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A. Bimba

Labai, labai gaila, kad 
mūsų draugas Vincas Andru
lis, “Vilnies” redaktorius, dar 

•vis tebeguli ligoninėje sunkios 
ir pavojingos ligos prislėgtas.

1 Iš Julios pranešimų matome, 
kad jo sveikata dar vis nesi- 
taiso. O jis toks svarbus ir 
reikalingas ne tik “Vilniai”, 
bet visiems mums, visam mūsų 
pažangiajam judėjimui!

širdingai prašome Julią nuo 
visų laisviečių palinkėti mie
lajam draugui greitai ir pilnai 
atgauti sveikatą. Lai jis žino, 
kad jo staigiu ir sunkiu susir
gimu visi mes esame labai su
sirūpinę.

O visgi mums norėtųsi po
piežių Paulių VI karštai pa
sveikinti. Jis atmetė pasiūly
mą, kad Šv. Petro bazilikoje 
Amerikos lietuvių aukomis 
įkurta koplyčia būtų pavadin
ta “lietuvių kankinių koply
čia”. Jis puikiai žino, kad 
lietuvių kankinių nėra. Toks 
koplyčios pavadinimas būtų 
buvęs laikomas piktu lietuvių 
įžeidimu. Gerai, kad Paulius 
vyskupui Brizgiui ir jo klikai 
įtosį nušluostė.

Beje, koplyčia pavadinta 
tiktai “lietuvių koplyčia’’.

Matyt, iš izraeliečių šaltinių 
į pasaulį plaukia pranešimai, 
kad šiandien Egipte jau esą 
daugiau kaip 10,000 tarybinės 
armijos kareivių ir karininkų. 
Taip pat jau seniai teigiama, 
kad tarybiniai specialistai Eg
ipte operuoja raketas.

Keista ta didžiulė armija, 
keisti tie specialistai, kad jų 
niekas savo akimis dar nėra 
matęs. Kad Tarybų Sąjunga 
ir kitos socialistinės šalys sim
patizuoja arabų reikalui, tai 
nėra jokia paslaptis. Bet kad 
jos turėtų ten pasiuntusios ar
mijas, tai bus prasimanymas.

Dar ir'šiandien apie 450,000 
šios šalies indėnų tebelaikomi 

» rezervatuose. O ten jų būklė 
Nepavydėtina.

Baltųjų amerikiečių., atėjū
nų iš Europos, pasielgimas su 
šio krašto senaisiais gyvento
jais yra baisi nuodėmė prieš 
visokį žmoniškumą.

Gerai, kad kai kurie jaunes
ni indėnai nebepasitenkina to
kia būkle ir reikalauja savo 
rasei visų žmogaus teisių.

Federalinė valdžia kalba 
apie išleidimą beveik viso bili
jono dolerių padėti mūsų 
vargšams mažiau ir rečiau 
gimdyti, mažesnes šeimas tu
rėti ir t.t.

Aišku, kad tokia apšvieta 
vargšams labai, labai reika
linga. Bet labai labai tenka 
suabejoti, kiek tos pastangos 
padės palengvinti vargšams 

^gyvenimo naštą, sumažinti jų 
^skurdą ir nedateklių visose 
gyvenimo srityse.

į Trisdešimt penki milijonai 
vargšų turtingiausioje 'pasau
lio kapitalistinėje šalyje!

JAV finansuoja Saigono 
siaubingus kalėjimus

H------------------- -----------------------Washingtonas. — Buvęs 
kongresinis pareigūnas, da
lyvavęs Pietų Vietnamo ka
lėjimų tprinėjime, Thomas 
R. Harkin dabar raportuo
ja, kad Jungtinės Valstijos 
nuo 1964 m. yra davusios P. 
Vietnamo valdžios siaubin
gų kalėjimų palaikymui $1, 
300,000.

Kongresmanas Anderson, 
buvęs kalėjimų tyrinėjime, 
patvirtina Harkino pasaky
mų, kad Con Son kalėjimas 
yra visai panašus hitlerinės 
Vokietijos koncentracijos 
stovykloms. Con Son kalė
jime politiniai kaliniai lai
komi “tigrų narveliuose” ir 
visaip nuolat kankinami.

TSRS cirkas padeda 
Peru žmonėms

Lima. — Peni respublikon 
atvyko Tar. Sąjungos cir
kas ir sykiu savo uždarbi 
paaukojo nukentėju s i e m s 
nuo žemės drebėjimo.

Cirkas pirmiau buvo Ar
gentinoje ir Čilėje, kur dau
giau kaip pusė milijono 
žmonių dalyvavo matyti 
cirką.

Pirmiau nuo žemės drebė
jimo nukentėjusi Kirgizi
jos Tarybų respublika at
siuntė pagalbos Perų nu- 
kentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo.

PRANEŠIMAS
Rimtai apsvarsčius susi

dariusius spaustuvėje tech
ninius sunkumus, Lietuvių 
Kooperatinės Spaudos 
Bendrovės Direktorių Tary
ba nutarė per vasaros karš
čius “Laisvę” leisti tiktai 
keturių puslapių. Tikimės, 
kad tuos sunkumus pavyks 
nugalėti ir vėl sugrįžti prie 
šešių puslapių.

Direktorių Taryba
P. Venta, prez.
S. Vetchkis, sek r.

Matysite Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro Komite
to pranešimą apie rezultatus 
nominacijų į naują komitetą. 
Džiugu, kad yra apsiėmusių 
visa eilė naujų žmonių. Drau
gijos nariams bus puikus pasi
rinkimas.

Nuo 1966 metų nei Tarybų 
Sąjunga Pekine, nei Kinijos 
Liaudies Respublika Maskvo
je neturėjo ambasadorių. Da
bar, sakoma, ambasadoriai 
paskirti ir užims savo postus. 
Gražus reiškinys. Reikia ma
nyti, kad tai yra pagerėjusių 
santykių ženklas.

Gal iš proto išsikraustęs, o 
gal tik iš visiško suniekšėji- 
mo, taip vadinamas Pietų 
Vietnamo įprezidentas Thieu 
viešai pareiškė, kad jis be jo
kios atodairos žudys visus 
vietnamiečius, kurie reikalaus 
karą nutraukti.

Streikai Indijoje
New Delhi. — Indijoje 

prasidėjo plėstis streikų 
banga. Prie 15,000 Kalku
tos laivukų vairuotojų strei
ko prisidėjo 18,000 uostų 
darbininkų, taipgi 20,000 
tekstiliečių. Streikas užda
rė 17 tekstilės fabrikų.

Streikieriai reikalauja di
desnių algų ir darbo sąly
gų pagerinimo. Juos remia 
Indijos Darbo Unijų Kon
gresas ir Komunistų Par
tija. .

Hong Kongas. — Čiakri- 
minalizmas pakilo per pa
staruosius 5 metus 28 proc.

Unijos minėjo 1934 
mėty skerdynę

Seattle, Wash. — Vietos 
unijos suruošė memorialinį 
susirinkimą prie James 
Daffrono kapo. Daffronas 
buvo užmuštas 1934 metų 
uosto darbininkų streike. 
Jis buvo streiko vadas.

Tuo metu policija ir sam
dyti mušeikos pana-u d o j o 
lazdas ir sau tu vu s’prieš 
streikierius. Tai buvo “kru
vinasis ketvirtadienis,” kai 
Daffronas buvo užmuštas 
ir daugelis streikierių su
žeista.

TSRS tarėsi su JAV
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Rogers tu
rėjo pasitarimą su TSRS 
ambasado r i u m Dobryninu 
dėl Europos saugumo rei
kalų.

TSRS oficialiai informavo 
Jungtines Valstijas, kad 
Varšuvos pakto socialisti
nių valstybių sąjunga ieš
ko būtų susitarti su NATO 
militarine sąjunga militari- 
nių jėgų mažinimui Euro
poje.

Allentown, Pa. — 7 vai
kai užmušti ir 52 sužeisti, 
kuomet autobusas, važiuo
damas iš vaikų stovyklos, 
nuslydo nuo šlapio kelio.
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Kuwaitas priešinasi 
Anglijos kontrolei

Kuwaitas — mažytė ara
bų valstybėlė, turinti daug 
aliejaus šaltinių. Ji visada 
buvo Anglijos kontrolėje. 
Už aliejų Anglija jai mo
kėdavo nemažas pinigų su
mas.

Dabar pirmą kartą Ku- 
waito valdžia pasmerkė An
glijos konservatyvią politi
ką, kuri priešinga arabų in
teresams. Kuwaitas todėl 
nebenorįs Anglijos domina
vimo.

Center, Colo.—Salotų nu- 
ėmėjai sustreikavo.- Jie rei
kalauja pakelti atlyginimą 
iki $2 į valandą.

Louis Harris, pravedęs 
plačius studentų apklausinė
jimus, paskelbė, kad 76% 
studentų yra priešingi ka
rinei N i x o n o politikai ir 
imperializmui, kuriam va
dovauja Nixono administra
cija.

60% studentų taipgi at

Draudžia finansuoti Kambodiją
ra---------- :----------------Washingtonas. — Senati 

nis ginkluotųjų jėgų komi
tetas nutarė uždrausti Nix
ono administracijai finan
suoti karą Kambodijoje.

Tarimas draudžia finansi
niai remti ir tas šalis, ku
rios yra įsitraukusios į ka
rą Kambodijoje. Pentago
nas, pavyzdžiui, neturi tei
sės finansuoti Tailando ka
rinių jėgų, siunčiamų ka
riauti Kambodijon.

Kartu pabrėžiama, kad 
gynybos departamentas ne
turi teisės naudoti fondus 
Kambodijos valdžios išlai
kymui.

Izraelis atmete TSRS planą
Izraelio užsienio reikalų 

ministerija skubiai atmete 
Tarybų Sąjungos siūlomą 
taikos planą Vidurio Ry
tams.

TSRS siūlė, kad Izraelis ir 
arabai sutiktų pildyti Jung
tinių Tautų rezoliuciją, pri
imtą 1967 m. lapkričio 22 d., 
kad abi pusės sutiktų karo 
metu užgrobtas teritorijas

Teismas apgynė
Philadelphia, Pa. — Tri

jų teisėjų teismas pripaži
no, kad Pennsylvanijos vals
tijos patvarkymai neduoti 
labdarybės pagalbos nepi- 
liečiams yra nekonstitucinis 
ir privalo būt tuoj atšauk
tas.

Pasauline jaunimo asamblėja 
prieš mūsų vyriausybes 

karą ir politiką
jos valdžia tarnauja Ameri
kos imperializmui.

Jungtinių Tautų sušaukta 
pasaulinė jaunimo asamblė
ja devynių dienų sesijoje 
daugiausia smerkė imperia
lizmą, rasizmą ir priespau
dą, taipgi karą Indokinijoje.

Delegatai nuolat aštriai 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų imperialistinę politiką 
Azijoje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje. Jie nurodė, kad 
karas Indokinijoje ir krizė 
Vidurio Rytuose sudaro pa
saulinio karo pavojų.

