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Per anksti ir per garsiai 
Garbingi žmonės 
Išsispaviedojo ir prisipažino

A. Bimba \

Šį savaitgalį įvyks dy spau
dos piknikai — juis-^Kininkus 

nauskus liepos 4 d., o 
6 d. Wore esteryje. Ne

tenka abejoti, kad jų rengė
jai yra padarę arba padarys 
viską, kad atsilankiusieji būtų 
šiltai ir gražiai priimti. 
/

Bet ką tų apylinkių laisvie- 
čiai galvojate?

Tiktai rimčiausia priežastis 
turėtų sulaikyti nuo dalyvavi
mo. Tik rimtu sveikatos sutri
kimu galima pasiteisinti.

"Laisvės” kolektyvas bus 
gerai atstovaujamas abiejuo
se piknikuose.

%

Trisdešimt šešeri metai ge
roka pertrauka. Per tą visą 
metų eilę New Yorkė miesto 
komunistai neturėjo savo kan
didato į miešto majorus. Šie
met pasiryžę turėti. Jau nomi
navo savo įžymų veikėją Ra
sheed Storey.,
'"Bet dar visko gali būti. Sto
rey sako, kad jeigu susidarys 
plati pažangi koalicija apie 
lifcrališkų pažiūrų kandida-
tą, jis gal ištrauks savo kan
didatūrą.

Paskutinis komunistų kandi
datas į miesto majorus buvo 
1933 metais Robert Minor, 
kuris jau seniai miręs. Jis ta
da surinko 24,000 balsų. Tai 
buvo laikoma gana geru pasi
rodymu. '

Gerai, kad miesto valdžia 
nelaukė paskutinės dienos su
sitarimui su mokytojais dėl 
naujo kontrakto. Didžiausia 
beprotybė laukti streiko, ku
ris net kelioms savaitėms su
paralyžiuoja visą švietimo sis
temą.

Sutartimi džiaugiasi moky
tojų unija ir Apšvietus Tary
ba. Mokytojai gauna didelį 
algų pakėlimą. Kontraktas 
trejiems metams. Valdžia tu
rės surasti 240 milijonų dole
rių padengimui kontrakto lė
šų.

Manoma, kad sutartis su 
mokytojais pakels majoro 
Lindsay prestižą ir padės jam 
i^imėti antrą terminą.

Savaitinis žurnalas “News
week” birželio 16 d. laidoje 
pašventė keletą puslapių “iš- 

• garbinimui” Tarybų Sąjungos. 
Straipsnis pavadintas “Russia 
in Trouble” (Rusija bėdoje). 
Kaip mūsų lietuviškieji reak
cininkai, taip šio žurnalo ra
šeivos visas tarybines tautas 
paverčia “rusais”’ ir pliekia 
jiems kailį.

Straipsnyje išdėstoma dau
gybė “bėdų” ir “nelaimių”, 
kurias nugalėti “rusams” ne
siseką. Išvada jiems aiški: 
koks ten pusgalvis pakušdo- 
mis pasakęs, kad “Rusijoj 
bręsta revoliucija prieš Brež
nevą ir, jie tuo šventai tikį!

Bet nieko naujo toje prana
šystėje. Kasmet ji pakartoja- 
jjapper visą paskutinį pus
šimtį metų.
^pėda su Tarybų Sąjungos 
i^komunistų priešais tame, 
kad jie apsidžiaugia per ank-

Taikos asamblėja 
pasmerkė Ameriką

Nepriklausomybės diena
1776 metų liepos 4 d. buvo paskelbta Jungtinių Vals

tijų Nepriklausomybės Deklaracija, kurioje pasakyta:

Atominė radiacija 
antrai generacijai

Berlynas.—Taikos asamb
lėjoje dalyvavo daugiau 
kaip 1,000 delegatų iš 130 
šalių. Visi vienbalsiai pa
sisakė prieš karą Vietname 
ir pasmerkė Amerikos im
perialistinius agresorius.

Indijos atstovas Krišna 
Menon, buvęs Indijos am
basadorius Jungtinėse Tau
tose ir gerai pažįstąs Ame
rikos užsieninę politiką, 
asamblėjoje pareiškė, kad 
“Vietnamas yra tik pasiruo
šimas didžiuliam būsimam

Svarbi žemes reforma 
Peru respublikoje

Lima. — Peru respubli
kos valdžia paskelbė naują 
ir labai svarbią žemės re
formą. Respublikos prezi
dentas Alvarado pareiškė, 
kad tos žemės reformos 
žmonės seniai laukė.

Žemės reforma smarkiai 
palies amerikiečius ir kitus 
užsieninius sta m bi u o s i ų s 
žemvaldžius. Sakoma, kad 
už nacionalizuotas žemes 
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TSRS ir JAV dar negali susitarti 
Izraelio ir arabų klausimu

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers pa
skelbė Tarybų Sąjungos 
planą Izraelio ir arabų vals
tybių klausiniu. Tarybinis 
planas, sakoma, turi dide
lių skirtumų tarp Jungt. 

i ........ ..................................
sti ir per garsiai. Niekas iš 
to neišeina.

Pacifistai quakeriai drąsūs 
ir garbingi žmonės. Štai ir 
dabar jie be perstojo pikie- 
tuoja Washingtone valdžios 
įstaigas. Jie protestuoja prieš 
Vietnamo karą ir reikalauja 
jį tuoj nutraukti. Daugelis jų 
sukišta į kalėjimą.

Didelis vaduotojų galvočius 
Stasys Juškėnas Chicagos 
menševikų laikraštyje spavė- 
dojasi prieš Juozą Mikuckį, 
kuris aną dieną “Laisvėje” 
“Mane prisiminusiems“ jį pa
kritikavo.

Išpažintis baisiai nuobodi, 
bet prisipažinimas labai įdo
mus. Per keletą skilčių pie
šęs save nekalčiausiu avinėliu, 
pagaliau pasisako, kodėl jis 
nešdino kailį iš Lietuvos.

Pasiskaitykite:
“Būnant Zarasų apskr. vir

šininko įstaigoje apie vidurį 
rugsėjo mėnesio, vieną lietin
gą vakarą buvau paprašytas 
policininko Paukščio padėti 
užkasti vienoje malkinėje at
vežtas I pėstininkų pulko kaT 
pitono Kazano porą dėžių 
šautuvų ir kelias dėžes šovi
nių. . . Tai buvo mano pirmu
tinis prieš okupanto parėdy
mus nusikaltimas”.

Vadinasi, Juškėnas dalyva
vo sąmoksle ginklais nuversti 
Lietuvos liaudies valdžią. Ir, 
žinoma , pagrįstai jis bijojo 
būti sučiuptas ir nubaustas.

karui.”
“JAV politika sudaro pa

vojų pasaulinei taikai,” sa
kė Menon. “JAV užėmė 
vietą senųjų imperijų. JAV 
neturi nei vieno žemės colio 
Vietname. Klausimas ky
la, kodėl amerikiečiai ten 
atvyko?”

Asamblėja rezoliuci jose 
atžymėjo Vidurio Rytuose 
pavojų, pasisakė už taiką 
ir saugumą Europoje, prieš 
kolonializmą ir neokolonia- 
lizmą.

bus kokiu nors būdu at
silyginta. Gub. Rockefelle- 
ris ten turi daug žemės.

Prez. Alvarada pasakė, 
kad žemė turi būti atiduo
ta žemdirbiams. Sakoma, 
bus organizuojami žemės 
ūkio kolektyvai.

Washingtonas. — Prekių 
kainos ..gegužės mėn. paki
lo, o birželio mėn. numato- 
mas didesnis pakilimas.

G i

Valstiją siūlomo plano.
TSRS siūlo priimti reika

lavimą, kad Izraelis pasi
trauktų besąlyginiai iš oku
puotų arabų žemių. O JAV 
tuo klausimu tik pasako, 
kad abi puses turėtų tą rei
kalą išrišti.

i
Tarybiniame plane taipgi 

nurodoma, kad arabų vals
tybės turėtų pripažinti Iz
raelį, kaip nepriklausomą 
valstybę.

Jungtinės Arabų respub
likos prezidentas Nasseris 
sutinkąs tartis su Izraeliu 
Tarybų Sąjungos siūlomo
mis sąlygomis.

Urugvajuje karo stovis
Montevideo. — Urugva

jaus prezidentas SPačeco pa
skelbė per radiją, kad įve
damas karo stovis prieš 
streikierius ir kovojančius 
studentus.

Didžiulės demonstracijos 
prieš gub. Rockefeller} ir 
kartu JAV politiką smar
kiai’ sukrėtė valdovus. Da
bar jie griebiasi griežtų 
priemonių prieš kovojan
čius darbininkus ir studen
tus.

Nepaisant teroro, dau
gelio įmonių darbininkai 
streikuoja'.

Mineola, N. Y.—19 žmo
nių areštuota. Kaltina juos 
turint ryšius su gengsterių 
Mafia organizacija.

Manila.—Filipinuose, Tai
lande ir Malaizijoje plečia
si cholera. Daugelis susir
go, nemažai žmonių miršta.

“Mes, Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai, susi
rinkę Generaliniame Kongrese ,...šių kolonijų gerų žmo
nių vardu ir autoritetu, iškilmingai skelbiame ir pareiš
kiame, kad šios Jungtinės Kolonijos yra ir teisėtai priva
lo būti laisvos ir nepriklausomos valstijos...”

Visų Amerikos kolonijų liaudis iškilmingai pasitiko 
Nepriklausomybės Deklaraciją ir prisidėjo prie revoliu
cinio karo už nepriklausomybės laimėjimą.

Jungt. Valstijos nepriklausomai gyvena jau 193 me
tus. Jos išaugo į galingą valstybę. Per daugelį metų 
Jungt. Valstijos buvo prieglauda kitų šalių kovotojams 
už laisvę. Bet pastaraisiais metais JAV valdovai pa
deda kitų šalių diktatoriams trempti liaudies kovas už 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Vietnamo karas yra 
vienas pavyzdys, kaip JAV imperialistai slopina liau
dies kovas už nepriklausomybę.

Todėl Nepriklausomybės šventėje JAV liaudis pa
sižada dar smarkiau kovoti, kad Vietnamo karas dabar 
būtų baigtas, kad kiekviena šalis pasaulyje laisvai ir 
nepriklausomai gyvuotų.

Tokijas. — 17 metų mer
gaitė T. Okuno mirė nuo 
atominės radiacijos, kurią 
perdavė jos tėvai, apdegin
ti JAV atominės bombos 
sprogimu Hirošimoje 1945 
m. Abu tėvai kiek pirmiau 
mirė.

Tai jau kelintas panašus 
atsitikimas, kad atominės 

(bombos apdegintų tėvų vai
kai miršta nuo atominės 
radiacijos, tėvų perduotos 
vaikams. O tai reiškia, kad 
atominė radiacija sudaro

pavojų ir antrosios genera
cijos žmonėms.

Birželio 23 dieną buvo pa
skirta atominės bombos au
koms prisiminti ir kovai 
prieš Amerikos - Japonijos 
sutartį, kurios pasėkoje 
Amerika su savo atominiais 
ginklais įsitvirtina Japoni
joje.

Toledo, Ohio. — Interlake 
Steel Co. įmonėje ištikus 
sprogimui trys darbininkai 
užmušti, penki sužeisti.

Didžiausia bažnyčia karo 
taksus atsisako mokėti

“LAISVE” NEIŠEIS LIEPOS 4 d. Sekama laida 
išeis liepos 8 d. •

“Laisveįs” personaslas linki visiems laimingai ir nau
dingai šventes praleisti. J

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Mirė prof. Z. žemaitis

Vilnius. — Birželio 24 d. 
staiga mirė Lietuvos nusi
pelnęs mokslo ir kultūros 
veikėjas, Vilniaps universi
teto . matematikos >. analizės 
katedros profesorius Zig
mas Žemaitis.

Šiemet spalio 25 d. pro
fesoriui būtų suėję 85 me
tai amžiaus. Velionis gimė 
Tverečiaus valsčiuje, vals
tiečio šeimoje.

Žemaitis su kitais pažan
giais inteligentais organi
zavo Kauno - universiteto

Revoliucinės valdžios 
ministrė prieš Nixon?

Paryžius. — Pietų Viet
namo revolucinės valdžios 
užsienio ministrė ir delega
cijos pirmininkė Binh pa
reiškė 23-iajai taikos dery
bų sesijai, kad prez. Nixo- 
nas ir toliau tęsia “karinę 
ir apgaulingą politiką,” ku
ri tik prailgina karą.

Nixono kelias yra tas 
pats, kuriuo ėjo buvęs prez. 
Johnsonas, sako Binh. Tai 
agresyvio akro kelias, ku- 
agresyvio karo keliai, ku
ris negali duoti Vietnamui 
taikos.

VELIJUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. Prez. Nix- 

onas pasiskelbė, kad jis 
greitu laiku aplankys Fili
pinus, Tailandą, Indiją, In
doneziją, Pietų Vietnamą ir 
Rumuniją.

Washingtonas.— Arti 
Washington© iš New Yor- 
ko bėgančio keleivinio trau
kinio 12 vagonų nusirito 
nuo bėgių. Panikoje kuni
gas mirė, arti šimto žmonių 
sužeista.

Buenos Aires, Argentina. 
Čia buvo priimtas guberna
torius Rockefelleris po 15,-

pirmtaką — aukštuosius 
kursus ir jiems nuo (1920 m. 
vadovavo. 1922-1940 metais 
Žemaitis dirbo Kaųino uni
versitete, pradžioje Jdocen- 
tu, vėliau profesoinikm. Nuo 
1940 metų iki (pat mirties 
prof. Žemaitis! dirba Vil
niaus universitete. * 1946- 
1948 metais buvo Rektoriu
mi ir iki 1964 m. į— mate
matinės analizės katedros 
vedėju. ./■ •

' Prof. Zigmas Žemaitis 
buvo palaidotas Rasų ka
pinėse.

Antanas Vaivutskas

Cigaretės gimdo vėžį, 
sako 80 mokslininkų

> į
Hamburgas. — Vak. Vo

kietijos 80 Vėžio ligų spe
cialistų tyrinėjo 4,000 gyvu
liu ir surado, kad nuo ci
garečių gyvuliai taipgi su
serga plaučių vėžiu.

Gavusios parūkyti ciga
rečių, beždžionės susirgo 
plaučių, vėžiu. O tai reiš
kia, kad ir žmogui gali 
kenkti cigarečių rūkymas.

Sveikatos ministrė Katė 
Strobel ruošia bilių parla
mentui uždrausti cigarečių 
garsinimą.

000 policijos sargyba prieš 
protestuoja n č i u s demons
trantus. Unijos paskelbė 
vienos dienos visuotinį 
streiką.

Storo, Italija. —'Maistu 
apsinuodijo 40 vaikučių.

Gilmanton Iron Works, 
N. H. Keturios kunigo Ste
vens dukterys žuvo namo 
gaisre.

Fort Lamis. — Čado res
publikos prezidentu išrink
tas F. Tombalbajus, Čado 
pažangiosios partijos gene
ralinis sekretorius.

Detroitas. — Central Me- 
todist church, didžiausia 
šiame mieste bažnyčia, nu
sitarė nemokėti 10 procen
tų karo taksų, uždėtų ant 
telefono bilų.

Bažnyčios administratyvė 
taryba yra prisidėjusi prie 
kovos už taiką Vietname, 
už civilines teises, prieš ra
sinę diskriminaciją.

Krekeriai tęsia protesto piketą 
prie Kongreso rūmų

Washingtonas. — Religi
nė kvekerių organizacija 
nusitarė tęsti protesto pike
tą sostinėje kiekvieną tre
čiadienį. Dvyliktai valan
dai išmušus vienas iš kveke
rių pradeda ir tęsia Vietna
me užmuštųjų vardų skai
tymą.

