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Didžiulis laimėjimas 
Atmetė Saigono siūlymą 
Artistė smerkia karą 
Milžiniškas biznis 
Narkotikai ir alkoholis

Rašo J. Gasiūnas
Federalinis apeliacijų teismas 

Bostone išteisino dr. Spocką 
ir kitus tris kovotojus prieš 
karą.

Jie buvo žemesnio teismo 
jM^altinti, kaip suokalbinin
kai prieš drafto įstatymą ir 
kaip karo pastangų kenkėjai.

Apeliacijų teismas paskel
bė, kad leistina karo pastan
gas kritikuoti ir net jaunuolių 
ruošimui karan priešintis, nors 
tai “trukdytų karo pastan
goms“.

Pietų Vietnamo revoliucinė 
valdžia atmetė Saigono val
džios siūlymą pravesti visoje 
šalyje rinkimus, kuriuose ir 
komunistai galėsią dalyvauti.

Ar galima turėti bešališkus 
rinkimus, kuomet Amerikos 
militarinės jėgos yra okupa
vusios beveik visus Pietų Viet
namo miestus?

Pirmiausia JAV turi iš
traukti visas savo militarinės 
jėgas. Tik tuomet bus galima 
Valbėti apie rinkimus ir taiką 
Vietname.

Ilollywoodo žvaigždė Ra- 
Welch, grįžusi iš Pietų 

Vietnamo, pasakė:
“Siuntimas mergaičių, kaip; 

manęs, yra lygus uždaryto 
liūto erzinimui žalios mėsos 
gabalu“, kuomet kareiviams 
rodomos scenoje dainininkės 
ir kitos artistės.

“Jie kovoja betiksliame ka
re svetimoje žemėje, kur jie 
visai nepageidaujami’“, sako 
artistė Welch.

Teisme jau laimėjo 
karo priešai

JAV astronautai kelionėje 
j Mėnulį

Nixonas ir Thieu 
bando apgauti

Bostonas. — Federalinis 
apeliacijų teismas išteisino 
dr. Benjamin Spock, Har
vardo universitetą baigusį 
Michael Ferber, Yale uni
versiteto kapelioną kunigą 
William Sloans ir rašytoją 
Mitchell Goodman. Jie buvo 
žemesnio teismo pripažinti 
kaltais už suokalbį laužyti 
drafto įstatymą. Jiems bu
vo nuskirta po 2 metus ka
lėjimo ir pasimokėti po $5,- 
000.

Apeliacijų teismas pripa
žino, kad JAV Konstitucija 
garantuoja laisvą žodį ir 
tiems, kurie yra karui prie
šingi ir net gali pakenkti 
karo pastangoms. Jie turi 
teisę kritikuoti ir net prie-

šintis karo pastangoms, kaip 
ir daugelis Amerikos žmo
nių priešinasi Vietnamo ka
rui.

Dr. Spock, laimėjęs teis
me pergalę, ragina piliečius 
siųsti prez. Nixonui laiškus, 
raginant tuoj baigti karą 
Vietname, tuoj ištraukti vi
sus JAV karius iš Pietų 
Vietnamo. Spock sako, kad 
Nixonas nesiruošia baigti 
karą. V •

Tokijas. — Japonijos sos
tinėje municipaliuose rinki
muose Komunistų Partija 
padvigubino savo atstovybę 
nuo 9 iki 18. Spcialistų Par
tija daug prakišo — nuo 45 
iki 24 nupuolė.

Izraelio komunistų gretos 
auga, spauda plečiasi

Tel Avivas.—Izraelio ko
munistų vadai Vilner ir 
Toubi užėmė griežtą pozici
ją parlamente prieš šovinis
tinę valdžios politiką. Tai 
sunki komunistams kova 
prieš karą ir aneksijas. Už 
tai jie persekiojami, kai ku
rie ir iš partijos pasitraukė.

Bet komunistų gretos au
ga. Šiuo metu partijos gre
tos paaugo 12.5 proc., jau
nųjų komunistų gretos pa
didėjo 170 proc. Partijos 
spauda prasiplėtė 1968 m. 
23 proc.

Komunistai ragina valdžią

trauktis iš okupuotų arabų 
žemių ir pradėti su arabais 
taikos derybas. Dabar tuo 
klausimu jie gauna vis dau
giau ir daugiau pritarimo iš 
Izraelio piliečių. Nemažai 
arabų rašosi į Kompartiją, 
nepaisant to, kad jie yra 
žiauriai militarinės valdžios 
persekiojami, yra po mili- 
tarine kontrole.

Ulan Bator.—Mongolijos 
Liaudies Respublika minėjo 
48 metinę sukaktį nuo jos 
susikūrimo. Atstovai da
lyvavo iš daugelio šalių.

Houston, Texas. — JAV 
astronautai Armstrong, 
Collins ir Aldrin iš Apolo 
11 pranešdinėja, kad erd
vės laivas puikiai veikia ke
lionėje į Mėnulį. Liepos 16 
d. ryte Apollo 11 pakilo iš 
Cape Kennedy, Fla.

Liepos 17 d. vakare per 
televiziją matoma jų kelio
nė iš lauko ir vidaus. Lie
pos 18 d. antraįs televiziįoje 
parodymas, ką jie ten vei
kia. Liepos 19 d. Apollo 11 
skries aplink mėnulį apie 
50,000 pėdų atstu moję. Lie
pos 20 d. Armstrong ir Al
drin pasiruoš nusileisti ant 
Mėnulio. Liepos 21 abu 
vaikščios po Mėnulio pavir
šių. Liepos 24 d. Apollo 
pradės kelionę atgal į že
mę.

Prez. Nixonas paskelbė, 
kad pirmadienis, liepos 21,

bus nacionalinė šventė. Fe- 
deraliniai darbininkai ne
dirbs, bet daug ir kitų ne
dirbs. Taii bus Mėnulio už
kariavimo diena, kuri įeis į 
istoriją, kaip viena svar
biausių dienų.

Maskva.— TSRS praneša, 
kad Luna 15 pasiekia Mė
nulį liepos 17 dieną.

Meksikos Miestas. — Cen
triniuose Meksikos rajo
nuose praūžė liūtys, pada
rydamos didelius nuostolius 
žemės ūkiui, išardė kelius, 
užtvindė ištisas gyvenvietes. 
Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės.

Havana, Kuba. — Prem
jeras Kastro sevikino Peru 
valdžią už nacionalizavimą 
Amerikos aliejaus interesų, 
taipgi svetimšalių žemių.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pasveikino Saigo
no prez. Thieu pasiūlymą 
turėti “laisvus rinkimus” P. 
Vietname. Rinkimuose ir 
komunistai galėsią dalyvau
ti. Nixonas priminė, kad 
tuo reikalu buvo tartasi su 
Thieu pirmiau.

Pietų Vietnamo revoliuci
nė valdžia griežtai atmetė 
toki siūlymą, kaip eilinę ap
gaulę; kuomet rinkimuose
“Thieu ir Ky turės balotų 
dėžes raktus,” kuomet JAV 
kariai tebebus okupavę Pie
tų Vietnamo centrus.

Revoliucinės valdžios de
legacijos atstovas Thao rei
kalauja tuoj ištraukti JAV

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Tarybų Lietuvos išvadavimo 25-ųjų metinių iškilmės

karius ir tik tada bus gąli- 
ma rimtai pradėti taikos 
derybas.

Maskva.—TSRS 1 užprotes
tavo Kinijai už provokaci
nius įsiveržimus į Goldins- 
kio salą Amūro upėje. Ne
ginkluoti tarybiniai trans
porto darbininkai buvo už- 
puli, vienas užmuštas, trys 
sužeisti.

Belfast.—Šiaurės Airijo
je riaušėse tarp protestan
tų ir katalikų sužeista 40 
žmonių, areštuota 50. Ka
talikai kovoja prieš protes-
tantų vykdomą diskrimina
ciją.

Amerikiečiai viešnagėje 
Tarybų Lietuvoje

Jungt. Valstijų įvairių baž
nyčių “matomas turtas“ sie
kia apie 80 bilijonų dolerių, 
kurių 45 bilijonai priklauso 
Romos katalikų bažnyčioms, 
28 bilijonai protestantų baž
nyčioms, 7 bilijonai žydų si-' 
nuogoms.

Aukomis ir kitokiomis kon
tribucijomis bažnyčios gauna 
į metus daugiau kaip 7 bilijo
nus dolerių, apie pusę visos 
labdarybės pajamų. Įvairūs 
bizniški investmentai atneša 
bažnyčioms apie 2 bilijonus 
dolerių pelno.

Tai milžiniškas biznis, ko- 
niekas kitas negali pada

ryti. O visos bažnyčios yra 
laisvos nuo miestų, valstijų ir 
federalinių taksų mokėjimo. 
Todėl daugelis taksų mokėto
jų kelia klausimą, kodėl toks 
milžiniškas biznis netaksuoja- 
mas.

Narkotikai ar alkoholizmas 
sudaro didesnį pavojų? AMA 
viršininkas dr. 'Henry Brill ir 
JAV Viešosios Sveikatos Tar
nybos darbuotojas dr. Morton 
G. Miller teigia, kad alkoho
lizmas daugiau žalos padaro 
visuomenei kaip narkotikai.

Narkotikus naudoja dar pa
lyginamai nedidelis gyventojų 
skaičius, o alkoholį naudoja 
beveik visi gyventojai. Alko
holikų skaičius nuolat auga. 
Bet visuomeninės įstaigos vi- 
sikmažai kovoja prieš alko
holizmą.
<)idelė dauguma trafiko ne

laimių įvyksta dėl įsigėrusių

105,000 Anglijos komunikacijos 
darbininkų sustreikavo

Vilnius. — Liepos 12 ir 13 
dienomis Lietuvos darbo 
žmonės iškilmingai pažymė
jo Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš hitlerinių okupantų 
25-ąsias metines.

Liepos 12 d. įvyko šven
tinis ceremonialas Lenino 
aikštėje prie didžiojo darbo 
žmonių vado monumento, 
po to prie armijos generolo 
Černiachovskio paminklo, 
vėliau vilniečiai ir jų svečiai 
nuvyko į Antakalnio kapi
nes, kur buvo pagerbti ta
rybinės armijos kariai ir 
partizanai, žuvę kovose už

Tarybų Lietuvos išvadavi
mą.

Liepos 13 d. Vingio parke 
susirinko Vilniaus darbo 
žmonės, kitų Lietuvos mies
tų ir rajonų delegacijos, 
svečiai. Čia įvyko šventei 
skirtas mitingas.,..

Po mitingo geriausi Lie
tuvos meno meistrai suren
gė didelį šventinį koncertą. 
Drauge su jais koncertavo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nu apdovanoto Baltijos ka
rinio jūrų laivyno ansamb
lis.

Vilniaus “Tiesoje” Elta 
praneša: Liepos 9 d. į tėvų 
žemę viešnagėn atvyko vie
nas seniausių JAV pažan
giųjų lietuvių veikėjų Vla
das Keršulis su žmona Bro
ne.

Daugiau kaip prieš pusę 
amžiaus emigravę į JAV, 
jie visą laiką dirbo pažan
giose lietuvių organizacijo
se, meno saviveiklos rate
liuose. Šiuo metu V. Ker
šulis yra “Laisvės” namo 
bendrovės pirmininkas.

Bronė ir Vladas Keršu-

liai Lietuvoje lankosi antrą 
kartą.

Atvyko prof. A. Salys
Liepos 7 d. į gimtąją že

mę atvyko žinomas lietuvių 
kalbininkas, Pensilva n i j o s 
(JAV) universiteto profe
sorius Antanas Salys su 
žmona.

Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute bei Vilniaus 
universitete jis rinks me
džiagą etimologiniam - isto
riniam žodynui, kurį ketina 
išleisti Jungtinėse Valstijo
se.

Londonas.—105,000 Ang
lijos komunikacijos darbi
ninkų paskelbė 24 valandų

vairuotojų. Tad labai svarbu 
kovoti tiek prieš narkotikus, 
tiek prieš alkoholizmą.

Anglijos ir Šveicarijos ap- 
draudos kompanijos kolek- 
tuoja mažesnį mokestį iš mo
terų automobilių vairuotojų. 
Vyrai vairuotojai moka aukš
tesnį mokestį.

Tai reiškia, kad moterys 
yra saugesnės vairuotojos už 
vyrus. Paprastai, jos norma
liai vairuoja, per daug nerizi
kuoja, nei nebando važiuoti 
iki 90 mylių į valandą.

Bet svarbiausia, tai kad mo
terys vairuoja automobilius 
blaivu protu, o vyrai daugiau
sia alkoholio ragavę, kai kurie 
net perdaug prisiragavę.

Anna Šalčiūtė-Krasnickiene, 
Conventry, Conn., rašo:

“Mano brolis Jurgis Šalčius 
mirė 1956 m. Paliko man Lie
tuvių Namo Bendrovės keturis 
serus. Dabar, brolio atmin
čiai, dovanoju “Laisvei“ tuos 
keturis Šerus“.

Už gautą dovaną širdingai 
dėkui.

Sekmadienį pasimatysime 
laisviečių piknike Forest Par
ke, N. Y.

streiką. Liepos 14 d. su
stojo veikę paštas, telefo
nas, telegramų agentūros, 
televizijos, aptarnaujančios 
13 milijonų žmonių Londo
no apylinkėje.

Streiko metu buvo suruoš
tos darbininkų demonstra
cijos daugelyje miestų. 
Darbininkai reikalauja di
desnių algų ir geresnių dar
bo sąlygų.

JAV atstovas tariasi 
su TSRS pareigūnais
Maskva. —.‘Čia atvyko 

Jungt. Valstijų atstovas 
Joseph J. Sisco tartis su Ta
rybų Sąjungos pareigūnais 
Vidurio Rytų krizės klausi
mu. Abi šalys bando suras
ti galimybę sulaikyti karą 
tarp Izraelio ir arabų ir už
tikrinti taiką.

