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KRISLAI
Piknikai puikiai pavyko 
Gausiai parėmė spaudą 
Kas didina infliaciją? 
Bendrai dirbti dėl taikos 
Dr. Bates patarimai

Rašo J. Gasiūnas

Abu spaudos naudai rengti 
piknikai puikiausia pavyko. 
Pas draugus Ramanauskus su
važiavo apie 100 pažangios 
s.^^los rėmėjų, daugiausia 
ilgamečių mūsų spaudos vete
ranų. Buvo šiek tiek ir ant
rosios bei trečiosios kartos 
čiagimių lietuvių.

Į Worcesterio Olympia par
ką, kaip visada, privažiavo 
gana daug svietelio. Nevvyor- 
kiečiai atvyko didžiuliu busu.

Galima pasidžiaugti, kad 
mūsų spaudos rėmėjai nenu
leidžia rankų. O tai priduoda 
mums daugiau energijos išlai
kyti pažangiąją spaudą.

24 šalys pripažino 
Vieikongo valdžią

Tarybų Lietuvos išvadavimo 
25 metines pasitinkant

Izraelis vėl didina 
karo veiksnius

Hong Kongas. — Pietų 
Vietnamo laikinoji revoliu
cinė valdžia paskelbė, kad 
jau 24 valstybės pripažino 
ir užmezgė diplomatinius 
ryšius su revoliucine val
džia. Paskiausia Irakas 
pripažino tą valdžią.

Jungtinės Valstijos neofi
cialiai taipgi pripažino re
voliucinę valdžią, kuomet 
taikos derybose Paryžiuje 
JAV delegacija sėdi prie 
vieno stalo su P. V. revo
liucinės valdžios delegacija

ir bendrai tariasi.
“ Vietkongas paskelbė, kad 
bus išvystytas naujas ofen- 
syvas prieš amerikiečius {ir 
jų pakalikus. Tai bus va
sarinis ofensyvas. Dabar 
tik grupuojamos tam jė
gos.

New Yorkas. — Senato
rius Javits ragina Nixono 
administraciją grąžinti na
mo iš Pietų Vietnamo visus 
Amerikos kareivius į 18 mė
nesių.

JaunuoliŲ kalėjimai kriminalus 
gamina, sako sen. Podellis

Washingtonas. — Senato-0 7 ”
rius Podėli, liudydamas kon
gresinei komisijai, pareiškė, 
kad jaunuoliams krimina
listams skiriami kalėjimai 
(pataisos namai) yra labai 
blogi, o blogiausi gali būti 
New Yorko valstijoje.

New Yorko valstijos “pa
taisų namai” yra “krimina- 
lizmo kolonijos,” sako Po- 

S. Rainio našlė Rainienė, dell, kuriose “šventąjį gali 
dovanojo padaryti kriminalistu.” Sar

gai visur brutališkai elgia
si su kaliniais.

Ramanauskų piknike seka
mi dovanojo “Laisvei” Lietu
vių Namo Bendrovės Šerus:

Charles ir Tessie Zembuse- 
vičiai, Reading, Pa., 4 Šerus.

LLD 17 kp. ir LDS 34 kp., 
Shenandoah, Pa., po vieną šė
rą. . .Į

Leonas Tilvikas, Easton, Pa. 
vi^hą Šerą.

Taries kiek metų mirusio Jo
no L. -- __  -
Philadelphia, Pa 
vie*’ šėrą.’

LDS 4 kuopos sekretorė, E. 
Perluke, Nanticoke, Pa., pri
siuntė tos kuopos vieną šėrą.

Už gausias dovanas visiems 
širdingai dėkui.

Bucharestas. — Rumuni
jos spauda šaltai tik prane
šė kad prez. Nixonas lan
kysis Rumunijoje rugpiū- 
ičo mėn.

Tuo pačiu laiku spaudoje 
rašoma: “Rumu n i j o s ir 
Tarybų Sąjungos draugystė 
yra taikai ir socialistiniam 
progresui pagrindas.”

Chicago. — Gaisrui ki
lus namuose, žuvo- motina 
ir penki vaikai.- ..J ./*•

Didžiulis Bostono dienraštis 
“Boston Herald Traveler” 
praneša nedatekliaus apie 2 

' ar 3 milijonus dolerių į me
tus.

Šis laikraštis būtų seniai už
sidaręs, jeigu negautų pelno 
iš kitų šaltinių.
yra savininkas vienos televizi
jos stoties, tai ir padaro po 
keletą milijonų dolerių pelno 
į metus.

Turčiai finansiniai kairiuosius 
remia, sako FBI dir. Hooveris

Washingtonas. — FBI di
rektorius J. E. Hooveris 
suradęs, kad daugelis tur
čių teikią finansinę paramą 
kairiosioms grupėms. Vie
na tokių grupių, kur nema-

Kadangi jis žai gavusi iš turčių para
mos, esanti Studentai De
mokratinei Draugijai.

Hooveris aiškino kongre-
r * .. , • „„„v,, sinci komisijai, kad kairiu-Gahma suprasti, kaip sunkuvxaiinia suprasti, naip sun^u 

spaudai finansiniai verstis. O 
ką jau kalbėti apie pažangią
ją spaudą, kuri negauna rie
biai apmokamų reklamų. To
dėl mums ir tenka sielotis sa
vo spaudos išlaikymu.

jų rėmėjai turi savo labda
rybės fondacijas, kurios ne
moka taksų. Tarp rėmėjų, 
Hooveris nurodo, esąs Kle- 
velando pramonininkas, 
nuolat reiškiąs Tarybų Są
jungai simpatijas. Kitas,

* Daugelis mano, kad unijų 
reikalavimai darbininkams di
desnių algų sudaro infliacijai 
pažastį.

Senatorius P. Hart su tuo 
nesutinka. Jis nurodo, kad 
nuo 1960 m. iki 1968 m. ga
myba pakilo 3.2 proc., o dar
bininkams kompensacija pa
kilo tik 2.8 proc. Tuo pačiu 
metu korporacijų pelnai paki- 

i lo 91 proc., dividendai pakilo 
84 proc., o savaitinės darbi
ninkų algos pakilo tik 31 
proc.

Karas yra vyriausia inflia
cijai priežastis. Karas suteikia 
korporacijoms milžiniškus 
pelnus, o doleris laipsniškai 
mažėja ir mažėja, infliacija 
didėja.

mes išlaikysime taiką pasau
lyje. Jeigu to nedarysime, 
turėsime kitą karą”.

Būtų gerai, kad Nixonasipa- 
klausytų sen. Ellenderio ragi
nimo ir baigtų karą Vietna- 

Tada ir su Tarybų Są- 
dėl taikos.

me.
dirbti

Senatorius Allen Ellender 
labai teisingai nukalbėjo. Jis 

Į pasakė:
“Svarbiausias dalykas Jungt. 

i V/jtotijoms ir Tarybų Sąjun
gai suprasti viena kitą. Mes

< tiujįme savo sistemą. Jie turi 
savo. Bet mes turime dirbti 
kartu. Jeigu tai darysime,

Vilnius (ELTA. — Liepos 
13-ąją sukanka 25 metai 
nuo tos dienos, kai Tarybų 
Lietuvos sostinė Vilnius bu
vo išvaduotas iš hitlerinių 
okupantų. Šią datą Lietu
vos darbo žmonės pažymės 
kaip respublikos išvadavimo 
šventę, pagerbs atminimą 
tų, kurie atidavė savo gy
vybę už gimtojo krašto lais
vę.

Kokias priemones numa
tyta suruošti ryšium su šia 
data? Kokie uždaviniai iš
kyla laikraščių darbuoto
jams, nušviečiant iškilmes, 
supažindinant darbo žmo
nes su tarybinių karių ir 
partizanų — Tarybų Lietu
vos vaduotojų žygdarbiais? 
Apie tai buvo kalbėta įvy
kusioje spaudos konferen
cijoje, kurią suruošė Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjun
gos reporterių sekcija.

Lietuvos KP CK propa
gandos ir agitacijos sky
riaus vedėjo pavaduotoja 
V. Loviagina ir Lietuvos

KP CK propagandos ir agi
tacijos skyriaus spaudos, 
radijo ir televizijos sekto
riaus vedėjas J. Nekrošius 
pranešė žurnalistams, kad 
respublikos partinė organi
zacija jau pradėjo ruoštis 
įžymiajai datai. Vyksta te
orinės konferencijos, klau
simų ir atsakymų vakarai,, 
pokalbiai, paskaitos ir pra
nešimai. Tęsiamas darbas 
Didžiojo Tėvynės karo did
vyrių žygdarbiams įamžin
ti.

Iškilmių dienomis Vil
niaus darbo žmonės, miesto 
įgulos kariai, svečiai iš ki
tų respublikos miestų ir ra
jonų padės vainikus prie V. 
Lenino monumento, prie ar
mijos generolo I. Černia
chovskio paminklo. Iškil
mingas ceremonialas bus 
surengtas Antakalnio karių 
kapinėse. Vingio parke 
įvyks didžiulis darbo žmo
nių mitingas. Šiai datai 
skirti vakarai, festivaliai, 
mitingai bus surengti dau
gelyje miestų ir rajonų.

Jungtinės Tautos. — Ge- 
neralis sekretorius Thant 
raportavo Saugumo Tary
bai, kad Izraelis nuolat di
dina karo veiksmus prieš 
arabus. Lėktuvais* kauty
nės ir persišaudymai tęsia
mi Suezo rajone. Izraelis 
ir Egiptas paneša nuosto-

Arabiškame Jeruzalės ra
jone Izraelis tvirtina savo 
iėgas, pašalina daugelį ara
bų šeimų, tas vietas apgy
vendina izraeliečiais. Pa-

sirodo, kad Izraelis visai 
nepaiso vienbalsio Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos cenzūravimo ir pa
smerkimo.

Thantas persergėjo, kad 
Jungt.Tautų 95 militariniai 
tėmytojai ant Izraelio rube- 
žiaus yra pavojingoje pa
dėtyje, kuomet ten nuolat 
eina apsišaudymai.

Richmond. — Trys negrai 
laimėjo miestų tarybose vie
tas Virginijos valstijoje.

Taryby Sąjungos karo laivai 
pirmą kartą vizituos Kubą

tai turtingas Chicagos ad
vokatas.

Kairieji gave finansinės 
paramos tarp 1961 ir 1968 
metų daugiau kaip $250,000.

Rūkymas šiepietužmuš 
60,0(MĮolįytojy-

Washingtons. — Genera
linis gydytojai Stewart pa
skelbė. kąd šiemet Junot. 
Valstijose mirs nuo plaučių 
vėžio mažiausia 60,000 ta
bako naudotojų.

Stewart todėl reikalauja, 
kad cigarečių garsinimuose 
būtų įdėta pasarga, jog rū-

Kinijos prooaganda 
Jungtinėse Valstijose
Washingtonas. — FBI di

rektorius Hooveris skelbia, 
kad Kinija dabar deda daug 
pastangų pasiekti su savo 
propaganda 300,000 Ameri
koje gyvenančių kiniečių.

Kadangi Kinijos komunis
tai skaito Jungtines Valsti
jas pirmo numerio priešu, 
tai jie ir dirba planingai, 
kad gautų savo pusėn dau
giau kiniečių, sako Hoove
ris.

kymas gimdo mirtiną ligą. I katą tikrina.

TSRS geriau prižiūri 
vaikus, sako Gorman
San Francisco. — Nation

al Committee Against Men
tal Illness direktorius Gor
man buvo nuvykęs į Tarybų 
Sąjungą studijuoti, kaip ten 
vaikai prižiūrimi.

Grįžęs jis pareiškė, kad 
TSRS geriau prižiūri vai
kus, negu Jungt. Valstijos. 
Ten kas 90 dienų vaikų svei-

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasku
bę, kad ji siunčia karo lai
vu eskadrilę į Kubą “drau
giškam vizitui.’’ Eskadro
nas į Havaną atplauks lie
pos 20 ir ten bus iki liepos 
27 d. Tarp jų bus ir rake
tomis ginkluotas kriuzeris.

Tai bus pirmas karo lai
vų vizitas Kuboje. Pirmiau 
tik prekybiniai laivai lan
kydavosi. Amerikai toks 
Tarybų Sąjungos žygis la
bai nepatinka. ;

Vakarų diplomatai mano, 
kad Tarybų Sąjunga tokiuo 
savo žygiu pareiškė nepasi
tenkinimą JAV prezidento 
Nixono vizitu Rumunijoje 
rūgpiūčio 2-3 dienomis.

Sacramento. — Kalifor
nijos asamblėja priėmė įsta
tymą, leidžiantį bausti pro
testuojančius studentus.

Praga. — Rytų Vokietijos 
premjeras Stoph atityko į 
Čekoslovakiją pasitarti.

Kaltina hitlerininką vyskupą 
už valstiečių šaudymą

Mirė F. Kupčiūnas
Vilnius. — Liepos 5 d. mi

rė milicijos viršininkas Fe
liksas Kupčiūnas, gimęs 
1892 m. Bialostoke vargin
goje valstiečio šeimoje.

Už pasižymėjimus Tary
binės Armijos ir milicijos 
gretose jis buvo apdovano
tas dviem Lenino ordinais, 
dviem Raudonosios Vėlia
vos ordinais, Raudonosios 
žvaigždės ordinu, “Garbės 
ženklo’’ ordinu ir medaliais.

Dar vienas laivas
“Baltijos” laivų statytojai 

pasiekė dar vieną gražią 
pergalę — į vandenį nuleis
tas naujas 3,600 tonų di
dysis žve jybos traleris - šal
dytuvas. Naujasis laivas- 
fabrikas skirtas Tarybų 
Lietuvos žvejams ir gavo 
mūsų kurorto Birštono var-

Fort Wayne, Ind. — Per 
dvi naktis čia vyko rasinės 
riaušės.

Bonna, Vak. Vokietija.— 
Frankfurto prokuroras D. 
Rahn kaltina Romos katali
kų vyskupą M. Defreggerį 
kaip buvusį vokiečių armi
jos kapitoną Italijoje ir 1944 
m. davusį. įsakymą sušau
dyti neginkluotų 17 Italijos 
valstiečiu, c

Defreggeris neužginčina, 
kad jis nedavęs įsakymo 
tuos valstiečius šaudyti, tik 
sako, kad jis pats nešau- 
dęs. Žinoma, kapitonui ne
reikia šaudyti, tai atlieka

kareiviai, kai kapitonas įsa
ko šaudyti.

Pasirodo, kad vyskupas 
Defreggeris buvo žiaurus 
hitlerininkas, nuo kurio 
daug nekaltų žmonių nu
kentėjo.

Pnom Penh. — Kambo
džos valdžios galva prin
cas N. Sihanouk iškilmin
gai priėmė Pietų Vietnamo 
revoliucinės valdžios prezi
dentą Phatą ir abu valdovai 
nasižadėjo darbuotis už tai
kos laimėjimą Vietname.

TRUMPAI IŠ VISUR

junga
Dr.

cagos
damas, pasiūlė 5 punktus, ku
rie gali greitai žmogų pagul
dyti į kapą. •

1. Nepiauk savo pievos, lai 
vaikas nupjauna.

2. Golfo lauke nevaikščiok, 
važinėk motorizuotu vežimė
liu,

3. Kasdien gerk nuo 15 iki 
20 puodukų kavos su (grietine.

4. Valgyk daug šaltakošės 
ir kitų riebalų.

5. Kasdien surūkyk po porą 
cigarečių paketukų.

Dr. Bates užtikrina, kad to
kius žmones laidotuvių direk
torius maloniai aplankys.

būtų lengviau bendrai 
Richard C. Bates, Chi- 
biznierių klube kalbe-

Zambijoje daugiausia 
trafiko nelaimių

Kanados spaudoje rašo
ma, kad 4 milijonų gyven
tojų valstybėje Zambijoje, 
proporci o n a 1 i a i skaičiuo
jant, daugiausia ištinka au
tomobilių nelaimių.

1968 metais 100,000 au- 
tomobilių užmušė 600 žmo
nių. Tai 12 kartų daugiau, 
kaip Jungt. Valstijose už
mušama.

