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KRISLAI
LLI) suvažiavimas 
Iš Anglijos įgabentas 
Apie du žymius žmones 
Garbingas vyras 
Jie nusivylę 
Kas jie per vieni? 
Apie tikrą pragarą

A. Bimba
Nedaug laiko bepaliko

Lietuvių Literatūros Drau
gijos suvažiavimo. Jis įvyks 
rugpiūčio 20 dieną, įvyks 
Detroite. Jame galės da
lyvauti ne tiktai kuopų iš
rinkti delegatai, bet ir pa
vieniai nariai, kurie tuo 
metu pasitaikys būti Detro
ite.

Tiesa, šiuo metu Draugi
ja gražiai gyvuoja, todėl 
neturime kažin kokių dide
lių problemų. Bet pasitari
mai reikalingi. Jie naudin
gi. Visada pagyvina orga
nizacijos veiklą.

Tikėkime, kad daug gero 
duos ir šis suvažiavimas. 
Draugijos Centro Komite- 
tatas jam rūpestingai ruo
šiasi.

Prez. Nixono kalba 
patenkino Izraeli

Tel Avivas.—Izraelio vai-1 bus silpnesnis, tai tikrai bus 
diškoji spauda patenkintai ’ 
rašo apie praz. Nixono pa
sakytą kalbą Vidurio Rytų 
krizės klausimu. Vienas 
dienraštis paskelbė, kad da
bar Washingtono politika 
Izraelio ir arabų klausimu 
labai artima Izraelio val
džios politikai.

Nixono pareiškimas, kad 
Izraelis nenori nieko nuva
ryti į jūrą, bet kiti nori Iz
raelį nuvaryti į jūrą, Izrae
liui labai patiko. Taipgi pa
tiko pareiškimas, kad Izra
elis neturi būt silpnesnis už 
arabų valstybes. Jeigu jis

karas.
Nixono administracija to

dėl. pasiruošusi visada rem
ti Izraelį ginklais ir finan
sais, kad jis būtų tvirtesnis 
už visas arabų valstybes 
bendrai sudėjus.

Pietų Vietnamo valdžia 
terorizuoja kalinius

Socialistinių šalių 
didžiulė pagalba
feociaiisxiniif sa 
didžiulė pagal

pažangioji pasaulinė žmoni
ja reikalavo jį paleisti.

Theodorakis dalyvauja 
Pasaulinėje Jaunimo Asam
blėjoje.

Kanadiečių lietuvių pabė
gėlių “N. Lietuva” paga
liau, sako, jau turi naują ir 
“pastovų” redaktorių. Hen
rikas Nagys pasitraukė.

Leikėjai sako, kad jie 
naują redaktorių įsigabeno 
n.ft iš Anglijos. Juo yra 
R^mas F. Maziliauskas. To
kio 'gabaus ir išmintingo 
žmogaus nesuradę nei Jung
tinėse Valstijose, nei Kana-

Komercinė spauda labai 
ciniškai rašo apie šiomis 
dienomis tarp Tarybų Są
jungos ir Rumunijos pasi
rašytą draugiškumo sutar
tį. Vieniems laikraščiams 
ji reiškia pralaimėjimą vie
nai pusei, o kitiems kitai.

Kaip diena aišku, sutarties 
pasirašymas nepatinka re
akciniams rateliams. Jie 
taip energingai kurstė Ru
muniją prieš Tarybų Są
jungą o štai staiga drau
giškumo sutartis. Yra ko 
nusivilti!

JAV satelitų prašymas
Tokijas. — Pietų Vietna

mas, Kambodža, Pietų Ko
rėja, Tailandas ir Filipinai 
pridavė Jungtinių Valstijų 
valstybės sekre toriui Ro
gers prašymą, kad Amerika 
nemažintų Anzijoje milita- 
rinių jėgų ir laikytųsi pa
sižadėjimo nuolat tas šalis 
remti militariniai, politi
niai, ekonominiai ir finansi
niai.

Šis Amerikos satelitų 
prašymas buvo prid uotas 
prez. Nixonui, pirmiau pa
reiškusiam apie mažinimą 
paramos pietryčių Azijos 
valstybėms.

Washingtonas. — Federa
linė valdžia paskyrė $2,800,- 
000 New Yorkui kovoti 
prieš įvairių narkotikų nau
dotojus ir padėti sergan
tiems.

Gal ir taip. Pažiūrėsime. 
Gal gi importuotas redak
torius ir pasistengs tą ne
laimingą laikraštį apvalyti 
nuo šmeižtų apie Lietuvą. 
To mes jam linkime iš gi
lumos širdies.

Štai mano rankoje dvi 
knygos, dar beveik šiltos. 
Abidvi iš Tarybų Lietuvos. 
Viena, tik truputį daugiau 
dviejų šimtų puslapių, pa
vadinta “Amžiais su gimti
ne,” apie mūsų velionį ra
šytoją Rojų Mizarą. Dau
giau kaip pusė leidinio su
sideda iš pasisakymų apie 
mūsų draugą, kurio palai
dai ilsisi Lietuvoje, o kita 
Ų>ralis iš ištraukų iš Rojaus 
raštų.

Valstybės sekretorius Ro
gers iš Azž’os sugrįžęs pa
sakoja, kad “azijiečiai la
bai prašo Amerikos nema
žinti savo militarinių jėgų 
bei ekonominės ir politinės 
paramos Pietrytinėje Azi
joje.” Bet nepasako, kas 
per vieni tie “azijiečiai.” 
Juos gi atpažinti labai leng
va. Tai Pietų Vietnamo, Tai
lando, Kambodžos, Pietų 
Korėjos, Filipinų ir dar vie
nos kitos šalies militaris- 
tai, kurie valdžiose tik ir 
pasilaiko Amerikos ginklais 
ir ekonomine parama.

50 miliojny ginklams
Washingtonas. — Nixono 

administracija jau sudarė 
planą pasiųsti Kambodijon 
įvairios rūšies ginklų dar už 

milijonų dolerių.50

Vėliausios 
Žinios

Saigonas.—Militarinę val
džia giriasi, kad viename 
mūšyje Khesanh srityje jos 
armijai pavyko nukauti 
lieudiečius. Apie savo 
mijos nuostolius nieko 
sako.

ar-
ne-

Pietų Vietnamo fašistinė 
valdžia turi Con Son saloje 
įsteigus politiniams kali-

Šią knygą gaus Lietuvių niams kalėjimą. Jame esa- 
Literatūros Draugijos na- m a 9,500 kalinių, 
riai, gal dar už šiuos metus.

Kita knyga daugiau kaip 
1,000 puslapių. Tai Jono 
Basanavičiaus rinktinių raš
tų rinkinys su ilga, puikia 
istoriko Juozo J u r g i nj.i? 
įžanga arba pratarme apie 
Basanavičių ir jo kūrybą.

. Kiek čia pasiskaitymo!

Šiuo tarpu į New Yorką 
yra atvykęs įžymus graikų 
tautos sūnus kompozitorius 
ir kovotojas Mikis Theodo
rakis. Neseniai jis buvo pa
leistas iš kalėjimo. Prieš 
tfiiljtariątų pravestą per
vyramą (jis buv.0 Graikijos 
parlameri narys. Už fa
šistinei diktatūrai priešini
mąsi buvo kalinamas. Visa

(Tąsa 4-tam pusi.)’

Jį aplankė trys amerikie
čiai kongresmanai: Hawkins 
iš Kalifornijos ir Anderson 
iš Tennessee, ir Katalikų 
universiteto teisės studen
tas Harkins. Jie paskelbė 
savo atradimus.

Jie ten surado baisų pra
garą. Penkis šimtus kalinių 
rado uždarytus ir laikomus 
tigrams dar prancūzų oku
pacijos laikais įrengtose 
klėtkose. Jų tarpe yra du 
šimtai moterų kalinių. Jie 
sako: baisus, šiurpulingas 
vaizdas.

O šita fašistinė valdžia 
pasilaiko Amerikos ginklais. 
Už šitos militarinės klikos 
pasilaikymą galioje kas sa
vaitė paaukojama daugiau 
kaip šimtas jaunų ameriki
nių gyvybių!

Londonas. — Baigęs savo 
dviejų savaičių kelionę Azi
joje, Jungt. Valstijų valsty
bės sekretorius Rogers čio
nai pareiškė, kad jis nesiti
ki iš Šiaurės Vietnamo nu
sileidimų greitoje ateityje. 
Po didelio “pralaimėjimo” 
Kambodijoje. girdi, Š. Viet
namas jaučiasi silpnas, o 
silpnas būdamas jis negali 
tikėtis laimėti derybose dėl 
taikos.

Washingtonas.—Nors ofi
cialiai dar nepaskelbta, bet 
sakoma, kad Amerikos vy
riausybė nutarė parduoti 
Izraeliui karinius liėktuvus. 
Izraelis yra reikalavęs, kad 
jam Amerika tuoj parduo
tų 100 taip vadinamų Sky
hawk ir 25 Phrantoms lėk
tuvų.

Bedford, Mass. — Perei
tą savaitę čia keturias die
nas tęsėsi rasinės riaušės. 
Vienas juodas jaiuHiolis už
muštas.

Saigonas. — Kongresma
nai Hawkins ir Anderson, 
ir palydovas Harkin ir Pa
saulinės Bažnyčių Tarybos 
atstovas Don Luce turėjo 
progos šiek tiek pamatyti, 
kaip Pietų Vietnamo val
džia traktuoja kalinius.

Don Luce paskelbė savo 
įspūdžius, kuriuose pažymi, 
kad jie aplankė Co n Son 
saloje kalėjimą, kuriame su
kimšta 9,500 kalinių. Ka
liniai kenčia badą, fizini ir 
protini kankinimą ir kitas 
biaurias sąlygas.
Spaudos reporteriai keletą 

kartu bandė gauti leidimą 
kalėjimus aplankyti, bet ne
gavo. Dabar pirmu kartu 
amerikiečiai kongresmanai
turėjo progą aplankyti vie- racijoje su radikalų judėji- 
ną kalėjimą, kuriame rado mu net nuo 1968 m. gegu- 
baisią padėtį.

