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KRISLAI
Mažas SLA seimas 
Pasakyta daug tiesos 
Nori padaryti broliu 
Farmerių mažėjimas 
šiemet daugiau streikų

J. Gasiūnas
New Yorke įvykęs SLA 

seimas visais atžvilgiais bu
vo menkesnis už kitus tos 
savišalpos organizacijos 
seimus. Dalyvavo tik 90 de
legatų. Pirmiau SLA sei
muose dalyvaudavo po 200 

*ir 300 delegatų.
Delegatus vargino ir vai

šino smetoniniu raugu sme
toninis konsulas Simutis, 
Vliko pirmininkas Valiūnas 
ir kiti “vaduotojai.” Vienas 
delegatas bandė pabarti 
Trečioko vadovaujamą kon
trolės komitetą, kuris nie
ko nekontroliavo ir neveikė. 
Delegato kritika buvo grei
tai sulaikyta. Viskas palik
ta po senovei.

SLA organas “Tėvynė” 
taipgi turi labai daug sme
toninio raugo, kuriuo ban
do vaišinti visus SLA na
rius. Nenuostabu, kad “Tė
vynė” yra mažiausia skaito
mas laikraštis, kuriame or
ganizaciniams reikalams 
mažai vietos teskiriama.

_  •

Buvęs klerikalų, dienraščio 
“Draugo” redaktorius kuni- 
<as Baras antai ragino “va- 

uotojus” palikti nuošaliai 
politiką, bet daugiau rūpin
tis lietuvybės išlaikymu.

Baras nurodė, kad Ame
rikos lietuvių suorganizuo
tos parapijos laipsniškai per
eina į kitataučių kontrolę, o 
lietuviškas jaunimas ne
skaito lietuviškų laikraščių.

Pasakyta daug tiesos. 
“Vaduotojai” bepolitikauda- 
mi, naująją Lietuvą šmeiž
dami, lietuvius kiršindami, 
padaro lietuvybei ir jos kul
tūrai begaliniai daug žalos.

_  •_

Chicagos “Naujienų” ra
šeivos be reikalo eikvojasi, 
bandydami įrod i n ė t i, kad 
buvęs amerikietis, vėliau 
nupirkęs Kamaj ų dvaro 
centrą J. J. Bimba esąs- ti
kras Antano Bimbos brolis. 
Keliose laidose po keletą 

* skilčių buvo tuo klausimu 
^’parašyta, nepaisant to, kad 
Antanas Bimba jiems paaiš
kino, jog J. J. Bimba nėra 
jo brolis.

Man abu Bimbos gerai ži
nomi. Už pusės kilometro 
nuo mano Grigiškių kaimo 
Valaikiškių kaimas, kurio 
viename gale J. J. Bimbos 
tėvai turėjo sodybą, o kita
me gale — Antano tėvai tu
rėjo sodybą. Abu Bimbos 
visai nesigi m i n i a v o. Tai 
kaip galima padaryti jų 
vaikus broliais?

Mano tėvas ir Antano tė
vas buvo pusbroliai. Jo tė
vas gimė ir augo Beržuo- 
nių kaime, vėliau išėjo už
kuriom į Valaikiškių kaimą.

Agrikultūros departamen
to cenzo biuras skelbia, 
kad šiuo metu farmose gy
vena truputį daugiau kaip

Paskubino lėktuvus 
siųsti Izraeliu

Washingtonas. — Nixono®"
administracijos pareigūn a s 
J. J. Sisco informavo spau
dą, kad bus paskubintas 
siuntimas Phatomo lėktuvų 
į Izraelį, nepaisant to, kad 
dėl to Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos santykiai pablo
gėtų.

J. J. Sisco skaitomas tam 
tikru politiniu ekspertu Vi
durio Rytų diplomatijoje. 
Jis daro tam tikrą pateisini
mą, kad Tarybų Sąjunga 
padidino paramos teikimą 
arabų valstybėms.' O Tary
bų Sąjunga tai daro todėl, 
kad Amerika vis smarkiau 
ginkluoja Izraelį.

Negras—naujas majoras
Dayton, Ohio. — Negras 

advokatas James H. McGee 
prisaikintas eiti miesto ma
joro pareigas. Tai ketvirta
sis didžiulis pramoninis 
miestas turi negrą majorą.

Los Angeles. — 83 metų 
amžiaus mirė kompozito
rius L. W. Gilbert, sukū
ręs kompozicijas daugiau 
kaip 250 dainų, tarp kurių 
buvo ir garsioji “Ramona.”

Vineland, N. J. — Mažam 
lėktuvui sudužus žuvo tė
vas, motina ir du vaikučiai.

KABLEGRAMOS 18 LIETUVOS

10 milijonų žmonių, o prieš 
10 metų gyveno, arti 16 mili
jonų žmonių. Farmų gy
ventojai, vadinasi, sumažėjo 
visu trečdaliu.

Tuo laikotarpiu žemės 
ūkis pergyveno didžiulį 
persilaužimą. Milijonai ma
žųjų farmerių paliko savo 
ūkius ir apsigyveno mies
tuose. Jų ūkius pagrobė 
stambieji žemės savininkai 
ir bankininkai.

Federalinės valdžios agri- 
kultūrinė programa padėjo 
ne mažiesiems farmeriams, 
bet stambiesiems. Kai ku
rie už neapsėtus žemės plo
tus gavo net po 4 milijo
nus dolerių. Mat jie padė
jo išlaikyti aukštas farmų 
produktų kainas rinkoje. 
Dabar Senatas nutarė gero
kai sumažinti federal in e s 
subsidijas farmeriams.

TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos sesijose vienbalsiai ir 
vėl išrinktas A. N. Kosygi
nas premjeru ir jam paves
ta sudaryti ministrų kabi
netą.

15 tarybinių respublikų 
(tautybių)) taryba turėjo 
savo sesiją, kurioje tarybos 
pirmininke išrinkta Uzbekų 
respublikos prezidentė Na- 
sridinova, vietoje buvusio 
pirmininko Justo Paleckio.

Aukščiausioji Taryba su
sideda iš naujai išrinktų ir 
perrinktų deputatų, tarp 
kurių yra ir lietuvių. Se
sijose dalyvavo 1,517 depu
tatu, e

Lenino bareljefas 
Lukšiuose

Šakiai. — Liepos 9 d. Le
nino kolūkyje įvyko didelės 
iškilmės, skirtos paminkli
niam Lenino bareljefui ati
dengti. Centralinėje gyven
vietės gatvėje, prieš moder
nius vidurinės mokyklos ir 
kultūros rūmų pastatus bu
vo surengt/as mitingas.

Į mitingą atvyko Lietuvos 
Kompartijos C. K. sekreto
rius Songaila, Lietuvos mi
nistrų tarybos pirmininko 
pavaduotojas Vazalinskas, 
žemės ūkio ir paruošų dar
bininkų ir tarnautojų prof
sąjungos respublikinio ko
miteto pirmininkas Gabalis, 
Šakių ir Vilkaviškio rajonų 
komitetų pirmieji sekreto
riai Gudašius ir Mackevi
čius, Šakių rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Glovackas, svečiai iš Balta
rusijos Mogiliovo srities Ki- 
rovo rajono Rassveto kolū
kio.

Mitinge kalbas pasakė Le
nino kolūkio pirminės parti
nės organizacijos sekretorė 
Adomaitienė, to paties kol
ūkio pirm i n i. n k a s, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, socialistinio dar
bo didvyris Glikas.

Skamba TSRS ir Lietuvos 
TSR valstybiniai himnai. 
Skulptorius Žukauskas ir 
architektas Mikšys pilko 
granito sienelėje įkompona
vo IKičiaus bareljefą ir vi-

siems pažįstamus skaičius: 
1870-1970.

Mitingą uždarė Lietuvos 
Kompartijos C. K. sekreto
rius Songaila.

•
Svečiavosi Vengrijos 

ambasadorius
Vilnius.—Lietuvos Aukšč. 

Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Šumauskas priėmė 
čia viešintį Vengrijos amba
sadorių Tarybų Sąjungoje 
Djulą Rapajį. Draugiška
me pokalbyje dalyvavo Lie
tuvos Aukšč. Tarybos pre
zidiumo sekretorius Nau
jalis, Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Zenke
vičius.

Rapajo ir jo žmonos gar
bei buvo surengti pietūs. 
Juose dalyvavo Šumauskas, 
Kompartijos CK sekreto
rius Ferensas, ministrų ta
rybos pirmininko pavaduo
tojas Vazalinskas, Naujalis, 
Zenkevičius su žmona ir už
sienio reikalų ministerijos 
pirmasis sekretorius Zdana
vičius.

•
Liaudies meno paroda

Vilnius. — Čia atidarytas 
respublikinės liaudies meno 
parodos konkursas.

Parodos autorių — dau
giau kaip 800, jų tarpe kone 
šimtinį būrį sudaro Vil
niaus ir Kauno liaudies 
meistrai.

Antanas Vaivutskas

AW siūlo sveikatos planą
Washingtonas. — Jungti

nės Automobilių Darbinin-
pinimo sudaro amerikiečm 
šeimose krizę, kuri apima

Ragina tęsti Kubos 
boikotavimą

administracija prisibijo, 
kad kai kurios Lotynų Ame
rikos šalys linksta prie su
švelninimo santykių su re
voliucine Kuba. Todėl ji da
bar davė signalą Lotynų 
Amerikos šalims, kad ir to
liam tęstų boikotą.

Jungtinių Valstijų vado
vybėje Kubai boikotas jau 
tęsiamas daugelį metų. Bu
vo manyta, kad boikoto pa
galba bus galima nuversti1

Kubos revoliucinę valdžią, 
Fidelio Kastro vadovauja
mą. Bet Kuba ir toliau pa
silieka revoliucinė, kartu 
daro ekonominę pažangą.

Kai kurios Lotynų Ameri
kos šalys mano, kad jau lai
kas boikotą nutraukti ir už
megzti diplomatinius ir pre
kybinius ryšius su Kuba. 
Tas Nixonui labai nepatin
ka.

Sifilis smarkiai plečiasi
Amerikos Socialinės Svei-® 

katos Asociacija paskelbė 
savo raportą, kuriame nu
rodo, kad visoje šalyje si
filio ligos smarkiai plečiasi. 
1967 metais sifilio ligomis 
sirgo 7.4 proc. žmonių. 1969 
metais jau siekė 8.5 proc. O 
šiais metais dar labiau ple
čiasi.

New Yorko mieste dabar 
sergančių yra daugiau kaip 
200,000 žmonių. Tai 29.8% 
daugiau kaip pirma. New 
Jersey valstijoje taipgi už
registruotas didelis sifilio 
pakilimas.