Buvęs viešos sveikatos 
direktorius dr. Gore nuro
do, kad alkoholis yra vy
riausia nelaimių priežastis. 
Kita priežastis — nepatyrę 
vairuotojai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington.— Jung t. Val

stijos ragina Izraelį ir Ta
rybų Sąjunga arabų šalis 
mažinti karinius veiksmus 
ir tartis dėl taikos.

Saigonas.— Vietkongas 
ir vėl raketomis apšaudė 
Saigoną.

Watertown, Mass. — B. 
F. Goodrich Footwear Co. 
uždarė fabriką ir paleido iš 
darbo 1,300 darbininkų, kai 
darbininkų unija nesutiko 
su kompanijos nutarimu 
nukapoti darbininkams al
gas po 82 centus į valandą.

Washingtonas. — Federa- 
liniai tyrinėtojai padarė 
77,000 tyrinėjimų ir sura
do 14,117 nepilnamečių dir
bant nuo 10 iki 12 valandų 
į dieną, turinčių po 12 iki 
15 metų amžiaus. Darbda
viai paprastai baudžiami už 
nelegalų vaikų darbą, 

r

Washingtonas. Ekono
mijos sumetimais, prez. Ni
xonas įsakė sumažinti 20,- 
000 karių iš užsienio bazių 
“taip greit, kaip bus gali
ma”’.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga suėmė amerikietį lakū
ną Pattersoną ir Vakarų 
Vokietijos lakūną Sichel- 
stielą, kąi jų lėktuvas buvo 
priverstas nusileisti TSRS 
teritorijoje arti Batumo 
uosto prie Juodųjų jūrų.

Nairobi. — Mirtinai per
šautas Kenijos vadovas, ko
votojas už nepriklausomy
bę Tom Mboya.

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos vadovybė 
turėjo susirinkimą, kuria
me aptarė valdžios krizę. -

Washingtonas. — Pirmie
ji 814 amerikiečių karių 
grįžta namo iš Pietų Viet
namo. Šiemet būsią paleis
ti namo iš P. Vietnamo 25 
tūkstančiai.

San Francisco. — Dr. Sol 
Silverman, išegzami n a v ę s 
636 gerklės vėžio ligonis, 
surado, kad rūkytojai vyrai 
sudaro 90 proc., rūkytojos 
moterys — 66 proc.

Honolulu. — JAV erdvių 
laivas su beždžione grąžin
tas po 9 dienų kelionės, 
nors buvo planuota išlaiky
ti kelionėje 30 dienų. Bež
džionė mirė.

Paryžius. — JAV delega
cijos galva Lodge pareiškė 
padėką Šiaurės Vietnamo 
valdžiai už paleidimą trijų 
karo belaisvių liepos 4 d., 
minint Nepriklauso m y b ė s 
dieną.

Middleton, N. C. — Areš
tavo 17 Ku Klux Klano na
rių. Kaltina juos sukėlimu 
rasinių riaušių, kuriose vie
na moteris buvo sužeista.

Londonas. —, -Vietname 
apgriuvusiame name tarp 
visokių išmatų rasta trys 
Picasso piešiniai, kurių ver
tė siekia iki $720,000.

Melbourne, Australija.—J. 
Valstijų konsulato langus 
išdaužė kovotojai prieš ka
rą Vietname.
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Ne iš vietos linkui taikos
VIENĄ savaitę mažiau, kitą savaitę daugiau ame

rikiečių krinta Vietnamo džiunglėse. Kai keliais mažiau 
žūsta, tuoj paleidžiamos iš Washington© kalbos ir spe
kuliacijos, jog jau mūšiai mažėja ir taikos perspektyvos 
giedrėja. Bet tos kalbos, atrodo, bus leidžiamos Ameri
kos žmonėms nuraminti, kad jie pasitikėtų vyriausybės 
daromais “žygiais” taikai pasiekti.

Tai pačiai propagandos kategorijai priklauso pa
skelbtas ištraukimas dvidešimt penkių tūkstančių ame
rikiečių iš Vietnamo. Anądien pranešė, kad šeši šimtai 
jau sugrįžo. Bet kiek naujų amerikiečių per tą laiką 
buvo pasiųsta į džiungles, nieko nesakoma. Juk sužeistų 
ir užmuštų vietos papildomos kasdien. O tai reiškia 
tūkstančius ir tūkstančius!

Faktas pasilieka faktu, kad jau pusė metų kaip 
Nixonas sėdi prezidento vietoje ir vairuoja užsieninę 
politiką, bet karas tebeina visu įtūžimu.

Kalbos nieko nereiškia. Reikia griežtų konkrečių 
žygių karo nutraukimui. Bet tų žygių dar vis niekur 
nesimato.

Pasisakė dviem klausimais
ŠIOMIS dienomis bene seniausia juodųjų amerikie

čių organizacija — Nacionalinis Susivienijimas už Juo
dųjų Žmonių Pažangą (National Association for the Ad
vancement of Colored People) atlaikė savo suvažiavimą. 
Tai buvo vienas iš istorinių tos organizacijos suvažiavi
mų. Jisai aiškiai pasisakė jlviem svarbiais klausimais. 
Jis išreiškė nepasitenkinimą prezidento Nixono leidimu 
pietinėms valstijoms delsti su mokyklų integracija. Kaip 
žinia, senosios vyriausybės ir teismų buvo patvarkyta, 
kad su pabaiga šių metų visos mokyklos be jokios išim
ties turi būti integruotos. Bet prezidentas Nixonas pa
tvarkė, kad skubintis nereikia, kad reikia “imti laiko” 
ir t. t.

Kitas labai svarbus klausimas, tai pačios integra
cijos reikalas. Tuo klausimu eina aštriausias pasidaliji
mas pačiuose negruose.

Ar integracija, ne tik mokyklose, bet visose mūsų 
Amerikos gyvenimo srityse, yra geras daiktai?

Vėlesniais laikais negruose plačiai pasireiškė nuo
monė, kad integracija reiškia negrams pavergimą. Jie 
yra mažumoje. Baltųjų dauguma politikoje ir visur su
ras būdus jiems pilnų teisių neduoti, juos laikyti panie
koje ir pasityčiojime. Todėl varoma propaganda, kad 
integracija būtų atmesta, kad reikia reikalauti daugiau 
ir daugiau atsiskyrimo nuo baltųjų ir 1.1. Negrams rei
kia turėti miestuose bei valstijose savo valdžias, savo 
policiją, savo miliciją, savo atskiras įstaigas. Tiktai 
taip dirbdami ir gyvendami jie turėsią pilnas ekonomi
nes, politines ir socialines teises.

Minėtas Susivienijimas tą nuomonę griežtai atmetė 
ir pasmerkė. Jis kietai laikosi savo seno nusistatymo, 
kad visur būtų įvesta pilna rasinė integracija.

Tai labai svarbus pasisakymas. Reikia manyti, kad 
šis šios didelės organizacijos nusistatymas turės didelį 
poveikį į visas juodųjų žmonių kovas.

KOVŲ IR KANČIŲ 
MAUZOLIEJUS!

Iš Lenkijos sostinės Var
šuvos paskelbta tokia ži
nia:

Hitlerininkų užgrobtoje te
ritorijoje patriotų kovos gru
pės didvyriškai grūmėsi su 
okupantais: virto nuo bėgių 
traukiniai, sproginėjo grobikų 
kariniai objektai, krito nuo 
keršytojų rankos fašistai ir iš
davikai. Gestapo sekliams 
pavyko aptikti pogrindinini- 
kus. Mečislovą Pfeifer, su
čiupta kartu su kitais komu
nistais, buvo atvežta į šucho 
alėją. Šioje gatvėje karo me
tais buvo įsikūręs gestapas. 
Pati Mečislovą Pfeifer per 
stebuklą liko gyva. Ištremtą į 
mirties stovyklą, 1945 metais 
ją išgelbėjo tarybiniai kariai. 
Kitus pogrindininkus, sučiup
tus kartu su ja, esesininkai 
nukankino.

Dabar buvusiame gestapo 
pastate patriotams, žuvusiems 
už Lenkijos laisvę atminti, 
varšuviečiai įkūrė “Kovų ir 
kančių mauzoliejų”. Prie įėji
mo į mauzoliejų dega amžino
ji ugnis. Apačioje — gedulo 
kaspinai ir gėlės. Buvusiame 
hitlerininkų kalėjime ant sie
nų išliko vos įskaitomas užra
šas: “Septintoji kamera”. Vie
nas jos kalinių ant sienos pa
rašė : “Tegul iš mūsų kančių 
išauga geresnė Lenkija—liau
dies Lenkija”. <

Nežinomo lenko patrioto 
svajonė išsipildė. Atgimusi 
liaudies Lenkija dabar ruošia
si savo ketvirties amžiaus ju
biliejui.

bas tarp Rytų ir Vakarų.”
Rumunija turėtų būti pa

smerkta už sulaužymą soli
darumo link vietnamiečių.”

SU PATARIMU
N. Y. LIBERALAMS

“The New York Times,” 
kuris yra užgyręs Lindsay 
kandidatūrą j miesto majo
rus antram terminui, liepos 
7 d. vedamajame kreipiasi 
į miesto liberališkai nusi
teikusius demokratus su pa
tarimu stoti po Lindsay vė
liava. Dienraštis nurodo, 
kad tiek republikonų kandi
datas Marchi, tiek demo
kratų kandidatas Procacci- 
no, kaip konservatoriai, nie
ko gero nežada mūsų mies
to ateičiai. Ypač Lindsay ge
rai ir teisingai atsineša lin
kui tautinių grupių bei ma
žumų, taip pat ir link juo
dųjų žmonių.

Iš kitos pusės, laikraštis 
pataria Lindsay nepasigai
lėti- pažadų liberališko nu
sistatymo demo kratams, 
kad būsimoje miesto val
džioje jie turės įtakingą 
balsą. Bet kol kas dar nėra 
aišku, ką tie demokratai- 
liberalai šiuose rinkimuose 
darys. Vieni jų kalba apie 
statymą savo nepriklauso
mo kandidato, o kiti norėtų 
paremti Lindsay kandida
tūrą.

Argi tikrieji Amerikos 
patriotai nėra Amerikos re
voliucinių dem o k r a t i n i ų 
tradicijų paveldėtojai, tie 
juodieji vyrai ir moterys, 
kurie piketuoja Charlesto- 
no ligonines, nepaisant 
prieš juos atstatytas lazdas 
ir durtuvus?

Argi ne studentai, juodie
ji, puertorikiečiai, meksi
kiečiai ir baltieji, kurie ko
voja prieš karo ir rasizmo 
politiką ?

Argi ne komunistai, kurie 
siekia pakelti demokratines 
kovas į aukštesnį lygį ir 
galutiname laipsnyje sukur
ti socialistines Jungtines 
Valstijas, kurios ant visa
dos nušluos karą, skurdą, 
rasizmą ir ignoraciją?”

Kiekvienas rimtas ame
rikietis sutiks, kad ne pir
mieji, bet pastarieji turi 
teisę vadintis tikraisiais 
Amerikos patriotais.

A. PETRIKĄ

Konfrontacija tarp žydu 
ir negrų didėja

Vienas New Yorko rabi
nas, Meir Kahane, “The 
Jewish Press” redaktorius, 
pernai suorganizavo kovin
gą, pusiau militarinę jaunų 
žydų organizaciją, pavadin
tą ‘Jewish Defense League’ 
(Žydų apsigynimo lygą). 
Nuo New Yorko iki San 
Francisco—Lyga jau turi 
17 būrių su 5,?00 narių, 
daugiausia studentų. Per 
spaudą ir radiją Lyga pra
šo aukų ir verbuoja naujus 
narius. Senesnių kaip 30 
metų amžiaus vyrų — ne
priima.

Lyga siunčia uosinėm 
lazdom (kuriom muša beis- 
bolę) ginkluotų vyrų 
rius saugoti sinagogų, 
lių, kultūrinių centrų, 
maldų, mitingų, biznių 
šiaip žydų įstaigų. Jų 
riami priešai—negrai,
rie reikalauja, kad bažny
čios bei sinagogos sumokė
tų jiems 500 milijonų dole
rių “reparacijos”-kontribu- 
cijos, atlyginimui skriau
dos, padarytos per 300 ver
govės metų. Jie teigia, jog 
bažnyčios bei sinagogos, 
kaip kapitalistinės valsty
bės ramsčiai, esą atsakin
gos už negrų vargus.

Kai kurios 
protestantų bažnyčios šiuo 
reikalu su negrais jau ta
riasi, derasi. Katalikai vi
są reikalą ignoruoja, tarsi 
jo visai nebūtų. Gi žydai 
griežtai pasakė, jog šiam 
reikalui jie neduosią nė 
cento ię savo turtą, jei bus 
reikalas, ginsią net ginklu. 
Jie teigia, j oįr rasinė kova

bū- 
sa- 
pa- 

ir 
ta- 
ku-

Kas jįems rūpi...
ŠIOS savaitės pradžioje į Švedijos miestelį Harpsund 

suvažiavo Europos socialistų lyderiai. Sąskrydyje daly
vauja Anglijos premjeras Wilsonas, Švedijos premjeras 
Tage Erlander, Suomijos premjeras Mauno Koivisto, bu
vęs Danijos premjeras Jens Otto Krag, Norvegijos socia
listų vadas Trygvė Bratelli, Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Willy Brandt ir kiti.

Pranešime sakoma, kad vyriausias suvažiavimo 
tikslas apsvarstyti 'Europos saugumą ir ypatingai bend
rosios rinkos reikalus. Anglija į tą ekonominę sąjungą 
būtinai veržiasi, bet Prancūzija nenori ją įsileisti. Da
bar, kai gen. de Gaulle nebėra Prancūzijos vairininkas, 
Wilsonas tikisi Angliją bendrajai rinkai įpiršti. Socialis
tai, kurie Vakarų Europos valdžiose turi nemaža įtakos, 
jam tose pastangose turėtų padėti.

Bet kaip su Europos darbo žmonių reikalais?
Jie socialistų vadams neapeina.

Nepersivalgykite
Ištirta, kad daugelis iš 

pirmo žvilgsnio “nekaltų” 
produktų turi nuodingų me
džiagų. Pavyzdžiui, bana
nai, ananasai, sūris, pomi- 

♦ dorai, citrinos, vynai turi 
nemažai toksinių aminų, ku
rie, laimė, virškinimo metu 
padaromi nekenksmingi.

Suleidus jų tiesiog į krau
ją, jie mirtinai nunuodytų. 
Kalafiorai, griežčiai, tur- 
nepsai turi izotiocianatų, 
kurie veikia ir patekę į 
skrandį. Tačiau jų nepa
prastai maža: organizmas 
gautų pavojingą dozę, jeigu 
iš karto žmogus suvalgytų 
apie 9 kilogramus šių dar
žovių.

KAS JIEMS PATINKA 
IR KO JIE NORĖTŲ

• Kai. kiekvienas, . .ąvęiko. 
proto padorus, žmogus, nori, 
kad Vietnamo' kąrąs ,. tuoj 
būtų nutrauktas, menševi
kų “Keleivis” (liepos. 2 a.) 
šitaip gieda;,. ,

“Europiečių nuomone, te
sąs tik vienas būdas, kuriuo 
būtų galima komunistus 
priversti rimtai derėtis Pa
ryžiuje ir baigti karo veik
smus Vietname. O tai pre
zidentas Nixonas, tvirtai 
remiamas Senato rezoliuci
jos, turėtų viešai deklaruo
ti, kad JAV yra tvirtai pa- 
siryžusios ginti Pietų Viet
namo laisvę neribotą laiką, 
pasilikti ten gal net ir 10 
metų...”

Aišku, kad šitie “europie
čiai” yra “Keleivio” sukur
ti sutvėrimai, kurių lūpo
mis išreiškia jis savo linkė
jimus, norus ir troškimus. 
Jis norėtų, kad dar net de- 
sėtką metų ten lietųsi ame
rikiečių ir vietnamiečių 
kraujas. Koks baisus 
žmonių išsigimimas!

