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KRISLAI
Atominė bomba 25 metų 
Hirosima ir Nagasakis 
TSRS diplomatijos

laimėjimai
Laukiame taikos 

Indokinijoje
Nesilankė Juodojoj 

Amerikoj
J. Gasiūnas

Jungtinių Valstijų atomi
nės bombos, numestos ant 
Japonijos miestų Hirosimos 
ir Nagasakio, sukrėtė visą 
uasaulį. Tai buvo 1945 m. 
rugpiūčio 6 ir 9 dienomis.

Rugpiūčio 6 d. Hirošimo- 
je žuvo 78,150 japonų, 13,- 
983 dingo, 37,425 buvo bai
siai apdeginti, daugelis mir
tinai, 176,987 liko benamiai 
343,000 gyventojų mieste, 
kuris ir po šiai dienai ne
šioja atominės bombos žen
klus.

Nagasakis taipgi panešė 
panašius nuostolius. Bomba 
buvo 20,000 tonų dinamito 
jėgos. Atominės bombos bu
vo numestos prez. Tnimano 
Įsakymu. Jungtinės Valsti
jos buvo ir toliau pasilieka 
vienatinė šalis, panaudojusi 
atomines bombas. Jos buvo 
numestos ne karo fronte,bet 
ant civilinių gyventojų.

“Atominiai bombardavi
mai Japonijos miestų buvo 
atlikti be jokio militarinio 
reikalo ir buvo ryškus JAV 
imperialistinės politikos pa
vyzdys”, rašo TSRS dien
raštis “Pravda”, minint 25 
metų sukaktį nuo bombų 
metimo.

Tuo laiku Europoje karas 
buvo baigtas, hitlerizmas 
sunaikintas ir Japonija, pri
spirta prie sienos Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos karinių 
jėgų, nebeturėjo jokios ki
tos išeities, kaip tik pasi
duoti. Ir Azijoje karas būtų 
baigtas be jokios atominės 
bombos panaudojimo.

Baisu ir pagalvoti, ką pa
darytų branduolinė bomba, 
daug kartų galingesnė už 
pirmąją atominę bombą. Vi
si branduoliniai ginklai tu
rėtų būt uždrausti.

taikinga tarybinė diplo
matija laimėjo šiomis dieno
mis trijuose frontuose. Vi
durio Rytuose mūšiai tarp 
Izraelio ir arabų nutraukti. 
Pradėti pasitarimai. Vaka
rų Vokietija jau sutiko ir 
pasirašė nepuolimo sutartį 
su Tarybų Sąjunga. Laose 
valdžios atstovai tariasi su 
Pathet partizanais baigti 
tarpsavinį karą.

Pasiekusi tokių puikių di
plomatinių laimėjimų, da
bar Tarybų Sąjunga deda 
daug pastangų, kaip baigti 
karą Indokinijoje. Čia jau 
tenka susidurti su Jungtinių 
Valstijų galingu imperializ
mu, kurio politika — laimė
ti karą, nepaisant jokių 
nuostolių.

Bet ir imperialistiniame 
fronte pasireiškia braškėji
mų. Amerikos ir viso pa
saulio. taikos kovotojų ma-

TSRS ir Vak. Vokietijos sutartis 
gali užtikrinti Europai

Pagerbė atomines bombos aukas

Maskva.— Tarybų Sąjun-® 
gos ir Vakarų Vokietijos 
pasirašyta nepuolimo sutar
tis suteikia Europai “šalto
jo karo” atslūgimą ir nau- 
j a s galimybes užtikrinti 
Europoje pastovią taiką.

Kad sutartis pilnai galio
tų, TSRS Aukščiausioji Ta
ryba ir Vakarų Vokietijos 
parlamentas turi ją užgirti. 
Kancleris Brandtas, grįžęs 
iš Maskvos, jau informavo 
apie tai vyriausybės narius. 
Dabar svarbu, ką pasakys 
parlamentas, kuriame yra 
nemaža sutarčiai priešų.

Vakarų Vokietijos revan- 
šistai ir kiti dešinieji dabar 
ruošiasi griežtai kovoti 
ypač prieš sutartyje pripa
žinimą 1945 metais nustaty
tų rubežių, kurių jie niekad 
nepripažino. Jie stengsis 
parlamente sutartį atmesti. 
Bet tikimasi, kad parlamen
to dauguma užgirs sutartį.

Po to, tikimasi sušaukti 
Europos saugumo konfe
renciją, taipgi užmegsti 
normalinius ryšius tarp Va
karų Vokietijos, Lenkijos,

Amerikietis kidnapintas 
ir nužudytas

Montevideo, Urugvajus.— 
Partizanai buvo pavogę 
Jungtinių Valstijų policijos 
patarėją Dan A. Mitrione 
ir išlaikę 11 dienų nužudė, 
kai valdžia atsisakė paleisti 
iš kalėjimų 150 politinių ka
liniu.

Dar kiti du tebėra kidna- 
pinti ir nežinia, kas su jais 
atsitiks.

Urugvajaus valdžia pa
skelbė nepaprastą padėtį ir 
sumobilizavo 10,000 karei
vių ieškoti kidnaperių.

Hirosima, Japonija. — Iš
kilmingai buvo atžymėta 25 
metų sukaktis nuo Ameri
kos atom, bombos numeti
mo, kuriame žuvo daugiau 
kaip 76, 000 žmonių. Visų 
žuvusiųjų vardai buvo įra
šyti į paminklinį antkapį, 
kuriame taipgi įrašyta: 
“Miegokite ramiai. Taip 
niekad daugiau neatsitiks”.

Kad daugiau taip neatsi
tiktų, čia buvo sušaukta 
tarptautinė konferencija už
ginti branduolinius ginklus. 
Dalyvavo daugiau kaip 6,- 
000 atstovų iš viso plataus

pasaulio.
Pasaulinės Taikos Tary

bos sekretorius Candra pa
reiškė, kad JAV atominės 
bombos numetimas ant Hi
rosimos buvo ‘‘kriminalinis 
aktas, kurio niekaip negali
ma pateisinti”, taipgi nepa
teisinamas JAV pasimoji- 
mas atgaivinti Japonijos 
militarizmą. Kartu priminė, 
kad konferencija turėtų pa
remti Japonijos žmonių rei
kalavimą nutraukti Ameri
kos-Japonijos saugumo su
tartį ir gražinti Japonijai 
Okinavą.