Generalinis streikas
Santiago. — Čilės centra

linis darbininku judėjimas 
paskelbė generalini streiką 
liepos 8 d. Streike dalyva
vo 3 milijonai darbininkų. 
Vienos dienos streikas su
paralyžiavo visą šalį.

Pa žan gių i u vad ovau jamas 
centralinis darbininku judė
jimas turi 540,000 narių. Jis 
reikalauja pakelti algas, ka
dangi pragvvenimas per pa
skiausius 18 mėnesių pakilo 
50 proc.

Lima. — Peru respubliko
je nuo žemės drebėjimo nu- 
kentėjusiems ateina iš soci
alistinių šalių labai daug pa
galbos. Žemės drebėjimas 
i vyko gegužės 31 d. Žuvo 
apie 50,000 žmonių. Šimtai 
tūkstančių sužeistų ir be pa
stogės palikusių.

104,000 Kubos žmonių au
kojo k r a u j o. Premjeras 
Kastro buvo vienas tokių

aukotojų. Kitos socialisti
nės šalys siuntė medika
mentus ir daktarus, taipgi 
drabužių ir maisto nemažai.

Tarybų Sąjunga atsiuntė 
medikamentų, gydytojų, to
kios nelaimės specialistų, 
200 lovų įrengtą ligoninę, 
šimtui namų medžiagos ir 
kitokios mašiner i j o s. Nu
skirti 65 transportiniai lėk
tuvai reikmenims atvęšti.

Louisville. — šeši juodieji 
vadovai teismo buvo ištei
sinti. Juos kaltino konsni-

žės mėn.

KABLEGRAMOS IS LIETVVOS
Karvių melžimo meistrų 

konkursas
Kaunas.—Žemės ūkio me- 

chanizavimo ir elektrifika
vimo instituto eksperimen
tiniame ūkyje įvyko antra
sis visasąjunghw& mechani
zuoto karvių melžimo meis
trų konkursas.

Konkurso dalyvius, res- 
nublikos delegacijas ir sve
čius TSRS žemės ūkio mi
nisterijos kolegijos ir žemės 
ūkio paruošų darbininku ir 
tarnautoju vardu pasveiki
no antrojo visasąjunginio 
mechanizuoto karvių melži
mo meistru konkurso orga
nizacinio komiteto pirmi
ninkas Morozovas.

Liepos 1 d. buvo pirmo
ji varžybų diena. Dėl tei
sės dalyvauti finale kovojo

pirmoji 17 meistrų grupė. 
Melžėjos dalyvavo rytinia
me ir vakariniame melži
muose. Į šia grupe pateko 
Lietuvos atstovė Rimkutė. 
Kitos dvi melžėjos Šaulienė 
ir O ržekąuskienė varžėsi 
liepos 2 d. ardant ir suren
kant aparatus.

Archeologiniai tyrinėjimai
Vilnius.—Prasidėjo penk

toji pamario Šventosios ak
mens amžiaus stovyklavie
čių tyrinėjimo vasara. Kaip 
ir pernai, čia dirbančiai ar
cheologei, istorijos mokslų 
kandidatei Rimantienei pa
deda Lietuvos paminklų ap
saugos ir kraštotyros drau
gijos darbuotojai.

Antanas Vaivutskas

Amerika tebevadovauja
Paryžius.—P. Vietnamo re

voliucinės valdžios ir šiau
rės Vietnamo valdžios dele
gacijos pareiškė, kad ame
rikiečių karių pasitrauki
mas iš Kambodijos į Pietų 
Vietnamą nei kiek nesuma
žina Amerikos vadovybę ka
re Kambodžoje.

Delegacijos nurodo, kad 
Amerika finansuoja ir gin
klais remia Kambodžos mi-

litarinę valdžią, samdo Tai
lando karius, samdo ir Pie
tų Vietnamo karius. Taigi, 
visa karo vadovybė yra 
Amerikos kontrolėje.

Prez. Nixonas, nepaisyda
mas Senato pasisakymo 
prieš karą Kambodijoje, ir 
toliau siunčia amerikiečių 
lėktuvus bombarduoti Kam
bodžos teritoriją.

Senatorius už savanoriu armiją
Washingtonas. — 12 sena-3 • 

torių pasiūlė bilių, kuris pa- 
patapęs įstatymu panaikin
tų verstiną militarinę tar
nybą (draftą) ir įvestų sa
vanorių armiją su 1971 m. 
liepos 1 d.

Bilius paremtas raportu 
prezidentinės komisijos, ku
ri rekomenduoja baigti 
verstiną tarnybą ir pakelti 
atlyginimą savanoriams 5 0 
proc. Tuomet savanorių bū
sią pakankamai.

3 geležinkelių kūrikai 
sustreikavo

Washingtonas. — Sustrei
kavo trijų didžiųjų gele
žinkelių pečių kūrikai (fire
men) ir sulaikė tų kampani
jų geležinkelių judesį 16 
valstijų.

Teisėjas išdavė streikui 
drausmę. Bet kol kas strei- 
kieriai laikosi kovos lauke.

Jordano ir partizanŲ sutartis
Beirutas, Lebanonas. —3 

Keturių žmonių komitetas, 
atstovaująs- 'Egiptą, Suda
ną, Libiją ir Alžyrą, pasiū
lė formulą, kuri galėtų pa
laikyti gerus santykius tarp 
Jordano valdžios ir palesti
niečių partizanu komandos.

Jordano valdžia ir parti
zanų komanda priėmė komi
sijos siūlomą formulą ir to
kiu būdu baigė kivirčius 
tarp valdžios jėgų ir parti
zanų komandos. Abi jėgos 
sutiko kooperuoti kovoje su 
Izraelio agresoriais.

TSRS išleido naują 
Sibiro istoriją

Maskva — Tarybų Sąjun
ga išleido naują Sibiro is
toriją, kurioje nurodoma, 
kad Kinijos reikalavimai 
Sibiro teritorijos visai ne
teisingi.

Kinija dabar remiasi tais 
pačiais ginčais, dėl ko “tam 
tikru laiku feodaliniai lor
dai, carai ir Kinijos imperi
alistai pešėsi.”

Teisia 11 kovotoji;
Atėnai. — Graikijos mi- 

litarinis teismas teisia 11 
žmonių, kaltinamų suokal
byje nuversti militarinę val
džią ir ats.teigti demokrati
ją

Tarp teisiamųjų yra trys 
pogrindyje veikiančios 
Kompartijos vadovai. Jiems 
gręsia didžiausios bausmės.

Kodėl kaliniai sukilo

Sumažintos farmeriams 
subsidijos

Washingtonas. Senatas 
40 balsų prieš 35 nutarė su 
sekamais metais mokėti ne
daugiau kaip po $20,000 far
meriams, kurie palaiko ne? 
užsėtą žemę, kad nesudary
tų javų perviršiąus ir palai
kytų aukštas farmų pro
duktų kainas.

Pirmiau kąi kurie stam
bieji/farmeriąi gaudavo net 
po 4 mihjonus dolerių val
džios subsidijų.

Komunistą laimėjimai 
Kipro saloje

Nicosia. — Kipro saloje 
įvykusiuose rinkimuose ko
munistai beveik padvigubi
no savo atstovybę. 35 at
stovų parlamente jie pir
miau turėjo 5 atstovus, da
bar turės 9.

Prezidento Makarios par
tija turės 15 atstovų, kitos 
trys grupės turės 11 atsto
vų. Kipras pasilieka ne
priklausomas.

Saigonas.— Pietų Vietna
mo valdžia skelbia, kad ji 
pasiuntusi 8,000 kareivių į 
Kambodiją kariauti su par
tizanais. Kambodijoje dau
giau kaip 1,000 vietnamiečių 
kareivių užmušta ir 3,832 
sužeisti.

Madridas.— Buvęs Argen
tinos diktatorius Peronas 
pareiškė, kad jis pasiruošęs 
grįžti Argentinon, kai ten 
ivyksianti peronistų revo
liucija.

Palm Springs, Calif.—Mirė 
80 metų Marjorie Rambeau, 
išdirbusi .scenoje ir filmuo
se arti 70 metų, du kartu 
laimėjusi Academy premi
jas.

Philadelphia, Pa. — Lie
pos 4 d. Hormesburgo ka
lėjimo kaliniai buvo sukilę. 
Riaušėse dalyvavo šimtai 
kalinių. 103 buvo sužeisti, 
tarp sužeistų buvo 29 kalė
jimo sargai.

Nors policž’os komisionie- 
rius Rizzo kaltina tik “ra
sinę problemą,” bet svar
biausia priežastis—600 kali
nių talpos kalėjimas dabar 
turi 1,300 kalinių, kurių da
lis be teismo ten sėdi mė
nesių mėnesius. 90 proc. ka
linių—negrai. Kalėjimo re
žimas žiaurus. '

Buvusiam amerikiečiui 
gręsia mirties bausmė

Atėnai. — Graikž’os mi- 
litarinis teismas teisia Ni
kos Kaloudisą, pogrindinės 
Kompartijos vadovą, kovo
toją prieš fašistinį režimą. 
Jam gręsia mirties bausmė.

N. Kaloudis buvo iš Ame
rikos deportuotas 1952 me
tais, kai siautė makartinė 
isterija Amerikoje. Jis bu
vo stambus tarp graikų vei
kėjas Amerikoje.

f
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Prieš tokį konstitucijos 
pataisymą
KONGRESE yra pasiūlymas pataisyti Jungtinių 

Valstijų Konstituciją. Jeigu jis būtų priimtas, jis taptų 
29-uoju pataisymu. 4 > f

Pataisymas, paviršutiniai žiūrint, skamba labai gra
žiai. Jis kalba apie moterų teises. Jis sako: “Equality 
of rights under the law shall not be denied or abridged 
by the United States or by any State on account of sex.” 

Šiuo pataisymu susirūpino Amerikos Komunistų 
Partija. Jos Moterų Komisija išleido pareiškimą, ku
riame sako, kad šiam pataisymui reikia priešintis, nes 
jis yra pavojingas ir apgavingas.