Mažai buvo tokių, kurie 
bandė ginti Jungtinių Vals- 
tių politiką. Pietų Vietna
mo valdžios atsiųsta dele
gacija, gavusi aštrios kri
tikos, visai pasitraukė iš 
asamblėj os. Pietų Korė
jos valdžios atsiųsta dele
gacija taipgi grasino pasi
traukimu, kai buvo teisybė 
pasakyta, kad Pietų Korė- 

meta antikomunistinę pro
pagandą, kurią irgi Nixono 
administracija nuolat žmo
nėms perša, kad “komuniz
mas dar vis sudaro mums 
didžiausią pavojų.”

Didžiausia studentų daugu
ma yra griežtai priešinga 
karui Indokinijoje.

Karas gimdo krizę
Washingtonas. — Cleve- 

lando industrialistas Cyrus 
Eaton čia atvykęs liudijo 
ekonominiam komitetui, ku
ris svarsto ekonominę ša
lies padėtį.

Savo raporte Eaton nu
rodė, kad karas veda šalį 
prie ekonominės krizės, ku
ri gali būti dar gilesnė kaip 
1929-30 metų krizė.

Cyrus Eaton yra pažan
gių minčių žmogus. Jis reiš
kia simpatijas socialisti
nėms šalims.

grąžinti, kad Izraeliui pa
sitraukus iš užgrobtų žemių 
karo stėvis turi būt baigtas 
tarp Izraelio ir arabų vals
tybių.

Jeigu toks planas būtų pri
imtas, tai Izraelis išeitų iš 
karo nieko nelaimėjęs, sako 
ministras Gideon Raphael, 
todėl toks planas Izraeliui

nepiliečius
Savo nuosprendžiu teisė

jai pasakė, kad valstija, 
bandydama taupyti šalpos 
fondus, palaiko diskrimina
ciją prieš nepiliečius, kurių 
teises apsaugo šalies kon
stitucija.

Pungtinių Tautų pakvies
tos 112 valstybių prisiuntė 
delegacijas. Viso dalyvavo 
apie 600 delegatų. Buvo 
kviestos prisiųsti delegatus 
Kinija, Šiaurės Korėja ir 
Šiaurės Vietnamas, bet jos 
atsisakė prisiųsti delegatus, 
nenorėjo, kad jų delegatai 
kartu sėdėtų su Indokinijo
je kariaujančiais Amerikos 
ir jos satelitų delegatais. 
Tai buvo tam tikras pro
testas prieš karą Indokini- 
nijoje.

Asamblėja priėmė visą ei
lę rezoliucijų. Liepos 18 d. 
baigė sesiją. Liepos 17 d. de
legatai lankėsi Harlemo ne
grų ir puertorikiečių rajo
ne, ir pamatė, kaip skur
džiai gyvena geto gyvento
jai.

FBA direktorius Hooveris 
bijo juodųjų pantherių

Washingtonas.—FBI direk-® 
torius Hooveris paskelbė 
savo raportą, kuriame atžy
mėta, kad pereitais mokyk
liniais metais buvo 1,785 
protesto išstojimai. Tai 
daug daugiau negu kuriais 
kitais mokykliniais metais.

Hooveris atžymi panthe- 
rius (Black Panthers) kaip 
“pavojingiausius ir smar
kiausius nenuoramas iš vi
sų ekstremistų grupių.” Jis 
taipgi pripažįsta, kad juo
dieji pantheriai turi daug 
įtakos tarp negrų ir baltų
jų liberaliniuose rateliuose.

Indėnai nori atsiimti 
parduotas žemes

Pine Ridge, S. D. — Dau
gelis indėnų, apsistoję ant 
Sheep Mountain kalno nuo 
birželio 25 d., švenčia di
džiąją pergalę 1876 m., kai 
gen. Custer armija buvo su
mušta.

Indėnai dabar reikalauja 
grąžinti 1942 metais par
duotas federalinei valdžiai 
žemes. Tuo metu apie 250,- 
000 akrų valdžia nupirko iš 
Oglalaso genties ir panau
dojo karių paruošimui. In
dėnai, sako, kad tą žemę tuo 
metu pardavė, norėdami pa
dėti karui laimėti.

Kansas City, Mo. — Ne
gras politikas Leon M. Jor
dan trimis šūviais užmuš
tas. Jis kandidatavo ket
virtam terminui ant demo
kratų sąrašo Missouri vals
tijos legislatures vietai.

TSRS apie JAV padėtį
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” rašo, kad Jungti
nių Valstijų ekonominė pa
dėtis blogėja, kad pereitais 
metais JAV turėjo 7 bilijo
nus deficito, kuris nuolat 
didėja karui Indokinijoje 
tęsiantis.

Tuo pačiu metu aštrėja 
klasių kova. Studenti ir 
darbininkai įsijungia vis į 
platesnę kovą prieš karą, 
už taiką.

Izraelio majorai TSRS-je
Tel Avivas. — Penkių Iz

raelio miestų majorai daly
vavo majorų konferencijoje 
Leningrade. Grįžę namo jie 
sako, kad jie buvo manda
giai priimti.

Tai pirmą kartą Izraelio 
pareigūnai lankėsi Tarybų 
Sąjungoje nuo 1967 metų 
nutraukimo diplom a t i n i ų 
ryšių.

Washingtonas.— Dešiny
sis republikonas senatorius 
Goldwaaer kritikuoja Nixo- 
ną, kam jis kartais į kurią 
nors vietą paskiria demo
kratą bei liberalinį republi- 
koną.

TSRS tarėsi su Indija
New Delhis.—Indijos val

džios atstovai tarėsi su Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministro pavaduotoju 
Firiubinu ir priėjo prie ben
dros nuomonės Indokinijos 
karo klausimu.

Indija ir TSRS sutiko, 
kad Jungtinių Valstijų pa
sižadėjimas ištraukti visas 
militarines jėgas iš Indoki- 
kinijos tam tikru numaty
tu laiku gali sudaryti pa
grindą taikai Indokinijoje.

Mokyklos nenormaliai 
perpildytos

Chicago. — Mokytojų Są
junga nurodo, kad nepakan
ka desegreguoti mokyklas, 
bet reikia klases sumažinti. 
Tik tuomet bus normalus 
mokinių mokymas.

Dabar mokyklų klasės 
perpildytos, klasėms kam
barių ir mokytojų trūksta. 
Mokytojai ir mokiniai nepa
tenkinti.

Negrai nesutinka dirbti 
už mažesnes algas

Chicago. — Negrų darbo 
vadų koalicija paskelbė, kad 
negrai nori daugiau darbų 
prie namų statybos, bet jo
kiu būdu nesutiks dirbti už 
mažesnes algas. Jie nori to 
paties atlyginimo, kokį gau
na baltieji statybos darbi
ninkai.

Negrai nori pilnos lygy
bės darbuose ir jie sutinka 
dirbti bet kokį darbą, tik 
nesutinka dirbti už mažesnį 
atlyginimą.

Minskas. — Baltarusijos 
filmų studija pagamino nau
ją filmą “Juodoji Saulė” 
apie Afrikos liaudies išsi
laisvinimo kovas.

Nauja Suomių valdžia
Helsinkis. — Suomijoje 

politinė krizė tęsėsi nuo ko
vo mėnesio rinkimų, kai di
džiosios partijos panešė tam 
tikrų nuostolių.

Bet dabar krizė nugalėta. 
Dr. Karjalainen sudarė pla
tų koalicinį kabinetą, į kurį 
įeina ir trys komunistai.

Vėliausios Žinios
Santa Cruz De Tenerife.— 

Liepos 19 dieną Atlantiko 
vandenyne ant norvegų lai
vo “Fulvia” kilo gaisras. Ja
me buvo 721 ’žmogus. Visi 
tapo išgelbėti.

Stockholmas. — Kas nors 
įmetė bombą į Ispanijos tu
ristinę agentūrą. Nors na
mas apardytais, bet iš žmo
nių niekas nenukentėjo.
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Apie Tarybų Sąjungos ir 
Rumunijos sutartį

MUS pasiekė liepos 8 dienos vilniškė “Tiesa,” kurioje 
išspausdintas šiomis dienomis padarytos naujos tarp 
Tarybos Sąjungos ir Rumunijos sutarties tekstas. Doku
mentas yra didžiulės istorinės ir pasaulinės reikšmės. 
Kaip žinia, apie šią sutartį buvo labai daug rašoma Ame
rikos komercinėje spaudoje su visokiomis savotiškomis 
išvadomis, su tikslu, žinoma, tarpe tų kraštų santykius 
pabloginti.

Tai kas gi toje sutartyje pasakyta?
Bene svarbiausias sutarties punktas yra pirmutinis, 

kuris skamba taip:
“Aukštosios susitariančios šalys sutinkamai su soci

alistinio internacionalizmo principais ir ateityje stiprins 
amžiną, neišardomą abiejų šalių tautų draugystę ir vys
tys Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir Rumu
nijos Socialistinės Respublikos bendradarbiavimą politi
kos, ekonomikos, mokslo, technikos, kultūros srityse, 
remdamosi broliška pagalba, savitarpio nauda, suverenu
mo bei nacionalinės nepriklausomybės gerbimu, lygiatei
siškumu ir nesikišimu į vieną kitos vidaus reikalus.

Šalys intensyviau keisis patyrimu įvairiose socializ
mo ir komunizmo statybos srityse.”

Antrajame punkte abi šalys pasižada, jog jos “vys
tys ir gilins savitarpiškai naudingą ekonominė bei moks
linį techninį bendradarbiavimą, plės gamybinį'ir moksli
nį techninį kooperavimą.” Trečiajame punkte sakoma, 
kad jos “vystys bei plės abiejų šalių bendradarbiavimą 
mokslo, švietimo, literatūros ir meno, spaudos, radijo, 
televizijos, sveikatos saugumo, turizmo, kūno kultūros 
ir kitose srityse.”

Ketvirtajame sutarties punkte kalbama apie socialis
tinių šalių vienybę ir susitelkimą. Jos sako, kad jos “nuo
lat stos už socialistinių valstybių draugystės ir bendra
darbiavimo vystymą, už jų vienybės stiprinimą socializ
mo ir taikos interesais.” Penktas punktas pabrėžia ben
drą kovą prieš imperializmą, už šalių ir tautų nepriklau
somybę, už visuotinį ir visišką nusiginklavimą ir t. t.

Šeštajame ir septintajame punktuose kalbama apie 
Europos valstybių bendradarbiavimo vystymą bei palai
kymą gerų kaimynystės santykių. Ypač storai pabrė
žiamas reikalas išlaikyti, apsaugoti ir užtikrinti tas vals
tybines sienas Europoje, kurios tapo sudarytos po Antro
jo pasaulinio karo.