Izraelio nuostoliai
Tel Avivas. — Nuo 1967 

metų karo pabaigos ikišiol 
buvo užmušta 642 Izraelio 
kareiviai, sužeista 2,033.

1967 m. birželio mėn. še
šių dienų kare buvo užmuš
ta 803 Izraelio kareiviai, su- 

Čekoslovakijos ir Vengri-įkeista 2,700. Tai paskelbė Iz- 
jos. Iraelio militarinė vadovybė.

Gyvsidabris maiste — pavojingas
Alamogordo, N. M. —3 

Hucklęby šeima, kaip ir vi
sada, užsiaugino kiaulę, pa- 
siskerdė ir suvalgė. Trys 
vaikai mirtinai susirgo. 
Daktaro' tyrinėjimai paro
do, kad kiaulės mėsoje bu
vo gyvsidabrio, nuo ko vai
kai ir susirgo.

Pasirodo, kad gyvulių 
m a i s ta s buvo aptaškytas 
gyvsidabrio nuodais. Atvy
ko čia federalinės valdžios 
tyrinėtojai ir surado tuos 
nuodus. O tokių nuodų yra 
paskleista gana daug pla
čiai po visą šalį.

Tyrinėtojai surado, kad 
ir žuvys apsinuodija, gyvsi
dabriu, kurio jos randa už
terštame vandenyje. Pasi
rodo, gyvsidabris maiste 
sudaro didžiulį pavojų.

Automobilių darbininkai 
ruošiasi streikui

Detroitas. — Jungtinės 
Automobilių Darbininkų li
nijos pildomoji taryba pa
skelbė, kad su rugpiūčio pa
baiga automobilių darbi
ninkai gali išeiti streikan, 
jeigu iki to laiko nebus pa
tenkinti unijos reikalavi
mai.

General Motors, Ford, 
Chrysler ir kitos korporaci
jos derybos niekur neparo
dė palinkimo patenkinti 
unijos reikalavimus.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Statybininko dienos garbei

PANEVĖŽYS.— Tulpių 
mikrorajone baigta statyti 
didžiausia mieste 1392 vie
tų vidurinė mokykla. Trys 
modernūs naujosios moky
klos mokymo korpusai su
jungti galerijomis, kuriose 
taipgi yra specializuoti che
mijos, fizikos, biologijos ir 
užsienio kalbų kabinetai.; 
Mokykla turi erdvias spor
to ir aktų sales, gerai 
įrengtas metalo ir medžio 
apdirbimo dirbtuves. Šalia 
mokyklos puikuojasi stadi- 
jonas. ' "7-**..  ' ' <•

Statybos tresto kolekty
vas gražiais darbais pažy
mi statybininko: dieną. Nuo 
metų pradžios jis atliko už 
305,000 rublių viršplaninių 
statybos montavimo darbų 
ir gavo 11,000 rublių pelno 
viršum plano. Statybinin-

kai atidavė naudoti ekrano 
gamyklos antrąjį stiklo ce
chą, galingą autokompreso- 
rių gamyklos transforma
torinę pastotę, respubliki
nės Panevėžio ligonines ūki
nį korpusą, daugiau kaip 
25,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto.

Vengrų dailės paroda
Vilnius.— Keliaujanti po 

Tarybų Sąjungą vengrų 
profesionalosios taikomo
sios dailės paroda, skirta 
šios liaudies respublikos 25 
metinėms, pasiekė ir Lietu
vą. Ji iškilmingai buvo ati
daryta Vilniaus dailės pa
rodu rūmuose.

Ekspozicijoje yra dau
giau kaip 200 įvairių kartų 
ir įvairaus meninio braižo 
dailininkų darbų.

A. Vaivutskas

Noras vis daugiau pasipelnyti 
užmušė 101 mainierį per šią 

metą pirmąjį pusmetį
Washingtonas. — Mainie-0 

rių atstovai liudijo Kongre
sui, kad kasyklų savininkų 
noras dar daugiau pelno 
pasidaryti kasyklose už
mušė 101 mainierį per šių 
metų pirmąjį pusmetį. Uni
jos prezidentas Boyle, bero- 
mansuodamas su kasyklų 
savininkais ir nieko dau
giau nedarydamas, taipgi 
turėtų pasiimti kaltės dalį.

Mainierių atstovai nuro
dė, kad kasyklų savininkai 
labai lengvai apeina esamus 
mainierių sveikatai apsau
goti ir saugumui nuo viso
kių nelaimių įstatymus. Jie 
sako, kad valdžios inspek
torių negalima matyti mė
nesius. O kai kurie inspek
toriai atsilanko tik dėl for
malumo.

Mainieriai verčiami iškas
ti anglies daugiau kaip po 
15 tonų į dieną. O savinin
kai vis reikalauja daugiau 
ir daugiau, nepaisant mai
nierių sveikatos ir saugu
mo. O kai Pennsylvanijos 
mainieriai sustreikavo ir 
uždarė 168 pavojingas ka
syklas, tai federalinis mar
šalas viską darė, kad strei
ką sulaužytų. Unijos virši
ninkai taipgi jam padėjo.

TSRS ir JAV Susitarė 
dėl strateginių ginklą
Viena, Austrija.— Tary

bų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos, po keleto mėnesių 
derybų, pagaliau susitarė 
dėl stfateginių ginklų limi- 
tacijos.

Sutarties tekstas būsiąs 
paskelbtas šios savaitės pa
baigoje. Pasitarimai buvo 
pradėti balandžio 16 d. Suo
mijos sostinėje Helsinkiuo- 
se, vėliau perkelti į Austri
jos sostinę Vieną.

Siūlo JAV ir TSRS 
būti sargyboje

Washingtonas.— Sen. Ja- 
vitz iškėlė svarbų klausimą, 
kuriam jis gauna nemažai 
pritarimo. Jis siūlo, kad 
JAV ir TSRS militarinės 
jėgos būtų pasiųstos saugo
ti Izraelio ir arabų rube- 
žius.

