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A. Bimba

Reikia pasidžiaugti, kad 
“Laisvės” piknikas Worceste- 
ryje buvo vienas iš geriausiai 
ytūkusių. Matėsi, kad uste- 
riečiai buvo gerai pasiruošę. 
Skaitlingos publikos aptarna
vimas buvo kuo puikiausias.

Visų laisviečių nuoširdžiau
sia padėka pikniko surengė- 
jams.

Taip pat labai gražiai pavy- 
vyko parengimas pas geruo
sius mūsų spaudos rėmėjus 
ūkininkus Ramanauskus. Gai-
la, kad draugė Ramanauskie
nė dar vis nesijaučia gerai. 
Visi mes linkime jai greitai ir 
pilnai susveikti.

Abiejuose piknikuose gau
ta “Laisvei” tiesioginių dova
nų. Visų aukotojų vardai bus 
paskelbti.

Bet kaip su mumis pačiais 
niujorkiečiais?

‘ Mes neprivalome atsilikti. 
Lįūsų rengiami pietūs ateinan
tį sekmadienį (liepos 20 d.) 
gražiajame Forest parke tu
rėtų taip pat pilnai pavykti.

^abejoju, kad dalyvaus vi
si lietuviškos spaudos ir lietu
vybės mylėtojai. O jų juk šia
me didmiestyje yra daug.

Protestantiškų Bažnyčių Ta
rybos prezidentas Arthur S. 
Fleming viešai paragino pre
zidentą Nixoną baigti Vietna-

Šiaurės Vietnamas 
atsistatė

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas skelbia, kad atstatė 
beveik viską, ką per keletą 
metų amerikiečių bombos 
išdaužė.

JAV oro jėgų viršininkas 
McConnell taipgi sako, kad 
Š. Vietname tiltai, keliai, 
namai, kurie buvo bombo
mis sudaužyti, dabar at
statyti ir viskas operuoja
ma, kaip kad niekas nebūtų 
paliesta.

Š. V. laikraštis “Nhan 
Dan” rašo, kad 2,600 koo
peratyvų per pirmuosius šių 
metų mėnesius padidino ga

mybą 6 proc. Pusė milijo
no darbininkų priklauso ko
operatyvams, kurie gamina 
117 skirtingų gamybos rū
šių, v

Ottawa. — Kanados par
lamentas nutarė padaryti 
prancūzų kalbą lygią ang
lų kalbai visose valdžios 
įstaigose.

San Juan, Puerto Rika.— 
Čia pasireiškė šiltinės epi
demija, kurioje jau yra 
daugiau kaip 2,000 susirgi
mų.

Argentinoje viešpatauja 
užsienio kapitalas

Buenos Aires.
kompanijos vis labiau kon
troliuoja Argentinos pramo
nę, pareiškė Argentinos 
ekonomistas Adas Fereras, 
kalbėdamas nacional i n ė j e 
ekonomikos mokslų akade
mijoje. Chemijoje, maši
nų gamyboje, naftos, ener
getikos ir automobilių pra
monėje, taip pąt transpor
te, pabrėžė jis, viešpatau
ja užsienio kapitalas.

Kaip toliau nurodė Argen
tinos ekonomistas, šioje ša
lyje veikiančios Amerikos 
kompanijos nuo 1961 iki

Užsienio 1966 metų padidino savo 
prekių gamybą ir pardavi
mą 66 procentais. Per tą 
pati laiką Argentinos nacio
nalinės pramonės produkci
jos apimtis padidėjo iš vi
so 13 procentų.

Tokijas. — Jungt. Valsti
jų valdžia ir daugelis biz
nierių pareiškė, nepasitenki
nimą, kad prekybos sutartis 
suteikia Japonijos prekybi
ninkams daugiau teisių 
Amerikoje, kaip amerikie
čiams prekybininkams Ja
ponijoje.

Tarybų Sąjunga už draugiškus 
santykius su Jungt. Valstijomis
Maskva. — TSRS Aukš

čiausiajai Tarybai (parla
mentui) raportuodamas 
apie tarptautinę padėtį, už
sienio reikalų .ministras 
Gromyko pasakė, kad Ta
rybų Sąjunga nori “drau
giškų santykių” su Jungti
nėmis Valstijomis, nori pa
sitarimų svarbiaisiais tarp
tautiniais klausimais.

Gromyko pabrėžė, kad 
karas Vietname turi būti 
baigtas, kad amerikinės jė
gos turi būti iš P. Vietna
mo ištrauktos. Taipgi jis 
nurodė reikalą Izraeliui pa
sitraukti iš užkariautų ara
bų žemių ir eiti prie susita
rimo, kuris garantuotų ara
bų ir Izraelio valstybių ne
priklausomybę ir saugumą.

Jis pasmerkė Kinijos prie
šišką politiką Tarybų Są
jungai ir kitoms socialisti
nėms šalims.

Maskva. — čia įvyko soli
darumo susirinkimas, ku
riame reikalauta ištraukti 
iš Pietų Korėjos JAV mi
ll tarines jėgas ir pasisaky
ta už Korėjos suvienijimą.

Mažėja aukso atsargos
Paryžius. — Valstybinės 

aukso ir laisvai konyerti- 
ruojamos valiutos atsargos 
Prancūzijoje birželio mėne
sį sumažėjo 130 milijonų 
frankų.

San Christopol, Venezue
la. — 78 metų, 22 vaikų tė
vas susituokė su 15 metų 
mergaite.

Nairobi, Kenija.—Užmuš
tojo Tom Mbojos laidotuvė
se dalyvavo 100,000 afrikie
čių. Riaušėse sužeista 70 
žmonių.

Žmonių sveikatos tarnyba krizę 
pergyvena, sako prez. Nixonas

Žada ištraukti JAV 
i 

karius per 16 mėn.
Washingtonas. — Prez. 

Nixonas žada ištraukti iš 
Pietų Vietnamo beveik vi
sus JAV karius iki 1970 m. 
kongresinių lapkričio mėn 
rinkimų. Tai reiškia, kad 
būtų ištraukti kariai per se
kamus 16 mėnesių. Dabar 
P. Vietname yra 538,0 00 
JAV karių.

Nixonas mano, kad tuo 
žygiu 1970 metais republi- 
konai gali ląjmėti daugu
mą vietų Kongrese ir Sena
te. Jeigu amerikiečių mili- 
tarinės jėgos pasiliktų iki 
pat rinkimų 1970 m., Nixo

nas mano, republikonai ti
krai pralaimėtų rinkimus.

Šiuo metu JAV karinė ko
manda Saigone reikalauja, 
kad Saigono valdžia padvi
gubintų savo kareivių skai
čių ir tuomi galėtų pava
duoti amerikiečius.

Washingtonas. — Justici
jos departamentas pareiš
kė, kad Waterbury, Conn., 
mokyklų sistema nesuteikia 
lygių teisių negrams ir pu- 
ertorikiečia m s ; reikalauja, 
kad rasinė diskriminacija 
būtų baigta.

Italijos Kompartija ragina 
sudaryti kairiųjų valdžią

mo karą. Jis nurodo, kad ne
užtenka šį karą deamerikoni- 
zuoti, palaipsniui mažinant 
ten amerikines jėgas, bet rei
kia jį tuojau nutraukti ir iš 
ten visiškai išsikraustyti.

Patarimas labai protingas. 
Deja, su juo Nixonas nesiskai
to, kaip nesiskaito su panašia 
nuomone beveik pusės visų 
Senato narių ir šimtų kitų pla- 
či<W žinomų veikėjų.

Mūsų nuomonė apie “veiks
nius” ir “vaduotojus” susilau
kė labai tvirtos paramos iš ti
krai ’ nepaprasto šaltinio. 

/. Mums visuomet atrodė, kad 
‘ pilnai dvasiniai sveiki žmonės 
. ‘ nerašytų ir nekalbėtų apie sa- 

' vp gimtąjį kraštą ir savo tau
ta^ taip, kaip rašo ir kalba 
VLIKo, ALTo, BALFo vadai 
ir reakcinės spaudos redakto
riai.

Lygiai tokios išvados, matyt, 
yra priėjęs ir kanadiečių “Ne
priklausomos Lietuvos” re
daktorius Henrikas /Nagys. 

» Jis (birž. 25 d.) šaukia: “pra
dedam rimtai nuogąstauti dėl 
mūsų eg žilio dvasinės sveika
tos stovio”.

Nuogastavimas labai tvirtai 
pagrįstas.

Mums tik labai gaila, kad 
pats Nagys dar vis nepajėgia 
prieiti kitos sveikos išvados, 
būtent, kad reikia atsisveikin
ti su tais dvasine sveikata 
pašlijusiais žmonėmis. Labai 

j gaila, kad ir jis pats tokiais 
;pat melais ir šmeižtais apie 

i Lietuvą tebemaitina savo skai- 
( t^Ujus, kaip “Draugas”’, 

“Naujienos”, “Keleivi s”, 
r “Bjąrbininkas”, “Tėvynė” ir 

“Wva”.
(Tąsa 6-amę

Maisto kainos vėl nesvietiškai
pakilo; infliacijos pavojus

Washingtonas. — Birže
lio mėn. urminės prekių 
kainos pakilo 1.2 proc. Dau
giausia pakilo maisto kai

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pasakę, kad žmo
nių sveikatos tąrnyba dabar 
pergyvena didžiulę krizę. 
Jis kritikavo valdžios pro
gramą sveikatos reikalais. 
Reikalavo grięžtų reformų.

Sveikatos, švietimo ir 
Labdarybės sekretorius 
Finch patvirtino N i x o n o 
teigimą, kad sveikatos rei
kalai yra krizėje, kad me
dicininis aptarnavimas ne
tvarkingas. Ligoninės per
gyvena didelius trūkumus. 
Vaistų kainos nesvietiškai 
kyla aukštyn.

.0-------------------------------------------------------

NeW Orleans, La. — Le- 
banietis profesorius Hąg- 
gar, dirbęs- Southern 1 uni-
versitete, paleistas' iš darbo 
ir nuskirtas deportuoti už 
rėmimą negrų kovų. .

Maskva.—Iš 92 šalių jau
nimo organizacijų delegatai 
čia suvažiavę aptaria tarp
tautinius jaunimo klausi
mus.

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos generalinis 
sekretorius Luigi Longo 
ragina sudaryti kairiųjų 
partijų koalicinę valdžią.

Krikščionių demokratų ir 
socialistų koalicinė valdžia 
rezignavo, negalėjusi per
gyventi ekonominės ir'po
litinės krizės. Pasitraukusi 
valdžia neturėjusi pasitikė
jimo darbininkuose. Strei
kai nuolat siautėja,* kovos 
didėja.

Jeigu būtų sudaryta kai
riųjų partijų koalicinė val
džia, tai ji turėtų darbinin

kų pasitikėjimą ir darbo 
unijos ją remtų, sako Kom
partijos vadovas. Tokia val
džia galėtų panaikinti poli
tinę ir ekonominę krizę.

i Melbourne. —- Vienas mi- < 
liionas Australijos moterų, 
dirbančių pramonėje, dabar 
gaus lygų su vyrais mokestį 
už tokį pat darbą.

Guaratingueta, Brazilija.
109 metų Jose Porfirio de 
Araujo vedė ketvirtąją 
žmoną 49 metų. Turi 23 
vaikus.

nos.
Agrikultūros departamen

to ekonomikas Hiemstra nu
rodo, kad dabar maistui 
tenka išleisti 17.2 iš kiekvie
no namo parsinešto dolerio. 
Mėsos kainos jau pakilo 
nuo 25 iki 30 proc.

Nepaisant to, kad prez. 
Nixonas ragina kovoti prieš 
infliaciją, prekių kainų ne
kelti, bet kainos nuolat kyla 
ir kyla, infliacija didėja.

Australija planuoja 
pasitraukti iš P. V.
Canberra. — Australijos 

valdžia planuojanti ištrauk
ti 8,000 karių jėgą iš Pie
tų Vietnamo, kur jie pade
da Jungt. Valstijų jėgoms 
kariauti.

Premjeras Gortonas pa
sakė, kad ir Australija gali 
ištraukti savo jėgas iš Pie
tų Vietnamo, jeigu Jungti. 
Valstijos mažina karines 
jėgas P. Vietname.

Washingtonas.—Dr. Sam 
Sheppard skundžiasi, kad 
Ohio kalėjimo pareigūnai jį 
surakinę laikė, mušė gumi
niais vanadžiais' ir izoliuotą 
laikė, kam jis apeliuoja nu
baudimą už žmonos nužu
dymą.

Astronautas Borman 
patenkintas kelione

Maskva. — Amerikietis 
astronautas Borman su sa
vo šeima baigė kelionę Ta
rybų Sąjungoje. Jie lankė
si daugely miestų, buvo Si
bire. Visur juos draugiškai 
priėmė.

Jis pareiškė, kad visa šei
ma yra patenkinta kelione. 
Susitiko su daugeliu žmo
nių ir linksmai 10 dienų 
praleido.

Susitiko su tarybiniais 
kosmonautais ir pasidalino 
nuomonėmis apie jo kelionę 
į Mėnulį ir atgal.

New Yorkas. —- Apskai
čiuojama, kad 65,000 mote
rų šiais metais turės krūtų 
vėžį, nuo kurio mirs apie 
28,000.

Atominių bombų 
kankiniai protestuoja
Tokijas. — Daugiau kaip 

300 taikos ■ kovotojų, dau
giausia atominių bombų 
kankinių, maršavo 450 my
lių pareikšti protestą bran
duoliniams ginklam, suda
rantiems naujo karo pavo
ju

Amerikos atominių bombų 
kankiniai iš Hirošimos ir 
Nagasakio susirinks rug- 
piūčio 16 d. minėti 24 metų 
sukaktį nuo atominių bom
bų tragedijos.

Briuselis. — Belgijos už-
sienio reikalų ministras 
Harmelis liepos 23 d. vyks 
Maskvon tartis su Gromy
ko Europos saugumo konfe-ko nuropos saugumo kohii 

pusi.) Į rencijos šaukimo reikalu.

New Delhi, Indija.—Žval
gy binininkai rap o r t u o j a, 
kad Tarybų Sąjunga susi
tarė pastatyti Pakistanui 
naują uostą.

Washingtonas. — Nebal
tųjų bedarbių skaičius pa
kilo iki 7 proc. birželio mėn.

Prez. Nixono politika 
pataikaują rasistams
Philadelphia, Pa.— Dau

giau kaip 550 katalikų vie
nuolių kaltina prezi. Nixo- 
ną už traukimąsi nuo mo
kyklų desegregacijos rugsė
jo mėn.

Jos moko negrų ir indėnų 
vaikus 21 valstijoje ir turi 
daug patyrimo rasinės dis
kriminacijos klausimu. Jų 
atviras laiškas ragina Nix- 
oną paspartinti desegrega- 
ciją mokyklose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva.— TSRS kosmi

nis laivas Luna 15 keliauja 
link Mėnulio*. Liepos 16 d. 
jis pasieks Mėnulį, mano
ma, nusileis, pasisems že
mių ir grįš atgal į Žemę. 
Luna 15 keliauja be žmo
gaus, veikia mechaniškai 
tolesnėms Menulio moksli
nėms studijoms.

Cape Kennedy, Fla.-— A- 
pollo 11 baigiamas paruošti 
kelionei į Mėnulį. Astrona
utai Amstrong, Collins ir 
Aldrin praktikuojasi, kaip 
sėkmingai nusileisti ant 
Mėnulio paviršiausi. Trečia

dienį, liepos 16, jie pradės 
istorinę misiją.

New Delhi, Indija.— Ki
nijos ir Indijos rubežiaus 
sargai apsišaudė.