Ką toks pataisymas, tapęs Konstitucijos dalimi, pa
grindiniu įstatymu, praktikoje reikštų? Komisija išdės
to. Ji nurodo, kad ypatingai dirbančioms moterims to
kia “lygybė” yra pavojinga. Per ilgas ir sunkias kovas 
Amerikoje yra iškovota visa eilė specialių įstatymų, ku
rie daugybėje darbų ir užsiėmimų būtinai reikalingi mo
ters sveikatos apsaugai, daugelis jų siejasi su nėštumu, 
gimdymu ir t. t.

Moterų Komisija sako, kad tą Konstitucijos patai
symą priėmus ir padarius įstatymu, visi minėti specialūs 
apsauginiai įstatymai būtų nušluoti. O tai būtų ne 
žingsnys pirmyn, bet pavojingas žingsnys atgal. Tokius 
apsauginius įstatymus reikia gerinti ir plėsti, o ne panai
kinti.

Tai toks yra Komunistų Partijos nusistatymas.
Ne viskas auksas, kas blizga. Ne kiekvienas iš vir

šaus gražiai skambantis sumanymas yra geras ir darbo 
liaudžiai remtinas.

Tai tiktai akių dūmimas
GARSIAI nuskambėjo pranešimas iš Washingtono, 

kad pagaliau prezidentas Nixonas Amerikos delegącijos 
Paryžiuje pirmininku paskyrė žinomą seną diplomatą 
David K. E. Bruce. Daug kas tą paskyrimą sveikino. 
Sako, matote, prezidentas jau rimtai žiūri į Paryžiaus 
derybas, nes jis delegacijai vadovauti paskyrė ne kokį 
antraeilį diplomatą, bet vieną iš įtakingiausių ir auto
ritetingiausių.

Bet pažangiečių “Daily World” ((liepos 7 d.) teigia, 
kad šis paskyrimas bus tiktai amerikiečiams ir pasauliui 
akių dūmimas, jeigu valdžios politika Vietnamo karo ir 
kitais tarptautinių santykių klausimais nebus griežtai 
pakeista. Ką gi Mr. Bruce Paryžiuje galės nuveikti, jei
gu jis turės pildyti Nixono įsakymus ir pravesti jo po
litiką? Ogi nieko, absolitiškai nieko.

“Daily World” pastaba labai teisinga. .Valdžių atsto
vai visose derybose turi laikytis ir Taikosi jų politikos. 
Kaip greitai jie tai politikai pasipriešina, būna atšaukti. 
Taip bus ir su Mr. Bruce, jeigu jis panorės savotiškai 
elgtis ir nors per vieną colį nukrypti nuo savo boso prezi
dento instrukcijų.

■ ev? vRcif 

Viceprezidento garsinimui
80 tūstančių dolerių!

IR ko mes Amerikoje nebesusilauksime! Pranešama, 
kad federalinė valdžia susuko specialų filmą apie vice
prezidentą Spiro Agnew, kuris bus visame pasaulyje 
Amerikos atstovybių arba konsulatų rodomas. Filmas jį 
į padanges iškelia. Nė žodelio, nė vaizdelio prieš jį, ar
ba apie jo silpnąsias savybes, apie jo reakcinį nusistaty
mą įvairiais klausimais.

Filmo padarymas atsiėjo $80,000! Jį aiškina arba 
ryškina taip pat atsižymėjęs reakcininkas aktorius John 
Wayne.

Joks kitas viceprezidentas visoje šios šalies istorijoje 
nesusilaukė tokios pagarbos ir paslaugos, kaip dabarti
nis viceprezidentas. O dar tik'pradžia. Jo tarnyba dar 
nėra nė įpusėjusi! Panašių šposų bus dar daug.

Trys Anglijos miestelio 
municipaliteto nariai atvy
ko į Vakarų Vokietiją. 
Lėktuvas vėlavo, ir an
glai atskrido vėlai naktį, 
kai jų niekas nelaukė, o 
viešbutis buvo uždarytas. 
Padėjo policininkas, pasiū
lęs anglams pernakvoti ka
lėjime. Kitą dieną a/iglai 
bergždžiai daužė kameros 
duris. Pasikeitusi sargyba 
juos palaikė girtais ameri
kiečių kareiviais. Tik va
kare nusiplūkusi miesto val

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

džia surado svečius. Vieš
nagei baigiantis, anglai pa
kvietė vokiečius į Angliją, 
užtikrinę, kad anglų kalėji
mai kur kas geriau įrengti, 
negu vokiečių.

Truputis filosofijos .
IŠ pasisakymo abstinen

tų draugijos susirinkime:
“Tie kurie bando paskan

dinti alkoholyje savo rūpes
čius, lai žino, kad rūpes
čiai —• puikūs plaukikai.”

KĄ PARODO TARYBŲ 
LIETUVOS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO DUOMENYS

Lietuvos “Elta” praneša:
Centrinė statistikos val

dyba prie Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos paskelbė res
publikinėje spaudoje 1970 
m. visasąjunginio gyvento
jų surašymo Lietuvos TSR 
preliminarinius rezultatus.

Lietuvos TSR gyventojų 
skaičius 1970 metų sausio 15 
d. sudarė 3,129,000 žmonių 
(surašymų arba perskaičia
vimų duomenimis Lietuvo
je buvo gyventojų 1913 m.^- 
2, 828,000, 1940 m. — 2,925,- 
000, 1950 m. — 2,573,000, 
1959 m. — 2,711,000, 1970 
m.—3,129,000). Dabar ras
ta 1,466,000 vyrų ir 1,663,000 
moterų (47 ir 53 procentai, 
1959 m. — atitinkamai 46 
ir 54 procentai).

Pusė žmonių gyvena 
miestuose ir pusė kaimuose. 
(Miestų gyventojai 1913 m. 
sudarė 13, 1940 m. — 23, 
1950 m. — 28, 1959 m. — 
39, 1970 m. — 50'procentų 
bendro gyventojų skai
čiaus). Nuo 1959 metų 
miestų gyventojų skaičius 
padidėjo dėl natūralaus gy
ventojų prieauglio 192 tūks
tančiais, persikėlusių są
skaita — 313 tūkstančių, 
įkūrus naujas .miestų gy
venvietes (Elektrėnai ir Pa
nemunė) bei išplėtus kai 
kurių miestų ribas — 21,000 
žmonių.

Surašymo metu. Vilniuje 
gyveno 371,700, Kaune — 
306,200, Klaipėdoje — 139, 
900, 'Šiauliuse 92,800, Pa
nevėžyje — 73,500 žmonių. 
Daugiau kaip po 20,000 gy
ventojų turėjo Kapsukas, 
Alytus, Ukmergė, Telšiai, 
daugiau kaip po 15,000 — 
Kėdainiai, Tauragė, Radvi
liškis.

Nuo 1959 metų iš mūsų 
miestų sparčiausiai a u g o 
Jonava, padidėjusi nuo 5 iki 
14,400 gyventojų (beveik 
trigubai!) Antroji vieta 
tenka Alytui, nuo 12,300 iki 
27,900. Tarpe tų miestų, ku
rie per tą laiką peržengė 10 
tūkstančių gyventojų ribą- 
Plungė, Mažeikiai, Utena, 
Kretinga, Šilutė, Kuršėnai, 
Biržai, Druskininkai, Nau
joji Akmenė.

Respublikos gyventojų 
tankumas padidėjo nuo 42 
žmonių vienam kvadrati
niam kilometrui 1959 me
tais iki 48 žmonių 1970 m.

CSV pranešė, kad, baigus 
apdoroti surašymo duome
nis, visuomenė bus smul
kiau painformuota apie gy
ventojų pasiskirstymą pa
gal lytį, amžių, tautybę, 
kalbą, išsilavinimą, moky
mąsi, šeimyninę padėtį, šei
mų dydį ir t. t.

TOKIA JŲ PRIGIMTIS
Kalbėdamas apie lietuvius 

buržuazinius nacionalistus, 
“Vilnies” redaktorius S.'J. 
Jokubka savo kolumnoje 
“Kasdien” (liepos 7 d.) tei
singai sako:

žinoma, nacionalistai nuo 
demaskuotų nacistinių žudikų 
bando atsiriboti. Bet visas 
švietas žino, kad obuolis nuo 
obelies toli nekrinta.

Gali nacionalistai priesai- 
kauti ir muštis i krūtinę, kad 
jie nekalti ,bet širdies nepadės 
ant lėkštės ir neparodys, kad 
ji nesimpatizavo Goebelso “fi
losofijai”.

Negalima visų nacionalistų 
dėti į vieną maišą. Daugelį 
laikas gydo, bet dar labai 
daių£ yra tokių, kurie niekad

nedovanos Lietuvos darbo 
liaudžiai, pasirinkusiai socia
listinį kelią.

Buvo tokių ir rusų baltagvar
diečių. Kiek jie šūkavo ir rė
kė! Kiek jie pylė pamazgų 
ant Tarybų Sąjungos iš Ry
gos! Bet kur jie šiandien? 
Reikia jų ieškoti su padidini
mo stiklu, o TSRS klesti ir gy
vuoja.

Tokio pat likimo susiilauks 
ir nacioonalistai, kuriuos te
gali išgydyti tik grabo lenta, 
o Tarybų Lietuva klestės ir 
gyvuos.

Gaila “nedakepusių” žmo
nių, bet ką gi! Tokia jau jų 
prigimttis — pūstis kaip var
lė prieš jautį.

TOS BAIMĖS PER 
DIDELĖS AKYS

Klerikalų spaudos oraku
las Paulius Žičkus iki mir
ties išsigandęs Amerikos 
jaunimo dabartinių nuo
taikų. Užsidėjęs už galvos 
rankas jis šaukia:

Amerikos didžioji problema 
ne karas Vietname, ne inflia
cija, ne vandens ir oro užter
šimas, bet jaunimas, jos vai
kai. Karas gali sustoti ir šian
dien, gali pakilti dolerio ver
tė, galima sutabdyti oro ir 
vandens teršėjus, bet revoliu
cinės kibirkštys nuo to neiš
nyks. Ekonominio gyvenimo 
pagerėjimas revoliucines idė
jas šių dienų jaunime dar 
daugiau sutiprins, nes Ameri
koje jos yra gero gyvenimo iš
davos.

