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KRISLAI Karas sudaro studentų Nixonįts\prieš “dideles išlaidas”
Nori pašalinti Hoover j 
Dabar kambodizuojame
Pelnas virš visko
65 proc. už streikų teisę 
Moterys politikoje atsilieka 

J. Gasiūnas
Senatorius Eugene McCar

thy, kritikuodamas FBI direk
toriaus Hooverio raportą apie 
juodųjų pantherių ir studen
tų politinę veiklą, pareiškė:

“Raportas patvirtina Įrody
mą, padarytą kitų ir taipgi 
jnano, kad Hooveris turi būt 
pašalintas ir visas FBI peror- 

tganizuotas”.
^Hooverį pašalinti ir FBI per

organizuoti jau seniai reikė
jo. Ir dabar Hooveris ieško 
būdų, kaip sutremti “did
žiausią Amerikai pavojų’’, 
paeinantį iš juodųjų panthe
rių ir studentų politinės veik
los, o tuo pačiu sykiu jis ne
mato bedidėjančio pavojaus 
iš kriminalizmo pusės, kuo
met miestuose žmonėms bau
gu į gatvę išeiti.

Pažangusis dienraštis “Daily 
World’’ antai patalpino įdo
mią karikatūrą, kuri atvaiz
duoja dviejų amerikiečių ka
reivių pasikalbėjimą karo 
fronte Pietų Vietname:

“Aš ir vėl tau aiškinu: Mes 
vietnamizavome Kambodiją, o 
dabar kambodizuojame Viet
namą. Ar dabar aišku?”

Nixono skelbiama vietnami- 
zavimo ir kambodizavimo do- 
l&rina tikrai veikia. Karas 
.ifiįu išplėstas visoje Indokini
joje. Vidurio Rytai taipgi lau
kia tos doktrinos.

Commonwealth Shoe and 
Leather kompanija mokėjo 
savo darbininams po $3 į va
landą. Tos kompanijos prez. 
Sheskey surado išeitį gauti 
pigių darbo jėgų.

Jis paleido iš darbo visus 
darbininkus »p e r k ė 1 ė savo 
dirbtuvę į Europą ir dabar ten 
siuva tokius pat apavus euro
piečiai darbininkai, gaudami 
mokėti tik po 50 centų į va
landą.
Sheskey džiaugiasi atsikratęs 

amerikiečiais darbininkais ir 
dabar gali daug daugiau pel
no pasidaryti. O jam bedar
bių vargai visai neapeina. Pel
nas virš visko.

* Pagarsėjęs tyrinėtojas Louis 
Jlarris surado, kad 65 proc* 
^unerikiečių pritaria teisei
darbininkams streikuoti ir 
taipgi, kad streikų teisė turė
tų būt praplėsta tarp federa- 
linių, valstijinių ir miestų tar
nautojų.

Tyrinėjimas taipgi parodo, 
kad 61 proc. simpatizavo paš
to tarnautojų streikui.

Reikėtų panaikinti visus įs
tatymus varžančius darbi
ninkų streikų teisę.

žinote, kad prieš 10 metų 
Kongresan buvo išrinktų 17 
moterų, o dabar beliko tik 11.

Valstijų legislatūrose buvo 
347 moterys, o dabar—305. 
Valstijų atsakingose pareigose 
buvo 41 moteris, o dabar 30.
* Visur daroma pažanga, o 
moterys politikoje eina atgal. 
Moterys sudaro daugumą gy
ventojų. Jos—geros kovotojos 

*prieš karą, prieš rasinę dis
kriminaciją ir t.t. Jos netu
rėtų apleisti ir rinkimų.

kovoms priežastį
Washingtonas. — Prezi

dentinei komisijai dėl stu
dentų kovų raportavo liu
dininkai vienas po kito ir 
visi nurodė karą, kaip vy
riausią priežastį, dėl ko ko
legijose ir universitetuose 
nuolat kyla studentų nera
mumai, plečiasi kovos.

Senatoriai, mokslininkai, 
profesoriai, studentai per 
keletą dienų įrodinėjo, kad 
prezidentinė komisija visai 
nesiekia naikinti studentu v

Pasaulio komunistu pasitarimas
Berlynas, Rytų Vokietija.- 

Buvo čia sušaukta pasauli
nė komunistų atstovų kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
atstovai iš 33 šalių. Jung
tinių Valstijų komunistus 
atstovavo James E. Jack- 
son.

Aptarė jie komunistų vei
klos problemas ir Lenino 
mokslo įtaką pasaulyje. Nu
rodė, kad Kinijos komunis-

Gražiuolių karaliene— 
prieš kary kovotoja

f •, , • ♦ > • * • * -

Helena. — Montana vals
tijos išrinkta gražuolių ka
ralienė Kathy Huppe pa
skelbė, kad ji atsisako gar
saus titulo ir pasilieka iš
tikima kovotoja prieš kąrą.

Spaudos reporteriams ji 
pasakė, kad kaip kovotoja 
prieš karą negali patenkin
ti viršininkų, kurie reika
lauja, kad gražuolių kara
lienė “nesikištų į politiką,” 
atsisakytų kovos prieš karą.

Kalkuta, Indija. — Dvie
jų savaičių streike 18,000 
uostų darbininkų laimėjo al
gų pakėlimą ir darbo są- 
gų pagerinimą.

Londonas. — Anglijos 47,- 
000 uostų darbininkų tęsia 
streiką. Unija pradėjo strei- 
kieriams mokėti po maž
daug $12 į savaitę iš strei
ko paramos fondo.

15 milijonų neregių
New Delhis. — Indijos 

sveikatos ir šeimų planavi
mo ministras K. K. Shah 
skelbia, kad dabar pasauly
je yra daugiau kaip 15 mi
lijonų neregių.

Shah primena, kad vieną 
trečdalį neregių sudaro In
dijos gyventojai, kurių eko
nominė padėtis labai sunki.

Vilniuje išeinąs jumoro žur
nalas “Šluota” pastebi:

“Nenuostabu — juk žmonės 
dažnai atsitiktinai pargriūva, 
atsitiktinai pasigeria ir dar 
daug pridaro nepriklausomai 
nuo savo valios.”

Nuostabu, kai žmonės neat
sitiktinai begurkšnodami sa
ve nuodija — daugelis palie
ka aloholikais.

neramumo priežasties. Tuo 
metu senatinis apklausinėji
mo kambarys buvo pilnas 
publikos ir šviesų. Televizi
jos aparatai veikė, liudiji
mus perdavė publikai.

Tik karą baigus Indokini
joje galima tikėtis neramu
mų sumažėjimo kolegijose 
ir universitetuose. Kol ten 
karas siautės, neramumai 
taipgi plėsis. Vienatinė iš 
to išeitis nieko nelaukiant 
baigti karą.

tai Mao vadovybėje d a u g 
žalos daro Kinijos liaudžiai 
ir visam revoliuciniam ju
dėjimui, kovai prieš impe
rializmą.

Konferencija pasisakė už 
vieningą kovą prieš karą 
dėjimui, kovai prieš karą 
Indokinijoje ir Izraelio 
agresiją. Atstovų raportai 
parodo komunistų jėgų 
tvirtėjimą.

Ceilonas bus pilnai 
nepriklausomas

Colombo. — Ceilonas pa
darė pirmus žingsnius nu
kirtimui ryšių su Anglijos 
karūna ir parlamentu 
Premjerė Bandaranaike ga
vo savo šalies parlamento 
Įgaliojimą paskelbti respub
likinę konstituciją.
Ji pasakė, kad ateityje val

džios galia paeis iš savo ša
lies žmonių, o ne iš Angli
jos karūnos ir parlamento, 
kaip senoji konstitucija nu
rodo.

Justo Paleckio 
knyga Maskvoje

Neseniai Profsąjungų lei
dykla Maskvoje išleido Jus
to Paleckio knygą “Gyve
nimas prasideda” rusiška
me vertime. Knygoje au
toriaus atsiminimai iš 1939- 
1940 metų įvykių Lietuvoje, 
pasakojimai iš vaikystės 
laikų “Laiškai draugams 
savamoksliams,” eilė apsa
kymų — “Raudonasis sek
madienis” (apie 1905 metų 
sausio 9 d. įvykius, kada 
darbininkai ėjo prašyti caro 
malonės, o buvo sutikti kul
komis), “Bedievio laidotu
vės” “Pabudimas,” “Rūs
taus laiko aidai,” “Į sveika
tą!,” apybraiža “Mūsų tary
binis namas” ir autoriaus 
biografinė pažyma. Knygo
je 264 puslapiai.

Paskelbė apgulos stovį
Bogota. — Kolų m b i j o s 

prezidentas Restropo pa
skelbė apgulos (karo) stovį, 
kai šalyje kilo sujudimas 
dėl naujo prezidento inau
guracijos. .

Naujasis prezidentas Bor- 
ro bus inauguruotas rug
pjūčio 7 d.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas. apibarė Kongresą 
už nubalsavimą padidinti 
išlaidas “nesudarant paja
mų padengimui tų išlaidų.” 
Jis esąs labai susirūpinęs 
įvairių išlaidų didėjimu, 
kuomet pajamos tokių išlai
dų nepadengiaj

Nixonas nurodė, kad ir vi
si žmonės turėtų kaip gali
ma mažinti išlaidas, dau
giau taupyti. Didelis išlai
dumas prisideda prie inflia
cijos didėjimo.

Kongresinis demokratų 
vadas Albert ir senatinis 
demokratų vadas Mansfield 
pareiškė visišką nesutikimą 
su Nixono kritika, kaip ne
tinkama ataką Kongresui. 
Norint sumažinti išlaidas 
reikia mažinti gynybos, už
sienio paramos ir erdvių 
biudžetus, kurie labai daug 
finansų suėda ir infliaciją 
didina.

TSRS naujas darbo įstatymas
Maskva. — Aukščiausio-1*1

sios Tarybos sesijoje buvo 
priimtas naujas darbo įsta
tymas, nusakąs penkių die
nų 41 darbo valandos savai
tę; darbininką .'neturi teisės 
paleisti iš darbo be unijos 
(profsąj u n g o s) sutikimo; 
unijos turi tęisę dalyvauti 
rengiant ekonominius pla
nus ir t. t. Naujas įstaty
mas įeina galion sausio 1 d.

Aukščiausioji Taryba pa
reiškė, kad Izraelio vadovai 
visokiais būdais trukdo tai
ką Vidurio Rytuose, kad per 
pastaruosius trejetą metų 
tęsia agresiją prieš kaimy
niškas arabų valstybes, at
sisako pildvti Jungtinių 
Tautų rezoliuciją, reikalau
jančią pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių.