PASMERKIA NIXONO 
PAKVIETIMĄ

Savaitraštis “Guardian” 
kritikuoja rumunus už pa
kvietimą prezidento Nixo
no. Vedamajame “Bad 
Taste” laikraštis sako:

“Švelniausiai paša k i u s, 
rumunų pakvietimas prezi
dento Nixono į Buchareštą 
rugpiūčio mėnesį yra blogo 
skonio pasielgimas.

Juk yra toks dalykas, 
kaip tarptautinis komunis
tinis solidarumas.

Nixonas simbolizuoja im
perialistinį karą prieš Viet
namą. Kaipo toks, jo var
das ir jo būvimas turėtų 
būti nepakenčiamas visoms 
anti-imperialisti n ė m s tau
toms. Jo vizitas tiktai pri
kels jo prestižą ir jo apga- 
vingą doktriną apie “dery-

tų

PERSERGĖJIMAS 
PREZ. NIXONUI

Bostone leidžiamas ir pla
čiai skaitomas dienraštis 
“The Christian Science Mo
nitor” (birž, 30 d.) smarkiai 
bara prezidentą Nixoną už 
jo daromi‘ffuolaidas reak
cininkams. Laikraštis kon
krečiai pirštu rodo į prezi
dento pasitraukimą prieš 
reakcininkus Dr. John 
Knowles reikalu. Buvo vi
siems žinoma ir viešai skel
biama, kad Sveikatos, Ap- 
švietos ir Gerovės sekreto
rius Finch pasirinko savo 
padėjėju labai tam kvalifi
kuotą Dr. Knowles. Bet 
tam pasipriešino Gydytojų 
Susivieni j i m a s ir senato
rius Dirksen, ir prezidentas 
atsisako Dr. Knowles tai 
atsakingai vietai paskirti.

“The Christian Science 
Monitor” rimtai persergsti 
prezidentą, kad jo toks pa
sielgimas jam gera nežada. 
Tas labai skaudžiai atsilieps 
ne tik jam, bet visai jo vy
riausybei.

Reikia pripažinti, kad to
kio persergėjimo preziden
tas Nixonas jau yra susi
laukęs ne tik iš “The Chris
tian Science Monitor.” Vi
sa šiek tiek liberališkesnė 
komercinė spauda yra jį pa
smerkusi. Deja, nesimato, 
kad prezidentas skaitytųsi 
su tais sveikais balsais.

Už DAR SPARTESNĘ 
IR GERESNĘ STATYBĄ

Vilniaus “Tiesoje” (lie
pos 2 d.) pranešama:

Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba apsvarstė kaip sta
tomi mokslo, Švietimo, kul
tūros, sveikatos apsaugos 
objektai ir gyvenamieji na
mai. Priimtame nutarime 
pažymima, kad šie objektai 
statomi nepatenkinamai, o 
statybos ministerijos, taip 
pat ministerijos ir žinybos- 
užsakovai, miestų ir rajonų 
vykdomieji komitetai įpar
eigojami likviduoti atsiliki
mą, statant šiuos labai svar
bius objektus, Ministerijos 
ii; žinybos įpareigotos iįmtis 
skubių priemonių šių objek
tų statybai paspartinti, vi
siškai įsavinti kapitalinius 
įdėjimus ir laiku atiduoti 
objektus naudoti.

' . i

Rangos organizacijos įpar
eigotos artimiausiu metu 
patikslinti statybos grafi
kus, aprūpinti statybas me
chanizmais ir darbo jėga.

Kaimo statybos, ministe
rija kartu su žemės ūkio

KURIE TIKRIEJI 
AMERIKOS PATRIOTAI?

“The Daily World” (lie
pos 3 d.) klausia, kurie 
amerikiečiai yra tikrieji 
Amerikos patriotai?

“Ar Pentagono pakvaišė
liai ir militarinis - industri
nis kompleksas, kurie riebė- 
ja iš ginklų gamybos ir sap-i 
nuoja apie agresiją ir bran
duolinį karą?

Ar tie, kurie nori už
gniaužti reikalavimus tai
kos ir galo rasizmui?

! Ar biudžeto kapoto jai, ku
rie šaltakraujiškai siekia 
priversti pašalpgavius gy
venti iš 66 centų per dieną?

Amerikoje aštrėsianti- ir jie 
turį jai sistemingai ruoštis.

Siaurinėje New Yorko 
valstijos dalyje, Catskill 
kalnuose, jie turi savo poli
goną— Camp J.D.L. (“Je
wish Defense League”) —, 
kur jaunuoliai treniruoja
mi, ir jie laikosi griežtos 
karinės drausmės, kaip ka
reivinėse. Jų dienotvarkė 
tokia: keliasi 5 valandą ry
to, 4 valandas lavinasi 
kumštinės kovos metodo 
(“karate'’), 2 valandas šau
namųjų ginklų vartojimo 
(su tikrais šaudmenimis — 
“live ammunition”) ir vieną 
valandą karinės rikiuotės 
(“muštro”). Po pietų — 4 
valandas mokosi tautos is
torijos, antisemitizmo isjzįfe 
rijos ir rasinės indoktmia- 
cijos (šovinizmo).

Šią vasarą Lyga ruošiasi 
priimti dar 130 naujų na
rių. Rudenį, vadai sako, tie 
nacionalistiškai indoktri- 
nuoti jaunuoliai bus “sąmo
ningi žydai ir geri kovoto
jai/’

Nesklandumo apraiškos
Kita žydų sentikių-orto- 

doksų rabinų organizacija, 
pasivadinusi Amerikos ra
binų taryba (“Rabbinical

liberalinės Council of America”) š.m.

ministerijos ir vandens ūkio 
bei Švietimo ministerijomis 
turi patikrinti, kaip stato
mi gyvenamieji namai ta
rybiniuose ūkiuose ir kitose 
valstybinėse žemės ūkio or
ganizacijose, taip pat namai 
kaimo mokyklų mokyto
jams, ir greičiau įveikti at
silikimą.

IŠ LAIŠKU
From Tallinn, Estonia 

June 27
We have been very busy 

every day, going arbund, 
seeing things.

Today was the opening 
day of the great Festival. 
It started 6’oclock in the 
evening. Ir was beauti
ful. The Lithuanian cho
rus “Aidas” from Vilnius 
was among the guest cho
ruses. They sang well, and 
so did the other choruses.

June 28
A word or two about the 

Festival. It is impossible 
to put .into words the won
derful experience to see 
this Song and Dance Fes
tival in Tallinn. It started 
Saturday, June 28th, at 11 
o’clock in the morning, with 
the parade of the partici
pants — choruses, orchest
ras, group after group, so 
colorful, so full of spirit!

Our group had a very 
good plące to watch the 
parade. It lasted about & 
hours. Then we went to the 
Festival field where nearly 
300)000 people were enjoy
ing the Festival program.

No place in the world 
'could you have steen any
thing like this!

Use Bimba

Siunčiu iškarpą iš “The 
Miami Herald,” kurioje 
kalbama apie kareivį iš Mi
ami Beach, kuris per Ko
rėjos karą buvo patekęs 
karo belaisviu į Kiniją. 
Man rodosi, kad ji verta iš
versti į lietuvių kalbą ir at
spausdinti. “Laisvėje.”

R. Chulada
Nuo Redakcijos: Širdin

gai ačiū už atkarpą. Ją iš
tisai versti neapsimoka. 
Įdomu joje tik tas, kad tas 
buvęs ‘ Amerikos kareivis 
(Mr. Harold Webb), kuris 
atsisakė grįžti į Jungtines 
Valstijas, gyvena Lenkijo
je, yra gerai įsikūręs kaip 
anglų kalbos mokytojas, ne
nori ir nežada grįžti į Ame
riką. Girdi, “Jeigu aš su- 
grįžciau ir gyvenčiau kaip 
aš noriu, mane greitai pa
šalintų, kaip pašalino John 
F. Kennedy ir Martin Lu- 
thęr King.”

Įdomu ir tas, kad Webb 
ruošiasi tapti Lenkijos pi
liečiu ir įstoti į Lenkijos 
Komunistų Partiją. Jis sa
ko, kad niekas jam jo sme
genų neplovė, kad jis taip 
įsitikino.

birželio mėn. 26 d. turėjo 
savo 33-čią metinį suvažia
vimą Fallsburge, N. Y. Tai 
labai reakcinga grupė. Su
sirinkę rabinai griežtai at
sisakė tartis ’su negrais 
dėl “reparacijos” ir sKelwa 
jiems kovą. Jie ragina ir 
S religijų bažnyčias at-

ti - negrų reikalavidfcus. 
Dar. daugiau, minėtieji ra
binai kviečia visas tautines- 
civilines organizacijas, pri
klausančias J ungtinėms 
Tautoms (tokių org. yra 
suvirs 200), protestuoti 
prieš “arabus ir sovietus” 
už smerkimą Izraelio impe- 
rialistų-okupantų.

Šiuo metu plačiai disku
tuojama klausimas dėl ap- 
dėjimo mokesčiais bažnyčių 
turto, kurio Amerikoje yra 
šimtai bilijonų (milijardų) 
dolerių vertės. Minėtas ra
binų mitingas griežtai pa
sisakė prieš jų turtų aptak- ‘ 
savimą. Prieš Žydų Apsigy
nimo lygą rabinai niekome- 
sakė. Reiškia, jie sutinka su 
ginkluotų būrių kūrimu.

Tačiau ne visi Amerikos 
žydai su tokiu rasistiniai 
nacionalistiniu agresyvumu 
sutinka. Kita jų organiza
cija, kuri “saugoja žydų 
garbę” — “Jewish Anti-De
famation League” 
jog tokia siaurai rasistinė 
grupuotė, kaip J.D.L., tik 
pagilins antisemitizmo^ sen
timentą, praplės prarają 
tarp baltosios ir juodosios 
rasių, padidins tautinę po
liarizaciją, sukels rasinę ne
apykantą ir pakenks Ame
rikos žmonių vieningam su
gyvenimui.

Visai teisingas pasisaky
mas. Bet kokia krastutiny- 
bė, rasinė ar tautinė, gero 
nežada. !

Kita žydų grupuotė, Na
tional Jewish Community 
Relations Advisory Coun
cil, savo metiniame susirin
kime birželio j30 d. Pitts- 
burge, Pa., irgi pasmerkė 
žydų militarinę ApsigdjĄ- 
mo Lygą,, kaip kenkiančią 
bendruomenės tvarkai^ur 
visuomenės laisvei.

(Tąsa 6-ame pusi.)

teį
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lenininiai principai T. Sąjungos 
Nacionalinėje politikoje

JUSTAS PALECKIS
(Pabaiga)

Neužilgo šie jauni žmonės 
sustiprino naujos tarybinės 
inteligentijos eiles. Neap
rėpiamuose Tarybų Sąjun
gos plotuose vyko didžiuliai 
pertvarkymai; industriali
zacija, kolektyvizacija ir 
socialinė-kultūrinė revoliu
cija apėmė visas Tarybų 
Sąjungos tautas, kas buvo 
natūralus Spalio revoliuci
jos padarinys.

“Koks didžiulis pasiryži
mas, kokios milžiniškos pa
stangos!— rašė Įžymus In
dijos rašytojas Rabindra- 
natas Tagoras, aplankęs Ta- 
rybų Sąjungą 1930 metais. 
“Ne tik europinėje Rusijo
je, bet ir pusiau civilizuo
toms Centrinės Azijos tau- 

atsivėrė durys i švie
timą. Daromos begalinės 
pastangos atnešti joms pas
kutinius mokslo laimėjimus.

Panašiai liudijo ir moksli
ninkas negras William du 
Bois, kuris prieš savo mir
ti rašė, kad nors daugumas 
Tarybų Sąjungos piliečių 
priklauso baltajai rasei, ten 
nėra rasinės diskriminaci
jos ir neapykantos, būdin
gos anglo-saksų šalims jų 
santykiuose su nebaltos ra
sės tautomis.

Melo propaganda
Komunistų priešai kelia 

triukšmą ir rėkia apie “ru
su komunistu kolonializ
mą.” šis melas yra buržua
zinės propagandos dalis. 
Man dažnai tenka ginčytis 
wQo klausimu su kapitalisti
nių šalių politiniais lyde
riais. Mūsų ideologiniai 
piešai, pilni neapykantos 
musų šaliai, atsisako pripa
žinti tą faktą, kad rusų 
tauta, nors didelė ir galin
ga, nepavergia kitų tautų. 
Jie, pvz., negali sutikti su 
tuo, kad rusai ir kitos bro
liškos tarybinės tautos ne
atėmė iš Pabaltijo šalių jų 
nepriklausomybės, bet I at
virkščiai, davė joms laisvę 
ir nepriklausomybę nuo ka
pitalistinės eksploatacijos, 
išlaisvino jas iš vergijos, j 
kurią Pabaltijo šalys buvo 
patekusios nacionalis t i n i o 
fašizmo režimo ir nacistų 
okupacijos metais.

Konstitucinių teisių 
f. lygybė

Tarybų Sąjungos konsti
tucija užtikrina tarybų ša
lies tautoms teisę dalyvau
ti per savo atstovus visos 
Tarybų šalies valdyme. Pa
ti TSRS struktūra—Aukš
čiausioji Taryba, susidedan
ti iš Sąjungos Tarybos ir 
tautybių Tarybos — sutei
kia plačiausias galimybes 
tokiam dalyvavimui.

Tarybų Sąjunga susideda 
iš 15 sąjunginių ir 20 au
tonominių respublikų, 8 au
tonominių sričių ir 10 na
cionalinių apygardų. Kiek
viena sąjunginė respublika, 
nepriklausomai nuo jos gy
ventojų skaičiaus, išrenka į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą 32 atstovus, autonomi
nės respublikos — po 11 at
stovų, autonominės sritys— 
po 5 ir nacionalinės apygar
dos — po 1 deputatą kiek
viena.

Sąjungos Tarybos depu
tatai yra įvairių tautybių. 
Dabartinėje Sąjungos Ta- 
ryboje dalyvauja 58 tauty
bių atstovai, net mažiau
sios nacionalinės grupės tu- 
iįf TSRS Aukščiaus i o j o j e 
Taryboje savo deputatus. 
Dar daugiau — nacionali

nės respublikos yra atsto
vaujamos visose aukštesnė
se vyriausybės instancijose. 
Pvz., sąjunginių respublikų 
Aukščiausiųjų Tarybų pre- 
zidijumų pirmininkai yra 
kartu TSRS Aukščiausio
sios Tarybos prezidijumo 
vice-pirmininkai, kitais žo
džiais, 15 sąjunginių res
publikų prezidentų yra 
TSRS vice-prezidentai.

Į TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidijumą įeina 
6 atstovai iš autonominių 
respublikų ir kitų naciona
liniu padalinimų.

Visi sąjunginių respubli
kų Ministrų Tarybų pirmi
ninkai yra tuo pačiu TSRS 
vyriausybės nariai, ir są
junginių respublikų Aukš
čiausiųjų Teismų pirminin
kai yra TSRS Aukščiausio
jo Teismo nariai.

TSRS Komunistų partija 
ir jos Centrinis Komitetas 
visada vadovavosi socialis
tinio internacionalizmo prin
cipais. Kaip ir pati parti
ja, jos Centralinis Komite
tas savo sąstate yra dau
gianacionaliniai. CK vado
vaujantis branduolys — Po
litinis Biuras sudarytas iš 
įvairių tautybių komunistų.

Tarybų Sąjungos tautų 
stiprybes šaltinis

Tarybų Sąjungos tautų 
draugystė, kurią Leninas 
laikė tokios didelės svarbos 
reikalu, yra vienas mūsų 
krašto nenugalimos stipry
bės, jos neišsemiamos gy
vybinės jėgos šaltinis. At
siminkime Didžiojo tėvynės 
karo metus. Hitleris ir jo 
klika galvojo, kad pirmas 
Raudonosios Armijos nepa
sisekimas sukels tarptauti
nį konfliktą, kad Tarybų 
Sąjunga subyrės ir taps 
lengvu grobiu nacių or
doms. Visi žino, kas atsi
tiko su Hitlerio beprotiškais 
planais.

