Grįžęs į miegamąjį, Boriseviči 
plėšė voką.
pelyje jis iš karto pažino Misev 
rašyseną.

“Gerbiamasis!— rašė Misevičius. — 
Kaip jau pranešiau, pas mus yra s večių. 
Dirbti jie negali, nes prarado radi 
tį. Tuojau susiriškite su “Baliu” 
prašykite, kad perduotų čia siur 
radiogramą”. .

Rūkomojo popieriaus lapeliuose 
nurodyta radio stoties atpažinim 
nalai ir kodai. Kartu buvo pranešama, 
kad tūlas Karpinskas išdavęs parašiu
tininkus, radijo siųstuvas bei kod 
tekę į tarybinių organų rankas : 
nebegalima naudotis.

— Mulkiai! — nusispiovė Borisevičius 
ir skubėdamas ėmė rengtis.

Tą pačią dieną pas Borisevičių, 
biai iškviestas, atvyko “Žemaičių 
no” gaujų vadas Kubilius.

oskas,

pūste-

is* at-
Smulkiai prirašytame la- 

ičiaus

o sto- 
ir pa- 
čiamą

! buvo 
o sig-

ai pa- 
r jais

sku- 
legio-

ežimo,

kovojau prieš 
išsiuntė į Vo- 
mokyklose. O 

uždaviniu. Mano 
s, o kitas ru- 

į tikinę j o kle-

? — paklausė

ąlygos žvalgy-

i, su kuo turi 
ai atsiuntė re-

džiaugėsi, bet 
Jie jau 

P su kuriais ta- 
leprašytus sve-

is pastangomis 
as artimą kle-

buto duris, 
dusi duris, pa-: 
moteris.

Kunigas Gustaitis, išlipęs iš \ 
pasuko į vyskupiją.

— Din-dan, din-dan, dindan. 
nyčioje suskambėjo varpas. Pr 
je ėjusios kelios moterys sustojo 
klausytis.

— Vėl kraugeriai ką nors užm 
kalbėjo juoda skara apsisiautusi
— Kasdien vis laidoja. Ir kaip 
tų nenubaudžia!

— Prieis liepto galą. Žmonių 
neilgai gyvens,— pritarė kitą, lahguotu 
vyrišku švarku apsivilkusi moter 
mačiusios ateinantį kunigą, motei 
re jo gatvę ir sustojo patvoryje.

“Aha, pajuto mūsų ranką, — galvojo 
Gustaitis.— Palaukite, dar ne taip bus!”
— mintyse grasinoi jis nematomiems 
priešams.

Vyskupą Borisevičių jis rado paniuru
sį, besklaidantį iš klebonijų gaut 
tu s.

— Blogi reikalai,— iš karto pasakė 
vyskupas. — Kaip šalna lapus pradėjo 
skinti mūsų miško brolius. Kasdien vis 
blogesnės žinios. Net patys vad 
šosi surasti patikimas slėptuves.

— Bet ir bolševikams šonkaulius ap
lamdė. Kiek žinau, žaliukai nesnaudžia,
— mėgino nuraminti vyskupą Gustaitis.

Beginklius šaudo*, o kai susiduria su 
ginkluotais, tai, duok dieve, kojas,—Bo
risevičius patylėjo ir, pasirausęs stalčiu
je, ištraukė dvi popieriaus skiauteles.— 
Va, šitą perduosi Misevičiui, o t 
rašiutininkams,— atiduodamas raštelius 
Gustaičiui, pasakė jis.

Gustaitis perėmė akimis rašte 
tą Misevičiui. “Pranešta, kad telegrama 
pasiųsta pagal paskirtį. Vaišvilas,*)— 
trumpai buvo nurodoma jame. Bet Gus
taitis suprato, kad buvo kalbama apie 
radiograma, kuri, parašiutininkams pra- 

įšant, per Borisevičių perduota 
štabui. Antrajame raštelyje būvio nuro
dyti šifrai ir pranešama, kad tolesni ry- 

Išiai su Vokietija bus palaikomi per ban- 
Iditų štabą.I —Kas naujo jūsų padangėje 
Ikęs svarbiausius reikalus, pakla 
Įrisevičius. — Kaip laikosi para: Į kai ?I —Kol kas ramu. Mūsiškiai 
Įnugnybia koki naujakurį. Para; 
[kai sėdi bunkeryje ir bijo pal 
iMan rodos. — menki iš jų kareiviai, — 
■pasakojo Gustaitis.I — Jų darbas kitoks. Teising 
■kad nesirodo. Pamatysi, jie da 
Ikošę, — ramino vyskupas savo 
jnį.
I Gustaitis grįžo namo patenkir 
■galės nudžiuginti parašiutininki

— baž- 
ešaky- 
ir ėmė

u še, — 
senutė, 
dievas

krauju

is. Pa
ys pe-

js ras

ai pra-

audžia,

ą— pa

į, skir-

banditų

?— atli- 
usė Bo- 
šiutinin-

kartais 
šiutinin- 
įsirodyti.

ai daro, 
? užvirs 
pavaldi-

tas, kad
is. Ta-

•) Gaujų vadas A. Kubilius turSjo du slapyvar
džius — “Balys’* ir “Vaišvilas’**

čiau, tik įžengęs į kleboniją, rado Mise
vičių besėdintį su Rombergu, kurių susi
rūpinę veidai rodė, jog kažkas įvyko* 
Taip ir buvo. Pasirodė, kad vienas pa
rašiutininkas, naktį paėmęs automatą, 
pabėgo. j ,

— Ilgiau mes čia pasilikti negalime. 
Jis mus išduos,— kalbėjo Rombergas. 
Šie žodžiai lyg šaltu vandeniu apipylė 
Gustaitį ir Misevičių. Juk visi parašiu
tininkai gerai žinojo ir apie jų darbus.

Naktį, palikę slėptuvę, parašiutininkai 
užėjo atsisveikinti su Gustaičiu ir Mise
vičium. Klebonas jiems įteikė dėžę su 
1200 šovinių.

Netrukus, bijodamas, kad apie kunigo 
Gustaičio banditinę veiklą gali sužinoti 
tarybinės valdžios organai, Borisevičius 
perkėlė jį į Kaltinėnus.

(Bus daugiau)

VAIKIŠKAS PEIZAŽAS
Išvaikščiotas basom peizažas, 
Išartas, išmylėtas, 
toks artimas, jaukus ir mažas, 
toksai graudus ir lėtas.

Pro gluosnius, jovarus ir liepas, 
kalneliais, pievom, kloniais 
jis tarsi žalias lengvas lieptas 
nusiveda svajonę.

Nusiveda, nesugrąžina, 
tolyn išsivilioja.
Vingiuoja takas pro beržyną, 
kaimyno šunes loja.

Lydžiu svajonę ligi vartų, 
o ten, užvertęs galvą, 
toli toli — už dėdės tvarto 
matau pasaulio galą.

J. Marcinkevičius

PETER LOWE!
MMūsų laime priklausys milijonams”

Anglijos premjeras dar- 
bietis Haroldas Wilsonas 
tvirtino, kad jokio atsako 
šiandieninėms problemoms 
negalima rasti Highgato 
kapinėse.

Tačiau milijonai milijonų 
žmonių rado ten palaidoto 
žmogaus (Karlo Marxo) 
veikaluose raktą, kaip pa
siekti tikrai humanišką vi
suomenę.

Prasmė
Marksistinė mintis tapo 

mūsų eroje efektyvia sąmo
nės forma. Ji moko mus 
suprasti istorinį pasaulio 
vystymąsi. Ji padeda kiek
vienam įžvelgti, kokią pras
mę turi jo gyvenimas, ta at
eitis, kurią jis neša savyje, 
ir jo atstakomybė tai atei
čiai.

Iš vienos pusės marksisti
nė mintis sukęlia nuosta- dėl revoliucinės savo veik
iausius didvyriškumo bei) los. 
pasiaukojimo poelgius, ir iš 
kitos — ji sužadina neapy
kantą lig šiol dar neregėtu 
mastu. Ji poliarizuoja vi
sos žmonijos viltis arba 
priešiškumą, i

Kas buvo tas žmogus ir 
kaip jis įžiebė liepsną, kuri 
vis labiau įsidega visuose 
penkiuose kontinentuose?

Karlas Heinrichas Mark
sas gimė 1818 metų gegužės 
5 dieną Trire, sename Vo
kietijos mieste, kuris įguli 
vynuoges augin a n č i a m e 
Moželio klonyje. Jo tėvas 
ir motina buvo abu žydų 
kilmės, bet 1824 metais šei
ma tapo prtotestantine ir, 
būdami pasiturintys; turtin- 
gesniosios klasės nariai, ga
lėjo pilnai dalyvauti kultū
rinėje ir tautinėje to meto 
dvasioje.

Revolucija
Prancūzų revoliucijos pa

tosas turėjo nepaprastą po
veikį Vokietijos Intelektua
lams, bet jiems dėl ekono
minio savo šalies: atsilikimo 
ir politinio susiskaldymo, 
teko apsiriboti svarstymu 
tų dalykų, kuriuos prancū
zai pasiekė veikla.

Tokiu būdu kultūringus 
Vokietijos liberalus, tarp 
kurių jaunasis Marksas

praleido savo vaikystę, pa
gavo galingas racionalisti
nės minties ir filosofinio 
mąstymo judėjimas, per
sunktas prancūzų laisvės 
dvasios.

Nors Marksas mylėjo sa
vo tėvus, bet galingiausią 
įtaką intelektualiniam jo 
vystymuisi šiame etape tu
rėjo kaimynystėje gyvenęs 
baronas f on Vestfalenas. Iš 
jo Marksas perėmė jo pa
ties meilę Šekspyrui, Dan
tei, Homerui ir graikų tra
gedijai.