Statesboro, Ga. — Didžiu
lė tekstilės J. P. S te veri s 
imonė tapo apkaltinta 11 
kartų neteisingo darbo pra
sižengimu, atsisakymu ko
operuoti su unija, kurios 
nariais yra tos kompanijos 
darbininkai.

Vėliausios Žinios
Saigonas* ■— Liepos 22 die

ną viename mūšyje Ashu 
Valley krito 13 amerikiečių 
kareivių, o daugiau kaip 40 
sužeista. Tai vienas iš di
džiausių amerikiečių pralai
mėjimų šiame kare.

Pereitą savaitę dar krito 
66 amerikiečiai ir daugiau 
kaip 600 sužeista.

Į Saigoną pribuvo Ameri
kos delegacijos pirmininkas 
Bruce tartis su militarinių 
režimu dėl derybų Paryžiu
je*

Trenton, N. J. — Buvęs 
Newark© • miesto majoras 
Addonižio ir keturi jo pa
dėjėjai teismo rasti kaltais 
ėmime kyšių ir panaudoji
me valdžios vietų korupci
jai. Gali būti nubausti 20 
metų kalėjimu.

s-------------------------- —-------

Nixonas ir Thieu prieš 
taikos koaliciją

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pilnai užgyrė Sai- 
gono prez. Thieu pareiški
mą prieš bet kokią taikos 
koalicinę valdžią. Nixonas 
sutiktų turėti Pietų Vietna
me rinkimus, kuriuos, žino
ma. galėtų Thieu mašina 
kontroliuoti.

Nixonas sakė, kad jis su
teikęs Amerikos delegacijos 
vadui Bruce “naujas in
strukcijas” dėl taikos dery
bų Paryžiuje.

Washingtonas. — Justi
cijos departamentas trau
kia atsakomybėn keletą 
kompanijų ir vieną unijos 
lokalą, kaip palaikytojus 
diskriminacijos prieš mote
ris.

Tuojautinei taikai 
Thieu priešingas

Saigonas. •— Pietų Viet
namo prezidentas Thieu pa
reiškė, kad tie, kurie nori 
tuoj autinės taikos, norį ati
duoti šąli komunistams. Jis 
tokius vietnamiečius “muš 
iki mirties.”

Taika turi paeiti iš mūsų 
militarinių jėgų tvirtumo, 
kai bus sumušti mūsų prie
šai, Thieu aiškina. Bet to
kios taikos jis niekad nesu
lauks.

Claremore, Okla. — Tėvai 
surado uždusins tris mažus 
vaikus išmestame šaldytu
ve.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Sprogimas padarė bankui 
daug nuostolių, sužeidė 31 
žmogų.

. Maskva. — Gorkio fabri
kas pradės gaminti naujo 
modelio automobilius.

Paryžius. — Kurorto Ri
vieros apylinkėje išdegė 25,- 
000 akrų miškai, išvijo iš 
miškų daugiau kaip 20,000 
vasarotojų.

Philadelphia. — United 
Airlines džetinis lėktuvas 
besileisdamas nuslydo nuo 
kelio ir 11 žmonių sužeidė.

Maskva. — Danijos pra
monės paroda parodo, kad 
tarp Danijos ir TSRS pre
kyba gerokai pakilo.

Madridas.—Ispanijos po? 
licija areštavo daugiau kaip 
100 darbininkų atstovų, ku
rie laikė slaptą darbininkų 
komisijų konferenciją

Tokijas. — Japonijos an
gliakasių unijų federacija 
savo suvažiavime nusitarė 
pasiruošti naujoms kovoms 
už saugumo įstatymus.

TSRS didina premijas ūkio 
produktų gamybai pakelti
Maskva.— TSRS vyriau

sybė paskelbė Brežnevo 
siūlomą programą žemės 
ūkio gamybai pakelti. Pro
gramoje nurodyta, kad 
valstybė damokės mėsos ir 
pieno produktų kainas, ku
rios skaitomos aukštomis. 
Taipgi bus teikiamos pre
mijos už žemės ūkio pro
duktų gamybos padidinimą 
kolūkiams, valsty b i n i a m s 

Ragangaudžiai ieško aukti
Washingtonas. — Kon-a-----------------------------

gresinis Vidinio Saugumo 
Komitetas, pirmiau vadina
mas neamerikinės veiklos 
komitetu, pasiuntė laiškus į 
179 universitetus ir kolegi
jas. Jis reikalauja infor
macijų apie kalbėtojus ir ki
tus veikėjus, kad galėtų 
juos patyrinėti ir net kai 
kuriuos pabausti.

Kongresmenai Stokes, Pep
per, Preyer ir kiti pasmerkė 
komiteto ragangaudiškumą, 
kaip “tiesioginį kišimąsi į 
akademinę laisvę,” bandy
mą kontroliuoti politinę ko
legijų ir universitetų vei
klą. Jie pataria kolegijoms 
ir universitetams nesuteik
ti ragangaudžiams informa
cijų. '

Partizanai apšaudė 
prezidento palociy

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Partizanų šauliai paleido 
porą raketų, kurios nukri
to arti prez. Thieu palo- 
ciaus. Neraportuota, kiek 
raketos žalos padarė.

Militarinė komanda pra
neša, kad raketos buvo 6 
pėdų ilgumo. Ttarp palo- 
ciaus sargų kilo panika.

Washing tonas. — Sen. G. 
S. McGovern siūlo, kad Iz
raelio ir arabų taikos dery
bose dalyvautų Palestinos 
tremtinių organizacijų at
stovai.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos mokslo ir švietimo mi
nisterijos viršininkas E. W. 
Blatzheim, veikiausia nepa- 
nešdamas kritikos dėl jo 
darbo, pasikorė

Saigonas.—Amerikos mi
litarinė komanda paskelbė, 
kad iš Pietų Vietnamo grą
žina namo 2,900 amerikie
čių kareivių.

Pnompenh. — Kambodi- 
jos premjeras Nol išvyko su 
delegacija į Tailandą tikslu 
gauti daugiau militarinių 
jėgų kovai su partizanais.

Maskva. — Suomijos pre
zidentas Kekkonen, turėjęs 
pasitarimus su TSRS vado
vybe ir aplankęs Kievą, grį
žo namo.

ūkiams ir pavieniams, kurie 
kaip nors prisidės prie pa
kėlimo gamybos.

Kompartijos general inis 
sekretorius Brežnevas kri
tikavo nepakankamą pažan
gą agrikultūros srityje. 
240 milijonų naudotojų ti
kisi daugiau ir pigesnių 
žemės ūkio produktų, taipgi 
aukštesnės kokybės, sakė 
Brežnevas.

Susitarė TS ir Egiptas
Maskva. — Egipto prezi

dentas Nasseris, grįždamas 
namo, pasirašė bendrą su
tartį tarp TSRS ir Egipto 
dėl taikos Vidurio Rytuose.

Sutartyje pasakyta, kad 
Jungtinių Tautų rezoliuci
ja, priimta 1967 m. lapkri
čio 22 d., sudaro taikai pa
grindą. Rezoliucija reika
lauja Izraelio pasitraukti iš 
okupuotos arabų teritorijos.

Athens, G a. — Gasolinui 
užsidegus ir sprogus sužeis
ta 46 žmonės ir 300 paliko 
benamiais, kai jų namai su
degė.

Maskvoje tarsis dėl 
nepuolimo sutarties
Bonna. — Vakarų Vokie

tija sutiko tartis su Tary
bų Sąjunga dėl nepuolimo 
sutarties. Pasitarimai pra
sidės liepos 27 d.

Užsienio reikalų minis
tras Scheel atvyks į TSRS 
sostinę liepos 26 d. Jis tar
sis su TSRS užsienio reika
lų ministru Gromyko.

Havana. — šiais metais 
Kuba pasigamino cukraus 
8 su puse milijono tonų. Tai 
pusantro milijono mažiau, 
kaip buvo pasibrėžta. Pir
miau daugiausia buvo paga
minta 1952 m. — truputį 
daugiau kaip 7 milijonai to
nų.

Mažai buvę pagerbti
Londonas. — Iš Washing- 

no grįžo princas Charles ir 
princesa Anne. Be jokių iš
kilmių jie nuvyko į kara
lišką palocių.

Laikraščiai pareiškė, kad 
princas ir princesa nebuvę 
tinkamai Washingtone pa
gerbti. Tai esą kalti Bal
tieji rūmai ir Buckingham 
palocius.

San Antonio, Texas.—Juo
dųjų kareivių grupė pasiun
tė prez. Nixonui laišką, ku
riame ragina jį sulaikyti 
negrų užmušinėjimą ir rei
kalauja geresnės apsaugos 
negrais apgventuose rajo
nuose.
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Ar karas sutrumpėjo?
PREZIDENTAS Nixonas žadėjo, kad su invazija į 

Kambodiją jis sutrumpins Vietnamo karą ir atsteigs 
Indokinijoje taiką. Daugelis žmonių juo patikėjo. Dabar 
jie yra skaudžiai nusivylę. Jau net Pietų Vietnamo dik
tatorius Thieu sako, kad karui galo nesimato. Jis ma
no, kad nė kalbos negali būti apie karo baigimą per 
ateinančius metus. Šis karas gali nusitęsti dar keletą 
metų.

Daugiau negu šimtu procentų išsipildė mūsų ir visų 
pažangiečių numonė, kad šita kruvina invazija Vietnamo 
karą tiktai praplės ir prailgins. Dabar tai jau visiems 
aišku. Kambodija tapo paversta naujų mūšių ir sker
dynių lauku.

Nors kol kas viešai neskelbiama, bet gandai eina, 
kad kas nors panašaus yra uoliai ruošiama ir dėl Laoso.

Naujas susirūpinimas...
Liepos 20 dieną New Yorko spaudoje skaitome pra

nešimą iš Washingtono, kuriame, tarp kitko, sakoma:
“Per pastaruosius dvejus metus vyriausias Washing

tone susirūpinimas, tai Peru respublikoje augantis ne- 
prieteliškumas linkui privatiško biznio ir stiprėjanti 
draugystė su komunistinio bloko šalimis.”

Tai, žinoma, toli gražu nereiškia, kad Peru jau 
įstojo į revoliucinį kelią. Bet kad Peru liaudis ieško išsi
gelbėjimo iš savo buržuazijos ir užsienio kapitalistų iš
naudojimo ir priespaudos, tai nelieka jokios abejonės.

Panašaus nepasitenkinimo dabartine padėtimi pilna 
ne tik Peru, bet visose Lotynų Amerikos šalyse. Daugu
moje jų militariniai perversmai turi tiktai vieną tikslą, 
būtent, užgniaužti tą liaudies nepasitenkinimą. Jie be
veik visi yra padiktuoti amerikinio imperializmo inte
resų.