Visos TSRS tautos, vado
vaujamos didžiosios rusų 
tautos, pakilo ginti savo re
voliucinius laimėjimus. Di
dysis tėvynės karas nebu
vo vien Rusijos karas prieš 
Vokietiją. Tai buvo klasių 
kova visų socialistinių naci
jų, sudarančių mūsų tary
binę visuomenę, prieš fa
šizmą.

Milžiniški pasiekimai
Galima suminėti nesu

skaitomus liaudies laimėji
mus, statant komunizmą. Aš 
apsiribosiu dviem pavyz
džiais — vienu iš Azijos, 
kitu iš Europinės Tarybų 
Sąjungos dalies.

1906 m. žurnalas “Vest- 
nik Vospitanija” išspausdi
no straipsnį, kuriame buvo 
tvirtinimas, kad turės pra
eiti 4,600 metų, kol bus 
Centrinėje Azijoje likvi
duotas beraštiškumas. 
Beraštiškumas jau seniai 
likviduotas visoje mūsų ša
lyje, įskaitant ir Azijos res
publikas, Uzbekų respub
lika, pv., dabar turi 192 
studentus kiekvieniems 10,- 
000 gyventojų, du ar tris 
kartus daugiau, negu Itali
ja, Prancūzija, arba Ang
liją, ir keturis kartus dau
giau, negu Vakarų Vokie
tija. • ■

Arba paimkime Tarybų 
Lietuvą. Prieš karą buržu
azinėje Lietuvoje buvo vos 
4,000 studentų. Dabar res
publikoje aukštosiose mo
kyklose mokosi apie 55,000 
studentų. ,

Dideli pasikeitimai įvyko 
ir ekonomikoje.

1968 m. Uzbekistano pra
monės brutto produkcija bu
vo 37 kartus, Krgizijos — 
152 kartus ir Tadžikistano - 
daugiau negu 75 kartu di
desnės negu 1913 metais.

Iki 1940 metų Lietuva 
buvo atsilikęs agrarinis 
kraštas. Kiekvieneriais me
tais 1,000 -1,200 valstiečių 
šeimų turėdavo išparduoti 
savo ūkius iš varžytynių. 
Pramonė vystėsi vėžlio 
greitumu. Daugiau negu 
40% Lietuvos kapitalo pri
klausė užsienio kapitalis
tams. Nedarbas privertė 
virš 100,000 Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių ieškoti 
duonos užsienyje.

Šiandien T. Lietuvos pra
monė gamina kasmet apie 25 
kartus daugiau produkci
jos, negu prieš 1940 m., ir 
Lietuvos gaminiai ekspor
tuojami į 70 šalių.

Panašų vaizdą matome ir 
kitose sąjunginėse ir auto
nominėse respublikose.

Mūsų kraštu laimėjimai 
dar įspūdingesni, turint 
galvoje, kad per paskutinį 
penkiasdešimtmetį maž
daug 20 metų buvo užimta 
karų ir pokarinio atstaty
mo. TSRS tautos teisingai 
didžiuojasi, kad mūsų pra
monė šiandien gamina apie 
vieną penktadalį visos pa
saulio pramonės produkci
jos, du kart daugiau negu 
prieš karą.

Mūsų partija ir vyriau
sybė skiria didelį dėmesį 
nacionalinėms problemoms. 
TSKP programoje pabrė
žiama, kad nacionalinių 
skirtumų panaikinimas rei
kalauja daugiau laiko, ne
gu klasinių skirtumų pa
naikinimas. Ilgai po to, kai 
klasės išnyks iš mūsų visuo
menės, nacijos dar pasiliks.

Sujungimas nacionalinio 
tautų atgimimo ir jų naci
onalinio susipratimo augi
mo su internacionalizmo 
ideologija ir broliškumo so
cialistinėje pasaulio siste
moje stiprinimu yra didžiu
lės svarbos uždavinys. Išti
kimai vadovaudamasi Leni
no mokymu, Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partija ne
nuilstančiai šio tikslo sie
kia.

Sutrumpintai iš “New 
Times” nr. 18.

Didžiųjų žmonių mažos 
silpnybės

Bramsas mėgdavo valyti 
savo batus net tada, kai to 
nereikėdavo. Tokiais mo
mentais, sakydavo kom
pozitorius, jam gimdavo pa
čios geriausios melodijos.

Bethovenas manė, kad 
skutimasis atima įkvėpimą, 
ir todėl nemėgdavo šio dar
bo.

Dikensas, parašęs 5-10 ei
lučių, išgerdavo karšto van
dens.

Baironas, sėsdamas dirb
ti, apsidairydavo, ar nėra 
arti druskos. Pamatęs 
druską, jis širsdavo.

Balzekas, kalbėdamas apie 
save, iš pagarbos nusiim
davo skrybėlę.

Sausas ledas—kuras
Aštuoniolikmetis P. Dir- 

dorfas (JAV) sukonstravo 
dujų variklį, varomą sauso 
ledo. Nepaprastas kuras 
sukraunamas inde su van
deniu.

Garuojant atsiradusios 
dujos pakliūva į variklio ci
lindrą. Variklio išleidžia
mos dujos tokios švarios, 
kaip ir paprastas oras.

Pasaulinio konpinisty pasitarimo pareiškimas ir kreipimasis

3. Už visų vienybę ir 
vieningus veiksnius

Suprasdamos savo istorinę atsakomybę, komunistų 
ir darbininkų partijos, atstovaujamos Pasitarime, krei
piasi į visus pasaulio komunistus, į visus imperializmo 
priešininkus, į visus, kas pasiryžęs kovoti už taiką, lais
vę ir pažangą, siūlydamos imtis vieningų veiksmų.

Pirmutinis veiksmų vienybės tikslas — visapusiškai 
remti didvyrišką vietnamiečių tautą. Pasitarimas ragi
na visus, kam brangi taika ir nacionalinė nepriklauso
mybė, dar ryžtingiau kovoti, kad Amerikos imperializ
mas būtų priverstas išvesti interventų kariuomenę iš 
Vietnamo, nebesikištų^į šios šalies vidaus reikalus ir 
gerbtų vietnamiečių tautos teisę savarankiškai spręsti 
savo problemas...

Norint priartinti šią pergalę, reikalingos suderintos 
visų socialistinės sistemos valstybių priemones, bendros 
visų komunistų ir darbininkų partijų, visų pažangiųjų 
partijų ir masinių demokratinių organizacijų, taip pat 
visų laisvę mylinčių ir taikingųjų jėgų pastangos. Pasi
tarimas sveikina Pietų Vietnamo Respublikos Laikino
sios revoliucinės vyriausybės sudarymą. Jis laiko tai 
svarbiu vietnamiečių tautos didvyriškos išsivadavimo 
kovos etapu...

Pagrindinė antiimperialistinių jėgų vieningų veiks
mų grandis tebėra kova prieš karo pavojų, pasaulinio 
termobranduolinio karo pavojų, kuris tebegresia tau
toms masiniu išnaikinimu, tebėra kova už taiką visame 
pasaulyje. Jungtinėmis socializmo šalių, tarptautinės 
darbininkų klasės, nacionalinio išsivadavimo judėjimo, 
visų taikingųjų valstybių, visuomeninių organizacijų ir 
masinių sąjūdžių pastangomis galima užkirsti kelią pa
sauliniam karui.

Taikos gynimas yra neatskiriamai susijęs su kova 
už tai, kad imperialistams būtų primestas taikus sambū
vis tarp valstybių, turinčių skirtingą visuomeninę san
tvarką, sambūvis, kuris reikalauja gerbti kiekvienos 
valstybės, didelės ar mažos, suverenumo, lygiateisišku
mo, teritorinės neliečiamybės principus, nesikišti į kitų 
šalių vidaus reikalus, gerbti visų tautų teisę laisvai pa
sirinkti socialinę ir politinę santvarką, reguliuoti neiš
spręstus tarptautinius klausimus politiniu keliu, dery
bomis. "

Taikai išsaugoti labiausiai neatidėliotina — neleisti, 
kad paplistų branduolinis ginklas, pasiekti, kad įsigalio
tų jo neplatinimo sutartis.

Didelę praktinę reikšmę tarptautinei atmosferai pa
gerinti ir valstybių savitarpio pasitikėjimui sustiprinti 
turėtų nebranduolinių zonų sukūrimas įvairiuose pasau
lio rajonuose. Svarbiausias pastangas reikia nukreipti 
į tai, kad būtų uždraustas branduolinis ginklas. Bran
duolinė energija turi būti naudojama tiktai taikiems tik
slams.

Visuotinės taikos interesai reikalauja likviduoti ka
rinius blokus. Komunistų ir darbininkų partijos manė 
ir tebemano.

Problema, kuri labiausiai rūpi Europos tautoms ir 
apie kurią labiausiai jos galvoja, yra tvirtas saugumas 
šiame žemyne...

Būtina kovoti už Europoje esamų sienų neliečiamy
bę...

Be abejo, turi būti gerbiamas neutraliųjų valstybių 
nepaliečiamybės principas. ,,

Mes, komunistai, raginame vieningai kovoti prieš 
visus imperializmo agresijos aktus, neleisti jam kursty
ti lokalinių karų ir griebtis kitų intervencijos formų bet 
kuriuose pasaulio rajonuose.

Komunistai patvirtina savo solidarumą su Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Amerikos tautų kova dėl nepriklau
somybės ir nacionalinio suverenumo, už išsivadavimą 
nuo bet kokios ekonominės ir politinės imperialistinių 
sluoksnių, monopolijų hegemonijos, už pasitraukimą iš 
karinių sąjungų ir blokų sistemos.

Galutinai apvalyti mūsų planetą nuo kolonializmo 
biauratos, sunaikinti paskutinius jo židinius, neleisti 
jam atgimti naujomis, užmaskuotomis formomis — to 
reikalauja epocha.

Mės raginame visus geros valios žmones, visus 4 de
mokratijos šalininkus bendrai veikti, kad būtų likviduo
ti kolonializmo likučiai, ir kovoti prieš neokolonializ- 
mą...

Mes manome, kad būtina stiprinti kovą prieš fašiz
mo grėsmę, negailestingai atremti profašistinius išpuo
lius ...

Pasitarimo dalyviai kreipiasi į visas organizacijas, 
atstovaujančias darbininkams, valstiečiams, tarnauto
jams, jaunimui, studentams, inteligentijai, moterims, į 
įvairius socialinius sluoksnius ir grupes su skirtingais 
politiniais, filosofiniais ir religiniais įsitikinimais, į rea
listiškai galvojančius kapitalistinių šalių politinius veikė
jus, į visas demokratines partijas, į nacionalines ir tarp
tautines pažangias visuomenės organizacijas, raginda
mi suvienyti savo pastangas su komunistų partijų pa
stangomis, kad būtų įgyvendinti bendri veiksmai anti- 
imperialistinėje kovoje už įtempimo mažinimą ir taikos 
gynimą. Visus juos mes kviečiame plačiai ir konstruk
tyviai pasikeisti nuomonėmis daugybe antiimperialisti- 
nės kovos klausimų.

Komunistai pritaria demokratiškiausiems meto
dams, padedantiems paruošti ir vykdyti vieningus veiks
mus su visomis pažangiosiomis, patriotinėmis ir taikin
gosiomis jėgomis tiek nacionaliniuose rėmuose, tiek ir re
gionaliniu bei pasauliniu mastu. Jie padarys viską, ką 
galėdami, kad būtų pasiektas didesnis savitarpio supra
timas tarp daugybės ir įvairių antiimperialistinių srovių 
bei judėjimų, kartu atsižvelgiant į jų savitumą ir ger
biant jų savarankiškumą. Savanoriškai pasirinktos, vi
siems sutikus, sąveikos formos įgalins pakelti kovą prieš 
imperializmą į naują lygį, atitinkantį dabartinės padė
ties reikalavimus.

Mes, komuiiistai, vėl kreipiamės į visus doruosius 
pasaulio žmones, ragindami suvienyti pastangas kovoje 
prieš žmogaus neapykantos kupiną rdsizmo ideologiją ir 
praktiką.. Mes raginame išvystyti plačiausią protesto 
judėjimą prieš gėdingiausią dabarties reiškinį — barba
rišką 25 milijonų gyventojų negrų persekiojimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose, prieš rasistinį terorą Pietų 
Afrikoje ir Rodezijoje, prieš gyventojų arabų persekio
jimus okupuotose teritorijose ir Izraelyje, prieš rasinį 
ir nacionalinį diskriminavimą, sionizmą ir antisemitiz
mą, kuriuos kursto kapitalistinės reakcinės jėgos ir nau
doja politiniam masių dežorientavimui.

Kovos prieš imperializmą, siekiantį užgniaužti pa
grindines žmogaus laisves, interesai reikalauja nenuils
tamos kovos, ginant ir iškovojant žodžio, spaudos, susi
rinkimų, demonstracijų ir organizacijų laisvę, ginant 
visų piliečių lygiateisiškumą, demokratizuojant visas vi
suomeninio gyvenimo sritis?

VARDAN KO PELNAS?
Kai milžiniškas lėktuvnešis užsidegęs skęsta,.
Ir jūreiviams įsikibt tėr vien plienas, — ne rąstai, 
Ir grimzta į dugną tūkstančiatoniniai krūviai;
Ir kai to giganto vietoj galima buvo 
Pastatyti šimtą daugiaaukščių mūrų;
Kai milijonai žmonių tpanyra Į kančių jūrą,— 

. Yra kas džiūgauja, trina sau delną,
Nes tai reiškia pelną, didžiulį pelną, — 

Kai kam didelį pelną!
Kai miestas dega bombom apipiltas, 
Kai nugarma susprogdintas kilometrinis tiltas;
Kai griuvėsiai stūkso nuo horizonto lig horizonto, 
Nesvarbu, ar toj, ar kitoj pusėj fronto; .
Kai statomos krematorijų krosnys nelemtos, 
Ir sulydomi išlupinėti nukankintųjų dantys,— 
Yra kas slapčia trina niežtintį delną, 
Kad gaus pelną, milžinišką pelną,

Gigantišką pelną.

Ir kai šiandien Vietnamą siaubia nepalmas 
Ir sutirpsta kūdikiai, paukščiai ir palmės;
Kai peV televizorius godžiai skaičiuojami žuvę, 
Kai krinta degančios oro tvirtovės — lėktuvai, 
Ir kai ruošiamas bakteriologinis ginklas, 
Kai plečiamas bazių karinių tinklas,— 
Yra kam knieti patrinti sau delną, 
Nes tai reiškia pelną, kolosališką pelną, 

žmogėdrišką pelną!
Taip, tai teikia milžinišką pelną!

Gigantišką pelną!
Kolosališką pelną!

Ak, vardan ko tą žmogėdrišką pelną!..
V. Ičius

Naujas būdas 
daržovėms laikyti

Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje daržovėms 
šaldyti pavartotas skystas 
azotas. Refrižeratorius dir
ba taip: termostatu atida
romas magnetinis ventilis 
ir ant produktų išpurškia- 
mas skystas azotas. Pasta
rasis išstumia orą, o kartu 
su juo ir deguonį. Vaisių 
bei daržovių kvėpavimas su
lėtėja, ir jos genda mažiau.

Toks šaldymo būdas ne
turi jokios įtakos daržovių 
skoniui bei kvapui.

KĄ SAKO SPEIGO
1 PUOKŠTĖS?

Iš kurgi speigas žino, 
Kad žiemą ilgimės gėlių, 
Ir langus mums dabina 
žiedų ornamentu dailiu?

Kodėl jis žavi akį 
Slaptingų rankų mitrumu? 
Ką šalčio puokštės sako 
Besedintiems prie židinių?

Kad moka drobes piešti 
Atomai negyvi, šalti?
Kad kibirkštį įplieksti 

.Jie gali ir nykioj nakty?