Dar toliau:
Be studentijos demons

tracijų, jaunimas nuėjo dar 
toliau. Paneigė nuosavybę, 
atsisakė tėvų, atsisako ir 
tėvynės. Šių metų universi
tetų išleistuvės rodo tikrą
jį revoliucinės studentijos 
veidą. •.

Yale universiteto prezi
dentas Brewster, sakyda
mas pagrindnę kalbą, agita
vo prieš sistemą, valdžią ir 
net pačią Ameriką. Tai tra
gedija.” (“D.,” liepos 1 d.)

Iš laiškų
Gerbiamieji,

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos rūpinasi, ką 
daryti su knygomis. Jos da
bar sukrautos į lentynas, 
kur jas dulkės ėda. Kuopų 
nariai klausia, kur dėsime 
knygas ?

Tuo tarpu užrubežio jau
nimas laukia naujos me
džiagos, kad galėtų savo 
bibliotekas papildyti. Jas 
ten ir reikėtų pasiųsti.

LLD 136 kp. narė 
Harrison, N. J.

Donatui Mažyliui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiš
kiame France- Mažylienei- 
Šapalaitei ir jos dukrelei 
Francei, netekus brangiau
sio asmens — vyro ir tėve
lio.

1970 m. liepos 19 d. su
eina septintosios metinės, 
kai mirtis iš gyvųjų gretų 
išrovė brangų asihenį: žmo-, 
nai vyrą, vaikams tėvą, o 
man pusbrolį — Petrą Re- 
pečką, gyvenusį Ingle
wood, Calif.

Padėka
Savo mielajam pusbro

liui Viktorui Repečkai, gy
venančiam St. Petersburg, 
Fla., reiškiu tikrą padėką 
už man užprenumeruotą į 
Lietuvą laikraštį “Laisvę,” 
kurį, kad ir su susenusio- 
riiiš pasaulinėmis naujieno- 
lilis gauname (daugiau kaip 
po mėnesio nuo jd išlydi
mo), bet visa mūsų šeima

Krislai iš Lietuvos
kokiomis pat teisėmis, ko
kias turi Tarybų Rusija, 
Tarybų Ukraina, Tarybų

“Amerikos balsas” rusina 
Lietuvos miestus

Neseniai Jungtinėse Vals
tijose lankėsi tarybinių tu
ristų grupė, kurioje buvo ir 
du lietuviai — Janina Nar
kevičiūtė ir dailininkas Pra
nas Gudynas. Apie tos gru
pės kelionę ir jos narių su
sitikimus su JAV taikos ša
lininkais pranešinėjo JAV 
spauda, o taip pat radijo 
informaciją teikė “Ameri
kos balsas.” Kalbėdamas 
apie Janiną Narkevičiūtę 
“Amerikos balso” pranešė
jas sakė, kad ji esanti “Kov- 
no” miesto Vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toja.

Taigi, “Amerikos balso” 
terminologija nepasikeitė 
nuo carizmo laikų, kada 
Kaunas buvo rusiškai va
dinamas “Kovno,” o Vil
nius — “Vilno.” Taip lig- 
šiol tuos didžiausius Lie
tuvos miestus tebevadina 
reakciniai lenkai bei jų 
emigrantinė spauda. Taigi, 
“Amerikos balsas,” kuris 
dažnai pliurpia pasakas 
apie Lietuvos neva “ru
sinimą,” pats rusina Lietu
vos miestų vardus.

Apie pripažinimus ir 
nepripažinimus

Emigrantų nacionalistinė 
reakcinė buržuazija dažnai 
džiūgauja, jei Valstybės de
partamentas ar koks kon
gresmenas Dervinskis a r 
panašus kartais pareiškia, 
kad JAV vyriausybė nepri
pažįstanti Tarybų Lietuvos 
ir jos įstojimo į Tarybų Są
jungos respublikų sąstatą. 
Jau esu rašęs “Krisluose,” 
kad JAV ilgokai delsė bur
žuazinės Lietuvos nepri
klausomybės bei jos atsisky
rimo nuo Rusijos pripažini
mą. Kaip žinoma, JAV pri
pažino Lietuvą tik 1922 me
tais, jau po to, kai ją pri
pažino Anglija, Prancūzija 
ir kitos buvusios Antantės 
valstybės. To užde Išimo 
priežastis buvo lūkesčiai ir 
viltys, kad tarybinė san
tvarka sužlugs ir bus atsta
tyta “vieningoji nedalomoji 
Rusija” (“jedinaja nedeli- 
maja Rossija”), nors tai bū
tų ir caristinė ar kitokia, 
tik ne tarybinė. Taigi, tik 
dėka bolševikų ir jų įkur
tos santvarkos tvirtumo bu
vo pripažinta buržuazinės 
Lietuvos nepriklausomybė.

O dabar Lietuvos darbo 
žmonėms nei šilta, nei šal
ta nuo to, ar pripažįsta 
JAV ar kas kitas dabartinę 
Lietuvos santvarką, ar ne
pripažįsta. Tarybų Lietuva 
yra ir bus. Jau sukanka jai 
30 metų amžiaus, ir metai 
iš metų vis labiau ji klesti 
visose srityse, vis labiau ky
la jos gerovė ir kultūra, ką 
turi pripažinti ir aršiausi 
priešai. Tarybų Lietuvos 
atsiskyrimą nuo Rusijos ir 
jos nepriklausomybę dar 
1918 m. gruodžio 22 d. Le
nino pasirašytu dekretu pri
pažino Tarybų Rusijos vy
riausybė. Tarybų Lietuva 
yra pilnateisis laisvųjų Ta
rybų Sąjungos respublikų 
šeimos narys ir naudojasi 

esame “Laisvę” labai pamė
gę dėl jo turinio įvairumo 
ir įdomią žinių apie savo 
brangius tautiečius, gyve
nančius tolimajame užjūry
je, nors tos žinios dažnai 
pasitaiko liūdnos, tai gyve
nime neišvengiamybė—mir
tis.

Povilas šakalas 
Lietuva, Žagarė

Gruzija, Tarybų Uzbekija ir 
kitos sąjunginės tarybinės 
respublikos.

Kai dėl JAV politikos 
mūsų tautos atžvilgiu, tai 
mes žinome, kad toji poli
tika priklauso ne nuo kokių 
nors simpatijų ar antipati
jų Lietuvai ir lietuvių tau
tai, bet nuo valdančiųjų 
JAV sluogsnių kapitalisti
nių ir imperialistinių inte
resų. Tais interesais besi
vadovaudama JAV vyriau
sybė organizavo intervenci
jas ir sąmokslus Tarybinei 
valstybei pačioje pradžioje 
sunaikir’1’. Bet tos pastan
gos sužlugo, ir 15 metų pra
ėjus nuo Spalio revoliucijos, 
1933 metais, JAV vyriausy
bė turėjo pripažinti Tarybų 
Sąjungą ir užmegzti su ja 
diplomatinius santykius. Tai 
buvo išmintingas žygis, nes

Didžiosios chemijos pirmagimis
Važiuojant į Kėdainius, iš tolo saulėje boluoja di

džiuliai chemijos kombinato korpai. Dieną ir naktį kom
binatas pulsuoja darniu gamybos ritmu. Į įvairiausius 
Lietuvos ir kitų Tarybų Sąjungos respublikų kampelius, 
į užsienį iš įmonės keliauja vagonai su vertingais chemi
jos produktais.

Pirmąją produkciją — sieros rūgštį — kombinatas 
davė 1962 metų pabaigoje. Tada ir gimė Lietuvoje nauja 
pramonės šaka — didžioji chemija. Dabar įmonės tiekia 
dar-fosforo rūgštį ir aliuminio fluoridą, žemės ūkiui — 
mineralines trąšas: paprastą ir granuliuotą superfosfatą 
ir amosfosą.

Įmonė labai rūpinasi darbininkais. Mieste jiems 
statomi patogūs gyvenamieji namai. Daug gamybininkų 
kasmet ilsisi Palangos poilsio namuose.

Kombinato darbininkai įdomiai leidžia savo laisva
laikį. Jie susibūrę į meninės saviveiklos būrelius, nema
ža jaunuolių ir merginų sportuoja, dalyvauja įvairiuose 
kombinato sporto rateliuose.

X «

A. Dilio nuotraukoje matome aktyviausius kombi
nato saviveiklininkus-šokėjus Zitą Ribikauskaitę, Jftoįių 
Zabulionį, Nijolę Leonavičiūtę ir Sigitą Urbą.

Iš visur ir apie viską
Netgi mažas žaltelis gali 

pakenkti, citrusinių kultūrų 
derliui. Kai biuras praneša, 
kad atšals oras, sodai ap
sigaubia dūmais: aplink kū
renami laužai. Tačiau vie
noje Gruzijos plantacijoje 
laužų nebeišvysi. Aukšta^ 
įtaisytas reaktyvinis varik
lis “apšildo” maždaug 10 
hektarų. Temperatūra čia 
pakyla 3-4 laipsniais. To vi
siškai pakanka išgelbėti 
derlių. Išlaidos, pasirodo, 
gana nedidelės.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Zonenbergo 
žaislų muziejuje puikuojasi 
vienintelė pasaulyje auksinė 
lėlė. Kilimo ji iš senovės 

netrukus, antrame Pasauli
niame kare TSRS ir J A* V 
bendromis jėgomis sutriuš
kino hitlerizmą, kuris suda
rė mirtiną pavojų abiem ša
lim ir visai žmonijai, f

Deja, JAV-se tebeturi įta
kos reakcinės jėgos, kurios 
negali ramiai žiūrėti į Tary
bų Sąjungos galybės ir tarp
tautinės reikšmės didėjimą. 
Tos tamsios jėgos stengiasi 
trukdyti TSRS ir JAV su
artėjimą, bando kenkti Ta
rybų Sąjungai, skaldyti jos 
vienybę, remia įvairių reak
cininkų antitarybinę veiklą. 
Iš čia kyla ir pareiškimai 
dėl Tarybų Lietuvos ir ki
tų tarybinių Pabaltijo res
publikų nepripažinimo, ku
rie glosto reakcinių emigra
cijos veikėjų jausmus. Ta
čiau jie neturi jokios reikš
mės, nes gyvenimas eina sa
vo keliu. Vyksta tai, ką 
vaizdingai išreiškia rytiečių 
posakis: “šunės loja, o ka
ravanas žygiuoja toliau.”