Naujas Italijos 
premjeras

Roma. — Giulio Andreot
ti paskirtas sudaryti nau
ją koalicinę vidurio valdžią. 
Sunku pasakyti, kaip Ilgai 
jis galės sėdėti premjero 
kėdėje.

Rumoro valdžia rezigna
vo, kai beveik visos unijos 
nusitarė paskelbti generali
nį streiką. Streikas buvo 
atšauktas, kai valdžia re
zignavo.

Slepia kalinių kankinimą
Washingtonas.— Kongre-® 

so pareigūnas T. R. Harkin 
paskelbė spaudos konferen- Moterų karas karui

Per pirmąjį šių metų 
ketvirtainį, kaip Darbo de
partamentas skelbia, įvyko 
1,450 streikų, kuriuose da
lyvavo 893,000 darbininkų.

1969 metais tuo pačiu lai
kotarpiu įvyko 1,230 strei
kų, kuriuose dalyvavo 504,- 
000 darbininkų.

Streikų ir kitokių kovų 
bangos šiemet, atrodo, smar
kiai didėja. Karo didinama 
infliacija verčia darbinin
kus kovoti už didesnes al
gas, kuomet pragyvenimas 
smarkiai kyla aukštyn.

•
Amerikos revoliucijos ko

vose už nepriklausomybę 
Washingtono vadovaujamo
je armijoje tarnavo daugiau 
kaip 5,000 negrų. Nuo an
glų kulkų žuvęs pirmas už 
nepriklausomybę kovotojas 
buvo negras.

Civiliniame kare taipgi 
tūkstančiai negrų kariavo 
už vergijos panaikinimą, už 
visų žmonių lygybę, už 
laisvę.

Po daugiau šimto metų 
nuo vergijos panaikinimo 
negrai tebekovoja už savo 
rasės laisvę, už demokrati
nes teises, prieš rasinę dis
kriminaciją. Jie nori būti 
lygiais piliečiais su visais 
kitais piliečiais. Jų kova 
remtina.

Londonas. — Pusė 47,000 
uostų darbininkų sustreika
vo. Uostuose pasidarė.di
delė netvarka. Streikieriai 
reikalauja didesnio atlygini
mo ir darbo sąlygų pageri
nimo.

Maskva. — Naujas TSRS 
ambasadorius išvyko į Ki
niją ir Kinijos atstovas iš
vyko į Maskvą. Derybos dėl 
rubežių Pekine tęsiamos.

Meksikos miestas. — Ad
vokatai kreipėsi į naująjį 
prezidentą ’Echeverrią su 
prašymu išleisti iš kalėjimo 
daugiau kaip 100 universi
teto studentų, areštuotų 
1968 m.

Heidelberg, V. Vokietija.— 
Apie 500 negrų amerikiečių 
kareivių čia susirinkę nuta
rė reikalauti ištraukti ame
rikiečius kareivius iš Indo- 
kinijos ir panaikinti Ameri
kos militarines bazes Afri
koje.

Budapeštas, Vengrija. — 
Pasaulinė Dem o k r a t i n i o 
Jaunimo Federacija kviečia 
visus paremti Amerikos 
jaunimo kovas.

Kambodžos armijoje pa
stebėta visai jaunų karei
vių, vienas buvo tik 14 me
tų. . . _____

kų unijos (UAW) preziden
tas Woodcock paskelbė sa
vo unijos siūlomą sveikatos 
planą Nacionalinės Sveika
tos Apdraudos Komiteto su
šauktai konferencijai.

Woodcockas siūlo, kad 
kiekvienas amerikietis tu
rėtų nemokamą medicininį 
aprūpinimą nuo gimimo 
dienos iki mirties. Jis nu
rodo, kad neturėjimas ne
mokamo medicininio aprū-

visą draugiją.
Medicininė apdrauda da

bar pasiekusi tokį aukštą 
laipsnį, kad ir vidutiniai už
dirbantis amerikietis nebe
pajėgia savo šeimos aprū
pinti medicininiu reikalu. 
Dabar amerikiečiai išmoka 
kasmet 60 bilijonų dolerių 
dėl medicininio aprūpinimo. 
Todėl nemokamas medicini
nis aprūpinimas būtinai rei
kalingas.

cijai, kad jis protestuoda
mas rezignuoja iš tos vie
tos. Harkin nurodo, kad 
Kongreso paskirta komisi
ja, tyrinėjusi Pietų Vietna
me kalėjimų padėti, bando 
užslėpti kalinių kankinimą.

Washingtonas. — Moterų 
Tarptautinės Sąjungos už 
taiką ir laisvę konferencijo
je daugelis moterų vadovų 
persergėjo prez. N i x o n ą, 
kad jis nenaudotų bran
duolinių ginklų kare Indo-

Jis buvo nuvykęs su mini-
ma komisija tyrinėti Pietų

kinijoje.
Konferencija sudaro pla-

Vietname kalėjmų padėt] nūs skelbti “visapasaulinį 
Jie matė nežmonišką kali- karą karui,” kad toks ka-
nių užlaikymą. Jie matė su
grūstus šimtus kalinių į 
purvinas kameras, kuriose 
kankinami vyrai, moterys 
ir vaikai. Kaliniai verčiami

ras būtų išvystytas ir kad 
visos šalys būtų įtrauktos 
kovon prieš karą Indokini
joje ir Vidurio Rytuose.

Viso gyvenimo kalėjimas
Atėnai. — Graikijos mili- 

tarinis teismas nuteisė tris 
komunistų vadovus visą li
kusį gyvenimą kalėjime iš
būti. Tarp nuteistųjų yra 
ir buvęs amerikietis N. Ka- 
loudis. Jie apkaltinti ban
dymu nuversti fašistinę val
džią.

Kiti 8 kovotojai gavo nuo 
15 iki 20 metų kalėjimo. Jie 
kaltinti, kad su komunistais 
bendravo ir net juos slėpė.

Policija susikirto su 
piketininkais

St. Joseph, Mich.—-Whirl
pool įmonės streikieriai pa
stojo kelią streiklaužiams, 
norintiems įeiti į įmonę.

Policija puolė ginti streik
laužius, mušti piketininkus.

Arabai prądeda atmušti 
Izraelio puolimus

Beirutas. — Lebanono ir 
Jordano militarines koman
dos skelbia, kad abiejų ša
lių karinės jėgos pradėjo 
atmušti Izraelio atakas ir 
padaro izraeliečiams daug 
nuostolių. Palestiniečiai par
tizanai smarkiai puldinėja 
izraeliečius.

Iš Kairo praneša, kad 
Egipto militarines jėgos 
prasiveržia per Suezo ka
nalą ir apdaužo Izraelio 
įsitvirtinimus.

Clevelandas. — Miesto au
tobusų ir traukinėlių darbi
ninkų streikas tęsiasi antrą 
savaitę.

gerti net savo šlapimą, 
daugelis jų negali ant kojų 
pastovėti, jų kojos paraly
žiuotos nuo retežių ir su
mušimų.

Harkin sako, kad iš tarp
tautinio kaliniams paramos 
fondo jie nieko negauna, 
nes viršininkai sunaudoja 
saviems reikalams.

Maskva.—Mirė anglų kal
ba leidžiamo žurnalo “So
viet Weekly” redaktorius 
Lev Petrov, 37 metų am
žiaus. Sirgo inkstų netvar
ka.

New Delhis.— Indijos mi- 
litariniam lėktuvui sudužus 
16 karių žuvo.

Kunigą kaltina 
suktybėse

Stockton, Calif. — Bap
tistų fundacijos prezidentą 
kunigą Jacksoną grandžiu- 
rė kaltina vagystėje ir ki
tokiose suktybėse. Jis iš ka
lėjimo paleistas po $5,000 
kaucija.

Kitus 11 parapijonų, kar
tu su kunigu dalyvavusių 
suktybėse, grandžiurė ap
kaltino. Visi kaltinami ap- 
gavingu išgavimu iš vienos 
kompanijos pusantro mili
jono dolerių.

Piketininkai uždarė 
16 kasyklų

Charleston, W. Va. — Už
muštųjų mainierių žmonos, 
taipgi invalidai mainieriai 
užpiketavo ir uždarė 16 ka
syklų trijose valstijose.

Piketininkai reikalauja 
pagerinti pensijų mokėjimą 
ir suteikti kasykloms ge
resnę apsaugą.

Washingtonas.— Kongre
sinis Darbo sukbkomitetas 
pradėjo svarstymą algų mi
nimumo pakėlimui iki $2.- 
50.
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Klaidinga, nežmoniška politika
TOKIA politika, kokios Jungtinių Valstijų vyriausy

be laikosi kaimyniškosios Kubos atžvilgiu, yra ir klaidin
ga, ir baisiai nežmoniška. Ji ne tik pati visokiais būdais 
stengiasi ta mažą socialistinę šalį užsmaugti, bet dar 
panaudoja savo ekonominę ir politinę jėgą privertimui 
kitų Amerikos respublikų ją boikotuoti bei prieš ją kon
spiruoti.

Smarkiai klysta tie, kurie mano, kad jau tiek metų 
prabėgus po revoliucijos, kuri Kuboje nuvertė buržu
azijos viešpatavimą, mūsų kapitalistai susitaikė su min
timi, jog ten veikia socialistinė santvarka ir reikia ją 
palikti ramybėje. Štai liepos .13 dieną pranešimas iš Wa- 
shingtono, kuris prasideda šitaip:

“Jungtinės Valstijos deda Pastangas paveikti Ame
rikos šalis, kad jos nesumažintų diplomatinio ir ekono
minio boikoto prieš Castro valdžią Kuboje.”

Tokios jėgos prieš tokią mažą šalį! Ir tik todėl, kad 
joje nuversta buržuazinė santvarka! Kerštui ir pastan
goms tą jauną santvarką sunaikinti ribų nėra.

Kad toks boikotas yra skaudus smūgis, tai nėra 
abejonės. Tiesiog panašu į stebuklus, kad ji iki šiol prieš 
tokias jėgas atsilaikė.

Žinoma, nebūtų atsilaikiusi, jeigu jai nebūtų sutei
kęs pagalbos socialistinis pasaulis su Tarybų Sąjunga 
priešakyje. Tai puikiai supranta ne tik Kubos vadovybė, 
bet ir visa liaudis.