Maskva.-^ Kinija sutiko 
atnaujinti pasitarimus su 
Tarybų Sąjunga rubežiaus 
upių plaukiojimo klausimu.

Washingtonas.—Apie 200 
tūkstančių žmonių žuvo vi
same pasaulyje automobilių 
nelaimėse 1968 m. Jungti
nėse Valstijose užmušta 
apie 55,000.

Negrai kongresmanai kritikuoja 
prez. Nixono administraciją

Washingtonas. — Devyni 
negrai demokratai kongres
manai pareiškė nepasitenki
nimą Nixono administraci
jos pasisakymu lėtinti kovą 
prieš rasinę diskriminaciją.

Jie parašė laišką Federal 
Equal Employment Oppor
tunity Commission. Laiške 
nurodo, kad darbuose tebė
ra rasinė diskriminacija, 
nededamos pastangos dau
giau negrų priimti į įvai
rius darbus, kaip reikalau
ja federaliniai įstatymai.

Lumumbos universiteto 
studentai

Maskva.—500 Lumumbos 
universiteto studentų baigė 
mokslą ir dabkr ruošiąsi iš
vykti į savo 65 šalis.

Konge užmuštojo patrio
to P. Lumumbos vardu uni
versitetas jau išmokė 2,300 
inžinierių, daktarų, agrono- 
fų, advokatų ir kitų moksli
ninkų iš įvairių šalių.

Washingtonas. — Atvyko 
Etiopijos’ karalius Seles- 
sie ir buvo prez. Nixono ir 
jo žmonos priimtas Baltuo
siuose rūmuose.

0-------------------------------------------------------

Honolulu. — Hawaii vals
tijoje maisto kainos aukš
tesnės nuo 15 iki 20 proc., 
kaip vakarinėse valstijose, 
seklbia JAV Darbo Statisti
kų Biuras.'

Nori daugiau jėgų 
kovai su komunizmu
Washingtonas. — FBI di

rektorius Hooveris nori 233 
milijonų dolerių ir daugiau 
agentų kovai su komunizmu 
Amerikoje.

Hooveris nurodo, kad ko
legijose ir universitetuose 
daugelis studentų yra apsi- 
krėtę komunistinėmis idėjo
mis, ypač tie, kurie kovoja 
prieš karą Vietname ir už 
reformas moksle.

New Yorkas. — American 
Cancer Society raportuoja, 
kad 21 milijonas amerikie
čių metė rūkyti, bet plau
čių vŽys nesulaikomai ple
čiasi.

Kinija—pavojinga
Tokijas.—JAV-Japonijos 

saugumo komitete Jungt. 
Valstijų atstovas nurodė, 
kad Kinija išvysto savo 
branduolinius ginklus grei
čiau, negu tikėtasi. O tai 
susidaro atominio karo pa
vojus.

Jungt. Valstijos patarė 
Japonijai sutartingai veikti 
prieš karo pavojų iš Kini
jos pusės.

New Delhi. — Indija pla
nuoja pasiųsti Kubai 120,- 
000 tonų plieno. z
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Kodėl nepasirašė?
NESIGIRDI, kad kita kuri šalis taip įtemptai to

bulintų ir gamintų cheminius ir biologinius karo pabūk
lus, kaip mūsų Amerika. Tam jau išleista ir išleidžiama 
šimtai milijonų dolerių kasmet. Tam baisiam reikalui 
pakinkytos ne tik fabrikų, bet ir beveik visų šalies uni
versitetų laboratorijos. Tose laboratorijose išrastos ir 
ruošiamos bakterijos, kuriomis galima užkrėsti pasaulį 
tokiomis baisiomis ligomis, prieš kurias kovoti mokslas 
dar nežino jokių vaistų!

Jau turime bėdos su “nusenusiomis” dujomis, kurių 
buvo prigaminta didžiausia kiekybė. Nebeišmanoma, 
kaip jų atsikratyti. O milijonai ir milijonai dolerių išlei
džiama gaminimui naujų ir dar pavojingesnių dujų.

Tai tokia beprotybė, kokios žmogus prieš kokį šimtą 
metų nė įsivaizduoti negalėjo. O jį vykdoma ne kur ki
tur, bet Amerikoje!

Cheminių ir biologinių ginklų pavojus jau buvo pa
justas Pirmajame pasauliniame kare. Atsimename, kiek 
daug jaunų amerikiečių sugrįžo iš Europos su nuodin
gomis dujomis sugadintais plaučiais.

1925 metais Ženevoje buvo padaryta sutartis, ku
rioje draudžiama karuose vartoti cheminius ir biologi
nius ginklus. Sutartį pasirašė 60 šalių. Sunku net tikėti, 
bet taip yra: iš visų civilizuotų kraštų sutarties neužgy- 
i’ė ir nepasirašė tiktai mūsų Jungtinės Amerikos Vals
tijos! Dar ir šiandien ta protinga sutartis neturi Ame
rikos parašo. Tą faktą šiomis dienomis priminė ir ko
mercinė spauda. Pav., net toks kapitalo organas kaip 
“The N. Y. Times” reikalauja, kad ta sutartis būtų tuoj 
užgirta ir kad būtų be delsimo nutrauktas cheminių ir 
biologinių karo priemonių tobulinimas ir gaminimas.

Bet neatrodo, kad prezidentas Nixonas ir jo vyriau
sybė to patarimo paklustų.

KRITIKUOJA
NIXONO POLITIKĄ

“New* York Post” (liepos 
8 d.) kritikuoja prezidentą 
Nixoną už siekimą save iš- 
sigarsinti. O tas, girdi, nei
na nei jam, nei Amerikai į 
gerą.

Pav., jo pasimojimas vyk
ti į Rumuniją išprovokavo 
Tarybų Sąjungą atsiųsti 
karo laivyną Kubon į sve
čius.

Taip pat prezidento nuta- 
riams su astronautais pie
tauti buvo niekas daugiau, 
kaip siekimas pasigarsinti.

Laikraštis sako: “Nejau
gi Baltuosiuose Rūmuose 
nesiranda tokio žmogaus, 
kuris sutiktų pamokyti 
(prezidentą) protingo užsi
laikymo ir padoraus politi
nio skonio?”

DAR DAUGIAU 
REIKIA RAŠYTI 
APIE KOMUNIZMĄ

Smetonininkas Ig. Andra- 
šiūnas Cleveland© laikraš
tyje kritikuoja tuos, kurie 
sako, “kad jie puikiai pa
žįsta komunizmą ir be rei
kalo kai kurie laikraščiai 
dar vis bando apie be galo 
aiškų klausimą rašyti ir iš 
naujo aiškinti.”

Jie esą suklydę ir suklai
dinti. Tokiai savo išvadai 
paremti jis pasikviečia Ste
faniją Rukienę, kuri esanti 
pasakius, kad “Laisvas pa
saulis nieko neišmano apie 
komunizmo užmačias ir ke
tinimus.”

I

SVARBU, KAD DĖDĖS 
ŠAMO NEBIJOJO

Z. Janauskas kanadiečių 
“Liaudies Balse” (liepos 4 
d.) rašo:

JAV valdovai sparčiai ne
tenka įtakos ir galios užsieny
je.

Štai, Lotynų Amerikoje, kur 
jų bilijonai dolerių sudėti, Ro- 
ckefelleris nebegali pasirody
ti.

Rockefelleris, kaip asmuo, 
žinoma, gal neturi ten tiek 
daug priešų, bet kada jis ten 
nuvyko kaip JAV prezidento 
pasiuntinys — visur jį pasiti
ko nedraugiškos demonstraci
jos.

Dėdė Samas tenai nepagei
daujamas, nes tas “dėdė” ne 
malonus draugas, o aršus iš
naudotojas.

Stebėtina, kad tokios mažos 
valstybės, kaip Peru, Bolivija 
ir kitos, jau išdrįsta kibti tam 
“dėdei” į akis. >

Peru jau yra nacionalizavu
si amerikiečių didžiausius 
aliejaus šaltinius, o dabar ren
giasi nacionalizuoti jų planta
cijas ir išdalinti jas valstie
čiams.

Amerikiečiai per savo kom
panijas ir trustus ten valdo 
didžiuosius žemės turtus, 
plantacijas ir kita.

Kuba jau viską yra iiš ame
rikiečių atėmusi, nacionaliza
vusi, 
giasi

Tą padaryti dabar ren- 
Peru.
po Peru, aišku, seks ki-

tos.
Ir taip viena po kitos kar

po Amerikos imperialistų ga
lią.

Nebebijo.
Nors JAV ir grūmoja nukir

timu “paramos”, bet del 
mažai kas besirūpina.

to

Tarybų Lietuvos išvadavimo 25-osioms metinėms

Lietuvos širdis!

Italijos komunistų pasiūlymas
PLAČIAI kalbama-apie Italijos Komunistų Partijos 

siekimą įeiti į valdžią. Bet, žinoma, ji negalvoja įeiti į 
paprastą buržuazinę koalicinę valdžią. Ji siūlo kairie
siems socialistams ir krikščionims demokratams kartu 
su komunistais sudaryti naują koalicinę vyriausybę. Ji 
mano, kad jos pasiūlymą būtų galima be delsimo prak
tikoje įvykdyti.

Kaip žinia, tiek socialistuose, tiek krikščionyse demo
kratuose yra gilus pasidalijimas tarp reakcininkų ir 
kairiųjų. Kaip tik kairiųjų socialistų sukilimas prieš sa
vo vadovybę nuvertė iki šiol veikusią koaliciją,

Italijos Komunistų Partija yra labai tvirta. Ji turi 
daugiau kaip pusantro milijono narių. Paskutiniais rin
kimais už jos kandidatus buvo paduota daugiau kaip 
devyni milijonai balsų. Kaip diena aišku, kad kairiųjų 
jėgų vyriausybė, kurioje žymų vaidmenį vaidintų Komu
nistų Partija, yra praktiška išeitis iš dabartinės politi
nės krizės. Tiktai klausimas, ar socialistai ir krikščionys 
demokratai kreips dėmesio į komunistų siūlymą.

JIS Už KARĄ IR 
KAPITALIZMĄ

Klerikalui J. Venckui ne
patinka komunistų argu
mentas, kad Vietnamo ka
ras yra nemoralus ir kad iš 
jo Amerikai reikia kuo 
greičiausiai p a s i t r a u k ti. 
Straipsnyje “Studentų riau
šės ir intelektualai” jis 
tvirtina, kad šis barbariš
kas karas “tikrumoje yra 
kova tarp komunizmo ir 
kapitalizmo, tarp demokra
tijos ir diktatūros, tarp at
eizmo i r krikščionybės.” 
Kadangi jis už kapitalizmą 
ir krikščionybę, tai ir už šį

IR JIS PATAIKĖ
Įžymusis klerikalų galvo

čius Gediminas Galva sa
ko:

“Rockefellerio kelionė te
buvo naudinga patirti, kad 
Pietų Amerikos gyventojų 
pagieža JA Valstijoms žy
miai yra padidėjusi. Jei 
Washingtonas ir toliau ves 
tą pačią politiką — iš ne
turtingų kraštų pelnytis 
turčiams pralobti, pagieža 
prieš šiauriečius dar labiau 
stiprės”.

Išvada1 teisinga.

Vidurio Rytuose gaisras
JAU ir Jungtinių Tautų sekretorius U Thant sako, 

kad Vidurio Rytuose tarp izraeliečių ir arabų verda ti
kras karas ir kad visos jo pastangos tą gaisrą užgesinti 
veltui. Jis sako, kad Jungtinių, Tautų komisija paliau
boms prižiūrėti yra bejėgė, nes su ja niekas nesiskaito. 
O susikirtimai kasdien aštrėja. Abi pusės didžiuojasi 
“laimėjimais.”

“Keturi didieji” tarėsi tarėsi ir nesusitarė. Paliko 
“Dviem Didiesiems,” būtent, Jungtinėms Valstijoms ir 
Tarybų Sąjungai, bet, atrodo, ir jos prie bendros kalbos 
neprieina.

Visiems aišku, kad Vidurio Rytuose gaisras užgestų 
rytoj, jeigu Izraelis įvykdytų Jungtinių Tautų rezoliuci
ją ir išsikraustytų iš užgrobtų arabiškų žemių ir sugrą
žintų arabams jų sektorių Jeruzalime. Deja, tokiam žy
giui izraeliečiai nesiruošia.

Bėda su šiuo žmogumi 
yra tame, kad jis pats nesi
skubino į Vietnamo džiung- 
es numirti už tą kapitaliz
mą ir krikščionybę. Jis ka
riauja tik liežuviu.

Galima garantuoti, kad 
jeigu išeitų toks patvarky
mas, jog visi tie, kurie kal
ba ir agituoja už karą, bus 
suimti ir prievarta nuvežti 
žūti, ponas Venękus kaip 
už liežuvio kariamas rėktų, 
xad karo nereikia!

Washingtonas. — Federa- 
liniai taupymo bonai pasi
darė visai nepopuliarūs, kai 
bankai moka 5 proc. palūkų, 
o valdžia tik 4.25 procento. 
Planuojama procentus pa
didinti, 
banko 
tais.

gal sulyginti su 
mokamais procen-

Yorkas. — Kolum-New
bijos universitetas panaiki
no 112 metų veikusią kape
liono vietą, kadangi religi
nės pareigos universitete 
pasikeitė.

Kaip arterijos siejasi su žmogaus širdimi, taip visi 
Lietuvos keliai jungiasi su Vilniumi. Ir tai suprantama: 
Vilnius—Lietuvos sostinė, o sostinė—tautos širdis.

Kur dunkso didinga pilis ant kalvos, 
Vilnelė su Nerimi šneka —
Ten Vilnius, ten Vilnius — širdis Lietuvos, 
Nuo amžių tik Lietuvai plaka, — 

dainavo poetas Kostas 
vių tautos jausmus.

Visada už Lietuvą
Tiesa, buvo sunkių 

skaudžių laikotarpių, kada 
keliai į Vilnių buvo uždary
ti, o sostinė-širdis atskirta 
nuo Lietuvos. Todėl su di
deliu džiaugsmu prisimena
me istorines dienas, kai už
daryti keliai j mylimą sosti
nę buvo vėl atidaromi. Ne 
kartą juos atidarydavo Ta
rybų valstybė. Ji visą lai
ką tarptautinėje arenoje 
nuosekliai kėlė ir gynė po
ziciją, kad Vilnius priklau
so Lietuvai.

Neužmirštame audringų 
1920 metų liepos dienų, kai 
jaunos Tarybų valstybės 
armija išvadavo Vilnių iš 
pilsudskininkų okupac i j o s 
grąžino Lie tu vo i jos širdį.

Lygiai taip pat amžiams 
įeina į mūsų tautos istoriją 
liepos 13-oji —• Vilniaus iš
vadavimo iš vokiškųjų fa
šistinių grobikų diena, sim
bolizuojantį visos Lietuvos 
išvadavimą. 1944 m. liepos 
13 d. paskelbtas Vyriausio
jo kariuomenės vado įsaky
mas armijos generolui I. 
Černiachovskiui pranešė vi
sam pasauliui, kad 3-ojo 
Baltarusijos fronto kariuo
menė “liepos 13 dieną po 
penkių dienų mūšių sunai
kino vokiečių įgulą, apsup
tą Vilniaus mięste, ir išva
davo Lietuvos Tarybų Res
publikos sostinę iš’ fašisti
nių grobikų.”

Didvyriškoje kovoje 
už savo šalį

Didvyriška įvairių tauty
bių karių kova Vilniaus 
gatvėse susišaukė su Lietu
vos liaudies sūnų didvyriš- 
komu. Kovodami 16-ojoje 
Lietuviškoje divizijoje, jie 
atkakliai veržėsi į vakarus, 
vaduodami Lietuvos mies
tus ir kaimus. Su Tarybinės 
Armijos daliniais glaudžiai 
bendradarbiavo Lietuvos 
partizanai, pasiryžę vyk
dyti sunkiausias užduotis.