' Sostinės policija tuo pa
čiu metu yra pasiruošusi 
areštuoti piketininkus. Po
licijos vežimai tam paruoš
ti. Vienus kvekerius areš
tuoja, kiti jų vietas užima 
ir tęsia piketavimą Kongre
so rūmų.

Pienas turi DDT nuodu
Bostonas. — Tyrinėjimai 

rodo, kad paprastas pienas 
turi DDT nuodų, kurie nau
dojami prieš įvairius vabz
džius.

Paaiški, kad motinos pie
nas turi dvigubai daugiau 
DDT nuodų, kaip paprastas 
pienas.

Apipurkšti DDT nuodais 
vaisiai ir daržovės perduo
da nuodų gyvuliams ir žmo
nėms.

Nixonas pataria taupyti 
fondus karo tęsimui
Washingtonas. — Nixono 

administracija prašo Kon
greso skirti kiek galima 
mažesnę pinigų sumą Viet
namo veteranų mokslui, ku
ris kainuoja apie pusantro 
bilijono dolerių.

Jis pataria ir kitus fon
dus taupyti, kad galėtų 
daugiau sunaudoti militari- 
niams reikalams, karo tęsi
mui Vietname.

Tucson, Ariz. — Mirė ko- 
lumnistas Westbrook Peg
ler, 74 metų, paskiausiu lai
ku rašęs į fašistinį John 
Birch Society organą “A- 
merican Opinion.’’

New Ydrkas.—28 žmonės 
mirė nuo narkotikų naudo
jimo per pastarąsias 10 die
nų Manhattane ir Bronxe.

tą------- •------------ —----------------------
Jeruzalė, —ft Izraelio po

licija areštavo 120 arabų ir 
kaltina juos padegimu Hai
fa mieste aliejaus vamz
džių, kurie degė penketą 
valandų, ir padarė daug 
žalos.

Pentagonas-reakcijos 
ir rasizmo centras
Maskva. — TSRS milita- 

rinių jėgų organas “Rau
donoji žvaigždė” rašo, kad 
Pentagonas yra aršiausias 
reakcijos ir rasizmo cent
ras, iš kurio plaukia anti
komunistinė propaganda.

Generolai ir žemesni mi- 
litariniai viršininkai persi- 
gėrę reakciniu raugu, nusi
teikę prieš visokią pažangą, 
linkę prie fašizmo. Dauge
lis jų skaito nacių literatū
rą.

JAV kariaudamos 
negali laimėti taikos
Washingtonas. '— Buvęs 

Jungt. Valstijų delegacijos 
pirmininkas Harr i m a n a s 
pasakė, kad Jungt. Valsti
jos negalį/ laimėti taikos 
Vietname, kol neatsisakys 
nusistatymo laimėti pilną 
pergalę karo fronte.

O jau žinoma, kad tokios 
pergalės Jungti. Valstijos 
negali pasiekti.

Washingtonas. — Senato 
daugumos vadovas Mans
field pareiškė, kad demo
kratai negalės ilgai remti 
prez. Nixono programą 
karo klausimu.
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Liepos 4-oji šiemet
Jungtinių Valstijų nepriklausomybei 193 metai. Ji 

buvo laimėta ir pasiekta sunkiomis, kruvinomis kovomis. 
Visi pasaulio pavergtieji didžiavosi amerikiečių pastan
gomis nusikratyti Anglijos imperializmo jungą ir pasi
skelbti nepriklausoma tauta.

Ar Washingtonas, Jeffersonas, Franklinas, Paine ir 
kiti, revoliucijos vadai pagalvojo, kad prabėgus 193 me
tams, šios Jungtinės Valstijos pasiųs už dvylikos tūks
tančių mylių daugiau kaip pusę milijono moderniškiau
siai ginkluotos armijos, okupuos nedidelę Azijos šalį ir 
per daugiau kaip aštuonerius metus ves prieš ją vieną 
pačių barbariškiausių karų žmonijos istorijoje? Bet 
taip yra.

Šiandien visiems rimtai galvojantiems amerikie
čiams per liepos 4-tosios minėjimą turi būti širdyje ir 
lūpose šūkis: Užtenka šio karo!Tegu būna tuoj nutrauk
tas! Visos mūsų šalies ginkluotos jėgos iš Pietų Vietna
mo turi būti ištrauktos!

Žmonijos susinaikinimo pavojus
PRIEŠ kelias dienas Jungtinių Tautų sekretorius 

Thant paskelbė didžiulės svarbos pranešimą apie baisų 
pavojų visai žmonijai. Ir šį kartą kalba eina ne apie 
branduolinę bombą ir kitokius masinio žmonių žudymo 
pabūklus, bet apie užteršimą oro, kurį kvėpuojame, ir 
vandens, be kurio taip pat gyvybė negalima. Jis nurodo, 
kad pavojus labai didelis ir greitas. Nuo jo reikia gel
bėtis. Ir tuo turi susirūpinti ne viena kuri žmonių grupė, 
tauta arba valstybė, bet visas pasaulis, visa žmonija.

Pavojus, rodos, visiems žinomas ir matomas. Apie 
jį daug kalbama mūsų Amerikoje ir kitose šalyse. Ne
mažai kalbų ir susirūpinimo taipgi matosi Lietuvoje, 
visoje Tarybų Sąjungoje ir visuose socialistiniuose kraš
tuose. Deja, kol kas praktikoje mažai kas tepadaryta. 
Dar, atrodo, pastebimą tendencija teršimui didėti. Antai, 
kovoje su vabzdžiais naudojami visokie pavojingi nuo
dai, arba laukų patręšimui tam tikri chemikalai^ kurie 
po liūčių pasiekia upes, ežerus ir jūras ir užnuodija van
denį. Rezultatas: sunaikina žuvis, tą taip svarbų maisto 
produktą. Pereitą savaitę “The N. Y. Times” įdėjo nuo
trauką, kurioje parodoma, kaip Vakarų Vokietijos žvejai 
didžiuliais samčiais verčia iš upės Rhine pastipusias žu- 

_ vis. Jų ten daugybė. O upė Rhine nėra išimtis...
Štai apie New Yorko miestą vandenyse prieš ke

letą metų visokiausių žuvų buvo pilna, o šiandien jų 
beveik nebėra. Didžioji Hudson upe yra užteršta taip 
pat.

O ką jau bekalbėti apie oro užteršimą mūsų mies
tuose. Iš to vystosi visokios visokiais keistais pava
dinimais kvėpavimo ligos, ir žmonės nuo jų miršta tūks
tančiais. Ir juo toliau, tuo blogiau.

Teisingai Jungtinių Tautų sekretorius kalba apie 
žmonijos susinaikinimo pavojų. Teisingai jis šaukia 
visą žmoniją prieš tą pavojų kovoti.

FAŠIZMO AUKŲ 
ATMINIMUI MUZIEJUS

Žurnalo “Mokslas ir Gy
venimas” š. m. 5-tam nu
meryje inžinierius Napole
onas Dūda rašo:

“Panerių memorialinis 
parkas-muziejus bus pasta
tytas Vilniuje, Aukštu o- 
siuoe Paneriuose, buvusio
je vokiečių okupacijos me
tais masinio tarybinių žmo
nių naikinimo vietoje.

Čia vokiečių okupantai ir 
jų pagalbininkai — lietuvių 
buržuaziniai nacionali štai 
nuo 1941 m. liepos mėnesio 
iki 1944 m. birželio mėne
sio sušaudė ir sunaikino 
daugiau kaip 100,000 įvai
rių tautybių ir profesijų 
žmonių: vyrų, moterų, se
nelių, vaikų.”

Parkas - muziejus, pasak 
autoriaus, “ne tik papuoš ir 
praturtins Vilniaus archi
tektūrą, bet kartu bus di
delės pagarbos simbolis au
koms, žuvusioms nuo hitle
rininkų rankų.”

Susiskaldymas pakenks kovai
STUDENTŲ organizacijos “Students for a Demo

cratic Society” (SDS) susiskaldymas yra didžiulė ne
laimė. Bet, matyt, to nebuvo galima išvengti. Organi
zacijoje atsirado avantiūristinis elementas po “Pro
gressive Labor Party” vėliava ir stengėsi užgrobti va
dovybę. Jam pasipriešinta. Tas gerai. Bet pasidaliji
mas įvyks visuose organizacijos vienetuose ir kils tarp- 
savinė studentuose kova . O tas pakenks visam reikalui.

Pažangieji žmonės su komunistais priešakyje, rodos, 
palaiko tą frakciją, kuriai vadovauja organizacijos vir
šininkai.

Žinoma, dabar vasara, mokyklos užsidaro ir stu
dentų bruzdėjimas žymiai suliesėjo. Žiūrėsime, kaip 
dalykai susiklostys, kai rudenį mokyklos atsidarys.

Kodėl tik patarimas?
DU nepatėisinami ir pragaištingi karai — Korėjos 

ir Vietnamo — atidarė Amerikos žmonėms akis. “Dau
giau tokių karų nebeturi būt,”—šūkis skamba po visą 

' kraštą.
Aišku, kad jis pasiekė ir mūsų Kongresą. Susirū

pino Senatas. Ir štai 70 prieš 16 jis nutaria, kad ateity
je mūsų valdžia niekam nepažadėtų ginkluotos paramos 
Senato neatsiklausus.

Tai būtų labai puikus nutarimas, jeigu jis būtų, 
kaip žmonės sako, “su dantimis.” Bet pasirodo, kad jis 
yra bedantis, būtent, jis nėra mūsų prezidentui versti
nas įsakymas. Prezidentas gali su juo skaitytis, arba 
nesiskaityti!.

Bent jau taip nutarimas skubinamas aiškinti. Sa
koma, kad dauguma senatorių kietesniam nutarimui 
griežtai pasipriešino. Todėl padaryta kompromisas — 
nusileista karo šalininkams.

Toks tik patarimas neapsaugo Amerikos žmonių 
opiausių interesų. Jie nori, kad ateityje mūsų šalis 
nebūtų įtraukta į jokias imperialistines kruvinas avan- 

įfc?’ tiūras prieš jų valią.

O TOKIŲ YRA VISUR
“Vilnies” redaktorius V. 

Andrulis sako: “Man ne
patinka kai kurių sveikų 
žmonių noras ‘gerai baigti 
gyvenimą,’ pasitraukus iš 
kovų sūkurio, net ir iš mū
sų veiklos. Jie užmirštami ir 
nei kiek geriau nesijaučia 
už veikiančiuosius.”

Pastaba labai vietoje. To
kių norinčių “gerai baigti 
gyvenimą” turime beveik 
visose kolonijose. Labai 
gaila.

NORS JAU LABAI 
PAVĖLUOTAI

Pažangiųjų argentiniečių 
“Vaga” mus pasiekia neap
sakomai pavėluotai. Štai tik 
dabar mus pasiekė balan
džio 24 dienos laikraštis. 
Jame redakcija rašo apie 
“Vagos” garbingą būsimą 
aštuonerių metų gyvavimo 
sukaktį gegužės 11 d. Gai
la, kad tik dabar taip labai 
pavėluotai mes galime ta 
proga “Vagos” leidėjus ir 
bendradarbius nuoširdžiau
siai pasveikinti. Jūsų pa
stangos laikraštį tokiomis 
sunkiomis sąlygomis išleisti 
yra didvyriškos. Linkime 
nepavargti ir ateityje.

“MES PAGRISTAI 
DIDŽIUOJAMĖS...”

Vilniaus “Tiesa” (birž. 22 
d.) vedamajame “Kad pa
dangė būtų giedra,” tarp 
kitko, sako:

Birželio 22-oji niekuomet 
neišblės iš tarybinių žmonių 
atminties. Tą dieną prieš 28- 
erius metus mūsų šalies taikią 
padangę užtemdė bombų 
sprogimas: — prasidėjo Didy
sis Tėvynės karas, kuris į is
toriją įėjo kaip nematyto ta
rybinės liaudies didvyriškumo 
žygdarbis. Bresto gynybos 
epopėja, mūšiai Maskvos pri
eigose, prie Leningrado ir Sta
lingrado sienų, Oriolo ir Kur
sko lanke, prie Dnepro ir Vy
slos — kartų kartoms šie vie
tovardžiai kalbės apie tarybi
nių žmonių patriotizmą, pasi
aukojimą, . pavyzdžio neturin
tį narsumą.

Mes pagrįstai didžiuojamės, 
kad šiame titaniškame mūšy
je prieš fašizmą ipetys į petį 
su visomis • tarybinėmis tauto
mis Lietuviškosios 16-osios di
vizijos ir kituose Tarybinės 
Armijos daliniuose, partizanų 
būriuose kovėsi ir geriausieji 
lietuvių tautos sūnūs. NeatsF 
tiktinai šiandieną greta Alek
sandro Matrosovo ir Zojos 

Kosmodemjanskajos vardų vi
sa Tarybų šalis pasididžiuo
dama taria Marytes Melnikai- 
tės, Viktoro Jacenevičiaus ir 
daugelio kitų Nemuno krašto 
sūnų ir dukrų vardus.

Tarybų šalis — taiki šalis. 
Mums taika reikalinga milži
niškai komunizmo statybos 
programai vykdyti, liaudies 
gerovei kelti. Tačiau birželio 
22-oji primena — nė sekundei 
negalima nuleisti akių nuo 
imperializmo kėslų, nieko ne
gailėti Tarybų šalies ekonomi
nei ir karinei galiai stiprinti. 
Tik tokiu būdu galima užtik
rinti, kad mūsų Tėvynės pa
dangė būtų giedra.

JŲ AŠAROS DĖL 
MILITARISTŲ KLIKOS 
KAILIO

Kad kas savaitė po ke
lis šimtus jaunų amerikie
čių paklojama Vietname, 
tai mūsų pranciškonų 
“Darbininko” redaktoriams 
negaila. Jie gailias ašaras 
lieja dėlei to, kad Pietų 
Vietnamo militaristų klika 
yra prie sienos prispirta. 
“Darbininkas” (birž. 24 d.) 
dejuoja:

“Washingtone prad ėjus 
dalintis Vietnamo kailiu pa
gal partines linijas, P. Viet
namo vyriausybė atsidūrė 
labai pavojingoje padėtyje 
ir dideliuose rūpesčiuose. 
Tuo labiau, kad pastarąją 
savaitę ją nepaprastai pra
dėjo pulti ir niekinti sutelk
tos visų spalvų Amerikos 
vadinamų liberalų jėgos, gi 
pačiame Vietname komu
nistų kariniai puolimai daž
ni ir įkyrūs.”

Toje pačių j e “Darbinin
ko” laidoje vadama j ame 
“Skauduliai šalia bažnyčios 
ir bažnyčioje” kalbama apie 
nepasibaigiančias bėdų bė sam pasauliui.

Laiškai redakcijai
Nežinau ar sugebėsiu ap

rašyti viską, ką mačiau.
Lietuvos Literatūros mu

ziejus, kuris įsikūręs Kau
ne, Maironio namuose or
ganizuoja daug ekskursijų 
į žymiąsias Lietuvos litera
tūrines vietoves. Norinčių 
važiuoti visuomet būna ne
mažai, nes muziejus iš ank
sto numato gidus — lanko
mų vietų žinovus, kurie 
smulkiai papasakoja vietos 
istorijas, kultūrinį gyveni
mą.

Į tokią ekskursiją, kuri 
įvyko 1969 m. birželio 14 d., 
ir aš patekau. Maršrutas 
buvo toks: Raudondvaris, 
Vilkija, Seredžius, Klangių 
kaimas (rašytojo Petro 
Cvirkos tėviškė). Veliuo
na —• Gedimino' kalnas, kur 
Lietuvos kunigaikštis Gedi
minas žuvo nuo kryžiuočių 
kulkos, architektūriniai sta
tiniai ir Antano Juškos 150 
metų nuo jo gimimo dienos 
minėjimas.