J. Paliukonis
Vilnius, 1970.VI.30 <

Egipto, jai daugiau kaip 4 
tūkstančiai metų. Tame pa
čiame Zonenbergo muzieju
je yra net 700 tūkstančių 
įvairių epochų žaislų iš viso 
pasaulio.

Dirbančios moterys Tai
lande sudaro 0.1 procento 
visų dirbančiųjų. Kambo- 
dijoje ir Indijoje — mažiau 
kaip 0.1 procento, o Ceilo- 
ne, Pakistane — 0.01 pro
cento visų dirbančiųjų skai
čiaus.

“Trirankis” kranas supro
jektuotas aptarnauti apa
čiai stambiausiai pasaulyje
aukštakrosnei, kuri stato
ma Novolipecko metalurgi
jos fabrike. Viena “ranka”
galės pakelti 20 tonų, an- 

i tra — 5, trečia —3.2 tonos.
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MIAMI, FLA.
Išleistuves į Lietuvą
Lietuvių Socialio Klubo 

patalpose liepos 4 d. įvyko 
išfieistuvės mūsų delegaci
jos į Lietuvą dalyvavimui 
Lietuvos dainų šventės iš
kilmėse. Vyriausia Miamio 
delegatė yra dainininkė, 
muzikė ir mokytoja Biruta 
Ramoškaitė-Mann, kiti—in
žinierius A. P. Gabrėnas ir 
kultūrininkas ir labdarys 
Jonas Smalenskas. Girdėt, 
kad dar kas nors daugiau 
važiuoja.

Mūsų programa, pagal nu
statytą čia vietinę tvarką, 
prasidėjo su pietumis, o 
jau kada visi prisisotino, 
tada galėjo ramiai klausy
tis koncertinės programos. 
Liepos 4 dienai esant Ame
rikos Nepriklausomybės 
šventei, tad programa pra
sidėjo Aido chorui sudai
nuojant net du amerikoniš
kus himnus. Po to choras 
pasveikino dalyvius su 
^Sveiki gyvi, mūs svečiai,” 
o Jau po to sekė visa eilė 
lietuviškų dainų, senų ir 
naujų. Mae Gabrėnienė pa
teikė keletą maloniai žavi
nančių solo dainų. Ji dėvėjo 
autentišką lietuvišką tautinį

kostiumą — su vainikėliu ir 
gintarais, kas sudarė itin 
įspūdingą vaizdą. Aš ją ba
riau, kodėl ji nevažiuoja į 
Lietuvą susipažinti, daug ko 
pamatyti ir pasižmonėti, o 
ypatingai kol ji dar jauna, 
graži ir pilna energijos. Ji 
nusiskundė, kad šį sykį toji 
mintis jai atėjo pavėluotai.

Po jos sekė mūsų čiulbonė- 
lė Biruta su savo naujomis 
amerikon i š k o m i s kanklė
mis, kurias, tikiu, ji vežasi 
į Lietuvą. Ji būdama paki
lusiame ūpe, pateikė visą ei
lę skirtingų žanrų dainų. 
Savaime suprantama, humo
ristines dainas mūsų publi
ka daugiausia myli, bet šį 
kartą jos “Tykiai tykiai 
Nemunėlis teka” gal nevie
nam klau s y t o j u i pasiekė 
jautriausias širdies stygas 
ir ištraukė gailią ašarėlę.

Po to drg. V. Bovinas, 
apsiašarojęs, įteikė Birutai 
dėl kelionės dovanėlę nuo 
visų jos mylėtojų, linkėda
mas jai ir jos garbės sar
gams—inžinieriui A. P. Ga
brėnui ir Jonui Smalens- 
kui laimingos kelionės į Vil
nių ir laimingai sugrįžti na

šu pirmuoju punktu Mairo
nio “Kur bėga Šešupė.” 
Antru pasirodymu Aido 
choras užbaigė programą.

Taipgi liepos 4-tąją dieną 
pripuolamai yra choro ir L. 
S. Klubo gausingos rėmėjos 
Adelės Birštonienės gimta
dienis, tad ji nuo savęs pa
vaišino visus dalyvius gim
tadienio pyragu ir kopte
liais, ką mūsų pramogų lan
kytojai tinkamai vertina. 
Už tai Adelei didelis ačiū!

Savaite prieš tai mūsų 
kūnu sesutė, bet širdimi ir 
ūpu jaunutė Ma r garėta 
Cvirkienė irgi šventė savo 
net 85-ąjj gimtadienį, irgi 
su puošniu pyragu ir kok- 
teliais. Va tas viskas, ne
žiūrint vasaros karščių, mū
sų publiką maloniai nutei
kia ir paskatina gausiau 
į pramogas lankytis.

S. Zavis

i

mo. Jis užbaigė savo kalbą

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba 

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 

^klausimų apimtį. Pavyzdžiui:
ir jų viešpačiai 
Amerikoje

Baltieji vergai 
Negrų vergovė 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato .klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra 
Bedarbių kovos 1928-1940 metais 
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE

Philadelphia, Pa.
“Septa” vėl pakels 
važiuotes mokestį

Miesto transporto kompa
nija “Septa” paskelbė spau
doj, kad jinai sieks pakėli
mo 5 c. važiuotes mokesties, 
nes miestas pareikalavo, 
kad kompanija sumokėtų 
miestui sefffei užvilktą po
ros milijonų nuomą už sub- 
ves ir iškeltąjį Frankfort 
kelią. Prie to, miesto ad
ministracija dar paragino 
“Septo” kompaniją, kad ji
nai sutvirtintų ir apdažytų 
iškeltąjį Frankfort geležin
kelį, kurio struktūra yra 
jau nesaugi,traukiniams va
žiuoti. Sakoma, kad valsti
jos publikos patarnavimo 
komisija mielai pritaria 5 c. 
pakėlimui.

Dabartinė važiuotes kai
na — 30 c., o kiekvienas 
persėdimas — 5 c. Tadgi 
kuriam keleiviui reikia per
sėsti pora kartų, jam kai
nuoja 40 c.

Jau trejetas metų, kai 
Philadelphijoje panaikinti 
magistrų teismai už jų 
kreivus - neteisingus spren
dimus. Dabar, jeigu kas tu
ri kokį reikalą su teismu, 
tai turi pasisamdyti advo
katą, siųsti bylą į juridinį 
teismą, kur skundikui kai
nuoja apie $500. Todėl ne 
visi nuskria u s t i e j i išgali 
tiek pasimokėti.

Boston, Mass.
Apie pikniką

Birželio 21 Lithuanian 
Grove parke, Bradford, 
Mass., turėjome LLD 7-os 
apskrities išvažiavimą. Oras 
buvo gražus. Publikos pri
važiavo pusėtinai daug. Pir
mininkavo Jaskevičius. Tu
rėjome tris svečius iš New 
Yorko: S. Večkį, Ilsę ir A. 
Bimbą. Antanas pasakė 
reikšmingą kalbą. Daugiau
sia kalbėjo apie visuomeni
nius reikalus, apie plečiamą 
Indokinijoje žiaurų karą. 
Taipgi sakė, kad JAV-se 
gali būti konstitucija- panai
kinta ir reakcinė diktatūra 
įsteigta. Ragino visus kiek 
galima veikti prieš reakci
ją, kovoti už taiką, kad ka
ras Indokinijoje būtų greit 
sustabdytas.

Turėjome keletą ir meni
ninkų - dainininkų. Jais bu
vo Irena Janulijme ir Al 
Daukšys iš Worcester!o. 
Skundėsi dainininkai, kad 
lauke be piano pritarimo 
sunku dainuoti. Bet jie pui
kiai atliko solo ir duetines 
dainas. Pirmiausia Irena 
dvi dainas atliko solo. Po 
to Irena ir Albinas porą 
dainelių užtraukė duetiškai. 
Daina, kurią dainavo pas
kiausiai, yra išversta į an
glų kalbą. Čia duetas ją 
dainavo lietuviškai. O liepos 
pradžioje jie tą dainą dai
nuos T. Lietuvoje, angliš
kai.

Turėjome ir porą muzi
kantų. Bet jie, kaip man 
man atrodė, grajino tik sau 
pasilinksminti. Nors publi
kos šokinėjimo dienos jau 
praėjusios, tačiau muzikan
tai niekur nepasitraukdami 
iš tarpo dviejų stalų darė 
prastą vaizdą...

A. K—-a

Poteriai ir juokai
Gal ir nėra pamato ma

nyti, kad Amerikoje eina so
cialinis persiorientavi m a s, 
bet kad gyvenimas verčiasi 
kojomis aukštyn, tai jau vi
siems aišku.

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIONAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Bet visgi per trejetą me
tų teismuose susikaupė virš 
6,000 kriminalinių bylų, ku
rių teisėjai nespėja išspręs
ti, nes teisėjai nedirba tiek 
valandų, kiek jie privalo 
dirbti... Dabar teisėjų pir
mininkas Vincent Carol rei
kalauja iš miesto adminis
tracijos šešių milijonų dole
rių pakėlimui teisėjams al
gų ir pasamdymui daugiau 
teisėjų. Miesto administra
cija atsisakė patenkinti tei
sėjo V. Carol reikalavimus, 
todėl jis patraukė į teismą 
miesto Tarybą ir majorą J. 
Tate.