Ketvirtis amžiaus praėjo 
nuo tų dienų. Tada, prieš 
25 metus, didvyriškoji Ta
rybinė Armija, pergalingai 
triuškindama hitlerinę ka
riauną, tiesė kelius ne tik į 
Vilnių, bet ir iš Vilniaus į 
Klaipėdą — kelius iki galu
tinio Lietuvos išvadavimo.

Kovos už Vilnių įrašė 
ryškiausius puslapius mūsų 
tautos metraštyje. Vilniaus

Kubilinskas, išreikšdamas lietu-

bei

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
LIEPOS 16-JI gali mokslo istorijon įeiti kaip viena 

didžiausių dienų.
Šiuos žodžius rašant niekas nėra pasikeitę. Trys 

drąsieji mūsų astronautai — Neil A. Armstrong, pulk. 
Edwin 'F. Aldrin ir Įeit. pulk. Michael Collins—pasikels 
iŠ Cape Kennedy erdvėlaivyje “Apollo 11” ir leisis link 
Mėnulio. O jį pasiekę bandys į jį nusileisti; Pirmą kartą 
žmogus įkels koją į Mėnulį!

Visas pasaulis nuoširdžiai linki astronautams sek- 
m mes!
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metraštis — tai visos Lie
tuvos metraštis. Jame at
sispindi didžio humanišku
mo revoliucinė dvasia, pro
letarinis internaci o n a 1 i z- 
mas.

Čia, Vilniuje, lankėsi Le
ninas — didysis kovotojas 
už visos žmonijos laisvę ir 
laime. Čia gyveno ir kovo
jo ištiki”ū jo mokiniai — 
Feliksas Dzeržinskis ir Vin
cas Mickevičius-Kapsuk a s. 
Čia 1918 metais Vilniaus 
darbo žmonės iškilmingai 
pavadino Leniną “Lietuvos 
darbininkų klasės kelrodine 
žvaigžde.”

Ne veltui buvo lietas 
kraujas

Ne, ne veltui Lietuvos 
liaudis liejo kraują už lais
vą, socialistinį Vilnių, už jo 
šviesią ateitį. Senoji Lie
tuvos sostinė, kaip ir visa 
lietuviška žemė, neatpažįs
tamai pasikeitė, atjaunėjo, 
pradėjo gyventi naują, 
Idestintį gyvenimą. Vilniu
je pastatyta daug naujų 
stambių pramonės įmonių, 
naujų mokslo, mokymo ir 
kultūros įstaigų. Išaugo 
Žirmūnai, Lazdynai ir kiti 
miesto kvartalai su pato
giais namais vilniečiams. 
Lietuvos sostinė tapo tikrai 
stambiu pramonės, mokslo 
ir kultūros i centru; >
Visur milžiniški poslinkiai
Džiuginantys Vilniaus 

pasiekimai yra neatskiria
mi nuo visų gimtojo krašto 
laimėjimų. Milžiniškus po
slinkius matome visose Lie
tuvos gyvenimo srityse. — 
pramonėje ir žemės ūkyje, 
moksle ir kultūroje, liau
dies švietime ir sveikatos 
apsaugoje. Visų šių laimė
jimų šiandien neneigia net 
pikčiausieji priešai, jų tar
pe ir vadinami lietuviškieji 
“vaduotojai.” Tačiau kles
tintis Vilnius jiems yra ta
rytum krislas akyse. Todėl 
jie nesigaili mūsų sostinei 
pikto melo ir šmeižto, visų 
pirma primesdami jai kaž
kokį “nutautėjimą,’’ ir pan. 
Poetas Juozas Mikuckis, ku
riam teko būti ar gyventi 
Vilniuje iki 1940 metų, ne
seniai Amerikos lietuvių 
spaudoje rašė:

“Neperdėdamas galiu 
tvirtinti, kad lietuvių kalba 
Vilniuje buvo retenybė..- 
Tik Tarybų Sąjungai grąži
nus Vilnių Lietuvai, smeto
ninės. vyriausybės -“impor
tuota” į Vilnių Kauno mi
nisterijų valdininkija, ka
riuomene ir policija papildė 
lietuvių skaičių.”
Jie neturi mokslinės teisės

Šių žodžių autorius, seno
sios kartos rašytojas, praė
jusiais metais grįžęs iš 
Amerikos, kur gyveno nuo 
1949 metų, tokias mintis 
išreiškė protestuodamas 
^)rieš įžūlų “vaduotojų” 
melą apie Vilniaus “nelie- 
tuviškumą.”

Tai visiškai pagrįstas ir 
suprantamas protestas. Juk 
ne paslaptis, kad nūdienių 
“vaduotojų” šulai, stovėję 
prie fašistinės valdžios vai
ro Lietuvoje, 1938 metais 
faktiškai buvo išsižadėję

Vilniaus Lenkijos impe^įa- 
listų naudai. Argi tai ne 
šlykščiausias lietuvių tei
tos interesų išdavimas? Ko
kią moralinę teisę jie dabar 
turi kalbėti apie Vilnių?

Kvietimas į naujus i. 
laimėjimus

Šiandieninis Vilnius, pasi
puošęs gėlėmis ir g i e d r i a 
žmonių nuotaika, su nema
tytu pakilimu — kaip ir vi
sa Lietuva — švenčia išva
davimo sukaktuves. Lietu
vos Komunistų partijos 
Centro Komiteto nutarimas 
apie respublikos miestų ir 
rajonų išvadavimo iš vokiš
kųjų grobikų metines skati
na šias šventes pagerbti 
konkrečiais darbais: tobu
linti gamybą, kelti jos efek
tyvumą, siekti naujų kul
tūros laimėjimų, ugdyti 
meilę Tėvynei.

Patriotinis šių uždavinių 
vykdymas — didžiausia 
garba Vilniui, Lenino 
nu apdovanotai Lietuvai, 
vieai mūsų Tėvynei.

Donatas Rodą
Vilnius, 1969 m. liepa

466 Nauji pramonės 
objektai

1968 metais Lenkijos eko
nominiame žemėlapyje atsi
rado 466 nauji pramonės 
objektai.

Nontnuvo ir Serišo elek
trinėse ėmė veikti nauji 
energetiniai blokai, polino 
hidroelektrinėje — du nauji 
turbogenerat oriai. Nega
lima neprisiminti to, kad 
Lenino kombinate atiduotas 
naudojimui galingas slia- 
bingas, o tokių objektų 
ma tik labiausiai išsivysčiu
siose pasaulio šalyse.
. Tarp įmonių, kurias nu
matoma paleisti šiemet, itin 
svarbią reikšmę liaudies 
ūkiui turės naujos statybi
nių medžiagų gamyklos, jų 
tarpe cemento gamyklos 
“Kujavy” ir “Noviny,” kurių 
gamybinis pajėgumas—800 
tūkstančių tonų per metus.

Patarimas
Policijos komisariate su

skamba telefonas. Mote
riškas balsas sako :

— Mano vyras išėjo va
kar nupirkti stiklainį špi
natų ir iki šiol dar negrįžo. 
Ką turiu daryti?

— Pabandyk, ponia, ati
daryti skardinę žalių žir
nelių.

Įrudusi duonos spalva. 
Ji—stipri ir švari, ♦ 
Ir truputį šiurkštoka, 
Lyg vėjų nugairinta i
Mūsų duona. 
Šventai pavadinta. 
Jinai—kasdieninė, 
Kaip darbas, kaip žodis, 
Kaip metų laikai keturi. 
Ji—gyvybės pradžia. 
Ji—genčių ir kartų tęsinys. 
Jos prasmė tokia aiški, 

tikra.
Ir kai rankoje riekę laikau, 
Man atrodo — 
Ji jungia mane 
Su tėvais ir senoliais, 
Ir su tais, kur ateis 

jau po mūsų, 
Nes duona—kaip žemė — 
Išlieka, kartojas.
Jinai—amžina.
Ji ateina ant stalo 
Iš vėjo ir saulės, 
Lietaus ir javų, 
Iš prakaito lašo, 
Kurs bėga piovėjo kaktjp. 
Palaiminta duonos spalva! 
Ji stipri ir švari — įįr 
Lyg vejų nugairinta oda.

Eug. Matuzevičius

oda.
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Antradienis, Liepos (July 15, 1969 3 pusi.
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f Mokslas ar vaizduotė 
pažangos variklis

Vilniaus leidykla “Vaga” 
1969 m. išleido prof, d-ro 
Juozo Jurginio istorinių bei 
poetinių etiudų knygą — 
“Istorija ir poezija.” Vei
kalas nėra istorijos ar po
etikos ekspozicija, bet pa
rodymas, kur ir kaip istori
ja su poezija siejasi, kaip 
jos santykiauja, kaip kita kitą 
iškelia, papildo, kada kuri 
pirmauja, kuri seka ir kur 
jų keliai skiriasi. Auto
riaus pateiktos i s t o ri n ė s 
apybraižos bei studijos pri
klauso mokslinės publicisti
kos žanrui.

“Mokslas ir menas — tei
gia knygos autorius — tai 
dvi visuomeninės veiklos 
sritys. Mokslo pirmybė iš
mintyje. o meno—jausmuo
se.® Jis cituoja graikų fi
losofą Aristotelį, kuris pa
sakęs. jog “Skirtumą tarp 
istoriko ir poeto sudaro tai, 
kad pirmasis pasakoja apie 
įvykius, kurie tikrai įvyko, 
o antrasis apie įvykius, ku
rie galėti! įvykti.”

D r. J. Jurginis knygos 
pradžioje nagrinėja mokslo 
ir fantazijos santykius:

“Epochos išmintį sukuria 
mokslas, tačiau ją fantas
tiškai išreiškia menas. Vaiz
duotė ir fantazija šiandien 
tiek pat reikalingos, kiek 
jos buvo reikalingos praei
tyje..*. Emocijų sužadinta 
vaizduotė skatina ieškoji
mus, gimdo atradimus, ke
lia bandymus ir eksperi
mentus. Ir šiandien moks- 
!$as būtu bejėgis be vaizduo
tės ir fantazijos... Moks
lo pažanga ne naikina me- 
n^. o tik skatina jį darytis 
emocionalesniu, kartu filo
sofiškai abstraktesniu.

Menininkas — epochos iš
minties apibendrintojas, 
fantastas ir svajotojas am
žininkų tarne, jis filosofas. 
Juk ne atsitiktinai estetika 
priska i t o m a filosofijai... 
Jausmų negalima visai at
skirti nuo išminties. Tai
gi, meno negali būti be ab
strakčios filosofinės min
ties arba, kaip įprasta va
dinti, be idėjos... Vadina
si, menas—minties ir jaus
mo sintezė” (psl. 15).

Iš tikro, fantazija, vadi
nama “moksline fikcija,” 
r^žnai mokslui parodo ke
lią. Atmename, kaip prieš 
daugeli metų spalvotuose 
“komikuose” dailininkai 
vaizdžiai rodydavo keistus 
žmones nuo Mėnulio, Mar
so, Veneros ir kitu planetų, 
iie pas mus atskrisdavo 
keistais lėktuvais (“Ikštė- 
mis”), turėdavo “magiškus” 
Wautuvu,s, mūsų šautuvų 
kulkos jų neliesdavo, etc. 
Fantastai išgalvojo tune
lius po kalnais bei upėmis, 
jų amfibiniai vežimai plauk
davo vandeniu, skrisdavo 
oru ir pan. Kalifornijos 
“Disneylandas” tai geriau
sias pavyzdys fantastikos, 
kurią apipavidalino moks
las, technika, menas. Kny
gos pusi. 15 skaitome::

“Nors mokslo žingsniai 
labai spartūs, o meno lėti, 
vis dėlto jie abu eina drau
ge, tik kada-ne-kada vienas 
kita pralenkdami ir pasivy
dami. Istorija nežino šalies 
arba tautos, kurioie klestė
tų mokslas ir merdėtu me
nas arba atvirkšičai. Moks
las ir menas priklauso kul- 

‘ffifrai. kuri ne kas kita, kaip 
istorijos poeziją.”
^Meninė tiesa ir išmonė

Rašydamas istorinį romą-

neną ar poemą autorius 
būtinai turi sekti istorijos 
įvykius ir teisingai, chrono
logiškai juos registrouoti. 
Pakanka to, kad jo kūrinio 
įvykiai neprieštarautų isto
rijai. L. Tolstojaus roma
nas “Karas ir taika” nėra 
1812 metų Rusijos su Pran
cūzija karo istorija; to ir 
tikėtis negalima. “Grožinės 
literatūros kūrinys tai ne 
mokslinis informacijos šal
tinis, o tos informacijos iš
kelto sudėtingo klausimo 
idėjinis ir estetinis spren
dimas.” (Psl. 328.)

Geras pavyzdys yra ir 
lenkų rašytojo H. Sienkevi- 
kiaus romanas “Kryžiuo
čiai.” Ten skaitome, kad 
nuo žemaičių sukilimo, ku
riame dalyvavo romano he
rojus Zbyškus, iki Žalgirio 
kovos (1410 m.) praėjo 
nenkeri metai, o iš tikrų- 
iu—buvo tik vieneri metai. 
Tačiau: “Dėl to autoriui 
priekaištauti negalima. Jo

čiaus, autoriaus istorinio 
romano “Sąmokslas,” “Kal
vio Ignoto teisybė” ir kitų 
rašytojų, rašiusių istoriniai 
romantiniu ar poetiniu žan
ru.

Pagrindinė išvada
Savo knygos pabaigoje, 

skyriuje “Tema ir idėja,” 
autorius duoda mokslinį vi
so darbo apibendrinimą. Tai 
brandi lektūra, su kuria no
rėčiau skaitytoją supažin
dint. Pusi. 334 ir 335 ran
dame :

“Istorinis grožinės litera
tūros žanras, kaip ir pati 
istorija, nėra populiarūs. 
Sruoga, A. Vienuolis, V. 
Mykolaitis-Putinas, nepali
ko rašytojų šeimoje savo 
įpėdinių. A. Gudaitis-Guze- 
vičius liko vienišas be ben
drakeleivių ir konkurentų. 
Istorija rašytojus ir skaity
tojus turėtų sudominti isto
rikai, kurių pagal skaičių 
yra užtektinai, o pagal pro
dukciją ir kokybę — mažo
kai.

Apie istorijos įdomumą ir 
reikalingumą nekiltų noras 
kalbėti, jeigu dėl to nebū
tų buvę abejojama, jeigu 
nebūtų buvusi skleidžiama

išmonė šiuo atveju neati- nuomong kad komunizmo . • 1 • i • — I • • • . ftinka istorinės tiesos ir isto
rinio žanro veikale toks ati
tikimas nereikalingas. Svar
bu, kad meninė tiesa ne
prieštarautų istorinei tie
sai.’’

Šekspyro tragedija “Ro- 
mėjus ir Julija” nėra Ita
lijos istorija. Neigi jo “An
tonijus ir Kleopatra” yra 
Egipto ar Romos istorija. 
Tai kultūros istorijos etiu
dai. Lvgiai tokia padėtis 
yra “Lietuvos metraščiuo
se” (kuriuose daug pra
manytų legendų), S. Dau
kanto “Lietuvos istorijoje,” 
J. Basanavičiaus romanti
nėje istoriografijoje (ypa
tingai t. v. “trakologijos” 
atžvilgiu), T. Narbuto, J. 
Dlugošo, J. Kraševskio, M. 
Balinskio, A. Mickevičiaus 
(“Gražina”) ir kituose to 
žanro “istoriniuose’’ raš
tuose. Ir ten ne viskas ati
tinka istorijos faktus.