Kairas praneša, kad Izra
elis naudoja patrankas ir 
lėktuvus Suezo teritorijai 
bombarduoti. Egipti e č i a i 
taipgi atsako savo patran
komis ir lėktuvais. Visai 
panašu į naują karą tarp 
Izraelio ir arabų.

Madridas. — Ispanija už
mezgė diplomatinius ryšius 
su Lenkija.

Aukšti apdovanojimai už 
aktyvų dalyvavimą likvi
duojant žemės drebėjimo 

padarinius Taškente
Vilnius.—Už brolišką pa

galbą ir pasiaukojamą dar
bą atstatant ir statant že
mės drebėjimo sugriautą 
Taškento miestą TSRS 
Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
prezidiumas liepos 10 d. įsa
ku apdovanojo TSRS ordi
nais ir medaliais didelę gru
pę labiausiai pasižymėjusių 
statybos ir montavimo or
ganizacijų darbininkų, inži
nerijos.

Iš Lietuvos apdovanota: 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinu F. Kudriavcevas,

Lietuvos statybos ministe
rijos viršininkas; Gar
bės Ženklo ordinu Al. Jan
kūnas, Lietuvos statybos 
tresto apdailos darbų dažy
tojas; medaliu už darbo 
saugumą D. Dizanovas, Lie
tuvos statybos ministerijos 
akmens statybos tresto šo
feris; Jonas Jurgelionis, 
Lietuvos statybos ministeri
jos požeminių įrenginių 
statybos tresto vyriausias 
inžinierius; medaliu už pa
sižymėjimą darbe E. Petra
vičius, Lietuvos statybos 
ministerijos Vilniaus namų 
statybos kombinato opera
torius.

Antanas Vaivutskas

Salvadoras kare su Hondurasu; 
lėktuvai bombarduoja miestus
Tegucigalpa. — Honduras 

praneša, kad Salvadoro mi
litarinės jėgos įsiveržė į 
Honduraso teritoriją. Oro 
jėgos bombardavo keletą 
miestų ir sostinę. Hondura
so priešlėktuvinės kanuolės 
atsišaudė.

Honduras mobilizuoja sa
vo jėgas atremti įsiveržė
lius. Diplomatiniai ryšiai 
tarp abiejų respublikų nu

traukti jau prieš porą sa
vaičių. Abi Centrinės Ame
rikos respublikos nuo geniai 
ginčinasi dėl rubežiaus.

Honduras turi 2,300,000 
gyventojų; Salvadoras (EI 
Salvador) — 3,000,000.

Tokijas. — Japonijos už
sienio reikalų ministras Ai- 
čis rugsėjo mėn. lankysis 
Maskvoje.

Socialdemokratai už Suomijos 
siūlymą del Europos saugumo
Švedijos ministro pirmi

ninko I. Erlanderio vasaros 
rezidencijoje pasibaigė dvi 
dienas trukęs Vakarų Eu
ropos socialdemokratų lyde
rių susitikimas. Jo dalyviai 
svarstė “Europos integravi- 
mo’’ problemas ir bendrus 
politinius klausimus.

Atsižvelgiant į stiprėjan
čius Europos visuomenės 
reikalavimus, s u s i t i k i mo 
dalyviai pritarė Suomijos 
vyriausybės iniciatyvai su

rengti Europos pasitarimą 
saugumo klausimais Hel
sinkyje.

Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, Danijos social
demokratų vadovas J. O. 
Kragas pareiškė, kad tokio
je konferencijoje turi daly
vauti visos suinteresuotos 
valstybės.

......................  I I ■■ ———«

San Diego, Calif. — Negrų 
rajone riaušėse du žmonės 
užmušti, trys sužeisti.

Detroit, Mich.
Po sunkios ligos mirė pa- 

žangiete veikėja ir laikraš
čių platintoja Natalija As
trauskiene. Paliko liūdesy
je viena seserį Detroite, vie
nų Vokietijoje, tris brolius 
ir dvi seseris Lietuvoje, taip 
pat čia Detroite anūkę ir 
proanūky.

Palaikai pašarvoti Ch. R. 
Stepo Funeral Home, 18426 
Beach-Daly Rd., tarp 6th ir 
7th Miles.

Reiškiame giliausia užuo
jautą veliones artimiesiems 
ir draugams.

Žinią telefonu pranešė 
Servitas Gugas trečiadienį. 
Tuo laiku dar nebuvo žino
ma, kada bus laidojama.

Manila, Filipinai. — Au
tobusui nukritus nuo keliu 
20 žmonių užmušta.

S. Vietnamas atmetęs 
Kinijos siūlymą

Saigonas. — Čia gautas 
slaptas dokumentas rodo, 
kad Kinija žadėjusi Šiaurės 
Vietnamui milijoną karei
vių ir 200 džetinių lėktuvų, 
jeigu jis tęs toliau karą.

Šiaurės Vietnamas, sako
ma, nepriėmęs Kinijos pa
siūlymo, nes tai susidarytų 
labai kritiška padėtis, kuri 
galėtų privesti prie pasauli
nio karo.

Dokumente sakoma, kad 
Šiaurės Vietnamas esąs pa
tenkintas Tarybų Sąjungos 
parama.

Jacksonville, Fla. — JAV 
laivyno lėktuvai skrajos At
lante ir seks tarybinių ka
ro laivų eskadrilę, plau
kiančią į Kubą.
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Apgavybemis taika 
nepasiekiama...

NIEKAS neišėjo iš prezidento Nixono pažadėjimo 
sumažinti Amerikos militarines jėgas Pietų Vietname 
dvidešimt penkiais tūkstančiais kareivių. Visiems buvo 
aišku, jog tai nėra nuoširdus siekimas taikos. Iš daugiau 
kaip pusės milijono ginkluotų jėgų išėmimas dvidešimt 
penkių tūkstančių nieko nereiškia.

Dabar Pietų Vietnamo diktatorius Thieu irgi pasiro
dė su savo be galo “gudriu” pasiūlymu karui baigti ir 
taiką pasiekti. Jis sutinka, kad būtų balsavimai, kuriais 
Pietų Vietnamo žmonės galėtų pasisakyti, ko jie nori. 
Bet kas tuos balsavimus kontroliuos? Kontroliuos 
Thieu ir jo klika. Teisingai pastebėjo senatorius Ful
bright, kad kai balsavimo urną kontroliuoja Thieu val
džia, teisingų, bešališkų balsavimų negali būti. Kokios 
ten “bendros komisijos,” arba “tarptautinės komisijos” 
priežiūra nieko nereiškia.

Dabar jau aišku, kad pats Thieu iš anksto žinojo, 
jog Laikinoji Revoliucinė Pietų Vietnamo Valdžia su jo 
pasiūlymu nesiskaitys. Taigi, pasiūlymas buvo daromas 
muilinimui žmonių akių. Dabar sakoma, kad Thieu turi 
užantyje kitą, dar “geresnį” pasiūlymą, kurį iškelsiąs už 
keleto mėnesių. Taip pat, žinoma, tuo pačiu sumetimu: 
ne karui baigti ir taikai pasiekti, bet nauja apgavyste 
mulkinti pasaulį.

Tokiomis apgavystėmis, kurias iškepė šie du pre
zidentai, taika Vietname nebus pasiekta. Šiandien tai 
turėtų būti aišku visai Amerikai ir visam pasauliui.

Ir gydytojai...
REAKCININKŲ valdomas Amerikos Gydytojų Su

sivienijimas (American Medical Association) laikė savo 
metinį suvažiavimą. Pirmą kartą jo istorijoje vadovybė 
susilaukė stambios opozicijos. Viename posėdyje di
džiulė grupė jaunų gydytojų ir medicinos studentų de- 
monstratyviškai nuo estrados ir iš kėdžių vadovybę pa
smerkė. Kilo triukšmas ir posėdis buvo nutrauktas.

Žinoma, toji opozicijos demonstracija kažin kokių 
konkrečių rezultatų nedavė. Bet svarbu, kad ir šioje 
organizacijoje jau atsiranda žmonių, kurie griežtai rei
kalauja reformų ir naujo, pažangaus kelio.

Ką dabar įtūžę Susivienjimo vadai darys su “suki
lėliais,” dar neaišku. Veikiausia juos baus, išmesdami 
iš organizacijos. Tegu bus ir taip. Bet šiame suvažiavime 
garsiai nuskambėjęs pažangus balsas nebenutils.

Tuščias sapnas, kol eina karas
VISI pripažįsta, kad mūsų miestai serga. Skurdžių 

minios ne mažėja, o dar didėja. Lūšnynai tebeauga. Kri- 
minalystės visose tvorose žydi.

Viskam reikia lėšų, o jų nėra. Miestų gyventojai mo
kesčių naštos nebepakelia. Jų daugiau krauti nebegalima.

Tai visur keliamas klausimas prašyti daugiau lėšų 
iš federalinės valdžios. Juk atsiminkime, kad federalinė 
valdžia iš kiekvieno pajamų dolerio atlupa taksais apie 
25 centus. Washingtonan suplaukia bilijonai ir bilijonai 
dolerių. Atrodo, kad valdžia lengvai galėtų miestams 
sugrąžinti dalį tų mokesčių.

Deja, Washingtonas nė klausyti nenori. Viską su
ėda militarizmas ir Vietnamo karas.

Tiems, kurie maldauja iš Washington© daugiau pa
ramos, labai taikliai atsako “The N. Y. Times.” “Kol eina 
Vietnamo karas,” sako laikraštis, “negali būti jokios 
kalbos apie pagalbą iš Washingtono.” Na> o šiam karui 
galo dar vis nesimato. Jau pusė metų prabėgo, kai Nixo- 
nas įsisėdo į prezidento sostą, bet kelias į taiką nė žings
niu nesutrumpėjo.

Ir taip sukamės “užburtame” rate: visko reikia, o 
nieko nėra...

Dvigubai daugiau 
sulčių

Net didžiasia jėga spau
džiant vynuogių sultis, jų 
išsispaudžia tik 30-40 proc., 
o didžioji sulčių dalis eina 
į atliekas. Pasirodo, pavei
kus uogas trumpu elektros 
išlydžiu, suardoma 70-80% 
ląstelių. Atitinkamai padi
dėja ir sulčių išeiga.

Šis sulčių gavybos būdas, 
kurį pasiūlė Moldavijos 
mokslininkai, sėkmingai iš
bandytas Kišiniovo konser
vų kombinate.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Juchnovičių stoties (ne
toli Pinsko) gyventojams 
kasnakt neduoda ramybės 
gailus briedžio balsas. Kas 
nutiko briedžiui? Kartą jis 
su patele žingsniavo stoties 
link. ^S^aiga patelė įkrito į 
dervos duobę ir įklimpo. Vi
są naktį išstovėjo briedis 
prie duobės ir tik rytą, pri
siartinus darbininkams, nu
šuoliavo miškan. Patelės 
nepavyko išgelbėti. ^Beveik 
visą mėnesį kasnakt briedis 
ateidavo prie duobės ir gai
liai dejuodavo. Paskui vi
siems laikams paliko šias 
vietas. •

JIEMS NEPATINKA
Brooklyno pranciškonų 

organas (liepos 9 d.) dėl 
padėties Italijoje dejuoja:

“Komunistai jau pasiūlė 
krikščionims demokratams 
ir juos priimti į vyriausy
bę. Nežinia, kaip dar bus 
su komunistų priėmimu, bet 
kiekviena nauja vyriausybė 
savo programa turės būti 
žymiai kairesnė už pasi
traukusią  ją”.

Tokia padėtis, aišku, mū
sų kaimynams labai nepa
tinka. Jie norėtų, kad Ra

tų fašistinis gaivalas, ku
rio, kaip žinia, tarp krikš
čionių demokratų yra apš- 
čiai.

Tarybų 
“Sovietų

Lietuvos

IR NETEISINGA, IR 
P&IEŠ KITAS TAUTAS

Pastebėjome, kad ir SLA 
organas “Tėvynė” 
Sąjungą vadina 
Rusija”.

Vadinasi, nėra 
nėra Latvijos, nėra Estijos, 
Ukrainos, Baltarusijos ir 
kitų respublikų. Yra tik 
“Sovietų Rusija!”

Viena, kad tai yra panei
gimas ir paniekinimas tų 
kitų keturiolikos tarybinių 
respublikų, antra — juk tai 
klaidinimas ir apgaudinėji
mas “Tėvynės” skaitytojų. 
Norėtųsi žinoti, kokiais su
metimais Petrėnas taip iš
kelia vieną tautą, o pažemi
na kitas tautas? Kuo1 jam 
nusidėjo Tarybų Lietuva, 
kad jis jos nepripažįsta? 
Nejaugi jam nulūžtų liežiu- 
vis, jeigu jis Tarybų Sąjun
ga vadintų jos tikruoju pa
vadinimu?

“Keleivio”, “Darbininko”, 
“Naujienų”, “Draugo” ar
ba “Dirvos” redaktorių tik
slas misinformuoti savo 
skaitytojus ryšium su Ta
rybų Sąjunga seniai aiškūs. 
Bet kuo vadovaujasi SLA 
organo redaktorius?

Kiek mums žinoma, jam 
pusėtinai gerą algą moka 
ne Rajeckas ir ne ČIA, bet 
SLA nariai savo duoklėmis. 
Švelniausiai pasakius, juos 
misinformuoti už jų dole
rius yra nepadoru.

(žemės 
projek

pirmą

Į NAUJUS ŽYGIUS 
IR LAIMĖJIMUS

Žurnalo “Švyturio” 9-tam 
numeryje G„ Alekna rašo:

Neseniai aidėjo šūviai... 
Neseniai draugai lydėjo pir
muosius Lietuvos kolūkių kū
rimo entuziastus į amžiną po
ilsį... Neseniai, tik prieš dvi
dešimt metų. Bet išnyko kai
me išnaudojimas, išnyko ežios. 
Šiandien dešimtys tūkstančių 
kolūkiečių svarsto naują dar
bo ir gyvenimo konstituciją— 
“Pavyzdinių kolūkių 
ūkio artelės) įstatų“ 
tą.