ženė
Vestfaleno namuose buvo 

nepaprastai graži duktė Že
nė, kuri taip pat traukė 
Marksą ir kuri tapo pasi
šventusi jo žmona ir drau
gas per visus ilgus tremties 
ir neturto metus, patirtus

Klasės darbas “Jauno žmo
gaus motyvai pasirenkant 
gyvenimo' kelią,’’ parašytas 
septyniolikamečio Ma r k s o 
paskutiniaisiais metais vie
tinėje vidurinėje mokyklo
je, parodo aiškia savo for
muluote, kad atsižvelgimas 
į kitus turį būti principas, 
grindžiąs bet kokį jo poelgį. 
Šis gilus humanizmas, 
įsiurbtas iš apsišvietusių 
namų, iš kurių buvo kilęs, 
kartu su veržlumu prasi
smelkti iki dalykų esmės ir 
nulėmė visą jo gyvenimo 
veiklą.

Baigęs mokyklą, Marksas 
buvo nusiųstas studijoms į 
Bonos universitetą. Jis ta
po itin draugiją mėgstąs 
studentas, įbrisdavo į sko
las ir rašė romantiškus ei
lėraščius Ženei, bet kartu 
ir neįsivaizduojamai daug 
skaitė.

Nepraslinkus nė viene- 
riems metams, jis persikėlė 
į Berlyno universitetą, kur 
vokiečių filosofijos milžinas 
Hėgelis (miręs 1831 m.) 
dar tebedominavo filosofinę 
areną.

Marksas turėjo maža lai
ko tiesioginėms studijoms, 
bet jis plušėjo iki pervargi
mo, dažnai net nemiegoda
mas, gilindamas savo apsi-

Pirmiausia,skaitymą. 
studijavo Hegelį nuo pra
džios ligi galo ir 1838 me
tais, kada mirė Markso tė
vas, jis prisijungė prie 
ypatingos jaunųjų filosofų 
grupės, žinomos kaip “jau
nieji hegelininkai.”

Iš dalies ši grupė liko gry
nai idealistinė. Hėgelio fi
losofija iškėlė pasaulio su
pratimą, kuris atitiko tų 
laikų dvasią, ir, nors pats 
Hėgelis sukūrė savo siste
mą, sutaikintą su buržuazi
nės santvarkos pasauliu, 
jaunieji hegelininkai, paė
mę dialektinę Hėgelio me
todą, galėjo panaudoti jį 
prieš esamą santvarką

Gaivi asmenybe
Marksas su gaivia savo 

asmenybe, žvaliu protu ir 
įžvalgumu netrukus ėmė 
vadovauti šiai grupei, kuri 
žėrė panieką religijai, bur
žuazijai ir tuometinei vals
tybei.

Netrukus, baigęs univer
sitetą su disertacija apie 
graikų filosofiją, Marksas, 
tada vos tik 24 metų, ėmė 
leisti liberalų laikraštį Kel
no mieste. Greitai reakcinė 
Prūsijos valdžia uždarė 
laikraštį, ir 1843 metais, 
Marksui vedus Ženę, jauno- 
poji šeima įsikūrė Paryžiu
je.

Paryžiuje viešpatavo in
telektualinio pakilimo at
mosfera. Be pertraukos ėjo 
ginčai, buvo leidžiami ir 
skaitomi pamfletai, siautė
jo diskusijos, vyko susirin
kimai ir buvo išrenkami ko
mitetai. Marksas metėsi į 
šį sambrūzdį.

Jis dalyvavo darbininkų 
susirinkimuosee, susitikinė
jo su prancūų demokratais 
ir socialistais, prisidėjo 
prie įvairių draugijų veik
los ir vis rasdavo laiko 
studijuoti net su didesniu 
intensyvumu. Jis susipaži
no su Prancūzijos socialistų 
pirmtakų darbais ir pagili
no savo pažiūras į istorinio 
vystymosi problemą, studi
juodamas Prancūzijos isto
riją.

Kaip tik šiuo metu jam

jis

Jauniausias respublikos miestas Elektrėnai.. Matome Elektrėnų vidurinę mokyklų 
A. Brazaičio nuotrauka

taip pat atvėrė akis į eko
nominę kapitalizmo struk
tūrą vienas straipsnis, ku
rio autorius buvo Fridri
chas Engelsas.

Engelsas eilę metų buvo 
išgyvenęs Anglijoje, giliai 
domėjęsis pramonės sąlygo
mis ir suėjęs į kontaktą su 
jaunuoju Anglijos darbi
ninkų klasės judėjimu.

Be to, jis buvo susipažį-y 
nęs su Anglijos soęKIisto 
pirmtako, Roberto Oveno, 
veikalais ir taip pat išsa
miai išstudijavęs tuometi
nių politinės ekonomijos ži-_ 
novu darbus. v 1

Engelsas
Kaip tik apsiginklavęs ši^^ 

tokia praktine patirtimi ir 
ekonomijos žiniomis Engel
sas, lyg ir savotiškas uto
pinis socialistas, susitiko su 
Marksu, pravažiuo damas 
pro Paryžių 1844 metais.

Šiuo laikotarpiu Markso 
mintis vis dar tebebuvo nu
spalvinta teorinės iliuzijos, 
bet, suėjus į kontaktą su 
Engelsu, teorija ir prakti
ka surado viena kitą. Taip 
gimė marksizmas.

Marksistinė filosofija ta
po klasės filosofija, ir 
Marksas kelią į laisvę bei 
į tikrą moralę suprato kaip 
dalyvavimą visomis savo . 
galiomis darbininkų klasės 
kovose, nes tos klasės sie
kiai sutampa su visų žmo
nių išvadavimu.

Taip Marksas ir darė su 
įprasta jam energija. Jis 
buvo ištremtas iš Paryžiaus 
1845 metų pradžioje ir per

sikėlė į Belgiją, kur įsikūrė 
Engelso namų kaimynystėje 
darbininkų klasės kvartale.

Nuo 1845 metų iki 1848 
metų Marksas nenuvargda- 
mas stengėsi suburti paski
ras komunistų grupes ir 
įnirtingai ginčijosi su viso
mis kitomis tendencijomis 
darbininkų klasės judėjime.

Šia savo veikla jis išryš
kino ir išvystė savo paties 
idėjas ir drauge su Engelsu 
parašė visą eilę svarbių te
oretinių darbų.

Svarbiausias jų, parašy
tas 1845-1846 metais, buvo 
“Vokiečių ideologija”, ku
riame yra išdėstyti marksi
stinės teorijos pagrindai.

Idėjos
• Dvidešimt aštuonerių me- 
. tų Marksas jau užsireko- 
. mendavo kaip pirmaeilis^ 
darbininkų klasės judėjimo 
teoretikas, įvykdęs tikrą re
voliuciją idėjų istorijoje.

Ir 1848 metais drauge su 
Engelsu jis tai įkūnijo pa
saulį supurčiusiame “Ko-

1 munistų manifeste.
Likusis jo gyvenimas, ku

rio didesnė dalis praslinko 
Londone, kaip tremtiniui 
kenčiant visišką neturtą, 
buvo pašvęsta teoretiškai 
ir praktiškai tai klasei, ku
rios atėjimas į valdžią pas
kelbs naujo amžiaus aušrą.

Londone jis sukūrė ir pa
grindinį gigantišką savo 
reikalą “Kapitalą”.

Anksčiau minėtą mokyk
linį savo rašinį septynioli
kametis Marksas užbaigė 
žodžiais: “Jeigu mes pasi
rinkome profesiją, kurioje 
galime daugiausia pasitar
nauti žmonijai, jokios naš
tos nepalauš mūsų, nes jos 
tebus tik aukos visų žmo
nių labui”.

Niekad neišnyksta
“Tada mes nejausime lėk

što, riboto, egoistinio pasi
tenkinimo, bet mūsų laimė 
priklausys milijonams, mū
sų darbai liks po mūsų mir
ties — nematomi, bet nie-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Ar kaltas menulis? Iš gintarinės pakrantės
(Specialiai “Laisvei”'

Giedriomis naktimis pap- 
Menulis. 

uo-
rastai matomas 
Vėlai vakare pietvakar 
se jis jaunas — šviečid jo 
pjautuvas, vidurnaktį kie
tuose jis jau daugiau taip 
iki pusės padidėjęs ir 
kelias dienas užauga 
pilnačio. Pagaliau poryč 
pietryčiuose šviečia jo kai
rysis šonas — turime < 
čia. Šios visos atmai 
kartojasi kas 29 ir pusę die
nos.

Menulis ir prietarai

per

ais

lel
ios

Su Mėnulio atmainomis 
žmonės sieja įvairius reiš
kinius, ypač žemės ūkio 
jo pagalbinių šakų srityje. 
Antai patariama sėti g|rū- 
dus, sodinti gėles, dėti 
pūstus, skersti kiaules 
pilnatyje. Tuomet būsiąs 
dėsnis derlius, gėlės būsi 
čios pilnavidurės, kopū 
laikysią iki vėlyvo paval 
rio, skerdiena būsianti gra
ži ir skani.

Mėnulis padedąs ir kaž
kurias ligas gydyti. Pav 
džiui, sergąs dedervinei 
turi žiūrėti, kada pasirodys 
jaunatis. Vos jį išvyd 
reikia sustingti vietoje 
balsiai prašyti, kad kas 
neštų vandens. Pavilgius 
pirštus, reikia tuojau p 
rinti dedervines ir šaukti: 
“Jaunas mėnuo seno tėvo, 
apvalyk griešną kūną ma
no”! Ir iki pilnaties deder
vinės išnyksiančios.