Kad planeta pakinta, 
Įžiebus liepsną išminties? 
Kad,pasikaustęs mintį, 
žmogus laimėt Visatos 

skries ?
J. Subata

Ką slepia kitų 
planetų gelmės

Spėjama, kad kitose pla
netose yra daugelio žemėje 
deficitinių mineralų telki
niai. Mūsų dangaus kaimy
nių gelmes bus galima ge
riau ištirti prietaisu, kurį 
sukonstravo tarybinis inži
nierius L Maisovas. Įreng
tas dirbtiniame palydove 
gradientometras (taip vadi
nasi prietaisas) tiksliai už
fiksuos tiriamos planetos 
svorio jėgų dydį.

Analizuodami duomenis, 
mokslininkai galės spręsti 
apie metalo rūdų ir kitų iš
kasenų buvimą planetų gel
mėse.

Pienas iš augalų lapų
Anglai išrado pigų būdą, 

kaip iš augalų (dobilų, ku
kurūzų ir kt.) lapų paga
minti pieną, kuris yra be
veik toks pat maistingas, 
kaip ir karvės..

Tamsiai žalia masė ver
dama arba šildoma, po to 
dedama į mašiną, sumaišo
ma su kitomis maistingo
mis medžiagomis, iškošia- 
ma ir pašalinamos nuodin
gos priemaišos. Štai ir dirb
tinis pienas! .
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Detroito naujienos
Gražus Spaudos Piknikas

Birželio 29 d. Detroito 
trys pažangios organizaci
jos: LLD 52 kuopa, LDS 
21 kuopa ir Moterų Pažan
gos Klubas rengė spaudos 
pikniką pas Terzus, Ida 
Michigan. Nors biskį tolo
ka nuo Detroito, bet į pik
niką suvažiavo' gražus bū
rys žmonių ir gražioj Ter- 
zų rezidencijoje valgė ska
nius pietus ir šiaip linksmi
nosi visą popietę. Terzai 
turėjo didelę farmą, bet 
prieš keletą metų ją parda
vė ir pasiliko tik penkius 
akrus žemės, pasistatė gra
žų modernišką namą ir da
bar gražiai gyvena prie di
delio kelio netoli Ida, Mi
chigan. Aplink namą gra
žus sodas, daržovės ir me
dukai ir švelni, minkšta žo
lė. w

Piknike dalyvavo ir sve
čių iš toliau. Buvo du re
daktoriai iš Chicagos: Jo
nas Mažeika ir J. S.. Jokub- 
ka su žmona. Abu redakto
riai gražiai, trumpai kalbė
jo apie spaudą ir, žinoma, 
prašė nepamiršti “Vilnies”.

Buvo ir staigmena. Vie
na šeima atvežė į pikniką 
viešnią iš Tarybų Lietuvos. 
Tai buvo Viktė Kulesevičie- 
nė iš Kybartų. Ji čia atva
žiavo aplankyt savo sesu
tę Jakunskienę, kurios nė
ra mačiusi per pastaruo
sius 25 metus. Atvažiavo 
balandžio mėn., bet, sakė, 
jau pasiilgus namiškių ir 
važiuos liepos mėnesį atgal 
į Tar. Lietuvą. Pikniko pir
mininkas ją perstatė ir ger. 
Kulesevičienė pasveikino vi
sus susirinkusius, ir net 
padeklamavo eiles apie Tar. 
Lietuvą, kurios visiems la
bai patiko.

Piknikas buvo gražus ir 
visi linksmai praleido dieną 
tyrame ore, o pažangi spau
da bus paremta finansiniai.

tą. Bet Klube buvo tos mo
kyklos balius-šokiai, o juos 
visus prižiūrėjo klubiečiai: 
Alfons ir Emma Rye, John 
ir Estelle Smith, Casey ir 
Antoinette Garelis, Eddie ir 
Annie Balchunas ir kiti. 
Jauni ir “seni’’ turėjo ge
rus laikus — pasilinksmini
mą visą vakarą.

Birželio 12 d. pabaigė 
Henry Ford High School 
klubiečių Willard ir Elsa 
Masių dukrelė Kristine, o 
birželio 22 d. jų kita duk
relė, Marilyn, užbaigė slau
gės mokslą Providence ligo
ninėje.

Garbė tėvams, kad jų 
dukros gerai mokosi ir bai
gia mokslus.

Serga Klubiečiai
Visiems gerai žinoma pa

žangių organizacijų veikė
ja Natalija Astrauskienė 
dar vis serga ir randasi 
Allen Dee West Convales
cents namuose, kurie ran
dasi 13001 W. Chicago, De
troite. Kambarys 215.

Taipgi sunkiai serga Jo
nas Stakvila ir randasi na
muose.

Susirgo ir du valdybos 
nariai: Juozas Latoža, ku
ris visuomet pagelbėja su 
remontais apie klubą, ir 
vice-pirmininkas. Latoža 
randasi Brent ligoninėje 
ant Florence gatvės prie 
University of Detroit. Šio
mis dienomis jam padarė 
sunkią operaciją, bet jis ei
na geryn, ;itv .tikime, kad 
greit bus namuose. Jis ran
dasi Fordo ligoninėje, kam
barys 503.

Klubiečiai linki visiems 
susveikt ir vėl sugrįžt mums 
visiems į pagalbą Klube.

Stefanija

Waterbury, Conn.
Po miestą pasidairius
Iš Suomijos viena studen

tė jauna mergina, Kennedy 
High School išstudijavus 
vienus metus, gavus vidu
rinės mokyklos diplomą, to
liau studijuoti grįžo atgal 
į Suomiją.

Ji buvo užklausta repor
terio, kaip ji mano apie 
Amerikos žmonių gyveni
mą ir apie studentų elgesį, 
ir ar ji norėtų čia apsigy
venti, atsakė, kad visiškai 
jos apsigyventi Amerikoje 
netraukia ir studentų ko
vos nerimtos. Ji pasakė, 
kad Suomijos jaunimas 
daugiau laisvės turi, negu 
Amerikoje. Ji sako, kad 
Amerikoje prastai moki
nama be disciplinos.

Bet kartu ji linksma ir 
pilnai patenkinta metų iš
buvimu Amerikos mokyklo
je. Daug patyrė ir pasimo
kino. Ji mylėtų matyti dau
giau jaunuolių atvykstant į 
Ameriką pabūti metus mo
kykloje.

Visos ir visi pasižybmė- 
kite liepos 27 d., kad tą die
ną pas draugus Vaitonius 
spaudos naudai bus pikni
kas.. Tą dieną pietų namie 
negaminkite, o atvykite 
pietus valgyti piknike. Ne- 
sivėluokite, pietūs 1-ą vai.

Iki pasimatymo.
J. Strižauskas

Pranešimas
Rochester, N. Y.

Liėpos 13 d. Liet. Moterų 
Klubas rengia pikniką Be- 
kešių sodelyje, 185 Klein 
Street. Visi esate maloniai 
kviečiami atsilankyti. Pie
tūs bus 1-ą valandą. Pel
nas svarbiems reikalams. 
Lauksime. Rengėjos

Tarp Kanados lietuvių
Vancouver, B. C.—Visą 

savaitę praleidau su Van- 
couverio lietuviais, o lietu
vių Kanados miestuose rasi 
kiekviename, čia gyvuoja 
bent pora lietuviškų orga
nizacijų — Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopa su 
apie 13 narių, kurie sakė 
veikė seniau net labai ge
rai, sakė, “Liaudies Balso” 
vajuje net pirmąją vietą 
laimėję. Dabar veikia silp
nai, nes ir jų senesnių na
rių nemažai išmirė. Jų vei
kėjai — kuopos valdyboje, 
Jonas Kandrotas - pirminin
kas ir sekretorius, puikus 
žmogus ir draugas Algir
das G ringus. Jo iniciatyva 
daug kartų buvo suorgani
zuota filmų vakarai; filmus 
gaudavo iš Kanados LLD 
centro Montreal^, R. Lese- 
vičiaus ir iš kitur. Beje, 
drg. Al. Gringus jų mieste 
gerbiamas kaip geras va
das organizacijose bei ge
ras prakalbininkas.'

Antroji organizacija jų 
mieste veikia pašalpinė Sū
nų ir Dukterų kuopa, bet, 
anot Algirdo (^rinkaus, kuo- 

I pelėj likę apieį pusė tuzino 
ir iš to skaičiaus kai.ku
rie sirginėja.

Šiaip mieste yra nemąžai 
lietuvių visokiausių paž|iū- 
rų, bet, atrodo, sugyvena, 
ypač vėliausiu laiku, geroje 
santaikoje. Anksčiau, sa
koma turėję ir jie “faitų” 
su pirmasiais dipukais iš 
Lietuvos.

Miestas Vancouver gam
tiškai gražus, veltas pama
tyti bile turistui iš Jungt. 
Valstijų.

Jau grįžtu.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Užsirašė “Laisvę”

Spaudos piknikas ne tik 
buvo gražus ir pasekmin
gas, bet “Laisvei” gauta 
dvi prenumeratos. Ją užsi
rašė visiems detroitiečiams 
gerai žinomas Mike Yuško 
ir chicagietis; “yilnies” re
daktorius J. S. J o k u b k a. 
Detroite yra geros dirvos 
“Laistei,” tik reikia vaji- 
ninkams daugiau, padirbėt. 

‘ Jei tik sužinosiu, kad ir ki
tas redaktorius Mažeika ne
turi “Laisvės,” tai ir jį 
“prispirsiu,” kad užsiprenu
meruotų “Laisvę”; kas tai 
matė, būti įsikibus tik prie 
vienos “Vilnies”!

Mikas Rebelis skaito štai 
ko k i u s laikraščius - žurna
lus: “Tiesą,” “Šviesą,” 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Liau
dies Balsą,” “Gimtąjį Kraš
tą,” “Švyturį,” “Kultūros 
Barus,” “Tėvynę,” o kartais 
sugriebia net “Keleivį,” 
“Naujienas” ir “Draugą.” 
Visi “Vilnies” personalo na
riai, ir visi “Vilnies” skai
tytojai turi užsiprenume- 
ruot “Laisvę,” ir aišku, kad 
jie nesubiednės, o “Laisvė” 
biskį sustiprės.

Nauja knyga apie Lietuvą
Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir staihbių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacįjos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė
Pramonė ir jos pasiekimai 
Statybos laimėjimai 
Susisiekimas ir jo priemonės 
žemės ūkio kolektyvizacija, problemos 

laimėjimas

2.
3.

6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

Apie Lietuvos rašytojus
Apie Lietuvos moterį šiandien
Paminklų apsauga—Kraštotyra
Žvilgsnis į kai kuriuos miestus

14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

10.
11.
12.
13,.

Užbaigė Mokslą
Detroito Lietuvių Klube 

yra čiagimių jaunų žmo
nių, bet jau ir jų vaikai 
baigia mokslus ir eina se
nyn. Pav., birželio 7 d. Klu
be buvo, parengimas, kurį 
suruošė ir tvarkė mūsų iž
dininko ir trustystės duk-

• ra Beverly Rye. Ji baigė 
Cass Tech High School ir 
dabar žada eit į universite-

turinio matote, kaip svarbu yra perskaitytiIš
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Somerville, N. J.
• >

Mirė Adomas Saulėnas 
Somerset ligoninėje birželio 
20 d., sulaukęs 81 metų am
žiaus..

Velionis gimęs Lietuvoje, 
Varėnos rajone, atvyko į 
Ameriką prieš pirmą pa
saulinį karą, Elizabeth ir 
Somerville išgyvenęs virš 
55 metų. Liūdesyje liko jo 
žmona Antanina, duktė 
Rūta ir žentas Agostine ir 
trys anūkai ir viena anūkė.

Velionis buvo pažangių 
minčių žmogus. Priklausė 
LLD 54 kuopai ir LDS 33 
kuopai ir buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas.-

Buvo gero būdo žmogus, 
su visais gražiai sugyveno.

Velionis buvo pašarvotas 
A. Brazinskio koplyčioje 
susirinkome skaitlingas bū
rys draugų ir draugių atsi
sveikinti su draugu pasku
tinį kartą. Jo karstą puo
šė daugybė gražių gėlių vai
nikų ir briketų.

Velionis buvo laisvai pa
laidotas. Jį palydėjo virš 
50 draugų į Evegreen kapi
nes. Prie A. Saulėno kars
to paskutinio * atsisveikini
mo kalbą pasakė A. Skai- 
rus, primindamas amžino 
poilsio vietą,' kur neišven
giamai teks atsigulti ir 
mums visiems.

Nuo kapinių sugrįžę paly
dovai buvo skaniai pavai
šinti. !

Lai būna tau, Adomai, 
lengva Amerikos žemelė. O 
likusiems gili užuojauta.

> K. Račiūnas

“Graikijos pilietis, kuris 
be pateisinamų priežasčių 
nebalsuos, bus nubaustas 
metus kalėti ir išmestas iš 
darbo.” Tai naujas įstaty
mas, kurį išleido Graikijos 
pulkininkų valdžia.

Svečiuose pas amerikono brolį
iš Lietuvos) 

vykus į senelio vardo die
nos minėjimą iš Raguvos.

Prasideda antra Antani
nių diena. Stalas, kaip ir 
priimta lietuviškame- kai
me, lūžta nuo valgių.
4. Senovę prisiminus

Antano Masio sodyba to
li pamiškėje, bet troboje 
elektra, radijas. Tik aš 
žiūriu — ogi grindys plūkto 
molio! Tai kaip čia dabar?

—Kiek mes nesistengėm, 
niekaip negalim įkalbėti 
Antano ir gana. Sako noriu 
išlaikyti senovės lietuvių 
madą, o tų visokių parketų 
man nereikia, ant jų sli
du... ,—aiškina Masio žen
tas Bronius Gendrėnas. An
tanas Masys linksi galvą, 
pritaria, kad taip, tikrai 
yra, jis patenkintas.

Ir prasideda kalbos apie 
Ameriką, apie jbrolį Miką ir 
jo dukterį Stefaniją. Ant 
stalo atsiranda krūvos šei
myninių nuotraukų - pa
veikslų. Čia dar gyvi įspū
džiai apie Masio žmonos 
Teofilės ir Stefanijos apsi
lankymą, kurios buvo atvy
kusios 1965 metais. Anta
nas dabar 
Miko, kurio 
seniai.

Antanas 
yra “buvęs 
Pataikęs ‘progą jis ima pa
sakoti savo'' atsiminimus, 
kurie dažnai prasideda žo
džiais : “Kai aš 1914 metais 
parvažiavau iš Amerikos...”
5. Duktė ir žentas

Po gausių vaišių pas An
taną Masį, jo duktė Bronė 
su savo dukterimis mane 
“nusitempė” parodyti kaip 
jos gyvena. Įdomu buvo 
pamatyti labai šaunią sody
bą beveik pačiame Andrio
niškio miestelio centre. Di
delis platus kiemas, turtin
gi ūkiniai pastatai, o jau 
gyvenamasis namas — to
kio ir mieste reikia paieško
ti. Trys didžiuliai kamba
riai apstatyti moderniškais 
baldais, plačioje šviesioje 
virtuvėje elektra, dujos, šal- 

, dytuvas, skalbimo mašina...
Aš jau nekalbu apie spin- 

, tas, pilnas brangių drabu- 
, žiu, ir, .aišku, nedrįstu tei

rautis apie santaupas, ku
rias žmdnės laiko taupomo- 

’ siose kasose “ant knygu
tės”...

— Tai dabar jums tik 
gulbės pieno betrūksta? — 
sakau juokaudamas.

— Ne, to nereikia. Bet 
štai savo nuosavo lengvojo 
automobilio labai pasigen
dame,— palinguoja galva 
Gendrėnas, Antano žentas, 
o moterys jam pritaria.

— Įdomu, — dabar palin
guoju galva aš ir nejučio-

(Laiškas “Laisvei”
L Kelionėje

Jau seniai ruošiausi ap
lankyti detroitiečio Miko . 
Masio brolį ir pažiūrėti i 
kaip jis gyvena, bet vis ne- : 
surasdavau laisvo laiko. Ir 
štai, vieną gražų birželio ry- • 
tą, Vilniaus autobusų sto
tyje sėdau į didžiulį auto
busą ir pasileidau laukais 
Ukmergės link.