Praėjusiais metais 
kartą Lietuvoje išauginta vi
dutiniškai po 20 centnerių 
grūdų iš hektaro, primelžta iš 
karvįės po 3061 kilogramų 
pieno. Kiekvienam 100 hekta
rų naudmenų gauta po 703 
centnerius pieno ir po 147 
centnerius mėsos. Visa tai ro
do, kad socialistiniai ūkiai, 
kurie vysto gamybą, remda
miesi mokslu, technika, pla
navimu, sugeba aprūpinti ša
lį žemės ūkio produktais, o 
jų gamintojams — užtikrinti 
pasiturintį ir kultūringą gyve
nimą. Tačiau progresas kelia 
šiems stambiems socialisti
niams ūkiams, kuriuose dirba 
ir gyvena dideli kolektyvai, 
naujų ekonominių, mokslinių, 
techninių, buitinių, kultūrinių 
problemų. Jų susikaupė netna- 

žai, nes įvyko daug permainų, 
nes mūsų šalies kolūkiai įžen
gė į naują etapą, kuriam ne- 
2— Kas ką rašo 
betinka seni žemės ūkio arte
lės įstatai. Naujasis kolūkio 
įstatų projektas užfiksavo vi
sas permainas ir išsprendė ar
ba atvėrė kelius išspręsti nau
jai iškilusias problemas.

Baigdamas jis sako:
Iš kolūkiečio įstatai reika

lauja “sąžiningai dirbti visuo
meniniame ūkyje, laikytis 
darbo drausmės, mokytis pa
žangių darbo metodų ir būdų, 
aktyviai dalyvauti, tvarkant 
kolūkio reikalus...“ Kolūkie
čių darbas, mokslas, technika, 
statyba panaikins skirtumą 
tarp kolūkiečių ir miestiečių 
buities. '•

JIE VĖL Už
HITLERĮ

Chicagos menševikų “Nau
jienos”, kurios karo metu 
šaukė “Valio1 už Hitlerio le- 
gijonus”, vėl pagarbiai pra
bilo apie Hitlerį. Jos sako, 
kad Hitlerio kariuomenė 
(vokiški okupantai) “ne
naikino Lietuvos gyvento
jų” (“N.”, liepos 10 d.).

Ar girdėjote? Išžudymas 
daugiau kaip pusės milijo
no žmonių Lietuvoje per 
trejetą metų nebuvo Lietu
vos gyventojų naikinimas!

IŠ LAIŠKU
Mielas Drauge Jonai!

Nuoširdžiai dėkoju už at
siųstą man savo atsiminimų 
knygą “Mano dešimtmečiai 
Amerikoje.” Kai kurias jo 
ištraukas skaičiau “Laisvė
je,” o kai knyga išėjo nesu
spėjau jos įsigyti. Dabar 
neseniai aplankęs Vilnių 
ieškojau jos knygynuose, 
bet niekur neberadau. Tad 
jau buvau nutaręs kitą 
kartą nuvažiavęs ieškoti 
nuodugniau, gal būčiau at
radęs. O štai šįryt, grįžęs 
iš kelionės Suomijon, atran
du knygą ant mano stalo 
įstaigoje. Labai ačiū už jos 
atsiuntiįną, o dar labiau už 
jos parašymą, nes tokie at
siminimai labai svarbūs ir 
vertingi.

Ta proga prašau praiimti 
labas dienas Judviem su 
žmonele, o taip pat ANTA
NUI ir ILZEI ir visiems 
draugams.

Su pagarba
j. Paleckis

Maskva, 1969.VII.9

Mielas Drauge,
Sveikinu jus ir visus drau

gus “Laisvėje” iš Suomijos 
sostinės, kūr esame su drau
gais Draugystės Šventėje. 
Visiems mano geriausi lin
kėjimai.

Helsinki
Justas

“Laisvės” Redakcijai
Šių metų liepos mėnesio 5 

dieną, šeštadienį, kurorti
niame Druskininkų mieste 
įvyko Miko Masio-Detroitie- 
čio dramos veikalo “Gyve
nimo bangos” premjera. 
Veikalą pastatė ir režisavo 
Juozas Blažinskas.

Tai jau antras šio veikalo 
pastatymas, neš prieš daub
gel} mėtų “Gyvenimo ban
gos” buvo vaidintos daug 
kartų Amerikoje.

Plačiau apie šio veikalo 
pastatymą Lietuvoje ir apie 
vaidintojus parašysiu vė
liau. ... .

Juozas Chlivickas

A. PETRIKĄ

Krizė Amerikos studentų 
sąjūdyje

Prieš desėtką metų prasi
dėjęs studentų revoliucinis 
sąjūdis išsiplėtė visam pa
saulyje: Prancūzijoje, Ang
lijoje, Italijoje, Japonijoje, 
Australijoje, Turkijoje ir 
kitur. 1962 m. protestų ban
ga išjudino ir-Amerikos stu
dentus : Berkeley universi
teto studentai pirmieji išėjo 
į kovą, jais pasekė Harvar
do, Howardo, Kolumbijos,

University, Cornell, Stony 
Brook, Chicago, Visconsino, 
California State univ. ir kt. 
Maištavo net katalikų - jė
zuitų vedamos mokyklos — 
Fordham, Notre Dame ir 
kit.

1962 metų vasarą Port 
Huron, Mich., susirinko 45 
įvairių universitetų studen
tai ir, vadovaujant Tomui 
Haydenui, įkūrė nacioiiali- 
nės apimties organizaciją, 
pavadintą — Studentų de
mokratinė sąjun g a (“Stu
dents for a Democratic So
ciety” — S. D. S.). Sąjun
gos tikslas buvo suvienyti 
Amerikos studentus kovai 
prieš apsenusią mokyklų 
rutiną, prieš reakciją, Viet
namo karą, rasinę diskri-

Palanga, 1969-VII-10
“Laisvės” kolektyvui,

Sveikinu visus. Jau bai
giasi “good time,”; pradedu 
rūpintis apie namus. Pasi
matysime—liepos 21 d. bū
siu New Yorke.

Jūsų
Ieva

Dear Sir,
I cannot write Lithuani

an language. My relative 
Anthony Blolžnelis always 
read Laisvė paper. His 
brother Felix did too. Fe
lix died in 1959 and you had 
a write up for him. Now 
Anthony Bloznelis just died 
at 3 o’clock this "afternoon. 
I made arrangements with 
the undertaker. He will be 
buried very simple. From 
the funeral to the cemetery. 
All he was what you would 
call a plain farmer of the 
ground. He was born Feb. 
13, 1887. A little write up 
for him would be nice.

Thank you, 
His relative

Vincas Yurialavičius 

Gerbiamieji:
Siunčiu iš “St. Louis Post

Dispatch” iškarpą. Gal pa
naudosite “Laisvėje.”

Taikos Centras, apie kurį 
kalbama^ yra įsteigtas pasi
turinčių ir turtingųjų mies
to srityje, St. Loūis, Mo.

Draugiškai, -
J. J. Daujotas

Nuo Redakcijos: Iškar
poje kalbama apie tai, kad 
reakcininkai ir fašistai grū
moja mirtinii Taikos Infor
macijos Centro veikėjams. 
Tokio turinio esą gauta du 
laiškai. Vienas grūmojan
tis laiškas rašomas Centro 
direktorei Mrs. Bernice 
Wehrmeyer.

Minėtą Taikos Informaci
jos Centrą įsteigė ir palai
ko šios amerikinės organic 
žacijos:

Fellowship of Reconcili
ation

Womens International 
League for Peace an<J 
Freedom

minaciją bei segreg a c i j ą, 
nedarbą, vargą, už negrų 
politines teises bei ekonomi
nę lygybę, varguomenės šel
pimą, prieš militarinį stu
dentų “muštrą” mokyklose, 
biologinį bei cheminį karui 
besiruošimą ir kitas studen
tų bei darbininkų negero
ves. Jie bandė sekti 19-j o 
amžiaus rusų “dekabristų” 
keliu, eiti į žmones.

Jų nusistatymas
S. D. S. neturėjo centri

nės politinės programos. 
Durys buvo atviros visokios 
rūšies disidentams. Jon sto
jo t. v. marksistai—Mao Ce 
Tungo, Trockio, Castro, 
Guevara ir kitų pasekėjai. 
Jie buvo nepatenkinti “se
nojo tipo kairiaisiais” (ko
munistais), kūrė t. v. “New 
Left”—naują kairiojo spar
no sąjūdį. Sąjungon stojo 
ir jaunieji leninis tai, Du 
Boiso klubų rėmėjai, bet jų 
buvo nedaug. Ten buvo so
cialistų, populistų, humanis
tų, anarchistų ir kt. ’

Skaitlingiausia, ir triukš
mingiausia, buvo Kinijos 
vado Mao Ce Tungo ideolo
gijai atstovaujanti Progre
syvioji Darbo Lyga. Jos įta
koje (prieš leninistų pro
testą), 1965 metų konvenci
joje buvo priimta rezoliuci
ja, smerkianti “Tarybų Są
jungos-Amerikos sandėrį 
prieš Kiniją, Šiaurės Viet
namo prezidentą Ho Či Bin- 
hą, už taikos derybas su 
Pietine savo krašto dalimi 
ir JAV interventais,už 
Vietnamo revoliucijos par
davimą,” et. v

Daugiaspalvis sambūris 
i

Studentų sąjungoje buvo 
visokių spalvų studentų, 
tad ir jos kova buvo 
ne vienalytė, ne sklan
di. Dažnai jos triukšmingi 
išpuoliai buvo panašūs į 
Krylovo pasakėčią, kai ve
žimą bandė traukti gulbė, 
lydeka ir vėžys — kiekvie
nas skirtinga kryptimi, dėl
to vežimas stovėjo vietoje. 
Daug ienergijos, išeikvota 
vidinėms ideologinio pobū
džio kovoms. Kiekviena 
grupė Sąjungos tikslus aiš
kino skirtingai.

Pradžioje baltieji studen
tai harmoningai veikė su 
negrais. Vėliau jie pradėjo 
nesutikti. Ypatingai, kai 
Juodieji Panterai iškėlė gry
nai nacionalistinį šūkį, kai 
jie pareikalavo pilno atsi
skyrimo, atskiros valsty
bės; kai tarp jų pasireiš
kė net grynai šovinistinių 
išpuolių, kad tik juoda spal
va esanti graži, o baltieji 
tai “kiaulės” ir t. t.

Progresyvioji darbo lyga 
Juodųjų panterų tezes vadi
no “buržuaziniu nacionaliz
mu, juodųjų l^apitalizmu, 
šovinizmu,” ėtc. Pastarieji 
savo kritikams atsakė, jog 
ir Leninas pateisino nacio
nalistinį, net ir religinį, ju
dėjimą prieš išnaudotojus. 
Progresistus panterai išva-

Committee for a Sane 
Nuclear Policy

Clergy Concern About 
Vietnam

Vietnam Committee of 
the American Friends

Service Committee
Students for a Democrat
ic Society
Veterans for Peace in

Vietnam

dino “kontrrevoliuc i o n i e - 
riais.” uA

Ginčai, nesutarimai
Studentų sąjunga moke?* 

čius mokančių narių skai
čiumi niekad nepasižymėjo. 
Tikras jų skaičius niekad 
nebuvo paskelbtas. Spė
jama, jog apytikriai šiuo me
tu jų galėjo būti apie 10,000 
ar kiek daugiau. Kai kas 
teigė, jog pusė Sąjungos na
rių buvę žydai. Tačiau jų 
sociologas Nathan Glazie- 
ris tai paneigia. Jis sako, 
jog iš 350,000 žydų studen
tų— Sąjungoje buvo ne 
daugiau, kaip 5%. Ir tie 
buvo internacionalistai: kai 
buvo priimta rezoliucija 
prieš Izraelio imperialisti
nius kėslus ir už arabų par- 
tizanų-teroristų veiklą—jie 
nesipriešino.

Studentų sąjungos nesu
tarimų zenitas pasiektas š. 
m. birželio mėn. Čikagoje 
laikytame metiniame suva
žiavime, kuriame dalyvąuc^ 
apie 1,500 rinktų ir nerink
tų atstovų. Ten Progresy
vioji darbo partija ir S. D. 
S. Centro Komiteto šalinin
kų, bendrai su Juodaisiais, 
panterais veikiančių, buvo 
mažuma. Pralaimėję bend- 

| rame suvažiavime, apie 600 
jų pasekėjų apleido kon
venciją ir susirinko atski
rai, kitoje vietoje. Kiti pa
siliko senojoje vietoje ir to- ' 
liau konferavo. Daug at
stovų, abiejų frakcijų, mi
tinguose buvo prisisegę Mao 
Ce Tungo ženklus ir iškėlę 
demonstravo jo tezių kny-

Smūgis judėjimo vienybei
Dabar kyla klausimas: 

kuriai frakcijai teks S. D. S. 
vardas? Kol kas, abi pusJte 
tai savinasi. Kaip susikri^ 
talizuos Amerikos studentų 
sąjūdis ateityje, šiuo metu 
dar sunku pasakyti. 'Si
ejau, kad šis skilimas su- 
silpnys visokią studentų ko
vą ir jų vidinius ryšius — 
neabejotina. O gaila, kad 
frakciniai ginčai bei skili
mai, kaip visuomet, suardo 
bendrą darbą. Kai kartu su 
vandeniu iš vonios išliejama 
ir kūdikis, tai nuostoliai 
būna juo didesni!

PRISIMINIMAS
Kiek dainų dainuota — 
Nebesuskaičiuosi, 
Vargta ir svajota 
Tėviškės laukuose.
Be dainų jaunystė g 
Negalėjo būti, — 
Visą vasarėlę: 
Liepą ir rugpiūtį.
Bet kai atkeliavo
Karas čia aptemęs,
Ir nutilo dainos
Ant manosios žemės..*
Dainos nenutilo,< 
Bet kitokio rimo, 
Kurs nebeišgydo 
Nuo širdies graužimo.
Gal ir nesapnavo
Mūs garbingi bočiai, 
Kad Lietuvą puolė 
Vėl nauji kryžiuočiai.
Aukurui Tėvynės 
Daugel paaukota, 
Milžiniška kaina 
Taika iškovota.

