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KRISLAI
Parode gražų pavyzdį 
Kur čia teisybė? 
Kriminalizmo problema 
Pasimatysime Forest Parke

J. Gasiūnas
Jauniausia JAV valstija 

parodė puikų pavyzdį vi
soms kitoms valstijoms ir 
Kongresui. Hawaii valsti
jos legislature priėmė įsta
tymą, suteikiantį valdžios 
samdomiems darbininkams 
ftisę streikuoti.
# Ta teise gali naudotis ir 
policija, ir gaisragesiai. 
Taktai tuomet streiko teisė 
suspenduojama, jeigu strei
kas sudarytų visuomenės 
sveikatai ir saugumui pavo
ju.

Hawaii valstijoje gyvuo
ja dvi valdiškų darbininkų 
unijos—United Public Wor
kers su 8,000 narių ir Haw
aiian Government Employ
ees Association su 16,000 
narių. Abi unijos, reikale 
turi teisę iššaukti savo na
rius streikam

Neseniai prasidėjo Jung
tinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos derybos dėl 
kontrakto atnaujinimo. Au
tomobilių korporacijos jau 
pradžioje derybų bando 
įkalbėti, kad jos negali pa
tenkinti unijos reikalavimų 
įkelti algas ir pagerinti 
darbo sąlygas.

Mes gerai žinome, kokius 
milžiniškus pelnus automo
bilių korporacijos daro. 
Taipgi norime priminti, kad 
tų korporacijų pirmininkai 
ir direktoriai gauna milži
niškus atlyginimus.

General Motors pirminin
kas Roche gauna į metus 
$790,000, Henry Ford — 
$515,000, kitų korporacijų 
vadovai taipgi gauna po 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Bet darbininkams jie prie
šingi pakelti algas. Tai kur 
čia teisybė?

Žurnalas “Newsweek” an
tai rašė, kad trijų milijonų 
gyventojų Romos mieste 
1968 metais buvo užmušta 
14 žmonių, arba penkiais 

•užmuštais mažiau kaip Te- 
xąs valstijos mieste Wichi
ta Falls tik su 96,000 gyven
tojų.

Italijoje policija areštuoja 
apie 95 proc. žmogžudžių ir 
kitų kriminalistų, Ameriko
je 95 procentai kriminalistų 
laisvi. Todėl žmonėms mie
stų gatvėse nesaugu.

Prisimena man “Daily 
World” karikatūra: Už 
kampo plėšikas smaugia 
moterį, o artimoje gatvėje 
policistas švilpaudamas su
ka lazdą ir nemato, kas jo 
panosėje darosi.

Pora savaičių praėjo be 
parengimų NewYorko apy
linkėje. Dabar jau praside
da piknikai.
4 Šį sekmadienį tikrai turė
jime gražų pikniką Forest 
Parke. Rengia veiklioji L. 

$L.D. 185 kp. Turėsime pui
kius pietus ir kitas vaišes. 
Susitiksime su iš Lietuvos

Milijonu dolerių vertes kurą 
suvagia atvežtą iš Amerikos 

į pietrytinę Aziją
Washingtonas. — Milijo

nų dolerių vertės Amerikos 
kurą suvagia pietrytinėje 
Azijoje. Amerikos atvežtą 
aliejų ir gazoliną į Pietų 
Vietnamą, Laosą, Tailandą, 
Kambodiją, Filipinus, Oki- 
navą grobia įvairūs vagys 
ir paskui parduoda juodo
joje rinkoje.

Generalinė Apskaitų raš
tinė, kongresinė valdžios iš
laidų prižiūrėtoja, skelbia, 
kad išvogimai siekia 52 pro
centus. Ji pakvietė senato

Taikos strategine konferencija
EtChicago. — Svarbiausios

taikos kovotojų organizaci
jos nusitarė šaukti taikos
strategijos konerenciją rug- 
piūčio 15 ir 16 dienomis 
Milwaukee, Wis.

Konferencijos šaukėjai ti
kisi, kad joje dalyvaus dau
giau kaip 800 aktyvųjų tai
kos kovotojų. Joje bus ap
tarta kovos strategija prieš 
karą Indokinijoje. Taipgi 
bus aptarti ir kiti svarbiau
si visuomeniniai klausimai.

Vienas svarbiųjų klausi
mų — sudarymas progresy
vūs koalicijos bendrai kovai 
prieš imperializmą, rasiz
mą, skurdą, išna u d o j i m ą 
pramonėje ir kitas visuome
nines negeroves.

Kraujo pirkej
Washingtonas. — Nacio-1 

nalinė Tirimų Taryba pas
kelbė naujus nurodymus, 
kaip kontroliuoti kraujo 
pirkėjus, kad švarus krau
jas patektų į laboratorijas 
ir ligonines.

Apie 100,000 amerikiečių 
nuolat parduoda savo krau
ją. Tarp jų yra kalinių, val
katų, girtuoklių, narkotistų 
ir net apsikrėtusių įvairio
mis ligomis. Kraujo gavėjai 
dažnai apkrečiami hepatitis 
ir kitomis ligomis.

K a i kurios komercinės 
kraujo pirkėjų agentūros 
net valdžios leidimų neturi. 
Dabar, sakoma, bus reika
laujama, kad visos tokios 
agentūros turėtų valdžios 
leidimus.

Chicago. — Taikos koali
cija čia šaukia antikarinę 
demonstraciją rugpiūčio 8 
d. Demonstracijoje bus at
žymėtas Amerikos atominių 
bombų metimas ant Japoni
jos miestų Hirošimos ir Na
gasakio 1945 m. rugpiūčio 6 
ir 9 dienomis.

Charlestown.— Karibinių 
salos keltuvas nuskendo į 
penketą minučių. Prigėrė 
125 žmonės.

grįžusiais, Dainų šventėje 
dalyvavusiais ir puikių įs
pūdžių gavusiais draugais.

Pasimatysime sekmadienį 
Forest Parke.

rius Proxmire ir Montoya 
pravesti tyrinėjimą. Abu 
senatoriai liudija, kad prieš 
18 mėnesių Gynybos depar
tamentas sutiko įvesti nau
ją kuro priežiūrai sistemą, 
bet pasirodo, kad iki šiol 
dar nieko nedaryta.

Pasirodo, kad aliejus ir 
gazolinas su visais tanki
niais sunkvežimiais pavo- 
giamas ir niekas neieško ar 
nesuranda vagilių. O taksų 
mokėtojai paneša šimtus 
milijonų dolerių nuostolių.

Japonija pataikauja 
Jungtinėms Valstijoms
Tokijas. — Japonijos val

džia atsisakė įsileisti Šiau
rės Vietnamo ir Pietų Viet
namo Nacionalinio išsilais
vinimo fronto delegacijų į 
atominės drausmės kongre
są, įvyksiantį Japonijoje 
rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 
9 dienos.

Kongrese dalyvaus dau
giausia kairiųjų organizaci
jų jėgos, tarp kurių bus ir 
Japonijos Kompartija. Bet 
Japonijos valdžia, pataikau
dama Amerikai, atsisakė 
įsileisti iš Šiaurės ir Pietų 
Vietnamo kairiųjų.

us kontroliuos
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Amerikos lėktuvai 
daužo Kambodiją

Phnom Penh, Kambodija.- 
JAV pareigūnai pripažįsta, 
kad Amerikos lėktuvai vi
sur padeda valdžios jėgoms 
ir pietvietnamieč i a m s ka
riauti su partizanais.

Nepaisant, kad buvo nusi
tarta amerikines militari- 
nes jėgas ištraukti iš Kam- 
bodijos su šių metų birželio 
30 d., amerikietiškais lėktu
vais bombardavimas Kam- 
bodijos teritorijos visiškai 
nesustoja. K

Nusikaltimai sumažėję 
Ryty Vokietijoje

Berlynas.—Vokietijos De
mokratinės Respublikos so
cialistinėje santvarkoje žy
miai sumažėję nusikaltimai 
(kriminal i z m a s), kuomet 
panaikinta nedarbas, rasi
nė diskriminacija, skurdas 
ir išnaudojimas.

Kuomet Vakarų Vokieti
joje papildoma 3,643 nusi
kaltimai tarp 100,000 žmo
nių, tai tarp to paties skai
čiaus žmonių Rytų Vokieti
joje papildoma 542 nusikal
timai.

Bostonais. — Mass, valsti
joje sekamuose rinkimuose 
bus Indokinijos karo klau
simas balsavimo sąraše.

5 provincijos jau išlaisvintos
Nacionalinė0Kambodijos

išsilaisvinimo armija pilnai 
išlaisvino penkias provinci
jas ir laiko apsupusi sosti
nę, pareiškė Nacionalinio 
jungtinio fronto vadovas, 
buvęs Kambodijos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
Huot S am bath “Daily 
World” kolurflnistui Tom 
Foley.

Kai kurie Nacionalinio 
jungtinio fronto valdžios 
ministrai yra išlaisvintoje 
teritorijoje ir vadovauja iš
laisvinimo kovai. Kiti mi
nistrai yra arti Kambodi
jos rubežiaus. Valdžiai va
dovauja princas Sihanoukas. 
Jis yra ir prezidentas Na
cionalinio jungtinio fronto,
kuris ima atsakomybę uz
išlaisvinimą Kambodijos iš
Amerikai parsidavėlių kon- sužeistų, daug nuostolių pa- 
trolės.

12,000 darbininkų 
streikuoja Ispanijoj

Granada, Ispanija. — 12,- 
000 statybos darbininkų 
streikuoja. Streikui simpa
tiją ir paramą teikia kitų 
pramonių darbininkai.

Policija apšaudė streikie- 
rių piketą, triis .Užmušė, 88 
sužeidė. Streikieriai reika
lauja $3.22 į dieną ir 41 va
landos savaitės. Pirmiau 
gavo tik $2.28 į dieną.

Detroitą^. — General Mo
tors korporacija, po taksų 
atmokėjimo, per tris mėne
sius pasidarė 473 milijonus 
dolerių. Pelnas pakilo 5.6 
proc., šėrai taipgi gerokai 
pakilo.