D-ro J. Jurginio knygoje 
randame biografines apy
braižas bei darbų charak
teristiką keliolikos užsitar
navusių senesniosios kartos 
lietuvių veikėju: Mykolo 
Lietuvio - Tiškevičiaus, Mi
kalojaus Daukšos, Martyno 
Mažvydo, Dionizo Poškos, 
Gabrielės Petkevičaitės-Bi
tės, Viliaus Vidūno-Storas- 
tos ir kitų.

Kiek ilgėliau autorius ap
sistoja ties švietėjo A. Kul
viečio asmeniu, daug išken
tėjusio Lenkijos - Lietuvos 
karaliaus Žygimanto senoio 
laikais; J. Lasickio, moksli
ninko - istoriko, tyrinėjusio 
žemaičių senovės dievus, 
oadavimus (mitologija); K. 
Liščinskio (karaliaujant Jo
nui Sobieskiui), 1687 m. 
suimto Vilniuje ir ant lau
žo sudeginto “už dievo 
įžeidimą” (o kai kas tikina, 
jog Lietuvoje inkvizicijos 
nebuvo); Kristijono Done
laičio, istorinės poemos 
“Metai” autoriaus ir to kū
rinio i vokiečiu kalbą ver
tėjo bei leidėjo Liudviko 
Rėzos: lietuvišku kalendo
rių leidėjo (1859-1866 m.) 
Liaurino Ivinskio: 1863 m. 
sukilimo dalyvio Mikalojaus 
Akelaičio; “Balanos gady
nės” autoriaus Mikalojaus 
Katkaus! Balio Sruogos, au
toriaus poetinės dramatur
gijos veikalo “Kazimieras 
Sapiega” ir kt.; Vinco My
kolaičio-Putino, poeto - lyri
ko autoriaus istorinio roma
no “Sukilėliai” ir kt.; Alek
sandro Gudaičio -Guževi-

skaitytojams būtina žiūrėti 
į dabartį ir ateitį, o nesi
dairyti atgal į praeitį. Gy
vas domėjimasis praeitimi 
gana dažnai ir priekaištin
gai buvo tapatinamas sujos 
idealizavimu. Istorikas, 
vengdamas tokio priekaišto, 
turėjo praeities dalykus 
gretinti su socialistine da
bartimi, stengdajnasis pa
brėžti, kaip praeityje buvo 
bloga ir dabar gera. Toks 
gretinimas buvo laikomas 
idėjiniu-politiniu dalyko ak
tualinimu, reikalingu jauni
mui auklėti.

Šitaip auklėti jaunimą bu
vo visai nesunku. Užteko 
žinoti, apie ką kalbėti nei
giamai ir apie ką teigiamai, 
praeitį paverčiant amžino 
gėrio ir blogio mišiniu. 
Užuot mokius istoriškai 
galvoti — tai visų pirma 
samprotauti dialekt i š k a i, 
stengiantis suprasti, kaip 
amžių būvyje keičiasi vi
suomenė, kaip keičiasi pa
žiūros, kaip tas, kas buvo 
gera, tampa bloga ir at
virkščiai. Istorija labiausiai 
naudinga tuo, kad duoda 
tautos ir žmonijos progre
so supratimą, be kurio ne
įmanoma komunistinė pa
saulėžiūra. Geriausi posa
kiai apie liaudį tampa tuš
čiomis frazėmis, nežinant, 
kas ji tokia, kaip ji santy
kiauja su tauta ir valstybe. 
Kada praeities paišymas 
juoda spalva laikomas po
litinio subrendimo požymiu 
ir kada rašiniuose istorinė
mis temomis skelbiama dau
giau neapykantos, negu 
meilės, — sunku tikėtis, kad 
jaunimas pamėgtų istori
ją ir grožinėje literatūro
je suklestės istorinis žanras.

Dabartinis tendencingas 
istorijos aktualinimas pagal 
tai, kas gera ir kas bloga, 
ugdo ne politinį sąmonin
gumą, o abejingumą ir ni
hilizmą.”

Dr. J. Jurginis aprobuoja 
dialektinį, loginį istorijos 
aiškinimą, nurodymą prie
žasčių, pasakymą kaip ir 
kodėl gyvenimo įvykiai kei
čiasi, kaip numatyti ateities 
kelius, kaip suprasti nea
bejotiną istorijos evoliuci
ja. Jis priešingas tenden
cingam istorijos aktualini
mui: besaikiam smerkimui 
praeities ir beatodairiniam 
gyrimui dabarties. Reikia 
suprasti materialistinę is
torijos eigą, jos politinius 
posūkius ir jos kryptį.

Pasaulinio komunistų pasitarimo pareiškimas ir kreipimasis

4. Už aukščiausio lygio 
komunistinio judėjimo vienybę

Pasitarimo dalyviai yra tos nuomonės, kad svar
biausia sąlyga komunistų ir darbininkų partijų indėliui 
didinti, sprendžiant tautoms iškilusias problemas, yra , 
paties komunistinio judėjimo vienybės pakilimas į aukš
tesnį lygį, atitinkanti dabartinius reikalavimus. Tai rei
kalauja ryžtingų ir nuolatinių visų partijų pastangų. 
Komunistų ir darbininkų partijų susitelkimas — svar
biausias visų antiimperialistinių jėgų susivienijimo veik
snys.

Pasitarimo dalyviai patvirtina savo pozicijos bend
rumą, kad broliškųjų partijų savitarpio santykių pa
grindas yra proletarinio internacionalizmo, solidarume 
ir savitarpio paramos, savarankiškumo ir lygiateisišku
mo gerbimo, nesikišimo į viena kitos vidaus reikalu.' 
principai. Griežtas šių principų laikymasis — būtina są
lyga draugiškam broliškųjų partijų bendradarbiavimu 
vystyti, komunistinio judėjimo vienybei stiprinti. Natū
ralios broliškųjų partijų bendradarbiavimo formos — 
dvišalės konsultacijos, regionaliniai susitikimai, tarptau
tiniai pasitarimai, rengiami komunistiniame judėjime 
priimtų principų pagrindu. Šie principai ir formos su
daro visas galimybes komunistų ir darbininkų partiji 
pastangoms suvienyti kovoje už -savo bendrus tikslus, di 
dėjant pasaulinio revoliucinio proceso įvairiapusiškumui 
Visos partijos turi lygias teises. Šiuo metu, kai tarp
tautiniame komunistiniame judėjime nėra vadovaujan
čio centro, ypač padidėja jų savanoriško veiksmų koordi
navimo reikšmė, siekiant, sėkmingai išspręsti joms iški
lusius uždavinius.

Komunistų ir darbininkų partijų veiksmų vienybe 
padės susitelkti komunistiniam judėjimui marksizmo- 
leninizmo principais. Solidarūs veiksmai, kuriais sie
kiama išspręsti dabarties praktinius revoliuciniams ii 
bendrademokratiniams šiuolaikiniams judėjimams iški
lusius uždavinius, padeda įvairiems komunistinio judėji
mo būriams pasikeisti būtinu patyrimu. Jie padeda tur
tinti ir kūrybiškai vystyti marksizmo-leninizmo teoriją, 
stiprinti internacionalines, revoliucines pozicijas dėl ak
tualių politinių problemų.

Pasitarimo dalyviai reiškia nepalaužiamą .savo par
tijų valią padaryti viską, kas galima, darbo žmonių ma
sių ir socialines pažangos interesais, siekiant laimėti vi
sišką pergalę prieš tarptautinį kapitalą. Jie bendrus 
veiksmus, nukreiptus prieš imperializmą, už bendrade- 
mokratinių reikalavimų įgyvendinimą, kovos už sociar 
listinę revoliuęįją, ir žmogaus išnaudojimo sistemos likvi
davimą laiko sudėtine dalimi ir etapu.

Pasitarimo dalyviai įsitikinę, kad kiekvienos komu
nistų partijos politikos efektyvumas priklauso nuo jos 
laimėjimų savo šalyje ir nuo kitų broliškųjų partijų lai
mėjimų, nuo jų bendradarbiavimo laipsnio. Kiekviena 
Komunistų partija atsakinga už savo veiklą savai darbi
ninkų klasei, liaudžiai ir tuo pačiu metu — tarptautinei 
darbininkų klasei...

Komunistų ir darbininkų partijos veikla labai įvai
riomis, specifinėmis sąlygomis, kurios reikalauja atitin
kamos pažiūros, sprendžiant konkrečius uždavinius. 
Kiekviena partija, vadovaudamasi morksizmo-leninizmo 
principais, atsižvelgdama į konkrečias nacionales sąly
gas, visiškai savarankiškai parengia savo politiką, nu
stato kovos kryptis, formas ir metodus, priklausomai 
nuo aplinkybių pasirenka taikų arba netaikų perėjimo 
į socializmą kelią, taip pat socializmo statybos savo šaly
je formas ir metodus., Kartu komunistų partijų veiklos 
sWgU įvairumas, skirtingos pažiūros į praktinius už

: davinius ir nesutarimai vienais ar kitais klausimais ne
turi trukdyti suderintiems broliškųjų partijų veiksmams 
tarptautinėje arenoje, ypač sprendžiant pagrindines an- 
Jiimperialistines kovos problemas.

Kuo stipresnė ir labiau susitelkusi kiekviena komu
nistų partija, tuo geriau ji gali atlikti savo vaidmenį 
tiek šalies viduje, tiek ir tarptautiniame komunistiniame 
judėjime.

Komunistai supranta, kad greta didžiulių istorinių 
laimėjimų mūsų judėjimas savo vystymesi per pastaruo
sius metus susidūrė su rimtais sunkumais. Tačiau jie 
įsitikinę, kad sunkumai bus įveikti. Šis įsitikinimas re
miasi fatktu, kad perspektyviniai tarptautinės darbinin
kų klasės tikslai ir interesai yra bendri kiekvienos par
tijos siekyje rasti tokį iškylančių problemų sprendimą, 
kuris atitinka tiek nacionalinius, tiek ir internacionali
nius interesus, revoliucinę komunistų misiją. Jis remia
si komunistų valia susitelkti tarptautiniu mastu.

Komunistų ir darbininkų partijos, nepaisant kai ku
rių skirtingų pažiūrų, patvirtina savo pasiryžimą vienin
gu frontu kovoti prieš imperializmą.

Ištikimybė marksizmui-leninizmui, proletariniam in
ternacionalizmui, pasiaukojamas tarnavimas savo liau
dies interesams, bendram socializmo labui būtina ko
munistų bei darbininkų partijų vieningų veiksmų efek
tyvumo ir teisingo orientavimo sąlyga, sėkmės laidas, 
joms siekiant savo istorinių tikslų.

Šį Pasitarimą jo dalyviai laiko svarbiu etapu, tel
kiant pasaulinį komunistinį judėjimą. Jie yra tos nuo
mones, kad atskirų komunistų partijųmedalyvavimas ja
me neturi trukdyti broliškiems visų be išimties komunis
tų ir darbininkų partijų ryšiams, jų bendradarbiavimui. 
Pasitarimo dalyviai reiškia savo pasiryžimą kovoje prieš 
imperializmą, už bendrus tarptautinio darbininkų judė
jimo tikslus veikti išvien ir su tomis komunistų bei dar
bininkų partijomis, kurios neatstovaujamos šiame Pasi
tarime.

Kova prieš imperializmą — ilga, atkakli ir sunki ko
va. Priekyje — neišvengiami įnirtingi klasiniai mūšiai. 
Reikia stiprinti puolimą prieš imperializmo ir vidaus re
akcijos pozicijas. Revoliucinių ir pažangiųjų jėgų per
galė neišvengiama.

Socialistinių šalių tautos, proletarai, visos demo
kratinės jėgos kapitalo šalyje, išsivadavusios ir engia
mosios tautos — susivienykite bendroje kovoje prieš im
perializmą, už taiką, nacionalinę nepriklausomybę, socia
linę pažangą, demokratiją ir socializmą!
W" • . 
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Revoliucinio j aunimo 
programa

Bl

Kauno apylinkėse

Daug kalbama ir rašoma 
apie jaunimo organizaciją 
Students for a Democratic 
Society (SDS) — Studentai 
už Demokratinę Visuome
nę, kuri neseniai įvykusia
me suvažiavime susiskaldę. 
Geroka jos dalis tapo iš or
ganizacijos išmesta.

Suvažiavimas priėmė 
penkių punktų programą, 
kuri bus visuotiniu narių 
balsavimu priimta ar atmes
ta.

Programa yra tokia:
1. Priešintis baltajam pra

našumui (white supremacy), 
Palaikyti pavergtųjų žmo
nių Išsilaisvinimo kovas 
prieš Jungtinių Valstijų im
perializmą. Už apsisprendi
mo teisę juodųjų, puertori- 
kiečių, meksikiečių tautoms 
Jungtinėse Valstijose.

2. Priešintis vyrų prana
šumui. Kovoti už moterų 
išsilaisvinimą.

3. Už ginkluotą kovą. Pri
pažindami, kad Jungtinių 
Valstijų imperializmas yra 
pikčiausias žvėris, koks tik 
kada yra vaikščiojęs šioje 
žemėje, kad jis vykdo kru
vinus nusikaltimus prieš 
žmoniją, ir kad jį gali pa
saulio žmonės sunaikinti tik 
ginklo ir kovos pagalba, 
mes patvirtiname visų revo
liucinių žmonių ir klasių 
teisę į ginkluotas kovas už 
išsilaisvinimą; mes patys 
pasižadame padėti toms ko
voms, kur tik jos beiškiltų, 
ir mes imamės išmokyti 
Jungtinių Valstijų žmones 
ir paruošti juos, taip pat ir 
patys pasiruošti kovoti su 
ginklu rankoje, kad Jung
tinių Valstijų imperializmas 
būtų sunaikintas jo paties 
oloje.

4. Atmesti anti-komuniz- 
mą. Pripažindami, kad anti
komunizmas yra vyriausias 
valdančiosios klasės įrankis 
susilpninti liaudies gretas, 
mes jį absoliutiškai atmeta
me, išmetame jį iš mūsų ju
dėjimo, ir palaikome žmo
nių teisę organizuotis į dis
ciplinuotus kolektyvus, pa
remtus marksizmo - leniniz
mo principais, ir skelbiame 
proletarinę diktatūrą ir ko
vojame už ją.

5. Kovoti už socializmą. 
Pripaži n d a m i, kad tiktai 
per socializmą, per visuo
meninę gamybos kontrolę 
žmonės gali pąsiliuosuoti 
nuo skurdo, mes pasiskel
biame socialistiniu judėji
mu ir vedame propagandą 
žmonėse už jų laimėjimą so
cializmo įsteigimo reikalui.

NUOTRUPA
Ugninis saulės žvilgis 
Su tirpdė baltą sniegą, 
Ir žemė atsibudus 
Jau šypsosi pro miegą.
Rausvai baltais žiedeliais 
Aplipo obels šakos...
Į tolumas per sodą 
Baltų lapelių takas.
Naktis šilta, svajinga...
Ant ąžuolo viršūnės, 
Pasirėmė mėnulis, 
Ir kaukia kaimo šunes.
Pakvipęs oras tyli...
Tik kažkur juokas byra...
Tai žiedas žiedą myli...
Tai skamba meilės lyra...