V. Tatarelis

Paryžiaus parduotuvėse 
galima gauti nosinių, suke
liančių ašaras tiems, kurie 
ruošiasi į turtingo giminai
čio laidotuves arba laukia 
mokesčių inspektoriaus.

Pernai Graikijoje nepa
skirta kasmetinė “dvylikos 
literatūrinė* premija.” Mm 
vadovaujančioji chunta už 
draudė' susirinkti daugiu 
kaip penkiems asmenims.
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VAIZDAI Iš LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MENO IR SPORTO ŠVENTĖS

Trimitai skelbia šventės pradžią

MANA ŽEMĖ

Vinguriuoja rateliai

so

Dunda mažųjų darželiečių “traukinukas”...
---------------------------------------- — -*-> — ------- ------
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Keikia ir pasistiprinti

i 
t

Išsirikiavo dirigentai

t:.
O kada mes išbėgsime į aikštę?

Šokių ir sporto dieną pradėjo vėliavnešiai

Lietuvių tautinių šokių šokėjos iš Plungės

^Moksleivių meno ir sporto šventė jvy- Dalyvavo šventėje apie 11 tūkstančių 
ko Vilniuje birželio 28-29 dienomis, dainininkų, 5 tūkstančiai šokėjų, 2 tūk- 

Ifrloksleiviai su vyko j Vilnių iš daugelio stančiai sportininkų.
Lietuvos rajonų. Per dvi dienas moksleiviai šventė sa

vo mokslo baigimo metus pakilusiu ūpu, Kalkuta, Indija. — Trau- 
didžiuliais laimėjimais. kiniui susidūrus su kitu

Džiaugėsi Vilnius ir visa Lietuva ta- traukiniu 60 žmonių užmuš- 
rybinio mokslo atsiekimais. ta.

(

;1

1968, Kaunas

&

»>•<■ 

O

Dainų šventės žiūrovų tarpe — Ieva Mizarienė (antra 
iš dešinės). Šalia (kairėje)—Lietuvos TSR Ministrų 

Tarybos Pirmininko pavaduotoja L. Diržinskaitė.

KS-SmhH .UŽ. iSSidK m
Skamba mažųjų dainele

Mačiau Tave; per ašaras, 
Per vargą ir skausmus 
B ridai takais per sutemas 
Į laimę, į džiaugsmus.

Erškėčiai draskė žalią rūbąi 
Perkūnas trankėsi aplink 
Ir juodi debesys pritvinkę 
Grūmojo amžinai pasmerkt.

Netemo Tavo šviesūs norai 
Nuo debesų, audros, žaibų, — 
Suradai laimę šviesią, skaisčią 
Tarp artimiausiųjų draugų.

K. žakavičienė
Kaunas, 1969. VI. 15

SVAJONĖ
Kad pasiekčia debesėlį,
Apkabinčia jį stipriai, 
Apkabinus pasakyčia, 
Kur tikri keliai aukštai.

Neklajotų jis padangėj, 
Neužstotų mums šviesos; 
Ir saulutei mūsų brangiai 
Leistų šviesti ištisai.

. • , K. žakavičienė
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Apie kai ką
Liepos 6-ą teko dalyvauti 

“Laisvės’’ naudai rengtame 
piknike Olympia parke.

Parkas jau visiems žino
mas, nes tas vienas beliko 
Massachusetts valstijoj pro
gresyvių rankose. Keturi 
autobusai ir daug automo
bilių suvažiavo, bet publi
kos nebuvo labai daug.

Nuvažiavome biskį po pir
mos. Radome jau daugelį 
pietus valgančių. Skubino- 
mės ir mes pavalgyti, nes 
bijojome, kad skanių kilba- 
sų galime negauti. Valgiai 
buvo labai gardžiai paga
minti. Gėrimų — kokių tik 
norėjai, o draugų, senų pa
žįstamų iš visų apylinkių ir 
didžiojo New Yorko. Tai ir 
piknikas — geresnio šiais 
metais jau neturėsime.

Apie 5-ą vai. prasidėjo tos 
dienos programa. Meninę 
dalį atliko Hartfordo Lais
vės choras, sudainuodamas 
keletą liaudies dainelių, ku
riam vadovauja gabi pran- 
cųzų kilmės moteris Wilma 
Hollis. Solistė Elena Bra
zauskienė pora dainų pub
liką palinksmino; akom- 
panistės vardo neatsimenu. 
Elena taipgi dainuoja su 
hartfordiečių choru. Kai 
paskutinę dainą “Vilniuj 
žydi liepos” choras dainavo, 
tai prie jų prisidėjo Juozas 
Lukas, Jonas Grybas ir kiti 
geri balsai. Daina labai pui
kiai išėjo ir už tai publika 
smarkiai plojo.

Prakalbų ilgų nebuvo. Ri
čardas Janulis trumpai pa
aiškino apie Darbininkų Su
sivienijimą, Antanas Bimba 
savo ilgesnėje kalboje kai 
ką pasakė apie “Laisvę” ir 
kitus reikalus. M. Sukac
kienė ypatingai dėkojo šei
mininkėms už pasidarbavi
mą valgių gaminime. Taip
gi reikia M. Sukackienei 
duoti kreditą už išstatymą 
lietuviškos literatūros ir 
daugybės piešinių prie pat 
į svetainę įėjimo, kur nė 
vienas piknikautojas nega
lėjo prasilenkti tos parodos 
nematęs. Nors jau mūsų 
publika gerai su dabartine 
lietuviška literatūra susipa
žinus, bet buvo nemažai to
kių, kurie domėjosi ant sie
nos ir ant stalų išdėstytais 
įvairiais eksponatais ir kit
kuo.

Gaila, kad popietė buvo 
trumpa. Saulei slenkant 
žemyn, mūsų senyva publi
ka anksti pradėjo krikti, 
nes tamsoje netaip saugu 
automobilių vairuoti. Ma
nau, kad ir per tą trumpą 
laiką biznio padaryta ne
mažai, spaudai bus šiek tiek 
piniginės paramos.

• • •

Aną sykį gėrėjausi, kad 
mūsų “krašte mažai kas 
serga ir niekas nemiršta. Šį 
kartą to sakyti negaliu, nes 
liepos 1-ą Ona Buivydienė 
palaidota. Ji per daugelį 
metų priklausė prie LDS 62 
kuopos, buvo gera narė. 
Manau, kad priklausė ir 
prie kitų organizacijų, nes 
buvo laisvų pažiūrų mote
ris.

Kalbėjau su M. Kazlaus
kiene iš Haverhillio. Sakė, 
kad jos vyrą Augustą supa
ralyžiavo. Ji buvo pasiren
gus į Lietuvą valiuoti, bet, 
nelaimei ištikus, kelionę ati
dėjo.

Bostone ir visoje Massa
chusetts valstijoje labai 
daug įdomių, visuomenei 
svarbių įvykių, tik gaila, 
kad nėra laiko apie juos pa
rašyti. Nors, žinoma, mū

sų skaitytojai — daugiau
sia pensininkai, jiems daro
mi šioki toki palengvinimai, 
bet dirbantieji, bedarbiai ir 
studentija susiduria su ne
maloniomis gyvenimui sąly
gomis. Sunkus pragyveni
mas gimdo visokių rūšių 
kovotojus. Ypatingai be
darbiai turi daug laiko da
lyvauti demonstracijose bei 
protesto mitinguose. Gaila 
bedarbių tėvų jaunuomenės, 
kurie, augdami ant mizer- 
nos pašalpos, neturi progų 
pasiekti aukštesnį mokslą, 
arba kokį nors amatą iš
mokti. Nors labai daug yra 
kalbama ir rašoma apie 
progų davimą jaunuomenei, 
bet mažai tedaroma. Čia 
priminsiu vieną pesimistiš
ką pavyzdį. .

“The Boston Globe” lie
pos 8-os laidoje W. S. Work
man rašo, kad iš 3,000 tur
tingų žmonių, industrijų bei 
biznierių, užkviestų daly
vauti Industrinių Progų 
Centre Roxbury, tik 90 fir
mų teprisiunte atstovus. 
Šiame susirinkime turėjo 
būti sukelta didelė suma 
pinigų, kad šioje Bostono 
miesto dalyje negrai galėtų 
savo jaunuomenei duoti pro
gą ko nors prasimokyti. 
Toks mažas į svarbų kreipi
mąsi atsiliepimas rodo, kad 
šalies turtus sugriebusieji 
biednuomenės nepaiso. •.

Kabama organizacija — 
Opportunities Industrializa
tion Center (OIC) — sten
giasi gelbėti negrų jaunuo
liams gauti darbus. Per 
pastaruosius' dvejus metus 
pramokytiems 1,200 jau
nuolių ir senesnių bedarbių 
surado darbus. OIC yra pa- 
simojusi sukelti $1,200,000 
per 1969 metus, kad išmo
kytų daugiau kaip 1,000 as
menų naudingiems dar
bams. Darbo departamentas 
(Department of Labor) 
skyrė OIC $342,000, o kitus 
norima sukelti aukomis, 
kreipiantis į visokias fir
mas bei pavienius asmenis. 
Šį projektą remia senato
riai Brooke ir Kennedy, 
taipgi gubernatorius Sar
gent, majoras White ir ke
letas industrijų bei bankie- 
riu. t

• a. * M •• • •

Liepos 7 ir 8 dienomis vi
si Bostono laikraščiai pla
čiai rašė apie mirusio dr. 
Walter R. Gropius nepa
prastas šermenis. Kalba
mas asmuo buvo plačiai pa
sižymėjęs architektas, bu
vęs Harvardo profesorius, 
kuris mirė liepos 5-ą, sulau
kęs 86-ius metus.

1933-iais metais jo pada
rytame testamente jis pra
šė, kad jam mirus niekas 
neliūdėtų, o susirinkusieji 
linksmintųsi jį prisiminda
mi. Jis prašė jį sudeginti 
ir neprašyti jo pelenų. Ar 
visi jo pageidavimai išpil
dyti, tikrai nežinoma, nes į 
puotą spaudos atstovų ne
įleista. Puota įvyko Gro- 
piuso įsteigtoj firmoj — 
Architects’ Collabora t i v e, 
Cambridge, Mass.

Man taip irgi patinka. 
Amžių atgyvenusių žmonių, 
jiems mirus, neturėtume 
liūdėti. A. K—a

Saddle Brooik, N. J.—Rasta 
nužudyta jauna mergaitė 
toje pačioje vietoje, kur pir
miau rastos nužudytos 
Irene Blase ir Jacalyn Karp.

New Yorkas. — 4 taikos 
veikėjai išskrido į Paryžių, 
iš ten vyks į Šiaurės Viet
namą taikos reikalais ir 
parsivežti tris amerikiečius 
karo belaisvius.

Philadelphia, Pa.
Kur link einama?

Per praėjusius šimtme
čius baltųjų pavergtoji ne
grų rasė skaudžiai ir kant
riai kentėdavo nuo panie
kos ir fizinių smūgių. Jie, 
tartum kokie nebyliai, ne
išdrįsdavo ištarti protesto 
žodį prieš savo pavergėjus. 
Tačiau laikai jau keičiasi. 
Vergijos retežiai sutruko ir 
pagaliau šiek tiek įžengę į 
laisvėjančią prošvaistę, jau 
suka kitą galą lazdos prieš 
baltuosius.
Šiaurinėj miesto daly, ant 

Lehigh Ave. ir 12-os gatvės, 
randasi didoka metodistų 
tikybos bažnyčia, palaikoma 
vien tik baltųjų, tirštai ap- 
gyventoj negru srity. Pa
galiau negrai paprašė gra
žiuoju bažnyčios vadovybę 
atiduoti jiems tą maldnamį 
be jokio atlyginimo. Bet jie 
gavo griežtą atsakymą ne! 
Tuomet grupė negrų, susi
dedanti iš 30 kovingų asme
nų ir trijų kunigų, užėmė 
bažnyčią ir laikė ją porą sa
vaičių, kol policija su teis
mo leidimu juos iš bažny
čios iškrapštė ir nusivežė į 
kalėjimą.

O kita grupė negrų, vadi
nama rasių lygybės organi
zacija, pareikalavo iš mies
to biznierių ir kai kurių 
profesionalų, kad jiems visi 
duotų po šimtą dolerių 
negrų organizacijos reika
lams. Na, ir sakoma, kad 
kai kurie vertelgos davė po 
šimtinę, o kiti pasiskundė 
distrikto prokurorui. Ir da
bar distrikto pro k u r o r a s 
apklausinėj a tuos žmones.

Liepos 12 d. LLD 10 kp. 
laikė savo mėn. susirinki
mą. Narių atvyko nedaug, 
bet susirinkimas buvo gy
vas veikla.

Po ilgokų diskusijų nutar
ta nupirkti 10 “Laisvės” 
knygučių už $50.

Buvo sumanymas ką nors 
surengti šią vasarą, bet po 
pasitarimo atidėta seka 
mam susirinkimui pilnai ap
svarstyti.

Buvo nuodugniai išduotas 
raportas iš sėkmingb ūki
ninkų Ramanauskų poky
lio. Išryškėjo, kad pokylis 
gana puikiai pavyko.

Sunkokai susirgo 10-os 
kuopos protokolų sekreto
riaus J. Kazlausko žmona. 
Jinai gydosi Doctors Hospi- 
taly, 2-rame aukšte, 17th ir 
Vine St.

“L” Reporteris

Tarpt. Poligrafininku 
seminaras

Maskva. — Kaip suvieny
ti poligrafijos pramonės 
darbininkų profsąjungų pa
stangas, kovojant už darbo 
žmonių teises — tokia tema 
tarptautinis seminaras pra
sidėjo Maskvoje liepos 8 d.