Egiptas paleido 80 
žydų iš kalėjimo

Paryžius. — Čia atvyko 80 
žydų, paleistų iš Egipto ka
lėjimo, kuriame jie išbuvo 
nuo 1967 metų karo pra
džios.

Sakoma, kad 200 Egipte 
gyvenančių žydų toliau pa
silieka ramūs, kad juos ne
persekios.

Los Angeles, Calif. — Bu
vo kidnapinta (pavogta) 
Mrs. R. Ziegler. Kai jos vy
ras sumokėjo reikalaujamų 
$10,000, ji buvo paleista.

Hartford, Conn. — Riau
šių metu areštuota 7 jau
nuoliai, pas kuriuos rasta 
marijuana cigarečių ir ki
tokių narkotikų.

Saigonas. — P. Vietnamas. 
—Partizanai apšaudė karių 
apmokymo stovyklą Quang- 
ai provincijoje.

Maskva. — Tarybų Sąjun
goje per pirmus šių metų 
mėnesius pastatyta 750,000 
naujų apartmentų.

Bostonas. — Armijos re
zervistų grupė remia kam 
didatus, kovojančius prieš 
karą Indokinijoje. ,

Amerikos militariniai 
lėktuvai Ispanijai

Madridas. — Jungtinės 
Valstijos sutiko suteikti 36 
F-4 Phantoms džetinius lėk
tuvus Ispanijai, kaip ir at
lyginimą už tris amerikines 
bazes Ispanijoje.

Ispanija taipgi gauna 125 
milijonų dolerių kreditų per 
5 metus, priedu gauna mi- 
litarinių įrengimų už 20 mi
lijonų dolerių.

Matyt, JAV gerai ap
ginkluoja ir saugo diktato
rių Franko. 4.

Teheranas, Iranas. — Že
mės drebėjime žuvo dau
giau kaip 100 žmonių, 200

daryta.

Kinija ragina Ameriką 
trauktis iš Indokinijos

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Chou En-lai per Pran
cūzijos televiziją turėjo in
terviu su Prancūzijos pla
navimo ministru Betan- 
courtu.
. Kinijos premjeras savo 
kalboje ragino Ameriką ne
delsiant ištraukti savo mili- 
tarines jėgas iš Indokinijos, 
Pietų Korėjos ir Taivano. 
Tik tuomet bus užtikrinta 
taika Azijoje.

Washingtonas. — Teisin
gumo departamentas skel
bia, kad pietinėse valstijose 
nuo 1965 metų negrų užsi
registravimai r i n kimam s 
smarkiai pakilo.

TSRS lėktuvai perveža 
po milijoną j metus
Maskva. — TSRS civili

nės aviacijos ministras Bu- 
gajevas skelbia, kad su šiais 
metais Tarybų Aerofloto 
lėktuvai perveš į metus 
maždaug po milijoną kelei
vių.

Aerofloto lėktuvai dabar 
keliauja į 56 šalis. Jie pasie
kia ir Afrikos bei Azijos ša
lis.

Madridas.— Ispanijos val
džia baigė subvių strei
ką prievarta darbininkus 
įtraukdama į militarinę tar
nybą ir grasindama karo 
teismu.

Washingtonas. — 700 uni- 
jistų atvyko į sostinę liudy
ti Kongresui ir kartu reika
lauti, kad darbo, sveikatos 
ir apsaugos bilius būtų pri
imtas.

Washingtonas. — Kolum
bijos universiteto studentų 
grupė pridavė Kongresui 
peticijas su 2,178,687 para
šais, reikalaujančiais iš
traukti amerikines jėgas iš 
Indokinijos.

Thieu priešingas koalicijai ir 
taikai, nori kariauti iki 

pilno laimėjimo
Saigonas. — Pietų Viet

namo prezidentas, spaudos 
reporterių klausiamas, aiš
kiai atsakė, kad “kaip pre
zidentas, nįekad nepriimsiu 
koalicinės valdžios su ko
munistais”.

Thieu turįs savo planą— 
kariauti dar trejetą ar ket
vertą metų. Tuomet karas 
savaime baigsis ir Thieu 
būsiąs laimėtojas. Jis griež
tai priešingas ištraukti

JAV atominiai ginklai prie TSRS
Washingtonas. — Senati-1 

nio apsaugos ir pasižadėji
mų užsieniui komiteto pir
mininkas Symingtonas pas
kelbė, kad Jungtinių Vals
tijų “strateginiai ginklai” 
yra prie Tarybų Sąjungos 
rubežiaus.

Sen. Symingtonas toliau 
nurodo, kad branduoliniai 
ginklai, kurie vadinasi 
“strateginiais ginklais”, pa
skirstyti ir paslėpti už kele
to mylių nuo Tarybų Są
jungos rubežiaus. Jis smer
kia tokią Nixono strategiją.

Tarybų Sąjunga tai gerai 
žino ir todėl priversta savo 
parubežį gerai apginkluoti.

Kuba pradėjo ryžius eksportuoti
Havana. — Ikišiol Kuba0 

nemažai ryžių importuoda
vo (dasipirkdavo užsieny), 
bet dabar pradėjo pasiga
minti daug daugiau ryžių ir 
eksportuoti, (užsienin išvež
ti pardavimui).

1965 metais Kuba pasipir- 
ko iš Kinijos 250,000 tonų 
ryžių. Dabar ryžių gamyba 
smarkiai praplėsta ir jau 
pasigamina daugiau, negu 
sunaudoja. Todėl lieka ir 
užsieniui parduoti.

Thieu smerkia Ky
Sagionas. — Pietų Viet

namo prezidentas Thieu 
smarkiai puola vice prezi
dentą Ky, kuris esąs apsup
tas “neatsakingais žmonė
mis.”

Ky taipgi netyli. Jis sa
ko, kad prez. Thieu yra ap
suptas “neatsakingais žmo
nėmis.” Abu pešasi už pir
menybę ir Amerikai patai
kavimą.

Londonas.—Uostų darbi
ninkai nusitarė baigti strei
ką. Per poros savaičių 
streiko prekyba pranešė 
daugiau kaip bilijoną dol. 
nuostolių.

Madridas.—250 Ispanijos 
advokatų, artistų ir rašyto
jų paskelbė protestą prieš 
policijos apšaudymą strei
kuojančių statybos darbi
ninkų Granados mieste.

amerikiečių militarines jė
gas iš Indokinijos.

1973 metais manoma baig
ti karą, teigia Thieu. Bet 
“taikos garantijai” ameri
kiečiai ir toliau turės pa
laikyti Pietų Vietname ma
žiausia 50,000 karių, kartu 
teikti militarinę paramą 
ginklais ir lėktuvais bei fi
nansais, kad Thieu klika 
valdžioje išsilaikytų.

Vokiet karią protestas
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos kareivių grupė pasiun
tė protestą prokurorui, kam 
jis nutraukė teismą karo 
kriminalistui gen. Molina- 
rui, dabartiniam 4-ojo mili- 
tarinio distrikto komendan
tui.

Prancūzijos teismas 1951 
m. pasmerkė jį mirtimi už 
karo metu nužudymą 106 
prancūzų partizanų. Ka
dangi tuo metu jis buvo Va
karty Vokietijoje, tai nega
lėjo prancūzai jo nubausti;

Pasitraukė iš Izraelio 
ministrų kabineto

Tel Avivas.—Izraelio ka
binetas 17 balsų prieš 6 už- 
gyrė mūšių pertrauką su 
arabų valstybėmis 90 dienų 
ir pradėti taikos derybas 
Jungtinių Tautų tarpinin
kavimu ir vadovavimu.

Šeši vyriausybės minis
trai pasitraukę. 'Jie yra na
cionalinės Gahalo parti
jos nariai. Gahalo partija 
priešinga mūšių pertraukai. 
Premjerė Meir laimėjo dau
gumą.

Jungtinės Tautos yra pa
rinkusios Švedijos ambasa
dorių Jarringą vadovauti 
deryboms. New Yorke pasi
taręs su Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovais, 
Jarringas sukvies prie ben
dro derybų stalo Izraelio ir 
arabų valstybių atstovus.

Džiugi žinia
Rugpiūčio 2-rą dieną, po 

išbuvimo ligoninėje šešias 
savaites, grįžo į namus 
“Vilnies” redaktorius Vin
cas Andrulis. Aišku, jis 
dar silpnas, bet tikimės, kad 
po geros priežiūros jo žmo
nos Julijos ir artimųjų, jis 
greit atgaus jėgas ir vėl 
stos į taip sunkų darbą.

Vincui galima rašyti “Vil
nies” adresu, 3116 So. Hal- 
sted St., Chicago, HI. 60608.
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Kas ką rašo ir sako
Kaip gyvena vargšo 
KRISTAUS ATSTOVAS 
ŽEMĖJE?

Jau visi žinome apie dide
lius popiežiaus turtus. Žino
me taip pat, kad pačiame 

| Vatikane jis turi milžiniš- 
‘ kus palocius. Bet mažai kas 
i težino, kad to vargšo Kris
taus atstovas žemėje dar 
turi taip pat milžinišką va
sarinę rezidenciją su milži
niškais sodais.

Štai Chicagos k u n i g ų 
“Drauge” (liepos 30 d.) ra
šo laišką iš Romos koks ten 
Juozas Masilionis, kuriame 
jis kalba apie apsilankymą 
popiežiaus vasarinėje rezi
dencijoje. Jis rašo:

“šeštadienį važiuojame į 
Castel Gandolfo ir Frascati. 
Castel Gandolfo, vasarine 
popiežiaus rezidencija, yra 
už kokių 25 klm. nuo Ro
mos, ant gražaus kalno ir 
su vulkaninės kilmės ežeru. 
Aplankome popiežiaus rezi
dencijos sodus. Gražūs, pa
vėsingi. Vadovas aiškina, 
kad čia niekas neįleidžia- 

• —mas, tik kažkokio užtarėjo 
Jie taip pat žino, kad jiems ls-ĮC|ėka mums čia leido lanky

tis. Ačiū tam nežinomajam bendraujantiems su mumis”, 
užtarėjui! Puolame soduose 
fotografuotis. Žadėjo įleisti 
ir į popiežiaus rūmus, bet 
teįleido tik į prieškambarį, 
pradėjo aiškinti, kokia čia 
statula stovi, kad popie
žiaus kambariai remontuo
jami, dažomi. Taigi, nors 
ir turėjome protekcijas, bet 
į popiežiaus kambarius ne
patekom. Gal ir gerai, nes 
ne visur ir ne visada moka
me būti drausmingi ir eiti 
tik ten, kur leidžiama. O 
buvo kai kieno prasiveržta 
ir už leidžiamų ribų”.