Policijos vi r šyla Frank 
Rizzo nusiskundžia, kad jo 
vyrams sunku kovoti prieš 
kriminalistus, nes teismai 
žiaurių kriminalistų pride
ramai nenubaudžia. Antra, 
kreivi advokatai, su suktais 
politikieriais, greit išlaisvi-

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda 14 trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkal nuotraukų 

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI. 

Užsakymus siųskite:

jia nusikaltėlius iš kalėjimo, 
o policijai prisieina vėl iš 
naujo gaudyti ir areštuoti 
tuos pačius nusikaltėlius 
per kelis kartus.,_

Leonora

LAISVĖ Pakalbinkite savo kaimynus
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 ir pažįstamus užsirašyti “Lais

vę.” Jie jums bus dėkingi

Mūsų šalies dolerinė gal
vosena, kaip iš medžio iš
kritusi, nebežino, į kurią 
pusę kreiptis. Karas Viet
name, o jau ne tik Vietna
me, bet ir Kambodijoje, ir 
Laose, ir dar greitai persi
kels j Tailandą — visoje In
dokinijoje užsiliepsnos. Jis 
vedamas kryžiuočių karo 
laikų metodais: jau samdo
ma armija, kuri sutinka už 
pinigus mušti žmones... 
Tokie kariai, tokia kariuo
menė tarnaudavo popie
žiams/ kurie vedė karus 
prieš taip vadinamus pago
nis. Tokia karioumenė ka
riavo - žlugdė Lietuvą per 
daugiau 200 metų. Ar ji 
laimėjo? Ne.

Mūsų tautinė šventė, Lie
pos Ketvirtoji (194-oji iš ei
lės), visais laikais buvo po
litikieriams didelis pasiro
dymas, pasigrožėjimas, pa
triotinės kalbos ir lopymas 
politinių tvorų. Šiemet, po
litikai suklupus, visi politi
kieriai pasitraukė į šalį ir 
tą skoningą šedevrą — tau
tinę šventę švęsti ir ap
vaikščioti pavedė juokda
riui "Bob Hope ir devynių 
vėjų tikybininkui Billy 
Graham. Pirmasis turi di
delį talentą daryti juokus, 
kad ir iš rimčiausio dalyko, 
o antrasis — kalbėti apie 
dangaus karalystę. Tačiau 
šiuo laiku šaliai užvis dau
giau reikalinga ir pridera 
iššifėikŠti apie šiandieninę 
būklę.

Kodėl buvo pavesta šiems 
talentams Liepos Ketvirtoji 
apvaikščioti? Kad išvengti 
prieškarinių demonstracijų, 
išvengti atvirai pasisakyti, 
ką v eikia šalies vadovybė 
karo baigimo klausimu 
Vietname. Gi krečiant 
juokus, arba kalbant apie 
Kristų, pomirtinį gy
venimą, niekas ir nema
tys reikalo kelti politinį 
klausimą, apie “duonos mū
sų visų dienų” sunkumus.

Ar tokia mūsų politikierių 
strategija yra gera? Gal ir 
gera, bet ne iš gero.

Dziikelis

Nixonas žada indėnams 
daugiau teisių

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas priėmė indėnų de
legaciją ir priminė, kad jie 
buvo visą laiką baltųjų 
skriaudžiami ir persekioja
mi.

Jis pažadėjo indėnams 
daugiau teisių suteikti—in
dėnams skiriamus fondus 
pervesti patiems indėnams 
kontroliuoti.

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

SERVICE ADVISOR

Are You Looking For a

Great Future?

1) Top Pay and Commission; 2) Paid Vacation; 3) Factory Training;
4) Pleasant Working Conditions. For further information phone: 914- 
EL 8-4800. Ask for Mr. Boersema or write: FOREIGN CARS OF 

ROCKLAND, Route 59, West Nyack, N. Y. (49-52)

NURSE-RN. 11 PM to 7 AM., 
full or part time. Excellent employee 
benefits. Pleasant working condi
tions. Modern infirmary. METHO
DIST HOME for AGED. Belmont 
and Monument Ave., Philadelphia. 
215-TR-8-3600. (50)56)

SAWYER AND SMALL CREW,

To operate sawmill, year round. II. 
C. Tuttle. Top of the World, East 
Side, Lake George, N. Y. 12845.

Phone: 518-668-5415.
(49-55)

REAL ESTATE

GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 
yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modern kitchen, 2 
living rooms, natural gas heat, cop
per plumbing, 1 acre. $35,000. 2 bed
room year round hillside house, 300 
ft. from lake. Oil HA heat, large new 
kitchen, enclosed porch, w/w car
peting, $21,000. CHRISTMAN, Re
altor, Greenwood Lake, N. Y. 914- 
GR 7-8708. (51-60)

PAINTER-SPRAY. I need a top
notch painter, steady work; salary 
commensurate with abilty. Call Mr. 
Crystofalo, 201-925-7100, Linden, N. 
J. Equal Opportunity Employer.

(49-55)

DOCK SUPERVISOR. Large trans
continental carrier (night opera
tion), experienced preferred. Good 
starting salary, all company benefits 
including paid hospital medical. We 
are, an equal opportunity employer* 
Call Joseph Burgmeyer, 201-792- 
5300. Jersey City.

(49-55)

Mrs. Valerie Burns Van Nimwegen
Mirė gegužės 29, š. m.

Los Angeles, Calif.
Palaidota birželio 3-čią.

Liūdžiu savo mylimos anūkės.
Mae žąsinas, grandma 

Northridge, Calif.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
■ i»i .......... . - "R

Augustus Kazlauskas
Mirė liepos 16, 1969 m.

Jau vieneri metai kai mirė mano, mylimas gy
venimo draugas—vyras. Mano mintyse, kaip_
šiandien esi, kaip linksma buvo. Puošiu tavo ka
pą gražiausiomis gėlėmis.

Mary Kazlauskiene, žmona « 
Haverhill, Mass.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Freimontas
Mirė liepos 15 d., 1969 m.

1 Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras ir vaikų tėvas. Mes visi jo liūdime ir jo kapą 
gėlėmis dabiname.

Elzbieta Freimontienė, žmona 
William ir Albertas, sūnūs 
Alena ir Petre, marčios 

ir anūkai
Somerville, Mass.

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

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

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

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

sei metų $5.50.
z Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50. 

Lietuvoje metams $15; pusei metų,$8, 
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas: [
“Graži Tu mano Brangi Tėvyne”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margelio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608* 

“Vilnies” administracija.

NURSING DIRECTOR for ultra 
mdrn 129 bed nursing home in West 
Orange, N. J., excl. salary-working 
cond. and hrs., for appt, call North
field Manor Nursing Home, 201- 
731-4500. Mr. Graham.

(49-52)

ELECTRICIANS-MECHANICS ex
perienced in residential wirng, year 
round work, all benefits. Apply: 
1717 E. Elizabeth Ave., Linden,N.J. 
or call 201-486-7445.

(49-55)

MECHANIC. General warehouse 
maintenance and light mechanical 
duties on fork lift trucks and ware
house equipment. 40 hr. wk., good 
starting salary, attractive perman
ent position for dependable con
scientious man. Call Harrison, N. J., 
201-484-8810. Between 10 AM and 
2 PM. (51-53)

INDUSTRIAL SPRAY PAINTER.
Must be experienced in finishing 
metal parts and familiar with fac
tory operations. 40 hour week. Top 
wages. Fringe benefits. For appoint
ment call: 315-475-1315, Syracuse.

(51-54)

GIRL FRIDAY wanted. For in
teresting position in office of nat
ional trailer leasing company. Sala
ry open for interview. Call Mr. Ro
binson at 201-656-5000, North Ber
gen, N. J. (51-60)

FIREMAN. Black Seal. Good 
benefits. Days.

FRANK D. ROSS CO., INC.
6 Ash St., Jersey City. 201-433-4512 .

(49-55)

WIRERS. Mechanical assemblers, 
needed in growing company. Excell
ent starting salary and liberal be
nefits. Apply NUCLEAR CORP OF 
AMERICA, 2 Richwood Pl., Denville, 
N. J. 201-627-4200.

(49-55)

CLERK TYPIST. Jersey Printing 
Co. is looking for a girl to work 
part time General Office duties, in
clude typing, filng and telephone 
work. Hours are 12:30 PM—3:30 
PM. 5 days a week. Call for inter
view appoint. Mrs. Martin. 777-5900. 
JERSEY PRINTING CO., 238 Penn
sylvania Ave., Paterson, N. J.

(50-56)

Maskva.— Oentralinės Af
rikos prezidentas Bokassa 
buvo čia iškilmingai priim
tas. TSRS prezidentas Pod- 
gornis jo pagarbai iškėlė 
banketą, kuriame atžymėjo, 
kad Tarybų Sąjunga visada 
remia Afrikos kovojančią 
liaudį.

Būtinai įsiamžinkite “Lais
vei” 60-tnečio albttme, kuris 
jau ruošiamas.
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Bažnytine aritmetika
Jeigu kas mums pasakytų, 

kad vienas lygu trims, arba 
trys vienam, niekados nepa
tikėtume. Juk trys yra tjys, 
bet ne vienas. Tačiau Baž
nyčia tvirtina, kad vienas 
yra lygu trims. Ji tvirtina, 
kad vienas dievas yra tri
juose asmenyse, ir aiškina, 
kad čia šventa paslaptis, ži
noma, aritmetika čia iš ti
krųjų keista. Dievas vie
nas, kartu yra dievas tėvas, 
dievo sūnus Jėzus Kristus 
ir šventoji dvasia. Išeitų, 
kad yra trys dievai, bet baž
nyčia nesutinka su žemišką
ja aritmetika. Ji skaičiuoja 
pagal dangišką skaičiavimą. 
O dangiškas skaičiavimas— 
tai nei penki, nei devyni, 
kaip juokiasi žmonės. Ir 
prie šitokios išvados nei pri
dėsi, nei atimsi.

Nieko be priežasties
Bet iš kuF toks keistas 

skaičiavimas atsirado? Juk 
nieko nėra be priežasties.