Daugiau kaip dvidešimt 
Europos, Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos šalių pa
siuntiniai apsvarstė klau
simus, susijusius su techni
kos pažangos įtaka sociali
nei bei ekonominei poligra- 
fininkų padėčiai.

Florence, Italija. — Dau
giau kaip 40,000 jaunuolių 
demonstravo pirm a d i e n į, 
reikalaudami ištraukti Ita
liją iš militarinio NATO 
bloko.

Gorum, La. — Trys kali
niai buvo pabėgę iš Texas 
kalėjimo. Už 15 valandų du 
buvo suimti, vienas nušau
tas.

WORCESTER, MASS.
Nuoširdi padėka už paramą 

spaudai
Liepos 6-ą Olympia par

ke Shrewsbury, Mass., įvy
ko laikraščio “Laisvės” me
tinis piknikas, rengtas abel- 
nai pažangios spaudos pa
ramai. Nuoširdus ačiū pri
klauso mielai publikai už 
skaitlingą atsilankymą iš 
apylinkių ir iš toli, ypatingai 
newyorkieciams ir Connect
icut draugams už ryžtin
gas pastangas būti su mu
mis spaudos piknike.

Džiugu buvo piknike pa
matyti worcesterieciu auk
lėtinius Aleksandrą ir Kon
stanciją Mugianius iš San 
Francisco, kurie jau dešimt
mečius išgyveno saulėtoje 
Kalifornijoje. Tūkstančius 
mylių keliaudami, mieli 
draugai trumpam laikui su
stojo pas mus. Dėlei susi
dėjusių aplinkybių nesuspė
jome juos nei širdingai pa
vaišinti, nei pasikalbėti. 
Gaila.

Dėkojame Hartfordo Lais
vės chorui ir mokytojai Wil- 
mai už išpildymą dainų pro
gramos.

Už įžangos tikėtus 
draugai pridavė:

V. Trakimas ir
A. Senkus ... $79.00

J. Šimaitis........ 70.00
Račkauskienė ,

ir Kodis............55.00
Uždavinis ............. 50.00
S. Rainard ir

E. Repšienė .. 48.00 
Lenkauskienė . •.. 26.00 
J. Jaskevičią ....... 20.00 
A. Kandraška .... 22.50
Dvi dovanos (antra ir 

ketvirta) išmokėtos pikni
ke ; nebuvunsiems piknike 
dovanos (pirma ir trečia) 
pasiųstos čekiais.

Chicago, 111.
Lankėsi malonus svečias
Šiomis dienomis Čikagoje 

pas gimines vieši iš Kauno 
“Minties” leidyklos vyriau
sias redaktorius Juozas 
Vaitkus. Praeitą šeštadie
nį su W. Rask - Rasčiausku 
buvo užėjęs ir į “Vilnies” 
įstaigą. “Vilnies” darbuo
tojams perdavė daug linkė
jimų nuo draugų ir pažįsta
mų Lietuvoje.

Svečias ketina Jungtinėse 
Valstijose pabuvoti apie po
rą mėnesių. Susipažinęs su 
Chicaga ketina vykti į Se
attle, Wash., aplankyti savo 
tolimų giminių. Galvoja, 
kad vyks į Rochester, N. Y., 
paskui į Washington, D. C., 
ir grįš atgal į Lietuvą, Kau
nan.

Juozas Vaitkus dar jau
nas žmogus. Mokslus bai
gęs Lietuvoje tarybinės san
tvarkos sąlygomis. Prieš 
kurį laiką dirbo Mažosios 
Enciklopedijos redak c i j o s 
kolektyve ir kitokiuose kul
tūros baruose.

Linkime jam čia Ameri
koje turėti geriausius lai
kus. J.
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Apiplėšė Pakalniškienę
Prieš kurį laiką atėjęs j 

Pakalni š k i e n ė s krautuvę 
neva maisto nusipirkti jau- 
ans vyras išsitraukė revol
verį ir liepė atiduoti pini
gus.

Jis sugriebė kiek radęs ir 
liepė jai atsigulti ant grin
dų ir nesijudinti kelioliką 
minučių. Tas jam buvo rei
kalinga pasprukti nespėjus 
jai policiją pašaukti.

Plėšimai, vagystės mieste 
ir šakoj a ir lapoja, o fede-

Dovanų išleidę jos pridavė:
K. Čereškienė ir M. Gu- 

tąuskienė (už montelliečių 
dovanas) $25.

Žukauskienė ir Plutienė 
$25.00.

H. Tamašauskienė $25.
A. Freimantienė $12.50. 

Tikėtų pardavinėjime pagel
bėjo A. Markevičienė ir gal 
kas daugiau.
Piknikui dovanų suteikė:
Alex, ir Konstancija Mu- 

gianiai $5.00, M. Skerstonie- 
nė $5.00

Daiktais: J. Valinčiaus- 
kas kišeninį laikrodį; bos- 
tonietė Žukauskienė butelį 
šampano; E. Repšienė wa
ter color piešinį, savo dar
bo; stoughtonietė Vera Sen- 
kevich rankų darbo paduš- 
kaitę; E. Kralikauskienė 2 
sūrius; K. Kalvelienė butelį 
gėrimo, sūrį ir pyragą; 
Freimantienė butelį gėri
mo.

Šių metų piknike pub
lika pasigedo Moterų stalo.

Ačiuojame dirbusiems vi
siems darbininkams: Irenai 
Janulienei, J. Demikienei, 
M. Šiupėnienei, K. Saba
liauskienei, O. Lūki e n ei, 
Mūsų Sofijai, Ievutei Šna
ras, A. Vasilienei, M. Jucie
nei, J. Jaskevičiui, V. Tra
kimui, V. Trakimienei, J. 
Lukui, D. Lukienei, F. Pet- 
kūnui, V. Žitkui; A. Kulie- 
šai už darbą ir polkų sugro- 
jimą; Marijonai Meškięnei 
ir Bernice Kuliešienei " už 
nuoširdų prižiūrėjimą paro
dos (literatūros) stalo. Dė- 
kojeme visiems.

Už rengimo komisiją
M. Sukackienė

Haverhill, Mass.
Liepos 6 d. buvo graži 

diena,. Tai buvo gera kelio
nė iš Haverhillio į Olympia 
parką. Buvo pilnas didelis 
busas žmonių ir viskas pa
vyko labai gerai. Visi, kas 
tik kiek prisidėjo prie bu- 
so pripildymo, verti pagyri
mo.

Birželio 24 d. Augustas 
Kazlauskas, 74 N. Main St., 
tapo ištiktas stroke. Buvo 
nuvežtas ligoninėn, o už po
ros savaičių perkeltas į Ox
ford Manor Nursing Home, 
689 Main St., Room 216.

Paskutinį kartą buvau jį 
aplankyti liepos 9 d. Jau 
geriau jaučiasi, bet dar ne
kalba.

Sužinojau, kad Petras ir 
jo žmona Mary Yocumskai, 
21 Wyoming , Ave., valgy
klos savininkai, uždarė val
gyklą birželio 28 d. ir abu 
smarkiai susirgo — pirma 
Petras, paskui jo žmona.

Linkiu ligoniams kuo 
geičiausiai pasveikti ir būti 
sveikiems ir linksmiems.

Darbininkė

1,300 marinų perkėlė 
į Okinavos salą

Saigonas. — 1,300 Jungt. 
Valstijų marinų ištraukė iš 
Pietų Vietnamo ir perkėlė į 
Okinavos salą, netoliausia 
nuo Pietų Vietnamo.

Okinavoje jis bus paruoš
ti, reikalui esant, greit per
kelti į karo lauką. ’» 

ralinės ir miesto valdžios 
būbnija apie piktadarysčių 
naikinimą, bet nenaikina.

R*

Dviejų epochų gaires 't
tiją, sugebėjusią paverstu 
Rusiją socialistinės žmoni-/® 
jos eros pradininke.

Kai nuo Spalio socialis
tinės revoliucijos buvo pra
ėję mažiau kaip dveji me
tai, kai tebevyko pilietinis 
karas ir užsienio interven
cija, komunistinėse darbo 
žmonių šeštadienio talkose 
V. Leninas genialiai įžvelgė 
didžiulę socializmo paža
dintos masių kūrybinės ini
ciatyvos jėgą, kuri vėliau 
ryškiai atsiskleidė įvairiau
sių formų visaliaudiniame 
socialistiniame lenktyniavi
me. Naujo žmonių santy
kio su gamyba, naujos žmo
nių pažiūros į darbą forma
vimąsi V. Leninas laikė 
svarbiausiais kom u n i z m o 
daigais, “pradžia pervers
mo, sunkesnio, esminges- 
nio, gilesnio, daugiau le
miamo, negu buržuazijoj^ 
nuvertimas.. • ” * *

Mažiau skambių frazių, 
daugiau Praktiško darbo

Veikale “Didžioji inicia
tyva” V. Leninas mokė, kad 
reikia “mažiau prašmatnių 
frazių, daugiau paprasto, 
kasdieninio, darbo,” kan
džiai išjuokė “filisterius, 
miesčionis,” kurie “mėgina A 
spręsti perėjimo iš kapita
lizmo į socializmą uždavi
nius, remdamiesi bendro
mis frazėmis apie laisvę, 
lygybę, demokratiją apla
mai, darbo demokratijos ly
gybę ir pan. Visame savo 
kūrinyje jis primygtinai 
akcentavo, kad, darbinin
kams paėmus valdžią, ko
munizmas .statomas visų 
pirma gamybinėje sferoje^ 
kad neklasinei visuomenei 
sukurti, skirtumams tarp 
protinio ir fizinio darbo, 
tarp miesto ir kaimo pašJr 
linti, moteriai išvaduoti iš 
namų vergijos ir 1.1—visam 
tam “reikia didžiulio žings
nio pirmyn vystant gamybi
nes jėgas.”

Socializmo pergalės svar
biausias laidas, mokė V. 
Leninas — sukurti aukš
tesnį darbo našumą, negu 
jį sukuria kapitalizmas.

Neatsitiktinai tarybiniai 
žmonės, ruošdamiesi pažy
mėti revoliucijos genijaus 
gimimo 100-ąsias metines, 
sutelkia savo pastangas 
darbo našumui kelti. Tai V. 
Lenino nurodytas keliai 
vedantis į komunizmą.

A. Petrauskas

TSRS-Irako sutartis 
aliejaus klausimu

Bagdadas.—Irakas ir Ta
rybų S-ga pasirašė sutar
tį aliejaus klausimu. Tary^ 
bų Sąjunga sutiko paskolin
ti Irakui 70 milijonų dole
rių Šiaurės Rumelos alie
jaus laukų šaltinių vysty
mui.

Tarybiniai technikai pa
dės išvystyti aliejaus išga
vimą ir apdirbimą. Tuomet 
bus galima išgauti apie 20 
milijonų tonų aliejaus per 
metus. O dabar teišgauna 
tik 1 milijoną.

Anglija ir Jungt. Valsti
jos nepatenkintos Tarybų 
Sąjungos įsigalėjimu Irake 
ir kitose arabų respublikose.

Šiemet birželio pabaiga 
mums priminė du įžymius 
V. Lenino darbus — prieš 
75 metus (1894 m.) jis pa
rašė knygą “Kas yra ‘liau
dies draugai’ ir kaip jie 
kovoja prieš socialdemo
kratus?,” o prieš 50 metų 
(1919 m.) — brošiūrą “Di
džioji iniciatyva.”

Ketvirtis amžiaus, ski
riantis šiuos V. Lenino te
orinius veikalus, nulėmė, 
kad jiems teko gvildenti 
problemas, priklausa n č i a s 
skirtingoms epochoms. 
Knyga, kurią sutrumpintai 
įprasta vadinti “Kas yra 
‘liaudies draugai’,” buvo 
pirmasis Rusijos gimstan
čios marksistinės partijos 
manifestas, jos programinis 
dokumentas. Juo V. Leni
nas pradėjo titanišką teo
rinį ideologinį darbą, nuva
liusį kelią Spalio socialisti
nei revoliucijai.

O brošiūra “Didžioji ini
ciatyva” mokė, kas nulemia 
galutinę socializmo perga
lę, kai politinė valdžia jau 
iškovota, nurodė naujo
sios — komunistinės — vi
suomenės daigus, ragino 
rūpestingai juos puoselėti.

Jų klaidingas kelias
Praėjusio šimtmečio pa

baigoje marksizmas jau pli
to Rusijoje; bet dar nebuvo 
aiškaus atsakymo, kaip jį 
čia jungti su konkrečia re
voliucinės kovos ■ praktika, 
kiek jis tinka Rusijos są
lygoms. kurios atrodė labai 
snecifiškos, nepanašios į iš
sivysčiusių kapital i s t i n i ų 
šalių. Nepaisant eilės reikš
mingų G. Plechanovo teori
nių darbų, Rusijoje dar ne
buvo galutinai sutriuškinta 
ir narodnikyste, stūmusi re
voliucines jėgas į klystke
lius. Net anksčiau, kai po 
narodnikų vėliava telkėsi 
liepsningi Rusijos revoliuci
onieriai, narodnikų idėjos, 
laikančios valstiečius svar
biausia revoliucijos jėga, 
negalėjo būti vaisingos. 
Jų “ėjimai į liaudį.” bandy
mai pakelti valstiečius. į at
vira kovą, buvo negyveni
miški, utopiški.

O tuo metu, kai V. Le
ninas rašė veikalą “Kas yra 
‘liaudies draugai’,” narodni
kyste jau buvo visiškai nu
tolusi nuo revoliucinio ke
lio, pakeitusi savo nevaisin
gas idėjas dar nevaisinges- 
nėmis individualaus teroro, 
tegalinčio vieną uzurpato
rių pakeisti kitu, smulkių 
reformų siekimo, o tai ati
tiko tik augančios buržua
zijos, ypač buožių, interesus 
ir t. t.