Kai milijonai, milijonai 
katalikų toje pačioje Itali
joje, Amerikoje, ir kitur ne
turi paprastų žmoniškų pa
stogių, jų “šventas tėvas,” 
kuris neturi nei pačios, nei 
vaikų, turi net du palocius 
su sodais! Tai tokia krikš
čioniškoji lygybė šioje 
rų pakalnėje.
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Iš mūsų veiklos praeities

Vietnamiečių neapykanta 
amerikiečiams

“The N. Y. Times” korespondentė Gloria Emerson 
savo pranešimui iš Saigono rugpjūčio 2 dieną uždėjusi 
antraštę “Americans in Vietnam Find Themselves Hat
ed.” Ji nurodo, kad amerikiečių Pietų Vietname neap
kenčia beveik visi sluoksniai, o ypač studentai ir darbi
ninkai. Darbininkai kaltina amerikiečius ir už infliaci
ją, nuo kurios jie taip skaudžiai kenčia, o ne vien už ka
ro tęsimą.

Neapykanta esanti tokia plati ir gili, jog Amerikos 
ambasados Saigone yra įsakyta ten gyvenantiems ame
rikiečiams gatvėse nepasirodyti pavieniais, visur ir visa
da eiti ir būti poromis bei grupėmis. Ypatingai mote
rims nesaugu. Geriau joms gatvėse visiškai nesirodyti.

Vietnamo žmonės žino, kad generolo Nol vadovau
jama militarinė valdžia pasilaiko tiktai amerikiečių jė
gomis. Jie žino, kad su Amerikos ginkluotų jėgų išsi
kraustymu iš Pietų Vietnamo ši skerdynė tuojau baig
tųsi. Jie išsirinktų tokią valdžią, kuri atstovautų jų 
geriausioms interesams. < 
silaisvinti bus baisiai sunku, kol beveik pusė Amerikos 
kareivių tremps jų žemę. Tai štai iš kur kyla juose ne
apykanta amerikiečiams ir Amerikai, apie kurią savo 
korespondencijoje kalba korespondentė Gloria Emerson 
ir kiti užsieniečiai korespondentai.

1917 metais “Laisvė” te
beleidžiama du sykius į sa
vaitę ir perkeliama iš Roeb
ling gatvės į didesnį namą 
Grand gatvėje, Brooklyne.

Jungtinėse Valstijose įve
dama konskripcija ir už ne- 
siregistravimą jauni vyrai 
areštuojami. Socialistų Par
tija nusistačius prieš karą, 
tad daugelis ir jaunų lietu
vių lieka sliakeriais (nesire- 
gistruoja karo tarnybai). 
Jie kilnojasi vieta iš vietos, 
kad jų nepažintų. Mūsų 
mažytis miestas Mahanoy 
City, Pa., tuo būdu neteko 
visos eilės gerų, Socialistų 
Partijoje, veikėjų ir smar
kiai nusilpo veikimas.

Brooklyne įkurtas Lietu
vių Legalios Pagalbos Ko
mitetas (Lithuanian Legal 
Aid Society), kuris rūpino
si pagelbėti areštuotiems ir 
besislapstantiems sliake- 
riams. Šiame komitete M. 
M. Račiūtė - Herman labai 
daug dirbo. Prie jos-sykiu

ŠYPSOKIMĖS VISI!
Žurnalo “Tarybinė Mote

ris” š. m. num. 5-tame skai
tome Medicinos mokslų kan
didatės J. Andriuškevičie- 
nės puikų straipsnį “Ar ver
ta šypsotis?” Jis kupinas 
gražių patyrimų kaip 
užsilaikyti, nusiteikti, su 
kitais sugyventi ir pa
čiam linksmu ir naudingu 
būti. Straipsnis baigiasi ši
taip:

“Jeigu neigiamos emoci
jos nuliūdina, apsunkina 
žmogų, žaloja sveikatą, pa
daro jį nelaimingą, tai tei
giamos emocijos yra jo svei
katos saugotojos, žvalumo 
ir energijos šaltinis. Tad 
būkime linksmos, šypsoki- veikė J. Benes 
mės ir apdovanokime šyps- J. J. Jukelis, 
niu kitus. Tai naudinga ne 
tik mums pačioms, bet ir

ir

Visų remtinas 
senatoriaus protestas

Pasirodo, kad esama slaptos militarines sutarties 
tarp fašistinės Ispanijos valdžios ir mūsų vyriausybės. 
Pagal tą sutartį, mūsų vyriausybė už leidimą toliau pa
laikyti Ispanijoje militarines bazes yra pažadėjus Ispa
nijos valdžiai ginkluotą militarinę pagalbą, jeigu jai pa
sirodytų pavojus iš vidaus ar iš lauko. Vadinasi, dirva 
paruošta naujam Pietų Vietnamui. Kaip tik ir Pietų 
Vietname kruvinoji avantiūra taip prasidėjo. Ispanijos 
žmonės vieną gražią dieną sukils prieš gen. Franco dik
tatūrą ir Amerikos ginklai skubinasi jam į pagalbą su
kilimą sutriuškinti.

Senatinio Užsienio Reikalais Komiteto pirmininkas 
senatorius J. W. Fulbright protestuoja prieš šią pavojin
gą sutartį ir reikalauja, kad ji būtų patiekta Senatui 
dėl apsvarstymo. Tokios sutartys turi eiti per Senatą. 
To reikalauja šalies Konstitucija.

Senatoriaus Fulbright protestą ir reikalavimą turė
tų paremti kiti senatoriai. Jį taipgi turėtų palaikyti 
visi Amerikos žmonės, kurie nebenorwlaujos militarines 
avantiūros.

Kokiems galams reikalingos Amerikos militarines 
bazės Ispanijoje? Kas iš užsienio grūmoja Ispanijos 
saugumui, kad reikalinga Amerikos slapta sutartis su 
fašistine valdžia jos gynimui? Iš niekur tokio pavojaus 
nėra. Sutartis liečia ne Ispanijos, bet Ispanijos fašisti
nės diktatūros saugumą.

asa-

Šis puikus patarimas ly
giai tinka ir vyrams. Teigia
mos emocijos daugeliui ir 
jų verkenčiai reikalingos. 
Kai vyras “kaip devynios 
pėtnyčios”, nelengva ir 
teriai šypsotis.

mo-

na-

Dvidešimt milijonu parašu!
Kongrese yra pasiūlytas bilius, kuris reikalauja, kad 

Jungtinės Valstijos besąlyginiai ’ ištrauktų visas savo 
militarines jėgas, iš Pietų Vietnamo. Sumanymo auto
riai yra senatoriai George McGovern ir Mark Hatfield. 
Dabar tik reikia spaudimo iš plačiausios visuomenės 
pusės, kad Senatas šį protingą bilių primintų.

Columbijos universiteto studentai pasiėmė ant sa
vęs didžiai garbingą darbą rinkti piliečių parašus už 
tą bilių. Liepos 30 dieną jie jau įteikė Senatu/573,000 
parašų. Jie sako, kad jie yra pasimoję trumpiausiu lai
ku surinkti dvidešimt milijonų parašų. Šimtai studentų 
jaunuolišku entuziazmu imasi šio darbo. Reikia tikėtis, 
kad jiems talkon atsiskubins studentai ir kitų aukštųjų 
mokyklų. Reikėtų, kad ir šiaip pažangūs žmonės ištrauk
tų į darbą parašus rnkti. Visi taikos šalininkai turėtų 
padėti Columbijos universiteto studentams pasiekti pa- 
sibrėžtą tikslą.

TECHNECIS IR VĖŽYS
Technecį dirbtiniu būdu 

pavyko gauti 1937 m. Ilgą 
laiką jį vartojo laboratori
niams tyrimams. Dabar šis 
radioaktyvusis ele m e n t a s 
vartojamas branduol i n e j e 
tec h n i k o j e, antikorozinių 
medžiagų gamyboje. Pasta
ruoju metu japonai sukūre 
prietaisą, kuris registruoja

radioaktyvaus technecio-99 
izotopo nedideles dozes, 
įvestas į žmogaus organiz
mą. Signalai prietaiso ekra
ne parodo tikslią piktybinio 
naviko buvimo vietą. Dabar 
tikslią vėžio diagnozę gali
ma nustatyti pačioje anks
tyvoje jo stadijoje, kada ki
tais metodais šito padaryti 
nepavyksta.

GERAI ATSAKO 
FAKTAIS IR 
PATYRIMAIS

Lietuviškų nacionalistų ir 
klerikalų spauda dažnai 
gieda apie Lietuvoje sunkią 
ir skurdžią religijos ir dva
sininkijos būklę. Jiems ge
rai atsako neseniai ilgai 
Lietuvoje pabuvojęs “Vil
nies” redaktorius S. J. Jo- 
kubka. Liepos 29 d. kolum- 
noje “Kasdien” jis rašo:

“Vilniuje porą kartų teko 
užeiti pas diecezijos valdy
toją prelatą Č. Krivaitį. Gy
vena kaip ponas. Retas ku
ris žymus Lietuvos valdi
ninkas turi tokį butą, ko
kiame gyvena jis.

Viename atskirame kie
me yra garažas. Garaže sto
vi “Volga”. Šoferis budi. 
Pakanka per langą švilpte- 
rėti ir automašina prie du
rų.

— Kylant kolūkiečių gy
venimo lygiui, gerėja ir mū
sų, dvasininkų, gyvenimas, 
— jis man sakė.—Gydymas 
visiems dykai, esam lygūs 
piliečiai su visais.