Tai tiesa, ir dievų trejy- 
bės atsiradimas turi ne 
dangiškas, o žemiškas prie
žastis. Ne vien krikščiony
bėje mes žinome dievų tre- 
jybes. Dar toli buvo iki 
krikščionybės, o Indijoje, 
Egipte, Babilonijoje garbi
no dievų trejybes.

Žmonių supratimas apie 
dievų trejybę susiformavo 
iš trijų žemiškų dalykų, ku
riuos jie matė. Tai buvo že
mė, kuria jie vaikščiojo ir 
kuri maitino augalus, gyvu
lius ir pagaliau pačius žmo
nes, tai buvo oras, kuriuo 
jie kvėpavo, tai buvo dan
gus — tolimas ir nepasie
kiamas, kuriuo riedėjo sau
lė, o naktį užsidegdavo 
tūkstančiai mažų švieselių— 
žvaigždžių. Jie matę trejy
bes ir žmonių šeimose. Ir 
karalių šeimose buvo trys 
svarbiausieji: tėvas—val
dovas, motina — valdovė ir 
sosto įpėdinis—jų sūnus.

Taigi, pagal žemiškus pa
vyzdžius, pagal žemės ka
ralystės vaizdą, žmonės kū
rė ir dangaus karalystės 
paveikslą. Be to, kai žemė
je atsirado nelygybė, tai ir 
dangaus vaizdą žmonės per
tvarkė, pradėjo įsivaizduo
ti, kad ir danguje yra di
desni dievai bei dvasios ir 
mažesni.
Visi jie “baisiai galingi”

Žmonėms buvo neaišku, 
kas didesnis valdovas—ka
ralius, karalienė ar kara
liaus sosto įpėdinis. Visi 
jiems buvo dideli ir baisiai 
galingi. Ir jų valdžią jau
tė nedalomą, valdė trys, 
kaip vienas. Taip pagal jų 
pavyzdį ir atsirado trys 
valdovai, bet valdžia viena, 
trys, bet lyg ir vienas. Ly
giai taip vaizdavosi ir dan
gaus karalystę. Viena jėga, 
viena galybė iš trijų dievų.

Babilonijoje garbino iš 
trijų dievų — žemės, van
dens ir oro susidedančią 
trejybę — Anų, Ea, Bei. In
dijoje ligi šių dienų garbina
mi dievai — Šiva, Višnu ir 
Brama, jų gimimas, gyveni
mas ir mirtis. Senovės 
Egipte trejybė susidėjo iš 
tėvo Ozirio, motinos Izidės 
ir jų sūnaus Horo.

Visi iš tos pačios žemės•
Kaip trejybės, taip ir ki

tų šventų skaičių, kuriuos 
naudoja bažnyčia, kilmė že
miška. Štai paimkime sep- 
tyinis. Senajame testamen
te pilna septyniukų. čia ir 
dievas pasaulį sutveria per 
septynias dienas, ir prana
šas Juozapas susapnuoja

7 riebias karves, kurias, 
praryja septynios liesos. 
Katalikai turi septynis sa
kramentus dievo malonėms 
įsigyti, taip pat ir septynias 
didžiąsias nuodėmes,' trau
kiančias žmogų pragaran, 
ir septynis gerus darbus, 
padedančius užsit a r n a u t i

Septyni, kaip seniau aiš
kino bažnyčia, yra nepa
prastas skaičius, nes pats 
viešpats kūrė pasauli vado
vaudamasis šiuo skaičiu
mi — šešias dienas dirbo, o 
septintą ilsėjosi. Dėl to, esą, 
dabar ir yra septynių die
nu savaitė.

Tačiau ir septyneto kilmė 
yra gamtinė. Skaičiuodami 
pagal mėnulio atmainas lai
ką, senovės žmonės paste
bėjo, kad jos keičiasi maž
daug kas septynios dienos. 
Be to, jie matė danguje sep
tynis judančius šviesulius: 
Saulę. Merkurijų, Venerą, 
Saturną, Jupiteri, Mėnuli ir

Rojaus Mizaros atminimui
Vilniaus leidykla “Vaga” 

šįmet išleido žurnalisto Vy
tauto Kazakevičiaus suda
rytą knygą — 
gimtine.” Tai 
lionies Rojaus 
minimui.

Knyga nėra 
nepaskelbtų raštų rinktinė, 
bet sudaryta iš seniau Ame
rikos ir T. Lietuvos perio
dinėje spaudoje tilpusių pa
ties R. Miząros laiškų, at
siminimų, straipsnių, bei iš
traukų iš jo paties knygų ir 
kitų veikėjų pasisakymų. 
Viskas sudarytojo susieta 
su R. Mizaros asmeniu, ypa
tingai jo mirtimi, laidojimu, 
laidotuvėse (Amerikoje ir
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ta ir nesuprantama. Todėl 
septyni ir tapo taip papli
tusiu skaičiumi daugelio re
ligijų aritmetikoje.
Ir apie Kristaus giminią

- Bažnytinėje aritmetikoje 
yra dar vienas svarbus skai
čius—Kristaus gimimo me
tai. Dar ir dabar kai ku
rie žmonės neabejodami gal
voja, kad Kristus gimęs 
prieš 1970 metų, kad jis gi
męs gruodžio pabaigoje, o 
miręs pavasarį. Taičau 
šiandien net Vatikanas to 
nebetvirtina. Kristaus gi
mimo bei mirties metus Va
tikanas šiandien pateikia 
tik apytikrius, lygiai kaip 
ir gimimo ar mirties dienas.

Taigi, bažnytinė aritme
tika arba apskritai šlubuo
ja, arba pasiskolinta iš 
gamtos.

P. Pečiūra
i---------------------------~

Londone neseniai buvo su
rengtos gedulingos pamal
dos B. Diskalovos-garbei. Ji 
1896 metais buvo pirmoji 
automobilio auka. Ją per
važiavo automobilis, riedė- 
jęs 6 kilometrų per valandą 
greičiu.

“Amžiais su 
rinkinys ve- 
Mizaros at-

naujų, dar

1 kalbomis, laidotuvių apra- 
’ šymais ir t. t.

Lietuvos leidiniuose tuo 
reikalu buvo rašyta dau- 

' giau, negu Amerikos lietu
vių spaudoje (draugingoje 
ir nedrau g i n g o j e ). Ten 
draugai sakė kalbas, rašė 

, memuarus, ar į A ' '
bent laidotuvėse dalyvavo: 
A. Sniečkus, M. šumauskas, 
J. Paleckis, L. Diržinskaitė, 
A. Venclova, J. Baltušis, M. 
Sluckis, A. Gudaitis-Guzevi- 
čius, G. Zimanas, T. Tilvy
tis, F. Bieliauskas, R. Šar
maitis, A. Barkauskas, B. 
Baranauskas, A. Žukaus
kas, Alf. Kazlauskas, dr. K. 
Korsakas, H. Korsakienė, 
dr. J. Jurginis, J. Žiugžda, 
R. Žiugžda, O. žiugždienė, 
F. Strumilas, V. Kazakevi
čius, A. Laurinčiukas, L. 
Kapočius, A. Churginas, dr. 
A. Marge ris, V. Burkaus- 
kas, A. Baltrūnas, H. Stan
kevičiūtė, V. Zenkevičius, 
velionies našlė Ieva Miza- 
rienė ir kiti.

Visą surinktą medžiagą 
knygos sudarytojas, V. Ka
zakevičius, gražiai sutvar
kė, suredagavo, taip kad iš
ėjo darnus, vienalytis kū
rinys. Knygos gale yra 19 
puslapių įvairių fotonuo
traukų: R. Mizaros susiti
kimai su draugais-bendra- 
žygiais (gyvenančiais Lie
tuvoje ir Amerikoje), gimi
nėmis, jo laidotuvių vaiz
dai ir pan. Knygą gaus vi- 

'si savo duokles užsimokėję

LLD nariai.
Lietuvos Komunistų Par

tijos Centro Komitetas ir 
Lietuvos Ministrų Taryba 
Rojaus Mizaros įamžinimui 
nutarė imti sekamus žings
nius:

Suteikti jo vardą Merki
nės vidurinei mokyklai; 
Druskiniu k u o s e pavadinti 
jo vardu vieną gatvę; Toje 
vietoje, kur ilsisi palaidoti 
velionies palaikai, valstybės 
lėšomis pastatyti jam pa
minklą (vietoj dabartinio 
laukų akmens); išleisti jo 
publicistinių straipsnių rin
kinę, o vėliau — pradėti 
leisti jo rinktinius raštus.

Tai gražus velionies Ro
jaus Mizaros pagerbimas!

A. Petriką

of

ŠVENTĖ ALYTUJE
Tūkstančiai žmonių susirinko ant vaizdingo Nemu

no kranto Dzūkijos sostinėje Alytuje. Dainų slėnyje 
įvyko rajoninė dainų, šokių ir muzikos šventė. Toli per 
Dzūkijos kalvas ir miškus skriejo jungtinio choro atlie
kamos skambios dainos. Žiūrovai turėjo progos pasiklau
syti Alytaus kultūros namų pąvyzdinės kaimo kapelos 
“Dzūkija,” gėrėjosi Nemunaičio kolūkio pagyvenusių šo
kėjų ir daugelio kitų meninių kolektyvų pasirodymais. 
Iš viso Alytaus dainos, šokio ir muzikos šventėje dalyva
vo apie 400 geriausių rajono saviveiklininkų.

Mariaus Baranausko nuotraukoje—šventes vaizdas.

Išlydėjome menininkus į Dainų 
Šventę Tarybų Lietuvoje

Praėjusį ketvirtadienį, 
liepos 9 d., “Laisvės” pasto
gėje buvo lyg ir šventė per 
visą dieną. Čia rinkosi iš 
visų kampų-kampelių meni
ninkai. Jie parepetavo dai
nas, pasitarė, ir 5 vai. po 
pietų, lydimi didelės grupės 
draugų niujorkiečių, išvyko 
j Kennedy aeroportą, iš kur 
7:15 vai. vakare jie sėdo i 
SAS lėktuvą ir išskrido į 
Vilnių.