Atsakymas į opiausius 
klausimus

Knyga, “Kas yra ‘liaudies 
draugai’ ir kaip jie kovoja 
prieš socialdemokratus?,” 
nors V. Leninas ją rašė bū
damas visiškai jaunas, vos 
pradėjęs 25-uosius gyveni
mo metus, davė marksisti
nį atsakymą į opiausius to 
laikotarpio klausimus. Ji 
įrodė, kad Rusijoje vystosi 
kapitalizmas, kad kelias į 
socializmą — tai socialinė 
revoliucija, kurios vadovas 
ir pagrindinė jėga — darbi
ninkų klasė, svarbiausi pro
letariato sąjungininkai — 
darbo valstiečiai, proleta
riato kovos kryptis — de
mokratinė ir socialistinė. 
V. Lenino knyga padėjo 
idėjiniu ir organizaciniu po
žiūriu telkti Rusijos social
demokratus, sukurti šalyje 
marksistinę - lenininę par-

Atėnai. — Graikijos poli
tiniai kaliniai atsišaukė į 
viso pasaulio darbininkus, 
kviečiant juos padidinti pre$ 
testus prieš koncentracijos 
stovyklas ir mil i t a r i n i u s. 
teismus, taipgi reikalauti 
išlaisvinimo.
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j. SUBAČIUS į

Apie Saulę ir vasarą Vilniuj
m (Specialiai “Laisvei”)
* Vasarą Vilniuje žymiai 
sumažėja žmonių. Jauti, 
kad aiškiai tuštesnės gat
vės, laisvesni šaligatviai. 
Daugumas gyventojų turi 
galimybę imti atostogas va
saros mėnesiais. Jie ilsisi 
Palangos, Kaukazo, Krymo 
kurortuose, įvairiose vieto
se prie ežerų, pas gimines 
kolūkiuose. Tūkstančiai 
moksleivių išvažinėja į 
praktikos darbus, į pionie
rių stovyklas, ar pas tėvus.

Visi skuba į gamtą
Šiemet pavasaris buvo 

šaltokas, ir dabar, prasidė
jus giedrioms dienoms, 
žmonės skuba atsidžiaugti 
saule. Lietuva — šiaurės 
šalis, ir saulėtų dienų pas 
mus ne taip jau apstu. Da
bar, daugeliui turint dvi iš- 
ė^mes dienas, žymiai di
desnės galimybės lig sočiai 
atsigerti saulės spindulių.

Todėl nuo ankstyvo ryto 
šeštadienį ir sekmadienį 
traukiniais, troleibusais ir 
autobusais žmonės skuba į 
gamtą. Skuba grupėmis, 
šeimomis: vieni žvejoti, ki
ti sportuoti, treti pasikai
tinti, kaip sakoma, priimti 
saulės vonias. Todėl Vil
niaus apylinkėse, palei miš
kelius ir Neries pakrantėse 
— pilna nuogalių. Kiekvie
nas nori būtinai paruduoti 
per vasarą. Būti “sūriu”, 
tai yra baltam, kaip sūris, 
laikoma gėdingu dalyku. 
Tatai atleidžiama nebent 
tik ligotiems ir visiškai se
no amžiaus žmonėms.
Vos daug godesnės saulės 

spinduliais
,Jau nuo pat pavasario 

dažnai pamatysi kokią mo
teriškę, triūsiančią apie na
mus ar darže vien tik su 
maudymosi kostiumėliu. 
Moterys daug godesnės 
saulės spindulių, negu vy
rai. Bet ir jie neatsilieka. 
Nors tose vietose, kur nėra 
arti vandens, tenka kartu 
su saulės voniomis patirti 
ir prakaito vonias, niekas 
dėl to nesijaudina. Saulės 
spindulių efektas kompen
suoja prakaitavimo nepa
togumus. Godiesiems, žino
ma, tenka pakęsti atsiradu
sias nudegimo pūsles, bet ir 
tai turi nublankti prieš iš
ganingą infraraudonų jų
spindulių veikimą. Tiesa, 
moterys nuo nudegimo mo
ka apsisaugoti visokiais 
kremais. Išsitepusios rie
balų sluoksniu, jos 
gia odos pūslių.

Kai kas mėgina 
kad žmogaus oda,
masi nuo saulės spindulių, 
niri sunaudoti daug energi
jos ir kad intensyvus degi- 
nimasis, ypač gulint karš
tyje, net žalingas sveikatai, 
tačiau šitokios nuomonės

išven-

teigti, 
ginda-

visai nepopuliarios. Ir tai 
suprantama: kada saulės 
tiek maža esti per visus me
tus, kiekvienas skuba jos 
susiurbti į save, kiek galė
damas daugiau.

Saulės “garbinimas”
O gal žmonėse tebegyvos 

saulės kulto atavistinės lie
kanos, kada saulė buvo lai
koma dievybe, kada jai bu
vo meldžiamasi? Apie tai 
dabar tik juokauti galima, 
— niekas nebetiki tokiais 
dalykais. Dabartinė visur 
tarškančių tranzistorių ga
dynė per daug nutolusi nuo 
tų pagonybės laikų. Jei 
mūsų žmogus pagyventų 
tropikuose, kur saulės per 
daug, kur saulė dažnai yra 
kančia, jis nustotų būti go
dus saulės.

Kuo daugiau sugerti į sa
ve saulės padeda moterims 
dabartinės iki pusės šlaunų 
mini suknelių mados. Atro
do, būtų logiška, kad vyrai 
imtų nešioti vasarą šortus. 
Tačiau vyrui pasirodyti 
mieste su trumpomis kelnė
mis būtų nepadoru. Gal dėl 
to, kad vyrų blauzdos pa
prastai storos? Bet juk mi
ni sijonukus dėvi ir stora- 
kojės moterys, ir niekas tuo 
nesipiktina.

Kai žmogus brangesnis 
už auksą

Vis labiau įsigali užsiėmi
mas sportu vasaros atosto
gų metu arba įsijungimas 
į įvairius laukų darbus. Ir 
tai suprantama, nes kaime 
vasarą — nepaprastas dar
bo rankų trūkumas. Ten 
kiekvienas, galįs kokį nors 
darbą atlikti žmogus, bran
gesnis už auksą. Energin
gos moksleivių grupės čia 
atlieka didelius papildomus 
darbus. Tai vadinaiho j i ga
mybinė praktika. Šalia ap
čiuopiamų materialinių re
zultatų čia iškyla labai 
svarbus moralinis fakto
rius: nugalimos vadinamos 
baltarankiškos, “inteligen
tiškos” nuotaikos.

Atostogautojai daug kuo 
praturtino save turistiniuo
se žygiuose, keliaudami, 
gyvendami palapinėse, sė
dėdami prie laužų, bet ne 
mažesnis patyrimas įgija- 
mas ir talkininkaujant 
įvairiuose darbuose. Čia 
suartėjama. su kitos sferos 
žmonėmis, susipa ž į s t a m a 
su jų gyvenimo problemo
mis, jų poreikiais ir kartu 
savo skirtinga patirtimi 
taip pat ir jiems daug pa
dedama. Jie tai labai ver
tina ir brangina.

Talkininkai iš miestų
Tik kartais kolūkių vado

vai nesugeba pritraukti ir 
organizuoti atostogaujan
čius talkininkus iš miestų. 
Pasitaiko, kad per darby
mečius čia pat, šalia, vieni

prakaituoja prie sunkaus 
darbo, o kiti prakaituoja, 
priiminėdami saulės vonias. 
0 kiek abipusės naudos ga
lima būtų turėti, į tai at
kreipus tinkamą dėmesį! Ir 
pačiame Vilniuje dažnas 
moksleivis it studentas per 
atostogas taip pat galėtų 
padirbėti su abipuse nauda.

Nesijaučia nuskriausti ir 
tie vilniečiai, kuriems ato
stogas tenka gauti ne vasa
rą. Vilniuje karščiai — 
nebaisūs. Čia pilna žalumy
nų. Iš vakarų pusės gai
viai padvelkia vėjelis nuo 
Vingio pušyno. Palei visą 
Antakalnį irgi driekiasi me
džiais apaugę kalvos.

0 pačiame mieste, per ka
rą subombarduotų namų 
vietose, įrengti gražūs skve
rai su spalvingai nudažy
tais suolais. Taip, pavyz
džiui, atsirado Petro Cvir
kos skveras. Vietoj buvu
sių griuvėsių dabar vešliai 
žaliuoja įvairūs medžiai, 
žydi rožės, o aukštyn ky
lančiais takeliais, tarp ak
meninių laiptų pavėsiuose 
sėdi porelės. Tikras rojaus 
kampelis įsimylėjusiems!
Neatsilieka ir su apšvieta 

bei menu
Bibliotekose ir vasarą ne

trūksta lankytojų. Dažnas 
išnaudoja laisvą laiką kny
gai, plečia savo žinias, ruo
šiasi egzaminui, tiria kokį 
nors klausimą, kuris jį itin 
domina.

Gastroliuoją teatrai atve
ža daug įdomių spektaklių. 
Neseniai Vilniuje lankėsi 
pagarsėjęs respublikoje Pa
nevėžio teatras. Jis parodė 
J? Grušo, A. Milbrio ir F. 
Diurenmato pjeses. Šių vei
kalų žiūrėti vilniečiai de
šimtimis autobusų vykdavo 
į Panevėžį, į teatrinę Lie
tuvos “Meką,” kaip mėgs
tama sakyti. Pernai visą 
vasarą vilniečius džiugino 
vienas pirmaeilis Maskvos 
teatras.

O Vilniaus teatrai, filhar
monija ir daug kitų meni
nių kolektyvų gastroliuoja 
po rajonų miestus. Ir atsi
tinka taip, kad vilnietis, ne
galėjęs prisimušti į Justino 
Marcinkevičiaus ‘ ‘Mindau
go” spektaklį, atostogauda
mas kur nors rajone, jį 
pamatys su vietos žmonė
mis be spūsties.
1969.VI.14

Naujos knygos
Išleistas V. Mykolaičio - 

tutino “RAŠTŲ” dešimta
sis, paskutinis tomas. Jame 
daug vietos skiriama poezi
jai, literatūros istorijai ir 
K Pl 1

Antologijoje “LIETUVIŲ 
TARYBINĖ NOVELĖ” su
dėti mūsų prozininkų bran
džiausi ši<3 žanro kūriniai. 
Šalia klasikų čia randame 
įvairių kartų dabartinius 
autorius.

P. Vitkauskienės ir V. Žu
ko knygoje “ANTANAS 
STRAZDAS’’ yra daug ver
tingų tyrinėjimų apie šio 
lietuvių liaudies poeto kū
rybą ir gyvenimą.

“MANO SESĖMS” — re
voliucionierė M. Pelėdžiū- 
tė - Norvydienė prisiminimų 
forma pasakoja apie sun
kią moters dalią 19 a. pa
baigoje, apie savo revoliuci
nę veiklą.

Pasirodė ištisa eilė Lietu
vos poetų eilėraščių rink
inių: R. Keturakio “SAU
LABROLIAI,” A. Maldo
nio “VANDENS ŽENK
LAI,” P. širvio “IR NUSI
NEŠĖ SAULĘ MIŠKAI,'’ 
M. Martinaičio “SAULĖS 
GRĄŽA.”

Pradedama leisti Pr. Ma
šioto knygų serija. Pirmoji 
jų — “KAI AŠ MAŽAS BU
VAU” — parodo Marijam
polės moksleivių gyvenimą 
praeito amžiaus gale.

Mažajam skaitytojui G. 
Isokas padovanojo spal
votą knygelę “KAS ČIA 
KREBŽDA.” Dail. N. Jatu- 
lytė._________

Philadelphia, Pa. '
Draugės P. Walantienes 

koresponden c i j o j e (liepos 
15 d.) spaudoje padaryta 
klaida. Turėjo būti: drg. 
Ventienė atvežė 2 viešnias, 
ką tik grįžusias iš Lietu
vos — K. Karosienę ir V. 
Sutkienę.

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

WATERBURY, CONN.

RENGIA SPAUDOS NAUDAI 
LLD 28 KUOPA

Sekmad., Liepos-July 27 d.
Vaitoniy Darže

28 Roosevelt Drive, Pradžia 1 valandą
■ irf i . I i i 1 ■ .f f

*

KviėČiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
j ^linksmai praleisite laiką. Pasimatysite su draugais 

ir pažįstamais. Pietūs ruošiami geram tikslui.
Kviečia Rengėjai

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)

NURSES-RNS
LPNS, AIDES & ORDERLIES
Openings on all shifts. Apply 

Monday thru” Friday. 9 AM to 3 
PM to UPTOWN HOME FOR THE 
AGED, 7800 Bustletown Ave. or 
call Mrs. Tunney, RN. RA 2-2300 
for appointment. (52-54)

AIDES, MAIDS, ORDERLIES & 
PORTERS. Experienced or will 
train.
UPTOWN HOME FOR THE AGED 
7800 Bustletown Ave., RA 2-2300 
ask for Mrs. Luber. (52-54)

TRAILER MECHANIC, 
rates and benefits with 
guaranteed. Opportunity 
vancement in rapidly 
firm. Call 242-6655.

Excellent 
overtime 
for ad- 

expanding

(52-56)

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.

AUTO MECHANICS

But

(47-52)

Chrysler Experience.
Top preference.

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

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

ford Ave. (47-52)

be- 
or

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

School Guide 1969

(48-57)

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)

STENOGRAPHER. Experienced 
stenographer wanted. Full time po
sition for qualified individual. Please 
call 201-242-6655, Newark, N. J.

(52-56)

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)

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 OFFICE MANAGER. Able 
to take complete charge with Ge
neral Motors exp. Excel, salary paid 
vac., demo. & hospitalization. Call 
for appt. KI 3-6130. Swarthmore, 
Pa. (52-54)

AUTO PARTS . MAN. Volume
Chevrolet dealer. Needs experienced 
man. All Company benefits. Call 
DON CARRINO. 201-241-4226. Ro
selle Park, N. J. (52-55)

DRIVER. We now have an open
ing for a driver for’wholesale linen 
supply route. This can be a life
time position for a conscientious, 
reliabale man, not afraid of hard 
work. All union benefits. W. Phila. 
area. BA 2-4550. (52-54)

DENTAL TECHNICIANS
Crown & Bridge men. Top salary, 

fringe benefits. Shore area. 
Experienced only. 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)

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 
hands, 
time.

good eyesight and steady
Liberal benefits and over

Day work. Call RE 9-8210.
(45-54)

Atlanta. — Liepos 16 d. 
skurdžiai demonstruos prieš 
Apollo 11 siuntimą į Mėnu
lį, reikalaudami, kad tie pi
nigai būtų paskirti kovai su 
skurdu.