Teko pusėtinai išsišnekėti 
ir su Kauno kunigų semina
rijos rektoriumi Dr. J. But
kum. Tas pats, kaip šnekan
tis ir su kitais — nieko blo
go, jokių aimanų, kad da
bar sunkiau religijos laisvės 
atžvilgiu.

Teko šnektelti prie Šv.

DEMOKRATŲ VADO 
IŠPAŽINTIS IR 
PRISIPAŽINIMAS

Demokratų partijos
cionalinio komiteto pirmi
ninkas Lawrence F. O’Brien 
viešai pareiškė, kad jis da
rė didelę klaidą, remdamas 
Vietnamo karą ir preziden
to Johnsono politiką. Jis 
pasakė:

“Artimai .veikdamas su 
dviemis demokratiniais pre
zidentais 1960-ajam dešimt
metyje, aš atvirai gyniau 
karinę politiką. Aš 1966 me
tais raginau kongresinius 
kandidatus remti preziden
to pastangas Vietname. 
Jungtinių Valstijų Senatas, 
kuriame buvo daugėlis da
bartinių senatorių, nusista
čiusių prieš karą, pąlaikė 
prezidento politiką. Bet pa
sirodo, kad mūsų įsivėlimas 
į Pietrytinę Aziją, kuriam 
nėra jokio galo, yra didelė 
klaida”.

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komo rowski 
teisingai pastebi, kad šis 
O’Brien pasisakymas turi 
tikslą laimėti balsus atei
nančiuose rinkimuose už 
demokratus,' bet taip pat 
reiškia daugelio demokratų 
pasikeitimą ir pakeitimą sa
vo nusistatymo Vietnamo 
karo klausimu. O’Brien iš
pažintis ir prisipažinimas 
prie klaidos padės daugeliui 
eilinių demokratų pakeisti 
savo nusistatymą.

BALTUOS GINTARAS 
MAJŲ KAPE

Meksikos archeologai se
novės majų kape surado 
gintaro. Kaip žinoma, gin
taras tais laikais buvo gau
namas Baltijos pakrantėse. 
Taigi ir šis atradimas ro
do, kad Centralinės Ameri
kos gyventojai palaikė pre
kybinius ryšius su europie
čiais seniai prieš “oficialųjį” 
Amerikos žemyno atradi
mą.

Užrašykite ^Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

Kilus/revoliucijai Rusijoj, 
dėtos didžiausios pastangos 
ją remti. Įkurtas Rusijos 
Revoliucijos Rėmimo Komi
tetas: A. Žolynas, pirm., 
K. Petrikienė, sekr., ir V. 
Paukštys, ižd. Nare prie 
jų — B. Švegždžiūtė.
Birželio mėn. V. Kapsukas 

išvyksta Rusijon.
J. Perkūnas sakant kalbą 

ir su juo A. Orintas ir K. 
Sparas sumušami. “Laisvė” 
pradėjo kurti jiems ginti 
fondą, kurį tuoj perėmė 
LSS Pild. Komitetas.

Šiais metais New Yorko 
seimelin (State Assembly) 
išrinkti keturi socialistai.

Įvyko puolimas ant LSS 
ir “Kovos.” Suareštuoti J. 
Stilsonas ir J. išukys. K. 
Vidikas ir J. Stalioraitis 
spėjo pasišalinti. LSS 19 kp. 
pradėjo steigti jiems ginti 
fondą. Komitetan įėjo: J. 
Šaltys, pirm., A. Jankaus
kas, sekr., I. Matiošaitis, 
ižd., ir nariais — V. A. Za- 
periackas ir A. Jurevičius.

Rusijon vyksta soęialistų 
grupės, ypač svetim'kalbių, 
prisidėti prie ten einančios 
revoliucijos. Kai kurie ne
pasiekia tikslo, nes rytų pu
sės rubežiai turėjo būti už
daryti, kadangi kovos plė- 
itėsi Sibire. Vienas tokių 
buvo M. Akelaitis. Jis ra
šo V. Paukščiui, kad lis ta
po sutrukdytas Vladivosto
ke, ir nežinąs, ar jam pa
vyks pasiekti Petrogradą.

1918 m. kovo mėn.“Lais- 
vės” šėrininkų suvažiavi
mas pasisako už “kairiąją 
dvasią” (prieš imperaĮistinį 
karą ir už Rusijos revoliu
ciją) ir prašo veikėjus rim
tai darbuotis, vengti asme
ninių polemikų, ko tais lai
kais netrūko ir kasi atsi- 
spindė j o spaudoje.

Socialistų Partijos] kon
vencija, įvykusi St. Louis, 
Mo., vadovybėje Eugeįne V. 
Debs, griežtai p a s i b a k o 
prieš pasaulinį karą ir nu
taria vesti griežtą kovą 
prieš jį. Dėlei to narių tar
pe kilo didelis pasidalijimas. 
Vieni stojo kairėn po ĮE.' V. 
Debs vadovybe, kiti dėšinėn 
su Bergeriu, Bensonu dr ki
tais. Aišku, kad šis; pasi
dalijimas vyko ir tardė lie
tuvių socialistų.

Mano “mainierių” a pylin
kės LSS V-tas rajonas su 
J. Raman a u s k u priekyje 
smarkiai pasisakė už St. 
Louis rezoliuciją ir siuntė 
rezoliucijas į Soc. Partijos.

tojų tuo laiku maršrutavo 
ir rinko aukas šiam tikslui. 
K. Petrikienė ypač dau§ 
tuo laiku važinėjo su pra
kalbomis. Teko ir man pa
važinėti po Mass, ir Conm 
valstijas kaipo pradinį 
kalbėtojai; ‘ “

Pačioje 1921 metų pabai
goje įkurta Amerikos Dar
bininkų Partija. Vėl nema
žas pasidalinimas įvyko tar
pe lietuvių. Vieni už tokią 
partiją, kiti griežtai prie
šingi. Daug sueikvota geros 
energijos tuose ginčuose. 
Nors jie pradėti dėl politi
nės partijos, bet perėjo į 
ALDLD ir LMPSA kuopas 
ir kitas organizacijas. Šie 
pasidalinimai daug pakenkė 
mūsų veiklai. Lai istorijos 
rašytojai pamatingiau 
sprendžia šį įvykį.

Amer. Darbininkų Parti
jos Lietuvių Sekcijai vado
vavo: A. Jurevičius, pirm., 
M. Undžienė, sekr., V. Pau
kštys, ižd. ir nariais K. Pet
rikienė, K. Steponavičius, 
A. Jankauskas ir J. Siurbi

Šiais metais Naujojoje 
Anglijoje įvyko didelis med
vilnės audėjų streikas. Rh^)- 
de Island valstijoj buvo pa
skelbtas net karo stovis ir 
kanuolės panaudotos 
streikierius. Aštuoni 
kieriai buvo sužeisti.

Angliakasių streiko 
Springfield, Ill., buvo 
dytas jaunas lietuvis 
tuotojas, T. Urbonas.

“Laisvė” persikėlė į sa
vo namą ant kampo Ten 
Eyck ir Lormer gatvių.

Vartant senus “Laisvės” 
komplektus, man visa tai 
įdomu, ir tikiu, kad dauge
liui mūsų skaitytojų šios 
mano pastabos irgi padės 
prisiminti praeities įvykius. 
Aišku, čia tik sužymiu kas 
metėsi akin prabėgom. To
dėl neimkite už kokį tai is
torinį davinį. Daug įdėjau 
smagaus laiko, ir jei gar
siu, bandysiu darbą tęjt£ 
tolyn.

Elena N. Jeskevičiute
Jubiliejaus Komis. Narė

centrą, reikalaujant laikytis 
konvencijos tarimų ir iš
braukti lokalus, kurie nesi
laiko tų tarimų. Man teko 
daryti šių tarimų vertimus 
į anglų kalbą ir siųsti Par
tijos centran.

Šiais metais turėjo įvyk
ti LSS X-tas suvažiavimas 
ir dėl to ėjo dideli ginčai, 
2—Iš Mūsų veiklos praeitie 
nes kairieji manė, kad val
džia neleis jiems laisvai su
sirinkti ir tarimus daryti, o 
dešinieji kaip tik to norėjo, 
nes jie galėjo pilna burna 
šaukti už karo rėmimą. Ka
dangi tautinės grupės pasi
rodė kairesnės ir karinges
nės už senuosius amerikie
čius, tr’ vai kurie Soc. Par
tijos vadai norėjo jas su
silpninti, sunaikinti jų įtaką 
į bendrąjį partinį nusista
tymą. • Vienas jų žygių bu
vo, tai įsakymas, kad kal
binių sekcijų sekretoriai tu
ri būti Chicagos Partijos 
Centre, kur jiems lengviau 
buvo prižiūrėti jų veiklą. 
Tad ir LSS sekretorius J. 
Stilsonas buvo perkeltas

, Chicagon.
Vis daugiau kyla balsų, 

smerkiančių socialpatriotiz- 
mą. Lietuvių tarpe prieš 
socialpatriotus rašo M. Dė- 
delė (Prūseika), J. Šukys, 
V. Kapsukas ir kiti.

1919 metais vis daugiau 
pasireiškia kova prieš so
cialpatriotus. “Laisvė” sto
ja su LSS kairiuoju nusi
statymu, o “Keleivis” ir 
“Naujienos” vis gilyn bren
da į socialpatriotizmo pel
kes.

Eina kova prieš šnipinėji
mus, už žodžio laisvę ir lais
vą tautų apsisprendimą, 
prieš militarines intervenci
jas, už paliuosavimą politi
nių kalinių.

Rugsėjo mėn. įvyko Soci
alistų Partijoje skilimas. 
Kairieji socialistai atlaikė 
konvenciją Chicago, Ilk, ir 
įkūrė Komunistų Partiją. 
Regis šioje steigiamojoje 
konvencijoje mudvi su drg. 
Karosiene buvome pilnos 
delegatės (iš lietuvių), 
apart LSS sekr. J. Stilsono. 
Vėliau LSS atlaikė konven
ciją Brooklyne ir didele bal
sų dauguma nutarė pereiti teigia D. Defo knyga “Ro- 
į Komunistų Partiją.