Bronė Buivydaite

Detroitas. — šio miesto 
AFL-CIO ragina Kongresą 
atmesti antibalistinę siste-
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IEVA MIZARIENĖ

Moksleivių švente Vilniuje

1A I S VE

Tarp Kanados lietuvių 
f armerių

Antradienis, Liepos (July) 15, 1969

Gyventojų eksplozija ir ateiti^

Birželio 28-29 dd. Vil
niaus miestas tik mirgėjo, 
tik blizgėjo moksleivių vaiz
dais, maršais. Per visą sa
vaitę vaikai rinkosi į sosti
nę iš visų kampų-kampelių 
Lietuvos. Juk tai mokslei
vių dainų ir šokių šventė, 
kuri įvyksta kas penkeri 
metai. Vilniečiai sako, kad 
niekad dar taip gražiai ne
pasirodė moksleiviai kaip 
šiais metais.

Moksleivių būrys suside
da iš tik pradedančių moks
lą vaikučių ir tęsiasi iki bai
giančiųjų 11-metį kursą. Ki
tais žodžiais, mūsiškai ta
riant, tai “grammar” ir 
“high school” mokiniai, 
tarp 7 ir 18 metų amžiaus.

Kiekviena mokykla turi, 
ir privalo turėti, spaliukų, 
pionierių ir mišrius chorus, 
šokėjų, sportininkų ir mu
zikantų grupes. Visi jie sa
viveiklininkai.. Reiškia, šis 
darbas netrukdo mokslui.

Prisiruošime šiai savai
tei dalyvavo apie ketvirtis 
milijono moksleivių. Po įvai
rių . vietinių konkursų liko 
apie 50 tūkstančių. O iš šių 
50 tūkstančių reikėjo iš
rinkti 11 tūkstančių daini
ninkų ir 5 tūkstančius šo
kėjų, 2 tūkstančius muzi
kantų ir 2 tūkstančius jau
nųjų sportininkų!

Taigi ir suvažiavo iš visos 
Lietuvos šie išrinktieji jau
nuoliai, vaikučiai. Bendros 
repeticijos vyko per savaitę 
prieš šventę.

Pirmą dieną buvo dainų 
šventė Vingio parke. įspū
dingai atbėgo jaunuoliai su 
deglo ugnimi, atnešta iš ne- 
ggęstančios ugnies Karių 
kapuose. Juk kitaip ir ne
gali būti, nes visos šventės 
šūkis: “Tėvynei, partijai, 
Leninui.” Iškilmę atidarė 
LTSR švietimo ministras 
M. Gedvilas su šiais žo
džiais:

“Mūsų šventė vyksta di
džiojo Lenino gimimo 100- 
ųjų metinių išvakarėse.

Drauge mes esame išva
karėse kitos žymios sukak
ties — netrukus pažymėsi
me 30 metų, kai mūsų Lie
tuva, S. Nėries žodiais ta
riant, skambia styga su
skambo TSRS tautų broli
joj. Be to, netrukus minė
sime 25-ąsias metines nuo 
tos dienos, kai Tarybinė 
Armija išvadavo respubl
ikos sostinę Vilnių iš hit
lerinės okupacijos. Šiems 
įžymiems įvykiams paminė
ti skiriama respublikinė 
moksleivių meno ir sporto 
šventė, kurios šūkis ‘Tėvy
nei, Leninui mūsų širdžių 
sutartine!’ ”

Na, ir prasidėjo 11,000 
jaunųjų balsų džiaugsmo 
dainos. Ašaros rieda iš 
akių, širdis iš susijaudini
mo, rodosi, plyš.

Repertuaras įvairus. Dai
navo spaliukai, pionieriai, 
mergaičių choras. Grojo 
skudučių ansamblis, stygi
nis orkestras, akordeonų 
orkestras. Bet finale, ka
da uždainavo jungtinis cho
ras, tai nustelbė visus. O 
“Daina apie Tėvynę” pasi
liks mano širdyje ilgai, il
gai...

Kiekvieną dieną vyko šo
kių šventė “Žalgirio” stadi
one. Ir vėl spektaklis, ku
ris pasiekia giliausius jaus
mus. 5,000 moksleivių šoko 
įvairius šokius. Buvo dar
želių žaidimai, spaliukų, pi
onierių, jaunuolių, abituri
entų šokiai, buvo pučiamų
jų instrumentų orkestras, 
buvo gimnastikos pratimai

Gaila, kad negalima per
duoti raštu to spalvingo vi
so dviejų dienų spektaklio 
spalvingumo. Įvair i a u s i ų 
spalvų tautiški aprėdalai, 
kepuraitės, skarytės, juos
telės tik plevėsuoja, tik mir
ga!

Vaizdas gražus — neuž
mirštamas. Bet reikia pri
siminti ir tai, kad kas nors, 
įdėjo daug darbo į šio spek
taklio suruošimą. O tai bu
vo ne vieno žmogaus. Atsi
minkim, kad kiekvienoje 
mokykloje, kiekviename 
Lietuvos kampelyje buvo 
rengtasi. Didelis nuopelnas 
mokytojų ryžtui. Didelį 
darbą atliko LTSR Švieti
mo ministerija, įvairios tam 
darbui išrinktos komisijos.

Taipgi negalima pamiršti 
kompozitorių, choreografų, 
baletmeisterių, dailininkų, 
poetų, radijo ir televizijos 
darbuotojų.

Tai taip auginamas jau
nimas Tarybų Lietuvoje, 
Norėčiau, kad kiekvienas 
lietuvis, ypatingai išeivijo
je, nors kartą savo gyveni
me išgirstų - pamatytų lie
tuvišką dainą, lietuv iškus 
šokius tokios jaunuomenės 
mases!

Mano pastabos ir 
patarimai

Detroit, Mich, yra auto- 
mobilm išdirbystės didmies
tis. Jame gyvena ir dirba 
įvairiuose automobilių fab
rikuose apie 60,000 lietuvių 
darbininkų vyrų ir moterų.

Tai tas Chicagos mieste 
esantis lietuvių fašistų 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Komitetas sumanė į 
Detroitą kviesti Amerikoje 
gyvenančių lietuvių visuoti
ną seimą, su tikslu pasiu- 
bagauti dolerių neva Lietu
vos vadavimui iš lietuvių.

Jeigu kuris lietuvis dar
bininkas duos bent vieną 
centą tiems sutvėrimams, 
jis duos lietuvių tautos ne
prieteliams.

Detroito, ir visi Ameri
kos lietuviai darbininkai, 
parodykime tą platų vieš
kelį tiems Chicagos vajau- 
niems ponams nueiti į tas 
vietas, kur mes gauname 
tuos visų labai mylimus do
lerius, kaip tai: į automobi
lių fabrikus pastovėti ant 
tų šlapių cementinių grin
dų, prie tų labai ūžiančių 
aliejuotų mašinų, arba į 
plieno išdirbystės fabrikus, 
ir tenai pastovėti 8 valan
das prie tų labai karštų 
krosnių ir pakilnoti tas la
bai sunkias ir labai karštas 
geležis, arba, dar geriau, į 
žemės gelmes ir per 8 va
landas iškasti bent 15 tonų 
anglies. Tada jie tikrai pa
matys, iš kur ir kaip lietu
viai darbininkai gauna tuos 
visų mylimus dolerius.

• • *

Mūsų Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje “mielašir- 
dingi’’ ponai ir ponios per 
daugelį metų nuolat šneka 
ir šneka apie to neva poil
sio namo nupirkimą dėl 
SLA senų narių. Mat, tie 
gražūs ponai nori tuos se
nus atskirti nuo viso pa
saulio žmonių ir uždaryti į 
tą poilsio-- kalėjimo namą 
lyg kokius labai prasikaltu
sius nusidėjėlius, kad jau
niems ponams nesipainiotų 
po kojų.

Labai gerą ir protingą 
darbą padarytų tie mūsų 
“protingi” ponai, kad tą

“poilsio” namo pirkimo 
klausimą visai užmirštų. O, 
vietoje to “poilsio” namo, 
mums seniems SLA na
riams, sulaukusiems 60 me
tų ir buvusiems gerame 
stovyje per 20 metų, duotų 
kas mėnesį nors po $15 ar
ba $20 senatvės pensijos. 
Tai būtų 100 procentų ge
resnis atlyginimas už pada
rytus gerus darbus praei
tyje dėl SLA gerovės. . '

SLA narys 
July 8 d., 1969 m.

Philadelphia, Pa.
Liepos 4 d. pas draugus 

A. ir B. Ramanauskus, 
Sellersville, Pa., tikrai bu
vo puikus parengimas. Die
na pasitaikė graži — saulė
ta. Stalai buvo parengti so
de po medžiais. Nebuvo ti
kėtasi turėti tiek daug Sve
čių. Maistų'buvo iki valios. 
Kad ir kai kurie pavėlavo 
atvykti, buvo taipgi sočiai 
pavaišinti.

Iš mainų apylinkės pri- 
bupvo keletas automobilių. 
Iš ,New Yorko 5 automobi
liai pilni svečių. Mačiukai 
atvyko iš Johnson City, N. 
Y. Tai ne pirmą sykį jie 
pas mus atvyksta. Iš Bal- 
timorės drg. Deltuva atve
žė pilną mašiną.

Philadelphijos apy 1 i n k ė 
buvo gerai atstovaujama. 
Visa Merkių šeima dalyva
vo su vaikučiais. Frances 
Gedvilukė visuomet atvyks
ta ir dar daugiau atveža. 
Draugė Valantienė atvežė 
2 viešnias, tik ką grįžusias 
iš Lietuvos — K. Karosie- 
nę ir V; Sutkienę* iš San 
Francisco. Malonu buvo su 
jomis susitikti.

Dėl tiek daug svečių mū
sų šeimininkės virtuvėje tu
rėjo sunkiai padirbėti. Val
gius gamino H. Tureikienė, 
V. Paliepienė ir Mariutė. 
Prie stalų patarnavo J. Au- 
gutienė, E. Katinienė, Alice 
Gegznas, E. M ui o kai te, 
A. Zambusevičienė, V. Gus- 
taitienė ir H. McDonald.

Jei kurių vardų nepami
nėjau, atsiprašau. Ačiū vi
soms ir visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio pa
rengimo sėkmingumo. Bū
kime visi sveiki iki kito 
draugiško parengimo.

P. Walantiene

Bridgeport, Conn.
Liepos 6 d. įvyko LDS 74 

kuopos pusmetinis susirin
kimas. Narių atsilankė pu
sėtinas skaičius.

Iš fin. sekretoriaus rapor
to paaiškėjo kad 1969 m. 3 
nariai ajtsiėmė už išmokėtus 
per 20 metų palisius. Bet 
du pasisekė atgal atgauti, 
paėmė naujus polisius. Yra 
viltis ir trečią atgal gauti. 
O gal ir su magaryčiomis, 
nes tas narys turi gražią 
trijų vaikų šeimą.

Mūsų kuopoje randasi 
130 narių ir didesnę pusę 
sudaro Amerikoje gimę. 
Bet negalima gauti nė vie
no į kuopos valdybą. Pra
eitais metais metiniame su
sirinkime buvo vienas apsi
ėmęs, bet per 6 mėnesius į 
tris susirinkimus buvo at
ėjęs, o į 3 neatėjo. Tai per
eitame susirinkime prisiėjo 
vėl senasis prašyti atgal. 
Taigi prastai su jaunais 
žmonėmis, kd jie sunku lie
tuvišku veikimu užintere- 
suoti.

J. Strižauskas -

Roma. — Egiptas šaukia 
rezervus militariniam pasi
ruošimui prieš didėjančius 
karo veiksmus su Izraeliu.

Eik Pointo apylinkėje lie
tuvių farmerių kolonija pra
dėjo kurtis apie 1930 me
tus. Čia vėliau atsidarė 
veltui duodamos žemės- 
“homštai” prie indėnų 
r e z ę r v a c i j os šiauręs-va- 
karų.% Didesnė dalis lietu
vių pirkosi tas farmas jau 
antra ir kelinta ranka, šiek 
tiek pradėtas dirbti.

Homštų farmos vienetas— 
160 akrų miškų, krūmų. Tai 
labai varginga buvo kūri
mosi pradžia. Grįteles bū
davo josi iš silpnų medžių 
“paplių” - drebulių rąstų ir 
žiemas praleisdavo po dvi 
šeimas viename “šeke”-na
melyje, kai šaltis siekdavo 
iki 40-50 laipsnių žemiau 
nulio. Bet po keliolikos me
tų čia lietuvių viensėdijų 
jau priskaitė per 12.

Dabar jau trečdaliu liko 
mažiau. Kai kurie, sulaukę 
senatvės pensijos, farmas 
gerokai vertingas parda
vė ir apsigyveno mies
tuose. Likusiųjų farme
rių yra jau gana pasiturin- 

' čių. Nekurie jau turi far- 
mų vienetų—160 akrų (apie 
80 ha.).

Iki šiol jie augino grū
dinius javus ir gyvulius-ra- 
guočius mėsai. Bet dabar 
jau didžiuma farmerių per
eina prie pašarinių augme
nų, nes mašinerija labai

ST. PETERSBURG, FLA.
Mūsų žinutės

Pasakėme sudie karštam 
birželio mėnesiui. Žinovai 
Floridoje kalba, kad šių 
metų birželis buvo vienas 
iš karščiausių. Nedaug yra 
žmonių, kurie gali atminti 
tokį buvusį orą.

Liepos 6 d. įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas pa
prastoje vietoje. Buvo aty- 
džiai išklausyti iš pramogų 
pranešimai ir jų sėkmingu
mas. Nutarta perduoti laik
raščiui “Darbas” paspirties. 
Daugiau tarimų nedaryta. ■ 
Neseniai įstojusi į kuopą 
Ona Peterson įteikė antru 
kart $5 spaudos paramai. 
Kai kuopa sudarys siuntinį 
del laikraščių, tai ir jos au
ką pridės. Ilgamečiai na
riai Bolisas ir Onutė Put
rimai įteikė $5 “Laisvei.” Ši 
šų dovana laikrašičui, kaip 
ir būsimų įkurtuvių įsigiju- 
šio naujo gražaus gyveni
mui namo prie Redington 
Beach. B. Putrimas esąs iš 
Lietuvos uteniškis.

Po susirinkimo papieta
vus pasirodė svečiai iš toli. 
Petro ir Onos Klimų sūnus 
Juozas Klimas iš Chicagos, 
lankydamas savo tėvus, už
kliuvo į pobūvį, taipgi An
na Valuckas iš New Haven, 
Conn, atvyko pas seserį 
Evą Valley.

Dabar laukiame didelio 
sambūrio, kuris įvyks šeš
tadienį, liepos 26 ;d., Laiška
nešių salėje, 314 — 15th 
Ave. So., lygiai 12 vai. Bus 
pagerbta Margareta Kli- 
shius jos 70 metinio gimta
dienio proga. Ši draugė gy
vena toliau, Clearwater 
mieste, bet kiek jai aplinky
bės leidžia pasišve n t u s i a i 
darbuojasi kuopoje prie 
pramogų. Visi laukiame at
vykstant jos giminių ir 
draugų iš arti ir iš toli. 
Margareta pinigiškai prisi
deda prie pramogos suruo
šimo, kad daugiau susida
rytų spaudai paramos. 
Gražus jos užmojis.

brangi. Pas vieną farmerį 
man parodė, kiek naudojo 
žemę įdirbti mašinų, kaina
vusių mažiausiai $30,000.

Dabar, kaip jie sako, ir 
valdžia į far m e r i u s “atsi
žiurę j o,” jau damoka f ar
mėnams pusę išlaidų, kai 
iškasa “dam” (neišdžiūsta- 
mą prūdą). Seniau gyvu
liams šildydavo sniegą žie
mos laiku. Taipgi farmerių 
augantiems vaikams moka 
pašalpą nuo 6 iki 8 dolerių 
mėn., o sulaukus 66 metų 
amžiaus moka $109 asme
niui, nežiūrint ką jis dirbęs, 
jei tik farmas perleidęs vai
kams, ar pardavęs.