Minimas Washingtono susirūpinimas Peru reikalais 
gali baigtis naujais žygiais prieš tą šalį.

Akims muilinti propaganda
Iš šalies sostinės po šalį sklinda propaganda apie 

laikų pagerėjimą. Jeigu jūs to nematote, arba nejau
čiate, jeigu jūs nuėję į krautuvę išsigąstate pamatę 
ant kiekvieno dalykėlio pakilusią kainą, tai kas nors 
bus su jumis negerai. Mūsų aukštieji pareigūnai Wa
shingtone jums įrodys “faktais,” kad blogiausi laikai 
jau praeityje. Štai, sako, žiūrėkite, kaip gražiai mums 
pasisekė sulėtinti tą prakeiktą infliaciją. Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį ji pakilo 6.4 procento, o per antrąjį jau 
tik 4.2 procento. Net daugiau kaip dviem procentais 
mažiau.

Bet sulėtėjimas nereiškia sustojimą. Infliacija tebe
kyla. O tai reiškia, kad ir kainos tebekyla. Vieną mė
nesį gal mažiau, kitą gal daugiau, bet mums daiktus per
kantiems, baisu, kad jos tebekyla, ir kad tam jokio galo 
nesimato. K

Ekonominės padėties pagerėjimo veltui ieškotum ir 
darbų padėtyje. Priešingai. Nedarbas tebeauga. Nuo 
4.2 procento pašoko iki 4.8 procento. Tai reiškia, kad 
bedarbių armija paaugo dar keliais šimtais tūkstančių 
darbininkų.

Taigi, pasakos apie jau čia pat visiems mums ge
resnius laikus, yra akių muilinimo propaganda.

SAKO, ČIA 
NE RELIGIJOS 
KLAUSIMAS

“Daily World” bendradar
bis Tom Foley tame laik
raštyje liepos 17 dieną ra
šo apie įvykius Šiaurinėje 
Airijoje ir tenai verdančią 
kovą tarpe katalikų ir pro
testantų. Tuo svarbiu klau
simu jis paduoda Airijos 
Republikonų Partijos Mala
chy McB u r n e y nuomonę. 
Tasai veikėjas sako, kad iš 
tikrųjų pagrindinis klausi
mas nėra religinis klausi
mas.

Jis smerkia ir kaltina 
Anglijos imperializmą. An
glijos valdančioji klasė at
plėšė Šiaurinę Airiją nuo 
Airijos respublikos. Mr. Mc- 
Burney sako:

“Mes nesieksime ir ne
skatinsime tokios situaci
jos, kuri vestų prie sektan- 
tinio sustikirtimo tarp ka

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

LIETUVAITĖ 
GRAŽUOLĖ 
REAKCININKŲ 
ĮRANKIS

Filadelfietė Onutė Valaši- 
naitė yra neprasto grožio 
lietuvaitė. Ji tuo labai lai
minga ir turi teisę didžiuo
tis. Pranešama, kad ji lai
mėjo kontestą ir tapo iš
rinkta “Tautybių Karalai
te Philadelphijoje.” Tai ir
gi labai puiku.

Deja, ją “karalaite” pada
rė Republikonų Partijos 
Moterų skyrius. Ir pridu
riama, kad mūsų Onutė da
bar plačiai kur pasirodys ir 
padės populiarinti republi
konų partijį.

talikų ir protestantų darbi
ninkų. Mūsų kova yra 
prieš Anglijos imperializ
mą Airijoje.”

Mr McBurney šaukia vi
sus airius vieningai kovoti 
prieš tą visų bendrą prie
šą. Be to, jis sako, kad rei
kia kovoti už sukūrimą Ai
rijos Socialistinės Respubli
kos.

Pavogė jo didenybę
Skulptorius Dovidas Vį- 

nas iš brangakmenių ir 
aukso sukūrė nedidelį Bri
tanijos karūnos paveldėtojo, 
biustą. Skulptūra buvo de
ni o n s t r u o j a m a Londono 
Dailės amatų centre. Tačiau 
ten ji išstovėjo neilgai: va
gys pagrobė jo didenybės 
biustą, įvertintą 7.5 tūks
tančio svarų sterlingų.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvė®” paramai.

PRIEŠ IR APIE GAMTOS 
ŽALOTOJUS

Ne tik Amerikoje turime 
bėdos su beširdžiais gamtos 
teršėjais ir žalotojais. Kol 
kas visos pastangos su jais 
susidoroti, juos suvaldyti 
dar nėra davusios pagei
daujamų rezultatų.

Iš labai puikaus Česlovo 
Kudabos straipsnio “Žmo
gus ir gamta,” išspausdinto 
“Kultūros Baruose” (Nr. 
5), matome, kad su tokiais 
neklaužadomis prisieina 
kovoti ir Tarybų Lietuvo
je.

Pastebėjęs, kad Lietuvoje 
labai plėtojasi turizmas, 
kad p r a m o g i n i ų turistų 
skaičius kasmet auga ir 
augs ateityje, Kudaba sa
ko:

...Bėda, kad jų kultūra 
dar dažnai žema. Neišgy
vendintas paprastas indivi
dualizmas, kuris pasireiškia 
ir mažuose, ir dideliuose da
lykuose. Atvažiuoja štai šei
ma su mašina į paupį ir įsi
kuria su visu savo ūkiu pa
čioje graži a u s i o j e, pato
giausioje centrinėje visiems 
priklausančioje vietoje, ir 
visų nuotaika sugadinta. 
Tuo tarpu turėtų būti at
virkščiai. Arba štai Daugų 
ežero pusiasalyje, labai jau
kioje, visų mėgiamoje vie
toje staiga įsikūrė su ap
lūžusiu vagonu vienos Vil
niaus organizacijos darbuo
tojų grupė. Užėmė ten vie
tą, pridarė daug netvar
kos, ir tos jaukuruos nėra; 
poilsiauti kitiems neliko kur. 
Į kupiną rimties gamtą ve
žama daug tranzistorių, gi
tarų ir kitokio triukšmo. 
Neapsieinama be svaigalų. 
Mėgstama laisvai, nieko ne
sivaržant ir niekam neatsa
kant pasiausti, nepaisant 
pasekmių nei sau, nei aplin
kai. Juk kiek kyla dėl to 
miško gaisrų, būna žmonių 
aukų, užteršiami patys jau
kiausi paupiai, paežerės, pa
miškės.ear.

DAR IR ŠIAIS LAIKAIS!
Birželio 5 dienos “Vieny

bėje” pasirodė tokia infor
macija:

Lietuvius pranciškonus vi
zituoja ir jų veiklą tikrina 
generalinis pranciškonų vir
šininko Romoje atstovai 
gyvenąs New Yorke, italai 
viceprovinci j o 1 a s Tėvas J. 
M. Cassese. Lietuvių pran
ciškonų tvarkomas vietoves 
Popiežiaus atstovas pradėjo 
lankyti ir jų įstaigas bei 
turtus tikrinti gegužės 18. 
Tokius lietuvių pranciško
nų kontrolės ir veiklos ti
krinimus Romos pranciško
nų vadovybė atlieka kas 
tre j i metai. Popiežiaus 
atstovas patikrina lietuvių 

pranciškonų dvasinę ir ma
terialinę padėtį ir veiklą— 
kiek pajamų ir išlaidų, iš
klauso viršininkų praneši
mų ir peržvelgia santykius 
su visuomene. Ta proga, iš
renkama ar perrenkama 
pranciškonų vadovybė, pro
vincijolas, jo patarėjai, vie
nuolynų viršininkai ir kitų 
pranciškonų valdomųjų 
įstaigų vedėjai.

Lietuviai klausia: ar Po
piežiaus “komisarai” tvar
kys ir lietuvių pranciš
konų židinio reikalus? Taip 
atrodo ir jau pats laikas vi
suomenei tuo klausimu su
sirūpinti.

MENŠEVIKUI 
NEPATINKA, 
KAM SMERKIAMAS 
KAPITALIZMAS

So. Bostono menševikų 
“Keleivis” (liepos 15 d.) su 
baime ir pasibaisėjimu ci
tuoja Maskvoje leidžiamą 
anglų kalba žurnalą “Inter
national Affairs,” kuriame 
smerkiamas kapitalizmas ir 
imperializmas. Kaip, girdi, 
drįsta tarybiniai veikėjai 
kalbėti apie tautų ir valsty
bių taikų sugyvenimą ir 
tuo pačiu kartu apie kapi
talizmo neišvengiamą žlugi
mą, c

Minėta citata skamba ši
taip :

“Jėgos pasvirimas socia
lizmo pusėn pastatė naujon 
padėtin taikos ir karo klau
simą. Pramonėje ir moks
luose prasisiekusi So vie ti ja 
įsigijo tokių priemonių gin
tis, kad bet koks puolimas 
iš imperialistų pusės pa
smerktas neabejotinam ne
pasisekimui. Pirmą kartą 
istorijoje viršijančios jėgos 
persvara yra ne išnaudoto
jų luomų rankose, bet na
guose.-tų, kurie stata, socia
lizmą ir komunizmą. O šios 
rankos jėgą vartoja taikai 
ir t arptautiniam teisingu
mui. Tokiu būdu imperia
lizmo užsienio politika gy
vena krizę. • Taikingas su
gyvenimas betgi nereiškia, 
kad visuomenėse jau nebe
siekiama revoliucinių at
mainų. Atvirkščiai, toks 
sugyvenimas šitokias atmai
nas kursto ir revoliucinį 
vyksmą paspartina, tuo bū
du pabrėždamas ir pagilin
damas kapitalizmo žlugi
mą.”

Mums gi atrodo, kad čio
nai dėstoma labai sveikti 
mintis. Tikėti kapitalizmo, 
kaip socialinės santvarkos, 
amžinumu gali tiktai men- 
ševikiškas protas, kuris nie
ko nėra išmokęs iš istorijos.

PRIPAŽĮSTA, KAD 
LIAUDIS PRIVERTĖ

Net jau ir klerikalų Gedi
minas Galva kunigų laikraš
tyje liepos 15 dieną pripa
žįsta, kad Amerikos liau
dis privertė prez. Ni^oną 
ištraukti armiją iš Kambo
džos. Jis sako:

“Karinis amerikiečių įsi
kišimas didžiausio atkirčio 
susilaukė kraštę. Mes neži-, 
nome kiek ilgai būtų pre
zidentas karą tęsęs Kam- 
b o d. i j o j e, jei ne prasidė
jęs politinis spaudimas 
Washing tone ir jaunimo 
sambrūzdis. Šię nenuma
tyti įvykiai veųtė preziden
tą sau paskelbti ųltimatu,- 
mą, kad amerikięčiai kariai 
bus iš Kambodijos atšauk
ti iki liepos 1 d. Jis pažadą 
ištesėjo.”