Baigiantis šiems metams o visai kitoje P. Amerikos 
ir pradžioje 1920 metų siau
tėjo garsieji “Palmerio puo
limai.” Šimtai areštuota, 
įkalinta ir deportuota. Nu
kentėjo ir daugelis lietuvių 
įvairiose kolonijose. Netu
rime tų metų “Laisvės” 
komplektų, tad negaliu kon
krečiai pasakyti kas ir kur 
buvo pulta. Aišku, kad ir 
“Laisvė” neišliko nepalies
ta. Kom. Partija turėjo ei
ti į pogrindį.

1921 metais “Laisve” jau 
dienraštis. Jos atsakomuo
ju redaktorium V. Paukš
tys, adm. J. Alexis.

Rugsėjo mėn. eina didelis 
angliakasių streikas. Dau
giau kaip 200 apgliakasių 
išskersta West Virginia 
valstijoj.

Šiais metais įvyksta ne
užmirštamas sąmokslas 
prieš Sacco ir Vanzettį. Ne
žiūrint pasaulinio judėjimo 
už jų paliuosavimą, jiedu 
buvo nužudyti elektros kė
dėje Mass, valstijoj.

Spalio mėn. įsteigtas cen
trinis komitetas Rusijos ba- 
duoliams šelpti: R. Mizara, 
pirm., K. Petrikienė, sekr., 
V. Paukštys, ižd. ir nariais 
— J. Jankūnas ir A. Jan
kauskas. Daug mūsų kalbė-

prieš 
strei-

laiku, 
nužu-

Tikroji Robinzono 
Kruzo sala

Ši pagarsėjusi sala yra ne 
Atlanto vandenyne, ties 
Orinoko upės žiotimis, kaip

binzono Kruzo nuotykiai,”

pusėje, Ramiajame vande
nyne. Ši sala vadinama 
Chuan Fernandes. Čia gy
veno jūreivis Aleksandras 
Selkirkas, kurį po laive įvy
kusio kivirčo kapitonas iš
kėlė į negyvenamą salą. Sel
kirkas saloje išgyveno kiek 
ilgiau kaip 4 metus. Danie^ 
liui Defo Selkirko istoriją 
papasakojo jūrininkas Vučf- 
sas Rodžersas.

Šiuo metu saloje yra kai
melis, kuriame gyvena apie 
400 žmonių. Netoli nuo kai
melio yra ola, kurioje išsi
kėlęs į salą apsigyveno Ro
binzonas - Selkirkas. Kai
melio gyventojai žino, kad 
kažkada čia gyveno iškeltas 
iš laivo jūrininkas ir apie 
tai aprašyta knygose, bet 
jie tų knygų neskaito, nes 
yra neraštingi. Saloje yra 
memorialinė lenta, kurią 
1863 m. prie olos pritvirti
no kažkokio laivo įgula. Šio
je lentoje įamžintas jūrei
vio Šelkirko, išgyvenusio 
vienatvėje ketverius metus 
ir keturis mėnesius, atmini 
mas. 4

Pakalbinkite savo kaimynu* 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę?* Jie jums bus dėkingi



Penktadienis, Rugpiūčio (August) 7, 1970 - LAISVE — 5 puslapis

Dainuoja ir šoka Lietuva!
Kaip niekad įspūdinga buvo šįkart respublikinė 

dainų šventė, skirta V. Lenino 100-osioms gimimo me
tinėms ir Tarybų valdžios 30-mečiui.

Pati šventė tęsėsi tris dienas, bet į Vilnių ji atėjo 
‘Anksčiau: kartu su atvykusiais iš visų Lietuvos kam
pelių dainininkais, muzikantais, šokėjais; kartu su išva
karėse surengtu išmoningu etnografinių valgių konkur
su — “geriausių Lietuvos gaspadinių švente”; kartu su 
turtinga kooperatininkų muge, apsikaišiusia kaimiškų 
dešrų ringėmis, riestainių virtinėmis, “kermošiniais” 
saldainiais; kartu su turtingos liaudies meno meistrų pa
rodos atidarymu.

Šventės organizatoriai paskaičiavo, jog, norėdamas 
aplankyti visus jubiliejinius renginius, vienas žmogus bu
tų sugaišęs •.. 32 paras.

Ypač daug žmonių — vilniečių ir sveęių — stebėjo 
pagrindinius šventės koncertus — liaudies ansamblių va
karonę Kalnų parke, Dainų šventę Vingio parko estrado
je (net smarkokas lietus neišsklaidė nei dainininkų, nei 
klausytojų entuziazmo), šokėjų pasirodymus “Žalgirio” 
stadione, šventės dalyvių eiseną Vilniaus gatvėmis.

“Nieko panašaus gyvenime nemačiau. Tai, tikriau
siai vienas įdomiausių kultūrinių reiškinių Europoje. Jus 
sugebėjote išsaugoti šimtametes tradicijas, bet jos paim
tos ir atneštos į šventę ne iš archyvo. Jos tokios^ natū
ralios ir šiuolaikinės, kad kitokios, atrodo, ir. būti ne
gali,”—štai kaip atsiliepė apie šventę vienas^ iš svečių, 
/Čekoslovakijos KP CK narys Antoninas Kroužilas.

Worcester, Mass. Philadelphia, Pa.

Dainuoja Vingio parko estrada. (A. Brazaičio nuotr.)

tojai į Onų pažmonį pribu
vo, bet kurie dalyvavo, sma
giai prie ežero praleido po
pietę su onutėmis ir kitomis 
moterimis.

Pavandravoję po seniau 
gyventas vietoves, grįžo W. 
ir K. Kelleys, kurie lankėsi 
Brocktone, Mass, ir apylin
kėje, R. ir A. Buwers Brid
geport, Conn, ir A. ir P. 
Aleknai New Yorke gal ir 
kitur. Pastarieji apsilankė 
“Laisvės” įstaigoje, nuvežė 
į Albumą medžiagos. J. ir 
M. Milleriai išvyko keliom 
savaitėm palankyti savo 
anūkių ir draugų šiaurėje.

Girdisi, jog rugp. pabai
goj būsią per kuopą atžy
mėtas malonaus draugo 
gimtadienis. Apie tai bus 
pranešta išsamiau.

Vikutis

New Haven, Conn.
Vietinis “Evening Regis

ter’’ patalpino “pono” A. K. 
Gruzdžio (dipuko) kur nors 
priimtą rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama grąžinti sme
toninę tvarką Lietuvoje, o 
toje rezoliucijoje gražiai 
prisimena savo “apaštalą” 
Hitlerį, kuris nekaltai nu
kankino milijonus nekaltų 
žmonių.

Tam “ponui” Amerikos 
veteranai turėtų suteikti 
“karštą sėdynę” (hot seat).

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)

Palaidojus Feliksą Lešinską
Liepos 27 dieną būrelis jo 

draugų ir šeimos narių nu
liūdę išvyko iš Juozo Ka
valiausko koplyčios į šv. 
Kazimiero bažnyčią ir į šv. 
Kryžiaus kapines, kur se
nelį F. Lešinską palaidojo 
šalę jo žmonos.

F. Lešinskas dagyveno 
net 85 metus. Tai bene bus 
paskutinis narys kadaise 
buvusios skaitlingos, LSS 1 
kuopos. Įdomu ir tas, kad 
jis savo jaunystėje veikda
vo LSS pirmoje kuopoje, 
vėliau ALDLD 141-je kuo
poje. O sveikatai silpnėjant, 
gausiai rėmė “Laisvę” ir 
“Vilnį” aukomis. Tai ne
daug tokių turėjome...

Jam gyvenimą greičiau
sia patrumpino cigarečių 
rūkymas. Keli metai atgal 
jis buvo smarkus cigarečių 
rūkorius. Vėliau jam gerk
lę ir plaučius pradėjo nai
kinti nelabasis vėžys.

Keletas jo prietelių, paži
nojusi jį nuo senų laikų kai
po laisvą pilietį stebisi kas 
su Feliksu pasidarė? Argi 
jis taip su katalikėje? Ku
nigas išvakarėse laidojimo 
koplyčioje ir iš ryto išlydint, 

Reikia, kad mūsų paskui bažnyčioje ir ant ka- 
miestas gražiai pasižymėtų ! pinių, poterius kalbėjo. 

j Jam rankos buvo surištos 
maldiniu retežėliu? Taip 
nuostabų!

Tai daugelio žmonių ne
pajėgumas įvertinti Vati
kano, juodosios galybės vei
klos. Kaip čia neseniai ku
li i g a i ekskomunikuodavo, 
prakeikdavo pažangiuosius 
žmones. Neleido juos palai
doti katalikų kapinėse. Vė
liau apgavingai pradėjo 
veidmainiauti. Ligoni n ė s e 
veik visai be sąmonės esan
tį laisvamanį skelbdavo “iš- 
sispavėdojusiu” ir “susitai
kiusiu su dievu”. Na, o Le- 
šinsko kalba buvo ligos su
gadinta keli mėnesiai pirma 
mirties! Dabar už pinigus 
kunigai bile ką pasiųstų į 
“dangų”.

Kadaise socialistai reng- 
davom diskusijas įvairiais 
klausimais. Kartą Lietuvių 
Tautiškoje salėje diskusijų 
tema tokia buvo: “Kodėl 
socialistų šeimose būna tiek 
nevienodumų? Vienas pasi
taiko laisvas, o kitas tikin
tis? “Drg. F. Lešinskas pa
sakė maždaug taip: “Jeigu 
laisvas vaikinas, pirma 
sivedimo, savo meilužę 
pajėgia nustatyti pagal 
vo dvasinį supratimą, 
būk tikras, kad kai tu 
sivesi, tavo žmonelė bandys 
tave su virvute nuvesti į 
bažnyčią. O jei tu nepasi- 
duosi gyvas, tai mirusį tik
rai su lenciūgėliu nutemps į 
bažnyčią...”

Jo žmona taip ir pasiliko 
religinga, dėka Vatikano 
tamsybės agentų veiklos. Ji 
jau seniai mirusi. Užaugimo 
sūnų ir dukrą, ir jau keletą 
anūkų. Visi myli seną tėvu
ką, ir mano, kad pasiuntus 
“dangun” bus seneliui sma
giau, geriau, nors jiems ir 
brangiai kainuoja.