Taip, šiuo laiku atrodo, 
kad Kanados valdžia socia
li aprūpinimą senų žmonių 
tvarko geriau negu Jungti
nėse Valstijose ar kur ki
tur. Pasakojo, kad ir namų 
savininkams miestuose, ku
rie neva moka didelius tak
sus, jiems prieš Naujus 
metus (lyg ir dovana) grą
žina sumą pagal jų mokė
tų taksų.

O žemė - dirvožemis apie 
Eik Pointą derlinga, vieto
mis iki 2 pėdų gylio. Dar
žovės užauga greitai, nors 
šalnos, sniegas dar ir bir
želio mėn. buvo iškritęs kai 
kur.

J. L.

Džiugu, kad nelabai se
niai dvi niujorkiečių šeimos 
čionai apsigyvenę prisideda 
su veikla. Pirmieji Aldona 
ir Povilas Aleknai gražiai 
įsikūrė ir palinko prie vei
kimo abudu, o Aldona nuo 
pradžios apsigyvenimo dai
nuoja Dainos mylėtojų cho
re, ji ir į spaudą rašinėti 
pradėjo. Pagirtinas daly
kas. Antroji pora—Stefani
ja ir Juozas Vinikaičiai to
liau nuo čia, Clearwater 
mieste gyvena, bet Stefani
ja dabar darbuojasi, pade
da pramogų šeimininkėms 
ruošt pietus. Ji taipgi cho-< 
re dainuoja. Dar viena mo
teriškė įsikūrė — Anna Les- 
nick ir kai kuriems davė 
pažadą stosianti į kuopą ir 
pagelbėsianti šeimininkėms. 
Tad išrodo pažangiečių 
veiklai yra pamato ilgai 
pasilaikyti. Čionai veikimas 
gražiai sekasi, kuomet ran
dasi kam padirbėti. Žmo
nės be didelio kvietimo lan
ko pramogas, moterys dau
gumoje atneša dovanėlių, 
kad susidarytų daugiau 
iplaukų palaikymui spau
dos. O ypač žiemos metu 
suvyksta daug svečių, žie- 
mavotojų, kuriems pramo
gose puikiausia proga pasi
matyti su buvusiais drau
gais, bet ir naujų pažinčių 
užmegsti.

Norisi priminti, kad Dai
nos mylėtojų narys Andrius 
Račkauskas šiomis dieno
mis nesijaučia gerai. Jo 
žmona Monika darbuojasi 
pramogose, nors jiems . to
lokai pasiekti šis miestas, 
bet kaj randasi energijos, 
tolis nugalimas. Tik dabar 
gaila jos gyvenimo draugo, 
kad sveikata pašlijo. Lin
kėtina. Andriui ligą nugalė
ti. Vikutis

Toronto. — International 
Nickel Co. of Canada 17,200 
darbipinkų paskelbė streiką. 
Reikalauja trijų metų kon
trakto ir aukštesnių algų.

Malonu po kiek laiko vėl 
pažiūrėti tarybinį filmą 
“Karas ir taika” pagal L. 
Tolstojaus romaną. Tai be
ne pirmas tarybinis filmas, 
kuris buvo premijuotas ir 
Jungtinėse Valstijose.

Susimąstyti privertė An
drejaus Balkonskio taria
mi žodžiai, nujaučiant sa
vo mirtį: “Ir manęs nie
kad, niekad nebebus!”

Dažnas žmogus natūraliai 
pagalvoja, kaip atrodys pa
saulis, kai jo nebebus gy
vųjų tarpe. Po dešimt, dvi
dešimt, šimto metų!

Jis negalėjo numatyti
Tai, žinoma, paikas klau

simas. L. Tolstojus, pavyz
džiui, negalėjo numatyti, 
kad pagal jo knygą pasta
tytas puikus filmas apke
liaus visą pasaulį, kad jį pa
matys šimtai milijonų žiū
rovų ir kad tas filmas pa
dės (spręsti problemas, ku
rios tebebus aktualios ir po 
šimto metų.

Technikos išradimai daro 
tokius stebuklus, kad įžval
giausių specialistų “prana
šystės” pasirodo labai blan
kios. Ir vis dėlto, nors to
kie spėliojimai ir banali te
ma, parašyta tūkstančiai 
fantastiškų romanų apie 
tai, kaip galėtų atrodyti 
pasaulis ateityje po tiek ir 
tiek metų.

Opus klausimas
Dabar spaudoje nuolat 

paliečiamos 'čadinam o s i o s 
gyventojų ęksplozijos, tai 
yra staigus gyventojų skai
čiau s padidėjimo klausi
mas. Būkštaujama, ar vi
sai netolimoje ateityje ne
prasidės kai kuriose pasau
lio dalyse badas.

Teko skaityti vieno tary
binio mokslininko straips
nį, kuriame reiškiama prie
šinga nuomonė, kad netru
kus gali pritrūkti darbo 
rankų, nes miestuose įeina 
į madą turėti tik vieną ar 
du vaikus. Autorius tai 
aiškina tuo, kad vaiko au
ginimas pareikalauja iš tė
vų daug laiko, ir jie vengia 
turėti daugiau vaikų.

Tuo tarpu Vakarų spau
doje neturtingiesiems ski
riami raginimai apriboti 
vaikų skaičių užgauna juos, 
kai šalia reklamuojamos 
Kenedžių šeimos, turinčios 
apie dešimtį vaikų. Vadi
nasi, turtingiesiems leidžia
ma turėti vaikų, kiek jie 
nori, o skurstantieji turi 
atsisakyti vaikų kaip pa
spirties senatvėje.

Santvarkos klausimas
Bet gyventojų eksplozi

jos problema turės savaime 
išsispręsti, išsprendus vi
suomeninės santvarkos 
problemą. Kapitalisti
nis gamybos priemonių 
valdymas darosi vis kas
kart archaiškesnis. Vis 
didesnis žmonių skaičius 
įsitikina, kad dabartinis im
perialistinės Amerikos ka
ras Vietname yra absurdiš
kas. Pasaulinis išteklių 
naudojimo planavimas at
vers plačiausias galimybes. 
Žemė galės teikti maisto 
kelis kartus daugiau, negu 
dabar.

O pats’žmogus? Spėlioja
ma, kad cheminėmis prie
monėmis pavyks pakeisti 
žmogaus psichiką. Bet ar 
taip bus? Ar tabletės pa
dės žmogui susidaryti įvai
riapusišką asmenybę ? O 
gal bus rastas kitas natū
ralus kelias psichikai vys
tyti, geriau supratus jos 
dėsnius? Gal žmogui nebe - 

2—Eksplozija ir ateitis -į 
reikės vaikytis daugelio 
abejotinų malonumų, ir vai
kų auginimas gal taps ne 
našta, o kūrybinis džiaugs
mas?

Bendra kalba
Bendros pasaulinės kalbos 

įvedimas, atrodo, bus vie
nas iš pirmųjų žingsnių į 
žmonijos pastangų vienybę. 
Bet kas privers atsisakyti 
didžiąsias tautas savo na
cionalinių aklbų ? Anglai, 
pavyzdžiui, pavėluotai atsi
sako archaiškos nepatogios 
savo skaičiavimo sistemos, 
tik ar panašiai bus ir su 
kalbos atsisakymu?

Bet ar šitokie svarstymai 
nėra panašūs į vaiko žaidi
mą su piene, kai viršuj ty
koja negandos paukštis — 
karas, kaip pavaizduota 
viename M. Čiurlionio 
veiksle ? x v •

Tai, kad plačiosioms ma
sėms pavyksta paralyžiuoti 
karo kurstytojų kėslus jau 
ketvirtį šimtmečio, nuteikia 
optimistiškai. Žmogaus 
prigimtyje tunas galingas 
taikos troškimas yra ta ga
rantija, kad bus nugalėti 
prieštaravimai ir turės įsi
vyrauti žemėje visuotinė, 
amžina taika.

Visuotinė taika
Tuščia spėlioti, koks yra 

žmonijps pažangos tikslas, 
kokios tolesnės jo plėtoji
mosi gairės? Kodėl medžia
gos judėjimas gavo kryptį 
j pažangos procesą? Ar 
žmogus galės tobulinti fizi
nes ir dvasines savo galias, 
savo ainiams suteikti ge
resnę sveikatą ir didesnius 
dvasinius gabumus? Ar 
-žmogus įstengs suvokti lai- 
koW »; erdvės begalybės Są
voką? Jei tat įvyks, tai, 
palyginus su ta nauja ne
paprasta pakopa, mūsų da
bartinė civilizacija atrodys 
gal kaip šiandieninis au
galų pasaulis, žvelgiant mū
sų akimis.

Viename fantastiniame 
aps a k y m e pranašaujama, 
kaip žmogus į saulę pasiun
čia raketą su milžiniško ga
lingumo branduoliniu už
taisu ir išteškia naujas pla
netas.

Šitokios mintys kilo, ne
be pirmą kartą žiūrint “Ka
ro ir taikos” filmą ir įsi
vaizduojant, kaip pats JL. 
Tolstojus, o ne jo persora- 
žas Balkonskis, spėliojo 
apie ateitį, spręsdamas 
klausimus, kurie padeda 
taikai triumfuoti prieš ka- 
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Arabų partizanų ■# 
kovų rezultatai

Kairas. — Arabų partizaj 
nai birželio mėnesį įvykdė 
234 operacijas, kurių metu 
sunaikinta 150 įvairių tipų 
Izraelio automobilių, išvesta 
iš rikiuotės 57 kulkosvai
džių lizdai, daugiau kaip 20 
tiltų ir geležinkelio ruož
tų, sugriauta daugiau kaip 
60 kareivinių, stebėjimo 
postų ir sustiprintų pozici
jų, numuštas vienas Izrae
lio lėktuvas.

Arabų patriotai įvykdė 2 
galingus sprogdinimus Hai- 
foje bei Tel Avive ir pada
rė žymių nuostolių Izraelio 
okupacinės kariuomenės ko
munikacijoms Izraelio 
grobtose arabų teritorijose.

Perskaitę “Laisvę” padj^* 
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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STORINĖS NUOTRUPOS

r Popiežiai ir kosmosas
... Kai lenkų mokslinin

kas Kopernikas padarė ge
nerally išvadą, jog Žemė 
sukasi apie Saulę, o ne at
virkščiai, aukšti katalikų 
bažnyčios dvasiškiai rašė: 
“Tas kvailys (Kopernikas 
—A. M.) nori apversti auk
štyn kojomis visą astrono
miją. Bet Šventas raštas 
sako, kad Jėzus Navinas 
liepė sustoti Saulei, o ne 
Žemei”.

Popiežius Povilas III 
(1534-1549 m,), kuriam Ko
pernikas, norėdamas ap
saugoti nuo sunaikinimo, 
dedikavo keliolikos metų 
studiją “Apie dangaus sfe
rų judėjimą” — ne tik įsi
žeidė, bet ir pareikalavo 
atiduoti astronomą inkvizi

cijos teismui. Deja, Koper- 
nfeas buvo jau miręs. Inkvi
zicijos teismo sprendimu 
buvo sudeginta tik jo kny
ga.

... Klemensas VIII pa
siuntė ant laužo italą Džor- 
daną Bruno, tvirtinusį, jog 
Visata amžina ir begalinė.

... Povilas V 1615 metais 
įsakė iškviesti į Romą tar
dymui Galileo Galilėjų. In
kvizicijos teismo nutarimas 
skelbė: “Galilėjaus teigi
mas, kad Saulė sudaro cen
trą ir nesisuka apie Žemę, 
yra kvailas, absurdiškas, 
melagingas teologiniu po
žiūriu, tai erezija, nes aiš-

Atominis laikrodis
| Lenkija — šešta pasaulio 
^alis po TSRS, JAV, Ang
lijos, Kanados ir Šveicari
jos, kurioje yra vadinama- 
sfs atominis laikrodis. Jį 
sukonstravo Varšuvos fun
damentinių technikos prob
lemų instituto moksliniai 
bendradarbiai.

Laikrodis pasižymi nepa
prastu tikslumu — per tris 
tūkstančius metų, naudo
jant jį kaip paprastą laik
rodį, susidarytų tik vienos 
sekundės paklaida, šis laik
rodis naudojamas moksli
niuose tyrimuose, kur būti
na be galo tiksliai matuoti 
laiką, ir radijo navigacijoje.

WATERBURY, CONN.

‘ PIETŪS
RENGIA SPAUDOS NAUDAI

i LLD 28 KUOPA

Sekmad., Liepos-July 27 d.
Vaitonio Darže

G 28 Roosevelt Drive, Pradžia 1 valandą

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai praleisite laiką. Pasimatysite su draugais 

; ir pažįstamais. Pietūs ruošiami geram tikslui. 
! Kviečia Rengėjai

I

kiai prieštarauja Šventa
jam raštui”.

... Povilas VI 1969 metų 
pradžioje priėmė JAV kos
monautą P. Bormaną, ku
ris papasakojo, kaip atrodė 
jo apskrietas Mėnulis ir 
įteikė popiežiui spalvotą šio 
dangaus kūno nuotrauką. 
Povilas VI j palaimino kos
monautą, palinkėjo jo kole
goms laimingai nuskristi į 
Mėnulį ir kitas planetas.

Matyt, šiuokart popiežius 
“šventuoju raštu” nebesi
vadovavo ...

A. Martinionis
Vilniaus ateizmo muziejaus 

direktoriaus pavaduotojas

Vėžys ir nervai
Daugelio šalių psichiatrai 

ir onkologai mano, kad pik
tybinių auglių susidarymui 
turi reikšmės pergyveni
mai.

Amerikiečių prof. K. Ban- 
sonas, ištyręs 80 vėžiu ser
gančių pacientų, nustatė, 
kad dauguma jų buvo pa
tyrę sunkias dvasines trau
mas, depresijas, neviltį. Ro- 
česterio universiteto ben
dradarbis V. Green, ištyręs 
100 pacientų, išaiškino, kad 
jie, prieš susirgdami vėžiu, 
ilgokai jautė baimę, bejė
giškumą ir neviltį.

Žinoma, kad dvasiniai per
gyvenimai veikia pagumbu- 
rį—hipotalamą. Tai svarbus 
sniegenų centras, kuris psi
chinius dirginimus paverčia 
raumenų ląstelių veikla. Šis 
“smegenų transf o r m a t o - 
rius” reguliuoja hormonų 
gamybą, slopindamas arba 
skatindamas jų išsiskyrimą. 
Kai-kurie mokslininkai ma

no, kad prislėgto žmogaus 
pagumburis sustabdo hor
monų išsiskyrimą.> Todėl 
hormonai nebegali gerai 
atlikti biologinių jėgų, pa
stojančių kelią vėžinių ląs
telių plėtimuisi, funkcijos.

Tačiau ne visos, o tik kai 
kurios nervų sutrikimų rū
šys skatina vėžinius susir
gimus. Tyrinėjimai padėjo 
išaiškinti, kad susirgusieji 
vėžiu anksčiau buvo pergy
venę stiprų nervų sukreti- 

mą dėl artimų giminių mir
ties.

Prof. Bansonas nustatė, 
kad visi ligoniai iš pavir
šiaus ramiai priėmė šį liki
mo smūgį. Tačiau jie visiš
kai užsidarė savyje, pasida
rė nekalbūs. Užuot išlieję 
skausmą ašaromis, jie pa
slėpė jį giliai pasąmonėje.

Bansonas mano, kad viso 
šito priežastys susijusios su 
nervų sistemos vystymusi 
vaikystėje. Dauguma Ban- 
sono pacientų nebuvo paty
rę reikiamo tėvų rūpesčio 
ir dėmesio, augo vieniši ir 
įprato tvardyti savo emo
cijas.