Antano Juškos minėjimas 
įvyko Veliuonoje kultūros 
namuose, Jį organizavo vie
tos mokytojai kartu su vie
tiniais gyventojais. Mat, A. 
Juška, paleistas iš Kauno 
kalėjimo, kuriame išbuvo 
apie 9 mėnesius po-1863 me
tų sukilimo, ilgus metus 
kunigavo Veliuonoje. Čia 
kunigaudamas keliavo po 
kaimus, rinkdamas tauto
saką, ,ir jos čia begalinę 
daugybę surinko. Todėl ir 
apylinkių gyventojai nepa
miršta jo, pagerbdami mi
nėjimu. '

das. Dar nespėjo aprimti 
audros dėl gimimų kontro
lės ir nušventinimo kelių 
šimtų šventųjų, girdi, užėjo 
“nauja audra prieš Ameri
kos bažnyčią — tai juodų
jų sąjūdis, iš civilinių tei
sių kovos iš smurto mies
tuose persimetęs smurto 
veiksmais į bažnyčias.” Tai 
reikalavimas, kad bažny
čios sumokėtų negrams 500 
mil. dolerių kontribuciją 
kovai su skurdu. Iš katali
kų bažnyčios reikalaujama 
200 mil. dolerių. Tai jau 
tikrai baisu!

Bet ir su tuo bėdos ne
pasibaigia, nurodo “Darbi
ninkas.” Pačioje bažnyčio
je “košė” verda. Pasirodo, 
kad pusė visų katalikų nie
ko nėra girdėję apie Vati
kano II susirinkimą ir jo 
nutarimus. Dar baisiau: 
“Skauduliu pršneko statis
tikos, kurios rodo sumažė
jus pašaukimus į kunigus 
ir vienuolius.”

Tai matote, kas šiandien 
ęĮedasi katalikų bažnyčioje.

KALTINA
RUSUOS CARĄ

Chicagos marijonų “Drau
gas” (birž. 24 d.) suranda, 
kad visos šių Laikų bėdos ir 
nelaimės pareina nuo to, 
kad komunizmas visur yra 
labai įsigalėjęs. O kas už 
tai kalčiausias? Nesijuoki
te: o gi Rusijos caras.

“Draugas” taip ir gieda: 
“Ne vienas senesnės kar

tos europietis pasako, kad, 
jei 1917 m. Rusijos vyriau
sybė būtų likyięlavus komū- 
nįstų vadus, tai šiandien 
nebūtų, komųnįzmo Rusijo
je, Kinijoje ir kituose kraš
tuose, o taip pat negrėstų 
komunizmo pavojus ir vi-

Prieš 1863 m. sukilimą 
Antanas Juška gyveno Vil
nijoje. Čia ekskursantai 
aplankė namuką, statytą 
prieš 300 metų, kuriame A. 
Juška Vilkijoje kunigauda
mas gyveno.

Veliuonos apylinkes su 
Nemuno krantinėmis tie
siog žavingos. Gal už tai 
čia ir išaugo tokie Lietuvos 
įžymūs žmonės, kaip Anta
nas Juška, Petras Cvirka, 
Stasys Šimkus ir kiti.

Literatūrinio muziejaus 
vadovams ekskursijos daly
viai nepaprastai yra dekane 
gi už tokį organizuotumą; 
mokėjimą parinkti įdomius 
maršrutus.

K. žakavičienė 
mokytoja pensininkė

Kaunas
1969.VI.16

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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ŠITAIP AMŽINAI
Būna laimė nepasiekiama ir taip arti, 
Na tąjį kas, kad džiaugsmo ir išalkome.
Mes be galo sudėtingi ir be galo [paprasti, 
Šypsomės, bučiuojamės ir verkiame.

Grįžtam, išvažiuojam—šitaip amžinai. 
Gaudome mintis naujienomis aplipusias. 
Ir, užmiršę priešpiečius, dažnai
Šypsnius dovanojame moliu aplipusius.

Atsilaužę mes po gabalą dienos, 
Nešame nesuteptas gyvenimu. 
Žinome, dar vėjas'mums dainuos 
Ir kankins jaunystės nerimas.

Rimgaudas Graibus

& ZAVIS ’

Tarpkartine spraga, arba 
jaunimo sukilimas

Prieš keletą metų, kai 
prasidėjo kudlotų ipių judė
jimas, jis atrodė juokingas 
ir vaikiškai naivus. Plečian
tis karui Vietname ir dau
giaspalvis ipių judėjimas 
pradėjo augti ir didėti iki 
galutinai išsiliejo į galin
gą jaunosios kartos protes
to demonstraciją prieš se
nąją kartą. Į protesto de
monstraciją įsitraukė skait
lingos masės universitetų ir 
kolegijų studentų, su prie
du savistoviai mąstančios 
jaunuomenės. Tai va reiški
nys savotiškos socialinės 
revohr’^s. ar kaip kas ją 
nori pavadinti.

Tas judėjimas nėra vie
ningas ir vienatikslis. Vie
nok vienas teiginys yra aiš
kus: jie atmeta senosios 
kartos tradicijas, moralę, 
etiką, ekonominę santvarką 
ir mokyklose brukamą jiems 
dolerinę filosofiją. Nors 
studentija ir pirmiau reiš
kėsi daugelyje kitų šalių, 
bet šiandien Amerikos ipiš- 
kas antspalvis jau pastebi
mas ir Londone, ir Pary
žiuje, ir Romoje, ir Japo
nijoje, ir kitur. Toji “epi
demija” jau pasiekia ir so
cialistines Šalis. Mokyklų 
autoritetai, valdžios parei
gūnai ir jaunosios kartos 
tėvai aimanuoja, kad jie jau 
nesusikalba su. jaunuoliais 
ir nežino ko jie iš tikrųjų 
nori. Gal labai, daug tėvų 
nežino^ ko jų sūneliai ir 
diikreles nori, bet valdžios 
ir mokyklų autoritetai labai 
gerai ži^ip, tik jie apsimeta 
nežinojimų skraiste ir,ieško 
būdų, kaip c. jaunuolius" nu
raminti su. čiučia-liulia dai
nelėmis, užmigdyti juos 
saldiems sapnams, kad pa
budę jie būtu geri ir pa
klusnūs vaikeliai.

Per amžius valdantieji ra
teliai pasilaikė valdžiose 
karo priemonėmis. Bet jei
gu seniau karai pasižymėjo 
nemažiau gyvulišku nuož
mumu ir naikinimu bei 
grobimu turto ir. gyvasčių 
už mūsų laikų karus, vie
nok jie paliesdavo tik ma
žas grupes žmonių ir mažas 
sritis teritorijos. Vėlesniu 
laiku karai pavirto masi
niais - visapasauliniais ka
rais.

Mūsų gadynės karuose 
be atodairos žudomi ne tik 
kareiviai, bet ir civiliniai 
žmonės: seneliai, moterys, 
vaikai ir ligoniai. Pirmojo 
pasaulinio karo laiku labai 
garsiai propagandos orga
nai šaukė; kad “Šis karas 
yra užbaigimui „visų karų.”

Bet kaip greit tas karas 
baigėsi, taip greit pasauli
niai autoritetai pradėjo sta
tyti pagrindus kitam karui. 
Antrasis pasaulinis karas 
kainavo žmoinijai keturis 
trilijonus dolerių pinigais 
ir sunaikintu turtu ir ketu
riasdešimt milijonų žmonių 

gyvybių (kareivių ir civili* 
nių). Šios statistikos paim
tos iš “Life” žurnalo statis
tikų knygos.

Šiandien Amerikos val
džios autoritetai su pasidi
džiavimu, nerausdami giria
si, kad jie turį užtenkamai 
atominių pabūklų sunaiki
nimui į vieną valandą visko, 
kas tik yra gyvo ant mūsų 
žemės paviršiaus. Kad toks 
karas girto apj akelio ran
kos pamojimu gali būti pra
dėtas, yra labai galima hi
potezė. Karas Vietname ar 
panaši avantiūra kur kitur 
gali tą kibirkštį suteikti.

Studentai ir jaunoji kar
ta tą viską supranta ir ma
to, ir jie jau ne juokais 
prieš tą begėdišką ir 
mylišką karo šalininkų po
litiką protestuoja ir de
monstruoja. Jie jau griež
tai atsisako savo mokslą, 
talentus ir gyvybę aukoti 
amžinojo karo rengėjų ir 
palaikytojų filosofijai ir ci
nizmui. Jie sako, kad jei
gu autoritetai su savo gar
siai skambinama vakarų ci
vilizacija ir pranašinga ka
pitalistine kokofonija tik 
tiek jiems tesiūlo, tai jie 
sako: Ačiū, ponai, už pa
slaugas, bet mes ieškosime 
naujų dėsnių ir kursime 
naują moralę, kurioje ka
rams vietos nebus!

Plečiamas liny 
apdirbimas -i

Mažeikiai.—Beveik šim
tą kartų pagreitės linų 
šiaudelių mirkymas Mani
kių linų fabrike, rikiuotėn 
stojus naujiems sudėtin
giems įrengimams. Srovi
nė gamybos linija leis be 
pertrūkio atlikti visus pluoš
to gamybos darbus.

— Tai tik viena iš dauge
lio naujovių, įdiegiamų 
respublikos linų apdirbimo 
įmonėse,—kalbėdamasis su 
ELTOS korespondentu, pa
pasakojo Lengvosios pra
monės ministerijos pirmi
nio linų apdirbimo skyriaus 
viršininkas P. Mockapetris.

— Šiandien drąsiai galima 
teigti, kad ši svarbi liau
dies ūkio šaka pergyvena 
antrąją jaunystę. Įmo/jfs 
apginkluojamos nauja tech
nika.

MOTYVAS
Pavasaris.
Dar šaltas. Dar ankstyvas. 
Rytais dar šalnos 

baltina medžius.
Bet po ledu, .
Pakriūtėj, suskamba 

motyvas,
Toks artimas, 
Toks lauktas, panašus 
Į paukščių klegesį. 
Ateinanti iš tolo 
Į sugrįžimo ilgesį, 
Išsaugotą tarp vėjų 

ir pūgų,—
Kad šaknys vėl kabintųsi 
Į juodžemį ir molį, 
Kad vėl sulauktum
Ir žiedų, ir vaisių, ir atolo, 
Ir laimės žodžių — 

paprastų, brangių...
Eug. Matuzevičius

Telefonas kurtiesiems
Stanf ordo unive r s i t e t e 

(Anglija) sukurtas prietai
sas, leidžiantis visiškai kul
tiems žmonėms naudotis'4- 
lefonu. Tai telefono apara
to kombinacija su telelų^; 
skambutis pakeistas švie
sos signalais.
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Jeliones įspūdžiai BRONIUS JAUNIŠKIS

Iš mūsų lankymosi Lenino teviškejje 
(Pabaiga)

Iš jos gavo A. Puškino,
N. Gogolio, M. Lermantovo, 
L. Tolstojaus knygas. Da
bar biblioteka vadinasi V.
I. Lenino knygų rūmai. Jo
je randasi seniausios kny
gos, kaip A. Radiševskio 
1606 m. “Evangelijos,” žą
sies plunskna rašyta M. 
Strijkovskio “Lietuvių kro
nikos,” Lenino, Markso, En
gelso raštai, tarybinių ra
šytojų kūriniai, tame tarpe 
ir lietuvių A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus “Sąmokslas” ir 
“Kalvio Ignoto teisvbė,” J. 
Marcinkevičiaus 1 “Kraujas 
ir pelenai,” A. Baltakio 
“Aukštos lubos.”

Nuvykome i poeto N. Ja- 
zikovo gimtąjį Jazikovo 

^kaimą. Juosia jį raguvų 
kWdagubriai, eglvnų ir dre
bulynu alėjos. Mus pasi
tiko mokvtoia Nina Černi- 
šova. Ji lankėsi Lietuvoie. 
buvoin Šiaulių vidurinėse 
mokyklose.

Greit tam mūsų atsirado 
bendra kalba. O ji mums 
pamdė iu mvlimo poeto tė
viškėm vieta, kur kitados 
stovėio oimtieii namai. Juo
se ne karta lankėsi noeto 
p-omą draugas poetas A. 
Puškinas. Savo ansilankv- 
mn atsiminimui nasndino 
po-lpitn Vi iri ičautrn i aukš
ta rlvišpVa. viršūnę lypr sim- 
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Pas įžymųjį dailininką
Greta Prislonicho kaime 

prie upelės Tagaika, senų 
drebulių apsuptoje sodybo
je gyvena TSRS liaudies 
dailininkas, Lenininės pre
mijos laureatas^ Arkadijus 
Plastovas. ’Jam 75 metai. 
Su iuo palaiko ryšius, lan
kėsi pas jį Lietuvos daili
ninkai J. Kuzminskis, A. 
Kučas, P. Rauduvė.
(k Mes senojo dailininko ne
radome namuose. Jis buvo 
išvvkes į III Visasąjungini 
dailininkų suvažiavimą 
Maskvoje. Mus priėmė jo

Pasaulinio komunistų pasitarimo pareiškimas ir kreipimasis

ta pati. Peizažai, kolūkio 
žmonės darbo metu, jauni
mas. Jis tęsia tėvo meno 
tradicijas.

Susitikimai su Leninu
Uljanovske gyvena per

sonalinis pensininkas L 
Avakumovas, kuris 1920 m., 
tarnaudamas Raudonojoje 
armijoje, ėjo sargybos par
eigas Maskvoje Kremliuje, 
kur tuo metu dirbo Vladi
miras Leninas. I. Avaku- 
movą Leninas dažnai susi
tikdavo Kremliaus teritori
joje, su juo vaikščiodavo, 
klausinėdavo, kaip žmonės 
gyvena Simbirske, nes Ava
kumovas, kaip ir Leninas, 
abu kilę iš Simbirsko.

Mums neteko susitikti su 
I. Avakumovu. Jis buvo iš
vykęs į kolūkius su prane
šimais apie Leniną. Bet 
mus priėmė buvęs Čuvaši- 
jos Kožar-Jandobi kaimo 
mokytojas I. Illarionovas. 
Jis taip pat personalinis 
pensininkas. Su Leninu jis 
susitiko keletą kartų, daly
vaudamas septyniuose RKP 
(b) suvažiavimuose delega
tu.

I. Illarionovas susitikimus 
su Leninu pasakojo tarsi vi
sas žibėdamas, jaudindama
sis. kaip ir tąsvk, kai jis su
sitiko su revoliucinės kovos 
žmonių prote ir širdyse va
dovu Vladimiru Leninu. 
Mes jo šeimoje išbuvome 
visą vakarą, kuris prabėgo 
lyg kelios švystel ėjusios 
grožio ir gėrio akimirkos.
Atidaryti keliai į Lenino 

tėviškę
Viešnagės Uljanovske pa

baigoje mes susitikome su 
Uljanovško srities profšą? 
jungų kultūros skyriaus ve
dėju ’ B. Maksimovu. Pra
dėdamas pokalbį, jis taip 
pasakė:

—Lietuviai atidarė kelius 
i Lenino tėviškę Uljanovs- 
ką.