Labai svarbus sutarties aštuntas punktas, kuriame 
sakoma, kad jei vieną kurią šalį “ginklu užpuls kokia nors 
valstybė ar valstybių grupė... tai kita šalis... nedelsiant 
suteiks jai visapusišką pagalbą visomis savo žinioje tu
rimomis priemonėmis, įskaitant karinę, būtiną ginkluo
tam užpuolimui atremti.”

Taip pat abidvi šalys (9-ajame punkte) pasižada tar
tis “visais svarbiais tarptautiniais klausimais, liečian
čiais abiejų šalių interesus, siekdamos suderinti savo 
pozicijas.”

Ši istorinė sutartis “sudaryta dešimčiai metų ir bus 
automatiškai pratęsiama kiekvieną kartą sekantiems 
penkeriems metams, jeigu nė viena iš aukštųjų susita
riančių šalių jos nedenonsuos, pranešdama apie tai prieš 
dvyliką mėnesių iki atitinkamo termino pasibaigimo.”

Ši sutartis parodo, kad komercinės spaudos speku
liavimai apie kažin kokius giliausius pasidalijimus tarp 
Tarybų Sąjungos ir socialistinės Rumunijos yra nepa
grįsti.

Gerai... bet to neužtenka
SENATINĖ ginkluotų jėgų komisija patvarkė, kad 

valdžia neturi finansuoti kurios nors kitos šalies para
mą, teikiamą ginklais dabartinei fašistinei Kambodijos 
valdžiai. O tai, žinoma, reiškia, kad Amerikos doleriais 
neprivalo būti samdoma Tailando armija palaikyti ga
lioje dabartinę militarinę kliką Kambodijoje.

Žingsnys geras ir teisingas. Deja, jis nedaug tereiš
kia, jis neatsako į svarbiausią klausimą, būtent, jis nesu
laikys nei dabartinio Vietnamo karo, nei jo plėtimo. Se- 
natinė komisija ir visas Senatas turėtų vieningai pasi
sakyti už Vietnamo karo nutraukimą ir amerikinių jėgų 
iškraustymą iš Indokinijos tuojau, dabar. Aplinkiniais 
būdais bandymas pažaboti Pentagoną ir pakeisti Nixono 
politiką neduos pageidaujamų rezultatų. Nejaugi daugu
ma senatorių dar ir šiandien to nemato?!

Iš zoologijos sodo — 
į frontą

Amerikos Clarko Fieldo 
bazės (Filipinuose) karei
viai daug laiko praleidžia 
vietiniame zoologijos sode. 
Čia specialūs instruktoriai

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

‘juos moko kovos veiksmų 
džiunglėse. Per pastaruo
sius šešerius metus šiame 
Filipinų zoologijos sode bai
gė kursus 35,000 Amerikos 
kareivių, kurie po to buvo 
pasiųsti kariauti į Pietų 
Vietnamą ir Laosą.

Kas ką rašo ir sako
IR POPIEŽIUS PADARE 
JUOS MELAGIAIS

Chicagos kunigų “Drau
ge” (liepos 14 d.) išspaus
dinta popiežiaus Pauliaus 
VI kalba, kurią jis pasakęs 
šventinant Š. Petro bazili
kos rūsyje “lietuvių koply
čią”. Ši kalba įdomi tuo, 
kad joje popiežius nė žode
liu nekalba apie religijos ir 
bažnyčios persekiojimą Ta
rybų Lietuvoje. Vadinasi, 
popiežius padarė mela
giais tuos Amerikos lietu
viškus klerikalus, kurie nuo 
visų tvorų be perstoj.imo 
gieda apie religijos ir baž
nyčios persekiojimą Lietu
voje.

JIEMS TIKSLAS 
PATEISINA 
PRIEMONES

Chicagiečių “Vilnis” (lie
pos 15 d.) vedamajame “Pa
vergtų tautų savaitė” daro 
tokias pastabas:

Washington© reakcininkai vis 
dar kasmet skelbia “paverg
tų tautų savaitę”, įėjusią į ma
dą antikomunistinės isterijos 
metu prezidentaujant respub
likonui Eisenhoverįui. Nuosai
kesni politikieriai jau kelia 
klausimą, ar beverta tokią sa
vaitę skelbti, kada ji tapo tik 
šaltojo karo anachronizmas ir, 
ar išviso tos tautos yra pa
vergtos, kurioms ši savaitė yra 
taikoma ?

Daugiausia ši savaitė yra 
taikoma Pabaltijo tautoms 
kad visokiausio plaukėtų tau
tų nacionalistams Amerikoje 
neišblėstų antitarybinės nuo
taikos, kad rusentų ir skleistų 
reakcinius dūmus, teršiančius 
Amerikos buržuazinės demo
kratijos laisvių likučius, o la
biausia, kad tie nacionalistai 
rinkimų metu balsuotų už tos 
savaitės pasiskelbusius šali
ninkus.

Amerikoje, mat, tikslas pa
teisina priemones. Politikie
riams šį kraštui gėdą nešanti 
priemonė yra tikslo pateisini
mui. O kad tos tautos nėra 
pavergtos, jie labai gerai ži
no, bet jiems reikalinga, kad 
jos būtų “pavergtos“.

O KUR DAR “TIPSAI” 
IR KITI PARALIAI!

SLA seime dalyvavęs bos- 
tonietis Stasys Michelsonas 
savo įspūdžiuose ir patyri
muose palieja tokių protin
gų pastabų:

Tik nelaįmė, kad lenktynės 
į mėnulį, imperialistiniai Wa- 
shingtono karai ir kiti eksce
sai sunaikino Amerikos dole
rio vertę ir pasidarė tokia in
fliacija, kad viskas pabrango, 
kad nuvažiuoti į seimą netur
tingam mūsų broliui pasidarė 
gana sunku, nes kuopos nepa
jėgia savo delegatams išlaidų 
padengti. Labai pabrango ke
lionė, o prie viešbučio tai jau 
baugu ir prieiti... Vienam as
meniui kambarėlis Commodo
re viešbuty — $18 už naktį! 
Pirma už tokį kambariuką aš 
mokėdavau $4 ar $5. O jeigu 
žmogus dar nori nuvažiuoti su 
savo žmona, tai už kambariu
ką dviem žmonėm reikia mo
kėti jau $24. Jeigu seimas 
trunka keturias dienas ir jei
gu nakvoti tenka penkias na
ktis, tai vien tik nakvynė jau 
kainuoja $120, plus 6% mo
kesčių New Yorko valstijai. 
O kur pragyvenimas, kur “tip- 
sai” ir kiti paraliai ? (“K.’’lie
pos 8 d.)

ŠLYKŠTI PROVOKACIJA 
IR BIAURUS MELAS

So. Bostono menševikų 
“Keleivyje” (liepos 8 d.) ra
šoma:

Lietuviai ir dabar yra So- 
vįetijos vidaus priešai. Tik po 

Pirmojo pasaulinio karo jiem 
ne tiek rūpėjo nugriauti Rusi
joj sovietų valdžią (kaip “bal
tiesiem” rusam), kiek apsi
ginti nuo į jų kraštą atslen
kančių bolševikų. Tik dabar 
lietuviams rūpi ir sovietinę 
santvarką sugriauti.

Čia veikiausia bus paties 
redaktoriaus darbas. Kas 
gi kitas šitaip b i a u r i a i 
meluotų apie Lietuvos žmo
nes ! Šiuo biauriu melu 
siekiama pakurstyti Tarybų 
valdžią, kad ji pradėtų 
prieš Lietuvos žmones re
presijas, kad į juos ji žiūrė
tų kaip į savo vidinius 
priešus.

Bet, žinoma, veltui “K.” 
pastangos. Tarybų valdžia 
yra liaudies valdžia. Ji ne
gali liaudį laikyti savo 
priešu. Nelaiko ir niekados 
nelaikys.,

LABAI SUNKUS KELIAS
Pažangaus anglų kalba 

dienraščio “Daily World” 
leidėjai primena, kad jie 
dienraštį pradėjo leisti ly
giai prieš dvejus metus. Da
bar laikraštis įžengia į tre
čiuosius metus. Tie du me
tai buvo labai sunkūs me
tai- Neturint milijonų dole
rių ir riebių garsinimų (re
klamų), finansiškai išsiver
sti be galo: sunku.

Leidėjai primena, kad jų 
pasibrėžtas tikslas iki bir
želio mėnesio pabaigos gau
ti dienraščiui 6,500 naujų 
skaitytojų buvo nepasiek
tas. Gauta tiktai 5,0^0. 
Taip pat finansinis vajus 
dar labai toli nuo pasibrėž- 
to tikslo.

“Daily World” leidėjai 
prašo visus pažangius 
amerikiečius skubios para
mos.

Piešiniams—6,000 metų
Piešiniai, kurių amžius sie

kia 6,000 metų, aptikti oloje 
netoli nuo Italijos Maljes 
miesto. Juose vaizduojama, 
kaip du lankininkai medžio
ja elnią, taip pat įvairūs or
namentai ir kryžiaus pavida
lo ženklai. Tokie seni pie
šiniai Italijos teritorijoje 
aptikti pirmą kartą.

•

Karate universitete
Karate — tam tikra sa

vigynos rūšis. Neseniai jos 
kursas buvo įtrauktas į Ka
lifornijos universiteto stu
dentų fizinio parengimo 
programą. Kadangi ši im
tynių rūšis reikalauja dide
lės fizinės jėgos, universi
teto administracija nutarė 
jos mokyti tik jaunuolius. 
Tačiau studentės su tuo ne
sutiko. Savo reikalavimą 
jos motyvavo tuo, kad JAV 
sparčiai plečiasi banditiz
mas. Neretai studentės už
puolamos net universiteto 
miestelyje.

Šypsenos
Savikritiškas žmogus

—■ Žinai, — sako vienas 
bičiulis kitam, — aš apdrau-' 
džiau savo gyvybę 100,000 
dolerių. Juos po mano mir
ties gaus žmona. Ir dabar 
aš visuomet gėdinuosi ją pa
matęs, kad taip ilgai gyve
nu.

Ištrauka iš testamento
Vienas amerikietis rašyto

jas savo testamente įrašė 
tokią pastraipą:

“Prašau mano kūną po 
mirties sudeginti ir pelenus 
mesti tiesiai į veidą mapo 
leidėjui.”

IŠ LAIŠKU
Gerbiamas Redaktoriau!