Kolorado universiteto me
dikas S. Margolinas taip pat 
pateikė faktų, įrodančių, 
kad vėžys labiau paplinta 
ten, kur žmogui uždraus
ta parodyt įvairius savo 
jausmus.

Posen, Mich. — Vyras, 
žmona, 7 vaikai ir senelis 
žuvo farmerio stubai sude
gus. Išliko gyvas tik vienas 
vaikas.

Ar verta molį 
įmagnetinti

Žemsiurbė pumpuoja iš 
upės į krantą vandens ir 
molio mišinį — pulpą — ir 
suplauna iš jos užtvanką. 
Kai žemės pylimas pakyla 
viršum lėkštu krantu, ten
ka ilgai laukti, kol smul
kiausios molio dalelės vėl 
susigulės į kietą gruntą.

Tarybinis inžinierius J. 
Vodlanickis pasiūlė praleis
ti pulpą tarp galingo mag
neto polių. Geležies oksido 
kruopelės, kurių molyje yra 
daug, įsimagnetina ir van
deniui nutekėjus greit su- 
limpa viena su kita. Suplau
tas gruntas greit pasidaro 
labai tvirtas. O be įmagne
tinimo tam reikėtų jį laiky
ti 2-3 metus.

Montello, Mass.
“Laisvės” metinis pikni

kas liepos 6 d., Olympia 
parke, Worcester, Mass., la
bai gerai pavyko. Oras bu
vo geras ir publikos daug.

Mes 50 pažangiųjų lietu
vių laimingai busu nuvažia
vome ir dainuodami parva
žiavome. Piknikui mes da
vėme pagalbą. George Shi- 
maitis rūpinosi įžangos bi- 
letų aprdavinėjimu ir orga
nizavimu busu važiuoti. 
Jam padėjo M. Gutauskie- 
nė, A. Gogienė.

Birželio 17 d. mes ketu
riese turėjome specialį su
sirinkimą užbaigimui ap
skričių pikniko reikalų. Pri
siminėme ir “Laisvės” pik
niką. K. Kalvelienė paau
kojo $6, A. Markevičienė— 
$1, G. Shimaitis — $1. Už 
tuos pinigus nupirkome gė
rimo ir sūrį. J. Masteika 
dovanojo kašutę. Dovanas 
išleido K. Čereškienė ir A. 
Markevičienė. Kalvei i e n ė 
nuvežė namų darbo pyragą. 
Helen Tamašauskienė do
vanojo ir išleido iš Lietuvos 
bonką gardumyno, jai pa
dėjo M. Gutauskienė, V. 
Venskevičienės dovanota 
paduškaitė paliko neišduo
ta. A. Sikorskis padėjo 
tvarkyti mašinas. Už įžan
gos biletus mes pridavėme 
$70.00.

Pranešu, kad turiu ant 
ant rankų “Vilnies” pikni
ko įžangos bilietų su dova
nomis. Prašyčiau savo ger
biamų bičiulių, kad padėtų 
man juos išplatinti,

George Shimaitis

Detroit, Mich.
Birželio 29 d. puikiai pa

vyko piknikas spaudos nau
dai Terzų sodyboje. Oras 
pasitaikė malonus. Saulė 
švietė savais spinduliais. 
Mūsų draugės ir draugai 
labai patenkinti, kad turė
jom svečių iš toliau: Chica- 
gos Jokubka su žmona, Jo
nas Mažeika; Union City, 
Mich., Urbonas su žmona; 
taipgi viešnia iš Lietuvos 
Viktorija Kuliševičienė.

Prasidėjus mūsų trumpai 
programai, susėdusiem prie 
stalų pietauti, tos dienos 
pirmininkas pakvietė drau
gą Jokubką kalbėti. Vė
liau viešnia kalbėjo trumpai 
ir deklamavo. Visų trijų 
kalbos buvo priimtos su di
deliais plojimais. Detroitie- 
čiai labai užganėdinti jų at
silankymu.

Pasibaigus programai 
prasidėjo draugiški pokal
biai po medžiais. Buvo šo
kių trumpai ir gerai. Muzi
kantams ačiū. Taipgi buvo 
ir gėrimų saldžių ir smar
kesnių.

Parkas atnešė biskį spau
dai paramos. Kadangi trys 
pažangios org a n i z a c i j o s 
rengė pikniką, susidėjo iš 
visų trijų komisija.

Pagerbiame visus darbi
ninkus, labiausia gaspadi- 
nes, kurios dirbo sušilusios. 
Joms visoms labai daug 
ačiū. Prie gėrimų mūsų ge
ras draugas sunkiai dirbo. 
Draugė prie tikėtų dirbo ir 
tuom pačiu sykiu aukojo 
keksų, kurie buvo išduoti. 
Priklauso jai didelė padė
ka.

Piknikas ir kitais atžvil
giais buvo geras ir už tai, 
kad daug žmonių buvo ir vi
si gražiai linksminosi iki 
vėlumos.

Daug garbės žodžių ten
ka mūsų draugams Ter- 
zams už suteikimą vietos 
išvažiavimui-piknikui.

Finansiškai išėjom ne
prastai. Komisija pavedė 
man sutvarkyti. Išlaidas ap
mokėjus pelno liko $169. Be 
to Agota Gyvienė aukojo 
$5. Tai viso $174.

Pasiųsta “Vilniai” $100, 
“Laisvei” $50, “Liaudies 
balsui” $24.

Už komisiją,
F. Nakas

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitoje “Laisvės” laido

je korespondencijoje iš 
Detroito įvykusi klaida. 
Priešpaskutinis paragrafas, 
kuris prasideda su žodžiu 
“Susirgo,” turi skambėti ši
taip:

“Susirgo ir du valdybos 
nariai: Juozas Latoža, kuris 
visuomet pagelbėja su 're
montais prie klubo, ir Pet
ras Stasikaitis, klubo vice
pirmininkas. Latoža randa
si Brent ligoninėje ant Flo
rence gatvės prie Universi
ty of Michigan. Šiomis die
nomis jam padarė operaci
ją, bet tikime, kad greitai 
bus namuose. Petrui Stasi- 
kaičiui padaryta sunki ope
racija, bet jau eina geryn. 
Jis randasi Fordo ligoninė
je, kambarys 503.”

Stefanijos atsiprašome už 
klaidą.

Redakcija

Varnsdorfe (pietų Čekijo
je) gyveno 25 metų žąsis, 
kuri veikiausia yra seniau
sia žąsis Čekoslovakijoje. 
Varnsdorfo žąsis gyvena 
nuo 1945 metų. 16 metų 
stropiai dėjo kiaušinius ir 
per savo amžių užaugino 
500 žąsiukų.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

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

SA 4-2218. (49-58)

LEGAL SECRETARY
We want a secretary to work in 

our Legal Dept. This is a good in
teresting 9 to 5 job for a girl who 
has some legal background. Try 
us, we would like to talk to you. 
201-354-0150, ext. 19 . SERVISCO, 
1100 Sherman Ave., Elizabeth.

(50-53)

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 beriėfits, 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 Employer.

(50-52)

Chicago, Ill.
Lietuviai katalikai 

laimėjo prieš vyskupą
Jau apie porą metų, kai 

Čikagos lietuviai katalikai 
kovoja prieš “nulietuvinimą 
Šv. Kazimiero kapinių.” Jie 
turi sukūrę tam tikslui ko
mitetą. Dabar komitetas 
skelbia šiuos laimėjimus:

Į kapinių pavadinimą 
įrašant žodį “lietuvių.” Tai
gi, dabar kapinės vadinsis 
“Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės.”

Kapinių skelbimus ir po
tvarkius skelbti anglų ir lie
tuvių kalba.

Sumažinti suvaržymus 
naudoti lietuvių kalbą pa
minklų užrašuose ir mažiau 
varžyti užrašų turinį.

Informuoti visus sklypų 
pirkėjus, kad kapinės yra 
lietuviškos.

Skatinti tuo^, kurie nori 
lietuviškų apeigų, kad jo
mis naudotųsi.

Leisti mirusiojo šeimos 
nariams ir artimiesiems da
lyvauti, nuleidžiant karstą į 
duobę.

Leisti mirusiojo šeimos 
nariams dalyvauti, karstą 
dedant į cementinę dėžę 
Koplyčios dirbtuvėje.

Pagreitinti laidotuvių ap
eigas, ypač tais atvejais, 
kai šeimos nariai ir arti
mieji nori dalyvauti karstą 
nuleidžiant į duobę...

Vyskupija buvo pasimojus 
savintis lietuvių kapines ir 
paversti nelietuvi š k o m i s. 
Griežtai lietviams katali
kams priešinantis, vysku
pas padarė eilę nusileidimų, 
kaip viršuje sužymėta.

Ir katalikai išmoksta, kad 
atsiekimui ko geresnio rei
kia kovoti.

Daugelis ne lietuvių ka
taliku kovoja prieš karą.

(“Vilnis”)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

V
AUTO PARTS Helper for large 

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

(47-52)

AUTO MECHANICS

Chrysler Experience.
Top preference.

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

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

ford Ave. (47-52)

WANTED experienced only —
POWER PRESS SET-UP MAN.

LEAD MAN, PRESS DIE 
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 drily. Texodent. 

201-341-3880.
(49-54)

COOK-WAITRESSES 
AND DISHWASHERS 

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

Shopping Center. 
CA 4-1441

(50-54)

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)

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)

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

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

(50-55)

MEAT CUTTER
First class. 5 day week. 

No ni£ht work.
LOU’S PRIME MEATS

5661 Chew Ave., GE 8-9166.
(50-52)

.......................... — —- -<■ - -   - t

Niujorke atidaryta mo
kykla, kur moterys mokosi 
gražiai juoktis.

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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 Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

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

All Athletic facilities 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

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

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)

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

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

(47-52)

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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“LAISVES” REIKALAIS
Penktadienį buvome nuvykę pas dd. Ramanauskus, 

o sekmadienį, liepos 6 d. vykome į Worcester, Mass. Čia 
buvo didelis spaudos naudai piknikas, Olympia Parke.

Šiame piknike irgi Administraciaja turėjo “stalą,” 
prie kurio prieidavo gerieji Naujosios Anglijos priete- 
liai ir įteikė dovanų laikraščiui “Laisvei.” Viso gauta 
$512.00. Aukojo:

John Niuro, Brockton, Mass, (atšventęs savo 
gimtadienį, aukojo po $1 nuo kiekiveno 
išgyvento meto) .... . ......................

Agota Motiejaitienė, Worcester, Mass...........
Mass. Liet. Moterų Sąryšis (per N. Grybienę) 
Irene ir Richard Januliai, Palmer, Mass. 
Ona Gricienė, Cambridge, Mass.......................
Ona Giraitienė, Hartford, Conn......................
A. K. Barčiai, Canton, Mass.............................
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass. •.............
M. Karpavičienė, Nashua, N. H. ... •.............
Walter Kelly, St. Petersburg, Fla..................
K. Kalaušius, Halifax, Mass.............................
Charles Wallent, Auburn, Mass...............•...
Frank Kaziliunas, Worcester, Mass. .........
Bernice Čiuberkienė, So. Boston, Mass........ •
Helena Žekonis, So. Boston, Mass. ......... 
S. Šukienė, So. Boston, Mass...........................
Frank Kaulakis, Brockton, Mass.........•..........
P. M. Yocumski, Haverhill, Mass..................
W. A. Račkauskai, Haverhill, Mass...........•..
P. Dennis, Clifton, N. J.................................
Jonas Lukštas, Windsor, Conn......................
Karolina Kazlauskienė, So. Boston, Mass. ... 
P. Niukas, No. Andover, Mass.............. •.........
Stasys Družas, Norwood, Mass.........................
Jonas Petruškevičius, Haverhill, Mass...........
Veronika Vasiliauskienė, Hartford, Conn. ... 
S. Večkys, Woodhaven, N. Y.........•..............
Elsie Zaleckaitė, Brockton, Mass.....................
A. Kukaitienė, Brockton, Mass.........•............
A. K. Mugianiai, Oakland, Calif....................
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N. J.
Helen Tamašauskienė, Hingham, Mass............
E. Belekevičienė, Brighton, Mass................ •.
A. Navickas, Haverhill, Mass. .................. •..
Paul Lupsevic, Lawrence, Mass....................
M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass. •...........
A. Kandraška, Dorchester, Mass......................
Anna Margis, Worcester, Mass......................
Marijona Gutauskienė, Brockton, Mass..........
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ...... 
J. V. Kazlau, Wethersfield, Conn.....................
J. Jasas, Hartford, Conn................................. .....
P. E. Siauriai, Woodhaven, N. Y.............•.... 2.00
A. Kodienė, Lawrence, Mass........................... • 2.00
P. A. Chestnut, Brockton, Mass........................ 2.00
Bronė Kalušis, W. Fitchburg, Mass. •........... 2.00
Po $1: Emma Rogers, Woodhaven, N, Y.; Eliz. Frei- 

mont, Somerville, Mass.; Helen Smith, Worcester, Mass.; 
J. Putrius, Lynn, Mass.

$76.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
20.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

5.00 
.. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 

. 5.00 
.. 5.00 
. 3.00

Nuo kitų gerų laisviečių gauta sekamai (per laiškus): 
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif.....

Antoinette Russ, San Francisco, Calif..............
J. Kazlauskas, Lexington, Ky...........................•
Vincas Venckūnas, Brooklyn, N. Y................
Telda King, San Francisco, Calif..........•..........
K. Bender, Brooklyn, N. Y................................
V. V. Bunkai, Jamaica, N. Y...........................
A. Borden (atminčiai mirusios žmonos Mary,

1965, m.) Kenosha, Wis. •......................
Peter Keval, Washington, D. C......................
Alec Mitchell (pabauda dėl Worcesterio),

Brooklyn, N. Y...........................................
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y......................
E. Sungailienė, LaGrangeville, N. Y...........
Balis ir Ona Putrimai, Redington Beach, Fla 
J. G., Brooklyn, N. Y.........................................
A. ir J. Kauliniai, Huntington Sta.„ N. Y..........
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y.............

25.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
10.00

10.00
7.00

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Ačiū viršminėtiems geradėjams už jų duosnias aukas. 
Laukiame ir nuo kitų gerųjų draugų, prisidėti prie va
saros fondo.

—AdminLstrad j a

LEGENDA

Didieji Grįžulo ratai
Senų senovėje buvo labai 

kaitri ir sausa vasara: iš
džiūvo visos upės, upeliai, 
pelkės, šuliniai, nuvyto me
džiai, krūmai ir žolės; al
po nuo troškulio žmonės ir 
gyvuliai.

Kartą naktį maža mer
gaitė, ąsotėliu nešina, išė
jo iš namų savo sergančiai 
motinai vandens paieškoti. 
Vandens mergaitė niekur 
negalėjo rasti, ir jo beieš
kodama ji taip pavargo, 
jog, atsisėdusi pailsėti, nė 
nepajuto, kaip užmigo. Kai 
pabudo, ji paėmė rankon 
ąsotėlį ir vos neišliejo iš jo 
vandens: ąsotėlis buvo pil
nas tyro, šalto vandens. 
Mergaitė džiugo ir buvo be
norint! jau atsigerti, bet 
pagalvojo, kad neužteks 
motinai, tai nebegėrė, tik 
tekina bėgo su ąsotėliu na
mo. Ji taip skubėjo, jog 
nė nenastebėjo po kojų pa- 
sinainiojusio šunyčio — su
klupo ir paleido iš rankos 
ąsotėli. Šunvtis ėmė gailiai 
cvnti. Mergaitė čiuposi ąso
tėlio.