Panašius širdžiai malo
nius posakius mes girdėjo
me ne iš vieno uljanoviečio. 
Šitoks pokalbis turi svarbią 
reikšmę. Anksčiau į Leni
no ' tėviškę atvykdavo lan
kytojai pavieniui ar grupe
lėmis, dažniausiai iš apylin- 
kinių rajonų ir sričių. 1966 
metais Uljanovske Tarybų 
Lietuvos vyriausybė, Tary
bų Lietuvos 25-jų metinių 
išvakarėse pirmą kartą Ul- 
janovsko miesto istorijoje 
suruošė Didžiojo Spalio

sūnus, taip nat dailininkas 
Nikalojus Plastovas. Jis, 
kain ir jo tėvas, baigęs 
aukštuosius dailės mokslus, 
čtaug kur keliavęs po platų- 

pasauli, gyvena kaime. 
Supažindino su tėvo nepa
prastos vertės dailės kūri
niais. “Kolūkio žmonės,” 
“Brigadoje,” “Traktorinin
kai,” tai pavaizduoti tie 
patvs žmonės, kurie mus 
sutiko. Tokie tipiški, gera
širdžiai rusu žmonės. Ma
tėme Paryžiaus, Neapolio, 
Venecijos. Romos nepakei
čiamo grožio atskirus vaiz
dus. Taip pat ant dirbtuvės 
sienų iš raguvų medžiu 
šaknų fantastiškiausios fi
gūrėlės. kurias, abu daili
ninkai besivaikščiodami po 
mišką, radę, kiek padailinę, 
sukūrė skulptūrėles: “Miš
ku dievas.” “Dvi nimfos,” 
“Girti velniai,” “Skrieja ra- 
Kis” ir daugelis kitų.

ikalojus Plastovas pa
rodė ir savo tapybos dar
ais, kurie nuo tėvo skiriasi 
kontrastiškumu, šešėlių 
raiškumu, bet tematika —

50-sioms ir V. Lenino gi
mimo 100-sioms metinėms 
skirtas lietuvių kultūros 
dienas. Tomis iškilmingo
mis dienomis dalyvavo dele
gacijos atstovai LKP CK 
sekretorius A. Barkauskas, 
TSRS liaudies artistė G. 
Sabaliauskaitė, kompozito
riai K. Kaveckas, A. Kle- 
nickis, rašytojas A. Gudai- 
tis-Guzevičius, kino reži
sierius V. žalakevičius ir 
kiti. Salėse skambėjo “Lie
tuvos” 'koncertai, fojė — 
dailininkų parodos, knygy
nuose — lietuvių rašytojų 
knygos. Kultūros namuose 
vyko įdomūs susitikimai su 
žymiais literatūros ir me
no atstovais. Kino teatruo
se buvo demonstruojami ge
riausi lietuviški filmai, po
kalbiai su režisieriais ir ak
toriais.

Po lietuvių kultūros die
nų, Uljanovske buvo su
ruoštos baškirų, totorių, es
tų, o šiais metais — armė
nų kultūros dienos. Į Ul- 
janovską pradėjo atvykti 
delegacijosx iš daugelio Ta
rybų Sąjungos respublikų. 
Vyksta pasiruošimai nau
joms, kitų tautų kultūros 
dienoms. Ypatingai jų bus 
nemažai pastaraisiais me
tais, ruošiantis sutikti Leni
no 100-sias gimimo meti
nes.

Aplankius Lenino gimtinę 
kažkaip širdyje darosi švie
su, kad taip didžiai gerbia 
mūsų brangų Komunistų 
partijos vadovą Leniną ne 
tik jo mokiniai — darbo 
žmonės, bet ir iš užsienio 
atvykę mokslininkai. “Vi
zitas į Lenino muziejų, tai 
ne tik įdomi pamoka, o taip 
pat mano gyvenime didelė 
istorinė pamoka. Mes iš
reiškiame gilią pagarbą 
žmogui, kuris parodė kelią 
naujam gyvenimui! Oksfor
do universiteto profesorius 
Papker. Anglija?’

Ne vieną panašų įrašą 
skaitėme Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Kanados, Ar
gentinos turistų. O kartu 
su vietnamiečiais, paliku
siais savo įrašus, galime 
pasakyti: “Leninas mums 
padeda kovoj už naują gy
venimą !”
Vilnius-Uljanovskas

Lourenco Marques, Mo
zambique. — Zambesio upė
je keltuvas apvirto ir 112 
Qartugalijos kareivių žuvo. 
Upė pilna krokodilų.

KADA BUS LAIKO
(Skiriu Julei Gujytei)

Taip mažai to laiko žmonės nesuspėja 
Mokslas ir tarnyba, rūpesčiai, vargai 
Nori pasivyti ateities idėją
Ir laisvos dienelės niekad nematai.

Laikas greitai bėga kaip sraunioji upė 
Kaip naują rakietą kosminiu greičiu 
Taip jaunystės dienos skuba nesuklupę 
Sunkumų nebijo, nejaučia kančių.

Kada išsipildys ateities svajonės
Jau nebus jaunystės, nerinksit gėlių
Rūpesčiai bus nauji, pagyvenę žmonės 
Niekada negrįši praeities keliu.

Bus prisiminimas tų dienų brangiųjų 
Nors linksmai gyventi laiko taip mažai 
Buvo dainos, meilė valandų šviesiųjų 
Su sparnais svajonių jų neužmiršai.

O kada gyveni, miela sesutėle.
Ir turėsi laiko kiek tiktai reikės?
Gal kada kukuoti baigta gegutėlė, 
Liūdesys ateina rudenio nakties.
' Ar tada mokėsi rasti gryną juoką 

Kai šalna išbaltins pievas ir miškus, 
Gal tada suprasi kiek pasaulis moka 
Už jaunystės darbą, džiaugsmą ir vargus.

Vikt. Tatarėlis £

Šių metų birželio 17 dieną pasaulinis komunistų ir 
darbininkų partijų pasitarimas priėmė pareiškimą “Ko
vos prieš imperializmą uždaviniai dabartiniame etape ir 
komunistų bei darbininkų partijų, visų antiimperialisti- 
nių jėgų veiksmų vienybė.” Tai pagrindinis šio istorinio 
sąskrydžio dokumentas. Jis labai ilgas. Jis susideda iš 
keturių skyrių. Jį visą ištisai atspausdinti “Laisvėje” 
neįmanoma. Bet mes norime, kad mūsų skaitytojai nors 
šiek tiek su juo susipažintų. Todėl patiekiame iš jo 
svarbiausias ištraukas keturių straipsnių formoje. Visus 
raginame atidžiai perskaityti.

Redakcija

1. Prieš imperializmo agresijas
Žmonija įžengė į paskutinį mūsų šimtmečio trečdalį, 

aštrėjant istorinei pažangos ir reakcijos jėgų, socializmo 
ir imperializmo kovai, šios kovos arena yra visas pa
saulis, visos pagrindinės visuomenės gyvenimo sritys— 
ekonomika, politika, ideologija,, kultūra.

Pasaulinis revoliucinis judėjimas, nepaisant atskirų 
jo būrių sunkumų ir nesėkmių, puola toliau. Imperializ
mas negalėjo kontratakomis pakeisti bendro jėgų sa
vitarpio santykio savo naudai. Dėka didėjančios ekono
minės, politinės ir karinės Tarybų Sąjungos bei kitų so
cialistinių valstybių galios, taip pat taikingos jų užsie
nio politikos, dėka tarptautinio proletariato, visų kovo
tojų prieš imperializmą, už nacionalinį išsivadavimą 
veiksmų, dėka plataus judėjimo taikai ginti užmojo pa
vyko užkirsti kelią pasaulinio karo sukurstymui. Socia
lizmas, nugalėjęs viename žemės rutulio trečdalyje, pa
siekė naujų laimėjimų pasauliniame mūšyje už žmonių 
protus ir širdis. Pastarojo dešimtmečio įvykiai patvir
tino, kaip teisingai marksizmas-leninizmas įvertino da
bartinės epochos pobūdį, jos turinį ir pagrindines ten
dencijas. Mūsų epocha — perėjimo iš kapitalizmo į so
cializmą epocha.

Šiuo metu yra realių sąlygų svarbiausioms dabarties 
problemoms išspręsti taikos, demokratijos ir socializmo 
interesais, naujiems, smūgiams smogti imperializmui. 
Kartu, nors imperializmas kaip pasaulinė sistema netapo 
stipresnis, jis tebėra rimtas ir pavojingas priešas. Su
stiprėjo svarbiausios imperializmo valstybės—Jungtinių 
Amerikos Valstijų—agresyvumas.

Agresyvios imperializmo strategijos smaigalys, kaip 
ir anksčiau, nukreiptas pirmiausia prieš socialistines 
valstybes. Imperializmas neatsisako tiesioginės ginkluo
tos kovos prieš socializmą. Jis be paliovos stiprina gink
lavimosi varržybas, mėgina suaktyvinti karinius blokus, 
sukurtus agresijai prieš Tarybų Sąjungą ir kitas socia
listines šalis, aštrina prieš jas ideologinę kovą, stengiasi 
sustabdyti jų ekonominį vystymąsi.

Stambią tarptautinę krizę Artimuosiuose Rytuose 
sukėlė Izraelio grobikų agresija prieš Jungtinę Arabų 
Respubliką, Siriją ir Jordaniją. Naudodamasis šia agre
sija, imperializmas ir visų pirma Amerikos imperialistai, 
mėgino sutriuškinti pažangius režimus arabų šalyse, nu
slopinti arabų išsivadavimo judėjimą, išsaugoti arba at
kurti savo pozicijas Artimuosiuose Rytuose. Jiems tai 
nepavyko...

Amerikos imperializmas tebepuoselėja planus pa
smaugti revoliucinę Kubą, šiurkščiai trypdamas tarp
tautinę teisę, jis tebegrasina Kubos respublikos nepri
klausomybei, mėgina ją ekonomiškai užblokuoti, varo 
provokacinę ir ardomąją veiklą. Bet narsioji Kubos liau
dis, vadovaujama savo Komunistų partijos, remiama Ta
rybų Sąjungos, kitų socialistinių šalių, pažangiųjų Loty
nų Amerikos jėgų, viso revoliucinio judėjimo, tvirtai gina 
savo suverenumą ir laisvę, o tuo pačiu — socializmo for
postą Amerikos žemyne.

Europoje veikia Šiaurės Atlanto blokas—svarbiau
sias imperializmo agresijos ir avantiūrų įrankis. Jo ašis— 
Vašingtono ir Bonos sąjunga. Nepaisydami Europos 
tautų valios, JAV, VFR ir Anglijos valdantieji sluoks
niai daro viską, kad pratęstų šio bloko egzistavimą, su
stiprintų jo organizaciją, išsaugotų JAV “karinį buvi
mą” Europos žemyne.

Visų pirma su NATO pagalba atgimė ir sustiprėjo 
Vakarų Vokietijos imperializmas—pagrindinis karo pa
vojaus židinys Eūropos centre...

Pietryčių Azija, Tolimieji Rytai—vienas iš svarbiau
sių rajonų, kur imperialistai vykdo agresijas ir karinių 
avantiūrų politiką...

Padidėjo imperializmo aktyvumas daugelyje Afri
kos šalių. Imperializmas mėgina sustabdyti išsivadavi
mo kovos plitimą, išsaugoti ir sustiprinti savo pozicijas 
žemyne. Anglijos, Prancūzijos, JAV, Vakarų Vokietijos.

JAV imperializmas stiprina savo ekonominį, skver
bimąsi, taip pat kišimąsi į politinį, ideologinį ir kultū
rinį Lotynų Amerikos šalių gyvenimą. Kartu su vieti
nėmis reakcinėmis jėgomis jis vykdo politiką, kurios tiks
las — neleisti kitoms tautoms sekti Kubos pavyzdžiu. 
Jis priešinasi bet kurioms priemonėms, kuriomis sie
kiama iškovoti ekonominę ir tikrą politinę nepriklauso
mybę.

Lotynų Amerikos tautos kovoja prieš engimą ir aki
plėšišką Amerikos imperializmo kišimąsi į jų vidaus rei
kalus. Diarbininkų streikai, valstiečių akcijos, studentų 
ir kitų sluoksnių veiksmai rodo, kad plačiosios masės vi
same žemyne vis labiau priešinasi Jungtinių Valstijų 
diktatui ir jų kariniams planams...

Pastarojo dešimtmečio įvykiai dar smarkiau demas
kavo Amerikos imperializmą kaip pasaulinį išnaudotoją 
ir žandarą, nesutaikinamą išsivadavimo judėjimo priešą. 
Amerikos monopolijos prasiskverbė į dešimčių šalių ūkį, 
didina ten savo kapitalo įdėjimus, stengiasi primesti savo 
kontrolę svarbiausioms pozicijoms ekonomikoje.

Komunistų ir darbininkų partijos, darbininkų klasė, 
antiimperialistinės jėgos atsižvelgia į visus prieštaravi
mus priešininko stovykloje, stengiasi juos sustiprinti ir 
jais pasinaudoti taikos ir pažangos labui.

Kiekviena imperialistinė valstybė siekia savų tikslų. 
Ir kartu visos jos — pasaulinės imperialistinės sistemoj 
grandys.

Mokslo ir technikos revoliucija atveria žmonijai ne
prilygstamas galimybes pertvarkyti gamtą, sudaryti di
džiulius materialiriių turtų išteklius, padidinti kūrybi
nius žmogaus gabumus. Nors šios galimybės turėtų 
tarnauti visų labui, kapitalizmas, remdamasis mokslo ir 
technikos revoliucija, stengiasi pagausinti pelnus ir su
stiprinti darbo žmonių išnaudojimą.

Net labiausiai išsivysčiusiose kapitalo šalyse milijo
nai žmonių kenčia nedarbą ir skurdą, nepasitikėjimą 
rytojumi. Nors ir kalbama apie “pajamų revoliuciją,” 
apie “socialinį partneriškumą,” kapitalistinis išnaudoji
mas stiprėja. Darbo užmokesčio didėjimas toli atsilieka 
nuo darbo našumo didėjimo ir jo intensyvumo, nuo so
cialinių poreikių. Šis didėjimas neatitinka monopolijų 
didėjančių pelnų. Tebeblogėja smulkiųjų valstiečių pa
dėtis, sunkesnės darosi sąlygos, kuriomis gyvena žymi 
dalis vidurinių sluoksnių gyventojų.

Kokia gili krizė yra apėmusi kapitalistinį pasaulį, 
ryškiai rodo taip pat masių kovos pakilimas pačiose 
Jungtinėse Valstijose — pagrindinėje pasaulinio impe
rializmo tvirtovėje. Negrų getus užlieja maištų prieš 
rasinį diskriminavimą, skurdą ir badą, taip pat policijos 
žiaurumų banga. Dešimtys Amerikos miestų tapo įnir
tingų susirėmimų su ginkluotais armijos ir policijos bū
riais arena. Buvo daug aukų, tūkstančiai negrų buvo 
suimti.

Jungtinėse Amerikos Valstijose vyksta kovingi, 
streikai už ekonominių reikalavimų patenkinimą. Jie 
dažnai prasideda, nepaisant vyriausybės spaudimo bei 
grasinimų ir prieš reakcingų profsąjungų lyderių valią. 
Didėja eilinių narių ir pažangių jėgų aktyvumas prof
sąjungose. Platieji darbo žmonių sluoksniai stoja prieš 
karą Vietname.

Kad būtų padarytas galas nusikalstamiems imperia
lizmo veiksmams, kuriais jis gali atnešti žmonijai dar 
sunkesnių nelaimių, darbininkų klasė, demokratinės, re
voliucinės jėgos, tautos turi susivienyti ir veikti išvien. 
Pažaboti agresorius, išgelbėti žmoniją nuo impęrializ- 
mo—misija, tekusi darbininkų klasei, visoms antiimpe- 
rialistinėms jėgoms, kovojančioms už taiką, demokrati
ją, nacionalinę nepriklausomybę ir socializmą.

Apie kambarines gėlės ir 
j y priežiūrą

Kiekviena kambarinė gė
lė augdama vazone, greit 
perpina šaknimis visą že
mės kamuolį, suvartoja ja
me esančias maisto medžia
gas. Žemė nuo nuolatinio 
laistymo sneretai perrūgsta. 
Todėl gėles reikia persodin
ti. Didžiuliuose induose au
gančias gėles paprastai per
sodiname kas treti metai, o 
mažuose — kas antri metai 
arba ir dažniau.