Kaip gi iš tikrųjų, ai 
ri tie įsitikinimai pagrinč. 
Ką tuo reikalu sako mo 
las? 1
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Menulis ir šviesa

ulė 
uo 
<ai

Mėnulis šviečia ne savo, 
o Saulės šviesa. Kai Sa 
yra dešinėje pusėje i 
Mėnulio, turime jaunatį, 
ji priešais jo — turime pil
natį, o kai Saulė poryčiais 
yra kairėje nuo Mėnulio 
bus delčia. Šitaip Sau 
šviesą atmuša visi kosmi
niai kūnai: planetos, jų 
lydovai, kometos. Jei t 
kūnus siaučia atmosferoj ir 
dar debesuotos, tuomet 
didumą juos pasiekus

lės

aa-
10S

jie 
ios

Mėnulį, ji tiek traukia, kad 
priverčia suktis apie save. 
Per 27 su viršum dienas 
Mėnulis ir aplekia vieną 
kartą apie Žemę. Bet ir Mė
nulis savo ruožtu taip pat 
traukia Žemę ir priverčia 
ją judėti apie centrą, esan
tį daugiau kaip už 2,500 my
lių (44,000 km.) nuo Žemės 
vidurio.

Be to, Mėnulis sukelia 
Žemėje potvynius ir atos
lūgius. Prie vandenynų ir 
atvirų jūrų gyvenantieji 
žmonės gerai žino, kad 
kiekvieną parą vanduo du 
kartus patvinsta ir vėl ats
lūgsta. Potvynius ir atoslū
gius patiria ir žemynai, tik 
jie ne tokie dideli ir nestai- 
gūs, todėl jų nejaučiame.

Būna potvyniai ir atoslū
giai ir atmosferoje, todėl 
kai kas sieja ir orų atmai
nas su Mėnulio jaunačių. 
Tačiau matavimai parodė, 
kad oro potvyniai ir atos
lūgiai labai menki, o orų 
atmainos priklauso d a u- 
giausia nuo Saulės: nuo ne
lygaus žemynų ir vandeny
nų įkaitinimo, nuo vandens 
garų gausumo ore, nuo 
vandenynų ir atmosferos 
srovių.
Kai kurie spėjimai pagrįsti

Yra ir pagrįstų oro spė
jimų, susijusių su Mėnuliu. 
Jei, pavyzdžiui, apie Mėnu
lį matomas ryškus šviesus 
ratas, tai galima tikėtis lie
taus (žiemą — sniego). Ra
tas susidaro Žemės atmos
feroje, atsispindint Mėnulio 
šviesai nuo rūko, kitaip sa
kant, nuo besidarančių de
besų. O jei ore daug van
dens garų, jei darosi debe
sys, tai, žinoma, gali būti 
ir kritulių. Bet juos duo
da ne Mėnulis, nes jis savo 
šviesa tik parodo, kad Že
mės oras drėgnas.

Mokslas ištyrė, kurie su 
Mėnuliu susiję reiškiniai 
yra pagrįsti, o kurie tėra 
paprasčiausi prietarai. Pas
tarųjų nedera šviesiam 
žmogui laikytis.

Antanas Juška 
astronomas

Draugystės Įšventė
Klaipėda, Liepo 

ningradas — try£ Pabaltijo 
uostai - kaimynai 
kasmet rengti meno savi
veiklos šventes, 
šventės jau įvyko 
je ir Liepojoje, 
met visi susirinko Kalinin
grade.

Klaipėdiečiai į i 
siuntė 300 daini 
kėjų ir muzikant 
vo šie kolektyvai 
kų choras “Gintarėlis,” 
liaudies operos choras, Kul
tūros Rūmų šokių kolekty
vas, parko liaudies instru
mentų ansamblis, kamerinis 
orkestras, Jūrų prekybos 
uosto Kultūros rūmų ir Sta
tybininkų džiazai.

a ir Kali-

— nutarė

Tokios 
Klaipėdo- 
o štai šį-

šventę pa- 
ninkų, šo- 
;ų. Važia- 
i: berniu-

nineB laikysena ir naujai
siais rūbais: juodais kostiu
mais ir baltomis palaidinė
mis su metalo bei ginta
ro sagtimis.

Po koncerto “Gintarėlį 
sveikino vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotojas 
J. Ruginis, Vilniaus “Ąžuo
liuko,” Kapsuko “Vyturė
lio” ir kitų chorų atstovai, 
Sveikino “Gintarėlį,” sveiki
no ir jo vadovą Rimantą 
Zdanavičių, be kurio 
tų “Gintarėlio.”

Dabar “Gintarėlis” 
liarus. Kaliningrade
nės vaikų choro studijos va
dovė R. Didenka pasakojo, 
jog kaliningradiečiams 
“Gintarėlis” yra puikiu pa
vyzdžiu.

nebū-

popu- 
vieti-

200 liepoj iečių prisijungė 
prie mūsiškių. 15 autobu
sų kolona, papuošta tauti
nėmis vėliavėlėmis, patrau
kė per Kuršių neriją į Ka
liningradą.

Dukart kolona sustojo: 
Alksnynėje lietuviai ir lat
viai padėjo gėlių prie mo
numento Klaipėdos išva
duotojams, o netoli Kalinin
grado šio miesto atstovai 
pasitiko su duona ir drus
ka.

Dvi dienas vyko šventė. 
Klaipėdos. Statybininkų 
džiazas (vad. T. Kareckas) 
ir solistas E. Vasilevskis ta
po festivalio laureatais.

Ne tik žiuri komisija 
aukštai įvertino klaipėdie
čių koncertą. Kaliningrado 
ir Liepojos laikraščiai para
šė daug šiltų žodžių apie 
mūsų kolektyvus ir ypač— 
apie “Gintarėlį,” kuriam 
tuo metu sukako penkeri 
metai.

“Gintarėliui” —penkeri
Savo jubil i e j a u s proga 

“Gintarėlis” koncertavo 
filharmonijoje. Kaip tik ne
rašė apie berniukų balsus 
laikraš č i a i ! “krištoliniai,” 
“sidabriniai,” gintariniai”... 
O jų balsai tikrai nuosta
būs, kai dainuoja lietuvių 
liaudies dainas ir kai dai
nuoja klasikinius kūrinius. 
Pats, didingiausias kūrinys,

Saulės šviesos atspindi, 
barsto, ir jie skaisčiai švie
čia.

Mėnulis neturi nei atm 
feros, nei debesų, todėl 
didumą spindulių sugerią ir 
tik apie 7 procentus jų 
sklaido. Todėl Mėnulis t 
menkas prieš Saulę. Išilna 
tuota, kad Saulė švie 
apie 460 tūkstančių kartų 
stipriau, negu Mėnulis pil

natyje. .
Be to, kaip minėjome, jis 

šviečia tos pačios Saulės 
šviesa. Iš to jau galima p 
manyti, kad augalams, 
vuliams ir žmogui toji švie
sa kiek nors svaresnės reik
šmės negali turėti. Moksli
niai tyrimai iš tikrųjų 
siškai nepatvirtino nei mū
sų minėtų, nei kitų panašių 
reiš kinių priklausomy 
nuo Mėnulio. Sėti ir piauti 
reikia ne pagal tai, k 
matomas Mėnulis, bet 
sušyla dirva ir oras, 
ateina tam tinkamiau 
metas.

Bet Menulis turi įtakas
Visiškai kitoje sri 

Mėnulis iš tikrųjų turi 
dėlės įtakos Žemei. Kiek 
nas Kosminis kūnas t: 
kia kitus kosminius kū 
Toji traukos jėga priklau
so nuo kūno didumo (tiks
liau sakant nuo jo ma 
ir nuo atstumo, žemė, 
dama 81 kartą didesne už
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Socialdemokratai gyvena 
pralaimėjimo Krizę

Bona. — Vakarų Vokieti
jos socialdemokratai pergy
vena krizę. Jie pralaimėjo 

I Baden - Viurtenberge ir ne
teko apie ketvirtadalio visų 
savo aukštesnių rinkėjų.

kurį; dainuoja berniukai, 
pritariant muzikos mokyk
los dėstytojų kameriniam 
orkestrui (vadov. J. Kli
mas) — Pergalei kantata 
“Stabat Maks,” atliekama 
lotyniškai.

Žavimės berniukų daina
vimu, žavimės gražia sce-

Šiomis dienomis Klaipė
doje lankėsi Niklovo Duze, 
Rygos vaikų choro “Riga” 
vadovas. Jis tarėsi su R. 
Zdanavičiumi, kaip organi
zuoti pasikeitimą koncer
tais. Numatyta, jog “Gin
tarėlis” vyks į Rygą gruo
džio mėnesį.

žmogus kuria aplinką
Kažkokiu reikalu neseniai 

užsukau pas liaudies meist
rą Vytautą Majorą. Įėjau 
į pažįstamą kiemą Kapsuko 
gatvėje Nr. 15a ir apstul
bau: taip viskas buvo pasi
keitę, pagražėję.

Iš karto pastebėjau iš me
džio kamieno ir šakų iš
skaptuotą mergaitės skulp
tūrą, kokių 3 metrų aukš? 
čio. Viena ranka mergaitė 
laiko dailaus metalinio ži
binto kotą./.

Netoliese prie kamieno 
pritvir tintas rūpintojėlis. 
Namo priebutis, palangės 
apkalta lentomis, išdrožto
mis lietuviškais raštais. 
Ant durų, vietoje pašto dė
žutės— didelė metalinė vel
nio galva. Man matant, 
laiškanešė, traukdama 
grandinę, pakėlė ilgą velnio 
liežuvį ir pakišo po juo 
spaudą. Burna susičiaupė 
ir prarijo ląikraščius.

Neužilgo pasirodė pats 
buto šeimininkas Vytautas 
Majoras ir pakvietė vidun.

sako Vytautas. — O iš to 
didelio ąžuolo, kuris guli 
kieme, darysiu skulptūrą 
“žemaitis” ir pastatysiu ją 
kur nors prie piliakalnio. 
Laikas jau vietoje nugriu
vusių koplytstulpių pastaty
ti šių laikų kūrinius.