Jis mano, kad abiejų šalių 
jėgos galėtų sėkmingai iš
laikyti mūšių pertrauką ir 
tuo prisidėti prie taikos 
Vidurio Rytuose.

sinis spaudimas, kartu In- 
dokinijos liaudies pastan
gos nepasiduoti imperialis
tinėms užmačioms, gali žy
miai padėti TSRS diploma
tijai ir Indokinijoje baigti 
karą.

Negrai kongresmenai 
Clay, Hawkins ir Stokes pa
rašė prez. Nixonui laišką, 
kuriame jam primena:

“Nuo to laiko, kai užėmė- 
te prezidento raštinę, jūs 
aplankėte visus pasaulio 
kampus, reikšdami savo rū
pestį įvairiomis problemo
mis... bet jūs dar neaplan
kėte Juodosios Amerikos”.

Nixonas dar vis nesura
do nei laiko, nei noro aplan
kyti negrais tirštai apgy
ventus rajonus ir susipažin
ti su jų problemomis.

TSRS kovoja cholerą
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos vyriausybė daro viską, 
kad galėtų sulaikyti chole
ros plitimą Volgos upės 
apylinkėje. Turistams už
daryti keturi pramoniniai 
miestai: Volgogradas (bu
vęs Stalingradas), Ulianov- 
skas, Odesa ir Astracha- 
nius.

Tai pirmas choleros pasi
reiškimas per daugeli metų 
Tarybų Sąjungoje. Tyrinė
jama, iš kur toji epidemija 
atsirado. Naujausia medici
na naudojama.

New Delhis.— Indijos de
šiniosios Swatantra parti
jos vadovas Basant Singh 
buvo mirtinai peršautas.

New Haven.— Milijonie
rius Hay Whitney paauko
jo Yale universitetui 15 mi
lijonų dolerių studentų ben
drabučio statybai.

Nixonas pasirašė praplėstą 
bedarbių apdraudos bilių

Washingtonas.— Prezid.®U ■
Nixonas pasirašė naują be- ~ 
darbiams praplėstą bilių, 
kuris dabar įtraukia į be
darbių apdraudą dar 4,700,- 
000 darbininkų.

Pirmiau tik tokios fir
mos, kurios samdė 4 ar 
daugiau darbininkų, buvo 
skaitomos su bedarbių ap
draudos teisėmis. Dabar 
įstaigos ir su vienu ar 
daugiau darbininkų pri- 
skaitomos su bedarbių ap
draudos teisėmis.

Taipgi dabar po bedarbių 
apdrauda paeina dirbantie
ji valstijų ligoninėse, kole
gijose, universitetuose, mu
nicipaliniuose institutuose 
ir dirbantieji užsieniuose.

Šiuo metu po bedarbių ap
drauda jau bus 63,500,000 
darbininkų. Nepaprastą ap
draudą galės gauti per 13 
priedinių savaičių, jeigu ne
darbo rata nacionaliai pa
kiltų iki 4.5 proc. visos dar
bo jėgos per tris ar daugiau 
mėnesių. Kartu bus pakel
ti federaliniai nedarbo tak
sai.

Maistinga grūdinė košė 
ar nemaistinga?

Washingtonas.— Kongre
se tyrinėjama, kiek maisto 
suteikia grūdinė košė (ce
reals) amerikiečiams, kurie 
tiek daug jos naudoja pus
ryčiams.

Maisto tyrinėtojas Choa
te liudijo, kad buvo ištirta 
60 grūdinių padarų, kurie 
pasirodė turį visai 
maistingumo.

Harvardo profesorius 
Stare, kaip tik priešingai, 
nurodė, kad grūdinė košė 
su pienu yra maistinga ir 
galima lyginti su lašinių ir 
kiaušinių valgiu. Žinoma, 
jis gynė grūdinės gamybos 
biznį. >

mažai

Washingtonas.— Jungti
nių Valstijų Informacijų A- 
gentūra Europoje ir Azijo
je suranda, kad tose šalyse 
Amerikos vardas gerokai 
nupuolė, kai JAV įsiveržė į 
Kambodiją.

Washingtonas.— Liepos 
mėnesį nedarbas pasiekė 5 
procentus visos darbo jė
gos. •. Tai didžiausias 
darbo pakilimas šiais 
tais.

ne
mo

Koalicinė valdžia Italijoje
ROMA. — Emilio Co-0------------- ---------------

lombo pagaliau sudarė nau
ją keturių partijų koalicinę 
valdžią, kuri žada laikytis 
“kairesnės centrinės” politi
kos, kurios laikėsi pirmes
nės valdžios, bet buvo pri
verstos rezignuoti dėl neiš- 
rišimo svarbiųjų problemų.

Kabinetą sudaro krikščio
nys demokratai, socialistai, 
unitariniai socialistai (soci
aldemokratai) ir republiko- 
nai. Šiuo metu socialistai 
daugelyje miestų ir mieste
lių kooperuoja su komunis
tais ir jię linkę, kad ir ko
munistai įeitų valdžion. Bet 
krikščionys demokratai, re- 
publikonai ir kai kurie de
šinieji socialistai tam 
griežtai priešingi. Dėl to 
valdžios pasilieka nepasto
vios.

Uni jistai pasitarė 
ginti savo teises

Pittsburgh, Pa. — Dau
giau kaip 100 baltųjų ir ne
grų šeštadienį turėjo konfe
renciją pasitarimui, kaip 
geriausia ginti darbininkų 
teises įvairiuose darbuose.

Konferenciją sušaukė va
karinės Pennsylvanijos 
Darbo Veiklos Komitetas. 
Atstovai buvo iš 12 interna
cionalinių unijų.

Aptarė sekamus klausi
mus: Kovoti rasizmą, ap
jungti juodus ir baltus dar
bininkus, ginti unijistų tei
sę streikuoti, kovoti prieš 
karą Indokinijoje.

Streikieriai kviečia 
boikotuot RCA prekes
Washingtonas. — RCA 

firmų darbininkai, sustrei
kavę birželio 1 d., laikosi 
vieningai. Streikas apima 
šios korporacijos firmas 12 
miestų.

15,000 streikuo j a n č i ų 
unijistų kviečia publiką boi
kotuoti RCA produktus, 
streiko metu nepirkti jokių 
tos korporacijos produktų.