“Laisvės” 36-tąjį numerį 
gavau tik šiomis dienomis. 
Jame radau išspausdintą 
legendą “Negeros durys.” 
Už išspausdinimą labai 
ačiū, bet tekste radau ke
letą korektūros klaidų : 
pirmojo stulpelio 23-oje ei
lutėje iš apačios į viršų iš
spausdinta: “Iš vieną ir 
antrą, ir trečią dieną,” tu
rėjo būti: “Ir vieną, ir an
trą, ir trečią dieną...,” o 
antrojo stulpelio 26-oje eilu
tėje iš viršaus į apačią iš
spausdinta “Nieko jis netu
ri, bet daugeliui duoda to, 
ką negali duoti turtingiau
sias žmogus,” turėjo būti iš
spausdinta taip: “Nieko jis 
neturi, bet daugeliui duoda 
to, ko negali duoti turtin
giausias žmogus”; antrojo 
stulpelio 29-oje eilutėje iš 
apačios į viršų išspausdinta 
“Bet senelis nesakė nieko, 
tik kažko nuliūdo, susimąs
tė, kažką negerai pamatė,” 
o turėjo būti: “Bet senelis 
nesakė nieko, tik kažko nu
liūdo, susimąstė, kažką ne
gero pamatė.” Antrojo stul
pelio paskutinėje pastraipo
je išspausdinta “Seneliui pa
dėkojus už vaišes, šeiminin
kas paprašė, kad teiktųsi 
jis apžiūrėti jo tuos naujuo
sius rūmus ir tartų dėl jų 
savo nuomonę.” Geriau 
būtų, kad būtų išspausdin
ta: “Seneliui padėkojus,., 
ir tartų dėl jų savo žodį.” 
Vadinas, visi žodžiai tie pa
tys, išskyrus patį paskutinį.

Būsiu dėkingas už patai
symą.

Edv. Levinskas

Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Džiaugiuosi, kad “Laisvė
je” pasirodo straipsnių iš 
įvairiausių sričių, kad laik
raščiui talkininkauja, kaip 
galima spėti, nemažas žur
nalistų būrys ir iš Lietuvės. 
Man susidarė įspūdis, kad, 
nors Jus, pažangiečius, sle
gia nelengva balto plauko 
našta, nors Jūsų gretos be
veik nepasipildo naujais 
žmonėmis, laikraštis vis 
vien reguliariai išeina. Dar 
daugiau: turiu pasakyti, 
kad jis, priešingai, darosi 
įdomesnis, paliečia aktu
aliausias problemas, nušvie
čia plačiausią klausimų ra
tą. Kiek matau, įsijungia 
naujos pavardės, vieni 
straipsniai lyg papildo ki
tus.

Aš jau gerokas laiko tar
pas susirašinėju su keletu 
Amerikos lietuvių. Vieni jų 
yra ten gimę ir labai ne
daug žino apie Lietuvą, ki
tus tėvai nusivežė į Ameri
ką dar labai mažus, ir jie 
teiraujasi apie viską Lietu
voje. Todėl man kilo min
tis kai kuriuos laiškus iš
plėsti, kad jie būtų įdomūs 
ne vienam konkrečiam as- 
meniui, o platesniam lietu
vių ratui Amerikoje, ir pa
siūlyti juos atspausdinti 
laikraštyje. Apsidžiaugiau, 
kad. tam Jūs pritarėte.

Nemaža gautų atsiliepimų 
paskatino mane įsiklausyti į 
kai kurių žmonių reiškia
mas nuomones aktualiais 
šių dienų klausimais. Sten
giuosi registruoti tai, kas 
jaudina daugelį visuomenės 
narių tiek čia, Lietuvoje, 
tiek pas Jus, kiek tat, žino
ma, man įmanoma suprasti.

Tačiau kai kurie mano 
laiškų nuorašai visai nepa
sirodė “Laisvėje.” Labai no
rėčiau sužinoti, ar jie lau
kia savo eilės, ar jie buvo

dėl tam tikrų priežasčių ne
tinkami laikraščiui. Jeigu 
jie nukeliavo į rankraščių 
krepšį, man būtų pravartu 
tat žinoti — norėtųsi tuose 
laiškuose išdėstytas mintis 
vėl paliesti kiek kitokiu as
pektu.

Jus didžiai gerbiąs
V. Ičius

Vilnius, 1970.VII.4
— * H

Nuo Redakcijos: širdin
gai ačiū jums už bendra
darbiavimą. Labai atsipra
šome, kad gavę jūsų straips
nius tuoj laišku neatsakome 
apie jų likimą. Mūsų sąlygo
se tai neįmanoma. Tuo 
klausimu teisingai nusi
skundžia ir kiti mūsų ben- 
dradarv;ai. šia proga ir 
juos atsiprašome.

Šiuo metu turime neiš
spausdinę tris jūsų laiškus 
“Albinui.” Viena, jie per 
ilgi, antra—jų temos, mums 
atrodo, nėra aktualios, pav., 
laiško “Apie natūralų ir ne
natūralų troškimų tenkini
mą.” Abejojame, ar jais ga
lėsime pasinaudoti. Atleisi
te.

Įvairumai
Kai nesiseka, tai nesiseka

Artisto Olivero Meksono 
iniciatyva Londone įvyko 
“Nevykėlių klubo” steigė
jų susitikimas. Susirinko 
advokatai, dailininkai, išra
dėjai, kuriems nesiseka gy
venime. Tačiau įkurti klubo 
nepavyko. Į žurnalistų 
klausimus Meksonas atsa
kė: “Aš nieko kito ir nesi
tikėjau. Priešingu atveju 
mes nebūtume nevykėliai...”•_•

Balandžio siurprizai
Kasmet balandžio vidury

je Amerikos gyventojai 
siunčia į Mokesčių valdybą

R. Mizaros konkurso laureate
“Mano gimtinė — Savilio- 

nių kaimas, kuris yra tarp 
Alytaus ir Merkinės,”—ra
šė R. Mizara savo knygoje 
“Žvilgsnis į praeitį.” Gimti
nė mena ir gerbia savo kraš
to sūnų. Alytaus rajono laik
raštis “Komunistinis ryto
jas,” “Nemuno” ir “Tary
binio artojo” kolūkiai kas
met rengia literatūrinius 
konkursus, skirtus Lietuvos 
liaudies rašytojo atminimui.

Minint 75-ąsias R. Miza- 
ros gimimo metines, buvo 
paskelbtos šių metų litera
tūrinio konkurso premijos: 
laureate tapo “Komunistinio 
rytojaus” redakcijos sky
riaus vedėja Filomena Pa- 
jaujytė.

... Aš t u o n m e t ė, vėliau 
studijos Kauno pedagoginė
je mokykloje, darbas su vai
kais lietuviškame kaime. 
Tik norėta pasakyti žymiai 

savo mokesčių korteles, ku
riose nurodomos metinėj 
pajamos. Kadangi mokes
čiai didėja, kai kurie mo
kėtojai šia proga išlieja sa
vo pyktį. Mokesčių valdyk 
bos įstaigų darbuotojai kaj£’- 
tu su kortelėmis gauna 
“siurprizų.” Dažni ausiai 
atsiunčiami marškiniai (at
sieit: paskutiniai marškiniai 
nuo pečių!). Vienas mokes
čių mokėtojas atsiuntė 
marškinių sagas, parašęs 
kortelėje: “O marškinius aš 
pasiunčiau praeitą kartą.”

Madų mėgėjų streikas
Italijoje, Veronos mieste 

madų mėgėjos surengė 
streiką. Streiko dalyvės rei
kalavo, kad moteriškų šu
kuosenų kainos būtų suvie
nodintas su vyrų, kadangi 
“šiuolaikinės vyrų šukuose
nos neretai dar įmantres
nės, negu moterų.” Tačiau 
kirpyklų savininkai iškėlė 
kontrpasiūl y m ą : ilgaplau
kius vyrus kirpti motery 
kirpyklose...

—:—• 
Nesėkmingas debiutas

• , >Giliai klysta tie, kas ma
ino, kad visi Britanijos par
lamento nariai puikūs ora
toriai.

Lordas John McDonal- 
das nepasakė nė vienos kal
bos per visus 38 metus, ku
riuos jis praleido lordų rū
muose. Neseniai jis galų 
gale ryžosi pakilti į parla
mento tribūną. Pakilo, at
vėrė burną ir ... vėl atsi
sėdo j savo vietą. Iš susi
jaudinimo jis užmiršo, ką 
ruošėsi sakyti.

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdovai pareiškė nepasiten
kinimą dėl JAV prez. Nix
ono nusitarimo mažinti 
amerikiečių jėgas Pietų Ko
rėjoje. Premjeras .Kwon 
grąso komunistų pavojumi 
ir rezignavimu. ' 

daugiau, ilgėtasi platesnės 
veiklos. Ir Filomena pasi
ryžta studijuoti žurnalisti
ka.

1964 metais sėkmingai bai
gusi studijas Vilniaus uni
versitete, ji pasirenka Aly
tų.

Sklaidau “Komunist i n i o 
rytojaus” laikraščio kom
plektus. Stebiu, kaip su kiek
vienu numeriu bręsta F. 
Pajaujytės žurnalistinis 
meistriš kūmas. Filomena 
rašo daug. Jos parengta 
medžiaga įvairi savo tema
tika, problematiška, jos cen
tre — žmogus, su savo pri
valumais ir silpnybėmis.

Danute Daugirdienė■4..
A. Brazaičio nuotraukoje1: 

laikraščio “Komunistinis ry
tojus” redaktorius S. Ples- 
kus įteikia F. Pajaujytei 
Rojaus Mizaros literatūri
nio konkurso premiją.
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LLD reikalai
Suvažiavimas

Mūsų suvažiavimas-konferencija įvyks rugpiūčio 20 
, d., 4114 W. Vernor Highway, Detroite, Detroito Lietuvių 
\klubo patalpose. Prasidės 11 vai. ryto. Taigi kviečia

me ir visus LDS seimo delegatus, kurie tik esate LLD 
nariais, atvykti diena anksčiau, kad galėtumėt dalyvauti 
mūsų suvažiavime.

Ar persunkus šis darbas?

Nominacijos
Nominacijos į LLD Centro Komiteto ir alternatų pos

tus jau užsibaigė. Komisija nominacijų blankams per
žiūrėti — Walteris ir Bronė Keršuliai ir Adelė Rainie
nė — suskaitė balsus. Užklausti apsiimti į nominuotus 
postus buvo tie, kurie gavo daugiau kaip 25 balsus.

Į Centro komitetą 1971-1972 metams kandidatuoja 
sekami: Ieva Mizarienė, Antanas Bimba, Katrina Petri- 
kienė, Jonas Grybas, Povilas Venta, Jonas Gasiūnas, Va
lys Bunkus, Lilija Kavaliauskaitė, Anne Yakštis ir Jonas 
Lazauskas.

Į alte matus kandidatuoja: Petras Šolomskas, Ste
phen Vetchkis, Adolfas Gilman, Domininkas M. Šoloms
kas, Mikolas Stakovas ir Elena Feiferienė.

Balsavimo blankai bus išsiųsti kuopų sekretoriams 
rugpiūčio mėnesį. Balsavimas tęsis nuo rugsėjo 1 d. 
iki spalio 31 d.