Mielas Drauge!
Kai gausite šį laišką, jau 

šios dienos naujienos nebe
bus naujienomis, nes iš 
spaudos sužinosite apie pa
sikeitimus, įvykusius TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
vadovybėje. Šiandien įvy
kusioje šio šaukimo pirmo
je sesijoje išrinkti nauji 
abiejų rūmų pirmininkai. 
Sąjungos Tarybos pirminin
ku išrinktas A. P. šitikov, 
ligšiolinis Ohabarovsko sri
ties partinio komiteto se
kretorius, o Tautybių Tar- 
rybos pirmininke išrinkta 
J. S. Nasridinova, ligi šiol 
buvusi Uzbekijos TSR 
Aukščiau siosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkė. Mu
du su I. Spiridinovu pasi
traukėme dėl pablogėjusios 
sveikatos būklės, kaip buvo 
pažymėta iš anksto apta
riant numatomus pasikeiti
mus Seniūnų taryboje, ku
rios posėdžiui vadovavo N. 
Podgornas. Ta pat proga 
buvo pabrėžtas sėkmingas 
abiejų buvusių pirmininkų 
darbas ir išreikšta padėka.

Tai matai, mielas drauge 
Antanai, po 30 metų baigėsi 
mano darbuotė valdžios 
įstaigose, kur užėmiau 
vadovaujančius postus. Vėl 
galėsiu daugiau laiko ir jė
gų atiduoti žurnalistikai ir 
literatūrai. Tiesa, dar lie
ka TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputato pareigos, 
taip pat teks darbuotis mū
sų Parlamentinės grupės 
Taryboje bei visuomenės 
organizacijose. Vis dėlto 
tai bus lengviau, negu lig
šiolinis darbas su dažnais 
važinėjimais, dalyvavimais 

Del “Laisves” Albumo
Dėl kiekvieno didelio dar

bo kyla daug klausimų. 
Nemažai jų kyla ir dėl 
“Laisvės” 60-mečio Albumo. 
Į kai kuriuos klausimus jau 
buvo atsakyta, bet kai kas 
prašo vis daugiau paaiški
nimų. Mat, ne visi vieną 
kartą atsakytus klausimus 
įsitėmija, todėl tenka kai 
ką pakartoti.

Dėl fotonuotraukų jau bu
vo prašyta nesiųsti spalvo
tų, neigi iškirptų iš laikraš
čių. Pavieniam asmeniui ar
ba mažai grupelei juk nėra 
didelis daiktas nusitraukti 
paprastą “snapšatą,” ir jis 
šiam reikalui tiks.

Nežiūrint prašymo, kai 
kas vis dar atsiunčia spal
votą nuotrauką ir raštą su 
$5. O juk buvo ne kartą 
pabrėžta, kad už penkinę 
bus įdėta tik vardas-paavr- 
dė ir miestas.

Kiek žodžių galima para
šyti? Jau buvo rašyta, kad 
Albumas bus tokio dydžio, 
kaip ž. “Šviesa.” O jos pus
lapio tekstas užima 9 colius 
aukščio ir 6į colio pločio, 
arba 50 eilučių per visą pus
lapio plotį. Į vieną eilutę 
per visą puslapio plotį tel
pa, bendrai imant, 11 žo
džių. Taigi, visas puslapis 
gali sutalpinti 11 kartų po 
50 —550 žodžių. Pusė pus
lapio—275 žodžius. Ketvir
tis' puslapio — 132 žodžiai.

Tiesa, ne visi gali daug 
parašyti su kuo mažiausia 
žodžių. Tokie prašomi duo
ti Redaktoriui teisę savo 
raštus trumpinti, išmetant 
be kurių turinys gal nė kiek 
nenukentėtų.

Pavyzdžiui: Jei asmuo 
yra piemenavęs,, tai nėra 
būtino reikalo Albume iš
pasakoti visus savo pieme

parlamentinių ir kitokių de
legacijų priėmimuose, lydė
jimuose, diplomat i n i u o s e 
pobūviuose, posėdžiuose ir 
pasitarimuose, susijusiuose 
su komisijų darbu ir įstaty
mų paruošimu.

Tiesiog nuostabu, kaip 
greit prabėgo tie 4 metai to
kiuose darbuose Maskvoje. 
t5ia dar teks pasilikti kurį 
laiką, o paskui grįšiu į Vil
nių.,

Pasikeitė ne tik rūmų pir
mininkai, bet pasikeitimų 
įvyko ir komisijų sąstate 
bei vadovybėje. Tarybų Lie
tuvos atstovai yra visose 
komisijose, o Tautybių Ta
rybos Pramonės komisijos 
pirmininku išrinktas mūsų 
respublika Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduoto
jas K. Kairys. Kaip ir lig- 
šiol, TSRS A. Tarybos Pre
zidiumo pirmininko pava
duotoju išrinktas M. šu- 
mauskas, o TSRS Ministrų 
Tarybos sąskaiton įeina Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininkas J. Maniu- 
šis.

Trumpai sakant, tai to
kios naujienos iš ką tik įvy
kusios TSRS Aukščiausio
sios Tarybos VIII šaukimo 
sesijos.

Žymiu Tarybų Sąjungos 
gyvenime įvykiu bus TSKP 
XXIV suvažiavimas, apie 
kurio sušaukimą 1971 m. 
kovo mėnesį nutarė ką tik 
įvykęs TSKP Centro Komi
teto plenumas.

Ta proga siunčiu labas 
dienas ir geriausius linkėji
mus.

Justas Paleckis
Maskva, 1970.VII.14 

navimo vargus bei nuoty
kius. Jei buvai ar esi au
dėjas, tai nėra reikalo iš
pasakoti, kokiose audyklose 
ir po kiek metų esi dirbęs, 
kokios tos staklės, kokius 
audeklus audei, kokius ar
gumentus su bosais turėjai. 
Jei esi geležies darbininkas, 
tai ar būtinai reikia apipa
sakoti visus lydinius bei vi
sokias mašinas, kur jos 
siunčiamos, kam jos varto
jamos ir t. t.?

Sakysime—
Esu gimęs 1895 m. skur

džių valstiečių Jono ir Onos 
Šakočių šejmoj, buvusios ca
rinės Lietuvos Trakų ap
skrities Merkinės valsčiaus 
Česų kaime. Amerikon at
vykau 1910 metais. Dirbau 
anglies kasyklose. Esu pa
žangių organizacijų narys. 
Dalyvavau keliuose strei
kuose. Ilgalaikis “Laisvės” 
skaitytojas, rėmėjas ir va- 
jininkas; rašinėjau kores
pondencijas.

Tai tik 53 žodžiai. Ne
užima pilnai ketvirčio pus
lapio. O kiek daug infor
macijų apie asmenį pasa
kyta !

Bet šiuos dalykus galima 
išplėsti taip, kad. užtektų 
medžiagos knygai.

Jei į vieną puslapį būtų 
sudėti keturi ketvirčiai, tai 
kiekvienam jų tektų po 2 co
lius arba 12 eilučių. Bet jų 
visų be jokio atskyrimo juk 
nesugrūsi, todėl 1 colis lieka 
pertvaroms. Kitaip sakant, 
8 puslapio coliai tekstui ir 1 
colis pertvaroms.

Bet kas norės įdėti ir sa
vo fotonuotrauką, tai ji sa
vo dydžiu tiek vietos suma
žins žodžių skaičiui. Čia jau 
pats Albumo dalyvis turi 
vartoti savo sprendimą.

Fotonuotraukas leidykla 

tam tikru būdu gali suma
žinti, vadovaudamasi žodži^ 
skaičiumi — juo daugiau žo
džių, tuo mažesnė fotonuo
trauka, arba turi būti du<v 
ta teisė tekstą sutrumpin^

Dėl priekaištų. Kai kurie 
žmonės reiškia nepasitenki
nimą Albumo kainomis. Sa
ko, “milijonieriai,” nors ir 
nieko darbininkų judėjimo 
bei “Laisvės” labui neveikė, 
bet lengvai gali užsimokė
ti už visą puslapį, tai Albume 
bus aukštai įvertinti, o kur- 
rie neišteklingi, nors ir vi
są savo gyvenimą būtų ju
dėjimui paaukoję, bus" nu
skriausti.

Viename tokių laiškų ra
šoma: Pas mus yra asmuo, 
apie kurio gyvenimą bei 
nuopelnus galima būtų kny
gą parašyti, bet jis neištek- 
lingas, tai...

Bet koks geresnis planas 
Albumui siūlomas? Jokio! 
Juk jei apie vieną kitą as
menį parašysi po brošiūrą, 
ir jei koks “milijonierius!’ 
tokius raštus vienu leidiniu 
išleistų, tai būtų knyga apie 
porą asmenų, o ne albumas.

Į Albumą gi norime su
telkti kiek galima daugiau
sia “Laisvės” dar b u o t o j ų 
bei rėmėjų.

Pas mus “milijonierinių,” 
“Laisvei” bei darbininkų ju
dėjimui svetimų žmonių, 
kurie Albume užgožtų ti
kruosius jos rėmėjus, nėra. 
Netgi neteisinga yra sakyti, 
kad puslapiniai Albumo da
lyviai yra kokie “milijonie
riai.” Yra tokių, kurie la
bai neišteklingi. '

Pas mus yra dargi ir štai 
kokių “milijonierių”: Vie
nas ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, veik
lus pažangietis, atsiuntė Al
bumo išleidimui $300 ir nė 
žodelio apie save! Teko pra
šyti, kad jis prisiųstų n^j’s 
trumpus savo autobiografi
nius bruožus.

Norinčius Albume įsiam
žinti prašome paskubėti.

Matote, tokio leidinio su
tvarkymas yra gana sudė
tingas. Komisija jį suplana
vo, į daugelį nuomonių at
sižvelgdama.

Komisijos narys SV

Varšuva. — Nuo didelių 
liūčių Vislos upė smarkiai 
pakilo ir apsėmė kai kurias 
Krakuvos miesto dalis.

TAIKOS BALANDŽIAI
taika pasauly
Auga, tvirtėja 
Taikos balandžiai 
Padange skrieja.

Valia vienoda
Žmonių dorų
Taika težydi )
Nereik karų.

Dorieji žmonės
Taiką myli
Už ją kovoti
Visi pakilo.

Rytuos, Vietname 
Nėra taikos 
Imperialistus 
Tautos nušluos.

Taikos balandžiai 
Padange skrieja 
Taika pasauly 
Auga, tvirtėja.

P; A. Stunžėnas

PLIEKIA LIETUS
Pliekia Ketus 
per mędžių lapus, 
ir vęl neramu 
ir liūdna bus.

Tiktai sunkiom 
šlapiom galvom 
linguos linai, 
mėlynai, 
mėlynai.