Turkija nuvertino 
savo pinigus

Ankara.— Turkijos val
džia paskelbė, kad ji nuver
tina lirą. Pirmiau 9 lirai 
buvo lygūs Amerikos dole
riui, dabar 15 lirų lygūs do
leriui.

Valdžia skelbia, kad turi 
300 milijonu dolerių defici
tą ir 209 milijonus turi mo
kėti skolos užsieniui. Padė
tis bloga. Prekių kainos 
smarkiai pakilo.

Washingtonas.— Kongre
sas 350 balsų prieš 15 priė
mė bilių, kuris suteikia mo
terims lygias teises su vy-

OAKLAND, Calif.—Juo
dųjų Pantherių partijos va
das Nuey P. Newton paleis
tas iš kalėjimo užstačius rąis visur, be jokios diskri- 
$50,000 kaucijos. minacijos ypač darbuose.

Albuqueque, N. M. — Čia 
suvažiavę apie 4,000 skautų 
ir jų tėvų gavo sukrėtimą, 
kai vienas 12 metų berniu
kas mirė limpama liga. Da
bar bijpma, ar nebus ir dau
giau apsikrėtę ta liga.
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“Ar Nixonas pasius mygtuką?”
NĖ valandėlei niekas neprivalo pamiršti, kad su 

Amerikos prezidento Harry Truman o įsakymu į Japo
nijos miestus Hiroshima ir Nagasaki numesti atomines 
bombas prieš dvidešimt penkerius metus prasidėjo ato
minė gadynė ir kad ant žmonijos galvos pakibo atominio 
karo pavojus. Ar ta gadynė pasibaigė? Ar tas pavojus 
praėjo? Ar ik Hirošimos ir Nagasakio pavyzdžių žmo
nija pakankitmai pasimokė, jog niekados niekam nė į 
galvą nebeateis mintis tai dar šimteriopai pakartoti?

Labai labai toli nuo to. Pirmoje vietoje todėl, kad 
Amerikos prezidentu yra Richard Nixonas.

Tokios išvados prieina įžymus diplomatas ir veikė
jas, Politinių Studijų Instituto direktorius Richard Bar- 
net savo kalboje, kurią jis pasakė š. m. gegužės mėnesį, 
bet kuri tiktai dabar pasirodė “Daily World” (rugp. 8 d.) 
formoje straipsnio “Will Nixon Push the Button?” Bar- 
net persergsti Ameriką ir žmoniją, kad ir šis Vietnamo 
karas gali būti paverstas atominiu karu.

Mr. Barnett savo nuomonę grindžia dviem vyriau
siais argumentais. Pirmas, tai kad Amerikos valdžia 
jau 1968 metais Pietrytinėje Azijoje turėjo 5,500 atomi
nių ginklų. Dauguma jų yra didžiuliuose kariniuose lai
vuose,’ kurie juos gali trumpiausiu laiku pristatyti į mūšio 
lauką. Taip pat gerokas atominių ginklų skaičius lai
komas Pietinėje Korėjoje ir Thailande. Iš ten lėktuvais 
galima juos permesti į bet kurią karo areną.

Ar yra toks sveiku protu žmogus, kuris pamanytų, 
kad šitie ginklai ten laikomi tiktai “taip sau,” kad niekas 
iš mūsų Amerikos vadų negalvoja apie jų pavartojimą?

Ir štai Mr. Barneto antras argumentas, būtent, kad 
kaip tik šiandien mes turime prezidentu žmogų, kuris 
netgi viešai yra išsireiškęs už atominių ginklų vartojimą, 
jeigu tradiciniais ginklais pasirodytų negalima laimėti 
Azijoje pergalės. Prezidentas Nixonas, sako Barnet, 
netgi yra pasakęs, kad tradiciniais ginklais laimėti per
galę neįmanoma. Tai kas belieka? Aišku: atominiai 
ginklai!

Mr. Barnet paduoda ištrauką iš Richardo Nixono, 
kaipo viceprezidento, prakalbos, pasakytos Chicagoje 
1955 m. kovo 17 dieną. Su pasididžiavimu jau tada Mr. 
Nixonas pareiškė:

“Mūsų artilerija ir taktines oro jėgos Pači like yra 
apginkluotos atominiais ginklais, kuriuos galima pavar
toti ir kurie bus pavartoti prieš militarinius taikinius 
su didžiausiu akuratnumu ir pasisekimu.

Tiesiog kvaila kalbėti apie galimybę, kad kilus ka
rui Pacifike, bus apsiribota tradiciniais ginklais, kurie 
buvo vartojami Korėjos kare ir Antrajame pasaulinia
me kare. Mūsų jėgos negali vesti pasekmingo karo Pa
cifike su tokiais ginklais, 'jeigu jos ir norėtų taip daryti. 
Taktiniai ginklai dabar yra konv 
vartojami prieš bet kokios agr 
taikinį”.

Ar nuo to laiko Mr. Nixonas pakeitė savo nuomonę? 
Kiek mums žinoma, jis niekur nėra pareiškęs, kad 1955 
metais jis Chicagoje skelbė piktas, pavojingas nesąmo
nes, kad šiandien jis jau yra kietai nusistatęs prieš ato
minių ginklų vartojimą.

Antra, kaip tik dabar toks karas eina Pietrytinėje Azi
joje ir vis dar plečiamas. Jau Nixonas karo gaisrą sukū
rė ir Kambodijoje.

Trečia, dabar prezidentu yra tas pats Richard Ni
xonas, kurio rankose yra galia bet kurią dieną įsakyti 
Amerikos ginkluotoms jėgoms pavartoti atominius gink- 
Įug

Taip argumentuoja Richard Barnet. Jis mato ato
minio karo pavojaus padidėjimą ir prieš jį persergsti 
žmoniją.

KAS Iš TIKRŲJŲ TUO 
PASINAUDOJA?