Džiugu, kad į Centro Komitetą kandidatais apsiėmė 
draugai, kurie ir nebūdami komitete daug mums pa- 

* dėdavo, tai yra: Lilija Kavaliauskaitė, Jonas Lazauskas 
ir Anne Yakštis. Taipgi smagu, kad mūsų ilgametis bu
vęs Centro sekretorius Domininkas M. Šolomskas įeina 

alternatų kandidatus. 4 V M ■■ ■•
Knygos

Dar šiais metais nariai gaus kitą knygą: Vytauto 
Kazakevičiaus paruoštą “Amžiais su gimtine/’ apie Rojų 
Mizarą. Centro Komitetas paskutiniame savo posėdyje 
nutarė duoti šią knygą nariams, kurie bus užsimokėję 
duokles už 1970 metus. Angliškai' skaitantiems duosime 
A. Bimbos knygą “Molly Maguires.”

Manome, kad knyga apie Mizarą pasieks mus apie 
rusgėjo mėnesį.

Duokles
Nuo praėjusio pranešimo į pilnai užsimokėjusių duo

kles kuopų sąrašą įėjo sekamos kuopos: 6 kp., Brockton, 
Mass.; 7 kp., Springfield, Ill.; 13 kp., Easton, Pa.; 30 
kp., Chester, Pa.; 68 kp., Hartford, Conn.; 72 kp., Great 
Neck, N. Y.; 75 kp., Miami, Fla.; 82 kp. Peoria, Ill.; 91 
kp., Phoenix, Ariz.; 110 kp., Rochester, N. Y.; 136 kp., 
Kearny, N. J.

Deja, dar didesnė pusė kuopų neprisiuntė mokesčių 
už visus narius, ogi jau įžengiame į antrąjį pusmetį. 

^Pasiskubinkite, draugai.
i e ......

Aukos knygų fondui
Nuo kovo 17 d. aukų gavome sekamai:
Juozukas iš Los Angeles, Calif.,

per A. Bernatienę............................... •. $500.00
A. Shultz (Šatas) prieš mirtį padarė testa

mentą, palikdamas $1,000 įvairioms pa
žangioms draugijoms. P. J. Blieka ir 
velionies našlė D. Shultz, Portland, Ore., 
išpildė draugo Šato testamentą. Mūsų 
Draugijai teko . ................................... 100.00

Detroito Lietuvių Moterų Pažangos klubas 
paskyrė Draugijai velionės M. Mikšienės 
sūnaus auką, kurią prisiuntė A. Wardo 75.00

75 kuopa, Miami, Fla., per J. Kancerį . •..........50.00
Po $10: Massachusetts Lietuvių Moterų Sąryšis, per 

Nellie Grybienę (sveikinimas suvažiavimui, kuris įvyks 
Detroite rugpiūčio 20 d.; S. Repšys, Rodney, Ont., 
Canada; 198 kp., Oakland, Calif., per K. B. Karosienę; 
J. S. Deltuva, Baltimore, Md.; Ada Šuplevičiene, Mont
real, Canada; Antanas Borden, Kenosha, Wis. (prisimini
mui jo mirusios žmonos Mary).

L. Tilvikas, 13 kp. narys, Easton, Pa., $6.00.
Po $3: Frank Kaulakis, Cloquet, Minn.; A. Staniulis, 

* ^Elizabeth, N. J., per K. Paciūną; Vera Smalstienė, Livo- 
M nia, Mich.; P. Kuliackas, Gardner, Mass.; K. Daugėla, 

11 kp. narys, Worcester, Mass., per W. Žitkų; Pauline 
Radusky, Wyoming, Pa.; Stanley Petronis, Athol, Mass.

Po $2: Ona Wellus, 20 kp. narė, Binghamton, N. Y.; 
J. Kamarauskas, Girardville, Pa.; F. Naginė,Keene,N.H.

Po $1: A. Bačėnas, Bexley, Ohio; P. J. Anderson, 
Webster, N. Y.; Mrs. M. Balukonis, 97 kp. narė, Wilkes- 
Barre, Pa.; Mrs. U. Gverdis, Villa Park, Ill.; F. Pikiūnie- 
nė, 17 kp. narė, Shenandah, Pa.; K. Markūnas, Law
rence, Mass.; S. M. Leesis, Saginaw, Mich.; S. Yorks, Sa
ginaw, Mich.; M. Liuzinienė, 20 kp. narė, Binghamton, 
N. Y., per A. Žemaitienę; Jonas Velička, Los Angeles, 
Calif.

K. Naravas, Shenandoah, Pa. 75c
’Širdingai ačiū visiems.

Nauji nariai
Sekamos kuopos gavo naujų narių nuo praėjusio 

pranešimo (kovo 17 d.): 2 kp., Boston, Mass.—2; 19 kp., 
Chicago, Ill. — 1; 20 kp., Binghamton, N. Y — 1; 22 kp., 
Cleveland, Ohio — 1; 28 kp., Waterbury, Conn. — 2;

Y 39 kp., Scranton, Pa. — 2; 45 kp., St. Petersburg, Fla.—• 
13 (pirmiau gavo 2, tai dabar turi jau 15); 75 kp., Miami, 

* Fla. — 1; 81 kp. (Moterų klubas), Ozone Park, N. Y.—1;
92 kp.,* Cicero, III. — 1; pavienis — 1.

Ieva Mizariene, Centro sekretorė

Buvęs JAV prezidentas 
Lyndon B. Johnson, kada 
jau atsistatydino ‘ iš prezi
dentystės vietos, yra viešai 
pareiškęs, kad jam “prezi
dento vieta buvo per dide
lė, darbas per sunkus.” Dar 
pridėjo, kad “visi politiniai 
darbai labai sunkūs” ir kad 
jis tą “žino.” Tai labai at
viras prisipažinimas, retas 
norėtų viešai tą apie save 
pasakyti.

Ar tai tas pats bus ir su 
mūsų prezidentu Richardu 
Nixonu? Dar taip trumpai 
jis prezidentavo, o jau dau
gelyje darbų suklupo. Pa
leido laisvai “skraidyti” vi
ceprezidentą Spiro T. Ag
new, o tas pamanė, kad jis 
turi labai “didelius sparnus” 
ir pradėjo kilti. Daugelį 
“savo sparnais” užgavo, ir, 
kaip matosi, tai greitai nu
tūps į rudą “molį.” Tik svas
tika jam tinka.

Prez. Nixonas pamatė, 
kad viceprezidento pečiai 
per siauri, už jų užsiglausti 
nėra galima. Jis pradeda 
steigti įvairias komisijas, 
kad jos rūpintųsi svarbiais 
reikalais, ir tik jam para- 
portuotų, kaip tas viskas 
vyksta. Komisijoms reiks 
skirti ir sumas pinigų, juk 
tam reikalingos ir išlaidos. 
Gerai, pinigų bus...

LBJ savais laikais pasky
rė labai garsias ir svarbias 
komisijas: vieną tyrinėti 
prezidento J. F. Kenedžio 
nužudymą, o antrą surasti 
miestuose sukilimų priežas
tis, ir jam raportuoti. Kaip 
viena, taip ir antra’ komisi
jos raportus išdavė... Ne 
tik raportus išdavė, bet ir 
parašė knygą, ką jos surado.

Bet knygos pasilieka kny
gomis. Pirmoji (726 pusla
pių knyga) neišrišo, kodėl 
ir kas nužudė prezidentą 
John F. Kennedy. Antroji 
“surado,” kad miestuose su
kilimai vyksta dėl ekonomi
nių ir rasinių priežasčių 
(knyga 664 pusi., 32 nuo
traukos ir 50 braižinių apie 
taiž kokio didumo buvo ir 
kokią žalą padarė tie sukili
mai). Trečia knyga apie 
riaušes Chicagoje, Demo
kratų nacionalinės konven
cijos laiku — 1968 metais 
(360 puslapių, joje telpa 170 
nuotraukų apie policijos 
žiaurumus).

Rodos, iš tiek daug knygų 
ir iš skirtų komisijų pa
teiktų raportų, jau galėjo ir 
prez. Nixonas surasti prie
žastis, kodėl kyla riaušės 
universitetuose, bei kodėl 
koleginis jaunimas ir abel- 
nai publika reikalauja baig
ti karą Vietname.

Bet ne! Prez. Nixonas 
birželio 14 ir 17 dd. pasky
rė dvi komisijas, kad vėl ty
rinėtų tuos pačius vargi
nančius klausimus, kaip ir 
LBJ. O kodėl skirti komisi
jas? Kodėl nedaryti to, ką 
jau pirmosios komisijosyra 
rekomendavusios ?

Pirmas, reikia, nieko ne
laukus, baigti karą Vietna
me. Antras, kreipti dau
giau atidžios į varguomenę: 
duoti darbo arba pašalpos 
bedarbiams, statyti daugiau 
gyvenamųjų namų, išnaikin
ti lūšnynus...

Į šį trumpą laiką prez. 
Nixonas jau pašalino 7 par
eigūnus iš savo personalo ir 
dar numatoma, kad vys lau
kan daugiau, nes kas tik pa
sipriešina jo reakcinei poli
tikai, tas jau eina laukąn. 
Jau “St. Petersburg Times” 
už birželio 21 dieną daro 
pastabą. “The Purge must 
stop now.” (Valymas turi 

sustoti dabar.) “Dėl labo 
šalies ir dėl labo valdžios.”

Viceprezidentas Agnew 
važinėja per miestus, kur 
jam ruošia banketus - priė
mimus vietiniai republiko- 
nai — dideli tūzai. Į ban
ketus įėjimas (kai kada) 
net $1,000, kai kada $500, 
o kai kada “tik” $250. Jo 
kalbos ten sutinkamos su 
dideliu entuziazmu... Ak, 
tai taip ir turi būti.' Jis kal
bas ir sako tik tiems, kurie 
turi daug pinigų.

Jau kai kuriuose miestuo
se yra pasiūlyta, kad se
kantis JAV prezidentas turi 
būti Spiro T. Agnew.

Kas nori pastumti į šalį 
Richardą Nixoną? Ar jis 
pasitrauks į šalį taip leng
vai, kaip L. B. Johnsonas? 
Veikiausia stambusis kapi
talas įmato, kad vidurys iš
nyksta. Amerika eina į kai
rę, ypatingai jauni žmonės, 
taigi ir reikia išstoti į patį 
dešinumą, į reakcijos pusę, 
kad išsilaikyti savo vietoje. 
Reakciją gąsdina dar ir tas, 
kad Kongresas nutarė duo
ti teisę balsuoti jaunimui 
nuo 18 metų amžiaus. Ge
rai, labai gerai...

Dzūkelis

St. Petersburg, Fla.
Pažangiečiai nepasiduoda 

senatvei, dirba, veikia iš pe
ties. Liepos 11 d. paruošė 
skanius pietus, buvo laiko 
ir pasišokti, žmonių taip pat 
nemažai susirinko. Svečiai 
iš toli linksmai leido laiką 
su pensininkais, dalis jų jau
nesnio amžiaus.