V. Rimkaus tapyba
Vaclovas Rimkus, liaudies 

meistras-ta p y t o j a s, savo 
darbų parodą organizavo 
ne Klaipėdoje, bet Palan
goje, kad daugiau žmonių 
ją aplankytų. Nežiūrint to, 
kad tapytojas daugiau 
mėgsta modernųjį meną, 
parodoje eksponuojami dar
bai atlikti senuoju metodu. 
Tai — Klaipėdos vaizdai, 
klaipėdiškių portretai.
Vilniaus Operos gastrolė

Visą savaitę Klaipėdoje 
gastroliavo Vilniaus Ope
ros ir baleto teatras, atve
žęs abu baletus ir dvi ope
ras. Klaipėdiečiai turėjo 
progos pažiūrėti “Gulbių 
ežerą” ir “Žydrąjį Dunojų, 
paklausyti “Toską” ir “Se
vilijos kirpėją.” Jie liko pa
tenkinti. O vilniečiams, kiek 
teko girdėti, patiko ir Klai
pėdos publika, ir, ypač, gera 
filharmonijos akustika.

Poetai Klaipėdoje
Po visus respublikos kam

pelius “Poezijos pavasario” 
metu pasklido lietuvių poe-~ 
tai su svečiais moldavais. Į 
Klaipėdą atvažiavo E. Mie
želaitis, V. Palčiukaitę, ,V. 
Karalius, A. Drilinga, G. 
Kanovičius, moldavai A. 
Lupan, P. Bogus, J. Vata- 
manus ir kiti.

Prie miesto vartų svecįus 
pasitiko Baltijos valdovai 
Žiliūnas ir Eglė su palyda, 
lietuvišku sūriu ir alučiu 
pavaišino juos.

Vakare Kultūros rūmuo
se įvyko didelis poezijos va
karas. Kitą dieną poetai 
apžiūrėjo liaudies meistrų 
darbų parodą. Ypač žavė
josi ja moldavai.

Paskui poetai išvyko į 
Neringą.

Algirdas Pateckas

O viduje vėl buvo kuo ža
vėtis : liaudišku stilium 
įrengtuose kambariuose Vy
tautas išdėstė savo kūri
nius. Nemaža jų pasklido 
po pasaulį, beliko tik nuo
traukos albumuose.

—Kai aplink gražu, ma
loniau gyventi ir dirbti, —
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Brockton, Mass.
Pirmas išvažiavimas

Pirmoji kregždė
Minint A. Drabavičiūtes 75-ąsias gimimo metines

Darbo žmonių, kaip mūsų 
krašte, taip ir kitur, revo
liucinių kovų už išsivadavi
mą nuo išnaudojimo bari
kadose didelį būrį sudarė 
moterys. Ypač daug jų bu- 
vo' eilinių atsidavusių kovo
tojų tarpe. Tai partijos kur
jerės, ryšininkės, nelegalių 
butų šeimininkės, partijai 
prijaučiančios ir t.t.

Prieš 50 metų netrukus 
po Spalio socialistinės re* 
voliucijos Rusijoje, 1918 
metų balandžio mėnesį Vil
niuje pasirodė mergina, ku
ri, kaip prisimena jos am
žininkai, nebuvo panaši į 
energingą partinę darbuo
toją. Nedidukė, apvali, ap
sitempusi trumpu švarkeliu, 
ji darė pirmą kartą į mies
tą patekusios merginos, o 
ne RKP(b) Lietuvių sekci
jų Centro Biuro atstovės, 
pasiųstos organizuoti Lietm 
voje komunistines kuopeles, 
įspūdį. Bet užtekdavę jos 
pasiklausyti, ir nuomonė 
pasikeisdavusi. Ji mokėjo 
greitai patraukti ir įtikinti 
klausytojus. Tai buvo Alek
sandra Drabavičiūtė. Dau
gelis, nežinodami tikrosios 
pavardės, ją vadino tiesiog 
Ona.

A. Drabavičiūtes tuome
tinis atvykimas į Vilnių tu
rėjo didelę reikšmę. Čia dar 
nebuvo komunistinės orga
nizacijos. Lietuvoje niekas 
tikrai nežinojo', ka^ darosi 
Rusijoje, nes ryšių su Tary
bų Rusija nebuvo. A. Dra
bavičiūtė buvo p i r ni b j i 
kregždė, kuri atnešė tikrą 
tiesą apie padėtį.

Gana greit ji užmezgė 
ryšius su revoliucingai nu
siteikusiais darbininkais ir 
sukūrė 5 žmonių “iniciaty
vinę grupę”, kuri buvo pir
moji Vilniaus komunistinė 
kuopelė.

Aleksandra neapvylė siun
tusių ją į Lietuvą pogrindi- 
n i a m partiniam darbui 
draugų pasitikėjimo. Ji jau 
turėjo revoliucinės kovos 
patyrimą, nes partijai pri
klausė nuo 1916 metų. Pe

trograde ji dalyvavo vasa
rio revoliucijoje, buvo boly 
ševikų sąrašu išrinkta į. 
Petrogrado Vyborgo rajono 
dūmą, o Spalio revoliucijos 
dienomis dirbo Smoldo, Ko
misarų biure.

Iš Vilniaus A. Drabavičiū
tė išvyko į gimtąją Žemai
tiją. Jos iniciatyva čia buvo 
s u k ur tos 5 komunistinės 
kuopelės. >Tačiau Drabavi- 
čiūtės veiklą pastebėjo vo
kiečių okupantai ir Mažei
kiuose ją suėmė,o iš kalėji
mo jai pavyko išeiti tik po 
revoliucijos Vokietijoje.

Išėjusi iš kalėjimo, A. 
Drabavišiūtė grįžo į Vilnių 
ir pasinėrė į revoliucinį 
darbą. 1919 metų pradžioje 
ji vadovavo LKP CK sek
retoriatui, buvo Vilniaus 
Darbininkų atstovų tarybos 
narė, o pirmasis Lietuvos 
Darbininkų, bežemių, ma
žažemių valstiečių ir raudo
narmiečių tarybų suvažia
vimas išrinko ją į Tarybų 
Centro Vykdomąjį Komite
tą. LKP II (Jungtinis) su
važiavimas išrinko A. Dra- 
bavičiūtę kandidate į CK 
narius ir RKP(b) VIII su
važiavimo delegate.
... 1919 metų pavasarį par
tija pasiuntė Drabavičiūtę į 
Kauną, kur ji dirbo partijos 
komiteto sekretore. Buvo 
suimta, kalinta. Pasikeitus 
politiniais kaliniais tarp 
buržuazinės Lietuvos ir Ta
rybų Rusijos, atvyko įMins- 
ką ir tolimesnis A. Drabavi- 
čiūtės gyvenimas jau buvo 
susijęs su Tarybų Rusija.

Z. Vasiliauskas

TSRS raketos gązdinay 
Ameriką

Washington. — Jungti- 
niųValstijų strateginė • "o f O 
komanda pareiškė, kad Ta
rybų Sąjungos naujosios že
mai skrendančios raketos 
esančios labai pavojingos 
Amerikos gynybos strategi
jai.

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

J. Juknevičiaus nuotraukoje matome talentingą lietuvių dailininkę-grafikę Sigutę Valiu
vienę. Ji, kaip ir daugelis jaunųjų Tarybų Lietuvos dailininkų, yra Vilniaus Dailės instituto 
auklėtinė. Dar ruošdama diplominį darbą, Sigutė nutarė iliustruoti Salomėjos Nėries po
emą “Eglė žalčių karalienė.” Vėliau ji iliustravo A. Vienuolio legendą^ “Užkeiktieji vienuo
liai,” J. Degutytės knygą “Rugelis dainuoja,” poeto P. Širvio “Vyturėliai-dainorėliai,” K. 
Sajos “Vaistai nuo strazdanų” ir .kitas knyfgas. Dailininkės darbai kupini neišsenkamos 
fantazijos, turtingi lietuvišku kaloritu. Sigutės Valiuvienės iliustruotos knygos neretai apdo
vanojamos gražiausių knygų konkursuose, Jh_ .*. •

Tai buvo apskričių pik
nikas, Maple Parke, Methu
en, Mass.

Su pagalba norwooodieciu 
turėjome pilną busą, 43 as
menis. Draugiškai išvažia
vome, draugiškai parvažia
vome. Labai ačiū visiems 
už tokį malonų draugišku
mą.

Diena pasitaikė nebloga. 
Ten suėjome savo draugus, 
pažįstamus, labai gražiai 
laiką praleidome. Kreditas 
rengimo komisijai ir vi
siems už į-malonų drau

Dvejų Metų

giškumą!

Girdėjau, kad lawrencie- 
čiai ir haverhilliečiai mūsų 
laisviečiai rengiasi busu va
žiuoti į “Laisvės’’ pikniką 
sekmadienį, birželio 30 d., 
Ramova parke, Montello. 
Sakoma, kad tarp jų esą 
kokių tai nesusipratimų, 
trūksta draugiškumo. 
Draugai turėtų juos pamirš
ti, nes vienybėje galybė. 
Turėtų visi kartu draugiš
kai važiuoti busu į tą pik
niką. Vienas mūsų geras 
laisvietis iš Lynn žada at
važiuoti į Lawrencu ir va
žiuoti jų busu į “Laisvės” 
pikniką. Tai geras pavyz
dys kitiems.

G. Shimaitis

Daugiau įvaįlįų parengi
mų “Laisvės” naudai.

DR. JONAS REPSHIS
Mirė birželio 26, 1966 m.

Mano mylimas gyvenimo draugas. Jo mir
tis uždavė man skaudų smūgį, taip pat drau
gams ir visokių tautų žmonėms, kurie jį taip 
mylėjo. Jau dveji metai praslinko^ ir dar vis , 
per telefoną retkarčiais pašaukia—daktare, ar 
aš galiu ateiti?.. Sunkiai atsidūsta, kai pasakau 
— daktaras mirė... Buvo ir tokių, kurie ne
tikėjo, manė kad tik atostogon išvyko. Perl2-ka 
metų jis atostogų neėmė. Tik kai LDS seimas 
būdavo, tai viską metęs nuvykdavo. Tai buvo 
jo atostogos.