Kodėl mažytė Kuba tokia galinga, kad prieš ją rei
kia mobilizuoti visas kitas Amerikos respublikas? Ar ji 
mūsų kraštui ir kitoms Amerikos šalims pavojinga eko
nominiai? Absurdas. Taip pat absurdas kam nors ma
nyti, kad Kuba sudaro kokį nors militarinį pavojų Jung
tinėms Valstijoms ir kitoms kapitalistinėms šalims.

Tai kas belieka? Belieka idėjos jėga. Tai revoliuci
nės idėjos jėga. Mūsų valdžia ir kitų kapitalistinių šalių 
valdžios bijo, kad kubiškomis revoliucinėmis idėjomis ga
li užsikrėsti desėtkai milijonų skurdžių jų šalyse. Pa
imkime kad ir mūsų Jungtines Valstijas. Daugiau kaip 
trisdešimt milijonų skurdžių. Juos reikia užtverti kiniška 
siena nuo revoliucinių idėjų.

Bet ar tos pastangos, formoje ekonominio ir diplo
matinio boikoto, pasiseks? Labai abejotina. Iki šiol ne
pavyko. Ne geresnės perspektyvos ir ateityje.

Kiek ten religijos, 
o kiek ekonomikos

IR vėl iš Šiaurės Airijos arba Ulsterio į pasaulį plau
kia baisios, pavojingos žinios. Anglijos armija laiko 
kraštą okupavus. Riaušėse ir susikirtimuose tarp kata
likų ir protestantų jau žuvo keliolika žmonių, o šimtai 
yra sužeistų. Aštriausios kovos vyksta sostinėje Bel
faste. Neapykanta tarp katalikų ir protestantų primena 
viduramžius, kai religiniuose karuose eidavo baisiausios 
skerdynės. 1 ’

Bet ar šiaurės Airijoje tėra religijos klausimas? Ar 
žmonės vieni kitus žudo tik todėl, kad vieni priklauso 
katalikiškai bažnyčiai, o kiti protestantiškai? Ne!

Visuose tuose įvykiuose kaip yla iš maišo kyšo eko
nominis ir politinis klausimai. Kraštą valdo protestan
tai. Darbininkų ir skurdžių masės didelėje daugumoje 
susideda iš katalikų. Jie yra politiniai smaugiami ir eko
nominiai skriaudžiami. Prie religinės. neapykantos pri
dėk politinę ir ekonominę neapykantą, ir matysi šių riau
šių ir kruvinų įvykių nuogus pagrindus.

O Anglijos vaidmuo? Irgi aiškus. Anglijos valdan
čioji klasė ranka rankon eina .su Š. Airijos valdančiąja 
klase. Jos armija ne tik su savo religine simpatija, bet 
ir su moderniškiausiais ginklais yra protestantų pusėje.

Dabartiniai kruvini įvykiai Š. Airijoje prasidėjo, kai 
jauna ir kovinga Miss Bernadette Devlin, Anglijos par
lamento narė iš Š. Airijos, tapo pasiųsta į kalėjimą ke
liems mėnesiams. Ji ne tik katalikė, bet ir ugninga 
kovotoja už darbininkų ir visų pavergtųjų reikalus.

“Nuodingo” vaisiaus 
likimas

Rašytojas S. Nebesnas 
knygoj ^Nepaprasta pa- 
prastosbx daržovėse” papa
sakojo tokią istoriją. Šiau
rės Amerikos sukilėlių ka
ri u omen ės štabo virėjas 
James Bailey nutarė pasi
tarnauti Anglijos karaliui: 
nunuodyti generolą Wash- 
ingtoną. Kartą 1776 metų 
liepos mėnesį jis padavė vy
riausiajam kariuomenės va
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Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

dui pietumis kepsnį su sul
tingais raudonais vaisiais, 
kurie tada buvo laikomi 
nuodingais. Bijodamas at
pildo, šnipas nusižudė.

Likimas piktai pasityčiojo 
iš “žudiko.” George Wash- 
ingtonas išgyveno dar 23 
metus, buvo išrinktas pir
muoju JAV prezidentu ir 
mirė 1799 metais. O pomi
dorai, kuriais jį bandė nu
nuodyti, neužilgo tapo visų 
šalių ir žemynų tautų mė
giama daržove.

Kas ką ra
ATSARGIAU SU ŽINIŲ 
ANTRAŠTĖMIS

Draugų kanadiečių “L. 
B.” aną dieną pirmajame 
puslapyje pirmosios žinios 
antraštė tokia: “Amerikie
čiai ištraukia kariuomenę, 
tačiau padės Kam b o d i j a i 
bomberiais.”

Padės K^mbodijai? Nie
ko, nieko panašaus. Padės 
militaristų klikai su gen. 
Nol priešakyje. Kambodija 
bus bomberiais toliau naiki
nama, baisiai naikinama.

Žinoma, pačioje žinioje iš
aiškinama, kad amerikiečiai 
ginklais ir amunicija rems 
militarinį režimą. Bet tai 
turėtų būti aišku ir iš žinios 
antraštės.
AMERIKIEČIAUIUK 
PUIKIAI ŽINOJO

Jau ir “The N. Y. Times” 
(liepos 14 d.) vedamajame 
pasipiktinusiai kalba apie 
mūsų vyriausybės ir ameri
kiečių militarinės vadovy
bės Pietų Vietname elgesį. 
Juk mūsų valdžia čia Ame
rikoje ir jos pasiuntiniai 
Vietname puikiai žinojo apie 
egzistavimą didžiulio Con 
Son kalėjimo su 9,500 politi
nių kalinių ir apie ten vieš
patavimą baisaus teroro 
prieš kalinius. Kodėl jie ty
lėjo? Kodėl nereikalavo, 
kad Saigono režimas tą pra
garą uždarytų?

Dar daugiau. Dienraštis 
kaltina mūsų vyriausybę 
slėpimu nuo Amerikos ir vi
so pasaulio akių to Con Son 
kalėjimo sąlygų. Antai, 
prezidentas buvo pasiuntęs 
daugumoje iš savo pasekė-, 
jų kongresinę komisiją į P. 
Vietnamą tyrinėjimui karo 
eigos. Iš tos komisijos du 
nariai, demokratai, išgirdo 
apie Con Son kalėjimą ir 
nuvyko su juo susipažinti. 
Na, ir jie surado baisią pa
dėtį. Pranešė apie tai vi
sai komisijai. Bet komisi
ja jų atradimus atmetė ir 
paslėpė nuo pasaulio. Aiš
ku, kad komisija taip pasi
elgė pagal prezidento įsa
kymą.

Gerai, kad dabar Kon
grese dėlei to kyla protes
tai. Gerai, kad reikalauja
ma tą kalėjimą uždaryti.

Bet to neužtenka. Tuojau 
turėtų būti ištraukta visa 
Amerikos parama Saigono 
režimui, kuris taip elgiasi 
su politiniais kaliniais. Tuo
jau turėtų būti iš P. Vietna
mo ištrauktos visos ameri
kiečių militarinės jėgos.

APIE MUS, AMERIKOS 
PAŽANGIUOSIUS 
LIETUVIUS

Birželio 11 dieną “Gimta
jame Krašte” skaitome to
kią malonią žinią apie 
Amerikos pažangiuosius lie
tuvius :

“‘Gimtojo krašto’ skaity
tojai ne kartą skaitė įdo
mius vilniečio istoriko Al
fredo Kazlausko straipsnius, 
spausdintus mūsų savaitraš
tyje; pažangiosios užsienio 
lietuvių spaudos skaitytojai 
taip pat tikriausiai pastebė
jo jo straipsnius ‘Laisvėje,’ 
‘Šviesoje? Juk daugelio Al
fredo Kazlausko darbų te
ma — išeivijos santykiai su 
Lietuva.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų pažangiųjų lietuvių 
veikla moksliniais tikslais 
pradėta domėtis tik pasta
raisiais metais, besiplečiant 
Lietuvos istorijos tyrinėji
mo problematikai. Alfredas 
Kazlauskas ir yra vienas iš 
tų tyrinėtojų, susidomėju-

šo ir sako
šių išeivija.

Dešimtį metų dėstyda
mas Lietuvos istoriją 
Vilniaus universiteto Lie
tuvos istorijos katedroje, 
Alfredas Kazlauskas rinko 
mokslinę medžiagą apie iš
eivius, stengėsi sudominti 
išeivijos gyvenimu ir stu
dentus.

Pastaruoju metu A. Kaz
lauskas paruošė disertaciją 
istorijos mokslų kandidato 
laipsniui gauti tema ‘Jung
tinių Amerikos Valstijų pa
žangiųjų lietuvių visuome
ninio veikimo ryšiai su re
voliuciniu judėjimu Lietu
voje 1919-1933 metais.” Už
vakar mokslininkas šią dis
ertaciją apgynė. Oficialūs 
oponentai — istorijos moks
lų daktaras prof. K. Navic
kas ir istorijos mokslų kan
didatė L. Petkevičienė — jo 
darbą įvertino kaip rimtą 
mokslinį įnašą į Lietuvos 
istoriją.

Nagrinėdamas pažangio
sios išeivijos ryšius su Lie
tuva, A. Kazlauskas atsklei
dė daug naujų nežinomų 
puslapių tų ryšių istorijoje. 
Jis apibūdino pažangias to 
meto išeivių organizacijas, 
parodė, kaip jos talkininka
vo revoliucinėms Lietuvos 
jėgoms, kokia didele morali
ne parama jos buvo visiems 
Lietuvos darbo žmonėms.

A. Kazlauskas, paskelbęs 
daugelį mokslinių darbų pe
riodikoje, ir toliau pasiry
žęs domėtis pažangiąja išei
vija, jos patriotiniais dar- 
darbais.”

Už DARBO 
SAUGUMĄ LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
10 d.) skaitome įdomų veda
mąjį “Nuolatinė sargyba.” 
Jame plačiau kalbama apie 
kovą už darbo saugumą Lie
tuvoje. Sužinome, kad tuo 
reikalu buvo daug kalbėta 
Septin tojoje Aukščiausio
sios Tarybos sesijoje ir pri
imtos tam tikros direkty
vos.

Klausimas be galo svar
bus.

“Pažangos šviesa skver
biasi į visas liaudies ūkio 
šakas,” sako “Tiesa.” “Be 
mokslo ir technikos naujie
nų neapsieiname nei pramo
nėje, nei žemės ūkyje. Nau
jos techninės aukštumos 
reikalauja vis geresnio pa
siruošimo. Darbininkas kę- 
lia savo kvalifikaciją, įgy;ą 
specialias žinias. Gamybos 
tempai, sparta turi eiti gre
toje su aukšta darbo kul
tūra, našiu darbu, atlieka
mu gerai sutvarkytoje 
jaukioje ir būtinai saugioje 
darbo vietoje.”