Įdomu pasiklausyti ką 
kalba žmonės, atsitiktinai 
susitikę kelionėje. Vieni rū
pinasi savo vaikų mokslo 
reikalais, antri kalba apie 
būsimas atostogas, apie Pa
langą bei keliones prie Juo
dosios jūros, į Krymą ir 
pan. Platūs dabar žmonių 
interesai.

Staiga mašinos vairuoto
jas įjungia radijo aparatą 
ir visi nutyla. Diktorius 
skaito pranešimą apie Mask
voje įvykstantį komunistų 
ir darbininkų partijų pasi
tarimą.

Po to prasideda kalbos ir 
diskusijos apie šių dienų 
Kinijos valdovų elgesį ir 
apie Čekoslovakijos įvy
kius... Malonu matyti gy
vai besidominčius įvykiais 
žmones ir džiugu girdėti, 
kiek sveiko samprotavimo 
turi ko ne kiekvienas pašne
kovas.

Taip, Lietuvos kaimo 
žmogus šiandien jau nebe 
toks, koks buvo seniau, o 'iš
prusęs, apsiskaitęs', turįs 
savo nuomonę įvairiais 
klausimais, ir kas labai 
svarbu — giliai demokra
tiškas.
2. Lietuvos viduryje

Taip pravažiuojame Uk
mergę, pralekiame gražiuo- 
siūs Anykščius • "ir artėjame 
prie mažo, bet spalvingo 
miestuko Andrioniškio, iš- 
sidėsčiusio ant Šventosios 
upės krantų.

Viskas čia gražu: apylin
kės, pušų miškeliai, kalne
liai ir kalvos. Tuojau už 
Andrioniškio — piliakalnis 
milžinkapis. Tai XII - XVI 
amžiais supiltas piliakalnis, 
apie kurį liaudyje iki šiol 
tebėra gyvos -legendos, įdo
miausi pasakojimai. Pilia
kalnis Milžinas saugomas 
valstybės, nes tai archeolo
ginis paminklas.

Tuojau už piliakalnio pra
sideda akį veriantis, pilnas 
gamtos kvapų pušynėlis, už 
kurio p ra s i d e d a Svilelių 
kaimas.

Antano Masio sodyba iš
sidėsčiusi visai netoli kolū
kio raguočių fermos. Tai 
Anykščių rajono “Pary
žiaus komunos” vardo kol
ūkio teritorija. Antanas 
Masys — senas kolūkietis, 
dabar pensininkas. Anta
no žmona Domicėlė tvarko 
namų ūkį, prižiūri gyvu
lius, gamina valgį, taip ir 
gyvena abu.
3. Susirinko visa giminė

Aš pas Masiuš patekau 
sekančią dieną po Antani
nių. Dar teberadau pilną 
trobą giminių. Čia Ir An
tano sūnus Adomas, atvy
kęs pagerbti tėvo net iš 
Maišiogalos, ir duktė Bro
nė su vyru Gendrėnu. Gen- 
drėno šeima nemaža: dvi 
dukterys ir dešimtmetis 
sūnus Alfredas, baigęs tris 
klases, bet pasiryžęs tapti 
“dideliu 
ma jau ištekėjusi ir pati 
turinti’ 
kuriuo 
džiaugti.
Gendrėno duktė Valda dir
ba medicinos srityje ir at-

nu

vyru.” Duktė Al-

vienmetį Valduką, 
visi negali atsi-

Dvidešimt metė

laukia brolio
nematęs jau

Masys ir pats 
amerikonas.”

mis pradedu jiems pavydė
ti. Abu dirba raguočių iš
moję ir toks šaunus gyve
nimas! “Tik nuosavo auSį- 
mobilio betrūksta”
lat prisimenu jų žodžius.

Štai kaip dabar gyvena 
Lietuvos kaimo žmonės. 
Daug geriau už miesto dar
bininką. Aš, pavyzdžiui, lyg 
ir aukščiau pakilęs už eili
nį darbininką, bet apie au
tomašiną nedrįstu net sva
joti, nebent galiu pagalvoti 
apie... dviratį...
6. Turininga diena

Net nepastebėjau kaip 
diena pribėgo prie pabai
gos. Laikas apleisti svetin
gą Masių ir jų giminaičių 
pastogę. Prie autobuso ma
ne palydi susimąsčiusi ir 
labai rimta mergina, bet 
tikra gražuolė Valda Gen- 
drėnaitė. Atsisveikindamas 
prižadu išpiršti jai g^ažų 
vilnietį, bet Valda purto 
galvą. “Nereikia.” Jivhr 
pagalvos, o ir kaimo vaiki
nai jai geriau patinka...

Aš dėkingas Valdai ir jos 
giminėms už turiningai pra
leistą dieną. Buvo daug 
naujų pažinčių, savo aki
mis pamačiau kaip gyvena 
kaimo žmonės, pasigėrėjau 
puikia gamta. O juk visa 
tai taip pat praturtina žmo
gų. Argi tai blogai?

Juozas Chlivickas
Vilnius, 69-VI-16

Lawrence, Mass.
Ilgametis So. Bostono gy- 

vęntojas, paskutinius porą 
metų gyvenęs 23 Chestnut 
St., Lawrencuje) Jonas Ka
valiauskas (Kawell) m i Re 
birželio 15 d. Palaidotas 
birželio 17 d. Lawrencaus 
Tautiškose k a p i riė s e 4su 
bažnytinėmis apeigomis.

Gaila, kad žmogus gyvas 
būdamas nėjo į bažnyčią, o 
kai miršta, tai vaikai veža 
į bažnyčią. .

Liko liūdesyje žmona Ur
šulė, duktė Mildred Wise- 
berg ir anūkas Richard.

Paėjo iš Lietuvos nuo Pa- 
niškio. S. R.

Livonia, Mich.
Liepos 4 d. trys jaunuo

liai praleido šventę ligoni
nėje, nes liepos 3 d. pasiga
minę namuose “firewoi'Ks” 
ir šaudydami baisiai apside
gino. Karl Godina 15 me
tų ir Richard Wiard 14 me
tų kritiškoje padėtyje. 
Mark 12 metų mažiau nu
kentėjo. Sprogimas buvo 
panašus bombos sprogimui.

Tai liūdnas pas mus atsi
tikimas. Bet tegul hjj|s 
pamoka kitiems nenuora
moms. A. Z.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
, “Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50;
Čikagoje ir Ka
Lietuvoje metam? $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
: “Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos ‘Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knyjp, 
arbaDr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halted St, Chicago, BL 60608.

“Vilnies” administracija.

oje metams $12; pusei metų $6.50.
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Paskutinėj Mohigano rolėje
Nauji medicinos moksli; 

daktarai
Chester, Pa. HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

“Aš esu vienas iš pasku
tinių mohikanų,” — pasigir- : 
elo seno žmogaus balsas ta
rytum iš po žemių. 1

Bet taip tik atrodė. Bal
sas plaukė ne iš po žemių, 
o iš pačių aukštybių, saky
tum, iš pačio dangaus—per 
Vatikano radiją.

Bet kas tai? — stebiesi, 
besiklausydamas šio bal
so. — Paskutinis mohika
nas kalba lietuviškai ir 
mini Lietuvą? O juk atmin
tis sako visai ką kitą—pri
mena žymaus amerikiečių 
rašytojo F. Kūpėrio roma
no “Paskutinis mohikanas” 
fabulą apie žiaurų buržua
zinės civilizacijos susidoro
jimą su indėnų gentimi, 
apie tragišką indėnų liau
dies likimą...

Kas gi tasai lietuviškas 
/ paskutinis mohikanas”?

Pasirodo, juo pasivadino 
ponas Stasys Lozoraitis, ti
tuluojamas “Lietuvos diplo
matijos šefu ir ministru.”

Išties, pažįstamas ponas! 
Daug kartų jo balsą girdė
jome dar prieš tai, kai jis 
pasivadino paskutiniu mo
hikanu, ir po to. Visada jis 
kalbėjo ir tebekalba kaip 
užsukamas gramofonas vis 
ta pačia laisvės tema.

Šia proga norisi bent ke
liais žodžiais prisiminti tą 
mohikaną” ir “šefą.” Su 

juo teko kadaise gyventi ne 
prie amerikoniškų Konek- 
tįkuto ir Hudsono upių, o 
prie lietuviško Nemuno, lai
kinojoje Lietuvos sostinėje 
Kaune. Tuomet jis irgi va- 

Adinosi “diplomatijos šefu”- 
’ Smetoniniu užsienio reikalų 
ministru. Bet tada niekas 
negirdėjo, kad jis būtų kai-

• Ifcjęs apie lietuvių tautos | 
laisvę, kurią trypė “savos,” 
lietuviškos buržuazijos va
dovai. Anais laikais ponas 
Lozoraitis n e ašarojo dėl 
Lietuvos liaudies, kurios 
sūnūs ir dukros už men
kiausią pasipriešinimą dik
tatoriams buvo sodinami į 
kalėjimus. Pasku t i n i a i s
mohikanais jis norėjo ma
tyti tuos, kurie Lietuvoje 
skelbė humaniškiausius lais
vės, lygybės ir brolybės šū
kius.

Prieš kurį laiką Niujorko 
lietuvių laikraštis “Laisvė” 
taikliai priminė, kad tais 
laikais ponui Lozoračiui 
foinisteriaujant Kaune, 
tūkstančiai suvalkiečių, gy- 
nusių savo teises, buvo areš
tuojami. Šimtus Suvalkijos 
žemdirbių pono Lozoraičio 
bendraminčiai pasmerkė 
katorgos darbams, o kai 
kuriuos be mažiausio pa
grindo sušaudė.

Tai jam. vadinamam, di- 
■ plomatijos šefui ir vyriau
sybės nariui, ministeriau- 
jant Kaune, buvo įsteigta 
dujų kamera smetoninio re
žimo priešininkams žudyti, 
kadangi lietuviai kareiviai 

. atsisakinėjo šaudyti savo 
brolius.

Daug panašių dalykų pri-

ii

mena Amerikos lietuvių pa
žangioji spauda, komentuo
dama dabąrtinius Lozorai
čio postringavimus. Visa 
tai gerai atsimename ir 
mes, senosios kartos Lietu
vos žmonės. Ir, atrodo, 
kiekvienam visiškai aišku, 
kodėl jis, šefas Lozoraitis, 
bei kiti aukštesni ir žemesni 
už jį šefai atsidūrė užjūry
je, įvairiose pasaulio šaly
se. Mes čia, žinoma, ne
kalbame apie tuos, kurie, 
traukdamiesi nuo artėjan
čio - fronto bei priešiškos 
propagandos suklaidinti, 
pateko į Vakarus. Mes tu
rime galvoje Lozoraičio ti
po šefą-“vaduotoją,” kuris, 
šiandien kapstydamas is 
šiukšlių dėžėje, nekaltai 
dūsauja: “Aš, paskutinis 
mohikanas...”

“Diplomatijos šefo” pa
vyzdžiu dūsauja ir kiti “va
duotojai?’

— Mes tremtiniai, — 
verkšlena jie.

O kas juos ištrėmė? Ma
tyt, nepatogu prisipažinti— 
ištrėmė juos sunkūs nusi
kaltimai savo tautai.

Kaip iš “paskutinių mo
hikanų,” taip ir iš vadina
mų “tremtinių” vaidybos 
kiekvienas doras lietuvis 
užjūryje ir tėvynėje tik nu
sijuokia. Apie tai ryškiai 
pasisakė plačiai žinomas 
Amerikos lietuvių veikėjas 
A. Petriką savo straipsnyje 
“Lietuviai tėvynėje ir emi
gracijoje,” išspausdintame 
“Laisvėje.” Straipsnio au
torius- pažymi, kad net 
“veiksnių” filosofas dakta
ras Juozas Girnius (o jo 
negalima įtarti simpatijo
mis tarybinei santvarkai!) 
smerkia tuos savo bendra
minčius, kurie vadina save 
tremtiniais. “Juk jų niekas 
netrėmė, jie patys savava
liškai iš tėvynės pasišali
no/’ — pripažįsta filosofas 
Girnius.

Tačiau karingi “vaduoto
jai” šefai ginklo nesudeda- 
neatsisako nei nuo paskuti
nių mohikanų, nei nuo trem
tinių titulų. Todėl nesiste
bėkime, jeigu vėl kada iš
girsime tarytum iš po že
mių balsą: “Aš esu tremti
nys ir paskutinis mohika
nas”. ..

Atrodo, nereikia plačiau 
aiškinti, kad tai ne pasku
tinių mohikanų, o paskuti
nių demagogų balsas.

Donatas Rodą

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto Medi
cinos fakulteto taryba vien
balsiai pripažino medicinos 
mokslų daktaro laipsnį Sa- 
lezijui Pavilioniui. Docen
tas S. Pavilionis yra uni
versiteto anatomijos kated
ros vedėjas, medicinos fa
kulteto dekanas. Š. m. ge
gužės. pirmąją jis šventė 
savo penkiasdešimtmetį, Jo 
daktarinėje disert a c i j o j e 
nagrinėjami kai kurie vai
kų ir paauglių brendimo 
klausimai.

Alfonsas Matulis—41-erių 
metų mokslininkas, dirban
tis Eksperimentinės ir kli
nikinės medicinos mokslinio 
tyrimo instituto reumato- 
kardiologinio skyriaus ve
dėju. Instituto mokslinėje 
taryboje vakar jis sėkmin
gai apgynė daktaratą te
ma — “Latentinio reuma
to paplitimas, diagnostika 
ir gydymas.” (“Tiesa”)

Pragyvenimas brangsta
Roma (TASS-ELTA). — 

Italijos ministrų tarybos po
sėdyje nutarta padidinti ci
garečių kainas. Kai kurios 
cigarečių rūšys dėl to pa
brangs 25 procentais.

Kartu maždaug 20-čia% 
pabrango elektros energija 
penkiuose didžiausiuose 
miestuose: Romoje, Milane, 
Turine, Genujoje ir Neapo- 
lyje.

Pabrango ir maisto pro
duktai: vaisiai , ir : daržo
vės — du kartus palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu 
pernai.

Pasitarę su P. Šlajum ap
lankėme draugus Philadel- 
phijoje ir dalyvavome šau
niame Ramanauskų paren
gime. Palinkėjome jiems il
gai gyventi ir dar daug pa
našių parengimų surengti. 
Susitikau su daugeliu sve
čių iš plačios apylinkės. Su
pažindinau svečius su savo 
anūkais, Sandra, Antanuku 
ir Susy Cardingl^y. į

Daugelis apgailestavo ne
tekimą gerų draugų ir drau
gių, tarp kurių yra A. Pra
naitis. Taipgi parengime 
negalėjo dalyvauti Anna 
Zalner ir J. Stasiukaitis. 
Visi linki jiems susveikti.

Nemažai atvyko iš anglia- 
kasyklų apylinkės. Pasako
jo jie, kad mielas draugas 
Klevinskas serga ir negali 
kartu dalyvauti su mumis. 
Jis ir dirbdamas nuolat ap
rašydavo apie mainierių gy
venimą. Mūsų spaudos 
skaitytojai mielai jo raštus 
skaitydavo. Visi linki, kad 
drg. Klevinskas susveiktų 
ir vėl mums daug ko para
šytų, kaip pirmiau rašy
davo.

Visi turime rūpintis sa
vo sveikata, kad sunkiai ir 
ilgai dirbę galėtume dar il
gokai pagyventi ir dar dau
giau pasidarbuoti darbo 
žmonių labui, kaip kad pir
miau darbuodavomės.

A. Lipčius

Taline lietuviai su 
dideliu pasisekimu

Respublikinėje dainų šven
tėje Taline, skirtoje pirmo
sios Estijoje dainų šventės 
šimtmečiui pažymėti, kartu 
su šeimininkais dalyvauja 
keturiolika koncertinių de
legacijų, atvykusių iš kitų 
tarybinių respublikų ir už
sienio. Lietuvai čia atsto
vauja moterų choras “Ai
das/’ vyrų “Varpas” ir 
mišrus choras “Banga.”