Jonas Mekas
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Iš kelionės įspūdžių

Nuostabus Lietuvos
. pasikeitimas

Kai parvykau į Lietuvą 
1926 metais, po 12-os metų 
Amerikoje, nemačiau tada 
jokio pasikeitimo Lietuvoje, 
apart to, kad tiė medžiai, 
kurie buvo maži, buvo jau 
užaugę o kai kurių senes
niųjų jau nebebuvo. Bet kai 
dabar ten grįžau po 44 me
tų, radau tokią nuostabią 
transformaciją, tokį pasi
keitimą Lietuvoje per tuos 
metus, kad jos pažinti jau- 
nebegalėjau.

Rašytoja Žemaitė anais 
laikais grįžo iš Amerikos 
po trumpo laiko ir sušuko, 
kad grįžusi Lietuvon nebe
rado Lietuvos, veikiausia 
turėdama mintyje lietuvybę. 
Bet kai aš dabar grįžau iš 
Amerikos Lietuvon, tai ra
mdau b e s i i ndustrializuojau
čią Ameriką mažoje skalė-

gyvenimui namas, 'ar fabri
kas. 6

Aplankiau Kauną. Gi ta 
pati istorija apie išvaizdą 
ir Kaune. Architektūriniai 
daug ko panašaus, į Ameri
kos miestus. Vykau gele
žinkeliu, tai pirmasis daly
kas krito man į akis gele
žinkelio stotis. Jokiu būdu 
tu neatskirsi jos nuo moder
niško stiliaus tokios pat sto
ties Amerikoje. Net ir tas 
didžiausias piečius piešais 
stotį taip jau lygiai ir gra
žiai cementu išgrįstas, kaip 
Amerikoje prie panašių sto
čių.

Ko gero, net ir traukiniai 
ten dabar panašūs į ame
rikoniškus — ilgi, dideli, pa
togūs, erdvūs. Nebėra' tų 
mažyčių “vištininkų,” kurie 
ten kursavo barškėdami po 
Lietuvą anais laikais.

Kai 1926 metais įvažia
vau iš Vokietijos į Lietuvą, 
pirmasis reginys buvo, lie
tingoje dienoje, tai mažas 
būrelis liesiu karvių ir jas1 
ganantis piemenėlis — ba
sas, didelio vyro švarku, to
kia pat kepure iki jo ausų 
ir ilgas botkotis ant peties. 
Jie taip giliai man priminė 
mano vaikystės dienas ta
lkioje pat pozoje ir tokioje 
pat mizerijoje.

Dabar traukinys eina pro 
kolūkio ganyklą, kur banda 
žalųjų karvių dideliais teš
menimis ganosi pačios vie
nos gilioje ganykloje, gal 
dobiluose. Viena jų pakėlė 
galvą link traukinio ir su
šniokštė šnervėmis, kaip sa
kyte sakydama: “O kas čia 
tu toks?” Joms piemens ne
reikia. Jos niekur neis, nes 
čia joms tiek maisto ir dau
giau, negu joms reikia.

Vėl tie pakelėje maži 
miestai ir miesteliai, su tais 
mažais namais ir jų tais 
smailiais stogais, primenan
čiais Amerikoje tokius pat 
miestelius, iš kurių žmonės 
vyksto dirbti į didmiesčius. 
Traukinys sustoja. Išlipa 
keli žmonės. Moteris atvy
kus, su dviem vaikučiais, 
vyro pasitikti. Mergytės, 
išlipusios iš automobilio, tė
vo laukia. Tėvas jas pabu
čiuoja, sėdasi visi į auto
mobilį ir leidžiasi namon. 
Amerikoje mes matome šim
tais ir šimtais tokių scenų. 
Reiškia, ir čia Lietuva “su-

industrijos pastatus. Ir taip 
tu matai vis ką nors naujo 
ir didelio, ko anais laikais 
Lietuvoje nebuvo. Tokius 
dalykus galėjai matyti tik 
Amerikoje, Vokietijoje, ar
ba Prancūzijoje.

Paimkime net ir pačius 
Lietuvos žmones dabar. 
Kaipgi jie dabar atrodo? 
Atvirai kalbant, ir jų pa
čių išvaizda “suamerikonė- 
jusi.”

Pavyzdžiui, man nežinant 
ateina pas mane į viešbutį 
mano sesers sūnus Andrius 
Tautvaišas. Atidarau duris 
ir žiūriu į jį. Tikras ame
rikietis. Ruda jo eilutė gra
žiai suprosyta, balta apy
kaklė, kaklaryšis, bateliai 
nušvarinti. Jokiu būdu jo 
neatskirsi nuo jauno ame
rikiečio, jei spręsi jį iš dra-

ir jo žmoną, ir 
ir dukrelę, jei 
juos bet ku-

Kai išlipau iš orlaivio Vil
niuje, radau milžiniškus or
laivius stovint visur aplink 
orlaivių lauką, kuris primi
nė man Kennedy lauką New j 
Yorke, tik mažesnėje for
moje. Bet išvaizda tokia pa
ti — tiek Amerikoje, tiek 
Lietuvoje. Prie tokių ap
linkybių momentaliai man 
atrodė, kad aš ne Vilniuje 
nusileidau, o atgal sugrįžiau 
į Kennedy aeroportą New 
Yorke.

Vykstu į patį Vilniaus 
miestą. Gi kelias visais at
žvilgiais toks pat, kaip ir 
mūsų keliai iš Kennedy or
laivių lauko į New Yorką. 
Kelias lygus, gražus ir as
faltuotas, kaip New Yorke. 
Tokių kelių anais laikais 
nebūtumei radęs nei su ži
auriu Lietuvoje.
* Pasiekiu Vilniaus centrą. 
Gi ir gatvės tokios pat, kaip 
New Yorke — lygios, gra
žios, asfaltuotos, o šaligat
viai pakelti, irgi kaip New 
Yorke, arba bet kuriame 
Amerikos mieste. Niekur, 
o niekur nebemačiau to bru
ko Lietuvos miestuose, ku
ris buvo grįstas rinktais ak
menimis iš Lietuvos laukų. 
Tik tiek ten buvū skirtumo 
tarp New Yorko gatvių ir 
Vilniaus, kad Vilniaus gat
vės pilnos liepų, kurių New 
Yorke nėra. Jos jau rengė
si žydėti, kaip ' toje daino
je — gelsvai, gelsvai...

Vilniuje namai - gražiai 
užlaikomi, būtų jie seni ar amerikonSjusi 
nauji; senieji svarus ir tvar- J
koje, o naujieji tokio pat Traukinys bėga,. Bet mo- 
moderniško stiliaus, kaip ir 

i New Yorke. Pramoniniai 
pastatai Lietuvoje irgi to

kio pat stiliaus, kaip ir New 
Yorke arba visoje Ameri
koje. Kadangi Lietuva elek
trifikuota, tai ir ten, kaip 
Amerikoje, retai kur berei
kia tų aukštųjų dūmtraukių 
prie fabriko. Dažnai ir Lie
tuvoje pramonės pastatas 
lygus, gražus, ir jei ant jo 
nėra pažymėta, tai ir neži
nosi, kas jame daroma —

bu žiu.
Taipgi 

jų sūnutį, 
sutiktume!
riame Amerikos mieste, iš 
jų apsirengimo nesakytu
me!, kad jie iš Lietuvos, o 
ne amerikiečiai.

Vykdamas Lietuvon ma
niau, kad aš ten beturiu pu
sę tuzino giminaičių. Gi ra
dau apie trisdešimt jų! 
Vieni gyvena kaime, kiti 
mieste, bet jų apsirengimas 
toks pat, kaip dabar Ame-

Lyginu Lietuvą ir Lietu
vos žmones su Amerika' ir 
jos žmonėmis todėl, kad 

Amerika skaitoma viena iš 
pažangiausiųjų pašau 1 y j e. 
Kas gyvena, kas atrodo pa
saulyje amerikoniškai, tas 
laikomas didelėje pažango
je. Lietuvą ir Lietuvos 
žmones galima dabar skai
tyti prie pažangiųjų, prie 
pirmūnų šiandieniniame pa
saulyje.

Tokiai pažangai galimy
bę suteikė ir padėjo pa
grindus esančios santvarkos 
Lietuvoje dabartiniai Lietu
vos reikalų vedėjai. Dabar 
visa Lietuvos žmonių gero
vė priklausys nuo to, kaip 
jie mokės ir norės tais pa
grindais pasinaudoti ir pa
kelti savo ekonominį gyve
nimą iki aukščiausio laips
nio.

A. Gilman

mentaliai tu pasižiūri į lan
gą ir tau pradeda rodytis, 
kad laukai ir pastatai bė
ga, o tu sėdi toje pat vie
toje. O t, čia prabėgo dideliu 
dūmtraukiu pastatai; koks 
tai statybinių medžiagų fa
brikas. Kiti balti pastatai 
prabėga, kur net keli tie 
“kranai” - “garniai” kilnoja 
sunkią medžiagą, stato ką 
nors čia didelio. JKiti vėl di
deli pastatai prabėgo, atro
dantys į kokios nors švarios

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

JONAS GRICIUS
Mirė liepds 24 d., 1961 m.

Męs su liūdesiu atšvenčiame jo mirties sukaktį. 
Lankome jo kapą ir gėlėmis puošiame. Darysime 
tą iki gyvi būsime.

Gricių šeima 
Cambridge, Mass.

Ona, žmona
Edvardas, sūnus 
Amilija, duktė

Sao Paulo, Brazilija
Skaudi tragedija

Gegužes 10 d., ankstyvą 
Motinos dienos rytą, važiavo 
automašina, kurioje sėdėjo 
penkios moterys. Jos grįžta 
į namus su dovanomis. Lei
džiantis pakalnėn prie Silva 
Bueno kryžkelės, trenkė į 
jas labai greitai prieš rau
doną šviesą važiavęs sunk
vežimis. Vietoj užmušė tris: 
Juzę Satkūnienę, Julę Rud- 
minienę ir Lucę Šukytę, su
žeidė dvi: Juliją Šukienę ir 
Joaną Latkūnaitę. Po ketu
rių dienų mirė ligoninėje 
Ospital Las Clinicas Julija 
Šukienė. Prieš ketverius 
metus mirė jos vyras Pra
nas Šukys.

Mūsų mirusieji
Gegužės 12 d. mirė Kons

tancija Rapšienė, gimusi 
1901 metais, kilusi iš Rokiš
kio apskr. ir valsčiaus, Lau- 
ciūnų kaimo. Brazilijon at
vyko 1927 metais. Paliko 
liūdesyje vyrą Bolesių, duk
terį Aną, sūnų Joną, žentą 
ir tris anūkus.