Felikso mintis minėtose 
diskusijose šiuo laiku daug 
kur paryškėja...

Mes, pažinoję Lešinską, 
jo jau nebesusįtiksime spau
dos parengimuose, “Laisvė”, 
“VilnisY nębėšujauks stam
bios paramos, Nes Laidoji
mo direktorius J., Kava
liauskas jo grabą įdėjęs 
dar ir į cementinę dėžę ir 
užkasė žemėje.

JuŽintiškis

“Laisvės” pikniko komi
tetas laikė susirinkimą, ku
riame buvo apkalbėtas pik
nikas, kuris buvo pasek
mingas, davė gražaus pelno 
dėl pažangiosios spaudos. 
Tik pranešime apie įplau
kas spaudoje buvo padary
ta klaida. Ten pasakyta, 
kad So. Bostonas pardavė 
bilietų už $25, o turėjo būti 
už $35. Pinigus priėmiau 
nuo Freimontienės.

Sekantis LLD kuopos su
sirinkimas įvyks rugp. 12 d. 
1:30 v. po pietų. Kviečiami 
nariai dalyvauti. Bus išduo
ta smulkmeniškos pikniko 
išlaidos ir įplaukos.

LLD suvažiavimas įvyks 
rugp. 20 d. Detroite. Turė
sime apkalbėti šį reikalą. 
Atneškite gerų sumanymų 
dėl suvažiavimo, kuriuos 
mūsų kuopos delegatas per
duos.

Pikniko komisija apkal
bėjo šį suvažiavimą ir Al
bumą, kurį išleis “Laisvė” 
atžymėjimui savo 60 metų 
jubiliejaus. Šiam tikslui 
rengiami pietūs Olympijos 
parke rugp. 9 dieną. Kvie
čiame visus narius ir pažan
gios spaudos rėmėjus daly
vauti ir paremti šį svarbų 
reikalą.

Albume.
Jau sveikinimus dėl Albu

mo priimu. Tai ir jūs ne
atsilikite. Anksčiau geriau 
negu vėliau.

J. Jaskevičius

Smagus prisiminimas
1940 m. birželio men. vie

name sekmadienyje įvyku
siame LLD ir LDS apskri
čių komiteto posėdyje Wa
terbury, Conn., O. Giraitie- 
ne iš Hartfordo davė suma
nymą džiaugsmingai pasvei
kinti pirmus Lietuvos žmo
nių laisvus balsavimus iš
rinkti savo atstovus suda
rymui savo valdžios. (Mat, 
tą pačią dieną ten įvyko 
balsavimai). Sudarėme svei
kinimo lietuvišką tekstą, 
ranka nudriukavome ir per 
Western Union, Waterbu
ri o ofisą, pasiuntėme į Vil
nių Justo Paleckio vardu. 
Ar tas mūsų sveikinimas 
pasiekė Paleckį, nežinau.

J. J. Mockaitis
Bridgeport, Conn.

Los Angeles, Calif.—Pro
fesorius Kuzweil buvo pa
leistas iš San Jose kolegijos, 
kai jis susituokė su komu
niste profesore Betina Ap- 
theker, kuri taipgi pirmiau 
paleista iš profesūros dar
bo.

ap- 
ne- 
sa- 
tai 
ap-

Senieji jau trenkia linksmą polką, o jaunosios šokėjos dar pasigražins 
prieš išbėgdamos į žaliąją veją, (šokių šventė “Žalgirio” stadione. K. 
Liubšio nuotrauka.)

Wallingf orde aplank i a u 
M. Klishienę. Radau ją ge
rai nusiteikusią, nes tik ką 
gavusi laišką iš Lietuvos 
nuo J. Stakevičiaus.

Stakevičius laiške rašo, 
kad džiaugiasi savo gyveni
mu ir dėkoja Klishienei už 
“LaisVę”. Jis sako perskaito 
kiekvieną žodelį ir paskiau 
perduoda savo draugams 
pasiskaityti. Visi myli skai
tyti “Laisvę”.

Patartina kiekvienam už
prenumeruoti “Laisvę” sa
vo artimiesiems Lietuvoje.

West Havene dvi mažos 
gurno (rubber) išdirbystės 
pranešė, kad turės užsida
ryti ir paleisti iš darbo virš 
100 darbininkų. Dabar be
darbių West Havene yra 
gana daug. Kompanijos aiš
kina, kad uždarbis perma- 
žas—o gal ištikrųjų tai tik 
išsisukinėjimas arba gudry
bės prieš darbininkus.

Dauguma pensionierių 
skundžiasi, kad permažąi 
mokama. Iš tų pinigų labai 
sunkus gyvenimas.

Kada kreipiasi į valdiš
kas įstaigas pensionieriai, 
tai jiems trumpai atsako, 
kad negali gelbėti. Dabar 
dedami bandymai reikalauti 
per senatorius ir kongres- 
manus, kad Washingtonas 
ką nors šiuo klausimu tartų. 
Gal ir bus kokia pagalba?

J. Kiunca

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks rugpjūčio 8 die
ną, 2 vai. po pietų, toj pa
čioj salėj. Kviečiami visi 
nariai atvykti į susirinki
mą, nes tikimasi, kad mūsų 
draugės turistės jau bus 
sugrįžusios iš Lietuvos ir 
dalyvaus susirinkime. Be 
kit ko, jau artinasi seniai 
laukiamas ūkininkų Rama
nauskų ruošiamas banketas 
Darbo Dienoje, Sellersville, 
Pa.

Valdyba.

St. Petersburg, Fla.
Onų banketas

Jį rengia Ona Greblikie- 
nė, Ona Bunkienė, Ona Pu- 
trimienė ir Ona Wallins. 
Visos pažangios žmonos. 
Jos pravedė planą atžymėt 
Oninių dieną ir pagerbti 
vietinės LLD kuopos nenu
ilstančius darbuotojus, ku
rie • pasišventę daugiau ar 
mažiau dirba dėl palaikymo 
spaudos.

Jos į parką susikvietė vi
są pulkelį viršaus 50 žmo
nių, vaišino įvairiais ska
nėstais ir kavute, priminda
mos, kad jei sekamais me
tais bus sveikos, tvirtos, tai 
dar šauniau veikėjus trak
tuosiančios. Onų geismas 
vis daūgiau įtraukti į akty
vią veiklą naujų žmonių, 
ypač vėlesniu laiku atsikė
lusių į šį miestą. Sveikinti
nas sumanymas.

Gaila, kad ne visi darbuo

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)

Hartford, Conn.
Pabaigoje birželio mėne

sio “Laisvėje” tilpo užuo
jautos raštelis dėlei M. 
Naktinio šeimos nuo mūsų 
grupės ir, nežinau kaip tai, 
praleidau O. Visockienės 
vardą. Ijabai atsiprašau d. 
Visockienės.

L.M.Klubas rengia “Lais
vės” naudai parengimą spa
lio 11 d., sekmadienį, 1. vai. 
dieną, 157 Hungerford St., 
Hartforde. Bus pietūs su 
programa. Prašome visų tą 
dieną dalyvauti su mumis. -

V. Kazlau

Haverhill, Mass.
Mūsų miesto ir apylinkės 

nenuilstanti vajininkė, gera 
patriotė “Laisvės”, buvusi 
Mary Kazlauskienė, o dabar 
Mary Semetis, vyksta su 
vyru rugpjūčio 24 d. į Lie
tuvą.

M. Semetienei jau ne pir
mas sykis aplankyti savo 
tėvynę. Linkime abiem lai
mingos kelionės, gražiai 
praleisti laiką savo tėviškė
je, o sugrįžus į namus vėl 
dirbti kaip iki šiol.

Rep.

Sellersville, Pa.
Rugsėjo 6 d. rengiamam 

spaudos naudai parengime. 
B. A. Ramanauskų ūkyje 
bus proga susitikti draugus, 
kurie šiais metais lankėsi 
tėvynėje Lietuvoje.

Iš Philadelphijos Lietuvo
je buvo mūsų darbščios gas- 
padinės Tureikienė ir Palie- 
pienė, draugo Merkio duktė 
Rožytė ir dar keli draugai. 
Iš Eastono su turistais bu
vo nuvykę draugai Katiniai 
ir iš New Jersey draugai 
Čiurliai. Tikimės juos visus 
matyti rugsėjo 6 d.

Taigi, būkime visi, 1 vai. 
bus duodami pietūs, o 5 vai. 
vakarienė. Kartu visi drau
giškai praleisime laiką ir 
galėsime išgirst naujienų iš 
Lietuvos.

Nors kelias į Sellersville 
tolokas, bet kviečiame 
Brooklyno, Baltimorės, mai
nų apyli n k ė s, Readingo, 
Eastono ir Chesterio lietu
vius. Tikimės, kad Philadel
phijos draugai pasirodys 
skaitlingai.

B. A. Ramanauskai

Tvirtesnis už deimantą
. Baltarusijos Kietųjų kūnų 

ir puslaidininkių fizikos in
stitute gautas kietas kaip 
deimantas lydinys. Iš tokio 
lydinio pagaminti metalo 
peiliai dešimtis kartų tvir
tesni, negu pagaminti iš jau 
žinomų kietųjų lydinių. • ;

MECHANICS
Air Conditioned

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.
(60-62)

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)

KEYPUNCH ... Operators with at 
least 1 year experience are needed 
for Alpha-Numeric punching. Hours 
to fit your schedule, from 8:30 AM. 
12 Mid. Salary bases on experience 
and ability. Call 201-343-3010, Hack
ensack. Ask for Lynne.

(57-59)

WANTED

EXPERIENCED WAITRESSES

(Must be over 21 years of age) 
Steady work. Apply:

HOWARD JOHNSON
Route 1, South Haynes Aye.

(( Newark Airport.
(60-62)

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)

KRISTUPO KOLUMBO 
KELIAIS

Kaulų ir skulptūrų radi
nių tyrinėjimai Meksikoje 
dar kartą patvirtino, kad 
prieš Kristupą Kolumbą jau 
būta kitų Amerikos atradė
jų. Lenkų buriuotojai ruo
šiasi perplaukti Atlanto 
vandenyną viduramžių Va
karų Afrikos navigacijos 
metodais ir primityviais 
įrengimais. Saugumo su
metimais šią prieškolurūbi
nę ekspediciją lydės jachta- 
palydovas.