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” vedamajame “Bruka 
per prievartą” skaitome:

“Šiuo metu vyksta keisti 
dalykai. Vardan demokrati
jos ir laisvės, bruka žmo
nėms visokias blogybes. Už
verstos knygų parduotuvės 
pornog r ą f i n ia i s spausdi- 
niais. Menininkai veržte 
veržiasi ant scenos su lyti
nius santykius perstatan- 
čiais veikalais. Įvairūs “ek
spertai” brukte bruka jau
nimui narkotikus. Jei kas 
pakelia balsą prieš tai, tai 
tuojau pasirodo užtarėjai, 
kurie šaukia, kad norima 
.suvaržyti žmonių teises, pa
grindines teises.-

Neseniai liberalų studen
tija reikalavo leisti jauni
mui naudoti marijuaną. Da
bar nekurie gydytojai sako, 
kad jie išrašys receptus dėl 
marijuanos. Tiesa, vaistinės 
neturi teisės pardavinėti, 
bet tuomi norima priversti 
valdžią paliuosuoti varžtus.

Pridėjus prie to visokius 
anarchistus, autoriteto prie
šus, eskeipistus, pasidaro 
tikras košmaras. Reikia ma
nyti, kad išnaudotojai tuo 
džiaugiasi. Žmonės grumia
si, barasi, laiką eikvoja, ne
turi laiko net rimtai pagal- Į 
voti apie pagrindinius 
lykus”.

cla-

iai ginklai ir bus 
vips jėgos militarinį

Ar šios paliaubos ves į taiką?
Gerai, kad pagaliau Izraelis ir Egiptas su Jordanu 

sutiko pertraukti mūšius. Džiugu, kad ruošiamasi de
ryboms ir siekimui Vidurio Rytuose taikos.

Bet nedaug tėra tokių optimistų, kurie drąsiai sa
kytų, kad šis konfliktas jau užbaigtas ir kad šios paliau
bos jau išves į taiką ir atidarys naują erą šiame pasau
lio kampe. Dar visko gali būti. Dar daug kas neaišku 
ir nežinoma.

Reikia žinoti, kad išvietintų arabų vadovybė šių pa
liaubų nepripažįsta. Ji sako, kad ji dės visas pastangas pa
liaubas sugriauti ir mūšius atnaujinti. Antra: Izraelis dar 
nėra pasakęs, kad jis pasiryžęs visas užimtas arabų že
mes jiems sugrąžinti. O arabai niekur nėra pasakę, 
kad jie sutiks nors vieną pėdą savo žemės paaukoti Izra
eliui. Tuo būdu šioms paliauboms pasibaigti išlyginimu 
visų nesusipratimų tarp izraeliečių ir arabų ir atkūrimu 
Vid. Rytuose pastovios taikos perspektyvos nėra labai 
didelės.

TIK MASIŲ 
MOBILIZACIJA 
MUŠ IŠGELBĖS

“Daily World” (rugp. 6 
d.) vedamajame “Po 25 me
tų” nurodomi Amerikai ir 
visam pasauliui atominio 
ginklavimosi pavojai. Jei 
tam nebus pastotas kelias, 
visi mūsų miestai gali būti 
paversti Hirošimomis.

Laikraštis sako:
“Kaip diena aišku iš tę

simo skerdynės Vietname, 
iš beprotiško skubinimo sta
tyti ABM, iš diplomatinių' 
SALT derybų, kad vyriau
sias šios eros mūsų darbas 
yra pažeboti karo šunes.

Tik sumobilizavimas de- 
sėtkų milijonų žmonių tą 
tikslą pasieks.

Tokia mobilizacija išmetė 
prezidentą Johnsoną. Tokia 
mobilizacija galėtų sutram
dyti Nixoną ir jo padėjėjus.

Bet būtų trumparegiška 
manyti, kad šis pasauliui 
grūmojantis pavojus parei
na tiktai nuo asmenų, kurie 
šiuo tarpu sėdi Baltuosiuo
se Rūmuose ir Pentagone. 
Iš tikrųjų, jie yra tiktai 
įrankiai daug baisesnės pik
tybės, būtent, imperializmo.

Tačiau pirmuosius daik
tus reikia spręsti pirmiau
sia. O tai reiškia, kad pir
miausia turime priversti 
vyriausybę iš t r a u k t i iš 
Vietnamo kiekvieną Ameri
kos kareivį, sulaikyti staty
mą ABM sistemos ir susi
tarti su Tarybų Sąjunga 
Vienoje”.

JAU PRABILO APIE: 
KATALIKŲ ?
BAŽNYČIOJE
AŠTRŲ PASIDALIJIMA

Pagaliau ir B r o o k 1 y n o 
“Darbininkas” (liepos 5 d.) 
viešai pripažino, kad kata
likų bažnyčioje eina gilus 
pasidalijimas. “D.” sako:

“Po Vatikano II susirin
kimo labai išryškėjo skirtu
mai tarp Amerikos katalikų 
ir jų vardu leidžiamų laik
raščių. Išryškėjo dvejopos

srovės: liberaliųjų ir kon
servatyviųjų.

Pirmieji skelbė aštrią kri
tiką esamai bažnytinei san
tvarkai, reikalavo toli ei
nančių reformų — iki atsi
sakymo nuo privalomo celi
bato, racionalistinio tikėji
mo tiesų aiškinimo, indivi
dualistinės ar net anarchis
tinės liturgijos formų.

Jų spauda turėjo didelio 
pasisekimo ir augo. Darė 
žymios įtakos. Jaunimui, 
kunigams, vienuolėm. An
tai, Cleveland©. laikraštis 
buvo minėjęs faktą, kad 
net Akrono vienuolių laiko
mos mokyklos viena auklė
toja išaiškino mokinėm, jog 
nėra reikalo sekmadienį mi
šių klausyti; galima esą pa
simelsti bet kur ir bet kaip.

Antrieji atsispyrę gynė 
popiežiaus autoritetą, rei
kalavo asmeninės ir orga
nizacinės drausmės, ataka
vo liberalistinę dvasią kata
likų universitetuose; net 
pradėjo akciją už tai, kad 
nebūtų duodamos aukos ka
talikų universitetams, nes 
juose dingusi religinė dva
sia.”

“Darbininkas” taipgi pri
pažįsta katalikų bažnyčioje 
dideli nuosmukį: ir bažny
čias lankančių tikinčiųjų 
skaičius yra sumažėjęs, ir 
katalikų periodinių leidinių 
skaičius yra nukritęs nuo 
499 iki 454.

Tik vienu dalyku “Darbi
ninkas” labai džiau g i a s i, 
būtent, kad katalikai šali
nasi arba traukiasi nuo li
beralinio sparno, o glau
džiasi po konservatyvaus, 
reakcinio sparno vėliava.