Kaip pranešama iš Tali
no, mūsų respublikos daini
ninkai, surengę savo atski
rą pasirodymą, susilaukė 
šilto klausytojų įvertinimo.

(“Tiesa”)

U Į

su- 
lie 
sa-

Philadelphia, Pa.
LLD 10-osos kuopos 

sirinkimas įvyks 12 d. 
po-July, 2 vai. po pietų,
Įėję 1154 N. 4th St. Tadgi 
jau bus po Ramanauskų di
džiojo banketo. O mes pa
sitarsime apie savo kuopos 
vasarinę veiklą. Pakalbin- 
kit savo pažįstamus įsira
šyti į mūsų 10-ąją kuopą ir 
atsiveskite į šį susįrinkimą.

Valdyba

Bakteriologiniai ginklai 
sudaro pavojų

Jungtinės Tautos. — 14 
valstybių mokslininkai, ty
rinėję bakteriologinių gink
lų veiklą, priėjo bendros iš
vados, kad chemikaliniai ir 
gaziniai ginklai gali būti 
pavojingi toms šalims, ku
riose jie laikomi.
• Nors daug metų ir ne
naudojami, jie gali paskleis
ti nuodingų elementų ore ar 
kur- nors kitur.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Harvey Gasparaitis
Mirė liepos 14, 1966 m.

Su liūdesiu širdyje prisimenu mano mylimo sū
naus mirties sukaktį. Jau treji metai kai jis mirė, 
ir kasdien jis mano mintyse. Liūdžiu jo aš, liūdi 
ir kiti giminės ir draugai.

Margaret GasparaitienS, motina, 
Hillside, N. J.

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)

HOUSEKEEPER
Woman, interested in good home, 

sleep in. Own room and bath. Adult 
family. Other help kept, close tran
sportation. Good salary. References.

/ ME 5-4655 (49-52)

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. 
216-831-5211. (49-51)

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary? 
Excellent working conditions and 
benefits Attractive salar Presby
terian Home for Widows arid Single 
Women. 58th and Greenway)

SA 4-2218, 9-58)

This is a good in
job for a girl 
background.

who 
Try 
you.

LEGAL SECRETARY
We want a secretary to work in 

our, Legal Dept, 
teresting 9 to 5 
has some legal
us, we would like to talk to 
201-354-0150, ext. 19 . SERVISCO, 
1100 Sherman Ave., Elizabeth.

(50-53)

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

with ad- 
Call Mr.

(\7-52)

AUTO MECHANIC. Due to in
crease in business we need one ex
perienced auto mechanic in our ser
vice dept. All benefits and a 5 day 
wk. Contact A. Campbell, 302-762- 
9000. Courtesy Ford, 300 E. Lea Rd., 
Wilmington, Del. (47-50)

METAL
& WELDERS
class men.

SHEET 
MECHANICS

1st & 2nd
THEO. WILHELM & SONS

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

AUTO MECHANICS

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

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

DRAFTSMAN—DESIGNER 
SWITCHES

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)

School Guido 1969

SACRED HEART SCHOOL

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

Newton, Mass.
Birželio 28 d. mirė Anna 

Buivydienė, po tėvais Bany
tė, sulaukus 60 metų, gy
venusi 137 Oak St., New 
tone. Ilgametė Dorcheste- 
rio gyventoja. Buvo pašar
vota C a s p e, v s koplyčioje. 
Daug gyvų gėlių puošė jos 
karstą. Palaidota liepos 1 
d.. Forest Hill kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis 
prie velionio vyro, kuris jau 
seniai miręs. Liko liūdesyje 
sūnus Richardas, marti ir 
4 anūkai, 2 seserys Matilda 
Therrieault ir Millie Sinkus, 
teta P. Žukauskienė ir daug 
kitų giminių.

A. Buivydienė buvo pro- 
grosyvė, priklausė LLD 2 
kuopai, So.. Bostone, skaitė 
laikraštį “Laisvę’’ iki mir- 
toies.

Kol su vyru gyveno, da
lyvaudavo progresyvių vei
kime, bet kai vyras mirė, 
tai nustojo dalyvauti su 
progresyviais.

Jinai gimė So. Bostone, 
bet su tėvais parvažiavo į 
Lietuvą 1913 m. į Biržų ap
skritį mažytė 4 metų, bet 
1925 metais jos motinos se
suo P. Žukauskienė parsi
traukė į Ameriką, jau 16 
metų amžiaus.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemė, užuojauta jos 
sūnui, seserim, tetai ir vi
siems giminėms ir drau
gams.

PROGRAMMING PROJECT 
LEADER

KING OF PRUSSIA 
INDUSTRIAL PARK

Looking for a man to assume the 
position of project leader. Must 
have three years experience in pro
gramming relating to business sys
tems and computer applications. A 
degree not required but preferred. 
Will direct and train programmer 
trainees assigned to him. Direct re
sponsibility for all programs to be 
used with a six tape, 1401 system. 
Excellent advancement opportuni
ties, company benefits, and modern 
facilities. Call Miss Miller for ap
pointment. 1-215-265-6700.

MAI EQUIPMENT CORP. 
875 First Ave., King of Prussia. 
An Equal Opportunity Empleyorr-

(50-52)

COMPOSITOR. To take complete 
charge of ad composition in offset 
newspaper shop.

SUNBEAM PUBLISHING CO., 
Salem, N. J. 609-935-1500.

(50-53)

MEN
WAREHOUSE

ALL POSITIONS 
DYEHOUSE

ALL POSITIONS
FINISHING

ALL POSITIONS
TUFTING MECHANICS

HOLLYTEX
CARPET MILLS 

EASTERN DIVISION
1070 JAYMOR ROAD 
SOUTHHAMPTON, PA. 

355-6000
(50-52)

CREDIT
4 COORDINATORS

Arranges for and services credit 
accounts between distributor and 
dealer. 2 years accounting or equi
valent credit related experience. 
Must have promotion potential.

Please contact Mr. Charles M. 
Porter for interview appointment. 
Telephone 443-5396 or 443-5397.

PHILCO-FORD 
CORPORATION

. Consumer Marketing Division 
“C” and Tioga Streets 
Philadelphia, Pa. 19134

An Equal Opportunity Employer

S. Rainard

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
TRANSCON LINES FOR OUR NEW

, JERSEY CITY TERMINAL
DOCK WORKERS

Transcon Lines has openings for 
experienced dock workers, union 
scale and excellent company paid 
benefits.

MECHANICS
Transcon Lines has openings for 
journeymen mechanics (Diesel 
experience desirable). Excellent 
fringe benefits including compa
ny paid health plan and pension. 
Union scale.

OFFICE CLERICAL
Transcon Lines has openings for 
experienced billing clerk, cashier, 
interline clerk, tracing clerk, 
PBX operator and import-export , 
clerk union scale and excellent 
company paid benefits.

DRIVERS
Transcon Line has openings for 
experienced city drivers to oper
ate from Jersey City Terminal. 
Excellent company paid benefits. 
Union scale.

INTERVIEWS START TUESDAY, JULY 8, 1969
AT 772 HUMBOLDT ST., SECAUCUS, NEW JERSEY 

An Equal Opportunity Employer

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

Heavy duty truck gasoline and 
diesel experience. Choice of shifts, 
normal company benefits and over
time available. Call TOM BERGER 
494-7110. Chester, Pa. (47-50)

WANTED experienced only —
. POWER PRESS SET-UP MAN.

LEAD MAN, PRESS DIE
x MACHINERY

METAL FABRICATION
Good working conditions, steady 

work, Company benefits.
Call Mr. Klein.

201-772-7700.
(49-55)

MACHINISTS. All around job shop, 
experience.) Top wages, benefits, 

overtime, excellent working condi
tions. BEACON TOOL CO., 

Hway 34, Matawan, N. J. 
201-566-6640.

(49-51)

DENTAL TECHNICIANS
Crown & Bridge men. Top salary, 

fringe benefits. Shore area. 
Experienced only. Texodent. 

201-341-3880.
(49-54)

ELECTRONIC
TECHNICIANS

HOUSEKEEPER
Full charge. Excellent working con
ditions. Top pay. Cleaning, laundry 

and two children.
TU 6-2510. 825-2600.

(50-55)

MEAT CUTTER
First class. 5 day week. 

No night work.
LOU’S PRIME MEATS

5661 Chew Ave., GE 8-9166.
(50-52)'■i*1 -............................... . 1 "

BUSINESS OPPORTUNITY

TEXACO SERVICE STATION.
Service Station available imme
diately at Broad and Main Sts., 
Lansdale, Pa. Financial assistance 
and training available. For more 
information 
9—5, from 
Souchock at

call HO 3-7600 from 
6—10 PM. Call Mr. 
828-4055.

All Athletic facilities 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

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

aProgressive company requires 
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 reesume to:
P. O. Box 679

Easton, Pa. 18042

or call 215-258-5416
for appointment

COOK-WAITRESSES 
AND DISHWASHERS 

Experienced. All shifts. 5 days, 
CALICO KITCHEN, Cedarbrook 

Shopping Center.
CA 4-1441

(50-54)

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)

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

(43-50)

WIRE & CABLE MACHINE 
OPERATORS. Excellent rates and 
fringe benefits under United Steel 
Workers contract. HACKENSACK 
CABLE CORP., 110 Orchard St., 
Hackensack, N. J. 201-487-1100.

(50-52)

MECHANICS
1st and 2nd class. Truck experiencce 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.
GL 5-7000 or South Phila location.

HO 7-7800
‘ (50-53)

TEXTILE Operators—Experienced, 
yool 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)

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

McKEAN CADILLAC
373-1811 (47-50)

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)

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

STENOGRAPHERS 
interested in working close to 

home? In pleasant surroundings? 
And prospects for expanding your 
typings 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)

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)

CHAMBER MAID & WAITERS
Full time,for Gladwyn Residence, 

2 in family, other help kept.
Sleep in. Call PE 5-7400.

(49-55)

WATCHMAN ■
Full and part time.

Port Richmond area
Call WA 5-5983, 9—5

(50-52)
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Apie tikrai nepaprastą žmogų —:— Vilius Baltrūnas

“Kodėl ir mums neišdailinti...” “LAISVES” REIKALAIS
Gegužės 30 dieną sukako, 

360 metų, kai gimė Danie
lius Kleinas — pirmasis lie
tuvių kalbos gramatikos au
torius.

Duok saulę, orą čystąjjį.
Ir rasą, šiltą lytų,
Jeib augtų vaisiai žemiški 
Ir karšty j atsigytų, 
Kuriuos anksti irgi vėla^ 
Įžemę žmogus ėst rūpiai 
Ant tavo žodžio bėręs.
Perskaitęs šį posmą, ne 

dažnas galėtų lengvai at
spėti, kad tai vertimas iš 
svetimos kalbos ir dar dau
giau—kad versta... prieš 3 
šimtus metų. Šiaip ar taip 
nė vienas nesiginčys, kad 
tai didžiai talentingo žmo
gaus rašyta.

Toks jis—Danielius Klei
nas — ir yra buvęs. Gimė 
jis 1609 metų gegužės 30 
dieną Tilžėje. Mokėsi gim
tajame mieste, paskui—Ka
raliaučiaus universitete. 
Stojimo į universitetą doku
mentuose 1627 m. įrašyta: 
“D. Klein, Tilsenis. Bern
sus” (“D. Kleinas, tilžėnas. 
Prūsas”). Matyt, jis buvo 
Prūsiios lietuvis, tik pagal 
anų laiku mada suvokietin
ta pavarde.

Kaip daugiakalbis
Karaliaučiaus universite

tą D. Kleinas baigė 1636 
metais filosofijos magistro 
lainsniu. Po to iki mirties 
(1666 m.) pastoriavo Tilžė
je. Tai buvo labai išsilavi
nęs, plačiu interesu žmogus. 
Jis mokėjo lietuviškai, vo
kiškai. graikiškai, lotyniš
kai. hebrajiškai. prancūziš
kai. čekiškai, lenkiškai. To
dėl ir nenuostabu, jog ga- 
lėio nuveikti dideli darbą 
šiandien vadinamoie lietu
viu literatūrinės kalbos nor 
minimo sritvie.

Jis lotvniškai parašė ir 
1653 m. išleido “Lietuvių 
kalbos gramatika” (“Gra- 
matica litvanica”), kuri, 
anot autoriaus, buvo skirta 
“bažnyčiai ir mokyklai.” 
Kadangi ankstesnių K. Sir
vydo “Lietuviu kalbos rak
tas” nėra išlikęs, D. Kleino 
veikalą laikorfie pirmąja 
mūsų kalbos gramatika. Po 
metu pasirodė sutrumpin
tas šios prarnatikos varian
tas, kuri D. Kleinas paruošė 
vokiškai (“Compendium 
Litvanico Germanicum”).

Kas jį paskatino
Kas gi paskatino D. Klei

ną imtis šitų darbų? At
sakymą randame gramati
kos dedikacijoie, kur mini
ma. jog Rvtu Prūsiios pas
torius. mokančius lietuviš
kai. valdžia buvo įpareigo
jusi parengti knvgų lietu
viu kalbai mokvtis, išleisti 
lietuvišką biblijos vertima 
bei giesmyną. Nesulaukda
mas tokios veiklos iš kitų, 
D. Kleinas ėmęsis pats.

įdomus ir kitas dalvkas. 
Iš lotyniškos gramatikoje 
išąnaus d i n t o s “Prakalbos 
skaitytojui’’ aiškėja, kad 
tais laikais ginčytasi iš vi
so, ar įmanoma parašyti 
lietuviu kalbos gramatika. 
D. Kleinas šią abejonę su
griauna (buvo sakoma, jog 
gramatikos parašvti ne
galima todėl, kad lietu
viu kalba esanti “sumai
šyta ir netvarkinga,” o jos 
vartosena nepastovi dėl tar
mių įvairumo). D. Kleinas 
nurodo, jog visose kalbose 
yra sinonimikos ir žodžių 
vartosenos skirtingumu, vi
sose kalbose yra skolinių 
iŠ kitų kalbų. Bet tai anaip
tol dar nereiškia, kad kal- 

katūrinė kalba tokia graži, 
ba “sumaišyta ir nevarkin- 
ga.”

Gramatikos autorius na
grinėja mūsų kalbos tarmių 
bruožus ir prieina* išvados, 
"og bendrinės kalbos pa- 
natu vertėtų imti kaunie
čiu tarme: “Kauniečiu tar
ne, kaip visų geriausia ir 
inkamiausia, sekame Prū- 
ų kunigaikštystėje...”

Kaip ir kitos kalbos
Be to, D. Kleinas įrodi

nėja, jog lietuvių kalba, 
kaip ir visos kultūringos 
kalbos, turi darnią savosis- 
■emą, pagal kurią mokytis 
laug lengviau, negu iš 
praktikos (be gramatikos). 
Gramatikoje pateikiamus 
dėsnius jis atidžiai tikri
nęs ir praktikoje. “Kodėl ir 
mums,—rašo D. Kleinas,— 
neišdailinti šios kalbos, ku- 
”ią daugelis laiko barbariš
ka ir netvarkinga, išradin
gomis taisyklėmis, kad nu
valytume ta purvą, kuriuo 
taip ilgai ji buvo aptašky
ta, ir ji džiugintų mus vi
su savo blizgėjimu.”

Kad šiandien mūsų lite- 
sodri, taisyklinga, — didelis 
ir paties D. Kleino nuopel
nas. Ano meto sąlygomis jo 
gramatika buvo svarbus 
norminimo veiksnys, padė
jęs formuotis literatūrinei 
kalbai. Beje, D. Kleino 
veikla nemaža nulėmė, kad 
mūsų literatūrinės nacio
nalinės kalbos pamatu tapo 
aukštaičių vakariečių tar
mė.