Nurodęs, kad daug kas 
tuo klausimu yra daroma ir 
jau padaryta, laikraštis sa
ko, kad vis tiek dar “darbo 
sąlygos toli gražu ne visur 
pakankamai geros.” Šioje 
kovoje svarbus vaidmuo 
priklauso profesinėms są
jungoms. (darbo unijoms) 
“Tiesa” sako: ‘

“Kovoje už saugų darbą 
nemažai nuveikia profesinės 
sąjungos, bet ne visada ir 
profsąjungų darbuotojai bū
na pakankamai principingi. 
Kartais pasitaiko ir tokių 
samprotavimų, kad ne taip 
jau visad griežtai reikia ko
voti už darbo saugumą, nešk 
tai, esą, trukdo gamybai. 
Nereikia aiškinti, kuo gali 
pasibaigti toks nuolaidžia
vimas. Iš tikrųjų yra prie
šingai. Saugus darbas spar
tina gamybą, kelia jos na
šumą.”

A. Petriką

Įdomi Tarybų 
bei pergal

Amerikiečių gerai pažįsta
mas žurnalistas - istorikas 
Robertas Žiugžda išvertė 
žinomo amerikiečio žurna
listo Džian Rydo (John 
Reed) knygą “10 dienų, 
kurios sukrėtė pasaulį” 
(“Ten Days That Shook the 
World”). Vilniaus leidyklos 
“Minties” leidimas.

Ši knyga išsiskiria iš kitų 
tolygių knygų, kuriose ap- 
rašin ė j a m a 1917 -1919 m. 
Rusijos socialistinė revoliu
cija, tuomi, kad jos autorius 
pats toje revoliucijos eigoje 
dalyvavo, ją matė, ją išgy
veno ir savo bloknotuose vi
sa tai kruopščiai užfiksavo. 
Kitaip sakant, čia medžiaga 
imta iš pirmųjų rankų, o ne 
pasinaudota medžiaga kitų 
autorių, kurie apie tai rašė 
10 ar 20 metų po revoliuci
jos, kurie jos nematė. Mi
nėtoji knyga išversta į dau
gelį pasaulilo kalbų. Pir
miausia ją išvertė į rusų 
kalbą V. Lenino žmona Na- 
dežda Krupskaja. Gi -pats 
V. Leninas knygą nepapras
tai vertino. Pratarmėje į 
pirmąjį rusų vertimą (1920 
m.) jis pasakė (originalas 
išėjo 1919 m.):

“Su didžiausiu dėmesiu ir 
atsidėjimu perskaičiau 
Džian Rydo knygą “Dešimt 
dienų, kurios sukrėtė pasau
lį,” iš visos širdies rekomen
duoju šį veikalą visų šalių 
darbin inkams. N orėčiau, 
kad šios knygos būtų išpla
tinta milijonai egzempliorių 
ir kad ji būtų išversta į vi
sas kalbas, nes joje teisin-. 
gai ir nepaprastai gyvai ap
rašomi įvykiai, tokie svar
būs, kad būtų galima su
prasti, kas tai yra proleta
rinė revoliucija, kas tai 
yra proletarinė diktatū
ra... Džian Rydo knyga, be 
abejonės, padės išaiškinti šį 
klausimą, kuris yra pagrin
dinė pasaulio darbininkų 
judėjimo problema.”

Į lietuvių kalbą pirmas ją 
išvertė gerb. rašytojas R. 
Žiugžda. Vertimas labai ge
ras, kalba sklandi, skaityti 
ir suprasti ją lengva. Pa
sakyčiau dar, jog kalbama
sis vertimas abelnai gėrės-

Iš laiškų
Laikraščio “Laisve” 

Redakcijai
Malonu gauti Jūsų reda

guojamą laikraštį. Gana 
daug jame tiesos. Širdingai 
dėkoju J. Stanienei, kad už- 
p r e n u me r u oj a “Laisvę” 
mano dukros, Marijos Ma
cijauskienės, vardu.

Aš vėl prisiunčiu savo ke
lis eilėraščius. Ačiū kad at- 
spausdinatę,

Lietuvoje jau tikra vasa
ra. Orai šilti, dažnai paly
ja šiltas lietutis. Taigi, dir
vose javai, kultūrinės žolės 
ir pievos atrodo puikiai. 
Laukiamas geras derlius. 
Ir vaisių šiais metais Lie
tuvoje numatomas geras 
derlius. Mat, sodų žydėji
mo metu buvo labai palan
kus oras.

Sodų Lietuvoje gana daug 
ir dideli. Malonu bus pa- 
Vaišinti į svečius atvykusius 
lietuvius pasigrožėti savo 
gimtine.

Su pagarba,
K. žakavičienė
mokytoja pensininke 

Kaunas, 1970 m.

Sąjungos kovų 
ių istorija
nis net už originalą. Kur 
autoriaus paduotos iš rusų 
kalbos verstos rezoliucijos, 
tarimai, įsakymai, straips
niai, plakatai, pastabos, da
tos ir kt. — kai kur jo& 
nevisai tikslios. R. Žiugžda, 
mokėdamas rusų kalbą, ge
riau už Rydą, tą visą me
džiagą tiksliau pateikia. Lie- 
tuviškajame vertime yra 
pastabų, kurių angliškaja
me originale nėra.

Knygos gale yra 85 pusla
piai Džian Rydo paruoštų 
pastabų bei paaiškinimų, 
kurie esmingai papildo pa
ties autr*';aus tekstą. Be šio 
priedo vietomis būtų sunku 
tekstą suprasti. Yra ir au
toriaus biografija, kurią pa
rašė Anglijos žurnalistas A. 
Viljamsas, tuo patim kartu 
buvęs su juo Rusijoje. Gai
la tik, kad R. Žiugždos ver
time nėra vardyno, kuris 
žymiai padėtų skaitytojui 
pavardžių labirinte orien
tuotis. Originale, išleistame 
1960 m. (“The Modern Li
brary”), toks vardynas yra.

Revoliucijos etapas
Džian Rydas savo vei

kalą pradeda 1917 metais, 
kai tarp socialistinių 
grupių — kairiųjų bei de
šiniųjų socialrevoliu- 
cionierių, liaudininkų, so
cialistų internacio n a 1 i s t ų 
(M. Gorkio grupės), valstie
čių, pramonės darbininkų, 
eilinių kareivių, trudovikų 
ir kt. iš vienos pusės, ir 
buržuazinės grupuotės (ka
detų, karininkų, pramoni
ninkų bei verslininkų, ka
riūnų, dvarininkų ir “činov- 
ninkų” iš kitos — ėjo žūt
būtinis karas. Tai buvo ide
ologinė kova už galią bei 
įtaką, už valdžią bei valdy
mą. Keitėsi ministerial bei 
karo vadai. Keitėsi partijų 
vadai, keitėsi jų politiniai 
šūkiai, keitėsi jų strategija 
ir kovinė taktika.

Pagaliau ministro pirmi
ninko ir vyriausiojo karo 
vado vadžias paėmė į sa
vo rankas trudovikas Alek
sandras Kerenskis, laiko
mas “kairiuoju.” Buvo ma
nyta, kad jis apramins de
mokratinės srovės maišta
vimą, atgaivins karo nuotai
kas, pradės puolimą fronte, 
įsigys sąjungininkų (anglų, 
prancūzų, amerikiečių) pa
laiminimą ir tęs karą “iki 
pergalingo galo.” Tačiau tie 
planai bei norai sužlugo. 
Rusijos armija badavo, ne
turėjo ginklų, šaudmenų, 
maisto, aprangos, apavų. 
Jų tranšėjos tapo jų pačių 
kapais. Nuo ligų mirė dau
giau, nei nuo priešo kulkų. 
Sąjungininkai buvo rusams 
prižadėję visko, tik nieko 
laiku nepristatė, vis delsė: 
“bijojo, kad 'tie reikmenys 
netektų bolševikams.”

Kerenskis puolimą pradė
jo pietuose, bet vokiečiai iš
badėjusius rusus smarkiai 
sumušė. Rusai neteko Ry
gos, Liepajos, Galicijos, Bal
tarusijos, dalies Ukrainos ir 
priartėjo prie Petrogrado. 
Rusijos kariai, dažniausiai 
basi, apiplyšę — metė gin
klus ir bėgo namo, kur tikė
josi rasti bent juodos duo
nos. Teisingai Leninas pa
sakė, jog taikos klausimą 
“nubalsavo” kareiviai kojo
mis, bėgdami iš fronto. Jie 
norėjo taikos, duonos ir že
mės.

Kerenskio pagalbininkai 
buvo buržuazinė durna, Re

voliucijos gelbėjimo (nuo 
bolševikų) komitetas, kari
ninkų korpas, kariūnai (ka
rinių mokyklų studentai, 
buržuazijos sūneliai), deši
nieji socialrevoliucionieria^. 
(eserai), bankininkai, kade
tai, fabrikų savininkai, 
menševikai, biznieriai, ku
nigai, dvarininkai. Bolše
vikai turėjo valdžioj bei Ta
rybų aparate mažumą. Le
ninas slapstėsi Suomijoje, 
Trockis ir kiti jų vadai bu
vo suimti. Jie iškėlė taikos, 
duonos ir žemės klausimus, 
reikalavo visos Rusijos ta
rybų suvažiavimo, Stei
giamojo seimo, mirties baus
mės panaikinimo, spaudos 
laisvės ir t. t. Juos rėmė ei
liniai kareiviai, kaimo var
guomenė ir fabrikų darbi
ninkai. Turtingesnieji vals
tiečiai buvo eserų įtakoje.

Pagaliau bolševikai iš ma
žumos perėjo į galingą dau
gumą, kuri nugalėjo buržu
azijos suburtas jėgas, re
miamas užsieninių sąjungi
ninkų. Kerenskis bandė Pe* 
trogradą pulti kazokų bei 
kitų jam tariamai ištikirmy 
kareivių pagalba, bet jo su
burta kariuomenė buvo nu
galėta ir jam pačiam teko 
bėgti į girią slėptis. Petro
grado gynėjai nugalėjo vi
sus carinių generolų užmo
jus.

Tolesnę revoliucijos eigą 
Džian Rydas aprašo kitoje 
savo knygoje: “Nuo Korni- 
lovo iki Brest Litovsko.” 
Tai irgi gana įdomus vei
kalas.

Jaunas Džian Rydas mirė 
pačiame revoliucijos įkarš
tyje — apie 1920 metus. Mi
rė nuo tifo, kuris tuo me
tu buvo labai paplitęs Ry
tuose ir Pietuose.