Į Ameriką plauksiančio 
burlaivio pavadinimas yra 
“Opty,” o jo kapitonas — 
Leonidas Teliga. “Opty,”— 
sako, kapitonas, — nuteikia 
optimistiškai.” Su juo Te
liga jau apiplaukė visą pa
saulį.

Tik Tarybų Sąjungoje
Daugelio šalių medikai la

bai doųiisi. tąrybiniiais siu
vimo aparatais, kurie nau
dojami operuojant širdį, 
žarnyną, plaučius, krauja
gysles. Tokie aparatai ga
minami tik Tarybų Sąjun
goje.
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TARYBŲ LIETUVAI — 30 METŲ

Pirmoji laisvės ir džiaugsmo 
vasara mūšy Lietuvoje

1940 m. birželio 17 d. Lie
tuvoje buvo nuversta fašis
tinė diktatūra ir sudaryta 
liaudies vyriausybė. Dar
bo žmonės karštai ją svei
kino. Štai jau birželio 18 
d. Kalvarijos kultūros klu
be susirinko šimtai žmonių. 
Jie pasiuntė padėkos laišką 
einančiam respublikos pre
zidento pareigas Justui Pa
leckiui :

“Mes, Suvalkų Kalvarijos 
darbo žmonės..., išklausę 
Tamstos pasakytą į tautą 
per radiją kalbą ir patyrę, 
kad esame išlaisvinti iš bu
vusio žalingo mūsų tautai 
režimo ir taip pat, kad šian
dien paleisti iš kalėjimo mū
sų vienminčiai, kurie buvo 
suimti už tai, kad kovojo 
dėl mūsų nepavydėtinos 
būklės pagerinimo, reiškia
me padėką Tamstai ir Tams
tos vadovaujamai vyriausy
bei ir linkime Tamstai lai
mės ir ištvermės, pradedant 
naują kūrybinį darbą, pa
siekti mūsų tautai tiek ge
ro, kad ji pajėgtų užmiršti, 
ką per keturiolika metų tu
rėjo iškentėti.”

Sveikinimai iš visur
Sveikinimai, adresuoti 

Liaudies vyriausybei, plauk
te plaukė iš įvairių respub
likos kampelių. Kartu su 
Lietuvos darbo žmonėmis 
džiaugės ir tie lietuviai, 
kuriuos vargas ir skurdas 
privertė palikti gimtinę ir 
ieškoti laimės užjūrio šaly
se. Įvairios pažangių užsie
nio lietuvių organizacijos 
sveikino Lietuvos liaudį, pa
sukusią nauju keliu.

“Vardu Amerikos lietuvių 
komunistų ir tūkstančių 
simpatikų mes nuoširdžiau
siai sveikiname jus jūsų di
džiojo istorinio laimėjimo 
valandoje prieš Lietuvos 
liaudies pavergėjus-..” — 
rašoma Amerikos Komunis
tų partijos lietuvių Centro 
biuro sveikinime.

Pakilia nuotaika gyveno 
tomis dienomis Lietuvos 
darbo žmonės.

“Ir džiūgauja Lietuva. 
Džiaugsmo mitingų ir de
monstracijų banga užliejo 
laisvai atsikvėpusią Lietu
vą. Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžy, mūsų naujai atgau
toj sostinėj Vilniuj, Žemai
tijoj ir Suvalkijoj — visur 
bundanti Lietuva džiūgau
ja,” — rašė tomis dienomis 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas savo 
atsišaukime.
Rinkimai į Liaudies Seimą

1940 m. liepos 5 d. einąs 
respublikos prezidento par
eigas Justas Paleckis pa
skelbė rinkimus į Liaudies 
Seimą.

... Liepos 14 d. rytas iš
aušo lietingas. Bet nei lie
tus, nei senosios santvarkos 
gerbėjų iš pasalų skleidžia
mos paskalos nesudrumstė 
geros rinkimų į Liaudies 
Seimą dienos nuotaikos. 
Rinkosi darbo žmonės prie 
rinkimų urnų atiduoti bal
sus už savo pačių pasiūlytus 
kandidatus. Savo likimui 
spręsti jie rinkosi ne ponus, 
bet darbininkus, valstiečius, 
tuos kam* brangūs liaudies 
interesai.

Suvalkiečiai rinkimuose
Apie tai, kaip Liaudies 

Seimo rinkimuose dalyvavo 
Suvalkijos darbo žmonės, 
Valstybės saugumo ir kri
minalinės policijos Mari
jampolės apygardos biulete-

nyje 1940 m. liepos 3 d. at
žymėta:

“Šakių apskrityje iš tu
rėjusių teisę balsuoti 38,172 
žmonės balsavo 36,244—94.9 
procentai.

Kudirkos Naumiesčio 
apylinkėje rinkimai vyko 
labai sklandžiai, nežiūrint 
net, kad pirmąją rinkimų 
dieną smarkiai lijo. Pačia
me Kudirkos Naumiestyje 
pirmąją rinkimų dieną prieš
piet balsavo daugiausia 
miestiečiai. Po pietų į rin
kimus pradėjo vykti ir iš 
kaimų. Pirmosios dienos 
vakarą apie 22 vai. K. Nau
miesčio rinkimų apylinkėj 
jau buvo balsavę 90 proc., 
Bubelių — 85%, žvirgždai
čių — 75%, Barzdų — apie 
70 proc. Visur rinkimų apy
linkės būstinės buvo išpuoš
tos žalumynais ir vėliavo
mis.

Gyvas domėjimasis rinki
mais ii* aktyvus juose daly
vavimas buvo ir Vilkaviškio 
apskrityje.”

Sveikinimai 
Liaudies Seimui

Ir štai liepos 21-oji. Vie
ningai darbo žmonių išrink
ti kandidatai susirinko į 
Liaudies Seimą, kad aptar
tų svarbiausius ateities 
klausimus. Iš visų Lietuvos 
kampelių susirinkusius į 
Kauną liaudies atstovus 
sveikino tūkstantinės mies
to darbo žmonių minios.

Tomis dienomis visų Lie
tuvos darbo žmonių mintys 
skriejo į Kauną, ten, kur 
buvo sprendžiamas lietuvių 
tautos likimas. Miestuose ir 
miesteliuose vyko masiniai 
mitingai, kuriuose darbinin
kai, valstiečiai, kariai, dar
bo inteligentija reiškė savo 
pritarimą Seimui.

“Liepos mėn. 21 d. apie 
13 vai. Vilniuje, Lukiškių 
aikštėje, įvyko didžiulis vie
tos darbo žmonių mitingas 
su vaikštynėmis, — skaito
me tų dienų dokumente. — 
Tas mitingas buvo skirtas 
pagerbti Liaudies Seimą, 
kuris tą dieną pradėjo savo 
darbą... Mitinge kalbėto
jai džiaugėsi naujuoju liau
dies seimu, linkėdami j a m

Vėl visoje Lietuvoje vyko 
nesuskaičiuojami mitingai 
ir demonstracijos.

Tomis dienomis nešini 
raudonomis vėliavomis, 
skanduodami šūkius Komu
nistų partijai, tarybinių 
tautų draugystei, rinkosi 
žmonės Kaune, Palangoje, 
Darbėnuose, Zarasuose ir 
kitur. Lietuvos darbo žmo
nės šventė savo pirmąją 
laisvės vasarą.

Leonora Kalasauskienė, 
Rima Dulkinienė

MIESTE PASIDAIRIUS'
Rinkimų taryba paskelbė 

planą, kuris galės sumažin
ti rinkimų inspektorius. Vi
so bus paleista 16,000 žmo
nių. Miestas galės tuo su
taupyti pusantro milijono 
dolerių.

Laiškai
Liepos 31-70

Gerbiamas Redaktoriau:
Rašau iš Stockholmo, Šve

dijos sostinės. Nuvykome į 
Lietuvos Dainų šventę 25. 
Vieni anksčiau išvyko į va
karų Europą. Kiti pasiliko 
Lietuvoj. Tik 12 iš mūsų 
grupės palikom Vilnių lie-

Atominės energijos komi
sijos raštine buvo užpike- 
tuota, minint 25 metų su
kaktį nuo Amerikos bombų 
numetimo ant Hirošimos ir 
Nagasakio. Penki piketinin- 
kai areštuoti.

Viešosios Tarnybos komi
sija tyrinėja, autobuso susi
mušimą su automobiliu ir 
atsimušimą į medį. Nelai
mėje sužeista 14 vaikų ir 
vienas suaugęs.

Jau ši sekmadienį pietūs 
po medžiais

Šį sekmadienį turėsime išvažiavimą arba pietus 
gražiajame Forest parke po medžiais. Juos rengia Lie
tuvių Literatūros Dr-jos 185 kp. Rengėjai yra pasiruošę 
visus svečius draugiškai priimti ir skaniausiai pavai
šinti. Šeimininkėms nereikia rūpintis gaminti pietus sa
vo šeimoms namie. Būkite mūsų svečiais ir viešniomis.

Pietus valgysime lygiai 1 valandą. O į pavakarį 
dar gausime kavutės ir ko nors daugiau. Ir viskas tik 
už 3 dolerius asmeniui.

i (

Žinoma, kaip ir visuomet, jeigu oras būtų lietingas, 
pietūs įvyktų “Laisvės” salėje.

Beje, su mumis dalyvaus jau sugrįžę iš Lietuvos 
menininkai-turistai. Bus įdomu išgirsti jų įspūdžius.

Tikrai žinoma, kad iš sugrįžusių jų dalyvaus: J. Gry
bas, A. Gilmanas ir J. Bikul čius.

Rengėjai

Parengimų Kalendorius
Rugpiūčio 9 dieną

Lietuv. Literatūros Drau
gijos 185 kp. išvažiavimas- 
pietūs Forest pąrke. Prašojt 
me įsitėmyti ir nepamiršti

Rugsėjo 6 d.
Įvyks išvyka pas A. B. 