Kad lietuvių kalba ne 
blogesnė už kitas, D. Klei
nas įrodė ir savo parengtu 
giesmynu. Iki tol didesni 
lietuviška giesmių rinkinį 
(“Giesmės krikščioniškos ir 
duchauniškos per visus me
tus”) buvo 1612 metais iš
leidęs L. Zengštokas. Dar
gi pats L. Zengštokas įžan
goje mini tu giesmių perre- 
dagavimo, tobulinimo rei
kalą.

Darbas buvo sunkus
Šio sunkaus darbo ėmėsi 

D. Kleinas. Jis matė, kad 
vertimai perdaug nutolę 
nuo originalo, nepaisoma 
kalbos taisyklingumo ir t. 
t. Tiesa, anot D. Kleino, 
ne viską galima pataisyti, 
nes tada reikėtų plačiai ži
nomas giesmes versti iš 
naujo, o tuo būtų nepa
tenkinti skaitytojai,' kurie 
jas jau moka. Vis dėlto D. 
Kleinas pats išvertė ar nau
jai parašė 38 giesmes, o ki
tas smarkiai perredagavo. 
Anot amžininkų (G. Oster
mejeris) liudijimo, kai ku
rie vertimai tobulumu, 
sklandumu pralenkia vokiš
kąjį originalą.

D. Kleino paruoštas gies
mynas “Naujos giesmių 
knygos” išleistas 1666 me
tais. Kad tai buvo kruopš
čiai atliktas darbas, buvęs 
gražiu pavyzdžiu vėles
niems mūsų literatūrinės 
kalbos kūrėjams, nesunku 
buvo pamatyti, kad ir iš šio 
straipsnelio pradžioje paci
tuoto posmo.

Taip žodžiu ir uoliu dar
bu Danielius Kleinas įrodė, 
jog lietuvių kalba ne pras
tesnė už kitas.

Tapei, Taivanas. — Ang
liakasy kloję ištikus gazo 
eksplozijai 21 angliakasis 
užmuštas, 59 sužeisti.

Lima, Peru. — Autobusui 
nukritus nuo aukšto kelio 
užmušta 15 žmonių.

Liepos 4 d., gražiai praleidome laiką A. ir B. Ra
manauskų ūkėje, Sellersville, Pa. Susirinkę piknikeriai, 
susėdę prie stalų, buvo patarnauti skaniais valgiais ir 
užsigėrimu. Praleisdami gražią dieną, jie ir nepraėjo 
Administracijos “stalo”—įteikė dovanų, finansiškai pri
sidėjo prie išleidimo laikraščio “Laisvės.” Mat vasaros 
metu yra sunkiau apdengti išlaidas, nes įeigos labai ma
žos.

Viso gauta $209.00. Aukojo.
A. Lipčius, Eddystone, Pa...................  $20.00
Elzbieta Bekampienė, Cherry Hill, N. J............15.00
K. A. Zambusevičiai, Reading, Pa....... .  11.00
L. Tilwick, Easton, Pa............................  10.00
Povilas Jozokas, Wilkes-Barre, Pa................... 10.00
Lietuvaitė.......................................................... 10.00
P. Šlajus, Chester, Pa.............•....................... 10.00
M. Urba, Easton, Pa.............................................10.00
J. J. Staniai, Baltimore, Md............................. 10.00
Napoleonas Dudonis, Chestęr, Pa................. 10.00
Petras M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.........•. 10.00
Teofilė Zalankienė, Frackville, Pa........•..........  6.00
V. Gižauskas, Chester, Pa.............................•. 5.00
Adomas Pauliukaitis, Philadelphia, Pa............ 5.00
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif.................... 5.00
Frank Navardauskas, Philadelphia, Pa. ..... 5.00
Nelė Griciūnienė, Phildelphia, Pa.................... 5.00
“L” Bendradarbis .. ........................................... 5.00
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N. J. ... 5.00
K. A. Naravai, Shenandoah, Pa............ •......... 5.00
A. K. Motuzai, Shenandoah, Pa......................... 5.00
A Globich, Wilkes-Barre, Pa. •...................... 5.00
P. F. Walant, Philadelphia, Pa........................ 5.00
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J..................5.00
Mary Miliuvienė, Frackville, Pa. ................... 5.00
J. F. Deltuvai, Baltimore, Md............. .........•. 5.00
Jonas Logiskys, Philadelphia, Pa............ .  5.00
Po $1: A. Akulaitienė; B. Navalinskienė, Phila., Pa.

Geroji Marytė Sinkevich, iš Wilkes-Barre, Pa., pri
siminė sergantį mūsų bendradarbį serantonietį Igną Kle- 
vinską, kuris randasi veteranų ligoninėj. Jo vardu ji 
surinko $10 laikraščiui, ir parašus ant sveikinimo korte
lės nuo A. Globich, Marytė Sinkevich, A. B. Ramanaus
kai, K. A. Zambusevičiai, R. Merkis, Paul Jozokas, A. 
Lipčius, J. K. čiurliai ir E. Tureikienė.

Didelis ačiū viršminėtiems rėmėjams už jų gausią 
paramą.

Administracija

Mieste pasidairius
Pastebėjome, kad Helena 

Šiaulienė, vyriausia laisvie- 
čiu pietų liepos 20 dieną vi
rei a, mobilizuoja tam dar
bui padėjėjas. Ji sako, kad 
reikės geros talkos, nes tiki
masi daug svečių.

Pirmadieni New York 
University kilo muštynės 
tarn studentų. Susikirto 
dvi SD^> primes. Viena gru- 
nė skelbiasi, kad ii yra ti
kroji SDS nrimnizaciia, o 
kita nesutinka ir siekia tą 
vardą pasisavinti.

Pirmadieni LeRoy ligoni
nėje Manhattane tapo ope
ruotas Jungtiniu Tautų 
sekretorius U Thant. Ope
racija buvusi viena iš 
“lengvųjų.” Ligonis gražiai 
sveikstąs.

Demokratų vado Howard 
Samuels pasisakymas už 
Lindsay kandidatūrą laiko
ma jo dideliu laimėjimu. 
Mr. Samuels yra liberališ
ku pažiūru ir įtakingas 
New Yorko demokratuose.

Metodistu bažnyčia nuta
rė paaukoti $5,000 negrams 
kovai prieš skurdą. Mano
ma, kad ir kitos kai kurios 
protestantu bažnyčios skirs 
iš savo didelių iždu tam ti
kras sumas tam pačiam rei
kalui.

Tuo tarpu šio miesto ka
talikų bažnyčios nenori apie 
tai nė kalbėti. Pav., nesi
girdi, kad nors viena lietu
viu katalikų bažnyčia tam 
pritartų ir aukotų.

Miesto tarybos narys de
mokratas Weiss nepasitiki 
408,000 nekontroli u o j a m ų 
namų savininkų pažadėji
mu nekelti nuomų aukščiau

LAISVE

kaip 10 procentų. Jis rei
kalauja, kad jie būtų ver
čiami įstatymais taip laiky
tis. .

Daugeliui katalikų nesu
prantama, kodėl pats kardi
nolas Cooke dalyvavo kon- 
gresmano Carey dviejų sū
nų laidotuvėse. Kaip ži
nia, jaunuoliai užsimušė 
automobilio nelaimėje. įBet 
tokiu nelaimiu daug, jose 
daug jaunuoliu užsimuša. 
Kodėl kardinolas Cooke 
jiems tokios pagarbos nesu
teikia? Kuo jie blogesni už 
Carey sūnus?

Vienas tėvas skndžiasi: 
Antai mano sūnus buvo už
muštas Vietname, kur jis 
buvo išsiųstas per prievar
ta. Ji man sugrąžino kars
te. Kardinolas Cooke ne
matė reikalo jo laidotuvėse 
dalyvauti...

Vietnamo karo reikalams 
išleidžiama bilijonai dole
riu, tuo tarnu benamių vai
ku miesto išlaikomi namai 
(503 West 27th St., Man
hattane) bus uždaryti, nes 
nėra pinigu jiems palaiky
ti. Kur dings tie desetkai 
benamių vaikų?

Laikrodžių gamykla (Pen
za) pradėjo gaminti “laik
rodžius,” rodančius ne lai
ka, o nueitus žingsnius. 
Mechanizmo širdis — svo
ris, pakabintas ant ašies. 
Pastumtas jis nukrypsta 
nuo pirmosios padėties, o 
naskui, veikiamas spyruok
lės, grižta atgal. Išeidami 
pasivaikščioti į žygį, ekspe
diciją, įsidėkite “laikrodį” į 
kišenę. Žinodami žingsnio 
dydį, lengvai paskaičiuosite 
nueitą kelią.

Ar jau pasiruošę būti laisviečių 
pietuose-piknike?

Nors jau visi žinote, bet dar norime atkreipti visų 
dėmesį, kad liepos 20 dieną, sekmadienį, yra ruošiami 
dideli pietūs visiems puikiai žinomame Forest Parke 
Rengėjai ir virėjos jau turi viską atsargiai suplanavę, 
kad visi svečiaį būtų gerai priimti ir pavaišinti. Tikėki
te mums, šį kartą nieko netruks. O jei, žinoma, pasitai
kytų lietingas oras, tai pietūs ir visa popietė įvyktu 
“Laivės” salėje, Ozone Park, 102-02 Liberty Avė. Pie
tūs bus išduodami lygiai 1 vai. Todėl ruoškitės būt* 
laiku.

Skaniai pasivalgyti puikiai pasivaišinti ir visą po
pietę praleisti tyrame ore gražiame miške tarp žalių me
džių yra didžiausias malonumas. Todėl tos progas ne
praleiskite. Visi ir visos esate nuoširdžiai kviečiami.

Rengėjai

Social Security News NEWYORKIEčIŲ 
ATYDAI!

Questions & Answers
Q. I am 63 years of age. 

Do I have to retire com
pletely before I can file for 
my social security benefits?

A. No. If you do not earn 
over $1,680 in a year, you 
can receive checks for the 
entire year.

Q. I earn much more than 
$1.680 in a year, but I am 
laid off during the slow 
season. Can I receive any 
social security checks?

A. Yes, you can receive a 
check for any month in 
which you did not earn 
over $140,. For example, 
school teachers can receive 
benefits for the summer 
months of July and August 
when they do not work.

A self-employed person 
can get his check for any 
month in which he does 
little work in his business.

Q. I earn about $3.600 a 
year and work steadily for 
over $140 in all months; 
Am I losing social security 
by not filing now?

A. ' There may be some 
benefits due you. This de
pends on the amount of 
vour monthly social secur
ity check and your total 
earnings for the year.

If you are a widow age 
60, or a worker age 62, con
tact vour local social secur
ity office to find out if you 
can receive any social se
curity benefits while work
ing.

The Jamaica Social Se
curity office is at 165-15 
«8th Avenue, Jamaica. Of
fice hours are 9:00 A. M. to 
5:00 P. M. Mondav thru Fri
day and until 8:00 P. M. 
Thursday evenings. The 
telephone number is 291- 
3200.

Kietesnis už plieną 
stiklas

TSRS pagamintas kietes
nis už plieną ir labiau per
matomas už orą stiklas. Jis 
nepraranda savo savybių ir 
2,000° C temperatūroje. Pa
sirodo, kad žaliavą jo ga
mybai — kalnu kristalą — 
galima pakeisti sintetiniais 
kristalais. Jie 1 auginami 
šarmų tirpale, esant dide
liam slėgimui.

Mano Pageidavimas
Man mirus, lai mano pelenus padeda šalia ma

no mylimųjų—mano vyro ir sūnaus, kurių kapai 
yra Vilties kapinėse. Tai toks mano pageidavimas.

* ’

Agota Motejaitienė, •
Worcester, Mass.

Ruoškite Mašinas Į 
Waterburį

Newyorkieciai ir iš apy
linkės lietuviai, kviečiame 
jus vykti į spaudos naudai 
sueigą] kuri įvyks pas dd. 
Vaitonius jų puikioj sody
boje, 28 Roosevelt Drive. 
Waterbury, Conn.
Įvyks liepos 27 d. Kelione 

ne ilga, gražus važinėjimas.
Vairuotojai, kurie vyksi

te tą dieną ir turėsite vie
tos mašinoj, paskambinkite 
į raštinę, kad galėtume už
registruoti keleivius. Ačiū!

—Administracija

KONFRO NTACIJA
(Tęsinys iš 2-ro psl.)

Nacionalinė negrų orga
nizacija, National Associa
tion for the Advancement 
of Colored People, kurios 
vadas yra negru sąjūdžio 
veteranas Roy Wilkins, sa
vo 60-metinėje konvencijoje 
Jackson Miss., birželio 30 
d., i nedviprasmiškai pa
smerkė “popierinę” savo 
jaunų entuziastu grupuotę, 
vadovaujamą James For- 
mano, kuri reikalauja 500 
milijonu dolerių iš baltųjų 
bažnyčių “renaracijos”- 
kontribucijos. Jos vadai 
sako, jog reikalavimas iš 
bažnvčių kontribucijos nė
ra teisingas ar logingas at
silyginimas negrams už jų 
vergovės metu nuoskaudas.

Taigi skirtiniu.nuomonių 
yra vienoje ir kitoje pusėje.

Stambiausias žvejybos 
laivų eksportuotojas

Pernai Lenkija pardavė 
užsienio laivyboms 86 lai
vus. 1968 m. Lenkijos lai
vų statyklos užėmė pirmą 
vieta pasaulyje pagal žvejy
bos laivu eksnortą, pralenk
damos Japoniją ir VDR, ir 
septintą vieta pagal laivų 
eksportą apskritai.

Lenkijos laivų statyklos 
užsienio užsakovams pasta
tė 60 žvejybos laivų, iš jų 
16 Tarybų Sąjungai. Pirmą 
kartą lenkų gamyklos lai
vai papildė Rumunijos, Li
bijos ir Anglijos, Meksikos 
ir Irano žvejybos flotiles, 
Didžiausias klientas tebėra 
Tarybų Sąjunga, užsakiusi 
35 laivus.

Penktadienis, Liepos (July) 11, 1969,
***—*—^^^T**— t-—*————

Parengimų Kalendorių
Liepos 20 d.

Laisviečių pietūs Forest 
Parke. Pradžia 1 vai. Jei
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.

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

Turėsime talką
Praėjusiame susirinkime 

“Laisvės” direktoriai nuta-. 
re sudaryti gražią talka 0^ 
maliavojimui ir išgražini- 
mui Administracijos ir Re
dakcijos kambarių, taip pat 
langų ir durų iš lauko. Yra 
dar ir kitokių darbelių? Tai 
bus ateinantį šeštadienį. lie
pos 12 diena. Kurie norėtu
mėte ir galėtumėte prisidė
ti prie talkos, esate labai 
prašomi. Pribūkite iš pat 
ryto. Didelis ačių iš anksto.

SVEIKINA Iš 
ESTONIJOS

Miela Lilija! Sveikinu iš 
Estonijos. Mes esame labai 
užimti, visur mus vedžioja, 
viskas įdomu. Oras puikus. 
Šį vakarą būsime atidary
mo festivalio koncerte.

Iki... !lse. *
4

Automobiliai*
Dėl Giminių gyvenančių 

USSR
Mums tik dabar pavyko gauti 

pasirinkimą ant

LIMITUOTOS KVOTOS

MOSKVITCH 408—E
Vėliausi Modeliai —

Eksportavimo Rūšies
•

Limituotas laikas—pirmutiniam
atėjus—Pirmutinis patarnavimas

•
$2495.00— ~

TUOJ PRISTATYTAS

Skubinkite užsakymą 
ir pinigus:

PODAROGIFTS, INC.
(ar j jų skyrius)

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

Tel. 212-228-9547 1

IŠNUOMOJAME 
KAMBARIUS

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

Tel. 442-4641 (49-52)

PARDAVIMAI
Parduodu elektrinę mašiną išvaly

mui kanalizacijų už prieinamą kainą 
—130.

Taipgi parduodu drabužiams 9^ 
dėti spintą, su stalčiais, irgi už pa
einamą kainą $25. Kai pirkau šiuos 
dalykus, tai brangiai mokėjau. Hte- 
kas labai gerame stovyje. Prašome 
skambinti: CL 8-6340. (47-50) >