Susitikome su seniai ma
tytais Valiu ir Vera Bun- 
kais iš New .Yorko. Jiedu 
apsistojo pas Bunkaus bro
lį Praną ir jo žmoną Oną, 
kurie čia įsikūrę gal jau me
tai laiko. Valys buvo iš
kviestas pakalbėti. Iš jo 
kalbos suprasta, kad jisai 
yra energingas, daug vei
kiantis žmogus. Pramogoj 
su niujorkiečiais neteko 
šnektelt, tik sekamą dieną 
Magora parke, kada pramo
gos komisija vedė atskaitą 
prie kavutės, teko su Valiu 
pasikalbėti apie New Yorko 
ir apylinkės veiklą ir jos 
sunkumus šiais laikais. 
Persimetėva po žodį kitą 
apie spaudos išlaikymą, 
“Laisvės” 60-metinę sukak
tį ir ruošiamą puikųjį Al
bumą, bei apie LLD šaukia
mą konferenciją Detroite.

LLD vietinė kuopa dar 
nesvarstė siuntimo delega
tų. Veikiausiai rugpiūčio 2 
d. susirinkime bus iškeltas 
tas klausimas.

Kiti svečiai; Ruby Jesky 
iš Detroito atvyko aplanky
ti ligoninėje sergantį tėve
lį ir užsuko papietauti. V. 
Misiūnas iš New Yorko, 
Mr. ir Mrs. Malesko ir du
kra Terry iš .Chicagos, iš to 
pat miesto Mr. Rutkauskas, 
A. ir A. Jocių -sūnus Vytas 
ir marti Rita Jociai iš 
San Dįego, Calif., Edvardas 
Yuknis iš Chicagos atvyko 
aplankyti sveikstantį tėvą 
ir užsuko į pramogą pasi
kalbėti su pensininkais lie^ 
tuviais. Jono Stančiko arti
mieji iš Detroito — Villy ir 
Viola Williiams ir dukra 
Betty.

Apie ligos paliestus. Pra
mogose ilgus metus darba
vosi Natalia Lenigan. Per 
tūlą laiką skundėsi nesvei
kata, paduota į ligoninę. 
Jos gyvenimo vieta: 218 — 
19th Ave. South. Nepatir
ta, kurioje ligoninėje, Kor-

Norwood, Mass.
širdinga padėka

Mano mylimas ir brangus 
vyras ir vaikų tėvas Leonas 
Trakimavičius, po trumpo 
sirgimo, birželio 8 dieną mi
rė, palikdamas mus didelia
me liūdesyje.

Mes dėkojame visiems, 
kurie padėjo mums pergy
venti tas liūdnas ir grau
džias valandas laike šerme
nų. Dėkojam už gyvų gėlių 
vainikus, užuojautos laiš
kus, už atsilankymą į šer
menis ir palydėjimą į ka
pus.

Nuoširdžiai dėkojam ve- 
liiiomio broliui Vincui ir se
serėčiai Jenne Sesperaučei 
už didelę paslaugą šioje 
skaudžioje mūsų nelaimėje.

Ypatingai norime tarti 
širdingą padėką Stasiui 
Rainard už gražią pasaky
tą kalbą koplyčioje ir ant 
kapų. Taipgi ačiū M. Už
daviniui už parašymą ži
nios į “Laisvę”.

Dar kartą ačiū visiems, 
kurie bent kokiu būdu 
mums galėjot patarnauti.

Taipgi tariam ačiū laido
tuvių direktoriui Paul H. 
Kraw už simpatišką patar
navimą, ir Harold Ficger- 
ald už paruoštus pietus.

Per daugelį metų turė
jome pasipirkę “Laisvės” 
Namo Bendrovės vieną “Še
rą” už $25, kurį šiuomi 
gražinu Namo Bendrovei, 
aukodama savo vyro Leo
no garbei.

Taipgi dar pridedu sa
vo $10 laikraščio “Laisvės” 
reikalams.

Monce, žmona
William, Joseph,
Andrew, sūnūs

San Francisco.—Ant Gold
en Bridge dviem mašinom 
susikūlus žuvo 9 jaunuoliai.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Keliaujanti 

suvenyrų paroda
Palanga. — Gintaro mu

ziejuje atidaryta respubli
kinė keliaujanti suvenyrų 
paroda.

Joje eksponuojama 300 su
venyrų iš medžio, gintaro, 
keramikos, odos ir metalo.

Mažosios dailės ekspozici
ja iš Palangos keliaus per 
Klaipėdą, Telšius, Alytų, 
Kauną ir metų pabaigoje 
pasieks Vilnių.
Kablegramos iš Lietuvos

Į broliškas šalis
Vilnius. — Grupė aukštų

jų mokyklų studentų išvyko 
gilinti žinias į Lenkiją ir 
Vokietijos Demokratinę 
Respubliką.

Pernai Vilniaus inžineri
nio statybos instituto mies
tų statybos fakulteto stu
dentai ruošė kursinius pro
jektus Jogailos universitete 
Krokuvoje. Šiemet vilnie
čiai drauge su šios aukšto
sios mokyklos auklėtiniais 
dirbs Krokuvos bei kitų

telę galima siųsti į namus.
Agnes Pike sveiksta. 

Draugė šermukšnienė užsi
gavo koją, ir vyras nekaip 
jaučiasi.

Linkėtina visiems sergan
tiems greitai susveikti.

Jau laikas įsiamžinti į 
“Laisvės” Albumą. Prašo
me matyti kuopos komisiją, 
kuri pagelbės parašyti apie 
asmens praeitį ir priims 
mokestį.

Vikutis

HELP WANTED-MALE-FEMALE help wanted-male-female
AUTO GLASS INSTALLER. We 

are one of the biggest dealers in 
auto glass in A. The Northeast B. 
The nation, and we need an exper
ienced installer right now. Pay and 
benefits are tops. If you feel you 
qualify, call Robert Allen for an in
terview. 518-438-3529; or write: 
Robert Allen, 17 Marion Ave., South 
Glens Falls, N. Y. 12801.

(54-60)

Elizabeth, N. J.
Mūsų ligoniai

“Laisvės” skaitytojas Geo. 
Budris jau kuris laikas sun
kiai serga. Randasi Alexi- 
an Brothers Hospital, Room 
242. Jam baisūs skausmai 
buvo įsimetę į koją. Nebe
galėdamas pakęsti, turėjo 
sutikti koją nupiauti kiek 
žemiau kelio. Jau penkta 
savaitė po operacijos. Da
bar jau daug sustiprėjęs, 
daug linksmesnis, kad svei
kata eina geryn. Gerai pa
sikalbėjome; domisi pasau
liniais įvykiais; apgailes
tauja, kad daug bereikalin
gai nekaltų žmonių Vietna
me yra žudoma. Keista, jis 
sako, kai pagalavoji, juk tai 
tikra beprotystė. Čia kad 
ir seną koją, ir dar nesvei- 
kąj skaudančią, o visgi gaila 
leisti nupiauti. O ten, Viet
name, šimtais ir tūkstan
čiais jaunas, sveikas kojas 
ir viską šoviniais drasko, 
terioja. Iš to milijonieriai 
sau turtus kraunasi...

Kitas mūsų ligonis, tai A. 
Stasulienė, gyvenanti 831 
Magie Ave., Elizabeth, N. 
J. Jau kiek laiko nesvei- 
koja. Liepos 8 dieną pasida
vė į Elizabeth General Hos
pital, Room 264. Jau ke
linta diena yra daromas jos 
nesveikatos tyrinėjimas.

Linkiu ligoniams laimin
gai pasveikti.

V. Paulauskas

miestų projektavimo insti
tutuose, aplankys stambių 
statybų rajonus Slionske.

Penktus metus gilinti ži
nias, įgyti praktinių įgū
džių į Vokietijos Demokra
tinę Respubliką išvyko Vil
niaus universiteto germa
nistų grupės. Šįkart vilnie
čiai studentai klausys vo
kiečių kalbos ir literatūros 
istorijos paskaitų Graifs- 
valdo universitete.

Antanas Vaivutskas

Maskva. — 24-asis Komu
nistų Partijos kongresas 
nutarta laikyti 1971 m. ko
vo mėn.

Washin g t o it a s. — JAV 
Darbo Departamentas skel
bia, kad New Yorke ketu
rių šeimai pragyvenimui bū
tinai reikia pajamų $139.71 
i savaitę, $7,265 į metus.

Yardville, N. J. — Tele
vizorius padegė butą. Gais
re žuvo 3 vaikai ir pavojin
gai apdegė motina.

REAL ESTATE

GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 
yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modern kitchen, 2 
living roorqs, natural gas heat, epp- 
per plumbing, 1 acre. $35,000. 2 bed
room year round hillside house, 3Q0 
ft. from lake. Oil HA heat, large new 
kitchen, enclosed porch, w/w car
peting, $21,000. CHRISTMAN, Re
altor, Greenwood Lake, N. Y. 91|- 
GR 7-8708. (51-60)

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)

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)

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, 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. Modern infirmary. METHO
DIST HOME for AGED. Belmont 
and Monument Ave., Philadelphia. 
215-TR-8-3600. (50)^6)

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., Bronx, N. Y. 10467. 
Mr. LaFranco. 212-655-8121.

(53-59)

BAKER
Experienced in pies. Full time. 

Blue Cross after 90 days. MALLIS 
PIE BAKERY, 491 N. 3rd St., Phi
ladelphia." WA 5-3399.

(54-56)

COOK, Assistant, year around po
sition in a retirement hotel. Com
mercial, experience .not neccessąry. 
Excellent salary, pleasant environ
ment. Fine shore community.

609-399-0827. (54-60)

HOUSEKEEPER. Plain cooking 
for two adults, own room ąnd TV. 
Slepp ip. Huntingdon Valley, Pa. 
215-jyi 7-069^.

<54-56)
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Žiupsnelis
Liet

Patogumai
Šaltas, iš u p ė s Neries 

pumpuojamas vanduo aprū
pina dešimtis Balčiūno kai
mynų daržų. Į virtuvę at
vestas iš miesto vandentie
kio tinklo geriamas vanduo. 
Valgis verdamas ant gazi- 
nės plytelės. Čia gazu ap
rūpina atitinkama Vilniaus 
gazifikacijos įstaiga. Į klau
simą, kiek laiko Balčiūnų 
šeima praleidžia savo va- 
sarnamyje, o ne mieste 
jiems išskirtame bute, juo
kaudamas Stasys Balčiūnas 
atsakė: “Aš pats į daržą 
ir į vasarnamį pradedu va
žinėti balandžio pabaigoje, 
kai jau sniegas dingsta ir 
pašalai išeina. Bet kiti ma
no šeimos nariai nelabai 
rangūs sodo darbams.” Kai 
šaltesnis oras, Balčiūnai sa
vo kambariuose įsijungia 
elektrines plyteles. Indams 
plauti vandenį šildo dujomis. 
Rytais ir vakarais jie prau
siasi prie Neries.

Inžinieriaues pastogė
Sodo ir daržo ūkis, vado

vaujamas Stasio Balčiūno, 
tur būt, sudėtingesnis kaip 
mieste turimo buto ūkis. 
Buto remontą atlieka namų 
valdyba. O vasarnamio re
montas ir kiti darbai atlie
kami paties Balčiūno ran
komis.