Liūdnas Prisiminimas

Binghamton,

—Elzbieta Repšiene 
y Dorchester, Mass.

nejaučiat, nematai.
Liūdi jūsų sūnus ir brolis,

Jonas Vaicekauskas

MOTINOS, TĖVO ir DVEJŲ SESUČIŲ
Motinos mirties sukaktis — 48 Inetai
Tėvo mirties sukaktis — 25 metai
Sesutės Bekerienės mirties sukaktis—20 metų
Sesutės Helen Blinkevich mirties sukaktis — 

10 mėnesių.
Kam užmerkėt mielas akis
Kodėl miegat taip kietai,
Kas pasaulyje dabar darosi 
Jūs
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Klaidos atitaisymas
ir paaiškinimas

Mano straipsnyje “Liotu- 
Y vos. žurnalų tiražai” (“Lais

ves” š. m. birž. men. 18 cl.)
sakinyje: “Literatūros bei
mokslo pamėgimas rodo 
aukštą lietuvių intelige tici- 
jos bei kultūros lygį,” 
daryta nedovanotina “zfece- 
riška” klaida — išspausdin
ta “inteligentijos bei kultū

pa

ros lygį.” Žodyje “inteligen
cijos” pakeista viena raidė, 
kuri duoda visam sakiniui
skirtingą prasmę, jį si ga
dina! Kai kas dar gali 
manyti, jog aš noriu išk 
proto darbininkus, inteli
gentiją, o pažeminti rankų 
darbininkus.

pa
eiti

Skirtumą tarp žodžių ‘in
teligencija” ir “inteligenti
ja” paveskime išspręsti pri
pažintiems autoritetams, o 
didesnio autoriteto negali

^būti, kaip didysis Lietuvių 
kalbos žodynas. Patikėkime
juo. Tom. IV, pusi. 123 
sakyta:

pa-

INTELIGENCIJA — pro
tinis išsilavinimas, galėji
mas teorinius klausimus
suprasti, mokslo dalykus 
įsisavinti; kulturinguims.

INTELIGENTIJA — ero
tinio darbo darbuotojai, tu
rintieji specialių žinių įvai
riose mokslo ir kultūros
srityse (inžinieriai, gydyto
jai, mokytojai, mokslo ir 
meno darbuotojai, karinin
kai, valstybinio aparato 
tarnautojai).

INTELIGENTAS — pro
tinio darbo žmogus; moky
tas, apsišvietęs žmogus; 
šviesuolis.

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

Birželio 3 d. Sokol salėje 
įvyko LDS 6 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Nors ir 
lynojo, tačiau narių šiame 
susirinkime dalyvavo vidu
tiniškai.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan sakė, kad šiuo me
tu turime ligonių. Prieš 
kiek laiko susirgo Alex Rep- 
šis, buvo nuvežtas į Wilson 
Memorial ligoninę. Pagerė
jus sveikatai, jis grįžo na
mo. Ir netrukus susirgo ir 
jo žmona. Šiuo laiku jie 
abu gydosi namie. Nelabai 
seniai Mary Sadauskienė ir 
Amilija Kazėnienė Wilson 
Memorial ligoninėje pergy
veno sunkias operacijas, 
kur po kelioliką dienų ligo
ninės globojamos gydėsi. 
Abiejų operacijos gerai pa
vyko, pagerėjus sveikatai 
grįžo namo. Gydosi gydy
tojų priežiūroje. Nekal
bant apie ilgalaikius ligo
nius A. Navalinską ir A. 
Judikaitį, čia tenka priskai- 
tyti ir M. Simonaitį, kuris 
taipgi jau ilgas laikas ser
ga. Labai gaila, kad čia su
minėti mūsų kuopos nariai 
kankinasi skausmuose. Lin
kime sergantiesiems na
riams sėkmingai išsveikti.

Išvykos ruošimo komisija 
savo raporte pasiūlė, kad 
būtų plačiau apkalbėtas iš
vykos reikalas — aptartas 
maisto klausimas, padidin
tas darbininkų skaičius, nes 
trys komisijos narės neįvei
kia visą tą darbą atlikti. 
Tačiau nariai neparo'dė rei
kiamo pritarimo, tartum ši 
išvyka būtų tik trijų narių 
reikalas. Veik visi vienbal-

ST. PETERSBURG, FLA
L-eikas
miesto at- 
arbageme- 
kaip 5sa- 
reikalau- 

okesčio už 
nes, kaip 

inoma, vis-

Laužomas st: f
St. Petersburg 

matų rinkėjai (g 
nai) jau daugiau 
vaitės streikuoja 
darni didesnio m 
darbo valandas, 
jau visiems yra ž 
kas pabrango. Bet miesto 
viršininkai, su Air. Lynn 
Andrews priešakyje, pa- 
paskelbė, kad streikuojan
tieji darbininkai 
streikieriai, ka 
paleisti nuo da 
sisamdė streikla 
jų pagalba atlie

treikuojan-

(200) nėra 
i jie yra 
rbo. Pri
ūžiu ir su 
ka darbą.

Nesi taria su s' 
čiais darbininkai

Arti prieš dv< 
šie darbininkai t 
vu sustreikavę u 
reikalavimus, 
gaspadorius Mr. 
drews apginkla 
sargybinius, 
pabūgo, kad glali prieiti 
prie kraujo praliejimo. Įsi
maišius kunigams 
tiems “geros v 
nėms,” jie buvo 
ir grįžo į darbą, 
laimėję. Šiuo 1 
vėl streikuoja.

Iki šiol viskas 
Bet paskutiniu laiku pradė
jo ruošti protesto demons
tracijas - eisenas, jau kele
tą kartų buvo orie. miesto 
rotušės (City P 
vo reikalavimais

Kas bus toliau 
sakyti. Manom 
kartą miesto gaspadorius 
Mr. L. Andrews 
Ii nuėjo, jau ir

3.

ėjus metus 
aip pat bu- 
t tokius pat 

Pet miesto

vo miesto
Darbini n kai

ir ki- 
alios žmo- 
perkalbėti 
■nieko ne- 

aiku jie ir

ėjo ramiai.

all) su sa-

i, sunku pa- 
a, kad šį

jau per to- 
laikraščiai

tas;
su-

( INTELEKTAS — pre 
protingumas; žmogaus 

gebėjimas mąstyti.h 
INTELEKTUALINIS, 

TELEKTUALUS — p 
nis, kilęs iš intelekto.

Tai va kaip Lietuvių 
bos žodynas aiškina šių žo
džių reikšmę.

Dabar aišku, kad aš 
kydamas “rodo aukštą) lie
tuvių inteligencijos bei 
tu ros lygį”, turėjau m: 
je ne vien inteligentiją 
visą lietuvių tautą.

Dr. A. Petį

,IN- 
roti-

kal-

sa-

kul- 
nty- 
bet

ika

Rochester, N. Y
Pranešimas ir užkvietimas

D. L. K. Gedimino c rau
gi j a ruošia V. Rinkevičie- 

4 nei išleistuvių pietus sek
madienį, birželio (June) 30
/ieną, savoj svetainėj, 575 
Joseph Ave. Prasidės 12 
vai. Pietūs $1.50.

Draugė V. Rinkevičienė 
važiuoja į tėvynę T. L 
vą atlankyti savo gimines. 
Ji daug dirba Draugijos 
palaikymui,

Draugijos valdyba kv 
visus narius ir nenariu 
eiti ant pietų ir palinkėti 
Viktutei Rinkevičienei 
mingos kelionės.

šiai pareiškė: palikim komi
sijai, palikim komisijai, ir 
paliko.

Po trumpo apkalbėjimo 
vienbalsiai nutarėme siųsti 
delegatus į LDS 18-ą j į sei
mą, su išlyga, jeigu atsiras 
norinčių vykti savomis lėšo
mis, tai duoti jiems man
datus. Pasižadėjo vykti 5 
nariai: J. ir K. Vaicekaus
kai, A. Maldaikienė, P. Ja- 
silionienė ir N. Strolienė. 
Susirinkusieji vien balsiai 
užtvirtino šiuos draugus at
stovauti mūsų LDS 6 kuopą 
LDS 18-ajame seime.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks liepos 1 
d. Sokol salėje, 226 Clin
ton Street. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti. Turėsi
me daugiau pasitarti apie 
būsiančią kuopos išvyką 
liepos 28 d. Jono K u I bi o 
kempėje, prie Conklin Ave. 
Rengėjos visus vietos ir 
plačios apylinkės lietuvius 
kviečia dalyvauti.

Ona Wellus

St. Petersburg gyvento
jai daugumoje 
ninkai. 
dirbo. įvairiose 
priklausė prie d 
taigi jie streiku■ 
priešingi, arba neturėtų to-

yra pensi- 
Jie sakais laikais 

įmonėse ir 
arbo unijų, 
riams nėra

MŪSŲ LAIME

ietu-

iečia 
s at-

lai-

B.

(Atkelta iš 3 pusi)

Wm. Pomeroy rašys 
"Daily Worldui”

Marksistinis Daily World 
gavo dar vieną bendradarbį, 
lam rašys William J. Pome
roy iš Anglijos, kur jis šiuo 
metu gyvena.

Pomeroy yra žymus žur
nalistas. Jis yra parašęs 5 
knygas, buvęs partizanų 
vadovas Filipinuose per 10

kad neišnyksta — ir mūsų 
pelenus sudrėkins karštos 
taurių žmonių ašaros”.

Ministras pirmin 
Vilsonas gali nelieti išarų
Highgate’o kapinėse — bet

nkas

tada jis nėra taurus 
^gus.