Ar reikia gėlę persodinti, 
labai lengva' patikrinti. 
Pirmiausia, gėlę gausiai pa- 
laistykime ir palaukime, 
kol vanduo susigers į žemę. 
Tada uždėkime ranką ant 
vazono viršaus taip, kad 
gedės stiebas būtų tarp 
dviejų vidurinių pirštų ir 
vazoną apverskime žemyn. 
Vazono kampu palengva 
suduokime į stalo ar palan
gės kraštą, ir gėlė su visu 
žemės kamuoliu iškris. Jei 
žemės kamuolys kiaurai 
nerpintas šaknų — gėlę rei
kia persodinti.

Kad gėlės vešliai augtų, 
ias reikia pasodinti į gerą 
ir derlingą žemę. Vienos 
mėgsta lengvą, kitos sun
kia. trečios rūgščia žemę. 
Todėl persodinant gėles pa
prastai vra sudaromas įvai
riu žemiu mišinys.

Persodinant atidžiai ap
žiūrėkime šaknis. Visas pa- 
iuodusins arba apipuvusias 
nuniaukime iki sveikos vie
tos ir pagaliuku arba nirš
tais nuo šaknų pašalinkime 
dali senos žemės. Nesodin- 
Hme ju i didelius vazojus. 
Maža g^s dideliame vazo
ne negražiai atrodo ir berei
kalinga i užima daug vietos, 
žiūrėkime, kad naujasis va
zonas nebūtų didesnis dau
giau kaip 2—4 cm. sker-

mens. Naujus vazonus, 
prieš sodinant, palaikykime 
2—3 valandas karštame 
vandenyje. Kad laistant 
vandens perteklius galėtų 
nubėgti, sudarykime gerą 
drenažą. Ant vazono dugne 
esančios skylutės sudėkime 
keletą šukelių ir užpilkime 
trupučiuką stambaus smė
lio. Ant smėlio užpilkime 
saują geros žemės ir į vazo
ną įstatykime gėlę. Žiūrėki
me, kad ji nebūtų per aukš
tai arba per giliai. Viršuje 
žemės reikia palikti 2—3 
cm tarpą vandeniui palieti.

Įstačius gėlę į vazoną ir 
užbėrus naujos geros že
mės suspaudžiame ją buku 
pagaliuku arba pirštais. 
Taip elgiantis nelieka tuš
čių tarpų. Persodintą gėlę 
reikia gausiai palaistyti 
vandeniu ir, kol ji prigyja 
laikyti šiltesnėje, bet ne 
saulėtoje vietoje.

Persodintas gėles jokio
mis trąšomis tręšti nerei
kia.

P. Rimkus,
Agronomas

Neįprastas paminklas
... žarstydamas leteno

mis sniegą, didžiulis šuo 
atkakliai veržėsi į priekį. 
Nakti kalnuose įvyko griū
tis. žūsta žmonės.

Šuo rado žmogų ir kai iš
gelbėtasis pravėrė akis, at
sigulė greta, atkišdamas 
vaistinėlę, pritvirtintą ant 
jo nugaros. •.

Šuo Baris surado Šveica
rijos Alpėse 40 žmonių. Gel
bėdamas 41-ąjį, jis žuvo. 
Paryžiuje jam pastatytas 
paminklas, kaip ištikimam 
žmonių draugui ir gelbėto-, 
jut • . . J
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BOSTON, MASS,
Apie kai ką

Pavasariui atėjus mūsų 
Bostone lietuviška organi
zacinė veikla beveik- visai 
išnyko. Per žiemą dar vis 
po biskį susirinkdavome pa- 
kortuoti ar klubų mitinguo
se. Vienam Olympia par
kui belikus jau ir su pik
nikų rengimais darosi sun
koka. Rengiant pikniką po 
stogu ir kieno nors darže 
didelės publikos nesutrauk
si.

Olympia parke rengiama
me piknike bostoniečiai tu
rime ne tik dalyvauti, bet 
būti pasirengusiems reika
lui esant ir padirbėti. Net 
iš New Yorko aštuntą va
landą rengiasi autobusu į 
šį pikniką išvažiuoti, tai 
pasistenkime juos pasitikti 
ir, jei nepusryčiavę atva
žiuos, turėti jiems užkan
džiu.

Kaip Jaskevičius sako: 
“Jeigu šiame piknike iš ki
tų kolonijų atvykę darbu 
prisidėsite, tai ir rudeninį 
spaudos naudai pikniką su
rengsime.”

Skaitant iš kitų miestų 
korespon d e n c i j a s, matai 
daug ligonių ir mirimų. 
Kiek man žinoma, Bostone, 
progresyvių tarpe niekas 
nemiršta ir ligonių mažai 
tesi randa. 0 gal čia žmonės 
kantrūs, nedejuoja...

Kalbant apie ligas, miri
mus, atėjo į galvą prisimi
nimas. Prieš keletą metų 
aš su L. Zelsonu nuvykome 
Povilą Kubiliūną atlankyti 
džiovininkų ligoninėje. Ra
dome čekeriais su kitu li
goniu ant lovos susėdusius 
lošiant. Tuojau metė lošęs, 
vikriai atsistojo, pasisvei- 
kinom ir pradėjom kalbėtis.

Įdomu man buvo, kad 72- 
jų metų ligonis daugiausia 
interesavosi darbu. Klau
sinėjo Lujų apie padėtį ša- 
poje, nes jie kartu prieš ap- 
sergant dirbo. Lujui išsita- 

kad fabrike nebėra 
Povilas džiugiai

rus, 
tvarkos, 
prabilo: “Palauk, aš ma
nau greit iš čia išeiti, mes 
ten padarysime tvarką.” Po 
to išsireiškimo Kubiliūnas 
dar apie porą metų gyveno.

Aš tikiu, kad pasakymas: 
“Jeigu žmogus kuo nors dėl 
ateities interesuojasi, taiil-

ra teisin-giau gyvena,” 
gas. Interesas nelygus in
teresui, nes yra ir kenks
mingų interesų. Tas pats 
Zelsonas interesavosi, bet 
ne darbu, ir doug jaunes
nis už savo bendradarbį, 
džiova sergantį, iš. gyvųjų 
tarpo išsiskyrė. Šitie išsi
skyrę iš mūsų tarpo pro
gresyvaus judėjimo drau
gai savo ^gyvenime yra 
daug pasidarbavę ne tik sa
vo ateičiai, bet ir visai 
žmonijai.

Montello, Mass.
Gavome didelį busą va

žiuoti į “Laisvės” pikniką 
Olympia Parke Shrewsbu
ry, Mass., liepos 6-tą dieną. 
Busas (coach) yra air con
ditioned, 45 vietų.

Liepos 6-tą, sekmadienį, 
busas išeis nuo Liet. Taut. 
Namo kaip 11:30 prieš pie
tus (1130 AM). Užsiregis
travusieji važiuoti į pikni
ką pribūkite laiku. Lietus 
ar giedra, busas vistiek iš
eis, Worcesterio Olympia 
Parke yra gera pastogė.

Buvę mūsų pažangiečiai 
W. ir K. Kiellai parvažia
vo iš Floridos praleisti ato
stogas Montelloje. Jie už
sirašė busu važiuoti į mi
nėtą “Laisvės” pikniką.

George Shimaitis

CLEVELAND, OHIO
Jau buvo aiškinta kai ku

riuose susirin kimu o s e ir 
buvo spaudoje rašyta, kad 
būti pilnai gerame stovyje 
LLD nariais, reikia duokles 
kuopai užsimokėti prieš lie
pos 1 d.

Mūsų 22-osios kuopos vė
liausiai užsimokėjusių kelių 
narių duokles pasiunčiau į 
centrą prieš liepos 1 d, bet 
vistik liko 4 nariai nemo
kėję. Vieni jų atsisakė mo
kėti, kitų neteko susitikti ir 
paraginti.

Todėl būkite taip geri, 
jeigu nenorite pasilikti už 
Draugijos durų, tai pasirū
pinkite savo duokles kaip 
nors priduoti ar prisiųsti 
22 kuopos finansų sekreto
riui bent prieš liepos pa
baigą. Aš tikiu, kad kaip 
centras, taip ir kuopa su
tiks jus priimti ir palaikyti 
gerame stovyje nariais.

J. žebrys
LLD 22 kp. fin. sekr. 
1943 Wrenford Rd.

So. Euclid, Ohio 
44121

APIE AFRIKOS TAUTAS

Rožės ir spygliai

Stoughton, Mass.
Buvau ten nuvykęs at

lankyti keletą savo vien
minčių ir pardaviau nema
žai “Laisvės” pikniko tike- 
tėlių. Draugė. Vera Venc- 
kevičienė piknikui dovano
jo gražią rankų darbo pa- 
duškaitę, ten bus galima ją 
išleisti.

United Lithuanian Socie
ties — Liet. Namas — bir
želio 24 d. laikė susirinkimą. 
Valdyboje yra pirmosios 
kartos jaunesnieji, kurie 
užima atsakingas vietas. 
Sako, kad namą reikia re
montuoti, bet nėra finansų. 
Taip pat sunku gauti bar- 
tenderius, kurie nuoširdžiai 
tarnautų.

George Shimaitis

Liet. Darb. Pašai pinos 
Draugijos reikalai

Šios Draugijos pusmeti
nis susirinkimas įvyks lie
pos 18 dieną, EOUVi sve
tainėje, 12618 Shaw) Ave., 1 
vai. po pietų.

Pagal Draugijos taisyk
les, tai pusmetiniai susirin
kimai yra svarbiausi, nes 
juose kartais iškyla tokie 
klausimai, kurie kartais pa
liečia pačius Draugijos pa
matus. Todėl svarbu, kad 
juose kuo daugiausia na
rių dalyvautų.

Pirmiau būdavo nariai 
net baudžiami už nedalyva
vimą tokiuose susirinki
muose. Bet dabar, kuomet 
bausmės jau panaikintos, 
tai nariai supranta reikalą 
ir tuose susirinkimuose da
lyvauja.

Taigi nepamirškime lie
pos 18 d. atlikti tą svarbią 
pareigą.

J. žebrys
LDP Draugijos koresp.

Gegužės pabaigoje — dvi 
“juodajam žemynui” bū
dingos datos. 25 d. — Af
rikos išsivadavimo diena, 
30 d. — prieš dvejus metus 
Nigerijos Rytų provincija 
pasiskelbė atskira Biafros 
respubliką, prasidėjo brol
žudiškas karas.

Per ketvirtį amžiaus Af
rikoje —' buvusioje koloni
alizmo citadelėje — susikū
rė apie 40 naujų valstybių. 
“Juodasis milžinas” žengė 
istorinį žingsnį pažangos 
keliu. Afrikos tautos atkak
liai šalina kolonializmo pa
darinius, o kai kurios šalys, 
kaip Jungtinė Arabų Res
publika, Alžyras, Gvinėja ir 
kitos, net mėgina išvengti 
kapitalistinio vystymosi.

Kelias į pažangą labai 
vingiuotas ir erškėčiais klo
tas. Kolonizatorių paliki
mas Afrikoje tiesiog klai
kus — visiškai silpna ir 
vienpusiška ekonomika, pri
taikyta kitoms šalims pel
nytis, beveik visuotinis ne
raštingumas, ligos, epi
demijos, skurdas, daug kur 
gyvenama pirmykštės vi
suomenės sąlygomis.

Angola, Mozambikas, 
Portugalų Gvinėja ir kele-

tas kitų tautelių dar tebe- 
lieja kraują, kovodamos dėl 
nepriklausomybės. Pietų 
Afrikos Respublikoje ir Ro- 
dezijoje, nors jos ir vadina
mos nepriklausomomis, šei
mininkauja saujelė baltųjų 
ateivių, kurie čiabuvių net 
žmonėmis nelaiko. O stam
biųjų imperialistinių vals
tybių neokolonialistiniai 
pančiai — ekonominė ir po
litinė priklausomybę, išnau
dojimas — gręsia visai Af
rikai.

Imperialistai nes i v a r ž o 
dėl priemonių. Išsivadavu
siose šalyse jie verbuoja 
sau parankius žmones, rez
ga sąmokslą po sąmokslo. 
Jų izraeliškoji marionetė, 
užsiundyta prieš pažan
gias arabų šalis, smogia ir 
Afrikai, ypač Jungtinei 
Arabų Respublikai, vienai 
pa j ėgiausių šio žemyno 
valstybių.

Dar ne taip seniai pasi
baigė kruvina Kongo (Kin
šasa) drama, o dabar lie
jasi kraujas Nigerijoje. Jau 
beveik dvejus metus karo 
liepsnos gaubia šią stam
biausią Afrikos valstybę, 
turinčią daugiau kaip 50 
milijonų gyventojų.

Abi šios dramos — impe
rialistų kišimosi į Afrikos 
tautų reikalus išdava. Tie
sa, metodai skirtingi. Kon
ge neokolonizatoriai veikė 
atvirai, samdinių rankomis 
nužudė nacionalinį didvyrį 
P. Lumumbą, nesibodėjo pa
sitelkti atviro kvislingo — 
Čiombės, kurio vardas Af
rikoje tapo keiksmažodžiu. 
Nigerijoje imperialistai vei
kia subtiliau: jie, girdi, už 
mažos tautos—ibo genties... 
nepriklausomybę ! Tačiau 
niekam ne paslaptis, kad 
genčių vaidai, brolžudiškas 
karas niekad netarnavo tau
tų nepriklausomybei.. Vi
siems taip pat žinoma, kad 
Biafroje gaunama beveik 
visa Nigerijos nafta, kurią 
eksploatuoja užsienio mo
nopolijos. Po “pagalbos 
taikiems gyventojams” prie
danga JAV, Prancūzijos ir 
net VFR monopolijos bei 
vyriausybės jau išleido šim
tus milijonų dolerių, pade
dančių išplėsti ir pratęsti 
karą, kuris, užsienio spau
dos duomenimis, jau parei
kalavo apie 1.5 ar 2 milijo
nų gyvybių.

Rūškanas Afrikos rytas. 
Tačiau ateitis priklauso ne 
kolonizatoriams. “Juodojo 
žemyno” tautų laukia ne 
tik spygliai, bet ir rožės. 

'Pažangioji žmonija, sočia-

Knyga brangesne 4 
už duoną

Įdomų literatūrinį mu
ziejų sukaupė Vytas Putna. 
Svečią jis ne tik medum pa
vaišina, bet parodo visą 
turtą. Čia ir periodiniai lei
diniai, pradedant 1904 metų 
“Vilniaus žiniomis” ir bai
giant šiandienine spauda. 
Čia yra ir “Laisvamanis,” 
ir 1940 metų “Kareivių tie
sa,” ir pirmieji pokario lei
diniai. Jie visi tvarkingai 
sukom p 1 e k t u o t i, gražiai

Šio darbo, kaip ir^neilės 
spaudai, knygai, jį išmokė 
tėvas Dionizas, kuris, nors 
ir buvo savamokslis, bet 
apylinkėje garsėjo knygri
šystės darbais.

A. Urbanavičius
Molėtų rajonas

Bostonas. — Federalinis 
apeliacijų teismas pripaži
no, kad priesaika Massa
chusetts valstios tarnauto
jams yra nekonstitucinė.

listinės šalys nuoširdžiau
siai joms to linki ir nesava
naudiškai padeda įveikti 
didelius atgimimo sunku
mus.

A. Petkus

Į

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI parengimą
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Penktadienį, Liepos 4 d.
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakariene 5 vai.

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI
r«F BUS SURPRIZO PARE

WORCESTER, MASS

LAISVES" PIKNIKAS
Rengia LLD 7-a Apskritis

Sekmadienį, Liepos- - July 6 d
Pradžia 11-tą valandą ryto

OLYMPIA PARKE
South Quinsigamond Ave., Shrewsbury

Philadelphia, Pa.
Sunkiai serga draugė 

Žalnieraitienė. Metropoli
tan ligoninėje buvo keletą 
savaičių, gydė didžiai skau
dančią koją, bet negalėjo 
pagydyti. Ten gydytojai 
numatė reikalą operacijos, 
tad išvežė į University of 
Penna Graduate Hospital, 
198 Lombard St. -Operavo 
birželio 18 d. Yra padėta 
po specialia priežiūra, ken
čia didelius skausmus.