Mirusiųjų draugams ir 
artimiesiems 
UQ jautą.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos jubiliejinė 

išvyka-piknikas
Kviečiame visus vietos ir 

platesnės apylinkės lietu
vius būti mūsų svečiais. 
Rugpiūčio 2 diena jau ne
toli. Tai diena, kurioje yra 
rengiamas LDS 6 kuopos 
piknikas kaip paminėjimas 
40 metų nuo mūs LDS 6 
kuopos susiorganiza v i m o. 
Tą dieną kiekvienas LDS 6 
kuopos narys ir jos veiklos 
pritarėjas turėtų pajusti sa
vo širdyje, kad tai yra jo 
būtiniausia pareiga piknike 
dalyvauti. Ir ne tik kad 
patiems dalyvauti, bet ir sa
vo draugus bei kaimynus 
pasikviesti, kad ir jie turėtų 
progą pabendrauti su mu
mis ir tuo pačiu kartu pa
sidžiaugti ’ gamtos grožiu.

Ši išvyka bus viena iš 
puikiausių. Rengėjai sako, 
kad bus pagaminti skoningi 
pietūs. Nebūsite alkani bei 
ištroškę; bus šiltų ir šaltų 
gėrimų ir kavutės su gar
dumynais.

Piknikas bus gražioje vie
toje, tai Jono Kulbio sody
boje, prie Canklin Avė, ant 
Susquehanna upės kranto. 
Važiuojant Canklin Avė., 
kairėje privažiuosite River 
Road, tai sukite į jį ir va
žiuokite iki jo galo; po- 
to ir vėl sukite į kairę, ir 
rasite pikniko vietą. Pikni
kas prasidės 12 vai. ir tęsis 
iki vėlumos. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

Rengimo komisija

Montello, Mass.
“Laisvės” piknikas liepos 

12 dieną Worcesteryje bu
vo geras. Pasitaikė graži 
diena. Publikos buvo nema
žai. Pikniko rengėjai daug 
darbo įdėjo.

Mes ten nuvaž i a v o m e 
autobusu. Nuvažiavome 38 
žmonės. Susitikome daug 
savo draugų ir pažįstamų. 
Ir visi laimingai sugrįžome 
namo.

Liepos 9 dieną čia lankėsi 
Walta ir K. Kelly iš St. Pe
tersburg, Fla. Bet neilgai 
čia tebuvo. Dalyvavo “Lais
vės” piknike ir ant rytojaus 
važiavo namo.

Mūsų ligoniai
Frank Chereška buvo dau

giau kaip savaitę Bostone 
ligoninėje. Dabar gydosi 
namie.

Kazimierą Kmarienė gu
li Brockton City ligoninėje. 
Jos sveikata biskį pagerėjo. 
Ją kankina kojos skausmai. 
Ji tokia nerami, labai pasiil
gus namų.

Mūsų buvusi sena veikė
ja July Stigienė yra Em
bassy House Nursing Home. 
Jos atmintis yra susilpnėju
si. Šiaip sveikatoje dar lai
kosi.'

Buvęs senas Montellos gy
ventojas ir pirmutinis Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
narys, “Kovos” skaitytojas 
ir dabartinis “Laisvės” skai
tytojas John U'stupa dabar 
randasi Hallmark Nursing 
Home, 66 Central St., East 
Bridgewater, Mass.

reiškiame už-

A. Pušinis 
(“Darbas”)

John Niaura minėjo savo 
gimtadienį birželio 1 dieną. 
Savo gimtadienio atžymėji- 
mui gražiai parėmė darbi
ninkišką ,spąudą> per mane 
paaukodamas “Laisvei” $77.

Tiems, kurie norėtumėte 
įamžinti savo gyvenimą ir 
nuveiktus darbus “Laisvės” 
jubiliejiniame albume, aš 
galėčiau pagelbėti.

George Shimaitis1

Detroit, Mich.
LDS Seimas

Kaip jau žinoma, LDS 
19-tas Seimas įvyks šį me
tą Detroite, penktadienyje 
ir šeštadienyje, rugpiūčio 
21-22 dd. Seimo sesijos bus 
Pick Fort Shelby viešbuty
je, pačiame Detroito mies
to viduryje.

Rezervacijas dėl kamba
rių reikia priduot Seimo ko
misijos sekretoriui, Servit 
Gugas, 8049 Whitcomb, De
troit, Michigan 48228. Te
lefonas vakarais 584-6919, 
area 313.

Kurie norės apsistot vieš
butyje, kainos kambarių yra 
sekamos: kambarys vienam 
kainuoja nuo $10 iki $18 į 
naktį; kambarys dėl dviejų 
su viena didele lova $15 iki 
$22 į naktį: kambarys su 
dviem mažom lovom (twin 
beds) kainuoja nuo $16.50 
iki $23.50 į naktį.

Siųskite užsakymus kam
barių tiesiog į Servit Gugo 
namus. Yra norima su
tvarkyt, kad visi delegatai 
būtų netoli viens kito. O 
kurie nori apsistot pas de- 
troitiečius namuose, praneš
kite Servit Gugui, ir jis tai 
sutvarkys.

Banketas ir koncertas
Po uždarymo Seimo, bus 

banketas ir koncertas ta
me pačiame viešbutyje. Nuo 
šeštos valandos iki septintos 
bus gėrimai visiems veltui. 
Valgis prasidės septintą va
landą ir laike valgio bus gė
rimai veltui. Po vakarienės, 
bus koncertinė programa, 
kuriai vadovaus Stella 
Smith.

Šiame koncerte dainuos 
Detroito moterų sekstetas, 
vadovaujamas Stella Smith. 
Prie to, jau yra žinių, 
kad atvažiuoja LDS pre
zidento žmona, Irene Janu
lis, kuri taipgi dainuos. Ir 
jau girdisi, kad atvažiuos 
kiti dainininkai iš plačių 
JAV.

Į šį visą parengimą įžan
ga tik $6 ypatai. Tai nepa
rastas “bargenas,” ir Seimo 
komisija tikisi, jog visi de
legatai, svečiai detroitiečiai 
ir windsorieciai užpildys vi
są tą didelę salę.

Priėmimas delegatų
Šių žinių rašytoja buvo 

delegate kituose miestuose, 
ir žino, kaip yra nuobodu 
pabaigus Seimo sesiją netu
rint ką veikti kitame mies
te. Taip buvo Chicagoje, 
taip buvo New Yorke. To
dėl, Detroito Seimo komi
sija nori palinksmint visus 
delegatus, ir penktadienyje 
po Seimo sesijų, turės šu- 
rum-burum Detroito Klubo 
svetainėje. Ten bus užkan
džių, bus dainų, bus šokiai 
ir visokie linksmumai. 
Įžangos nebus, ir visi dele
gatai ir detroitiečiai - wind
sorieciai galės padainuot, 
pašokt ir pabaliavot. De
troito Seimo Komisija ne
nori visokių skirtingų pasi
dalinimų ir vakarienių. Vi
si Seimo delegatai ir sve
čiai, jauni ir seni, sueis į 
Klubo patalpas ir ten links
mai praleis visą vakarą.

Kadangi šį metą yra at- 
žymėjimas 40 metų LDS gy
vavimo, šis 19-tas Seimas 
Detroite turi būt nepapras
tas, ir tikimės, jog jis ir bus 
nepaprastas.

Stefanija

New Orleans. — Valdžios 
tyrinėtojai surado pavojin
gų gyvsidabrio sluoksnių 14 
rytinių avlstijų ežeruose ir 
upėse*

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, calLRobert Allen for an in
terview. 518-438-3529; or write: 
Robert Alien, 17 Marion Ave., South 
Glens Falls, N. Y. 12801.

(54-60)

Lawrence, Mass.
Rugpiūčio 1 dieną 2 va

landą po pietų įvyks LLD 
ir LDS kuopų susirinkimas 
Lenkų Veteranų patalpose. 
Kviečiame abiejų kuopų 
draugus dalyvauti. Bus iš
duotas raportas iš buvusio 
pikniko, ir aptarsim leidžia
mo Albumo svarbą, nes lai
kas jau baigiasi. Kas tik 
norėsite pažymėti, jog Jūs 
gyvenote ir veikėte pažan
giame judėjime, tai kaip tik 
ir bus proga čionai tai at
likti. Nepamirškite, kitos 
progos nebus!

J. P.

RECEIVED DEGREE

John W. Zukauskis
Resides at 177 W. Seventh 

Street, South Boston, Mass.
Received on June 14th, 

1970 front Northeastern 
University the degree of 
Bachelor of Science in 
Engineering.

He is the grandson of 
Helen Žekonis.

Worcester,. Mass.
PIETŪS
Ruošiami pietūs Olympia 

Parko naudai. Įvyks liepos 
26 d., Olympia Parke, Quin- 
singamond Ave., Shrewsbu
ry. Pradžia 12:30 *v. dieną.

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Ska
niai pavalgysi te, pa^imaty- 
site su pažįstamais, ir tuo 
pačiu sykiu paremsite Par
ko iždą finansiniai. Kviečia 
Parko Komitetas.

IEŠKOJIMAS
Esu pensininkas ir gyvenu 

gražioj vietoj Floridoje. Vie
nam nuobodu gyventi, tad ieš
kau moters, kuri norėtų gy
venti Floridoje. Moteris galė
tų būti ir namų gaspadinė. 
Prašau rašyti laišką, apie sa
ve. P. Sluckis, 1785 43rd St., 
So., St. Petersburg, Fla. 33711 

(55-58)

REAL ESTATE

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

HELP WANTED-MALE-FEMALE
AUTOMOBILE MECHANICS

Experienced desirable. Prefer 
Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, 
Ferrari, and Maserrati experience. 
Call 8 AM to 5 PM.

ROLLSTON MOTORS 
212-427-6155

155-61)

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)

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. 2Q1-627-4200.

(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)56)

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.
(53-60)

BAKER

Experienced in pies. Full time. 
Blue Cross after 90 x 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 neccessary. 
Excellent salary, pleasant environ
ment. Fine shore community-

609-399-0827. (54-60)

HOUSEKEEPER. Plain cooking 
for two adults, own room and TV. 
Sleep in. Huntingdon Valley, Pa. 
215-WI 7-0694.

(54-56)

)
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Žodis jau iš Vilniaus
Vilnius, liepos 13. — Jau 

trečia diena Vilniuje, bet 
tik dabar tepradedam atsi
peikėti nuo trans -Atlantic 
kelionės.

Kai liepos 9-ąją palikom 
New Yorką, apie 36 valan
das išbuvom nemigę, todėl, 
kad nebuvom sustoję Mask
voje — vientisai važiavom į 
Vilnių! Vilniuj buvom anks
tyvą šeštadienio rytą.