Ketvirtadienį išskrido šie: 
Aldona Anderson -Ž ilinskai- 
kaitė, Rose Behmer-Merky- 
tė, Daina Čalkytė, Povilas 
Gabrėnas, Jonas Grybas 
Irena Janutienė, Adelė Lup- 
ševičienė, Biruta Mann-Ra- 
moškaitė, Kostancija Mille- 
rienė, Darata Mūrelienė,

Adelė Pakalniškienė, Povi
las Pučkorius, Jonas Sma- 
lenskas, Mildred Stensler, 
Tessie Stočkienė, Stasys, 
Vaineikis, Frank Witkus, 
Amelia Young-Jeskevičiūtė, 
Anna Martin-Dykstra, Bro
ne Mueller, Bronė Ostapuk 
ir Mary Witkus. Viso 22 
žmonės.

Diena pirmiau išvyko: 
Nelė Ventienė, Al. Daukša, 
S. Sasna ir J. Gužas.

Iš Čikagos savo keliu iš
vyko šie menininkai: Estelle 
Bogden, Nancy Gordon, Al
dona Jakus, Frances Jor
dan, Jonas Pateckas ir A. 
Vasiliauskienė.

Palinkėjome visiems “ge
ro vėjo,” gerų dainų...

Iva Mizariene

Parengimy Kalendorius f 
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, 
Pa.

Sellersville,
Prašome jsitėmyti djk-

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

.spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J.

MIESTE PASIDAIRIUS
Federalinis teisėjas Dool-, 

ing nusprendė kar. S. Or
lando išsiųsti į Vietnamą, 
primindamas, kad kongresi
nių fondų skyrimas Indoko- 
nijos karui ir drafto įsta
tymas yra kartu “karo pa
skelbimas.”

Orlando advokatai tvirti
no, kad karas yra nekonsti- 
tucinis, nes Kongresas jo

Future Activities 
of AACFRA

At the June meeting
the American Association 
to Combat Fascism, Ra
cism and Anti-Semitism it 
was proposed that we 
concentrate this fall on the 
elections and communicate 
with the candidates asking 
them for their position on 
genocide, the right to dis
sent, preventive detention, 
freedom of the press; and’nepaskelbė, todėl Orlando 
that we communicate with 
the other groups in the Na
tional Organization suggest
ing that they take some ac
tion on these issues in their 
communities.

Rev. Ball reported that 
a group of 6 Japanese will 
visit the U. S. in August 
omthe anniversary of Hiro
shima. Plans are being 
made to organize mass 
meetings įn the major ci
ties. The visitors will be in 
New: York on August 
5 and 6.

The growth of reaction 
in the land, the intesiffica- 
tion of repression and at
tacks on constitutional lib
erties, the increasing at
tacks on students and other 
minorities — all these are 
indicative of the great need 
for committees such as ours 
and for greater activity by 
them.

From the progressive 
Lithuanian groups in New 
York there are two repre
sentatives in the American 
Association to Combat Fas
cism, Racism and Anti-Sem
itism. They are Use Bimba 
and John Grybas.

Use

legaliai gali atsisakyti vyk
ti Vietnaman kariauti.

33 ligoninės New Yorke 
sutiko daryti moterims 
aborcijas. Pirmą dieną pa
daryta 100 aborcijų. Užsi
registravo daugiau kaip 2,- 
000 nėščių moterų pirmą 
dieną.

New York o valstijos nau-

Trys žmonės buvo sužeis
ti, kai bomba sprogo prie 
Haiti konsulato.

Prie Portugalijos ir Pietų 
Afrikos konsulatų rastos 
dar nesprogusios bombos.

Apartmentinių namu tar
nautojų streikas pleč i a s i. 
Dar daugiau tarnautojų į 
streiką įsitraukė.

Nuomininkai, negaudami 
reikiamo patarnavimo, ma
no nemokėti pilnų nuomų. 
Atrodo, tam pritaria ir ma
joras Lindsay.

Rep.

Aplankius ligonį
Sekmadienį aš, George 

Waresonas ir dar vienas ki
tas aplankėme Charles Dze-

jas liberalinis aborcijų įsta- večko, kuris .gyvena New 
tyma§ leidžia 24 ar daugiau 
savaičių nėščioms moterims 
turėti, aborcijas. Katalikų 
kontroliuojamos ligoninės 
atsisako daryti aborcijas.

Dainų kūrėjas Charles 
Tobias mirė sulaukęs 72 me
tu amžiaus.

Su savo broliais Tarry ir 
Henry jis yra sukūręs šim
tus dainų Broadway tea
trams.

Jersey valstijoje. Radome 
jį labai sunkiai sergantį. 
Mažai begirdi. Mus labai 
prašė perduoti nuo jo ge
riausius linkėjimus visiems 
laisviečiams. Sunku buvo 
palikti tą gerą draugą to
kioje sunkioje padėtyje. Bet 
turėjome atsisveikinti...

černevičienė

Staten Ilslande užsidegus 
dažų dirbtuvei 175 gaisra- 
gesiai gesino gaisrą per ke
letu valandų.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio. >

Visokios Žinios
Maskva. — TSRS paleido 

erdvėn 532-ąjį Žemės sateli
tą, kuris apskrieja Žemę į 
89.5 minutes tarp 127 ir 192 
mylių aukščio.

Paryžius. — Prancūzijos 
karo laivų eskadronas at
plaukė į Leningrado uostą 
draugiškam vizitui.

Karačis, Pakistanas.—Po- 
tviniai prigirdė 15 vaikų, 
šimtą žmonių sužeidė, ne
mažai nuostolių padarė.

Albany, N. Y. — St. Law
rence upėje kai kurios su
gautos žuvys turi gyvsida
brio ir pavojingos žmorit^s 
valgyti. 4

Bostonas. — 1969 metais 
gaisrai padarė Jungtinėse 
Valstijose nuostolių už 400 
milijonų dolerių. Nuosto
liai pakilo 25 proc.

Susilaukė dukrelės
Irena Babarskaitė-Trivers, 

kuri prof e s o r i a u j a York 
University, Pa., praėjusio 
mėnesio 24 dieną susilaukė 
dukrelės, Andrea Valatka.

Sveikiname Ireną ir Ste
phen Trivers su naujagime 
ir linkime mažytei Andrejai 
gražios ateities.

Sveikiname ir senelius 
Oną ir Juozą Babarskus. 
gyvenančius Richmond 
Hill, kurie taip pat turės 
daug džiaugsmo matant 
anūkėlę augant. '

Aido choro 
garbės nariai

Per aidiečių išleistuves 
Anna Cibulsky ir Mary Wit
kus paaukojo Aido chorui 
po $10, ir' prieš keletą sa
vaičių gauta $5 auka nuo 
M. Simonavičiaus. širdingas 
ačiū. ~ Valdyba I

Dienraščio “N. Y. Post” 
meileriai nusitarė sulaikyti 
streiką, paklusdami teismo 
drausmės. Jie reikalauja di
desnių algų.

Jeigu jų reikalavimai ne
bus patenkinti, tai už kiek 
laiko tikrai sustreikuos.

Dienraštis “Daily News” 
paskelbė, kad dabar už ko
piją pakelta kaina iki 10 c. 
Ęjrmiau parsiduodavo po 8 
c. Sekmadieninė laida pasi
lieka po 25 c.

Laikraščio leidėjai kalti
na darbininkų algų ir me
džiagos kainų pakilimą.

Lietuvos naujienos 
Tradicinis poezijos 

pavasaris
VILNIUS.— Per Lietuvą 

žengia Poezijos pavasaris. 
Ši tradicinė šventė šiemet 
skiriama V.. Lenino gimimo 
100-osioms metinėms ir Ta
rybų Lietuvos 30 - mečiui. 
Poezijos pavasaris — tary
binių tautų draugystės 
šventė. Susitikimuose. su 
skaitytojais, literatūros 
vakaruose dalyvauja sve
čiai iš broliškųjų respubli
kų. Uždegus Kaune, Dainų 
slėnyje šventės aukurą, ra
šytojai, pasidalinę j ketu
rias grupes, pasklido po vi
są respubliką. Užventis, 
Kapsukas, Radviliškis, Li
kėnai, Kupiškis, Druski
ninkai ir kiti Lietuvos mie
stai ir miesteliai — toks 
Poezijos pavasario dalyvių 
maršrutas.

Detroitas. — Dvi didžiulės 
A & P parduotuvės sutiko 
daugiau nebepard a v i n ė t i 
streiklaužių nuimtų vynuo
gių. ’ >

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos automobilių gamyba 
1969 m. pakilo 16 procentų, 
kuomet Jungtinių Valstijų 
automobilių gamyba suma
žėjo 3.2 proc.

Bostonas.—22 metu Irene 
M. Kline areštuota Logan 
aerodrome. Pas ją ra^Ja 
marijuana cigarečių $Į50,- 
000 vertės. c

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Žebrys
Mirė liepos 19, 1969

Jau vieneri metai kai mirė mūsų mylimas tėvas.
Liūdime jo ir pasigendame.

Felicija Kaminsky
Aldona Schroeder

dukros ir juo-dviejų šeimos
Cleveland, Ohio

Ilsėsis geriausiuose 
kurortuose

PANEVĖŽYS.—Daugiau 
kaip 2,000 Panevėžio staty
bininkų šią vasarą pailsės 
Palangoje, Nidoje ir prie 
vaizdingo Baltųjų Lakajų 
ežero (Molėtų rajonas). 
Statybos tresto profsąjun
ginė organizacija turi de- 
jšimt turistinių namukų, 64 
'vietų vilą Palangoje, penkis 
i turistinius namukus ir mo
torines valtis prie Baltųjų 
Lakajų, nuomoja kamba
rius Palangoje ir Nidoje.

Pranešimas i >Ozone Park, N. Y. f
“Laisvės” Jubiliejinės ko

misijos pasitarimas šaukia
mas liepos 14 dienos popie
tę, 5 vai. Sekr.