įvairumai
Tūkstantis metų kalėjimu

Vienas JAV prokurores, 
nesėkmingai bandęs užkirs
ti kelią nusikaltimams, nu
tarė pasinaudoti Texaso 
valstijos baudžiamojo ko
dekso, neribojančio kalėji
mo laiką, įmantr y b ė m i s. 
Jis pareikalavo nuteisti 
Džosefą Silsą, dvidešimtą 
kartą patekusį į teisiamųjų 
suolą... tūkstantį metų ka
lėti. Prisiekusieji patenki
no jo reikalavimą.

■ • 

šiukšlynuose -obuoliai
Vien tik per pastarąjį 

pusmetį Prancūzijoje išmes
ta į šiukšlynus 20,000 pui- 
puikiausių obuolių. 1968 m. 
Prancūzijoje buvo sunaikin
ta 250 tūkstančių tonų vai
sių, tame tarpe 115,000 tonų 
obuolių. Galimas dalyka% 
rašo Prancūzijos laikraš
čiai, kad šis liūdnas rekor
das bus suriiuštas 1970 m. 
Tai daroma stambių preky
bos firmų, besistengiančių 
išlaikyti aukštas kainas, in
teresais.

Aukos... kalėjimams 
statyti

Graikijos justicijos minis
terija susidūrė su finansi
niais sunkumais. Kalėjimai 
šiaurės Graikijoje paseno, 
juos reikia skubiai remon
tuoti. Be to, ji nori pasta
tyti dar tris kalėjimus, kad 
į kiekvieną būtų galima už
daryti po 600 žmonių. Ir 
ministerija kreipės į Grai
kijos gyventojus, ragina
ma piniginėmis aukomis 
“palaikyti valstybės planus 
plėsti kalėjimus...”

Kuo daugiausia parengimu 
“Laisvės” paramai.

w wean
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Gavome knygą, skaitome ją
Lietuvių Literatūros Drau

gija yra išleidusi nemažai 
knygų. Mes jas perskaitė- 

\me ir sužinojome daugelį 
aalykų. Bet A. Laurinčiu
ko knyga “Juodasis krau
jas” apie Afrikos juodosios 
rasės gyvenimą suteikia 
daugybę žinių apie padėtį 
visame kapitalistiniame, re
liginiame gyvenime. Nesku
bėdamas skaitau afrikiečių 
pergyvenimus nuo daugelio 
tūkstančių metų. Ir jeigu 
kuris seka šių laikų pasau
lines žinias apie stambius 
turčių investmentus į toli
mų šalių pramonę, tam bus 
labai aišku suprasti tą prie
žastį, kodėl daugelio šalių 
generolai daro valdžių per
versmus. Kodėl Suezo kana
lu nebeplaukia laivai? Ko
dėl Vietname karas nebai
giamas? Kodėl skaitlingi 
arabai taip nepajėgūs prieš 
izraeliečius? Kodėl pažan- 

t gesni prezidentai, ar net sie
kiantys žymesnių valdžioje 

M vietų yra žudomi?
r Draugo Laurinčiuko kny
goje labai daug žinių iš af
rikiečių gyvenimo. Ne be 
reikalo sakoma: “Užvaldyk, 
paverg žmonių protą, tai 
valdysi ir jų žemės turtus.” 
Skaitydamas šią knygą taip 
ir matai, kas visa tai pa
darė ...

Labai įdomūs faktai apie 
afrikiečių dieviškus burti
ninkus. Taipgi, kad afrikie
čiai nelaukia pomirtinio 
dangiško gyvenimo. Daug 
pas juos dievų. Gal skū- 
piausias dievas tai lietaus 
dievas. Lietus taip jiems 
reikalingas ir taip tas “die
vas” skūpus...

Vatikano pasiuntiniai, su 
pomirtiniu “rojumi^ -i f Jė
zaus kryžiumi, matyti, af- 

yikiečius pavergė ne mažiau 
t J<aip ir Wall stryčio finan- 

sieriai.
Mane šioje knygoje rūpi

na keli dalykai: Ar bus jį 
mėgstama didžiumai mote
rų, taip įpratusių skaityti 
apysakas? Kodėl pavadinta 
“Juodasis kraujas”? Argi 
yra keno kraujas juodas?

Taipgi apie afrikiečių pi-

ramides. Kadangi jos taip 
jau seniai pastatytos, tai 
svarbu, ar tie akmenys kiek 
aptašyti? Be plieninių įran
kių, rodos, tai neįmanoma. 
Gal jie jau žinojo, kaip ge
ležį, plieną gaminti? Taip
gi, kokia medžiaga akmenys 
sulipinti (surišti) — ar ko
kiu moliu ar kalkėmis ir 
cementu ?

Drg. A. Laurinčiuko ra
šyba labai gera. Jis taip 
daug pasako kiekviename 
sakinyje! Garbė lietuviams 
turėti taip gabų žurnalistą.

Mu įniko Sūnus

Pittsburgh, Pa.
Skaudus įvykis 

lietuvių šeimoje
Liepos 1 dieną užsidegus 

Keystone Cone išdirbystės 
namui, gesinant ugnį penk
tame to didelio namo aukš
te, žuvo lietuvis ugniagesių 
kapitonas Stanley Šiaulis 
(Sholtz), 49 metų amžiaus. 
Toje pačioje ugnyje buvo ir 
keli kiti ugniagesiai sunkiai 
sužeisti ir nuvežti į ligoni
nes. Pittsburgho laikraš
čiuose tilpo nuotraukos ir 
aprašymai apie tą nelaimin- 
gą įvykį.

Birželio 30 d. po ilgos ir 
sunkios ligos ligoninėje mi
rė Steponas Dremeikis- 
Dermick, palaidotas buvo 
liepos 3 d.

S. Dremeikis buvo uošvis 
S. Šiaulio. Abudu buvo pa
šarvoti Biankos koplyčioje 
ir tuo pačiu laiku — liepos 
2-3 d. Buvo skaudu žiūrėti 
ir girdėti verkiančius šei
mos narius prie dviejų mi
rusių šeimos narių.

S. Dremeikis buvo pirmo
jo pasaulinio karo vetera
nas. S. Šiaulis—antrojo pa
saulinio karo veteranas. 
Abudu buvo draugiški ir ge
ro būdo lietuviai, prigulėjo 
prie lietuvių draugijų. Abu
du paliko žmonas ir šeimas 
dideliame liūdesyje.

Gaila mirusių, gaila mi
rusių artimųjų!

Pregresas

Šen ir ten pasidairius
Ir praeityje daugelyje pa

saulio kiek atsilikusių kraš
tų tarptautinis kapitalizmas 
suruošdavo baisias žmo
nių skerdynes. Tačiau jos 
nesitęsdavo per tiek daug 
metų, kaip kad tęsiasi Indo
kinijoje. ..

Šį nelaimingą kraštą nio
kojo Prancūzija per septy
nerius metus, slaptai gau
dama iš JAV militarinės ir 
bendrai moralinės paramos. 
Tuomet iš eilinių Amerikos 
piliečių mažai kas težinojo, 
kad Baltojo Namo imperia
listai bruka milijonus dole
rių ir militarnius patarėjus 
Prancūzijos karo mašinai 
Vietname. Tačiau niekas 
negelbėjo —• nei Amerikos 
auksas, nei strategiški ko- 
mandieriai: Prancūzijos ar
mija gavo tokį skaudų smū
gį nuo Vietnamo liaudiečių, 
kad priversta buvo išsineš
dinti iš Indokinijos.

Kiekvienas karas yra bai
sus! Didelė žmonijos nelai
mė. Tačiau prancūzai ne- 
pasižymėjo tokiu žiaurumu, 
kaip kad amerikiečiai Viet
name, Kambodijoje, Laose 
ir kitur. Prancūzai nepliki
no Vietnamo žemdirbių der
lingos žemės chemikalais 
neišdegino gražių jų tropiš
kų miškų. Jie nesunaikin
davo ištisų kaimų su jų gy
ventojais, neaplenkiant mo
terų ir vaikų.

Kai kas, užtardami ame
rikiečius, sako: Argi nebu
vo baisių masinių skerdy
nių Indonezijoje po nuver
timo pažangaus prezidento 
Sukamo? Taip, buvo. Bet 
tos suruoštos brutali ško s 
skerdynės buvo suruoštos 
ne kieno kito, kaip tik ame
rikiečių Centrinės žvalgy
bos vardu generolo Suhar
to.

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kp. susirinkimo

Susirinkimas įvyko liepos 
10 dieną. Narių susirinko vi
dutiniai. Padaryta gerų nu
tarimų. Buvo išduotas ra
portas iš parengimo, kuris 
įvyko birželio 14 dieną. Nu
tarta paaukoti spaudai se
kamai: “Laisvei” $200, “Vil
niai” $100 ir “Liaudies Bal
sui” $25.

Nutarta rengti parengi
mą pas draugus Ramanaus
kus ant Labor Day. Apie 
tai bus paskelbta vėliau. 
Nutarta įsiamžinti “Lais
vės” albume.

Užbaigus susirinkimą, na
riai išsiskirstė su pasižadė
jimu važiuoti į parengimą 
pas Ramanauskus.

Po susirinkimo nusitariau 
aplankyti draugus Antaną 
ir B romutę Ramanauskus. 
Radau Antaną darbuojantis 
ūkyje, o Broniutę kamba
riuose. Abudu atrodo gra
žiai ir sveikai, nors Broniu- 
tė skundžiasi, kad jai ranką 
dar vis skauda ir nesiduoda 
laisvai valdyti. Taipgi turi 
skausmų krūtinėje. Bet ne
žiūrint to, draugė, kaip iv(nedaug,

Ilgiausių mėty!
Brockton, Mass. — John 

Niaura minėjo savo gimta
dienį birželio 1 d. Jam su
ėjo 77 metai amžiaus. Tad 
už kiekvienerius išgyventus 
metus jis aukoja “Laisvei” 
po $1—$77. Jis gimęs 1893. 
Daug džiaugsmo ir sėkmės 
jam, ir ačiū jam už dovaną 
laikrašičui.

Geo. Shimaitis

teko

J. K. M.

MŪSŲ LIEPA
Sodinau tave prie kelio
Savo tėviškės laukų,
Laukiau pirmojo žiedelio
Kaip pavasario dienų.

Tu užaugai aukšta, tiesi
Ir graži lyg mergina
Mums maloniai prakalbėsi 
Su vėjeliu vis jauna.