Draugai, atlankykite An- 
ną Zalner, gal nors trum
pam laikui kiek suraminsi
te, gal bus lengviau kentėti. 
Ji būna 8-me aukšte.

Iš gilumos širdies linkiu 
jai po tų kančių laimingai 
susveikti.

P. Walantiene

*> Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- 
*> site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- P 
P žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos P 
P ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo P 
P Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti reį- P 
P kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- P 
11 jau rasite Ramanauskų rezidenciją. ' I«i • • •
J J Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. ;; 
; į Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., ; • 
;; iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso p 
JI vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite ;;
1! prie Washington House. P

Pranešimas
Lawrence ir Haverhill 

Mass.
Kurie važiuojat į “Lais

vės” pikniką liepos 6 dieną 
Olympia Parke, Worceste- 
ryj, žinokite, kad busas iš
eis 12 vai. nuo klubo Juli
an Stopyra Post, 23 Mon
mouth St., Lawrencuj.

John Kodis
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Meninę Programą pildys LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS x

Maskva. — TSRS valdžia 
kritikuoja turizmo progra
mą ir reikalauja per seka
mus penketą metų progra
mą žymiai praplėsti,

LAUKIAME SVEČIŲ Iš PLAČIOS APYLINKĖS 
šiame piknike galėsite skaniai užkąsti, įsigerti, ir abelnai praleisti laiką, susitikdami su savo pažįstamai^ 

W3 BUS SVEČIŲ IR Iš “LAISVĖS” ĮSTAIGOS 
PASIMATYSIME PIKNIKE! — Rengėjai.
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ęr. A. PETRIKĄ

Gimdyti ar negimdyti?
Žmonių generacijos išlai

kymas — didelė visuomenei 
problema. Vaikų auginimas 
bei auklėjimas, jų išmoksli
nimas — paima daug lai
ko, lėšų ir darbo. Didžiau
sioji to darbo dalis tenka 
moterims: nėštumas, gim
dymas, maitinimas, augini
mas.

Daugelis moterų kūdikių 
nori — tai jų motinystės 
instinktas. Kitos nori tik 
gyventi normalų lytinį gy
venimą, bet be vaikų, vaikai 
joms našta. Tokios mote
rys nėštumo vengia piliu
lių ir šiaip įvairių priemo
nių pagalba. O vistik, ne
žiūrint visokio stropumo bei 
apdairumo, šimtai tūkstan
čių moterų, tekėjusių ir ne
tekėjusių, kasmet kreipiasi 

legalius ir nelegalius abor- 
nifchikus.

Kol kas, be moterų nėš
tumo bei gimdymo, žmonių 
veislė išnyktų. Sakau “kol 
kas” todėl, kad yra vilties, 
jog ateities moterys galės 
būti nuo tos pareigos išlais
vintos. Cambridge univer
sitete, Londone, trys biolo- 
gai-mokslininkai surado bū
dą kūdikio išauginimui mė- 
gintuvėlye ^C‘test tube”). 
Jie paėmė iš moters kiau
šidės ( o v a r o) kiaušinėlį 
(“ovum”) ir jį vyro sėkla 
(“spermatozoa”) apvaisino. 
Iš 56 tokių kiaušinėlių pa
vyko sėkmingai apvaisinti, 
apie 18. Jie sunaikinti.

Tačiau kiaušinėlio apvai
sinimu problema dar neišsi- 

.sprendžia, Kyla dar sunkes
nis klausimas: kuo embrio
ną maitinti? Tai sunkiau
sias klausimas. Šioje tai 
srityje dabar mokslininkai 
savo smegenis vargina. Su
radus atitinkamą embrionui 
maitinti būdą, gal bus ga
lima sutrumpinti ir dirbti
nio “nėštumo” laiką.

Jeigu tik pavyks surasti 
patogų būdą moters kiauši
nėliui paimti ir embrionui 
maitinti—būtų galima pra
dėti masinę žmonių gamy
bą. Visos sveikos moterys, 
tarp 16 ir 45 metų amžiaus, 
kas mėnuo išleidžia bent po 
vieną kiaušinėlį, kurie, jei 
lieka neapvaisinti, su mėne
siniu nutekėjimu žūva be 
naudos. Sudėjus tų kiauši
nėlių milijonus į tinkamą 
ftiginimui mediumą ir ap
vaisinus vyro sėkla, kaip 
lašišos ikrus, būtų galima 
žmones veisti “sulig plano”— 
tiek, kiek jų valstybei rei- 

' kia, kiek norima, o perviršį

ir defektuotus “daigus” —• 
išpilti laukan. Tokiu būdu 
kiekviena šalis, nevarginda
ma moterų, galėtų prisi
auginti norimą skaičių nau
jų sveikų piliečių. Tuomet 
išnyktų žmonių perviršius 
( o jo daugelyje šalių yra), 
badas, lūšnynai, vargas, ne
darbo šmėkla ir kt.

Romos katalikų bažnyčia 
jau užprotestavo prieš to-

kį “dievo valios” piktnau
džiavimą; sako, jog tai bū
tų nenatūralus žmonių veis
lės propagavimas. Kitų ti
kybų hierarchija dar tyli, 
žiūri, kas iš to “eksperi
mento” išeis. Tokius ban
dymus jau daro Columbijos 
(New Yorke) ir kitų uni
versitetų profesoriai.

Tačiau neatrodo, 
naujas “gimdymo” 
greitai realizuosis. Teks 
dar palaukti, kol 
tuo susiję klausimai bus iš
spręsti.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

kad šis
būdas

visi SU

APIE KIRGIZU RAŠYTOJĄ

Č. Aitmatovas ir jo herojus
Apie Čingizą Aitmatovą1 jai ne tik humaniški, švie- 

nemažai parašyta. Jo kny
gos labai skaitomos. Ne
kantriai laukiamos. Jos se
niai tapo atitinkamu tary
binės literatūros etalonu. 
Iš jų literatūrinio meistriš
kumo mokosi viso pasaulio 
rašytojai. Neatsitiktinai šio 
kirgizų rašytojo knygos iš
verstos į 35 pasaulio kal
bas.

Kirgizijos rašytojųvkny- 
gų į lietuvių kalbą išversta 
ne per daugiausia. Bet ne- 
suklysime — sakydami, kad 
iš visų kirgizų rašytojų, ge
riausia lietuvių skaityto
jams žinomas Aitmatovo 
vardas.

Prisimenu, lankantis 
Frunze je, Aitmatovas man 
parodė nemažą krūvą laiš
kų iš Lietuvos. Ir ne tik 
skaitytojų laiškai plaukia 
iš Vilniaus į Frunzę...— 
Ar žinote, kaip aš pirmą
kart susipažinau su Čiur
lionio kūryba? Labai įdo
miomis aplinkybėmis,—kal
bėjo Aitmatovas, — Vos tik 
lietuvių kalba išleidus Dža- 
milę, netikėtai susilaukiu 
siuntinio iš Vilniaus. Labai 
gražiai išleisto Čiurlionio 
reprodukcijų rinkinio. Prie 
rinkinio pridėtas raštelis: 
“Mudu, vyras su žmona, la
bai dėkingi Jums už “Dža- 
milę”’. Viskas. Jokio para
šo. Ligi šiol nežinau, kam 
turiu būti dėkingas už to
kią puikią dovaną.”

Kur šaknys rašytojo kny
gų populiarumo ? Kodėl 
skaitytojai taip pamilo Ait
matovo knygų' herojus? 
Kuo jie artimi, mieli skai
tytojams? Tur būt, tuo, kad 
jo knygų veikėjai plėšte iš
plėšti iš tikro, realaus gy
venimo. Iš pačio gyvenimo 
verpetų...

Iš gyvenimo išžengę Č. 
Aitmatovo apysakų veikė-

sūs, teigiami žmonės. Tai 
meniniu kriterijum išsireiš- 
kus — turiningi žmonės su 
dideliu dvasios krūviu. 
Žmonės, kurie ne lengva 
kaina, bet dramatiškose ko
lizijose, aštriuose konflik
tuose sukaupia savo gyve
nimo patirtį.

Ir tai konfliktai ne tik su 
išoriniu pasauliu, su visuo
mene, bet, visų pirma, su 
pačiu savimi. Tai naujų gi
lesnių horizontų savo sielo
je ieškojimas. O kad šie 
ieškojimai — skausmingas 
procesas — rašytojas pa
brėžia kiekvienoje savo 
knygoje.

Č. Aitmatovo teigiami 
veikėjai tokie pilnakraujai, 
turiningi žmonės dėl to, 
kad tai žmonės iš gyvenimo 
išplėšti, žmonės su savo pa
žiūromis ir principais, su 
savo platforma^ gyvęnime.y;

Iš čia išplaukia ir kita la
bai reikšminga jo knygų 
ypatybė — jo veikėjų gilus 
ryšys su visuomene, su ak
tualiausiomis, degančiomis 
gyvenimo problemomis. Ši
tas tamprus Č. Aitmatovo 
knygų herojų ryšys su gy
venimu, jų logiškumas savo 
ruožtu — apsisprendžia siu
žeto, atitinkamo Č. Aitma
tovo kūrinio kompozicijos 
dėsningumą, logiškumą.

Būdingas šiuo atveju pa
vyzdys ir paskutinė Č. Ait
matovo knyga “Sudie, Giul- 
sari!” (Vertė V. Šulcaitė, 
“Vaga”, Vilnius, 1968, 212 
p.). Ir čia rašytojo patosas 
nukreiptas į prasmingo, di
delio gyvenimo teigimą. 
Šios knygos pagrindinis he
rojus — senas kolūkietis 
Tanabajus yra ryški ir 
šviesi asmenybė, žmogus su 
didžiuliu dvasiniu krūviu.

Šioje knygoje, kaip ir ki
tuose rašytojo kūriniuose, 
jo knygos herojai atkakliai 
ieško atsakymo į svarbiau
siąjį klausimą.— Kaip gy
venti? Kaip suprasti savo 
pareigas žemėje?

Per Tanabajų, jo ryšius 
su kitais apysakos veikė
jais nesunku atsekti aiškią 
autoriaus poziciją, taip bū
dingą kiekvienam jo kūri
niui. Kaip ir ankstyves
niuose kūriniuose, Č. Ait
matovas ir čia kuria hero
jų tu-ri-nin-gą. Iš pirmo 
žvilgsnio, vos tik susipaži-

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting |he hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its ‘‘Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

REAL ESTATE

CINNA-Palmyra. vic. Cust-brick, 
3 br. Rancher; 1(6 bs; Liv-r, Din-r. 
Mod-kit. Laund-r, fence yrd. 1(6 
garage. Full basement. Extras.

Owner. 9-10:30 AM or 8:30 PM. 
1-609-829-2099. (47-49)

Pianistę konkurso 
laimėtojai

Viena (TASS-ELTA). — 
Čia pasibaigė paskutinis 
trečiojo taęptautįnip Betho
veno VardČ pianistų kon
kurso ratas. Jame dalyva
vo 87 žmonės iš 31 šalies.

Pirmąją vietą konkurse 
užėmė Mitsuku Uhida (Ja
ponija), antrąją vietą—ta
rybinė pianistė, dviejų tarp
tautinių konkursų nugalėto
ja Oksana Jablonskaja, tre
čiųjų — Vereno Pheninger 
(Šveicarija). Ketvirtąją pa
sidalijo Arnis Zandmanas 
(TSRS), Antonis Goldstou- 
nas (Anglija) ir Milena Mo- 
lova (Bulgarija). Kitiems 
dalyviams buvo įteikti gar
bės diplomai.

Šiame konkurse tarybi
niai pianistai dalyvavo pir
mą kartą.

jį
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Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Mirė liepos 5, 1963

Jau šešeri metai kai mirė mano mylimas vy
ras. AŠ niekuomet tavęs nepamiršiu. Tavo kapą 
lankysiu ir gėlėmis dabinsiu kol būsiu gyva.

Ilsėkis Amerikos žemėje.
—Karolina Kazlauskienė, žmona 

So. Boston, Mass.

E D P OPPORTUNITIES
FOR COMPUTOR OPERATORS

1st, 2nd & 3rd Shifts: Minimum 1 Year Experience
CONTROL CLERKS

1st & 2nd Shiftjs: Minimum 1 Year Related Experience
KEYPUNCH OPERATORS

1st & 2nd Shifts: Minimum 1 Year Experience
DISTRIBUTION CLERKS

1st, 2nd & 3rd Shifts: NO Experience Necessary.
Opportunity to train as Control Clerks or Computer Operators
In one of America’s leading Consumer Products Companies. 
Excellent salaries, fringe benefits and employee discounts.
FOR INTERVIEW Call Immediately, 9 AM-f—1 PM or 2 PM—5 :

Mrs. P. Rosamilia 925-5950
A P L CORPORATION

1601 West Edgar Road, Linden, N. J. (Route 1, behind Rhccm 
Manufacturing Company).

FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 
good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

(48-57)

DRAFTSMAN—DESIGNER 
CONNECTORS

PM

^lin. 5 yrs. exp. in the design of lat
est interconnecting devices. Must 
function as laison between custom
ers, engineering and manufacturing.

DRAFTSMAN—DESIGNER 
SWITCHES

AUTOMOTIVE RENTALS, INC., 
“A Rice & Holman Enterprise” 

STENOGRAPHERS 
interested in working close to 

home? In pleasant surroundings? 
And prospects for expanding your 
typing and short-hand skills. We 
need stenographers with at least 
one year’s experience to expand 
with our growing organization. Ex
cellent opportunity to train for a 
secretarial position. An Equal Op
portunity Employer. Contact Mr. 
Malosky, 662-5300 for an interview.

(47-52)

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

part time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

CHOOSE THE BEST. IBM Key
punch-Data Processing Programm
ing. ‘‘Machines Available”. Classes 
now open for registration. Reason
able rates — Expert instruction.
ENROLL NOW! VETERAN AP
PROVED!
PENN-OHIO JUNIOR COLLEGE

‘‘Pioneers in IBM Instruction”
3517 Market St. Yougstown, Ohio.

Phone 216-788-5084

SHIRT PRESS OPERATORS

ST. MARY’S LAUNDRY,
821 Audrey 

Ardmore. MI 2-4400.

AUTO MECHANICS

Chrysler Experience.
Top preference.

will consider others. 50/50 flatBut 
rate. Paid uniforms, vacation, holi
days, insurance plan and other 
nefits. Year round work. Apply 
call:

BILL ASIMOS, PI 4-5008.
NORTHEAST DODGE, 6101 Frank

ford Ave. (47-52)

MECHANICS

be- 
or

CLEANING. Prefer married cou
ple, to maintain leading eastside res
taurant. 6 nights. $2.50 per hr. or 
higher to start, depending on abili
ty. Meals, vacation, health and wel
fare available. Must have own trans
portation. Please call Mr. Gerhart. 
216-781-6300. (47-49)

Requires 10 yrs. exp. in the design 
snap-over switches, limit switches, 
micro-miniature for P. C. boards 
and dry circuits. Electrical engineer
ing degrees preferred but not essen
tial. Excel, starting salaries.

MILROSS CONTROLS CO.
Southampton, Pa. Call Mrs. Ascher 

355-0200 for appointment
(48 50)

MECHANICS
Heavy duty truck gasoline and 

diesel experience. Choice of shifts, 
normal Co. benefits and overtime 
available. Call Tom Berger. 494- 
7110. Chester, Pa.

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys 
Grades 4 through 8. 20 acre campus

(47-49)

Male. For general factory 
production line.