JIS SURANDA IR GERŲ 
REIŠKINIŲ LIETUVOJE

A. Hermanas skiriasi nuo 
kitų veiksnių tuo, kad jis 
Tarybų Lietuvoje ne viską 
randa tik tamsu, tik bloga. 
Antai, kanadiečių “N. L.” 
(liepos 29 d.) savo, apdūmo
jimuose “Politinė padėtis 
Lietuvoje”, gerai “susidoro
jęs” su politine padėtimi, 
jis džiaugiasi, kad “Lietu
vos inteligentija tikrai yra 
lietuviška.” O kaip žinia, 
kiti veiksniai Lietuvos in
teligentiją seniai yra “su
rusinę”, tai yra padarę tar
naujančią M ask v ai ir ki
tiems nelietuviškiems die
vams.

Hermanas taip ir dėsto:
“Lietuvos inteligentija ti

krai yra lietuviška. Jos pa
stangos išlaikyti visas lietu
viškas vertybes nenuėjo vel
tui. Dabartinė jaunoji Lie
tuvos ^rašytojų, dailininkų 
bei kultūrininkų karta at
nešė su savimi naują lietu
vių kultūros sužydėjimą.”

Ir dar kartą: “Lietuvos 
inteligentija yra darbšti, 
veikli, sumani ir kūrybin
ga.”

Hermanui ir Lietuvos 
sostinėje Vilniuje ne’ viskas 
prapuolę. Jis sako:

“Kaip bežiūrėsime, Vil
nius darosi lietuviškesnis. 
Nereikia užmiršti, kad se
niau Vilniuje lietuvių, veik 
nebuvo. Jis dabar pasiliko 
daugiatautiniu miestu, o 
lietuvių skaičius pakilo iki 
37%. Didesnioji vadovau
jančių kadrų ir inteligenti
jos dalis yra lietuviai-.. 
Visas Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas yra lietuvių ran
kose.”

Arba paimkime didįjį Vil
niaus universitetą. Herma
nas sako:

“Universitetą dėstoma tik 
lietuviškai, išskyrus keletą 
kursų. Nemokantieji lietu
vių kalbos, į universitetą vi
sai nepriimami.”

DISKUSUOJA GAMYBOS 
PROCESŲ TOBULINIMO 
PROBLEMAS

Tarybų Lietuvos žurnale 
“Liaudies Ūkis” (Nr. 6) 
randame net dviejų autorių 
(J. Klebanovo ir J. Žadei- 
kytės) labai įdomų straips
nį “Gerinti pramonės gamy
bos organizavimą.” Jame iš
samiai diskusuojama darbo 
našumo pakėlimo problema. 
Nurodoma, kad dabartiniu 
pramonėje darbo našumu 
negalima pasitenkinti. An
tai:

“1969 metais, palyginus 
su 1965 metais, pramonės 
gamybos apimtis respubli
koje padidėjo 56.5%, darbo 
našumas tik 22.7%. Tiktai 
apie 51% pramonės gamybos 
apimties padidėjimo res
publikoje per šį laikotarpį 
buvo gauta darbo našumo 
kėlimo dėka, o likusioji da
lis — dirbančiųjų skaičiaus 
didinimo sąskaita”.

Autoriai nurodo, kad per 
ateinantį penkmetį reikia 
padėtį taisyti, gerinti. Kai 
kas jau daroma. Kai kas jau 
pasiekta. Štai, “darbo našu
mas pramonėje per šių me
tų pirmąjį ketvirtį padidėjo 
11.5%; apie 83% produkci
jos gamybos prieaugio gau
ta darbo našumo didinimo 
sąskaita”.

Darbo našumo didėjimo 
lėtumo priežastys yra žino
mos, tik jas reikia pašalin
ti. Dvi jų bene svarbiausios, 
būtent, “dažni gamybos pla
nų keitimai ir nepatenkina
mas materialinis — techni
nis aprūpinimas”. Girdi, 
“neretai metiniai gamybos 
planai metų bėgyje keičia
si keletą kartų. Dėl to ga
mybos programa neatitin
ka gamybinių pajėgumų ir 
to išdavoje mažėja darbo 
našumas”. Arba, “neretai 
įmonėms išskiriami nepa
kankami žaliavos, pusfab
rikačių ir pagelbinių me
džiagų fondai; be to, jie iš
skiriami pavėluotai”. Taipgi 
“dažnai pažeidžiami pusfa
brikačių ir komplektuojan
čių gaminių tiekimo įmo
nėms terminai”. Tai yra, 
nepristatoma pažadėtu lai
ku. Tas kenkia gamybai, 
kenkia darbo našumo kėli
mui. Įmonėms tenka nu
traukti gamybą, darbinin
kams išlikti iš darbo, su
trinka gamybinis ritmingu
mas ir tt.

Netenka abejoti, kad šis 
puikus Klebanovo ir Žadei- 
kytės straipsnis susilauks 
reikalingo dėmesio iš tų, 
kurie yra atsakingi už tuos 
nurodytus trūkumus ir ne
tikslumus, ir to išdavoje 
Lietuvos pramonės gamy
boje darbo našumo kilimo 
tempai padidės artimoje 
ateityje.

Rugpjūčio 6 1970 
Gerbiamas Redaktoriau!

Palikom Vilnių liepos 28- 
tą. Palikom jį su širdgėla— 
gaila buvo palikti nuošir
džius vilniečius ir artimuo
sius gimines. Mūsų širdys 
liko su jais. Ilgai, ilgai pri
siminsim viešnagę Vilniuje.

Aš visuomet daugiau jau
čiu nei turiu žodžių savo 
jausmus išreikšti. Be to, im
tų per daug laiko viską ap
rašyti smulkmeniškai. To
dėl trumpai tariu didelį ačiū 
vilniečiams ir visiems Tary
bų Lietuvos žmonėms už 
šią malonią viešnagę.

Aš Stockholme, Švedijoje, 
atsiskyriau nuo Birutės Ra
moškaitės dainininkų gru
pės. Liepos 30-tą jie išvyko 
į New Yorką, aš likau Stock- 
holme. \ -1iau gal aplanky
siu dar ir kitas vakarų Eu
ropos šalis.