Čia atskris šimtai bitučių
Rinkt medučio, rinkt saldaus,
Aš čionai laimingas būčiau
Be vargelio, be sunkaus.

Bet likimas mūsų juokias, 
Negalėjau augt kartu, 
Laimę rast, svajonės tokios, 
Man nežinomu vardu...

Jei sugriausiu vakaruose 
Priešas piktas ir žiaurus, 
Tu krūtine užustosi 
Mūsų kaimą ir namus.

Sulaikysi kulkų lietų,
Kaip sulaikė mūs draugai, 
Kad tėvynė vėl žydėtų, 
Augtų Liepos, Ąžuolai.

Auga liepa tėviškėlėj
Gale kaimo prie namų.
Kaimas dar neišsikėlė,
Su kaimynais jai ramu.

Ąžuolėlis Valkininkuos’ 
Kaip su Liepa susitiks, 
Aplankyti nepavykus, 
Gal nevedęs pasiliks?..

Parašysi, ąžuolėli,
Aš nuvešiu mylimai
Tavo margąjį laiškelį,
Bus linksmiau gyvent vienai.

Vikt. Tatarelis

Pennsylvanijos valstijos 
seimelyje republikonai už
gniaužė puikų humanistinį 
bilių ir laiko stalčiuje. At
stovų buto narys demokra
tas Norman Berson prieš 
metus įnešė bilių, panašų į 
Massa ch u setts seimely j e 
pravestą priešdraftinį įsta
tymą, įgaliojant valstijos 
generalinį prokurorą neda- 
leisti federalinės vyriausy
bės militaristams prievarta 
imti Pennsylvanijos jaunus 
vyrus ir siųsti į nelegalų ka
rą, kurio Kongresas nepa
skelbė. Bet republikonai, 
prezidento Nixono rėmėjai, 
stengiasi bilių numarinti. 
Nepaiso 5,000 piliečių para
šų po reikalavimu, kad leis
tų seimeliui tą bilių bal
suoti.

Philadelphijos “Mo t e r y s 
už taiką” net suruošė de- 
monstraciją Harrisb urge, 
reikalaudamos komiteto iš
traukti iš stalčiaus prieška
rinį bilių ir leisti seimeliui 
padaryti jį įstatymu.

Viltis glūdi tame, kad 
republikonams bus užduotas 
smūgis šį rudenį rinkimuo
se. Visi ženklai rodo, kad 
gubernatoriaus pareig o m s 
rinkimus laimės nepriklau
somas kandidatas, demo
kratas Milton Shaff. Jisai 
irgi rimtai nusistatęs prieš 
Nixono karinę politiką.

visuomet, linksma, gerai nu
siteikusi. Ir vėl ruošiasi ru
deniniam parenginmui.

Sekmadienį atvažiavo 
draugai Valantai ir E. Mu- 
lokaitė. Tai visi gražiai die
ną praleidome pas draugus 
Ramanauskus tyrame ore. 
Draugė Mulokaitė irgi pil
nai gerai nesi jaučianti po 
ligos.

Linkiu visiems, kurie skun
džiasi nesveikata, pilnai su- 
sveikti ir dalyvauti būsima
me parengime. Ne tik pa
tys ruoškitės dalyvauti, bet 
pakvieskite ir savo drau
gus.

Tai bus vienas iš smagiau
sių parengimų. Jame daly
vaus jau sugrįžę iš Lietu
vos mūsų turistai. Jie par
veš daug naujienų iš mūsų 
gimtojo krašto.

E. Bekampiene♦

Haverhill, Mass.
Mūsų veikli vajininkė 

visuomenininke, A. Rač
kauskienė, iš Ward Hill, lie
pos 20 vyksta į Lietuvą.

Linkime jai sėkmingai pa
siekti savo tėviškę, gražiai 
ten praleisti laiką ir vėl 
grįžti laimingai į namus.

COLLEGE

Zubelių. k., Gelvonų valse.

San Antonio, Texas.—Mi
ll tarinis oro jėgų mokytojas 
ir oficierius Plylar pasiuntė 
Nixonui savo rezignaciją, 
kadangi jo sąžinė neleidžia 
ruošti karius kare užmuši
nėti žmones.

ir

EDUCATION
ON THE 

CAMPUS 
BY THE

SEA

Bridgeport, Conn
Worcesterio 

spaudos piknike
Visiškai netikėtai

būti pas draugus worceste- 
riečius tokiame gražiame 
jųjų parke. Mes keturiese 
9:30 vai. ryto pasileidome] 
linkui Worcesterio. Mašina 
traukė gerai: Vairuotojas 
geras. Tai ne taip, kaip, 
prisimenu, būdavo prieš 20 
metų. Dabar galima be su
stojimo nuvažiuoti, nors iš 
Bridgeport© į Worces t e r į 
yra 120 mylių. Pikniką pa
siekėme į pustrečios valan
dos.

Piknike svečių buvo dar 
bet vis daugėjo. 

Teko susitikti su draugais, 
kurių nebuvome matę jau 
per keletą metų.

Taipgi mane 
vienas dalykas, 
čiau į pikniką 
penkis autobusus, prisiminė 
man seni laikai. Tais senais 
laikais ir Connecticut vals
tijoje žmonės skaitlingai su
važiuodavo į piknikus. Da
bar taip nebėra. Tik Hart
fordo Laisvės Choras dar 
vis laikosi tų senų papro
čių ir važinėja autobusu, 
linksmina lietuvius. Didelė 
garbė ir padėka choris
tams !

vonne turėjo paruošusi labai 
skanių valgių bufetą. Labai 
gražiai atrodė valgiais pa
krautas stalas.

Išleistuvėse dalyvavo ne 
vien choristai, bet ir šiaip 
daug gerų draugų.

Abu iškeliaujantieji šir
dingai visiems dėkoja už 
atsilankymą, ir tiems, ku
rie įteikė dovanas, ir už lin
kėjimus laimingos kelionės.

Su keletu žodžių negalime 
išreikšti mūsų dėkingumo, 
bet mūsų širdyje palikote 
šiltus jausmus.

Mes aplankysime tėvų že
mę. Mes padainuosime 
jiems Jūsų, Mūsų dainas su 
meile širdyje, o išgirdę Jų 
dainas, parvešime Jums.

Irena Janulis 
Albert Dupsha

HELP WANTED-MALE-FEMALE
SAWYER AND SMALL CREW,

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

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

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)

sudomino 
Kai pama- 
atvykusius

J. Strižauskas

Worcester, Mass.
Birželio 25 dieną, ketvir

tadienį, Worcesterio Aido 
Choras turėjo repeticijas, 
pamokas, Olympia Parke. 
Chorui bedainuojant įsijun
gė ir Jonas Sabaliauskas su 
savo skardžiu balsu.

Po trumpų linksmų dai
nų, choro narė Yvonne Sha- 
ras pranešė, kad pamokos 
baigtos ir pradėsime išleis
tuvių baliuką dėl mano bro
lio Alberto Dupsha ir Irene 
Janulis, kurie išvyksta į 
Lietuvos Dainų šventę. Y-

Travel to the University of Corpus Christi located on the tropical 
Gulf Coast. A small liberal arts college where programs are 
to meet the needs of each individual student. Experience modern 
progressive education’in a water oriented environment. Major in 
Education, Business, Marine Biology, or any one of 15 areas while 
enjoying air-conditioned classrooms and dormitories overlooking 
the bay.

DR. W. C. MARTIN, DEAN AND REGISTRAR, AND MR. ELDON 
JOHNSON, DIRECTOR OF ADMISSIONS ARE IN NEW YORK 
FROM SUNDAY, JUNE 28, THROUGH SUNDAY, JULY 5.

For an appointment and personal interview call 212 M.U 7-8892

$900.00 for tuition, room 
and board and fees per 

semester. VACATION FOR FALL

UNIVERSITY of CORPUS CHRISTI
P .O. Box 6010 Corpus Christi, Texas 78411 

a fully accredited liberal arts college

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.

mėne-
Narių

(49-55)

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-os Kuopos 

Susirinkimo
Liepos 6 d. Sokol 

įvyko LDS 6 kuopos 
sinis susirinkimas,
atsilankė vidutiniškai.

Tuojau po susirinkimo ati
darymo kuopos pirmininkė 
M. Žukienė pranešė, kad 
kuopos nutarimų sekreto
rius J. Vaicekauskas neda
lyvaus susirinkime, tai pra
ėjusio susirinkimo nutari
mus perskaitė kuopos iždi
ninkė K. Vaicekauskiene. 
Jinai užrašinėjo ir šio susi
rinkimo tarimus.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Finansų se
kretorė Adelė Kumpan pra
nešė, kad šiuo metu užsire
gistravusių ligonių nėra, ir 
nariai duokles mokasi ge
rai.

Nors ir trumpai, bet vis
gi buvo aptartas rugpiū- 
čio 2 dieną ruošiamas LDS 
6 kuopos 40 metų gyvavi
mo atžymėjimas. Iš ren
gimo komisijos per M. Lynn 
pranešimo išryškėjo, kad 
dar vis yra numatomas 
trūkumas darbininkų gra
žiam ir greitam aptarnavi
mui dalyvių-svečių. Pikni
kas įvyks Jono Kulbio gra
žioje sodyboje, prie Cank- 
lin Avė.

Perskaitytas laiškas iš 
LDS Centro, rašoma apie 
atžymėjimą LDS 40 m. su
kakties. Laiškas priimtas 
vienbalsiaį.

Mūsų LDS 6 k u o p a iš 
anksčiau jau yra nutarusi 
turėti vakarienę spalio 11\ 
dieną Amerikos legiono sa
lėje. Turime viltį, kad tą 
vakarą ir LDS centro sekre
torius drg. J. Siurba atva
žiuos pas mus paįvairinti 
mūsų vakarą: k alba ir 
gražiomis n u o t r a u k omis 
(skaidrėmis). O kuopos vei
klos aprašymas paliktas 
kuopos valdybai pasirūpin
ti.

Sekamas mūsų kuopos su
sirinkimas įvyks rugpjūčio 
3 d. Sokol salėje, 226 Clin
ton S. Pradžia 7 vai. va
kare. Susirinkimas bus 
svarbus, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Prašome 
visus kuopos narius jame 
dalyvauti.

O. W., 6 kp. koresp.

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)

6

■’Vj---------- :--------------------------------------

FIREMAN. Black Seal. Good 
benefits. Days.

FRANK D. ROSS CO., INC.
Ash St., Jersey City. 201-433-451Ž

(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)

i •

CLERK TYPIST. Jersey Printing 
Co. is looking for a girl to work 
part time General Office duties, in
clude taping, filing 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.