Apply in person. 8 AM.
SEABOARD MFG. LABS

400 North 5th Street
(45-48)

All Athletic facilities
Music lessons

Conducted by the Brothers of the
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

--------------------------- ------------ ---------

BODYMEN. Experienced bodyman 
only. Plenty of work, all year round. 
Good'incentive, pension plan, profit 
sharing and paid vacation. Uniform 
furnished. All modern facilities. Call 
Mr. Harvat or Mr. Perz. 412-795- 
1200 or 244-1030. A-Z Chevrolet, 
12827 Frankstown Rd., Penn Hills.

(45-48)

Female. For general factory pro
duction line. Apply in person 8 AM.

SEABOARD MFG. LABS
400 North 5th Street.

(45-48)

MEN. Steady light manual factory 
work. No experience necessary. Must 
have good^ eyesight and steady 
hands. Liberal benefits and over- *
time. Day work. Call RE 9-8210.

(45-54)

to live

AUTO MECHANIC. Experienced, 
to work in modern shop on domes
tic and imported cars and Main 
Line Dealership. $135 weekly gua
ranteed, plus all fringe benefitsand 
annual profit-sharing. High volume 
of work, insures high annual-gam
ings. Call Mr. Davison, 215-687- 
1500. (41-48)

FOREMAN. Phila. Mfr has opening" 
'for die sinking foreman to su
pervise die shop, sinking dies for 
drop hammers and upsetters. Well 
equipped shop; has E. D. M., line- 
a-mill, contour master, etc. Good 
pay and fringe benefits. Call Mr. 
Weiland/ JE 5-6233. (42-50)

MECHANICS & 
MAINTENANCE MAN

For 2nd shift. 3:30 PM to 12
į midnight.

Must haVe experience in heavy 
cledtrical background.

1-609'662-0996
(43-49)

SOcpd. Drop-hammer,FORGER, 
small forgings. Day work, overtime. 
Located off Rte. 95. Call NE 7-3220. 
Ask for Bob, for particulars.

' — . ‘ (43-50)

nūs su mažaraščiu ir ma
žakalbiu Tanabajum galime 
apsigauti, tikėdamiesi apti
kę neva tai Vakarų litera
tūros taip išreklamuotą 
“mažąjį žmogelį. Bet tai, 
toli gražu, ne taip. Tanaba
jus eina ten, kur sunkiau
sia. Jis gyvena ne tiek sa
vimi, kiek kolūkio, viso 
krašto interesais. Tai ga
lingos širdies žmogus, tik
ras savo šalies pilietis. Žmo
gus, kuris moka branginti 
tokias žmogiškas vertybes, 
kaip teisingumo jausmą, 
savo principus, svajonę,,.

“Sudie, Giulsari!” yra ta
lentingai parašyta,, didelio 
meninio skambėjimo kūri
nys. /

J. Skliutauskas

SO. BOSTON, MASS?

Verute Mineikiene
Mirė liepos 4 d., 1962 m.

Jau septyneri metai kai mirė mūsų mylima se. 
šutė ir švogerka Verutė. Mes jos labai pasiilg 
štame. Liūdi jos —

Miami, Fla.

Mary ir Frank Kvietkai, 
sesuo ir švogeris

Heavy duty truck gasoline .and 
diesel experience. Choice of shifts, 

.normal cęmpany benefits and over
time available. Call TOM BERGER 
494-7110. Chester, Pa. (47-50)

JAV armija laiko 
12,000 vietnamiečių
Quang Ngai Pietų Viet

namas. — Jungtinių, Valsti
jų armijos 117 stovyklų lai
ko; daugiau kaip 12,000 
areštuotų vietnamiečių.

Jie buvo suimti nuo sau
sio 13 d. Daugiausia žem
dirbiai. Jie skaitomi Ame
rikos priešais, akrtu ir Sai- 
gono valdžios priešais.

Pasirašyta su-

Naujas oro kelias iš 
Maskvos j Hanojų

Maskva,
tartis su Šiaurės Vietnamu 
atidaryti naują oro kelią 
tarp .Maskvos ir Š. Vietna
mo sostinės Hanojaus.

Iš Maskvos ir atgal skren
dant lėktuvai nesieks Kini
jos teritorijos. Jie keliaus 
pro Taškentą, Karačį, Kal
kutą, Burmą ir Laosą į Ha
nojų.

K

Attention!
CHAUFFEUR — 

HOUSEMAN
Experienced man needed

in 3 nights a week to handle both 
chauffeur and houseman Jddties. 
Must have knowledge of Phila. area. 
Mid January to mid-March./wijl be 
spent in Palm Beach, Fla. Private 
room aiyi bath. Apply in > person,
write or call: Mr. Lodge. TR 8-2200,.^hospital in Northeast.

RAYMOND ROSEN & CO.
51st & Parkside Ave., Phila-, Pa.
An Equal Opportunity Employer 

. (47-^9)

PORTER. Top salary. T^ do ge
neral housekeeping, work in small

’ Call PI 2-4400.
(43-48)

AUTO PARTS Helper for large 
VW dealer, Pa. license required. 
Permanent position for right person. 
Good pay and all benefits with ad
vancement to parts plant. Call Mr. 
Little at GL 5-3700.

TEXTILE Operators—Experieneed. 
Wool spinning frame. Full and part 
time 2nd or 3rd shift. Trainees on 
3rd shift only. SYKES BROS., INC., 
Huntingdon & Hancock Sts., nr. 2nd 
& Lehigh. Call RE 9-1221. (45-52)

(47-52)

AU'J’O MECHANIC. Due to in
crease in business we need one ex
perienced auto mechanic) in our ser
vice dept. All benefits add a 5 day 
wk. Contact A. Campbell, 302-762- 
9000. Courtesy Ford, 300 E. Lea Rd., 
Wilmington,. Del.

ELETRONIC
TECHNICIANS

(47-50)

FITTERS & WELDERS. Openings 
in 70 yr. old company manufactur
ing process equip. Recently relocat
ed in modern bldg, for men expd. in 
ASME code fitting and welding 
tanks, heat exchangers, etc. Highest 
wages, day work, fringe benefits 
incl. pension plan. BAEUERLE & 
MORRIS, INC., 282 S. Gulph Rd., 
King of Prussia, Pa. Day phone 
265-7180 to John Huneke, evenings 
1 to 8. 272-3121. (47-52)

Progressive -company requires a 
technician to help maintain sophis
ticated electronic equipment. Duties 
would involve routine and prevent
ative maintenance as well as trou
ble 'shooting. Experience with Com
puter type equipment is essential.
PDP-8 desirable.

Send rcesumc to:
P. O. Box 679

Easton, Pa. 18042 

or call 215-258-5416 
for appointment

SHEET METAL
MECHANICS & WELDERS

1st & 2nd class men.
THEO. WILHELM & SONS 

2nd & York Sts.,
- Phila., PA. (47-50)

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Guaranteed wages, plus incentive. 
Paid hospitalization, uniforms, holi
days, profit sharing plan. Contact 
Jim Manos.

McKEAN CADILLAC
373-1811 (47-50)
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Dr. Levas Vladimirovas gražiai 
pagerbtas Wasliingtone

Pati stambiausia JAV 
biblioteka — Library of 
Congress pagerbė Dago 
Hammarskjoldo vardo bib
liotekos direktorių dr. Levą 
Vladimirovą jo penkerių 
metų tose pareigose sukak
ties proga. Birželio 2-3 dd. 
Bibliotekos vadovybė buvo 
dr. Vladimirovą pasikvietu
si Į Washingtona. Biblio
tekos salėje Įvyko susirin
kimas, dalyvaujant Biblio
tekos vadovybei ir bendra
darbiams. Bibliotekos di
rektorius Quincv Manfred, 
pristatydamas dr. Vladimi
rovą, apibūdino jo nuopel
nus bendrai bibliotekinin
kystės srityie ir kaip UN 
bibliotekos direktoriaus, su 
kuriuo iam tenka bendra
darbiauti. Library of Con
gress ir UN biblioteka, kaip 
vienos svarbiausiu bibliote
kų, yra išvysčiusios didelę 
tarpusavio talka, spren
džiant bendras biblioteki
ninkystės problemas.

Library of Congress di
rektorius taip pat priminė, 
kad jųdviejų pažintis siekia 
dar toliau už dr. Vladimi- 

nažinę prieš 8 metus, kada 
buvo pradėtas - pirmasis 
JAV ir TSRS bibliotekinin
ku delegacijų apsikeitimas. 
Tada dr. Vladimirovas bu
vo TSRS delegacijos sudė-

Dr.-Vladi-

Dr. Vladimirovas savo 
kalboje pabrėžė, kad io pa
žintis su Congress Library 
vadovvbe ir bendradarbiais 
nrasidėio kai n tik toje na- 
čioie salėje, kur iri dabar 
susirinkta. Nuo čia prasi
dėjo ir jo susipažinimo ke
lionė po Amerika. Pasi
džiaugęs, kad Bibliotekos 
d a r b u o t o j u tarpe matas 
daug senu pažįstamų veidu, 
d r. Vladimirovas aukštai 
vertino ju veikla ir iii na- 

•’ siektus laimėjimus. Biblio
tekos patvrimas mechaniza- 

^vimo srityje buvęs reikš
mingas ir tarybiniams bib
liotekininkams.

Svečiui Bibliotekos vado- 
vybė aprodė visas įdomy
bes. kuriu tarne ypatingo 
Įspūdžio padarė projektas 
pritaikvfi komniuterius ka
talogavimo darbe. Svečias 
aplankė ur slavistikos sky
rių, kuriam vadovauia bu
vęs didžiulis poeto Maia- 
kovskio drąugas Sergej Ja- 
kobson. Tame skvriuie db’- 
ba ir lietuviu.
mirovas buvo susitikęs su 
dr. J. Baliu. Pastarasis 
skundėsi, kad turima sun
kumu su gavimu knvgu iš 

ri, TSRS, ju tarpe ir Lietuvos.
Dr. Vladimirovas pažadėjo 
ta klausima iškelti, nuvykęs 
atostogų į Vilnių, o tuo 
tarnu, vos sugrįžęs i New 
Yorka. jau išsiuntė kai ku
riu lietuvišku leidiniu.

> Dr. Vladimirovas buvo su
sitikęs ir savo buvusi pro
fesorių Kauno universitete 
prof. dr. Pr. Skardžiu. Nors 
profesorius ir dirba lituanis
tikos srityje savo atlieka
mu laiku, bet dr. Vladimi
rovas apgailestavo, kad to
kio didelio masto moksli
ninkas Bibliotekoje dirba 
tik elementarinį darha. Abu 
tie nrofesoriai, dr Balvs ir 
dr. Skardžius, II Pas. karo 
sūkuriuose atsidūrė užsie
niuose, Lietuvoje dabar ga
lėtų pilnai atsidėti moksli
niam darbui.

Svečiui buvo parodyta ir 
nacionalinė medicinos bibli- 

kur jis taip pat su- 
savo senų pažįstamų,

jų tarpe ir tos bibliotekos 
direktoriaus pavadų o t o j ą 
Scott Adams. Didelio įspū
džio padariusi svečiui bib
lioteka savo architektūra ir 
sutvarkymu, o ypač didin
gas jos projektas — viso 
pasaulio medicinos literatū
ros bibliograf avimas, pa
naudojant kompiuterius ir 
sukuriant Index Medicus. 
Tai padės žmonijai susivok
ti medicinos progrese.

Su abieju bibliotekų dar
buotojais dr. Vladimirovui 
teko pasikalbėti ir pa
čiais • aktualiausiais tarp
tautiniais bibliotek i n i n k ų 
reikalais. Ateinančiais me
tais Maskvoie įvyks Tarp
tautinės bibliotekininkų 
draugijų federacijos kon
gresas. Amerika ketina pa
siusti gausingą delegacija. 
Ryšium su tuo jie domėjosi 
daugeliu dalykų ir turėjo ei
le klausimų, kuriuo s dr. 
VIa d i m i r o v a s atsakė ar 
nažadėjo parūpinti infor
macijos.

Kadangi dr. Vladimirovas 
riuo metu rašo knvgą ang
liškai anie tai, kaįp tary
binio bibliotekininko akimis 
atrodo JAV bibl i o t e k o s, 
iam šis apsilankymas 

rWashingtone bus labai nau
dingos. Tačiau, šalia bend
ru bibliotekininkystės daly
ku. dr. Vladimirovui ši ke
lionė buvo naudinga ir lie
tuviško požiūriu. Kongre
so hihliotekoie jisai užtiko 
nedsakn ir anie spaustuvi
ninką .Tona Lietuvi, kuris 
1485-1486 metais spausdi
nęs knygas Anglijoje. Anie 
ta. nirmąii lietuvi spaustu
vininką dr. Vladimirovas 
teu buvo ir> anksčiau girdė
jęs, bet dabar, suradęs me
džiagos. iisai ketina para
dyti atskira studija. Kon- 
ornc-o biblioteka jam jau 
nrisiuntė medžiagos, o tain 
np.t na/zedėio nadėti ir Ang- 
6 ios bibliotekos. Tai būtu 
^anii svarbūs duomenys i o 
istorijai; kuria jisai rašo 
anie Lietuvos knygos isto
riją.

ne-
Padėkos žodis

Kuomet mane ištiko 
laimė vasario 23 d., kai ruo
šiant pietus paslydau ir 
nuolant skilo dešinės kojos 
kaulas per keli, tai prisiėio 
dvi dienas ligoninėje iš
būti, ir paskui per 8 savai
tes turčiau koją laikyti gip
se. Tai per tą laiką datig 
mielu draugų ir draugių ap
lankė mane. Daug atviru
ku ir dovanų apteikiau. Tai 
neįmanoma visiems asme
niškai atsakyti ir padėkoti.

Dabar jau einu geryn ir 
manau, kad vėl galėsiu pa
dirbėti “Laisvės” vajuje ir 
tikietus platinti.

Tariu širdinga ačiū vi
siems draugams ir priete- 
liams, taipgi gerbiamam 
“Laisvės” kolektyvui už 
linkėjimus greitai susveikti.

Su didžia godone, Jūsų
A n tose Račkauskienė 
Ward Hills,' Mass.

P. S. Pasimatysime Wor- 
cestervie liepos 6 d. pikni
ke. Nors ir raišiuodama, 
aš tikrai ten būsiu.

Washingtonas.—101 kon- 
gresmanas pasirašė pareiš
kimą. pasmerkiantį katalL 
kų diskriminaciją Šiaurės 
Airijoje, kurios valdžia yra 
protestantų vadovybėje, f

“Laisves” Reikalais
Gerieji mūsų prieteliai, 

suprasdami, kad vasarą la
bai mažos įplaukos, tai at
sinaujindami > prenumeratas 
prideda ir dovanų. Štai, 
prašome pasiskaityti:

Gerb. “L.” Administraci
ja: Atrodo, kad vasaros 
metu visada trumpa apsi
mokėti sąskaitas laikraščio 
išleidimui. Taigi, kad ir ne
daug, bet geriau negu nie
ko, čia rasite $10. J. ir M. 
Strižauskai, Bridgeport, 
Conn.

“Laisvės” Adm-torei. Ma
loni drauge: Čionai rasite 
čekį sumoje $102. Tai yra 
nuo laikraščiui “Laisvei” 
rengto pikniko geg. 25 d. 
pas draugus Kuprius. Pel
nas $72. Pavienių aukos: 
Jonas Kasparavičius $20 ir 
J. J. Staniai $10. Geriausios 
Turns sveikatos. Draugiškai 
Jennie Stanvs, Baltimore, 
Md.

Nuo kitų gauta sekamai: 
V. R ..................  $1.000.00
LLD 78 kp. (per J. Alvi

na) Yucaipa, Cal. 25.00 
LLD 185 kp. (per J. Grv-

bą). Ozone Park, $15.00 
Joseph Makul, New Ha

ven. Conn................  7.00
A. Dagis, San Francisco.