Kaimynystėje susipažino
me su kitų sodais ir gra
žiais daržų nameliais. Kai
myno žabrausko namelis 
visai kitokio stiliąūš? Čia 
dar daugiau įvairumo me
džiagose ir spalvose. Tai 
paaiškinama ne tik skoniu, 
bet ir specialybe, žabraus- 
kas inžinierius. Jis prieš 
statydamas namą pats sau 
projektą padarė.

Dar toliau susipažinau su 
Vaičiūnų sodu ir namu. Čia 
jau nebegalima sulyginti su 
matytais sodais. Čia galima 
būtų pavadinti Mičiūrino 
eksperimentiniu ūkeliu, nes 
čia ir vynuogių vijokliai, 
apaugę jaunutėmis kekė
mis, ir slyvų krūmai per- 
skiepijami į abrikosus bei 
persikus. Čia pat ir išves
tinės gladiolės ir kitos gė
lės. Į šį sklypą lankosi ir 
gamtos mylėtojai ir aplamai 
smalsuoliai.
Instituto darbuotojų sodai

Pasivaišinę pas Balčiūnus 
ir pailsėję, užsukome į ana
pus Nemenčinės plento išsi- 
dėsčiusį Vilniaus Pedagogi
nio instituto dėstytojų ir 
tarnautojų sodus. Ir čia tik 
retas sodelio sklypas dar 
neturi vasarnamio. Tačiau 
po metų kitų čia kiekvienas 
apsirūpins savu nameliu. 
Aplankėme E. Kaupušo 
sklypą. Ji pati latviškos 
kilmės, o kalba lietuviškai, 
rusiškai, latviškai ir lenkiš
kai. Nors ji savo namelio 
dar neturi, tačiau ji čia at
važiuoja ramiai padirbėti. 
Ji rašo mokslinį darbą iš li
teratūros srities.

Braižytojas Sadauskas 
čia atliko daugybę savo 
dąrbų-užsakymų. Architek
tas Garmus savo sode pa
sistatė jo paties suprojek
tuotą namelį, kuris savo 
grakščiomis linijomis dau
gelio dėmesį atkreipia.

Vilniaus naujojo univer
siteto miestelio statybas 
taip pat juosia sodų zona, 
kuri prie miestelio teritori
jos prieina iš pietvakarių 
pusės. Kalbantis su šios zo-

A. Gilman 

įspūdžių iš 
uvos
nos sodininkais, juose jau
čiamas būkštavimas, kad 
Universiteto miestel i s, 
užuot p lė tęsi s į rytus ir 
šiaurę, nepasisuktų į pietus 
ar į vakarus ir nepasikėsin
tų į sodų zoną, šiuo metu 
tokio pavojaus nėra. Bet 
miesteliui plečiantis toks 
pavojus galėtų atsirasti.

Susisiekimas
Gerą pusdienį praleidau 

soduose. Į miestą grįžome 
autobusais, kurie Antakal
nio susisiekimo žiedą ir tro
leibusų liniją jungia su ke
liomis sodų zonomis. Mies
to vykdomasis komitetas 
atėjo į pagalbą sodinin
kams. Suprasdamas jų in
teresus minimas komitetas 
paleido kursuoti autobusus 
prie įvairių sodų masyvų. 
Todėl su transportu čia ne 
problema. Visi lengvai gali 
pasiekti savo daržus ir va
sarnamius. Iš tikrųjų, vyks
tant Valakampių, Nemenči
nės, Dvarčionių, Naujosios 
Vilnios, Pavilnio, Ukmer
gės, Utenos link, o taip pat 
kitomis kryptimis, bent ku
riuo dienos metu sutinkame 
daug daržininkų. Juos leng
vai atskiriame nuo šiaip 
keleivių, nes dauguma dar
žininkų vežasi kibirus 
braškių, pintines salotų, ri
dikėlių, agrastų ar kitų vai
siu bei daržovių.

Po darbo visomis krypti
mis iš Vilniaus priemies
čių į sodų zonas važiuoja 
pilni autobusai keleivių, tai 
s o d i n i n k ų šeimų nariai 
vyksta poilsiauti ir per
nakvoti. Iš ryto jie*vėl grįš 
į miestą—į fabrikus,* į įstai
gas ir kitus darbus. Sodai 
tapo antruoju butu, vasari
niu butu, Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų gyvento
jams. Sodai tapo poilsio 
zonomis, šeimyniniais ku
rortais.

(Pabaiga)

Our Rich Whites and 
Poor Indians

According to the New 
York Times, Monday, July 
13, a party was given by 
state assemblyman Andrew 
Stein and his wife to hon
or American Indians. It 
took place at their home in 
Southampton, L. I.

Not so long ago Mr. and 
Mrs. Leonard Bernstein en
tertained Black Panthers 
in theiixPark Avenue ap
artment. Mrs. Randolph. 
Guggenheimer had a dinner 
party for the Puerto Rican 
Young Lords.

“The American Indian got 
the biggest screwing in A- 
merican history,” said Stein. 
“This was their country 
and we took it away from 
them. We’ve ignored them 
for years. I think we 
should be doing what we 
can to correct this situa
tion.”

Mr. Stein had invited 
scores of Indians and hun
dreds of rich Southampton 
residents to this party. His 
black and white maids in 
gray uniforms with white 
aprons were passing trays 
of refreshments. The bar 
was busy.

“Awareness is really the 
most important thing we’d 
like to project,” said Sena
tor Fred R. Harris’ wife. 
“No more of this, To, the

Jonas Lukoševičius

Margas skill
Kiek kainuoja klausimas

“Neribotas gobšumas ir 
atsiradusios galimybės pasi
pelnyti bent čia, Amerikoj, 
akivaizdžiai demoralizuoja 
ir gydytojus... Yra ir tokių 
gydytojų, kurie atsilanko j 
senelių prieglaudą ir 40- 
ties ligonių paklausia “Kaip 
tau?,” už tą vizitą paskaito 
400 dolerių (po 10 dolerių 
už kiekvieną ligonį, tikriau, 
už kiekvieną “Kaip tau?”).

Šios liūdnos nauj ienos, 
apie kurias rašo Bostono 
“Keleivis,” Jungtinių Vals
tijų piliečių jau nebestebi
na: vienintelis dalykas, už 
kuri kol kas nereikia mo
kėti, yra oras. Bet ir tas 
pats labai užterštas.

Tas pats “Keleivis” tra
diciniame “Pasikal b ė j i m e 
Maikio su tėvu” rašo, kad, 
sakysim, juodos duonos sva
ras, anksčiau kainavęs de
šimt centų, dabar įkanda
mas tik už keturiasdešimt 
penkis...

Panašių faktų pilna ir vi
su kita JAV spauda, — ta
me tarpe ir lietuviškoji. Ži
noma, ir kas kaltas dėl ne
paliaujamai didėjančios in
fliacijos, būtent — karai, į 
kuriuos vis labiau įsivelia 
Nixono administracija. 
•. .Tik lietuviškiems “veiks
mingo” kirpimo laikraš
čiams vis pristinga drąsos 
surišti į vieną du tos pačios 
virvės galus. Mat, žymiai 
paprasčiau išsijuosus šaukti 
apie “prispaustus” ir “ken
čiančius” Tarybų Lietuvos 
žmones. 

• • •
Kas ką puola

Vieno JAV lietuvių laik
raščio redakcija spausdina 
savo skaitytojo laišką, ku
riame, be kita ko, rašoma: 
“...Juk ir šiandien tolimo
je Azijoje — Vietname, La
ose, Kambodijoje — komu
nistai puola ginkluotomis 
jėgomis ir nori savo jungą 
uždėti ir tiems, kurie jo dar 
neturi.”

Taigi, Azija tolokai nuo 
Washingtono, ir visai nesu
prantama, kaip tie vietna
miečiai gali pulti Ameriką, 
ketindami uždėti jungą? 
Laikraštis to nepaaiškina 
savo kietakakčiui skaityto
jui, nežinančiam, kad ne 
Azija atsibeldė į Ameriką 
ant reaktyvinių naikintuvų, 
sėdama bombas ir napalmą, 
o atvirkščiai. 

• • •
“švelninama”

Londono “Europos lietu
vyje” prieš kurį laiką pasi
rodė minčių, kad, esą, reikia 
švelninti tarpusavio gin
čus; kitaip tariant—nekelti 
dienos švieson perdaug aš
trių ir nemalonių faktų.

Ir “švelninimas” Europos 
lietuvių laikraštyje jau pra
sidėjo. ..

Tą pastebėjo ir “E. lietu
vio” skaitytojas, pasirašęs 
“T. Vidm.”:

“Kadangi prenumeruoju 
tik vieną “Europos lietuvį’1’ 
ir gaunu iš jo informacijas 
lietuviškais reikalais, tai 
priėjau išvados, kad jame 
tik praeities ir dabarties 
“švelnūs tiesos sakytojai.”

Staiga iš pirmojo pusla- 

poor IndianšA That’s out. 
We want to beinore posit
ive.”

Among the invited guests 
were also Senator Jacob K. 
Javits.

Itee 

is pasklaidžius 
pio dingo... komentatorius 
S. Baltaragis. Matyt, buvo 
“sušvelnintas”...

Kažkada iškrito iš “E. 
liet.” puslapių ir K. Plau- 
čiūnas, nuosaikiai recenza
vęs Lietuvoje leidžiamąsias 
knygas. Kodėl?”

Atsakymas paprastas: ogi 
vis dėl jau minėto “švelnini
mo.”

Įvairioje spaudoje jau bu
vo komentuota “Encyclope
dia Lituanica” pirmasis to
mas. Be įprastų ir tokiu 
atveju privalomų kompli
mentų parodomi ir stambūs 
trūkumai.

Štai T. Burčinas “Darbi
ninke” rašo: “Menas pasi
ėmė 12 psl., ir duota vos 
viena nuotrauka iš Lietuvos 
dailininkų šiandieninių dar
bų... Taip ir gundo mintis: 
jei kiekviena biografija (jų, 
atrodo, “E. L.” tikrai dau
giau, negu pakankamai) bū
tų dviem eilutėm sumažinta, 
gerokai susitaupytų vietos 
pagrindiniam lituanistiniam 
straipsniam.”

Tai tik vienas tiesos ylos 
bakstelėjimas: juk visam 
leidiniui būdinga ne noras 
objektyviai pristatyti Lie
tuvą, jos žmones ir jų dar
bus, o iškelti “veikėjus,” 
“veikėjukus.”