(50-58)

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

REAL TATE

MECHANICS
Air-Condtioned

Service installation—trouble shoot
ing Union shop.

New registration now open. Max
imum salary, permanent position, 
every benefit. Opportunity for a 
career for a man experience in com
mercial and industrial systems. 
Knowledge of English essential. A. 
R.S. MAINTENANCE CORP., 703 
E. 211th St., Brbnx, N. Y. 10467. 
Mr. LaFranco. 212-655-8121.

(53-59)

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)

GIRL FRIDAY

Challenging position available for 

a talented girl. Complete control of 

the office functions of young and 

growing company. Salary is nego
tiable. Please call Mr. Reed at

202-722-4080, Raritan, N, J,

i
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Sodai — poilsio vietovei A. Gilman

Žiupsnelis įspūdžių iš
su braškėmis, didžiul ė m i s 
raudonomis uogomis. Juo
dieji ir raudonieji serben-

“LAISVES” REIKALAIS
Mūsų rėmėjai, atsinaujindami prenumeratas, pri-

tai dar tik pradeda issiskir- siunčia ir finansinės paramos laikraščiui. Prašome pa- 
J savo spalvomis. Todėl siskaitvti’

ROlcnl.A.r

Lankantis Tarybų Lietu
voje man į akis metėsi visų 
miestų apylinkės. Jos yra 
ištisas sodų masyvas. Ne
kartą klausinėjau vairuoto
jus ir vietos gyventojus, 
kodėl gi mano senosios tė
vynės miestus juosia sodų 
lankai, kodėl visi miestai 
skęsta sodų žalumynuose. 
Nejaugi miestų planuotojai 
prieš kelis šimtus metų 
miestus statė tik žalumynų 
aplinkoje. Be to, juk galėjo 
laiko bėgyje ir miestų aplin
koje esamus medžius bei 
miškus iškirsti, ypač karo 
metais. Į šiuos klausimus 
man davė išsamius atsaky
mus mano praktika. Nuta
riau, žūt būt, išsiaiškinti iš 
pirmųjų šaltinių, tai yra 
lankantis į tuos žalumynų 
masyvus ir išsikalbant su 
pačiais gyventojais, kuriuos 
suradau šiuose paūksmin- 
guose soduose ir daržuose.

Daržų vaidmuo
Pasirodo, jog pokario me

tais pradėtas kreipti dėme
sys į miestų apylinkes. Ta
da darbininkai, amatinin
kai, o neretai ir tarnauto
jai per savo profesines są
jungas gaudavo už miestų 
ribų žemės sklypus, sėklas, 
šakniavaisius. Šalia mies
tų tada buvo išariamos ne 
dirbamos žemės, dirvonuo
jamos žemės ir čia miestie
čiai jas apsodindavo bulvė
mis, daržovėmis. Kiti gi 
dargi grūdines kultūras sė
davo daržuose.

Pokario metais daržai pa
sitarnavo darb i n i n k a m s, 
amatininkams ir tarnauto
jams kaip papildomų pro
duktų auginimo vietos. Juo 
gausesnė šeima, juo dau
giau darbo į daržus įdėta, 
tuo daugiau naudos tai ir 
kitai šeimai, tuo daugiau 
papildomų bulvių, daržovių, 
pamirdorų, braškių.

Tai buvo pokario metais 
1945-1949 metais, kada bu
vo sunku su produktais, ka
da buvo maisto kortelių sis
tema. Tada papildomas pro
duktas darbo žmogui reiškė 
savo šeimyninio biudžeto 
padidinimą, savo maisto at
sargų pagausinimą. Tada 
darbo žmonės reikalo ver
čiami rūpinosi daržais. Tie 
laikai jau praėjo. Dabar 
žmonėms nebeapsimoka pa
tiems rūpintis daržovėmis, 
nes jų galima nusipirkti 
krautuvėse.

Dabar kiti tikslai
Tačiau darbo žmones 

miestų į užmiesčius, į mies
tų apylinkes ir gamtą vis 
vien traukia. Štai kodėl pas 
darbo žmones ir kilo parei
kalavimas anksčiau naudo
tus daržams žemės sklypus 
panaudoti kitiems tikslams, 
būtent sodams. Ir vietoje 
lysių, pailgų stačiakampių, 
aplink miestus pradėjo kilti 
vaizdiniai, dekorąty viniai 
medeliai ir dideli medžiai. 
Tų medžių paunksnyje be
veik kiekviename sklype 
marguoja jaukūs naujutė
liai, įvairiausiomis spalvo
mis dažyti vasarinio tipo 
nameliai.

Su buvusiomis pogrindi- 
ninkėmis Stase ir Valerija 
Norvidaitėmis, ilgus me
tus sėdėjusiomis fašisti
niuose kalėjimuose, teko 
pripuolamai susipažin
ti Vilniuje. Išsik a 1 b ė j ę s 
sužinojau, jog jos ruošiasi 
vykti pusdieniui į užmiesčio

ir

■ sodų zoną. Aš taip pat pa
norau patekti į šią zoną. 
Beeidami samdytis taksi su
tikome jų pažįstamą kolū
kio pirmininką J. Adomai
tį, kuris atvykęs 
įvairiais reikalais, 
starasis sužinojo, 
ruošiamės vykti į 
nius daržus, jis pasiūlė mums 
savo paslaugas: “Nesam
dykite taksio. Man reikia 
su savo pažįstamais papie
tauti, o jus mano vairuoto
jas gali nuvežti į norimą 
zoną ir ten palikti. Kol 
mums paduos valgį, per tą 
laiką ir vairuotojas sugrįš 
ir .spės su mumis pavalgy
ti.”

*Už Vilniaus miškuose
J. Adomaičio paslaugomis 

pasinaudojome. Po kelioli
kos minučių mes jau buvo
me keliolika kilometrų už 
Vilniaus gražiose miškingo
se vietose, kurios tęsiasi iš
ilgai Neries upę ir Nemen
činės plentą. ’ 
kilometru ilgio sodų zona. 
Toliau už jos Nemenčin ės 
link tokiu sodu vėl keli ki
lometrai. Naujosios Vilnios 
link vėl tokie sodų masyvai. 
Ir taip aplink visą Vilnių.

Mes patekome į buvusių 
pogrindininkų antifašistų 
Stasio ir Marcelino Balčiū
nų sodą, tikriau sakant, į 
nemažą miestelį, kuriame 
tiek pat galima pasiklysti, 
kaip New Yorke, Brookly- 
ne ar Bronxe. Sodu mies
te yra dviejų rūšių gatve
lės. Vienos platesnės — ma
gistralės, o kitos — siaures
nės, tai yra šalutinės gat
vės. Iš abiejų šių gatviij ir 
gatvelių pusių pastatyti so
dų nameliai. Balčiūnų na
melis pastatytas iš dviejų 
rūšių plytų: baltų* ir rau
donų. Gražiai derinasi su 
žalia aplinka. Namelis, ro
dos, nedidelis, o jame apie 
55 kvadratinius metrus. Du 
kambariai, virtuvė, sandė
liukas ir didžiulė bent 20 kv. 
metrų veranda. Be to, po 
virtuve yra rūsys, daržo
vėms, vaisiams, bulvėms ir 
vynams.

Vynų gamintojai
Aš nustebau Balčiūnų ge

bėjimu vynus gaminti. Ve
randoje susirinkome apie 
dešimtį asmenų. O Stasys 
Balčiūnas iš rūsio išnešė 
tiek pat rūšių vyno: ir 
obuolių, braškių, šermukš
nių, vyšnių, ir mišrių... Vi
si vynai nespirituoti. Nors 
juose dėta cukraus, tačiau 
jie išsaugojo ir pirminį pro
dukto skonį — obuolių, uo
gų, ar kitokį. Čia pat ant 
stalo atsirado ir pintinėlė

i ’Vilnių 
Kai pa- 

jog mes 
užmiesti-

ti !
jais nesiviliojome. Bet salo
tai, svogūnų lambai, ridikė
liai, mums labai patiko. Bu
rokėliai šaltbarščiuose taip 
pat pačių Balčiūnų išaugin
ti. Nors trys vyrai ir tik 
viena moteris vakarais su
sirenka į Balčiūnų vasar
namį, tačiau sodas ir dar-] 
žas rūpestingai apžiūrimas, 
šeimininkė juokauja, jog ji 
išmokė vyrus ne tik obuo
lius, vyšnias, slyvas rinkti, 
bet ir daržus ravėti ir vai
sių bei daržovių sriubą iš
virti.

(Bus daugiau)

You Are Cordially 
Invited to Attend

The Arrow Park Cultur
al Project Committee wish
es to announce the historic 
unveiling of the monuments 
of two prominent poets of 
the Russian and Ukrainian

Tni vrn knlhi PeoPle, Alexander Pushkin 
y c 1 and Taras Shevchenko, 

’which will be held on Sun
day, September 6th, 1970, 
at Arrow Park, in Monroe, 
New York.

These busts 
Shevchenko and 
Pushkin are a 
friendship, which were giv
en to the Russian-American 
and Ukrainian - American 
community as a gift by the 
Russian and Ukrainian 
people of the Soviet Union.

The Arrow Park Cultur
al Committee which has 
been preparing for this 
historic day for a number 
of years, in its plans hopes 
to also erect monuments to 
such great representatives 
as Walt Whitman, Adam 
Mickewicz and a White 
Russian Poet.

A number of prominent 
people representing many 
fields of endeavor are be
ing invited to grace the pro
gram of the day.

A mass chorus, composed 
of members of choruses 
from such areas as De
troit, Cleveland, Newark 
and New York, will pre
sent a number of songs 
based on the words of 
Alexander Pushkin and Ta
ras Shevchenko.

The committee feels that 
the unveiling of the monu
ments will also have a pro
found significance: they re
present the freedom-loving 
spirit of our people, not on
ly in their native land, but 
also in their present home
land, these United States of 
America.

and Taras Shevchenko,

of Taras 
Alexander

S. Sasna (gimtadienio proga), 
Brooklyn, N. Y........................

A. K. Barčiai, Canton, Mass..................
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y 
M. Gudas, Verdun, Canada...................
S. Petronis, Athol, Mass.....................
A. Philipsie, Stamford, Conn.................
W. A. Juškevičiai, Stamford, Conn. . 
J. J. Mockaičiai, Bridgeport, Conn. ... 
E. Freimontienė, Somerville, Mass. . •. 
J. J. Satula, Seattle, Wash.................
M. Žiedelis, Nashua, N. H. ...................
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.. 5.00

. 5.00 
.. 5.00 
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.. 4.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00

Mieste pasidairius
Komunistų Partija iškėlė 

keturis kandidatus lapkri
čio mėn. rinkimams. Guber
natoriaus vietai kandida
tuoja Rasheed Storey, Har
lemo 18 kongresinio distrik- 
to vietai — Jose Stevens, 
leitenanto gubernatoriaus 
vietai —Grace M. Newman, 
senatoriaus vietai — Ar
nold Johnson.