MOTHER’S helper, part time, 
starting late August or early Sep
tember. Care of 2 children, 7 and 8. 
Prefer own transportation.

MO 4-9406. (52-57)

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)

AUTOMOTIVE RENTALS, INC., 
“A Rice & Holman Enterprise’" 

STENOGRAPHERS 
interested in working close to 

home? In pleasant surroundings? 
Aftd 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)

New Yorkas. — Kennedy 
International aerodrome 
trumpos kelionės lėktuvas 
besikeldamas nuo žemės už
sidegė. Trys žmonės užmuš
ti, 11 sužeista.

DRIVER SALESMAN. Wholesale 
meat & provision route. Work week 
Mon. thru’ Fri. Excellent product 
acceptance and high starting salary 
with benefits. Estab, route. Shane 
Packing Co., 1126 Engel St., Ches
ter, Pa. 494-4500 or SA 7-8586.

(52-54)

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

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

(50-53)

NEWTON, MASS.

Mire

Anna Buividiene
Ilgametė Dorchesterio gyventoja.

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Richard
son, marčiai, anūkams, seserims Matildai, Nellie, 
tetai P. Žukauskienei, kitiems giminėms ir drau
gams.

V. Kavaliūnas
Julia Družienė
K. Kazlauskienė
H. Žekonienė
W. H. Bond
P. Žukauskienė
Anna Užunaris
Elz. Fraimontienė

Eleanora Belekevich 
0. Graham 
Šukienė 
J. Rainard 
Valanchausky

K. P. Kaluošiai 
Elz. Repšienė
L. Pluta

>1

PIPEFITTERS TRAINEE. Per- • I
manent position, excellent opportu
nity for right person. Many benefits. 
Phone Artie, Coen Mfg. Co., Fair- 
field. 201-227-2323.

HOUSEKEEPER
Woman, interested in good home, 

sleep in. Own room and 
family. Other help kept, 
sportation. Good salary.

ME 5-4655

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)

(52-56)

ELECTRICIANS. New residential 

work, Del. Co. $410 per hour. Time 
and half overtime, paid vac., paid 
holidays, year-end bonus, year round 
work. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)

bath. Adult 
close tran- 
References.

(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 ahd Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

CHAMBER MAID & WAITRESS
Full time,for Gladwyn Residence, 

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

(49-56)

WATCHMAN
Full and part time.

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

(50-52)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ramiai.Liūdime jos—‘ilsėkis

ir Mary KvjetkAs
Miami Beach, Fla.

Frahk
No.

Onute Kvietkas
Mirė liepos 20, 1960 m.

MECHANICS 
VOLKSWAGEN 
WANTS YOU! 
TOP PAY FOR 

SKILLED MECHANICS
... plus —

• PAID VACATIONS
• BENEFITS
• ADVANCEMENT 

OPPORTUNITIES
• EXCELLENT WORKING 

CONDITIONS
Work on Volkswagens using spe

cial VW tools and equipment,z and 
take courses to learn the latest VW 
repair techniques. ,

If you're a skilled mechanic, 
there’s a career for you in Volks
wagen Service!

CALL OR WRITE: 
EARL BUCHANAN 

Service Mgr.—824-2000 
HAGIN & KOPLIN, INC.

380 Elizabeth Ave., Newark, N. J.

LEGAL SECRETARY 
We want a 

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

■ (50-53)

sėcretary to work in 
This is a good in
job for a girl 
background.

who
Try
you.

MEN

Prancūzijos kultūros mi
nisterija nutarė Paryžiaus 
Notre Damo katedrai grą
žinti pirmykštę baltą spal
vą, buvųšią prieš aštuonetą 
amžių. Tai Rainuos 1,300 
tūkstančių frankų*

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 inquired but preferred. 
Will direct and train programmer 
trainees assigned to him. Direct re
sponsibility for all programs to be 
used with a six tape, 1401 system. 
Excellent advancement opportuni
ties, company benefits, and modem 
facilities. Call Miss Miller for ap
pointment. 1-215-265-6700.

MAI EQUIPMENT CORP. 
875 frirst Ave., King of Prussia. 
An* Equal Opportunity Employer.

(50-52)

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)

Ilgiausia pasaulyje gele
žinkelio linija — Maskva- 
Vladivdstokas. Jos ilgis 9,- 
216 kilometrų.

/

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

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

(50-55)

MEAT CUTTER
First class. 5 day week. 

Nd night work.
LOU’S PRIME MEATS

• 5661 Chew Ave., GE 8-9166.*
(50-52)

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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MŪSŲ TURTINGOJE AMERIKOJE

Šiurpūs įvykiai mūsų šalyje
Sekmadienį b ūkite laisviečių Parengimų Kalendorius 

pietuose-piknike Forest Parke lapkričio <nov.) 9

Amerikos istorijoje gau
su kovingų sąjūdžių. Lin- 
colno laikais vyko Civilinis 
karas už vergijos pašalini
mą, buvo kruvinos kovos 
už 8 v. darbo dieną. Tačiau 
šiandieniai studentų sukili
mai, rasinės riaušės, bandi
tiški užpuolimai, jauname- 
čių moralinis susmukimas, 
jų kriminališki nusikaltimai 
rodo, kad šalies socialinėje 
santvarkoje kas nors yra 
nesveiko. Tik 1967-1968 me
tais 300 JAV universitetų- 
kolegijų įvyko studentų 
streikai (dažnai jie virto 
riaušėmis). Iš kitos pusės 
— policijos brutališkumu, 
ašarinėm bombom, šautu
vais buvo siekiama tą judė
jimą sulaikyti. Per praėju
sius kelis metus tose kovo
se žuvo 220 jaunų žmonių. 
Prie to, dar neužmiršome 
nužudymo R Kenedžio ir 
kunigo Kingo kurie kovojo 
už geresnę būklę 25 miliio- 
nų žmonių, gyvenančių 
skurde.

Intelektualai, profesoriai 
nagrinėja dabartinės krizės 
pasėkas. Bet jie neranda 
ar nesako, kad šiandieniai 
konfliktai pagrindiniai yra 
klasinės visuomenės san
tvarkos produktas. Juk de
mokratų ir ‘ republikonu 
ideologai nesakys, kad tik 
klasinėje visuomenėje galė
jo atsirasti baltųjų klasė, 
kuri pirko ir pardavė juo
dus žmones (negrus), kaip 
vergus, kad iš vergo darbo 
p-alėtu darvti pelną ir lobti. 
Tas klasinis išnaudojimas 
ir šiandien kelia rasinius 
sukilimus.

Jaunas juoduių žmonių 
veikėias Julian Bond laik
raštyje “World Magazine” 
tinkamai nušviečia dabarti
ne problema. Jis pastebi, 
kad “demonstraciiomis ir 
kruvinomis galvomis” neg
rai iškovoin tik kai kurias 
civilines teises. Dabar jie 
gali lankvti k«i kurias mo- 
kvklas. valgvVlas ir net iš
vietes kry' nirmi°u ir ter 
negalėjo io;+i. Bet “ivndi 
getai” pasiliko, negru be
darbiu vra didesnis procen
tas negu baltinu. Baltinu 
biednuomenė suma ž ė j n 27 
procentais, o ne^ru — tik 3 
procesus. Juodu in šeimo
se vaiku mirimai 90 pro
centų didesni už baltuių 
vaiku mirimus. Vadinasi, 
dabartinė iuoduiu žmonių 
kova snartėia su bendra vi
su darbininku kova—ji yra 
ekonominė ir klasinė.

Imperializmas pasėjo 
dabartinę audrą

JAV karas Vietname yra 
prieš darbininkų klasę, ku
ri sukilo prieš savus ir sve
timus pavergėjus. Karas 
moraliniai ir ekonominiai 
žaloja vidinį mūsų šalies 
gyvenimą, ugdo krimina
lius aktus. Vietnamo karas 
ateina į JAV universitetus 
ir kolegijas. Juk studentai 
geriausiai žino, kad univer
sitetų laboratorijose gami
nami žmonių žudymui išra
dimai — napalmo, gazų ir 
kitokios cheminės bombos. 
Universitetuose veikia mili- 
tariniai skyriai, kaip ROTC 
(Reserve Officers Training 
Corps) ir kiti, paruošimui 
diplomuotų karininkų. An
tra, sociologiniai mokslai 
tendencingai nukreipti val
dančiosios klasės reikalui. 
Negrų istorija, jų religija 
buvo veik išbraukta iš so
ciologinių mokslų fakulte

tų. Tad prieš aukštojo mo
kslo militarizavimą, prieš 
paneigimą juodųjų žmonių 
daugumoje ir kyla studentų 
streikai. Jie reikalauja ir 
kitų reformų.

Žinoma, dabartinė krizė 
turi savo istorija — ją pra
dėjo JAV imperialistinė po
litika dar prieš Vietnamo 
karą. Po II pasaulinio karo 
Europos imperialistinės 
valstybė^ Angliia. Pran
cūzija. Vokietija, Italija — 
nusilpnėjo. Hitleris apdau
žė ir jas. Azijos, Afrikos 
pavergtos tautos sukilo ko
von prieš kolonialinį pa
vergimą — reikalavo nacio
nalinės laisvės, valstybinės 
nepriklausomybės. Tuo pa
čiu. Tarybų Sąjungą, kad 
ir turėjusi didžiausius karo 
nuostolius— sustinrėjo. Ei
lė Europos valstybių perėjo 
i socialistinės santvarkos 
stovykla. Ir čia JAV impe
rializmas pradėjo “jėo'os po
litika”. Darvta visoki ban
dymai pastoti kelia socia
lizmui. Atsirado ir “šaltojo 
karo” politika.

Bilijonai skiriami karo 
reikalams

Harvardo universiteto 
profesorius George Wald 
nuosekliai išdėstė savo kal
boje Bostone, kaip plitimas 
JAV militarizmo ir dabar
tinis karas Vietname žlug
do Amerikos jaunimą mo
raliai. Profesorius pastebi, 
kad JAV prieš pat II pa
saulinį karą ginkluotų jėgų 
turėjo tik 139,000. Dabar, 
neva taikos metu, JAV ar
mijoje tarnauja 3,500,000. 
Karo reikalams ir išlaiky
mui militarinių bazių veik 
-visame pasaulyje išleidžia
ma nuo 80 iki 100 bilijonų 
dolerių per metus. Vietna
mo karas per metus kai
nuoja apie 30 bilijonų dol.

Kapitalistinės korporaci
jos. kurios gamina karui 
ginklus, daro milijonus do
leriu pelno.

Tai matote, kaip veikia 
kapitalistinė sistema— vie
niems karas reiškia mirtį, o 
kitiems (kapitalistams) — 
laimę, neiną, didėjimą jų 
turto. Tai visai logiška ir 
teisinga, kad sukyla ir pro
testuoja tie, kurie šalies įs
tatymu privalumu vra siun
čiami j šalį už 12,000 mylių 
žudyti jos nekaltus žmones 
ir patiems žūti.

Nixonas, kaip pirmiau 
Johnsonas,’ tęsia tą agresy
via politika. Savo kalboie 
Nixonas pabrėžė: “Turi bū
ti suprantama, kaip neat
skiriama dalis mūsų tikslo 
— įvykinti pasaulyje tai
kingą tvarka ir teise”. Ma
tote. io šalvie nėra nei 
tvarkos, nei teisės, o jis 
pina i pasaulį padaryti 
“tvarką”.

Imperializmas auklėja 
militarizmą

Juk mums jau žinoma im
perializmo “tvarka”. Pa
vyzdžiu gali būti ir Vokie
tija. JAV kariavo prieš kai
zerinės ir hitlerinės Vokie
tijos militarizmą. Tai kaip 
istorija galės pasiteisinti, 
kai dabar JAV globoja ir 
auklėja Vakarų Vokietijos 
militarizmą? Arba— kokiu 
tikslu Eūr opoje, Azijoje ir 
kitur JAV organizavo NA
TO. SEATO ir kitus milita- 
rinius blokus, nukreiptus 
prieš Tarvbų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis? Tai

ne taika, o naujam karui 
pagrindai.

Istorijoje jau įrašyta JAV 
imperializmo “tvarka” prieš 
r e v o 1 i u cinius judėjimus 
Graikijoje, Kuboje, Korėjo
je, Guatemaloje, Dominin- 
koje ir dabar prieš liaudies 
kovotojus Vietname. Tik 
pereitais metais Amerikos 
ČIA bandė organizuoti ne
vykusį “pučą” Čekoslovaki
joje.

Kitaip yra socialistiniame 
pasaulyje. Tarybų Sąjunga 
ir kitos socialistinės valsty
bės kovoja už taiką — jų 
principiniai interesai reika
lauja taikos. Ten nėra ka
pitalistinių korporacijų, ku
rios iš karo industrijos lob
sta. Socialistinėje santvar
koje nėra ir privatiniu ka
pitalistu kaip Rockefelleris, 
kurie užsienio šalyse yra 
įvairių pramonių savinin
kais.

Ta imperialistinė JAV po
litika žaloja savos šalies 
prestižą užsienvie ir nami
ni gyvenimą. Bilijonai eik
vojami Vietnamo karui ir 
užsienio reakciniu valdžių 
ginklavimui. Vidiniam ša
lies reikalui — kovai prieš 
skurdą, getu pašalinimui, 
namu statybai, mokykloms 
— nelieka lėšų.