Dabar tik renku įspū
džiams medžiagą. Gal vėliau 
ir smulkiau aprašysiu apie 
mano viešnagę Lietuvoj ir 
vakarų Europoj.

Dar būsiu 3 dienas Švedi
joj. Ateinantį sekmadienį 
vykstu į Paryžių savai
tei laiko. Iš ten nežinau kur 
važiuosiu, todėl, kad dabar 
pats įkarštis turizmo sezo
no. Sunku gauti kambarius 
viešbučiuose.

Kiek susi pažinau su 
Stockholmu, tai man patin
ka. Žmonės mandagūs, mie
sto švara prilygsta švarai 
Maškvos ir Vilniaus, 
apie milijoną žmonių, dide-

lėj didžiumoj švedai, gyve
na Stockholmo mieste, ku
ris randasi ant 14-kos salų 
Baltijos jūroje. Miestas su
sisiekia net 52 tiltais su to
mis įvairaus dydžio išmėtyr 
tomis salomis. Didžiuma 
statų senoviški, bet datig 
statosi ir moderniškų, nau
jų.

Stockholmo žmonės šva
rūs ir gražūs, — blondini 
švedai ir švedės. Didžiuma 
jaunuolių kudloti ir barzdo
ti. Ilgakojų švedžių sukne
lės nepadengia nei trečda
lio šlaunių — trumpos. Pra
gyvenimo ir abelnai visų 
prekių kainos čia aukštes
nės nei Miamyje!

Inž. Gabrėnas

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Man tenka pasiskaityti 

Tamstų išleidžiamą laikraš
tį “Laisvę”, tai mums čia 
gyvenantiems labai įdomus 
laikraštis. Teko jame rasti 
ir paieškomų asmenų.

Aš labai norėčiau sužino
ti apie savo seserį. Išvyk*) 
į Ameriką 1930 m. iš Lietu
vos. Gimusi buvo Amerikon 
je. Pavardė mergaitės bu^o 
po metrikais Balis,; Emilija 
—vardas. Ištekėjo Ameriko
je už Gaubaus. Prieš karą 
gyveno Grand Rapids mies
te.

Paieško 
Balvočius 
ruojo raj.

Būčiau
dėl visų Tamstų, kad padė
tumėte ją surasti. Tamstas 

Gal didžiai gerbiąs lieku,
A. Balvočius

brolis Albertas 
gyvenantis Pak- 
Jovarų kaime.
labai dėkingas

IiLD reikalai
Šią savaitę išsiuntinėjome balsavimo blankas visoms 

kuopoms. Kaip jau rašėme, balsavimas į Centro Komi
teto narius 1971-1972 metams prasidės rugsėjo 1 d. ir 
tęsis iki spalio 31 d. Sekretoriai turėtų dėti pastangas, 
kad kuopų susirinkimai, kuriuose bus balsavimai, būtų 
skaitlingi.

Kandidatų turime 10 į Centro komitetą, o reikia Iš
rinkti 7. Gerai reikėtų išdiskusuoti tinkamumą kiekvie
no ir balsuoti už tuos, kurie atrodo tinkamiausi. Džiugu, 
kad įeina į kandidatus ir jaunesniosios kartos žmonių.

Kandidatų į alternatus turime 6, iš kurių 4 daugiau
sia gavę balsų bus išrinkti. Čia irgi yra kompetentiškų 
draugų, ir žinau, kad bus sunku nusitarti, už kuriuos ke
turis balsuoti.

Tikimės, kad rugpjūčio 20 d. Detroite pasirodys tin
kamas skaičius dalyvių. Bandykime padaryti šį suva- 
žiavimą-konferenciją viena iš žymesniųjų.

Vieta: Detroito lietuvių klubas, 4114 W. Vernor 
Highway. Pradžia: 10 vai. ryto.

Detroito 52 kuopos nariai ruošia dalyviams pietus 
pačiame klube, kad nereikėtų klaidžioti po miestą. Po 
konferencijos vakare bus vaakrienė, o po to gabioji 
Stefanija Masytė rodys pačios susuktus filmus iš jos 
kelionės po Lietuvą. Žinome, kad tai bus ypatingai 
įdomūs filmai, nes ji pati ir aiškins.

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

¥

Elektroninis popieriaus 
drėgmėmatis

Popierius, kuriame spaus
dinamos knygos, laikraščiai 
ir žurnalai, turi būti atitin
kamo drėgnumo. Anksčiau 
poligrafininkai ir laborato
rijoje, ir ceche sugaišdavo 
daug laiko, kol nustatydavo 
drėgmės procentą. Ukrai
nos specialistai sukonstravo 
kilnojamą elektroninį drėg- 
mėmatį, kuriuo galima grei
tai ir tiksliai nustatyti po
pieriaus stopos drėgnumą. »

Sužibo vasaros laukų gale 
Raudonosios aguonos lyg ugnelės. 
Ir tu pašviesk man miela ugnele, 
Kaip spindi skrisdamas ore žirgelis, 
Kaip tviska spalvos sodų ir daržų... 
Raudonom lūpom man nusišypsoki. 
Kiek daug aplinkui mirgančių dažų 
šiam vasaros dienos ugniniam šoky!

’ Raudonosios aguonos gęsta greit, 
Kaip gęsta žvakė, išnešta į vėją. 
Netruks ir vasaros svaja praeit, 
Kaip jau pavasario sapnai praėjo.. • 
Dar aplankykime miškus žalius... 
Raudonom lūpom man nusišypsoki. 
Visus išklaidžiosime takelius 
Šiam vasaros skaidrios ugniniam šoky.

Raudonosios aguonos — lyg liepsna, 
Sužibus mūsų laimei nepastoviai. 
Praeis ir vasaros giedra diena. 
Kuri daug pelno rudeniui sukrovė. 
Todėl, kai iškeliausim į namus, 
Raudonom lūpom man nusišypsoki. 
Kaip visuomet, aš baisiai neramus 
Rudens liepsnų nerimstančiam šoky.