Ji manė, kad vanduo bus 
visas išsiliejęs, bet ne: ąso
tėlis stovėjo stačias ir bu
vo pilnas vandens, kaip bu
vęs. Jai pagailo alpstančio 
šunyčio — ji įsilieio į del
ną truputėli vandens ir 
davė jam išlakti. Šunelis, 
paragavęs vandens, tuoj at
sigavo ir pasišokėdamas 
ėmė meilintis, džiaugtis. 
Kai mergaitė vėl paėmė 
ąsotėlį, jis iš medinio tapo

sidabriniu. Mergaitė par
nešė ųsotėlį namo ir pada
vė motinai. Motina tarė: 
“Man vis tiek tenka mirti, 
gerk geriau tu pati,” ir 
atidavė ąsotėlį mergaitei. 
Ir tą pačia minutę ąsotė- 
lis iš sidabrinio virto auksi
niu. Ilgiau mergaitė jau 
nebegalėjo beištverti, ir bu
vo jau besikišanti ąsotėli 
prie lūpų, tik staiga girgž
telėjo durys, įėjo j vidų ke
leivis ir paprašė vandens. 
Mergaitė nurijo seiles, pa
ti nebegėrė, ir,padavė ųso- 
tėli keleiviui. Ir staiga ant 
ąsotėlio iššoko septyni di
džiuliai priliantai. o iš pa
ties ąsotėlio čiurkšlėmis 
pasipylė tyras, šaltas van
duo.

O tie sentvni briliantai 
kilo vis aukštvn ir aukštyn, 
iškilo į pačių padangę ir 
tano tomis septyniomis 
žvaigždėmis, kurios vadi
namos Didžiaisiais Grįžulio 
ratais.
Iš žurnalo “Herald of Peace” išvertė 
j rusų kalbą 1904 m. Levas Tolsto
jus, o iš rusų kalbos j lietuvių kalbą 
išvertė 1966 m. Edvardas Levinskas.

KRISLAI

“Kaunas” in Tartu!

Sekmadienį būkite laisviečių 
pietuose-piknike Forest Parke

Pietūs bus išduodami lygiai 1 vai. Todėl nesivėluo- 
kite.

Pietūs susidės iš skaniai paruoštų patiekalų su vi
sais pridėčkais. O, kaip ir paprastai, j pavakarę, dar bū
site pavaišinti “hot dogs” ir kavute.

Už viską dovana tik $2.50.
Jeigu pasitaikytų lietingas oras, tai pietūs ir viskas, 

žinoma, įvyktų Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Visi ir visos kviečiami. Nepraleiskite progos.
Rengėjai

Mieste pasidairius

Parengimy KalendoritiS
LAPKRIČIO (NOV.) 9^
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

LIEPOS 27 d. LLD 28 kp. 
ruošia pietus pas J. Vai ton j, 

#28 Roosevelt Dr., Waterbury, 
Conn. Prašome Dr-jas mūsų 
apylinkėj nerengti nieko—da
lyvaukite pas mus.

Sugrįžo iš Milano
Vilnius. — Ne taip seniai 

Milano konservatorijoje vėl
Santjagas. — Didėja Či- skambėjo lietuviškos dai- 

lėsKomunistų partijos gre- nos. Jas dainavo Valstybi- 
tos. Partijos iškeltas uždą-nio operos ir baleto teatro 
vinys—žymiai padidinti sa- so^s^ Giedrė Kaukaitė, ku- 
v. sk.iSi, sėkmingai vyk.-'«SS £“££ 
domas. Žurnalo Pnncipi- (ji(jgiojoje scenoje, paruošė 
os” — teorinio Kompartijos Dezdemonos ir Mimi vaid- 
CK organo — duomenimis menis (operos “Otelo” ir 
per pastaruosius trejus sii “Bohema”) italų kalba, 
puse metų komunistų skai- Dabar Giedrg Kaukaitg 
cius padidėjo 83 procentais. vi]niuje Tai trečiag.g Ta.

Į partijos gretas pirmiau- rybų Lietuvos daipininkas 
šia stoja darbininkų klasės, Belgradas, Jugoslavija.— 
taip pat valstietijos, inteli- čia įvyko 51 neutraliai nu- 

gentijos ir studentijos jau- sistačiusios valstybės atsto- 
nimo atstovai. x vų konferencija.

Didėja Komunisty 
partijos gretos

(Letter From Tallinn)
July 1, 1969

Today we visited the Es
tonian University in Tartu. 
Many Lithuanians have 
studied here (for instance, 
Dr. Kaškiaučius) in the 
past and some are here 
now.

The mayor of the city 
welcomed us, told us all of 
the city and answered our 
questions.

We had lunch in a new 
restaurant “Kaunas.” It is 
the most beautifull restau
rant I have ever seen. It 
has a large “Ladies Room” 
with mirrors and other 
conveniences.

“Kaunas” restaurant was 
built in Tartu in gesture of 
friendship with Kaunas 
where they built the res
taurant “Tartu” years ago.

We visited also the new 
theater “Vanemuine.” It 
has a large and up-to-date 
revolving stage, etc.

We also visited the Fes
tival Field, similar to one 
in Tallinn, and also some 
apartments, where ordina
ry people live. It made upon 
us a good impression.

Next day we went to the 
“Peter the Great Palace” in 
Tallinn. It is now a museum, 
or rather an art gallery 
where art of past and 
present is being exhibited. 
We were shown several 
paintings which were ex
hibited in Vilnius about a 
month ago during the Esto
nian Cultural Ten Days in 
Lithuania.

Everything is very in
teresting and we keep on 
going around to various 
places.

My best regards to all 
“laisviečiai.”

Turime reikalą ir su kitu 
taip pat labai “geru” žmogu
mi, būtent su klerikalinės 
spaudos gausiu bendradarbiu 
Al. Gimantu. Jo nuodėmė yra 
jo neapsakomas pasipūtimas. 
Jis imasi nenusipelnytos visų 
lietuvių atstovo rolės, kai jis 
sako, kad “Lietuviai, jei tik 
galėtų, visas pasaulines pro
blemas bandytų spręsti jėga”.

Juk tai nesąmonė. Gal taip 
bandytų pats Gimantas ir jo 
vienminčiai, bet ne didžiosios 
lietuvių masės; Jos nori, kaip 
ir milžiniška dauguma visų 
kitų žmonių, taikos ir ramy
bės. Jos piktinasi smurtu ir 
karu.

Nepadoru, negražu lietu
viams primesti tikėjimą jė
ga pasaulinėms problemoms 
spręsti.

Juodųjų žmonių Panthers 
nartijos 15 narių uždaryti 
kalėjime. Jie skundžiasi, 
kad jie ten traktuojami 
b i a u r i a u , negu pikčiausi 
kriminalistai. Už paleidi
mų jų iki teismo reikalauja
ma nuo kiekvieno po 100,- 
000 dolerių užstato.

Aišku, jog čia yra rasinio 
persekiojimo reikalas. Juk 
jie dar nėra nuteisti. Jie tik 
kaltinami, kad jie būk buvę 
suplanavę išsprogdinti ke
letu didžiųjų krautuvių ir 
vienų kitų policijos stotį.

Toks su jais elgimasis la
bai aštrina santykius tarp 
baltųjų ir juodųjų. Bloga, 
kai ir kalėjime nėra rasi
nės lygybės.

New Yorko valstijos Ape
liacijų Teismas atmetė rei
kalavimų naujo teismo ne
grų vadams Ferguson ir 
Harris. Abudu nuteisti po 
trejus metus kalėti. Abudu 
kaltinami sumoksiu nužudy
ti taip pat negrų vadus 
Whitney Young ir Roy Wil
kins. Vadinasi, jiems teks 
atlikti visų bausmę.

New Yorko mieste ir apy
linkėje šiemet steiko pietūs 
dėl keturių šeimos narių 
kaštuoja 38 centais bran
giau negu pernai. Taip pra
neša valdiškasis Darbo Biu
ras.

Use i

Vakarų Vokietijos spauda 
iškėlė aikštėn, kad Municho 
vyskupas Mathias Defregger 
yra baisus žmogžudys. 1944 
m. birželio 7 dieną Italijoje 
jam įsakius tapo nužudyta 17 
visiškai nekaltų Italijos kai
miečių.

Matyt, jis dabar kur nors 
slapstosi, jo esą ieškoma. Bet 
štai šitą šaltakraujį žhiogžudį 
viešai teisina ir gina Municho 
kardinolas Julius Dopfner. Jis 
sako, kad tuo laiku vyskupas 
Defregger, būdamas armijos 
kapitonu, turėjo taip padary
ti, nes dieną prieš tai Italijos 
partizanai nudėjo vieną vo
kiečių kareivį! Jį reikėję at
keršyti, ir kapitonas kun. Def
regger atkeršijo ant kaimie
čių !

Italijos kaimelio Filetto de 
Camardo istorija panaši Lie-, 
tuvos Pirčiupio istorijai. Skir
tumas tik tame, kad Pirčiupy
je buvo nužudyta kelis kartus 
daugiau kaimiečių, viso net 
119.

Ar ne lygiai taip už naciš
kų žmogžudžių kruviną darbą 
mūsų lietuviški reakcininkai 
kaltina Lietuvos partizanus, 
kaip Municho kardinolas Dop
fner Italijos partizanus?

Gal kardinolą Doffner dar 
galimą šiek tiek pateisinti, 
nes jis irgi yra vokietis, bet 
kaip pateisinti “Darbininko”, 
“Draugo”, “Naujienų”’, “Dir
vos”, “Keleivio” redaktorius? 
Jie save laiko lietuviais, bet 
teisina vokiškus žmogžudžius, 
kurie gyvus sudegino Pirčiu
pio gyventojus.

Didysis Chase Manhattan 
Bankas sutiko be teismo pa
tenkinti 14 negrų reikalavi
mų. Jie buvo bankų pa
traukę teisman už rasinę 
diskriminacija. Bankas pa
sižadėjo tokios praktikos 
samdant darbininkus atsi
sakyti.

Policija suareštavo du 
SDS Columbijos universite
to skyriaus kovingus na
rius. Manoma, kad tas pa
aštrins padėtį universitete, 
kai rudenį atsidarys pamo
kos.

Vėl planuojama milžiniš
ka prieškarinė demonstra
cija New Yorke. Ji įvyks 
rugpiūčio 9 dienų. Jų ren
gia The Student Mobiliza
tion Committee to 'End the 
War in Vietnam. Tai bus 
taip pat eišena gatve. Iš 
Bryant parko 6th Ave. bus 
maršuojama į Central par
kų. Manoma, jog tai bus 
viena iš didžiausių prieška
rinių demonstracijų šio 
miesto istorijoje.

Tas pats komitetas ruošia 
visuotinį studentų streikų 
prieš karų lapkričio 14 die
nų. Komitetas sako, kad 
streikas palies visas mokyk
las. Jeigu iki to laiko val
džia nieko nepadarys karui 
užbaigti, studentų streikas 
iš tikrųjų uždarys visas ša
lies mokyklas.

Pažangus anglų kalba 
“Daily World” vedė vajų už 
sukėlimų $125,000. Vajus 
turėjo pasibaigti su liepos 
16 diena. Laikraščio leidė
jai skundžiasi, kad dar toli 
nuo pasiekimo pasibrėžtos 
kvotos.

NEWYORKIEČIŲ 
AT YD Al!

Ruoškite Mašinas Į 
Water bur į

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.

Miesto Aukštosios Ap- 
švietos Taryba nutarė atei
nantį rudenį atidaryti Mies
to Universiteto duris vi
siems jaunuoliams, sėkmin
gai baigusiems vidurinės 
mokyklos mokslą. O tai 
reiškia, kad į Universitetą 
(kuris turi kelis skyrius 
įvairiose miesto dalyse) ga
lės įstoti apie 45,000 jau
nuolių. Bet tas priklausys 
nuo to, ar miesto valdžia 
suteiks lėšų tiek padidėjusį 
Universiteto studentų skai
čių aprūpinti mokslu. Juk 
reikia daugiau patalpų ir 
mokytojų.

Visi žino ir visi skundžia
si, kad Long Island Rail
road sunkiai “serga.” Bet 
niekaš nieko nedaro, kad 
jis būtų 'pagydytas; Gelėžin- 
kelio administracija^ kaltina 
darbininkus, kad būk jie ne
dirba, kaip reikia, už tai, 
girdi, kasdien daug'trauki
nių negali išeiti iš savo 
“garažų.” Bet tai sena pa
saka. Kalta Metropolitan 
Transit Authority, kuri ge
ležinkelį operuoja.

ne ilga, gražus važinėjimas.
Vairuotojai, kurie vyksi

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

—Administracija

Talka padirbėjo
Praėjusi šeštadienį ketu

ri draugai atsiliepė į skelb
tą talką “Laisvės” rašti
nėms nudažyt. Dirbo Ant. 
Bimba, Pov. Venta, Myko
las Stakovas ir Jonas Mi
kaila. '

Darbas labai keblus, nes 
kambariai visko pilni. Visgi 
redakcijos kambarys jau 
pabaigtas. Dar teks kaų^ 
nors paprakaituoti adminis> 
tracijos raštinėje. V

■ ' i " ■ i :.

Liepos 13 dienų baigė sa
vo “konvencijų” religinė 
sekta Jehovah’s Witnesses. 
Iš visos Amerikos ir kitų 
šalių buvo jų suplaukę nuo 
80,000 iki 100,000. Biznie
riams buvo gražaus biznio.

Ši sekta visame pasaulyje 
turi tik apie 1,000,000 na
rių. Jungtinėse Valstijose 
jų esu apie 350,000. Bet sa
vo suvažiavimus jie suruo
šia tikrai masinius.

Trejų metų berniukas 
Kenneth Cozine iš Jackson 
Heights per klaidų radęs 
šaldytuve išgėrė vaistų, ku
riais gydomi narkotikai. Jie 
jį užmušė.

Pavojinga profesija
I

Kai kalbama apie pavo
jingas profesijas, papras
tai minimi lakūnai-bandyto- 
jai, kosmonautai, gaisrinin
kai ir gyvačių gaudytojai.

O štai Anstralijoje iš 5,473 
žmonių, žuvusių praėjusiais 
metais, beveik pusę sudaro 
namų šeimininkės.

Anglijoje nuo elektros 
srovės miršta daugiau žmo
nių; negu nuo užkrečiamų 
likų.

JAV 1965 m. nuo elek
tros srovės žuvo net 27,600 
žmonių.

Washingtonas. — 1968-69 
metuose mokytojų streikai 
apėmė 80 proc. visų nuo 
1940 m. mokytojų užstrei- 
kuotų dienų.

Sveiksta ♦
Penktadienį kalbėjausi 

telefonu su Bill Malin (Ma
linausku), kuris randasi 
Polyclinic ligoninėj. Sako, 
kad operacija padaryta ir 
kol kas jaučiasi ne blogai— 
bet dar gydytojai turi pri
žiūrėti, netaip greit paleis 
į namus.

Bill yra mūsų spaustuvės 
darbininkas, ir mes jo labai 
pasigendame, aišku, netik 
kaipo darbininko, bet ir as
meniškai kaipo draugo. Jo 
motina Ona Malinauskienė 
irgi buvo susirūpinus, bet 
dabar susiramino kai ope
racija perėjo gerai. <

Pasveik greitai, Bill, ir 
vėl grįšk prie mūsų!

Utica, N. Y. — Chicago 
Pneumatic Tool Co. maši
nistai, po 8 dienų streiko, 
laimėjo pergalę.

New Yorkas.— 300 amąį 
rikiečių brigada vyks Ku- 
bon padėti cukrines nen
dres nuimti.
New Yorkas. — 103 narko

tikų naudotojai mirė birže
lio mėn., iauniausias tik 15 
metų amžiaus.

Florence, Italija. — Mirė 
Gladys Swartout, pasižy
mėjusi amerikietė daininin- 
kė-aktorė, 64 metų amž.

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)