žmo-

IŠ Londono “Morning Star’* 1968
m. gegužės 5 d. numerio išvertė

J. Subatavičius

metų. Buvo . jam taikoma 
mirties bausmė, kai jis bu
vo areštuotas. Vėliau jis 
buvo išdeportuotas Angli- 
jon.

“Daily World” pradės iš
eidinėti šio birželio pabai
goje.

Remdami “Laisvę” pa
rengsite judėjimą už taiką.

kiais būti. Žinoma, tarp jų 
yra ir rasistų, o šie dar
bininkai (streikieriai) dau
gumoje negrai.

Dar visiems tebėra min
tyje neseniai įvykęs moky
tojų streikas Floridoje. 
Faktinai streikas buvo su
laužytas, ne kaip sutaiky
tas. Virš 1,000 mokytojų 
negrįžo mokytojauti, pasi
traukė, o kitų nepriėmė, ar
ba priėmė apkarpant jiems 
buvusias algas.

Kaip buvo sulaužytas mo
kytojų streikas?

Buvo atsikreipta į “gerą
ją amerikonišką publiką,” 
kad jie ateitų į pagalbą 
prieš “nevidonus” mokyto
jus, kad ateitų mokytojau
ti nors trumpomis valando
mis ... Visi gaus mokyto
jų algas su kaupu... Na, 
ir šie visi “geros valios ame
rikonai” pagelbėjo reakci
niams viršininkams paklup- 
dyti streikuojančius moky
tojus.
Mokytojai reikalavo netik 

algų pakėlimo, — jie taipgi 
reikalavo visos eilės page
rinimų mokyklų sistemoje.

Viskas nuėjo niekais, mo
kytojai daug nukentėjo. Pa
žangos 
jo-

trukdytojai laimė-

Philadelphia, Pa
Gegužinė gerai pavyko
Dar tolokai prieš rengia

mą baltimoriečių pikniką 
birželio 16 Philadelphijos 
veikėjai lyg nuogąstavo , 
manė, kad piknikas gali bū
ti nesėkmingas dėl spartaus 
retėjimo piknikų lankytojų, 
kuriuos giltinė išplėšia iš 
mūsų gretų. Bet baugini- 
masis buvo be pagrindo. Di
džiulis busas beveik prisi
pildė ir visi linksmai šne
kučiuodami ir dainuodami 
nuriedėjome į gražų pikni
kams parką. Netrukus at- 
pyškėjo grupė niujorkiečių. 
A. Bimba su savo žmona Il
ze, J. Gasiūnas irgi su žmo
na. Kiek vėliau atvyko iš 
Washington© Vytautas Zen
kevičius su žmona Maryte.

Po keleto valandų malo
naus pasilinksminimo pikni
ko tvarkytojas J. Stanys 
pakvietė visus svečius į di
delę salę ir paprašė T. S. 
Ambasados Washing tone 
pirmąjį sekretorių V. Zen
kevičių tarti kelis žodžius. 
V. Zenkevičius ir jo žmona 
Marytė abu kalbėjo trum
pai, pranešdami publikai, 
kad jie šią vasarą ruošiasi 
išvykti į savo gimtąjį kraš-

ir informacijų apie mūsų 
gimtąjį kraštą.

Šis piknikas puikiai pavy
ko medžiagiškai ir mora
liškai. O dabar visi nekant
riai laukiame didžiulio Ra
manauskų ruošiamo banke
to, kuris įvyks liepos 7 d. 
Apie šį banketą jau nerei
kia daug kalbėti,, nes iš 
praeities daugeliui jau ži
noma; tai piknikas, kuris 
kalba pats už save.

“Laisvės” Reporteris

Lietuvos menininkų 
koncertas

Help Wanted Male

DISHWASHER, Kitchen Man. 6 
day week. Exp. not nec. $70 wk., 
rm., board. Must be over 18 yrs. old. 
One hour’s drive from Scranton. 
REBER’S RESTAURANT (Delaware 
River), Route 97, Barryville, N. Y. 
(914) 956-9401. (44-48)

MEN—OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay, company benefits and oppty to 
advance. Apply after 8 AM. Wallace 
Products, Inc., S.W. cor. 31st and 
Jefferson. An equal opporutnity em
ployer. (44-48)

Dzūkelis

Streikuoja vienuolės
Los Angeles, Calif. — The 

Immaculate Heart of Mary 
vienuolės metė mokyklose 
vaikų mokymą, kuomet kar
dinolas McIntyre įsakė jom 
nenešioti mokyklose moder
ninių suknelių.

Vienuolių streikas palietė 
33 katalikų mokyklas. Mo
kyklų viršininkai ieško to
kių vienuolių, kurios galėtų 
streikuojančias vienu o 1 e s 
pavaduoti.

JAV septynerius metus, at
likdami svarbias valstybi
nes pareigas.

Trečias kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius A. Bimba. Jis 
nusiskundė sunkia finansi
ne laikraščio padėtimi. O 
klauso v ai, išklausę nusi
skundimą, parėmė spaudą 
pagal išgale. Paskiau iš
ryškėjo, kad šis piknikas 
buvo surengtas ir kaip iš
leistuvės ir pagerbimas mū
sų mylimų bičiulių Zenke
vičių, kurie per daugelį me
tų teikė Amerikos lietu
viams naudingų patarimų

Įvyks penktadienį, birže
lio 28 d., Montrealyje, Pla
teau Salėje (Lafontain Par
ke).

Programoje: Vilniaus Fil 
harmonijos Kamerinis Or
kestras, vad. Saulius Son
deckis ; Konservatori j os 
Liaudies Instrumentų Or
kestras, vad. Pranas Tamo
šaitis; Vilniaus Operos ir 
Baleto Teatro solistas, Ed
vardas Kaniava. Pradžia 8 
v. v. Įėjimas $3. Mokslei
viams $1.50. Kviečia: D.L. 
K. Vytauto Nepriklauso
mas Klubas.

Iš anksto bilietus galima 
įsigyti: DLK Vytauto Nep. 
Klube, 2159-61 St. Cathe- 
ne St., E., Montreal. Tel: 
522-2353.

P. Adamonio Apdraudos 
Įstaigoje, 3907-A Rosemont 
Blvd., Montreal. Tel. 722- 
3445. (47-48)

driver
Over 21. 5Va day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN 

COMPANY
817—13th Ave., or call

Bethlehem, Pa.

SUPPLY

1-866-3201
(44-49)

BOILER MAN

Philadelphia license
Steady employment

Mr. Evans. HO 5-1312
(44-49)

CHEMICAL PLANT

Man for work in Chemical Plant.
Must have knowledge of pumping.

Call Mr. Evans daily.
9 to 4. HO 5-1312

(44-49)

VAN OPERATORS. Hshld. goods 
for long distance moving co. Exp. 
qualified drivers will be assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

Help Wanted Female

BROCKTON -MONTELLO, MASS

PIKNIKAS
RENGIA LLD 6 KUOPA IR MASS. LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Sekmadienį, Birželio - June 30,1968

ItAMOVA PARKE
71 Claremont Ave Montello, Mass

Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.

Irene Janulis

MUZIKA
Dainų Programą 

atliks
IRENE JANULIS

ir
HELEN SMITH

(Janulytė)

Kalbą sakys 
vienas iš “Laisvės” 

redaktorių
Helen Smith

Kaip visuomet, taip ir šiemet, piknike bus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su svečiais iš toliau.

Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vykimui į šį 
pikniką. Kur jums patogiau, užsiregistruokite iš anksto-važiavimui į pikni
ką. Rengimo Komisija

$

4

Detroit, Mich.
LLD 52 kp. nutarė 

rengti pikniką bendrai su 
visom pažangiom Draugi
jom, spaudos naudai. Įvyks 
birželio 30 d. Pradžia 9 v. 
ryto ir tęsis iki vėlumos 
nakties. Terzų Sodyboje. 
Graži vieta, paranki pra
leisti laiką ir tuo pačiu lai
ku pasidžiaugti gamtos 
gražumais.^ Atliksime pa
žangų didelį darbą remda? 
mi spaudą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti. Komisija 
rūpestingai ruošiasi, o mū
sų gaspadinės sako valgių 
bus užtektinai visiems, iš 
namu nėra reikalo veštis. 
Bus šiltų ir šaltų gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, taipgi 
ir iš Kanados, vietos bus 
visiems. Sodas iš 10 akrų, 
galėsite ir automašinas pa
sistatyti.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Road 
24H; pirmas miestukas Flat 
Rock, antras miestukas — 
Monroe, tenai yra tiltas; 
pravažiavę tiltą, važiuokite 
po dešinei iki miestuko Ida, 
Mich. Už pusės mailės ra
site Terzų Sodą. 12042 
West Road, Box 213B.

Reng. Kom.' 
(46-48) 1

EXPERIENCED OPERATORS.

Day or Night Shift. 
CYNTHIA SUE INC

Rear 1031 Wyoming Ave., 
Forty Fort 

Wilkes-Barre, Pa. 288-0774 
(47-49)

su-
GIRLS

An Equal Opportunity Employer. 
Needs 8 girls. Over 18 for circula
tion work. No exp. nec. We train. 
$350 per mo. to start. Transp. furn. 
travel exp. paid. For interview, call 
Mr. Bayer at 609 964-5700. 10 AM 
to 5 PM. (47-49)

Ruošiasi laužyti 
streiką

Detroit, Mich. — Šio mie
sto laikraščių leidėjai ruo
šiasi laužyti spaudos dar
bininkų streiką, kuris tęsia
si daugiau kaip 7 mėnesiai.

Manoma rekrutuoti neu- 
nijistus streiklaužius, nors 
jiems tektų ir daugiau lai
kinai mokėti, kiek reikalau
ja unijistai.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų sekretorius U 
Thant teigia, kad abi pusės, 
laukdamos militarinės per
galės, pasitarimus trukdo.