“E'. L.” pirmame tome 
“užmiršta” pristatyti netik 
dabartinės Lietuvos daili
ninkų darbai: čia nutylima 
beveik viskas, ką po karo 
pasiekė Lietuvos mokslinin
kai, inžinieriai, menininkai, 
architektai. Jeigu tai daro
ma pigiuose ir paskubomis 
suregztuose propagandi
niuose “veiksnių” straips
niuose — daugiau ar ma
žiau suprantama: jie 
iš to duon ą valgo; 
bet nutylėti pagrindinius 
faktus leidinyje, pavadinta
me “enciklopedija” — reiš
kia tiesiog, kvailinti jos 
skaitytojus. Matyt, toks ir 
yra vienas “E. L.” išskaičia
vimų : o gal anglų kalba 
skaitąs skaitytojas žinių 
apie Lietuvą semsis tik iš 
šios knygos?

...Neveltui net pačių 
“veiksnių” spauda privers
ta tiesiog pirštu rodyti gau
sias ir įvairias “E. L.” pir
mojo tomo nuodėmes.

Komunistų Partijos pirmi
ninkas Henry Winston grį
žęs iš Sudano raportavo, 
kad ši Afrikos respublika 
turi pažangią valdžią, kuri 
suteikia žmonėms laisvę, pa
laiko ryšius su socialistinė
mis šalimis ir kovoja prieš 
imperializmą.

Komunistų Partijos kan
didatų įrašymui į rinkimų 
sąrašą piliečių parašų vajus 
sėkmingai pradėtas. Vieną 
dieną gauta daugiau kaip 
1,000 parašų.

Parašų rinkėjai raportuo
ja, kad daugelis piliečių, pa
prašytų pasirašyti ant peti
cijų, mielai pasirašo.

Washing tonas. — Vyriau
sias mineralinis ekonomis
tas D. B. Brooks pareiškė, 
kad jis paleistas iš darbo 
tik dėl jo antikarinio nusi
statymo.

Detroitas. — Tele vizijų 
streikuojantieji darbininkai 
gauna paramos iš daugelio 
unijų._________

Jakarta.— Indonezijos mi- 
litarinė valdžia atėmė balsa
vimo teisę arti dviem mili
jonams piliečių, kurie esą 
“komunistams simpatingi.”

Ir Komunistų Partija stato 
savo kandidatus

stato savo kandidatus
Amerikos Komunistų Par

tijos niujorkiškė organiza
cija paskelbė, kad ji labai 
aktyviškai dalyvaus atei
nančio rudens rinkimuose 
ir turės savo kandidatus. 
Jos kandidatai yra plačiai 
New Yorko valstijoje žino
mi veikėjai.

Į valstijos gubernatoriaus 
postą Komunistų Partija iš
kėlė Rasheed Storey kandi
datūrą. Tai palyginti am
žiumi dar jaunas vyras, bet 
jau gerai pasireiškęs dir
bančiosios liaudies kovose. 
Jis yra KP New Yorko val
stijos organizatorius. Jis 
buvo šios partijos kandida
tas į New Yorko miesto ma
jorus.

Į gubernatoriaus pava
duotojo vietą Komunistų 
Part, nominavo Mrs. Grace 
Nora Newman, buvusią 
Freedom and Peace partijos 
kandidatę į šalies Kongre
są. Mrs. Newman labai pa
sižymėjus kovotoja prieš 
Vietnamo karą.

Komunistų Partijos kan
didatu į senatoriaus vietą 
yra Arnold Johnson. Tai 
aukšto išsimokslinimo žur
nalistas ir veikėjas. Jis jau 
66 metų amžiaus. Anais me
tais tris metus išbuvo kalė
jime kaip politinis kalinys, 
nuteistas pagal Smith Act.

Iš 18-to kongresinio dist- 
rikto (Harlemo) komunis

MIESTE PASIDAIRIUS
Building Service Employees 

Unijos lokalas 32 B nutarė 
mokėti benefitus apartmen- 
tinių namų streikuojan
tiems tarnautojams.

Iš 6,000 tarnautojų strei
kuoja daugiau kaip 2,000, 
kurie dar nesusitarė su na
mų savininkais dėl naujo 
kontrakto.

__ .c•
Federaliniai ir miesto 

agentai areštavo 8 gemble- 
rius. Juos kaltina organi
zuoto kriminalizmo palai
kymu.

Policistas Kaplan areš
tuotas ir kaltinamas augini
mu savo darže marijuana 
tabako.

_ ••
Puertorikiečių grupė, su

sidedanti iš Jaunųjų Lordų 
partijos, buvo užėmusi Lin
coln Hospital administra
ciją.

Jie kaltina ligoninės ad
ministraciją už netvarką, už 
žemas darbininkams algas 
ir prastą ligonių priežiūrą. 
Jie nurodo, kad ligoninėje 
ligonių mirtingumas yra ne
normaliai didelis.

Porą išeinančių iš ligoninės 
policija areštavo ir kaltina 
juos nelegaliu ginklų turė
jimu.

Miesto majorui Lindsay 
vra primetama, kad jis tu
ri perdaug visokių patarė
jų. Jie brangiai atsieina, o 
naudos iš jų labai mažai.

Majoras sako, kad juo 
daugiau patarėjų, tuo ge
riau. Jie su savo patari
mais padeda valdžiai orien
tuotis visokiais klausimais.

Policija suareštavo Reu
ben Rodriguez. Kaltina jį, 
kad jis nušovė 3 metų ber
niuką, gulintį lopšyje. Rod
riguez prisipažino, kad jam 
sėdint ant gaisrinių laiptų 
ir vartant šautuvą, staiga 
šautuvas iššovė, kulka per 

tų kandidatas yra Kongrese 
Mr. Jose Stevens. Jis yra 
vienas iš įkūrėjų Jaunųjų 
Darbininku Išsilaisvinimo 
Lygos.

Paskelbdama savo kandi
datus, Komunistų Partija 
iškėlė visą eilę klausimų, 
kuriais jinai per rinkiminę 
kampaniją stengsis pasiek
ti balsuotojus.

Pirmutinis Komunistu 
Partijos reikalavimas yra, 
kad Jungtinės Valstijos 
tuojau nutrauktų Vietnamo 
karą ir ištrauktų visas mi- 
litarines jėgas iš visos Indo- 
kinijos.

Antras reikalavimas, tai 
kad būtų paleisti iš kalėji
mo visi politiniai kaliniai ir 
kad būtų liautasi persekioti 
juoduosius ir portorikie- 
čius.

Savo rinkiminėje progra
moje komunistai toliau rei
kalauja, kad vyriausybė nu
trauktų visus prieš darbi
ninkus veiksmus ir kad bū
tų padarytas galas infliaci
jai. Jie reikalauja, kad bū
tų atšaukti visi tiek miesto, 
tiek valstijos “sales taxes”.

Komunistų Partija žada 
nesigailėti pastangų, kad 
per šiuos rinkimus būtų pa
siekta plačiausia liaudies 
vienybė prieš karą, prieš 
reakciją, prieš infliaciją.

Apie tai bus plačiau kal
bama kituose partijos pra
nešimuose.

kaimyno langą pataikė į 
miegantį berniuką.

•
Šeši oro inspektoriai ap

kaltinti už užsigynimą, kad 
jie nieko bendro neturėjo su 
papirkinėjimų proga. Pasi
rodo, kad jie yra įsivėlę į 
papirkinėjimus.

•
, Brookdale Hospital ant 
Linden Blvd, ir Rockaway 
Parkway nuolat piketuoja
mas. Pikete dalyavuja dau
giausia negrai ir puertori- 
kiečiai.

Piketininkai reikalauja li
goninės pagerinti ligonių 
aptarnavimą.

New Yorko mokyklų sis
temos vedėju paskirtas Dr. 
Harvey Scribner, importuo
tas iš Vermonto valstijos. 
Jo tarnyba tęsis trejus me
tus. Metinė alga—$53,000!

_ •
Miesto policijos komisio- 

nierius H. Leary Washing
tone senatinėje tyrinėjimo 
komisijoje skundėsi, kad 
New Yorke bombinimai yra 
pasiekę gigantiškas ir pavo
jingas proporcijas. Taip pat 
labai paaugo bombinimo 
gąsdinimų skaičius. Pernai 
per visus metus buvo tegau
ta 3,300 tokių gąsdinimų, o 
šiemet tik per pirmuosius 
šešis mėnesius gauta net 6,- 
000! _ • • 1

Policininkų organizac i j a 
laimėjo teisme prieš mies
to valdžią algų klausimu. 
Algos bus pakeltos $100 per 
mėnesį. Tai palies daugiau 
kaip 25,000 policininkų. 
Miestui atsieis daugiau kaip 
200 milijonų dolerių per 
metus.

Rep.

Maskva. — čia atvyko Ja
ponijos sostinės darbo uni
jų delegacija, kurią iškvie
tė TSRS darbo unijos.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da^ 
tą.

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, 
Pa tten bu rg, N. J.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

Aplankius K. Devetzko
Susitarėme su A. černe- 

vičiene, A. Kučinskiene, M. 
V. ir aš aplankyti draugą 
Devetzko. Ilgai jau nema
tėme jo mūsų parengimuo
se, o buvo laikai, kai jis ne- 
apleisdavo nė vieno paren
gimo.

Nuvykę, atradome jį la
bai nusilpusioje sveikatoje. 
Jam jau 90 metų. Jis nu
džiugo mus pamatęs — pa
gyvėjo.

Kazys sako, kad apylinkė
je, kur jis gyvena, didžiuma 
lietuvių išmirę, išvažiavę 
bei nusenę. Jeigu kur dar 
yra koks draugas, jau dėl 
senatvės negali vienas kito 
aplankyti.

Devetzko gyvena pas d^- 
krą, kuri prižiūri jį. Ji y^a1 
slaugė ir dirba netoli ligoni
nėje. Abu buvo labai pa
tenkinti, kad aplankėme, ir 
atsisveikindami prašė pa
sveikinti visus laisviečius. 
Būtų, gerai, kad turėdami 
laiko draugai aplankytų 
drg. Devetzko. Jo adresas: 
513 Glenwood Ave., Brick 
To^yn, N. J. 08723. Važiuo
jant Garden State Parkway 
reikia išsisukti ant “exit 
91.”

*

Parvažiavę į namus ra
dome Kučinskienės na
mą liepsnose ir dūmuose 
paskendusį. Labai sukrėtė 
A. Kučinskienę šis reginys, 
nes prieš mėnesį laiko su
degė namas tik už sienos 
nuo jų namo. Uždegimai 
čia dažnai pasikartoja. Įėr 
jus į vidų, radome daug dji- 
mų ir dujų. O ugniagesiai 
liepė nenusirengti einant 
gulti, nes gaisras gali kilti 
iš naujo.

A. Kučinskiene ieško 
kambarių. Jei kas žinote, 
praneškite per “Laisvę.” 
Gaila draugės. Ji visuomet 
dalyvauja mūsų parengi
muose.

G. Warisonas

New Yorkas. — Populia
rus žurnalas “Life” reika
lauja ištraukti visus ameri
kiečius iš Indokinijos.

Bostonas. — Didelė moti
nų grupė išvyko Washing^ 
tonan sudaryti prieš karjį 
protesto pikietą, kai lanky
sis penktadienį Anglį joa 
princas Charles ir princesa 
Anne.