Liaudis kyla prieš 
imperializmą

Tos politikos pasėka — 
didėja infliacija, kyla gyve
nimo kainos, skurdas bujo- 
ia. Jaunuomenėje krimina
liniai nusikaltimai, visokios 
vagystės didėja. Tačiau 
Nixono administracija tęsia 
tą pačią politiką, jo diplo
matai skraido po visą pa
saulį tais pačiais imperialis
tiniais tikslais.

Tad kyla ir kerštinga 
liaudies opozicija prieš JAV 
globalistinę politiką. Rock- 
efellerio misija Lotynų 
Am e r i k o j e yra geriausia 
liaudies keršto iliustracija. 
Tuo laiku komercinė spau
da pasigyrė, kad nuo 1946 
m. JAV užsienio valstybių 
paramai išeikvojo 18 bilijo
nų dolerių. Žinoma, tie bili
jonai teko ne tu šalių bied- 
nuomenei, bet reakcinių val
džių išlaikymui ir ginklavi
mui. Galima sakyti, kad 
amerikiniais ginklais dabar 
šaudomi Lotynų ir kitų ša
lių kovotojai.

Vien Argentinoje studen
tų ir darbininkų anti-ame- 
rikiniai streikai veik supa
ralyžiavo visą šalį. Bombo
mis, ugnimi sužalojo net 13 
“super marketų,” kurių sa
vininkų yra New Yorko vals
tijos gubernatorius Rocke
felleris. Valstybės — Peru, 
Bolivia, Chile, Venezuela — 
atsisakė priimti Rockefel
lers misiją. Bijota liaudies 
revoliucinio sukilimo. Ki
tur — studentai viešai de
gino JAV vėliavas. Skam
bėjo šūkiai: “American 
Yankee, go home!” Taip pat 
visur kilo protestai prieš 
Amerikos karą Vietname.

Įvykiai Lotynų Amerikoj 
nėra tik pripuolami inciden
tai, bet generalinis protes
tas prieš JAV imperializmą. 
Tai rodo ir tas faktas, kad 
Argentinoje reikėjo organi
zuoti net iš 15,000 specialė 
policija Rockefellers misi
jos apsaugai. Žinoma, vie
nur ir kitur ginkluota po
licija dar sugebėjo demons
tracijas išvaikyti, sužaloti, 
keletą ir nužudyti, bet ne
apykanta išnaudojimui pa
siliko.

O kaip su Japonija, ku
rios žmones žudė pirmosios 
amerikinės bombos? Poka
rio laiku Japonija tapo JAV 
militarine baze. Bet šių me
tų Gegužės Pirmąją 7,00.0,- 
000 darbininkų ir studentų 
Japonijoje demonstravo 
prieš JAV militarizmą. Bu
vo iškelti reikalavimai: (1) 
Anuliuoti J A V - Janonijos 
militarinę sutartį, (2) gra
žinti Okinava Japonijai, (3) 
Amerika — lauk iš Vietna
mo !

Amerikos komercinė spau
da tokias žinias bando nu
tylėti.

Stiprėja ir taikos
judėjimas

Taikos judėjimas jau pa
siekia ir JAV armiją. Yra 
uniformuotu karių, kurie 
viešai pasisako ir veikia 
prieš Vietnamo karą. Žino
ma, tokių drąsuoliu dar ne
daug. Juos skaudžiai bau
džia militariniai teismai. 
Dar kiti, kad išvengtu mili- 
tarinės tarnybos—emigruo
ja i Kanadą ir i Europa. 
Tokiu jau yra tūkstančiai.

Už taiką gerai veikia uni
versitetų studentai. Štai ži
nios iš garsaus Harvardo 
universiteto. Baigusieji uni
versiteto mokslus studentai 
išleido pareiškimą (petici
ją), po kuria pasirašė 725 
atestantai. Jų pareiškimas 
smerkia JAV karą Vietna
me. Jie pabrėžia, kad šis 
karas “naikina dvi šalis— 
Vietnamą ir mūsų pačių ša- 
Ui.” Studentų kalbėtojas 
W. M. Thomson sakė, kad 
pasirašiusieji peticiją atsto- 
vauia 77 procentus baigu
si u j u mokslą studentų. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad 
Vietnamo karui opoziciją 
sudaro ne pramanyta “ra
dikalų ar liberalų mažuma,” 
bet daug platesni sluoksniai 
visokio amžiaus studentų. 
Kalbėtojas Užtikrino, kad 
“tragiška Vietnamo klaida 
ateityje nebus pakartota 
mūsų šalyje.”

Judėjimas už taiką, už 
skurdo pašalinimą turi dide- 
]ės reikšmės. Šių metų ge
gužės mėn. pradžioje įvyku
siame Amerikos Komunistų 
partijos suvažiavime Par
tijos vadas Gus Hali pa
brėžė. kad partija ves kova 
už taiką, prieš rasizmą, už 
Geresnę būklę, darbininkų 
klasės pagrindu. Apvieny- 
ti įvairius judėjimus, veikla 
bendru frontu — tai svar
biausi partijos uždaviniai. 
Taikos judėjimas pasaulyje

Už taiką kovoja ne tik ka
pitalistinio pasaulio darbi
ninku klasė, bet dar labiau 
socialistinės valstybės — tai 
jau bus šimtai milijonų žmo
nių. Varšuvos sutarties 
valstybių pareiškimas, pa
skelbtas šių metų kovo 17 
dieną, daug svarumo teikia 
taikos judėjimui. Pareiški
mas adresuojamas į visas 
Europos valstybes taikaus 
bendravimo reikalu. Pareiš
kime sakoma:

“Tikras saugumas ir tikra 
taika gali būti garantuota, 
jeigu Europos valstybės sa
vo ketinimais ir energija 
stengsis mažinti įtampą, 
spręsti sutinkamai su rea
lia padėtimi pribrendusias 
problemas, organizuoti visa
pusį bendradarbiavimą vi
sos Europos mastu.”

Kaip matome, socialistinis 
pasaulis nori taikos, o ne 
karo. —~

Viso pasaulk) darbininkų 
klasei daug vilčių žada šių 
metų birželio pradžioje įvy
kęs komunistų ir darbinin
kų partijų pasitarimas 
Maskvoje. Pasitarime daly-

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

Pietus susidės iš skaniai paruoštų patiekalų su vi-
sais pridėčkais. O, kaip ir paprastai, į 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
Jau antra savaitė eina 

teismas prieš Ahmed Na- 
mer ir jo du sūnus. Jie kal
tinami sąmoksle pernai nu
žudyti prezidentą Nixoną. 
Juos teisia džiūrė. Namer 
griežtai paneigia kaltinimą. 
Jokiame sąmoksle nužudyti 
prezidentą nedalyvavęs nei 
jis, nei jo sūnūs.

Bronxo prezidentas Her
man Badillo pareiškė, kad 
jis nebus kandidatu į mies
to majorus. Mr. Badillo 
skaitosi liberalu. Tačiau jis 
dar nepaž'adėio remti Lind
say kandidatūra. Tačiau 
manoma, kad jis su laiku 
tą padarys.

Mr. Badillo labai kietai 
nusistatęs prieš demokratų 
kandidatą Procaccino ir re- 
publikonų kandidatą Mar- 
chi. Abudu juos jis laiko 
reakcininkais.

Trys didžiulės krautuvės 
Gimbels, Abraham & 
Straus ir Korvette—sutiko 
pašai p gavi am s parduoti 

’ “ant kredito.” Žinoma, pir- 
ikėjai turės pasižadėti, kad 
jie gavę' pašalpos čekius 
tuoj užmokės krautuvėms
už iš jų pirktus I daiktus.

Queens paviete suareštuo
ti du kubiečiai pabėgėliai 
kain narkotiku pardavinė
to iai. Sulaikyti Sabino Lo- 
sado ir Rolando Estrado.

Negrai piketuoja Pepsico 
kompaniją. Reikalauja, kad 
ii samdytų daugiau juodųjų 
darbininkų. Šiuo laiku tarp 
344 darbininkų tik 22 yra 
negrai.

vavo 75 valstybių komunis
tų ir darbininkų partijų at
stovai. Apimtis didelė ir 
plati — atstovybė pasauli
nė, iš visų žemės kontinen
tų.

Tikslas komunistų ir dar
bininkų partijų pasitari
mo — kova prieš imperia
lizmo agresiją, už taiką, už 
vienybę tarpe komunistinių 
partijų. Šiuo metu darbo 
klasės vienybę ardo Kinijos 
komunistų partija. Gaila, 
kad šiais metais įvykęs Ki
nijos Komunistų partijos 
suvažiavimas tos žalingos 
klaidos neatitaisė. Tas pats 
Mao Tse Tungas pasiliko 
partijos vadovybėje. Bet 
reikia tikėti, kad Kinijoje 
vra ir , tikrųjų komunistų. 
Dabartinė chaotiška vado
vybė Kinijoje kada nors 
baigsis.

Vadinasi, veikia ir geroji 
pusė. Imperialistinė agre
sija turės i būti sulaikyta. 
Branduolinio karo košma
ras turės praeiti. Taika tu
rės imti viršų.

(Kalba, sakyta LLD 75 kuopos 
susirinkime, Miami, Fla.)

V. Bovinas 
1969—VI

Mieste yra apie 400,000 
nekontroliuo j a m ų gyvena
mųjų namų. Real Estate 
Industry Stabilization As
sociation protestuoja prieš 
nustatymą, kiek galima nuo
mas pakelti, kurį išleido 
miesto valdžia. Asociacijos 
pirmininkas Tompkins sa
ko, kad toks patvarkymas 
privers namų statytojus 
statyti ne gyvenamuosius 
namus, bet ofisams pasta
tus. Vėl pritruksią gyvena
mųjų namų.

Dr. Cooley sako, kad jis 
jau turi pagaminęs dirbtinę 
širdį, kuri būsianti gatava 
naudoiimui už šešeto savai
čių. Tai esanti tokia tvir
ta širdis, kad jai lygios dar 
niekas iki šiol nebuvo su
galvojęs.

Niujorkietis psichiatras 
dr. Spiegei sako, kad jis 
hipnotizmo pagalba di
džiausią rūkorių išgydyti 
nuo rūkymo. Jis jau išgy
dęs 120 rūkorių. Užtenką 
tik vieno vizito; pas jį. Ima 
tik 45 įpinutes.

New York County Demo
cratic Committee, kuris at
stovauja 1,400 narių, pasi
sakė prieš Vietnamo karą ir 
prieš prezidento Nixono 
ABM planą. Rezoliucijoje 
kritikuojamas prezidentas, 
kad jis nieko nepadarė bai
gimui šio karo. Komitetas 
reikalauja, kad jau šimet 
visos amerikinės jėgos būtų 
ištrauktos iš Pietų Vietna
mo.

Miesto Sanitacijos Depar
tamento darbininkų unija 
užgyrė John Lindsay kan
didatūrą, Unija turi 10,- 
000 narių. Unijos preziden
tas De Lury giria majorą, 
kad jis nepamiršęs šio de
partamento darbininkų .

Frank Craddock, 66 metų, 
suareštuotas ir kaltinamas 
nužudymu savo žmonos. Bet 
valdžia leido jam dalyvauti 
žmonos laidotuvėse.

Ginčas šeimoje kilęs dėl 
televizijos. Jis norėjo vie
nos programos^ o jo žmona 
Margaret kitos.

Advokatė Mr. Frances 
Kahan, tik 40 metų am
žiaus, bus išmesta iš tos 
profesijos. Jai primetamas 
kėsinimasis paveikti viena 
valdžios liudininką. Ji tai 
padariusi 1966 metais.

Pranešta, kad Vietname 
tapo užmušti sekami jau
nuoliai iš New Yorko mies
to: Bishop S. Baranowski, 
Bruce F. Coley, John B. 
Cornwell, William M. Ko- 
nyu, William F. Sisley, 
Amos L. i Williams ir David 
D. Peppin.
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“Laisvės” metinis koritjį 

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

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

NEWYORKIEČIŲ 
ATYDAI!

Ruoškite Mašinas Į 
Waterburj

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

ne ilga, gražus važinėjimrfsA
Vairuotojai, kurie vyksi

te tą diena ir turėsite vie
tos mašinoj, paskambinkite 
į “Laisvės”’ raštinę, kad 
galėtume užregistruoti ke
leivius. Ačiū!

Tel. MI 1-6887.
KELRODIS: Iš New Yorko 

važiuojant Merrick Parkway, 
reikia pasiekti kelią No. 8 ir 
tuo keliu važiuoti per Water
bury miestą, laikantis po kai
rei, iki kelio No. 84-W, sukti 
kairėn. Tėmykite po dešinei 
iškabą Highland Ave. Va
žiuokite pietų link iki Roose
velt Drive, ir privažiuosite di
delę laiškų dėžę, tai bus prie 
Vaitonių Sodybos.

—Administraciją

Išvyko į Lietuvą
- Antradienio vakarą KI^I 
lėktuvu iš Kennedy aero
dromo į Tarybų Lietuvą 
išskrido floridiečiai laisvie- 
čiai Margaret ir Jonas Mil- 
leriai. Malonu buvo su jais 
nors labai trumpai pasikal
bėti. Lietuvoje žada pabū
ti trejetą savaičių.

Neabejojame, kad ši vieš
nagė draugams bus linksma 
ir maloni. Taip pat netenka 
abejoti, kad Jonas sugrįžęs 
savo įspūdžiais pasidalys su 
“Laisvės” skaitytojais.

Reporteris

Tas pats ir su žydų reli
ginėmis mokyklomis. Dau
gelis jų turės užsidar(J|i. 
Nėra lėšų. Mieste esama 
165 žydu parapiniu mokyk
lų. ________ _

Bostonas. — Negrų koku- 
sas reikalauja savo Unita
rian Universalist Associa
tion (religinė organizacija) 
10 milijonų dolerių už ne
grams padarytas skriauda^

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas, grįždamas iš Ru
munijos, rugp. 3 d. susitiks 
Londone su Anglijos prem
jeru Wilsonu.

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
oaskelbima žema.

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 BR^ 
ZAUSKAS, 6 Dock Rd„ 
Waterford, Conn.

Tel. 442-4641 (49^2)