CaHf........................
J. Sa Tula, Seattle,

Wash. ................
Vp^onika. Wasiloski,

Mountain Top, Pa.
Juozas Baubonis, Keno

sha. Wis............
M. žiedelis. Nashua,

6.00

Sunkioje kovoje su reumatu
“Blogas tas gydytojas, 

kuris tik kovoja su liga. 
Svarbiausia — užkirsti jai 
kelia.” Šiuos žodžius, pa
sakytus vieno profesoriaus 
per paskaita, studentas Jo
nas Tamutis pasibraukė už
rašuose.

Dirbdamas Vabalninke ir 
Balbieriškvje .faunas gydy
tojas J. Tamutis domėjosi 
derm atolo rija, chirūrgiia, 
kardiologija, rentgenologija 
ir kitomis medicinos sriti
mis. _ i ’

Ir štai Vibtens' Eksperi
mentinės medicinos moksli
nio tyrimo institutas sulau- 

Jr|kė nauio aspiranto, kuris 
savo moksliniame darbe už
sibrėžė išnagrinėti v antrine 
reumato profilaktika kai 
kuriais antibiotikais ir an- 
tialerginiais preparatais.

— Kodėl būtent šią te- 
rrte pasirinkote?

— Reumatas — sunki li
ga. Ji paliečia visą orga
nizmą, ypač žaloja kraujo 
apytakos sistemą, dažnai 
būna invalidumo, o kartais 
ir mirties priežastis, — sa
ko gydytojas. — Viena, bū
dingiausių reumato savy
bių — polinkis paūmėti.

Tarp kitko, pastaruoju 
metu pasikeitė reumato ei
ga, retesnės tapo tipiškoš 
io formos — paūmėjimai. 
Bet pagausėjo latentinių, 
vangių, sunkiai diagnozuo
jamų reumato formų.

Reumato priešrecidyvinis 
gydymas pradėtas ne taip 
seniai. Profilaktiškai pir
miausia imta naudoti sulfa- 
nilamidus ir gauta neblogų 
rezultatu. Tačiau pastebė
ta, kad šie preparatai turi ir 
blogų savybių. Pastaruoju 
metu plačiai naudojamas 
bicilinas su anti reumati
niais preparatais — acetil
salicilo rūgštimi. , Tačiau 
dalis ligonių blogai priima

N. H...................  5.00
John Sutkus, Stoughton,

Mass......................... 5.00
Karolis ir Elzbieta Žu

kauskai, Seattle,
Wash................ 5.00

B. Žilinskienė, Brooklyn,
N. Y................... 5.00

D. A. Veličkai, Albertson,
N. Y............ ...... 5.00

J. Jackim, Oswego.N.Y. 5.00
P. Gavin, Tillsonburg,

Canada .................. 5.00
Martin Mazūra, Chicago,

Illinois .................... 3.00
M. Zillian, E. Northport,

L. 1........................... 3.00
J. Pikcilingis, Auburn,

Illinois .................... 2.00
Po $1: Frank Mankaus- 

ky, Miami, Fla.; A. Grigai
tis, Jennings, La.; Alex Gu
daitis. Glendale, N. Y.; P. 
Čereška Brockton. Mass.: 
J. Sakalauskas, B’klyn, N. 
Y.; A. Ramanauskienė, 
Kingston, Pa.: J. White, 
Clearwater. Fla.; A. Vaito
nis, St. James, L. L: J. O. 
Samulėnai, Fitchburg, 
Mass.: S. Alukonis, Pater
son. N. J.: Mrs. V. Fergis, 
Collingdale. Pa ; J. Lekavi
čius. Pittsburgh. Pa.; J. 
Skarbalienė. Paterson, N: 
J.: A. P^giegala, Chenango

Tai didelis ačiū! Ynatin- 
|fmi dėkojamo nrieteliui V. 

6.00|R.. kurie: įteikė labai dide
lio naudinga auka vasaros 

6.00 roiknl^mc laikraščiui. Dė- 
kniame ir kitiems bičiu- 

6.001 h* am s. i Lai kiti neseka iu 
'navv-zdi Administiteciia.

bįcilina., neretai suserga 
ąlergiia. Reikia šiuos nre- 
naratus pakeisti kitais. To
dėl, savo moksliniame dar
be ir užsibrėžiau išaiškinti, 
kokie reumato prieš- 
reeidvvinio g y d v m o re
zultatai gaunami, naudo
jant Medina ir acetilsalicilo 
rūgšti, kokie r e z u l t a t a i 
gaunami, naudojant bicili- 
na. amidonirina ir dimed
roli, ir kokiu rezultatu ga
lima; pasiekti kai ligoniams 
nenakeliantiems bicilino, jis 
pakeičiamas tetraciklinu ir 
polivitaminais. LV

Ši mokslinį darbą J. Ta- 
mutis atliko dirbdamas 
Kauno antrosios ligoninės. 
“Inkaro” kobinato medici
nos punkte.

— Kokie rezltatai?
— Geri, — atsako J. Ta- 

mutis. — Nesvarbu, kad še
šetą metų neskaičiuodavau 
darbo valandų. Užtat ma
no gydomi žmonės žymiai 
rečiau serga reumatu.

“Inkaro” kombinato me
dicinos punkto vidaus ligų 
gydytojas Jonas Tamutis 
neseniai Vilniuje apgynė 
medicinos mokslų kandida
to disertaciją.

-— Tai ne mano vieno 
triūsas, — sako šis kuklus 
žmogus.—Gera buvo dirbti, 
turint vadovą medicinos 
mokslų daktarą, profesorių 
J. Kupčinską, kuris nuo
širdžiai pasidalijo savo ne
aprėpiama m o k^r 1 i n e ir 
praktine patirtimi. •’ Negai
lėjo žinių Eksperimentinės 
medicinos tyrimo instituto 
konsultantai A. Matulis, E. 
Puodžiūnienę. t

Daug kas padėjo gydyto- 
tojui, tarsi darbščiajai bi
tei, rinkti žinias iš įvairių 
šaltinių, nešti jas į vieną 
aruoą. Nešti tam, kad 
paskui jos vėl būtų išdaly
tos. (L. iž.)

Važiuojame busu į 
“Laisvės” pikniką 
Worcester, Mass.

Liepos 6 d. įvyks “Lais
vės” piknikas, OLYMPIA 
Parke, Shrewsbury.

Kviečiame newyorkiecius 
ir iš apylinkės vykti busu. 
Kelionė į abi pusi $6. asme
niui.

Busas išeis nuo 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y., 8 vai. ryto, o iš Olympia 
parko grįšime 6 vai. vak.

Prašome dabar užsiregist
ruoti vietą buse. Skambin
kite MI 1-6887. Nevėluoki
te! Paskutinis registravi
mas— liepos 1 dieną.

MIR E
Pijušas (Petras) Žakus 

(Zeikus) mirė birželio 16 d. 
Ilgą laiką gyveno Williams- 
burge, buvo gerai žinomas 
tarp lietuvių. Iš amato bu
vo vandentiekio darbinin
kas (plumber) ir prie namų 
apžiūrėjimo. Amžiaus buvo 
89 metų. Palaidotas šv. Jo
no kapinėse. Nuliūdime pa
liko dukras Teresa Kramer 
ir Mae Stubbmann ir 7 anū
kus. Šią žinią pranešė tele
fonu duktė Teresė.-

Sveikina
Hi, Lilija ir laisviečiai! O 

aš jau prie Pacifiko. Šian
dien vakarą plausiu kojas 
Pacifiko vandenyje. Iki čia 
teko pervažiuot sniegu klo
tų kalnų net 15 valandų, 
jaudinančių į juos žiūrėti. 
Gero Jums, jūsų “linotipi
ninkas” Jonas Lazauskas, 
Vancouver, B. C., Canada.

Prasideda senesniems 
nupigintas fėras

Lienos 1-ma New Yorke 
prasideda 10 centu fėras 
suėjusiems 65 ar daugiau 
metu seniesiems, kurie išsi
ėmė leidimo korteles.

Su kortelėmis už 10 centų 
tėra miestinėmis važiuotės 
Hniiomis galima keliauti 
darbo dienomis nuo 7 ryto 
iki 4 po pietų, vakarais nuo 
7 iki vėlumos.

šeštadieniais, sekmadie
niais ir šventadieniais — vi
somis valandomis.

Sunkai vyksta Kanadon
Valys ir Verutė Bunkai 

savo atostogas praleis Ka
nadoje, Montrealio apylin
kėje, pas savo gimines. 
Turės progų susitikti ir su 
kai kuriais draugais. Išva
žiuoja šią savaitę. .

Atostogų proga jie paau
kojo “Laisvei’’ $10. -

Geriasios kelionės, laimin
gų jiems atostogų. -,.v

Seattle, Wash. — Čia ir 
Takoma mieste sustreikavo 
daugiau kaip 10,000 valgyk
lų tarnautojų. Reikalauja 
didesnių algų ir darbo są
lygų pagerinimo.

Detroitas. — 1,400 unijų 
delegatų konferencijoje nu
tarta raginti Vietnamo kaJ 
rą baigti ir karo fondus 
skirti skurdui ir lušnynui 
naikinti.

60 JAV, Italijos, Turki
jos ir Graikijos karo laivų 
ir 300 lėktuvų dalyvauja 
NATO manevruose, kurie 
baigėsi gegužės 2 d.

Gerai pavyko
Lietuvių Moterų Klubo 

sekmadienį suruoštos sutik
tuvės labai gerai pavyko. 
Nė didžiausių karščių ne
pabūgo gražus būrys links
mai nusiteikusių lietuvių. 
“Laisvės” sale buvo beveik 
pilna. Bet apie tai plačiau 
parašys Klubo korespon
dentė Vera Bunkienė. Skai
tysite sekamame “L” nu
meryje.

Draugės kalifornietes ta 
proga apdovanojo “Laisvę” 
taip labai reikalinga para
ma. Valerijo Sutkienė pa
aukojo $25, Antoinet Russ 
$20 ir Telda Kingienė $15. 
širdingai ačiū jums, gero
sios draugės.

Rep.

Tarp lietuviu
Sekmadienį parengime te

ko nugirsti, kad yra susir
gusi labai nuoširdi laisvie- 
tė Ona Philipsė. Jos pasi
gedome ir šiame parengi
me. Nors ji gyvena Stam
ford, Conn., bet visuomet j 
tokius mūsų parengimus 
atsilankydavo.

Visi mes linkime jums, 
drauge, greitai ir pilnai su
sveikti.

Savo oaslaptis atveria 
Radvilų požemiai

Kėdainiai—vienas seniau
sių respublikos miestu su 
būdingu senamiesčiu, krei
vomis gatvelėmis. Vidury
je miesto gerai išsilaikiusi 
tebestovi Radvilų bažnyčia. 
Su Radvilu vardu Kėdai
niai daug kuo nusieti. Čia 
buvo pasirašvtos sutartys 
su švedais, čia reformato
rių laikais įkurta spaustu
vė.

Slėpiningi po senąia baž
nyčia esantys požemiai, ku
riuose buvo laidojami Rad
vilos.

I požemius atėio dailinin
kai restauratoriai. Netru
kus čia bus atidarytas vie
nas kraštotyros muziejaus 
filialas.

Naftos ieškotojai
. Į 60 vagonu vos tilpo nau
jas gręžimo įrenginys atke
liavęs į Lietuvos naftos 
žvalgybos ekspediciją. Tai 
savotiška įmonė, kurią ap
tarnaus dešimtys kvalifi
kuotų specialistų. Nauja
sis gręžimo bokštaš bus su
montuotas Salantu apylin
kėse. Birželio mėnesį jis 
stos rikiuotėm

Naftos paieškų geografi
ja šiemet žymiai išplečiama. 
Geologu partijos “juodojo 
aukso” ieškos ne tik Gargž
dų plote, bet ir kituose 
vakariniuose resp u b 1 i k o s 
rajonuose. Du nauii~gręži- 
mo bokštai iškils Vilkyčiuo
se (Klaipėdos rajonas). Iki 
penkmečio pabaigos numa
toma atlikti 45 kilometrus 
naftos paieškos gręžinių.

IPOLITO SARANSKO 
MUZIEJUS

Vilnius.
tyliąją Vytauto gatve ir pa
sibels! į Ipolito Sabansko 
duris, pakliuvęs į vidų, pa
galvosi atsidūręs muziejuje. 
Svetingas šeimininkas paso
dins tave ant keistoko kel
mo. Pasirodo, tai didžiulio 
mamuto vienas šlenkstelis, 
rastas užkeikė jusiame dur
nyne. O kąį šeimininkas ati
darys šimtas stalčių, išvysi 
seniausiu ir rečiausių pini
gu, ženklų kolekciją. Pensi
ninkas I. Sabąnskas — aist
ringas kolekcionierius.

Jei užsuksi

Parengimą Kalendorine
Liepos 20 d.

Laisviečių pietūs Forest 
Parke. Pradžia 1 vai. Jei-v 
gu lytų tą dieną — tai per- * 
einam į salę, po 102-02 Lib
erty Avė., Ozone Parke.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Piknikai 
spaudos naudai

BIRŽELIO 29 d. įvyks 
spaudos piknikas Terzų so
dyboje, netoli Detroito. 
Pradžia 9 vai. ryto.

LIEPOS 4 d., įvyks pietūs 
pas dd. Ramanauskus, jų 
gražiame ūkyje, Sellers-^ 
ville, Pa. V

LIEPOS 6 d., ruošiamas di
delis piknikas Olympia 
Park, Worcester, Mass.

LIEPOS 27 d. LLD 2$ kp. 
ruošia pietus pas J. Vai ton j, 
28 Roosevelt Dr., Waterbury, 
Conn. Prašome Dr-jas mūsų 
apylinkėj nerengti nieko—-da
lyvaukite pas mus.

Prašome mūsų prietelius 
užsirašyti šias datas ir da
lyvauti išvykose. Kitos ko
lonijos, kurios ruoš pikni
kus spaudos naudai, prašo
mos tuoj pranešti datas.

Administracija.a

Pranešimas
O3QNE PARK, N. Y>
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių susirinki
mas įvyks trečiadienį, lie
pos 2. savame name. Pra
džia 2 vai. popiet.

Kingo tėvas kviečia 
paremti streikierius

.. Charleston, S. C.— Už
muštojo M. L. Kingo ^tėvas 
kviečia visus geros valios 
žmones remti ligoninės 
streikierius.

Kun. Kingas ragina gub. 
McNair pakeisti savo grieif- 
tą nusista'tymą ir tartis su 
streikieriais.

IŠNUOMOJAME 
KAMBARIUS

Išnuomojame kambarius 
gražioj privatiškoj apylin
kėj, prie pat pležo. Norin
tieji praleisti atostogas, 
šykite arba telefonu skam
binkite po penktos vai. va
kare. WALTER BRA
ZAUSKAS, 6 Dock Rd., 
Waterford, Conn.

(47-50)

PARDAVIMAI
Glendale, N. Y. Plytinis namas su 

krautuve, 6 kambarių apartmentas 
viršuj, su dviem voniom. Dujų šilu
ma. Centrinė aikštė. Taipgi Arling
ton dalyje, parduodamas plytinis, 
prijungtas namas, su trim trijų 
kambarių apartmentais. Aliejaus ši
luma, naujas stogas, varinis van
dentiekis (plumbing). Viskas gera
me stovyje. Skambinkite 798-1891.

Parduodu elektrinę mašiną išvaly
mui kanalizacijų už prieinamą kainą 
—$30.

Taipgi parduodu drabužiams 
dėti spintą, su stalčiais, irgi už pri
einamą kainą $25. Kai pirkau šiuos 
dalykus, tai brangiai mokėjau, 
kas labai gerame stovyje. Prašome 
skambinti: CL 8-6340. (47-50)