Mums jau gerai žinomas 
vilniečių nuoširdus svetin
gumas ir šiemet pasikarto
jo. Aerodrome mus pasiti
ko Vytautas Zenkevičius, 
Vytautas Kazakevičius ir 
kiti, mums jau gerai žino
mi vilniečiai. Kad jau ir po 
vidurnakčio, mus pasitiko 
su kapela ir jaunos4ietuvai- 
tės su gėlių puokštėmis.

Atvežė mus į Gintaro vieš
butį ir pavišino skania va
kariene. Pasisveikinimai ir 
nuoširdūs pokalbiai užsitę
sė iki trečios valandos ry
ta. Jau buvom pavargę ir 
miego norėjosi. Bet toks 
nuoširdus susi tikimas ir 
miegus išvaikė.

Mūsų grupėj buvo 24 as
menys — 8 vyrai ir 16 mo
terų. Kaip amerikiečiai sa
ko — “All chiefs and no 
Indians.” Mūsų grupėje yra 
7 chorvedės ir vienas chor- 
vedis — Al. Dupšis. Chor
vedės yra sekamos: Mildred 
Stensler, Birutė Ramoškai
tė, Daratėlė Murelienė, Ade
lė Pakalniškienė, Aldona 
Anderson, Rose Behmer, 
Estelle Bogden. Taigi, kaip 
matote, Amerikoje gimusių 
lietuvių muzikų grietinėlė. 
Nors ir kaip choras mažas, 
bet mes vistiek neblogai su
dainuosim.

O su solistais, duetistais 
gali susidaryti labai įspū
dinga programa. MūšŲ gru
pėje yra tokių puikių solis
tų, kaip Birutė Ramoškaitė, 
Amelia Young, Irena Janu-

Ilgamečio laisviečio 
gimimo metinės

Sužinojus, kad gerai žino
mam laisviečiui Jonui Ru- 
šinskui šiemet liepos mėne
sį sukanka 77 metai, norisi 
nors keliais šiltais žodžiais 
apie jį pasisakyti.

Nuo atvažiavimo dienos į 
Ameriką Jonas Rušinskas 
įsitraukė į pažangiųjų lie
tuvių eiles. Jis turi daug 
draugų t’ennsylvanijoj ir 
New Yorke, su kuriais ben
drai veikė, ir tikriausiai vi
si jam linki kuo geriausios 
sėkmės.

Jonas paliko tėvynę dar 
labai jaunose dienose. Pir
ma nuvažiavo į Angliją pas 
brolį, kur pirmu kartu iš
vydo darbininkų laikraštį 
“Rankpelnį.” IK ten atva
žiavo Amerikon, į Pennsyl- 
vanijos valstiją, kur jam te
ko sunkiai dirbti anglies 
kasyklose. Jis suprato dar
bininko sunkią būklę, stojo į 
pažangias lietuvių organi
zacijas ir darbavosi už ge
resnę ateitį.

Atvykęs New Yorkan* jis 
ir vėl įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių veikimą, tapo iš
rinktas į “Laisvės” direk
torių tarybą, kurios nariu 
jis yra iki šiolei. Jonas yra 
vienas iš daugelio pažangių
jų lietuvių veteranų, kuris 
neleido laisvos valandos vel
tui.

Jonas Rušinskas linkęs ir 
prie meno. Jis atliko daug 
vaidmenų įvairiuose veika
luose, o jo žmona Kastulė 
yra ilgametė aidiete.

lienė, Al. Dupšis, Stensler, 
Vaineikis ir kit.

Šeštadienį, liepos 11-ąją, 
beveik visą dieną praleidom 
poilsiui. Vakar ryte pava- 
žinėjom po Vilnių, ir Ame
rikoje g i m u s i o m e lietu
vaitėms, kurios dar tik pir
mą kartą mato savo tėvų 
šalį, aprodė m Vilnių. O 
šioje grupėje Amerikoje gi- 

I mušiu buvo didžiuma.
Po pietų Kultūrinių ryšių 

komitetas nuvedė mus į Fil
harmonijos svetainę, kur 
žavėjomės Lietuvos savi
veiklininkų choių daino
mis.

Net širdį gniūžtelė ja ir 
ašara skruostus suvilgo iš 
džiaugsmo, kaip Lietuvos 
jaunimas dainuoja. Dai
nuoja “Lietuva brangi,” 
“Kur bėga Šešupė” ir joms 
panašias liaudies dainas. O 
tie chorai ne po tuziną ki
tą dainininkų, bet po šim
tą ir daugiau. Grakščios, 
lieknos žydraakės lietuvai
tės ir aukšti tiesūs, judrūs 
vaikinai!

■ Jauni visuomet dainuoja. 
Bet kai mes buvom jauni, 
tai savo vargelius skurdžio
je Lietuvėlėje apdainavome 
iš liūdesio. O šiandien jau
nimas dainuoja iš džiaugs
mo, kad jiems yra proga 
tapti ne tik mechanikais, 
bet ir gydytojais, architek
tais, inžinieriais ir kito
kiais profesionalais.

Kaip gaila, kad mes gi
mėm per anksti. Bet mes, 
pažangieji Amerikos lietu
viai, pašventėm savo gyve
nimo geriausias dienas, kad 
sukūrus tokią kle s t i n č i ą 
Lietuvą, kokia ji šiandien 
yra. Taigi tuo pačiu kar
tu ir džiugu, kad mūsų sva- 
pri tarė jas turėtų pajusti sa- 
linkiniais būdais pasiekėm 
savo gyvenimo tikslą.

Inž. Gabrėnas
Vilnius

Poetė Violeta Palčinskaitė 
išskrido namo

Poetė Violeta Palčins
kaitė išskrido namo. Ją į 
aerodromą palydėjo dėdė L. 
Šulgaseris iš Holli s w o o d, 
N. Y., su šeima, ir šis Jū
sų bendradarbis. Kelis va
karus paeiliui poetei buvo 
ruošiami atsisveik i n i m a i. 
Išskrido žinodama, kad lie
pos 11 d. Maskvos Sąjungų 
Namų Kolonų salėje “Ą- 
žuoliuko” vaikų ir solistų 
atlikta, pagal jos žodžius 
parašyta, “Nelieskite Mėly
no Gaublio” Eduardo Balsio 
oratorija susilaukė pasise
kimo.

Kaip informuoja J. Fin- 
kelšteinas, “Eltos” kores
pondentas Maskvoj, ten 
vykstančioj Tarptau tinęs 
Muzikinio Auklėjimo Drau
gijos (ISME) konferen
cijoj buvo išpildyta ke- 
liasdešimts koncertų, bet nė 
vienas nesusilaukė tokio 
puikaus įvertinimo, kaip 
“Ąžuoliukas.” Pagal “Eltą,” 
salė buvo sausakimša iš 40 
šalių suvažiavusių kompozi
torių, teoretikų, pedagogų, 
dirigentų. ISME viceprezi
dentas, vienas įžymiausių 
TSRS kompozitorių, D. Ka- 
balevskis pareiškė: Eduar
do Balsio oratorija, tai sva
rus tragedinio plano veika
las, kuris palieka didžiulį 

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Šie žmonės užsisakė vietas albume sekamai:

Visą puslapį po $100;
K. V. Milenkevičiai, Brooklyn, N. Y.
Mary Zeakas, Silver Springs, Md. , 
Rožė Samulionienė, St. Petersburg, Ffla.
Geo. ir Sophie Stasiukaičiai, Fairview, N. J.
L. Butkevičienė, Hartford, Conn.
L. Žemaitienė, Hartford, Conn.
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass.
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. V.
'E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y.
W. B., Brooklyn, N. Y.

• • •
Pusę puslapio po $60:

P. Raymond, Kearny, N. J.
Jonas Juška, Richmond Hilll, N. Y.
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.
O. Petrauskienė, Prospect, Conn.
P. M. Gabrėnai, Miami, Fla.

Nuoširdūs linkėjimai Jo
nui Rušinskui jo 77ųjų gi
mimo metų sukakties pro
ga, geriausios sveikatos ir 
daug laimės!

H. F.

“Vagią kompanija"’
Policija suareštavo tris 

viršininkus MAK Transport
ation korporacijos. Jie kal- 
nami, -kad jie priėmė vog
tus daiktus, kurių vertė sie
kianti net $700,000. Tarpe 
tų vogtų daiktų rasta 20 
“tractor - trail e r s. ” Dau
giausia daiktų pavogti iš 
prieplaukų.

Komanijos adresas: 144 
King Street, Brooklyne.

^□areštuoti kompa n i j o s 
prezidentas Mark Kaufman, 
23 metų, viceprezidentas 
Albert Caldes, 48 metų, ir 
Albert Einstein, 36 metų.

—j------ ,—

Kaltinimai prieš 
vaiky prieglaudas

New Yorko mieste veikia 
daug privatiškų vaikų prie
glaudų. Miesto Gerovės de
partamento komisionierius 
Jack Goldberg prieš visą ei
lę tų prieglaudų iškėlė kal
tinimą, kad jos prisilaiko 
rasinės diskriminacijos; pri
imdamos biednų žmonių 
vaikus. O tokia diskrimina
cija priešinga įstatymams.

Vedamas tyrinėjimas ir 
ruošiamos priemonės tokias 
prieglaudas sudrausti.

Ketvirtadalį puslapio po $30:
Elizabeth Ecenia, Tampą, Fla.
A. Paukštienė, Miami, Fla.
S. Vaineikis, Binghamton, N. Y.
A. H. Pagiegalai, Johnson City, N. Y.
Mary Lynn, Binghamton, N. Y.
Ona Wellus, Binghamton, N. Y.
Mrs. N. Rakickas, Kearny, N. J.
Baltimorės orgs. (per O. Kučiauskaitę)
Juozas Slėnys, Newark, N. J.
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla.

• • •
Aukų Albumui gauta nuo sakančių žmonių, kūnų 

Albume tilps tik vardai-pavardčs, miestai ir valstijos:
Po $15: Charles Wallent, Auburn, Mass., ir Petronėlė 
Gricienė, Cambridge, Mass.
Mary Stolpin, Flint, Mich., $11.
Po $10: A. Diksonas, Winnipeg, Man., Canada; M. 

Kreivėnienė, ir Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y.; Charles 
Anuškis, Livingston, N. J.; I. H. Vėžiai, Binghamton, 
N. Y.; J. O. Kireiliai, Johnson City. N. Y.; J. Visocką, 
Trenton, N. J.; John Shinkūnas, Cherry Hill, N. J.; Jer
ry Bakūnas, Cliffside Park, N. J.; K. Petrikienė, Rocky 
Point, N. Y.; Bronislava Ostapuk, Newark, N. J.; Ve
ronika Lopatta, St. Petersburg, Fla.