Ramanauskus, Sellersville, 
Pa. Prašome įsitėmyti da-

sėkmingai išspręsti visus rikiečių 
aktualiuosius Lietuvos res-' 
publikos klausimus, taip, 
kaip visa liaudis pageidau
ja ir trokšta.”
Seimo istoriniai nutarimai

Liaudies Seimas, kurio po
sėdžiai vyko liepos 21-23 
dienomis, vykdydamas Lie
tuvos darbo žmonių valią, 
priėmė deklaraciją dėl vals
tybės santvarkos, dėl stam
biosios pramonės ir bankų 
nacionaliza v i m o. Lietuva 
buvo paskelbta Tarybų so
cialistine respublika. Dide
lį darbo žmonių džiaugsmą 
ir pritarimą sukėlė deklara
cija dėl Lietuvos įstojimo į 
Tarybų Sąjungos sudėtį. 
Deklaracijoje sakoma, kad 
Liaudies Seimas, atsižvelg
damas į liaudies valią, nuta
rė prašyti Tarybų Sąjungą 
priimti Lietuvą sąjungine 
respublika.

Lietuva tarybinių tautų 
šeimoje

Rugpiūčio 3 d. Kremliuje 
įvyko Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos 
VII sesijos posėdis, kuriame 
buvo nutarta priimti Lietu
vą į Tarybų Sąjungos sudė
ti- . r

Palikome jį su širdgėla. 
Patyrėm ten daug nuošir
daus draugiškumo, lietuviš
ko vaišingumo ir Tarybinės 
Lietuvos žmonių meilės 
Amerikos lietuviams, ypač 
Amerikoj gimusiems, iš ku
rių buvo du trečdaliai mūsų 
grupėj. Sunku visiems buvo 
skirtis, ypač man palikti sa
vo brolį, sūnėnus, dukterė
čią ir jų šeimas. Lietuvoj 
yra devyni mano artimi šei
mos, o Amerikoj tik mes ke
turi.

Viena mergaitė Vilniuje 
mane taip sužavėjo, jog aš 
ją tik vieną temačiau; o Vil
niui yra jų tūkstančiai. Kas 
jin? Sūnėno penkiametė du- 
krelė-geltonplaukė, mėlyna
kė. Jin man padainavo dar 
gražiau ir už mūs Birutę— 
Upa-upa, upapa. Augo žir
nis ir pupa. Aš tą pupą pa
mačiau, ir dančiukais su
kramčiau”.

Kagi, smulkmeniškai visų 
įspūdžių nesurašysi laiške. 
Bet mes esam labai dėkingi 
Tarybų Lietuvos valdžiai už 
surengimą Dainų šventės, 
Kultūrinių Ryšių Komitetui 
už pakvietimą mus į svečius 
ir Mildred Stenslerienei už 
suorganizavimą mūsų gru
pės.

Vadovybėje mūsų chorve
džių mūsų mažas chorelis 
pasirodė, Vilniaus televizi
jos stotyje, Kaune, Trakuo
se ir Rumšiškyje, pietame- 

gegužinėj, labai 
gražiai. O mūsų solistės: 
Birutė Ramoškaitė, Estella 
Bagdonienė, Irena Janulie- 
nė,Amelia Young ir kitos, 
tikrai žavėjo publiką.

Vėliau gal plačiau apie 
tai. O dabar eisiu Stockhol- 
mo pažiūrėti.

Inž. Gabrėnas

Širdinga padėka
Mano sesutei Onutei ir vi

sai Užkurėnų šeimai Vilniu
je už gražias dovanas, ku
rias parvežė J. Grybas. Ma
no širdingi linkėjimai: būki
te sveiki ir turėkite gražių 
sėkmių jūsų gyvenime.

Dar kartą ačiū ir iki pa
simatymo 1971 m. Vilniuje.

Antanina Bajalienė 
Maspeth, N. Y.

MAMUTAS 
ČEKOSLOVAKIJOJE ? 
Rytų Slovakijoje, Košicės 

mieste, kasant žemę rasta... 
akmens amžiaus mamuto 
ilties dalis. Jos ilgis 95 cm., 
svoris 30 kilogramų.

Šis radinys pateikė moks
lininkams sunkią mįslę. 
Mat, iki šiol buvot galvoj a- 
ma, kad šiose vietose ma
mutų nebūta.

Viešnia čikagietė
Trečiadienį “Laisvės” ir 

LDS įstaigas aplankė seniai 
matyta čikagietė “Vilnies” 
administratorė Mildred Fri- 
berg.

Mildred labai maloniai nu
siteikusi iš savo kelionės po 
Europą. Džiaugiasi gavusi 
progą pamatyti Dainų ir 
Šokių festivalį Vilniuje, dar 
kartą aplankyti savo gimi
nes ir artimuosius Lietuvo
je. Taip pat, sako Mildred, 
buvo dar maloniau, kad sy
kiu su ja važinėjo jos sū
nus.

Mildred buvo nuvykusi į 
Italiją ir ten sutiko mums 
amerikiečiams nepamiršta
mą dainininkę Konstanciją 
Menkeliūnaitę, kuri prašė

streiklaužiškus Mildredos perduoti visiems

Hirošimos ir Nagasakio 
tragedijos, ištikusios prieš 
25 metus, minėjimas bus 
šeštadienį, rugpiūčio 8 Cen
tral parke. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

Policija išvarė iš Mor
ningside Heights pastato 54 
šeimas, kurios buvo tame 
paskirtame nugriauti name 
apsigyvenusios. Šeimos kal
tina St. Divine katedrą, ku
ri žadėjusi jas paremti, bet 
nieko nedarė.

Žurnalas “Business Week” 
paskelbė, kad General Elec
tric korporacija išleido dau
giau kaip tris milijonus do
lerių, pamokėdama 20 laik
raščiu už 
.skelbimus.

Demonstratoriai piketavo 
Harlem Hospital, paremda
mi kovotojus prieš narkoti
kus ir reikalaudami, kad li
gonine gydytų narkotistus, 
kurie nori gydytis ir dabar 
ligoninėje randasi. Ligoninė 
nori juos iškelti į kitą ligo
ninę.

Rep.
-------------

Reta operacija
Niujorko ligoninės chirur

gai, kuriems vadovavo dr. 
U. Lilechejus, atliko unika
lią operaciją: jie persodino 
43 m. amžiaus vyriškiui 
sergančiam plaučių enfize- 
ma, širdį ir abu plaučius, 
paimtus iš 50 metų amžiaus 
moters. Operacija užtruko 
3 valandas 13 minučių.

Didžiulis gaisras, du 
žmonės sudegė

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.

JAV lietuviams šilčiausius 
linkėjimus.

Atsisveikindama su lais- 
viečiais, Mildred apdovano
jo mus su $20—$10 jubilieji
niam Albumui ir $10 “Lai
svei”. Širdingai dėkojame 
Mildredai.

Trečiadienį kilo gaisras 
50 aukštų pastate ant 33-čio 
aukšto po num. 1 New York 
Plaza, žemutinėje Manhat- 
tano dalyje. Gaisras persi
metė į kitus aukštus. Su- 
skubėjo 150 ugniagesių. Pa
state buvo daug žmonių.

Kova buvo sunki ir ilgą. 
Du žmonės keltuve užtroš
ko. Daug ugniagesių sužeis
ta. Dar laimė, kad daugiau 
žmonių nenukentėjo.

Dabar paaiški, kad pasta
tas neturi reikalingos ap
saugos nuo gaisro. Kas kal
tas? Inžinieriai, ar miesto 
valdžia, kurios inspektoriai 
juk turėjo namą apžiūrėti 
pirma, negu jis buvo atida
rytas naudo jimui ?

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą. 
Patten bu rg, N. J. *

■V

Spalio 11 d.
“Laisves” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

ELEKTRINĖ VULKANO 
KRATERYJE

Japonų inžinieriai paren
gė elektrinės projektą, ku
ri bus pastatyta veikiančio 
vulkano krateryje. Supran
tama, kad tokia pavojinga 
kaimynystė turi būti ekono
miškai pagrįsta. Elektros 
energija, pagaminta vulka
ninėje elektrinėje, bus dvi
gubai pigesnė, negu paga
minta hidroelektrinėje.

Demonstruokime, kad neįvyktų 
daugiau Hiroshimų

Nuo rugpiūčio 2 d. iki 8 d. kiekvieną dieną vyks 
demonstracijos-pro testai, prisintihlihuT JAV militarinių 
jėgų prieš 25 metus paleistos atominės bombos Hiroshi- 
moje ir Nagasaki.. Pavojus, kad pasaulis gali žūti, yj#.^ 
realus. Kol mūsų militarinės jėgos nebus ištrauktos4š’ 
kitų kraštų, tol negalime nutilti.

Užbaigai šioa savaitės, visi turime dalyvauti masi
nėje demonstracijoje šdštadienį, rugpiūčio 8 d., pasisa
kyti griežtai prieš visokias Hiroshima^, prieš karą, ra
sizmą ir represijas.

1 vai. dieną ant 41-os gatvės, tarp Broadway ir 6th 
Avenue, Manhattane, bus pradžia demonstracijos. Pas
kiau visi demonstrantai maršuos per Times Square į 
Central parką prie estrados^ kur vyksta (koncertai. 3-čią 
valandą ten pat įvyks milžiniškas mitingas.

Svarbiausias šūkis šios demonstracijos: JAV IŠ
TRAUKITE JĖGAS Iš AZIJOS DABAR!

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI PARENGIMĄ
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Sekmadienį, Rugsėjo 6 d
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakarienei 5 vai.

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- . 
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- < 
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos < 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo ! 
Texaco gasolino stotis)-—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- 2 
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- ■ 
jau rasite Ramanauskų rezidenciją. i<

Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busti. • 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., j 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso ; 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite ; 
prie Washington House. ’ "j

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise 
in the special Vneshposyltorg 
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue 
explaining the certificates 

apply to any of our affiliated firms
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 ’
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tėl. 212-581-7729

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. (212) 228-9547
Warning: For your own protection and* for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above or
their branches, which are official representatives of Podaroglfts, 
Inc.

INC.
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