Avy Žūklė
Fidži salose daug sūrių 

ežerų. Juose veisiasi žuvis 
ava — makrelės atmaina. 
Melanezai ją gaudo pagal la
bai griežtą paprotį. Tam tik
rą dieną visi kaimų gyven
tojai sueina į seklius ežerus 
ir ima plaukioti skersai ir 
išilgai, drumzdami dugno 
dumblą. Iš dumblio pakyla 
pelkių dujos su sieros van
denilio priemaiša. Pusiau 
apnuodytos žpvys išplaukia 
į ežero paviršių ir čia jos 
gaudomos ietimis arba tie
siog rankomis.

Anglų gamtininko Devi- 
do Atenboro nuomone, me- 
lanezų avos gaudymo rutu- 
alas visiškai atitinka ich
tiologų reikalavimus. Avos 
gaudomos po neršto, kai iš 
ikrų išsiritęs mailius. O ik
rams daug deguonie ne
reikia. Po žūklės vandeny
je vėl susirenka deguonis, 
j išjudintame dugno dumb- 
’e mailiui lengivau susiras^ 
;i savo pirmąjį maistą.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas ant laikraščio. Ir jeigu 
nėra ZIP CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.



6 pusi. Antradienis, Birželio (June) 25, 1968

REIKALAIS
ės įeigos visuomet yra retos, 
a. Yra gerų draugų kurie tą 
amą laikraščiui. Prašome pa-

Čia rasite mano

“LAISVES”
Vasaros metu, finansir 

o išeigos niekad nesumažėj 
supranta, ir prisiunčia par 
siskaityti:

Gerb. draugai “Laisvės” leidėjai.
paramą laikraščiui. Tai bus $25 už prenumeratą keliems 
metams ir $500 dovana. Geriausios kloties Jums. Drau
giškai Peter Gudelis, Mian i, Fla.

spaudos piknikas Baltimore,Birželio 16 d., įvyko
Md., ten dalyvavo ir Antanas Bimba. Jis gavo aukų 
$268 nuo baltimoriečių ir

Juozas Deltuva (nuo kiekvienų gyvenimo
metų po dolerį) ............................. . .

Petras Kuprys......... ...............................
Gasparavičius ............................................
J. J. Staniai ................................................
Andrius Pranaitis ................................. .
Lietuvaitė ..................................................
Frank Navardauskas ...............................

philadelphiečių. Aukojo:

R. Merkis ...........
N. Dudonis.........
F. J. Deltuvai .. 
Jonas Urbonas .. 
Uršulė Guzonienė 
P. Šlajus .. ...........
P. Paserskis.......
V. Gaižauskas ...
P. F. Walantai ... 
Mary Gėlė .........
“L”Bendradarbis .
B. Navalinskienė 
M. Čerkauskienė
W. Balčiūnas .... 
Anelė Griciūnienė

$85.00 
. 20.00 

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 8.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

korespondencijoj tilpo),
St. Petersburg, Fla...........................

Peter Smalstis, Ludington, Mich.
(per Masytę, koresp. tilpo) .........

E. Bekampienė, Cherry Hill, N. J. ..
Ant. Zalalis, Chicago, Ill..........................
LLD 185 kuopa (per J. Grybą),

Ozone Park, N. Y...........................
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y................
Mrs. A. Kumpan, Binghamton, N. Y. .
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa................
Aldona Anderson, Lagrangeville, N. Y. ...
Mrs. J. A. Yonich, Hoquiam, Wash................
George Rackus, Burlingtori, Canada ............
El Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y..................
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.........................
A. Zigmantienė, Livonia, Mich.......................
Mrs. M. Jurevich, Brooklyn, N. Y................
Gus Rimkus, Chicago, Ill. .,........................
Marė Klish, Wallingford, Conn. .................
B. Gelgotas, Chicago, Ill................ ..................
J. A. Kauliniai, Huntington, N. Y. .............
E. Mulokaitė, Philadelphia, Pa.......................
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. ..
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa.............. .
Mrs. I. Jackim, Shelter Island, N. Y; .....
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y..................
Vincent Macy, Voluntown, Conn. .. ..............
Alex Gudaitis, Glendale, N. Y....................
Ona Sidaras, Miami, Fla................................
K. Boinauskas. Philadelphia, Pa..................
K. C. Straus, Easton. Pa...............................
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y..................
A. J. Žemaičiai. Cleveland, Ohio. ................
C. Rakowskv, Miami Shores, Fla...................
Po $1: A. Večkys, Haverhill, Mass.; M. Smagorius,Į

Miami. Fla.; M. Ambrose

$100.00

40.00
25.00
18.00

15.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

8.50 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 

. 2.00 

. 2.00

Petrą Babarską 
palaidojus

Birželio 20 d. į Šalinskų 
šermeninę susirinko nema
žas būrelis giminių ir drau
gų atsisveikinti su Petru 
Babarsku. Šermeninėje 
LDS sekretorius J. Siurba 
pasakė atsisveikinimo kal
bą. Tuomet Petro palaikai 
buvo nuvežti į Fresh Pond 
krematoriją, kur taipgi J. 
Siurba trumpai pakalbėjo. 
Po visų ceremonijų palydo
vai buvo pakviesti į Belec
ko salę ir pavaišinti.

Kaip žinia, Petras Ba- 
barskas mirė birželio 18 d., 
turėdamas 72 metus am
žiaus. Buvo pažangus žmo
gus, LDS veikėjas nuo pat 
LDS su si or ganizavimo. Per 
daug metu i1’s buvo I DS J 3 
kuopos protokolų sekreto
rius. Pastaraisiais keliais 
metais jis nesveikavo, bet 
vistiek ėjo sekretorius par
eigas iki pat mirties. Kiek 
buvo LDS 13 kp. parengi
mų, jis visuomet padėdavo.

Buvo gimęs Lietuvoje, 
Podžiūnų kaime, Alytaus 
apylinkėje. Atvyko į šią

Pirmiau-

N. Y. valstijos dalis 
Medicaid išlaikymui
Pirmaisiais dvejais Medic

aid metais valstija turėju
si didmiestyje Medicaid 
programai dadėti $756,626,- 
340. Iš to ligoninėms išmo
kėta $514,710,498; nursing 
namams $88,390,383; gydy
tojams $23,9009,527.

Namie priežiūra, vaistai, 
dirbtiniai dantys, akiniai ir 
kiti panašūs dalykai apmo
kėti iš kitų sveikatos prie
žiūros skyrių.

Parengimų kalendorius
Liepos 7 d.

Sellersville, Pa., didelis’^ 
parengimas atžy m ė j i m u i 
Draugo Ramanausko gim-’r 
tadienio. Rengia jo žmona 
su filadelfiečių pagalba.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

i nuo 
j Parke, geg. 19 d. ’ Draugiš-

Gerb. Ad-ciia: Čia rasite $25, tai dalis pelno 
įvykusio parengimo Mapl , _
kai, A. Shupetrienė, Lawrence-Methuen, Mass.

: Labai dėkoju už tokį gra- 
Dovanokite, kad man sąžinė 

nos. Neabejoju, kad “Laisvė” 
Aš pridedu prie to čekio $5 

ėdu “Laisvei.” Viso $30. Aš

“Laisvės” Kolektyvui 
žų manęs apdovanojimą, 
neleidžia priimti tos dova 
yra finansiniai suvargusi, 
ir visus tuos pinigus pavi ... .
manau, kad dabar vasaros laiku reikėtų padaryti atsi- 
šaukijną per “Ląiąvę” dėl ‘ _ J .
nikų būtų galima parinkti aukų. Tas būtų labai reika
linga “Laisvės” sustiprin

finansines parmos, laike pik-

mųi. Pr. Bųknys, Brooklyn,

Gerbiami “laisviečiai”! čia rasite čekį vertės $60. 
tai bus po $10 už 5-kių metu mirties sukaktį mano my 
limo Mikučio Kazlausko, : 
mą ląikraštyje. Su ge 
Karolina Kazlauskienė, So. Boston, Mass.

r $10 už Prisiminimo garsini- 
riausiais linkėjimais visiems.

Nuo kitų gauta sekamai:
Jono Vilkelio atminčiai (per J. P. Miller,

as

Kodėl gi jam piliečiai pa- 
skūpėjo balso?

Resnickas visą laiką rėmė 
viceprezidentą Hum p h r e y 
ir prezidento Johnsono po
litiką — karą Vietname.

O’Dwyerio pergalė 
paremia taiką

Plalčiai diskusu o j a m
advokato Paul O’Dwyerio 
laimėjimas Demokratų par
tijos kandidatūros į seia- 
torius. Visi pripažįsta, kad 
jis pergalę pasiekė kaip tai
kos kandidatas.

Prieš O’Dwyeri kandi 
tavo du tos pačios Demo
kratų partijos nariai Ni 
ersonas ir Resnick. Nicker- 
sonas buvo Kennedžio kem
pėje. Daleidžiama, jog 
būtų daugiau gavęs balsd su 
Kennedžiu, bet dabar dau
gelis buvusių Kennedžio 
mėjų pasisuko su Mc 
rthy.

Resnick, ilgametis Demo
kratų partijos politikierius, 
išgalįs sukelti milijoni 
sumas rinkimų kampani
joms, atsiliko nuo abiejų— 
O’Dwyerio ir NickersonoJpanijos iškaštį.

da-

ck-

• • Jis

rė-

nes

i r ia., m. Brockton, Mass.; Martin Ma-i šalį 1913 metais.
zura, Chicago, Ill.: J. Katinas. Easton, Pa.: S. F. Smith, ^rbo anglies kasyklo- 
Los An treles, Calif.; Isabella Macewicz, Billerica. Mass.; se - Indianos ir Pennsyl-
F. Petkūnas, Worcester. Mass.; M. Peterson. So. Bos
ton, Mass.; J. P. Koch, Miami Beach,, Fla.: J. Vasil. Val
rico, Fla.; Geo.Budris, Elizabeth, N. J.; Michael Zillian, 
E. Northport, N.Y.; A.Pagiegala, Chenango Forks, N. 
Y.; A. Labanowskv, Brick Town, N. J.: Constance. Ege- 
ris. Hudson. N. H.; J. Gilbert. Grand Rapids, Mich.; 
J. Tamulionienė, Scranton, Pa.; J. S. White, Clearwater, 
Fla.