Įtraukimui jų į rinkimų 
sąrašą reikia surinkti 25,- 
000 piliečių parašų per visą 
New Yorko valstiją. Para
šų rinkimas jau pradėtas.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo 6 d. v

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da-y 
tą. f

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.

Juozas Byronas, Jackson, Hts., N. Y.
Elenora Sungailienė, Oceanside, N. Y.
Amelia Juškevičienė, Stamford, Conn.
Elena Brazaskienė, Hartford, Conn.
P. H. Siauriai, Woodhaven, N. Y........
Lucy Žemaitienė, Hartford, Conn. ..
L. Butkevičienė, Hartford, Conn.........

• K. Naktinienė, Hartford, Conn............
Mae Žąsinas, Northridge, Calif..........
Sena pažįstama iš New Jersey .........
A. Belickas, Manhattan, N. Y............
E. Bekampienė, Merchantville, N. J. ..
Pauline Radusky, Wyoming, Pa.........
Karl Kaptein, Brooklyn, N. Y. ...........
Po $1: S. Alukonis, Paterson, N. J.; U. Bagdonie

nė, Flushing, N. Y.; S. Kleizienė, Orlando, Fla.; P. Den
nis, Clifton, N. J.; J. Baubonis, Kenosha, Wis.; A. Kau
pas, Verdun, Canada; A. žemaitis, Pittston, Pa.; Joe 
Balkus, Ashley, Pa.; Mrs. A. Butkus, Clark, N. J.; M. 
Gavėnas, Pittsfield, Mass.; M. Yudikaitienė, Jersey City, 
N. J.; Dorothy Halam, Seattle. Wash.

Pereitą sekmadienį, liepos 12 d., Worcester, Mass., 
piknike, prie Administracijos stalo gauta aukų sekamai:

Iš Haverhill, Mass, (per J. Petrus) . •.........
John Niaura, Brockton, Mass........................
Ona Gricienė, Cambridge, Mass....................
P. Karpavich, Nashua, N. H....................... •
Cambridge Moterų Klubas, per V. Kvetkas 
Walter Račkauskas, Haverhill, Mass.......... •.
C. P. Kalocz, Halifax, Mass...........................
A. Navickas, Haverhill, Mass...........•............
Petronėlė Gricienė, Cambridge, Mass............
John Stoškus, Brockton, Mass.........•............
Mary Laurinaitienė, Lawrence, Mass...........
Millie Barnett, Hartord, Conn.................•..
L. Butkevičienė, Hartord, Conn.....................
Ona. Margienė, Worcester, Mass. .*........... •<
G, V. Kvetkai, Cambridge, Mass.................
Juozas Valančiauskas, Jamaica Plain, Mass. 
Marcelė Krasauskienė, Norwood, Mass..........
P. Lupsevičius, Lawrence, Mass............. ...
Br. Kalocz, Fitchburg, Mass................. •....

$130.00 
. 77.00 
. 25.00 
. 21.00 
. 15.00 
. 10.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

5.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

TaiAčiū viršminėtiems prieteliams už jų dovanas.
graži pagalba laikraščiui. Didelis ačiū ir tiems veikė
jams, kurie taip sunkiai dirba suruošime piknikų. Jų 
darbą labai įvertina mūsų visuomenė.

Administracija

Greetings from Vilnius
D'ear Lillian: Arrived in 

Vilnius on the 6th. Was 
met at airport by L. Kapo
čius and several women. 
They are expecting and 
will meet other visitors 
from United States and 
other countries for the 
Grand Song and Dance 
Festival. I have a lovely 
modern room in the new ho-

tel “Gintaras.” The breath
ing air here is very “deli
cious,” after the polluted 
air in N. Y. C. I feel fine 
and having an enjoyable 
time. Give my best wishes 
to everyone in Laisvė and 
others. Love to you, Marga
ret. (Margaret Cowl-Kava- 
liauskaitė, jau antra savai
tė kai Lietuvoje atostogau-

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Sąjunga, kaip 
skelbia j o s pirmininkas 
Tyner, prisijungė prie Pa
saulinės Demokratinio Jau
nimo Federacijos.

Sąjungos nusistatymas 
kovoti prieš imperializmą, 
išnaudojimą, priespaudą, už 
demokratiją sutinka su Fe
deracijos programa.

17 New Yorko puertori- 
kiečių jaunuolių išvyksta į 
Puerto Rico salą. Jie lanky
sis kasyklose, dirbtuvėse, 
tyrinės darbininkų padėtį.

Jie reikalauja, kad Puer
to Rico sala taptų nepri
klausoma, 
Jungtinių 
ta.

toliau nebebūtų 
Valstijų paverg-

Wendy Abram-17 metų 
son buvo rasta negyva . Ca- 
narsie rajone viename už
kampyje. Motina ją atpa
žino.

Policija skelbia, kad ji mi
rė nuo per didelio narkoti
kų naudojimo.

Dienraštis “Long Island 
Press” pakėlė už kopiją nuo 
5 iki 10c. Sekmadieninė lai
da palieka 30c.

Policija pikietavo 19 pre- 
cinkto stotį, ant E. 67th St. 
Protestavo už policistų 
siuntimą saugojimui konsu
latų ir Jungtinių Tautų mi
sijų.

Keturių metų vaikas gais
re sudegė, motina ir tėvas 
smarkiai apdegė, užsidegus 
jų apartmentui skiepe.

Žydų organizacijos vado
vas dr. Wexler pareiškė, 
kad žydai labai patenkinti 
Nixono politika Izraelio 

i arabų krizės klausimu.
Rep.

ir

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pa tten bu rg, N. J.

Daug naujų pastatų pastaraisiais metais išaugo Ukmergės rajono S. 
Nėries kolūkyje.

A. Tumėno nuotraukoje matome pastatų, kuriame įsikūrė kultūros 
namai, biblioteka ir kolūkio valdyba.

Svečiai iš Floridos
Šiuo metu New Yorko 

apylinkėje lankosi floridie- 
čiai Aldona ir Povilas Alek
nai, buvę ilgamečiai niujor
kiečiai. Aną dieną buvo už
ėję į “Laisvę”, tai teko su 
jais gražiai pasikalbėti. A- 
budu labai gražiai atrodo 
ir, rodosi, pilnai pasitenkinę 
persikėlę gyventi į* Floridą. 
Matyt, tas St. Petersburgas 
ir jo lietuviai jiems labai 
patinka.

Džiugu, kad Aldona ir Po
vilas ten aktyviškai daly
vauja mūsų lietuviškame 
judėjime. Linkime jiems 
linksmai praleisti atostogas 
mūsų apylinkėje, pasprukus 
nuo Floridos karščių.

Rep.
Užrašykite , “Laisvę” savo 

giminėmis Lietuvoje.

Išvyko 
po ilgos viešnagės

Dailininkė Vida Leonavi
čienė atvyko iš Vilniaus pas 
gimines Chicagoje sausio 
mėnesį. Trečiadienį ji išvy
ko namo iš Kennedy aero- 
porto Aeroflot lėktuvu.

Būdama JAV dailininkė 
Leonavičienė pavažinėjo ga
na plačiai. Ji buvo nuvykusi 
automašina net iki San 
Francisco, sustodama pake
liui įvairiose žymesnėse vie
tose, kaip Yellowstone Par
ke ir kitur.

Vidos Leonavičienės vy
ras Bronius irgi dailinin
kas. Jie augina du sūneliu 
— Šarūną 10 metų amžiaus 
ir Gediminą 7 metų. , Daili
ninkė Leonavičienė sakė pa
siilgusi šeimos ir namų.

New Yorke ji kelioms die
noms buvo apsistojusi pas 
Beleckus, Winter Garden 
taverno savininkus.

Ieva
Būtinai įsiamžinkite “Lais

ves” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

— .-f
Kalendorius įvykių 

Taikos klausimu
1966 m. balandžio mėne

sį Kongresas priėmė bilių, 
pakeliant federalinius tak
sus telefonų vartotojam iki 
10 procentų. /Kaip tik tuo 
laiku valdžia eskalavo karą 
Vietname.

Liepos 21 d. šaukiama de
monstracija prie telefono 
kompanijos pastato, 141 E. 
14 Street, New Yorke, 11:30 
vai. ryte. Ten bus agituoja
ma už nemokėjimą karo rei
kalams uždėtų taksų.

Rugpiūčio 18 d. įvyks kita 
deinonstracija tuo pačiu rei
kalu 11:30 vai. ryte prie 269 
Amsterdam Ave., tarp 72 ir 
73 streets.

Rugsėjo 15 d. bus demon
stracija prie 195 Broadway, 
irgi 11:30 vai. ryte.

Nuo rugpiūčio 2 d. iki 8 d. 
įvyks Hiroshima-Nagasaki 
savaitė. Tą savaitę kiekvie
ną dieną įvyks mitingai už 
taiką.

Rugpiūčio 2 d. Riverside 
bažnyčioje, 3 d. prie atomo 
energijos komisijos ir draf- 
to boardo, 201 Varick St.; 
4 d. masinis mitingas prie 
Ethical Culture Society, 2 
West 64th Street, 8 vai. va
kare; 5 d. Times Square, 
nuo 7:30 vai. vakare, visos 
nakties budėjimas; 6 d. de
monstracija prie Riverside 
Research instituto; 7 d. gi
gantiškas maršas ir demon
stracija nuo 12 vai. dieną 
iki 3:30 po pietų (detaliai 
apie šį maršą bus paskelbta 
vėliau). 1

Bandykime šių dienų ne
pamiršti ir dalyvauti kur 
tik galime.

I. M-nė.

Kortelė iš Londono
Labas bendradarbiams!
Mes jau Londone. Laiko

mės neblogai.
Viso geniausio visiems 

laisviečiams!
Stephie, Jonas ir Nellie

Detroitas.—Daugiau kaip 
9,000 darbininkų Buickas 
paleido per porą savaičių. 
Tuo pačiu metu smarkiai 
padidėjo defektuotų (blo
gų) automobilių skaičius. £

Hong Kongo legislatyv^ 
taryba išleido įstatymą, 
draudžiantį poligamiją^ 
(daugpatystę).