Po $5: Ant. Antanavičius, Kaziūnė Pakšienė, J. P. 
Brass, St. Petersburg, Fla.; F. B. Kelly, Rodney, Ont., 
Canada; S. Karvelis, Toronto, Ont., Canada; J. Kubilius, 
Hamilton, Ont., Canada; N. Judikaitienė, Edna Strole, 
V. A. Kazėnai, Binghamton, N. Y.; Juzė Pužauskienė, 
Woodhaven, N. Y. 

• • • _ •
Tai didelis ačiū visiems. Prašome įsitėmyti: Ne

siųskite spalvotų fotonuotraukų. Taipgi tie, kurie au
kojate mažiau $30, tai Albume tilps tik jūsų vardai. Tu
rime daugiau laiškų, ir kaip greitai bus sutvarkyti, pa
skelbsime laikraštyje.

Pataisa; Birželio 26 d. laidoje buvo pažymėta J. Jo- 
čionis, Grand Rapids, Mich. Turėjo būti:

Pr. Jočionis, Dearborn, Mich., $30.
Jubiliejaus Komisijos Fin. Sekretore

įspūdį savo minties gilumu, 
jausmo jėga, vidine įtampa. 
Oratorija tano ISME kon
ferencijos koncertų kulmi
nacija.” Tįuo.i po koncerto 
lietuvius sveikino ISME ge
neralinis sekretorius H. B, 
Rasmusenas (danas),žinomi 
kompozitoriai čekas I. Ha- 
nušas, A. Ameleras (pran
cūzas) , C. Rivero (kubie
tis), suomė M. Salminen. 
Taipgi kitų jau pasirodžiu
sių chorų vadovai kaip 
prancūzas M. Ledretas, 
Philad e 1 p h i j o s Berniukų 
choro vadovas R. G. Hamil
tonas.
Pasisekęs poezijos vakaras 

Chicagoje
Vos kelios dienos prieš iš- 

skrisdama poetė Palins- 
kaitė buvo sugrįžusi iš Chi- 
cagos, kur liepos 11 d. da
lyvavo poezijos vakare. Va
karas įvyko. Lietuvos Vy
čių salėje (2455 W. 47th gat
vėj). Be Palčinskaitės, kūri
nius skaitė Rimas Vėžys ir 
Liūne Sutema iš Lamonte, 
Illinois valstijos. Buvo su
ruošta šių trijų poetų kūri
nių parodėlė. “Vilnies” re
daktorius S. J. Jokubka ra
šė: “Manau, jaunoji dipu
kų generacija eina geru ke
liu ... Prieš kelerius metus 

tokie dalykai buvo neįma
nomi.”

Nepaisant tokios trumpos 
viešnagės, Amerikos Lietu
vių Fondo pastangomis, ku 
rio antras tikslas yra pri
statyti lietuviams Amerikos 
kultūrą, paskubomis sudarė 
poetei Palčinskaitei pama
tyti populiaresnes Amerikos 
operetes, kaip “HAIR,” 
“Sound of Music” — Guy 
Lombardo pastatymą Jones 
pajūrio amfiteatre, ir “Hel
lo Dolly,” kuria Viole
ta kaip tik verčia Kauno 
Muzikiniam teatrui. Ji ap
lankė iškiliausius muziejus 
New Yorke, susitiko nema
ža išeivių lietuvių kultūri
ninkų. Ji buvo suspėjus nu
skristi į Houston, Texas, 
kur susitiko su niekad nema
tytu kitu savo dėde, atskri
dusiu iš Meksikos, kur jis, 
kaip anksčiau Lietuvoj, dės
to universitete literatūrą.

Almtis šalčius

Mieste pasidairius
Brooklyno kolegijos poli

tinių mokslų profesorius dr. 
S. J. Konefsky mirė 55 me
tų amžiaus. Gimęs Rusijoje 
1915 m., praradęs regėji
mą 8 metus einant, atvež
tas Amerikon 11 metų. Pa
rašė keletą knygų apie 
Aukščiausiojo Teismo įsta
tymus.

Miesto planavimo komi
sija raportuoja, kad Brook- 
lynas turi daugiausia lūšny
nų ir socialinių bei ekono
miniu neramumų.

Miestas paėmė daugiąu 
kaip 35 milijonus dolerių iš 
“lietingai dienai” sudaryto 
84 milijonų dolerių fondo, 
kad galėtų atmokėti pereitų 
fiskalių metų biudžeto de
ficitą.

Lincoln Hospital klerkas 
apkaltintas pavogimu $10,- 
000, kurie buvo skirti slau
gėms pamokėti.

Mirė 104 metų amžiaus 
Fritz L. Schmidt, buvęs pir
miau rašytojas.

Trys Jaunųjų Darbininkų 
Išsilaisvinimo Sąjungos va
dai, grįžę iš Šiaurės Viet
namo, spaudos konferenci
joje pasmerkė Subversyvės 
Veiklos Kontrolės Tarybos 
skelbimą, kad ši jaunimo or
ganizacija esanti “komu
nistų fronto organizacija”
ir paskirta ragangaudžiams 
tyrinėti.

Fifth Avenue Peace Pa
rade komitetas pridavė kal
tinimą federaliam teismui 
prieš FBI, kuris nelegaliai 
naudoja bankų rekordus ga
vimui informacijų apie ko
votojus prieš karą Indoki
nijoje.

The Black Academy of 
Arts and Letters protestuo
ja prieš federalinės val
džios neišdavimą leidimo 
atvykti į New Yorką Shir
ley Graham DuBois, gar
saus negrų rašytojo, istori
ko DuBois žmonai, kuri pa
skirta kalbėti Hall of Fame 
premijų bankete rugsėjo 20 
d. Ji turėtų priimti savo 
mirusiam vyrui skirtą pre
miją.

i
Liaudies platformos kon

ferencija įvyks rugpjūčio 8 
ir 9 dienomis. Svarstys, kaip 
geriau paremti antikarinius 
kandidatus.

Rep.

Drąsus apiplėšimas
Antradienį ant Major Dee

gan Expressway plėšikai 
sustabdė sunkvežimį, kuris 
vežė $230,000 vertės auksą 
ir jį apiplėšė. Daugybė au
tomobilistų matė apiplėši
mą, bet jie pravažiavo pro 
šalį, ir net nepranešė polici
jai apie įvykį.

Dėkojame
Praėjusį šeštadienį, liepos 

18 d., visai netikėtai Walte- 
ris ir Bronė Keršuliai su
ruošė mums išleistuves jųjų 
gražiajame sodelyje.

Proga išleistuvių pobū
vio — mes vykstame į Ta
rybų Lietuvą turistiniu lėk
tuvu, kuris išskrido liepos 
23...d.

Širdingai dėkojame Ker- 
šuliams.

Stasys ir Teresė Simas 
Jamaica, L. I.

Visokios Žinios
Trans World Airlines pa

sirašė sutartį su 150 ekspe
ditorių vieną valandą prieš 
streiko pasklebimą.

Washingtonas. — Paštas 
pakėlė ketvirtos klasės siun- 
jtiniams mokestį 15.2 proc.

Long Binh, P. Vietnamas.— 
JAV militarinis teismas iš
teisino amerikietį karį, nu
šovusį vietnamietį belaisvį. 
Pripažino karį esant proti
niai susilpnėjusiu.

Clevelandas. — Studentai 
atėjo pagalbon streikuojan
tiems namų dažytojams, ko
vojantiems prieš streiklau
žius.

Detroitas. — Automobilių 
Darbininkų Unija reikalau
ja pakelti algas ir kitus be- 
nefitus daugiau kaip 15%. 
Kompanijos siūlo tik 8%.

Chicago. — Raštinių ir 
Profesionalų Dar b i n i n k ų 
Unija paskelbė vajų suorga
nizuoti bankų darbininkus.

Los Angeles. — Po 8 die
nų tardymo teismas pripa
žino nekaltais 9 studentus, 
kaltintus “ramybės ardy
mu” dešiniųjų studentų su
sirinkime.

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
IŠ LIETUVOS

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS
1) TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas ....... Nr. 33 D-613?
2) Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907
3) Jonas Stasiūnas, baritonas ................................. Nr. 33 D-14175
4) Dainos vaikučiams (lietuviškai) ........................ Nr. 33 D-15341
5) Raštai, lietuviai rašytojai ..................................... Nr. 33 D-15639
6) Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija)
7) Eilėraščiai, lietuvių poetų ....................... .............Nr. D-15667
8) TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis ..... Nr. 33 D-15679
9) Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai .......  Nr. 33 D-15779

10) “žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781
11) Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149
12) Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis ..............  Nr. 33 D-16625
13) Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas ......... Nr. D-16625
14) Lietuvių kompozitorių romanai ............................. Nr. 33 D-16657
15) Liet. Radio Kaimo! Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917
16) V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš

čiai .........................................................................  Nr. 33 D-16977
17) Y. Juzeliūnas, smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271
18) Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis ................ Nr. 33 D-20221
19) TSR Lietuvos rašytojų balsai ...........................  Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
20) Vienetai^ fortepianui, J. Gruodžio (12”) ........... Nr. 33 D-20643

Mono 10 coliu plokštelės $3.50 — Stero 12 colių 
plokštelės $4.95

Four Continent Book Store
156 5th Avenue New York, N.Y.

Telefonai: CH 2-4500
Prašykite mūsų katalogo. 

Galite užsakymus siųsti per paštą.
f

Parengimą Kalendorius
Rugsėjo 6 d.

Įvyks išvyka pas A. B. 
Ramanauskus, Sellersville. 
Pa. Prašome įsitėmyti daZ 
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.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

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

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

“ ......... —...
ATITAISYMAS KLAIDOS

Labai atsiprašau Draugo 
Kranklio, kad taip ilgai už
trukau neparašydamas ir 
neatitaisydamas klaidos;

Kai rinkau “Viniai” svei
kinimus, draugas Krunklis 
davė $5, bet “Laisvėje” bu
vo pranešta tik $1-

Dar sykį labai atsiprašau.
P. Venta

Pranešimas
“L” Albumo Redakcijai, 

Komisijai ir Direktoriams
“L” Albumo Redakcijos

pasitarimas liepos 28 d. 3 v. < i J
Albumo Komisijos posė

dis tą pat popietę 4 v.
“L” Direktorių TaryKpsA

posėdis 5 v. CV

Geneva.— Šveicarijos val
džia nutarė užmegzti diplo
matinius ryšius su Ablani- 
ja.

KAMBARIŲ 
IŠNUOMAVIMAS

Išnuomojame tris kamba
rius su rakandais. Cypress 
Hills apylinkėj, netoli Jamaica 
Ave. Dėl informacijų prašome 
skambinti: 277-8074.

(55-57)