Mes esame labai dėkingi Petrui GudeĮiųi, miamiečiui, 
už jo tokią nuoširdžią, stambią auka laikraščiui. Jis 
jau ne pirmą syki taip gražiai paremia mūsų laikraštį.

Kitas geras rėmėjas tai Juozas Deltuva, baltimorie- 
tis. Jis kiekvienais metais prisiunčia dovaną “Laisvei” 
minint savo gimtadieni. - , > gj

Tą patį daro ir P. J. Martin, iš Wexford, Pa., jo 
laiškas tilpo atskirai, anksčiau. , , , .

Žinoma, dėkojame , ir kitiems viršminėtiems nriete- 
liams. Kiekvieno auka-dovana yra svarbi sustiprinimui 
laikraščio finansiniai. Tikimės, kad bus ir. dar daugiau 
geru rėmėjų, kurie paseks viršminėtų aukotojų pavyzdį. 
Laukiame.

“Laisvės” Administracija

vanijos valstijose. Į Brook- 
lyną atvyko 1925 metais ir 
dirbo kaip mašinistas. Per 
pastaruosius 7 metus jau 
buvo pensininkas.

Gaila, netekus gero ir nuo
širdaus veikėjo. G.

Sanitation unija 
pradėjo derybas

Unijos viršininkas sako, 
jog deryboms jau laikas, 
nors dabartinis kontraktas 
baigsis tik už trijų mėnesių.

Už dabartinį kontraktą 
unija turėjo streikuoti de
vynias dienas ir jos virši
ninkas - vadovas John J. 
DeLury už streiką buvo 
įkalintas 15 dienų. Prieš 
uniją ir jos vadovybę buvo 
panaudotas streiklaužiškas 
Taylor įstatymas.

Į derybas DeLury atėjo su 
87 asmenų komitetu, atsto
vaujančiu visus dešimties 
tūkstančių narių unijos 
skyrius.

Pramogos “Laisvės” 
paramai

Birželio 30 Brockton, Mass.

MIRĖ

Nominacijos bnvo 
iškaštingos

Apskaičiuojama, kad net 
vadinamų eiliniais kongre
sinių kandidatų vien spau
dos bilos kainavo nuo tri
jų iki 10 tūkstančių dole
rių. O kur visoki pasima
tymai, skubios kelionės, te
legramos, telefonai, klubuo
se iškaštis.

Agitacijai gatvėse, kandi
datai samdosi sunkveži
mius, garsiakalbius. Pasta
rųjų kaina $50 iki dviejų 
šimtų savaitei. Tūli dar ap- 
siskundė, kad priešai ar gal 
tik vagys vandalizavo jų 

i automašinas, padidino kam-

Tris nuteisė kaip 
šmugelninkus

Federalinis teiįmas New 
Yorke pripažino 
Antonio Corallo, 
rių kontraktor 
Fried ir Bakers Unijos par- 
e i g ū n ą Daniel 
Ketvirtasis iš gnu 
katas Charles R

kaltais 
mili jonin

ių Henry

J. Motto, 
įpės advo- 
rappaport

išteisintas.
Juos kaltino, kad jie suk

tu būdu, kyšininkyste, gau
davo pelningus kontraktus 
su skriauda miestui ir tvar
kai.

Turi remti abi partijas
Amerikinės didžiosios 

buržuazinės partijos — de
mokratų ir republikonų — 
nusitarė vykdyti savitar
pio lygybę ir vienybę. Kas 
norės pasiskelbti vienos 
partijos programoje, tas 
turės skelbtis ir antrojoje. 
Pilno puslapio kaina $5,000, 
per abu puslapius 10 tūks
tančių.

New Yorko A & P skel
bia, jog šių metų pirmą 
bertainį mažiau turėjo pel
no.

HOLLIS, N. Y.
Mirus

Babarskui
užuojautą jo žmonai Mary,

Petrui
Reiškiame gilią 

dukrai Ruth, žentuį Edward, anūkui Kenneth 
Heller ir artimiems

Netekome brangius LDS nario.
LDS 13 kuopos

nariai ir valdyba

giminėms.

Ozone Park, N. Y.

Pe
Reiškiame 

žentui ir anūk 
Taipgi giminė

A. Černevi 
M. Yakšt 
A. Cibuls 
P. Collins 
P. Bieliausikas 
P. Gustai 
A. BalČiC 
M. Krunglienė 
A. Titanis

. F. Jakštis
W. Baltrušaitis 
C. B. Bready
P. M. šoįomskas 
F. Varas <a 
J. Gužas

HOLLIS, N. Y. 
Mirus

trui Babarskui
užuojautą jo žmonai Mary, dukrai, 
ui, Ruth, Edward ir Kenneth Heller, 
ms ir artimiesiems,
čienė 
enė 
ky

tis 
nas

v

P. Kunca
V. Kamaitienė
M. Stripeikis 
S. Sasna
Anne Yakstis
V. A. Nevins 
S. Večkys
J. Grybas
W. B. Keršuliai 
P. N. Ventai 
William Malin
K. Nečiunskas 
E. Jeskevičiūte
L. Kavaliauskaitė

the

“re
map 
the

Aną dieną “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad plačiai niu
jorkiečiams lietuviams ži
nomas buvęs rubsiuvių de
legatas Jonas Buivydas 
Floridoje yra sunkiai susir
gęs. Dabar gautas praneši
mas, kad jis jau miręs.

Kaip žinia, Buivydai dar 
tik prieš • keletą mėnesių 
persikėlė gyventi į Floridą. 
Reiškiame užuojautą žmo
nai ir artimiesiems.

Rep.

Union Skvero kampe prie 
16-osios gatvės atidaryta 
vaikams pasaugoti aikštelė 
su dušu atsivėsinti karšto
mis dienomis. Mokestis 25 
centai už tris valandas. 
Kampelis veikia jau antrą 
vasarą.

10,000 darbininkų 
vėl sustreikavo

Paryžius. — Nuo sostinės 
už 25 mylių Renault auto
mobilių dirbtuvės 10,000 
darbininkų ir vėl išėjo 
streikan. Prieš porą dienų 
jie tik buvo darban grįžę.

Streiką iššaukė dvi ga
lingos unijos, komunistų 
vadovaujama Gener alinė 
Darbo Federacija ir kata
likų vadovaujama Demok
ratinė Darbo Federacija 
Unijos nurodo, kad dirbtu
vės direktoriai nesilaiko 
pirmiau padarytos sutar
ties.

Grįžo iš Amerikos
Kaunas. — Iš kelionės po 

JAV, kur buvo išvykęs su 
tarybiniu teatro darbuotojų 
delegacija, sugrįžo Kauno X 
Valstybinio dramos teatro 
vyriausiasis režisierius J> 
Jurašas. Išvykos tikslas bti- “ 
vo susipažinti su JAV te
atriniu gyvenimu. Vašing
tonas, Niujorkas, Los An- 
želėsas — toks buvo jų ke
lionės maršrutas.

Nominacijų dieną Wall 
stryto Šerai buvo abejingi.

New Yorko Broadway 19 
teatrų uždaryti dėl nesusi
pratimų su aktoriais.

IŠSINUOMOJA
■Keturių kambarių apartmentas 

išsinuomoja už prieinamą kainą. 
Duodama šiluma ir šiltas vanduo. 
Vieta—netoli nuo Coney Islando — 
ant Coney Island Ave., tarpe Ave. 
O ir Ave. P. Savininkas lietuvis. 
1887 Coney Island Ave.
Tel. DE 9-5498. (47-48)

Geological Mao of 
Baltic Republics

A new tectonic map of the 
Soviet Baltic Republics has 
been compiled by geologists 
of the Lithuanian Republic. 
The first such map was pro
duced in 1937 by Professor 
I. Dalinkevičius.'

Geological prospecting 
due to the rapid develop
ment of industry in the So
viet Baltic Republics pro
duced a lot of new inform
ation on the. composition of 
rocks and their distribu
tion over the territory of 
Lithuania, Latvia and Esto
nia. New geophysical meth
ods of investigation have 
enabled scientists to 
“probe” deeper into 
earth.

All this information 
corded” in the tectonic 
is very valuable in
search for materials, of 
which geologists believe 
there are great reserves in 
the Baltic Republics. The 
Baltic geological region is 
regarded by specialists as a 
very promising one. The 
search for oil, started here 
a few years ago, is sucess- 
fully underway. Geologists 
have already discovered oil 
in Lithuania. Soil samples 
taken last summer from the 
bottom of the southast 
Baltic suggest that the sea 
bed contains many valuable 
minerals comprised of rare 
elements.

The tectonic map of the 
Baltic Republics will form 
part of a tectonic map of 
Europe, now being pre
pared by a special interna
tional commission.

Novosti Press Agency 
(PN)

Sellersville, Pa • •

Brooklyno kongresmanė 
Edna Kelly prakišo nomi
nacijas. Naujai perdalini- 
mas distriktų išėjo jos ne
naudai. Ilgametis kongres- 
manas Celler išsilaikė.

VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI parengimu
Ruošia philadelphiečiai ir Ramanauskai 

ūkininko ir pensininko A. Ramanausko gimtadieniui 
ir ilgalaikiam jo ūkininkavimui atžymėti.

Sekmadienį Liepos 7 July
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

KELRODIS:
Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo

site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo
jau rasite Ramanauskų rezidenciją.

. Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
vairuoto j ui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite 
prie Washington Ęouse.