V. Venclova
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Waterbury, Conn
Nors parengimas, kuris 

buvo pas Vaitonius birželio 
28 dieną ir buvo pasekmin
gas, jau seniai praėjo, ko
respondentas, kuris aprašė 
“Laisvėj”, nežinodamas ge
rai dalyko parašė, kad Vai
tonio namas ir žemė jau 

. yra parduota.
Vaitoniai turėjo du na

mus. Namas, kuris buvo ant 
Highland Ave., yra parduo
tas. Bet namas ir žemė ant 
Roosevelt Dr.,kur jie gyve
na ir kur parengimas įvyko, 
nėra parduotas. Jie šitą na
mą nei nemano parduoti, 
tik jie nori parduoti dalį 
žemės kurios jie turi per
daug ir jiems nereikalinga.

Tokiu būdu Vaitonis sakė, 
kad dar kitas parengimas 
būtų galima parengti pas 
juos rudenį, kol oras dar 
šiltas.

mirė Julius Mikolaitis, ku
ris gyveno 9 Poplar Place.

Buvo atvykęs į šią šalį iš 
Lietuvos jaunas būdamas ir 
per 60 metų gyveno šiame 
mieste. Per daug metų dir
bo Waterbury Rolling Mills. 
Prieš apie devynis metus 
buvo išėjęs į pensiją.

Buvo narys Lietuvių Pi
liečių Politinio Klubo. Pali
ko liūdesyje jo moteris Lu
cy, ir Lietuvoje brolis Be
nediktas Mikolaitis, brolio 
duktė ir kiti giminės.

Draugas Frank Terepas 
jau seniai serga. Jam supa- 
ralyžavo kairiąją pusę. Bu- 

kvo Convalescent ligoninėje, 
bet dabar jau eina geryn, 
pavaikščioja ir sugrįžo į sa
vo namus, 85 Sunnyside Av.

F. Terepas yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir jos 
rėmėjas. Mes apgailestauja
me, drauge, kad liga jus 
taip skaudžiai palietė. Lin
kime jums greitai pasveik
ti, ir kad vėl galėtumėte gė
rėtis savo gyvenimu.

Buvom nuvykę pas drau
gus Žutautus į Thomaston, 
Conn., parsivešti lietuviško 
sūrio. Ten radome ir tą pa
tį. Draugė Žutautienė turė
jo širdies smūgį. Buvo ligo
ninėje, dabar yra namie, 
bet sunkiai negali dirbti. 
Daktaras patarė prisilaiky
ti nuo sunkaus darbo, kad 
vėl liga neatsinaujintų.

Turėjo daug karvių, bet 
turėjo kai kurias parduoti, 
pasiliko tik dvi. Draugas 
Žutautas yra nejaunas žmo
gus bet dar gerai laikosi.

Žutautienės brolis J. Mai
ga irgi silpnos sveikatos, 
kaip kada ką tik gali pa
vaikščioti. Gyvena pas sūnų.

Jie visi yra “Laisvės” 
skaitytojai ir jos rėmėjai. 
Aš linkiu jiems pasveikti ir 
būti tvirtiems.

Prieš apie 2 savaites mirė 
lie tu vys dantų gydytojas V. 
Selens, gerai žinomas tarpe 
lietuvių mūsų mieste, ir bu
vo narys 
Politinio 
paliko jo 
tina, keli 
minės.

Lietuvių Piliečių 
Klubo. Liūdesyje 
sūnus, duktė, m.o- 
anūkai ir kiti gi-

Lo^ Angeles. — 14,000 pa
rašų peticija buvo priduota 
apskrities prokurorui, rei
kalaujant tyrinėjimo, kodėl 
policija užmušė Vietnamo 
karo veteraną Jerry Lee 
Amie.

Taipgi rugpiučio 4 dieną
Kuo daugiausia parengimų 

“Laisves” paramai.

Prospect, Conn.
Liepos 23 dieną po ilgos 

ligos Waterburio ligoninėje 
mirė Monica Rasimavičienė 
(Buda) ir buvo palaidota 
liepos 25 dieną Lietuvių Ka
pinėse, Waterbury, Conn, 
ten, kur jos vyras Jonas 
Rasimavičius yra palaidotas 
jau daug metų atgal.

Laidotuvių direkt orius 
buvo iš Alderson Funeral 
Home.

Liūdesy paliko vieną duk
terį Bronę Lucas ir žentą 
Stanley Lucas, kurie gyve
na Peach Orchard Rd., Pro
spect, Conn. Taipgi paliko 
vieną brolį Joną Budą ir 
seserį Franciską Banes — 
abudu gyvena Lietuvoje.

Ji atvyko į šią šalį jauna 
būdama jau daug metų at
gal. Per daugelį metų gyve
no Waterbury, bet per pas
kutinius metus gyveno pas 
dukterį Prospect.

Ji buvo narė Lietuvių 
Darbininkų Susivienij i m o 
49 kuopos. Kada jos vyras 
buvo gyvas, jie skaitė “Lai
svę” per daug metų ir lan
kydavo mūs parengimus ir 
juos paremdavo.

Velionė išauklėjo vieną 
dukterį, kuri yra aukštai iš
silavinus muzikoje ir daina
vime. Ji viena karta mokino 
Vilijos chorą Waterbury, 
kada jis gyvavo. Per 
daugelį metų ji užlaiko 
studiją, 100 Grand Street, 
Waterbury ir duoda lek
cijas dėl mokinių piano ir 
smuiko.

Gili užuojauta jos dukte- 
rei Bronei, žentui Stanley, 
seserei Pranciškai ir broliui 
Jonui, jų liūdnoje valando
je. O jūs, Monika, ilsėkis ra
miai šios šalies žemelėje.

M. Svinkūniene

Montello, Mass.
“Laisvės” 57-tam num., 

liepos 31 d., buvo aprašyta 
apie “Laisvės” skaitytoją K. 
Railienę. Pasakyta, kad ji 
randasi prieglaudos namuo
se Hanson, Mass. O turėjo 
būti, kad ji randasi Ply
mouth County Plospital, 
Hanson, Mass. Girdėjau 
kad jos sveikata biskį tai
sosi. Turintieji laiko galėtų 
ją aplankyti. Lankymo va
landos: nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų ir nuo 6 iki 7 vai. va
kare. Sekmadieniais nuo 2 
iki 4 vai. po pietų.

Gegužės 26 dieną “Vilnis” 
pradėjo spausdinti Justo 
Paleckio kelionės įspūdžių 
knygą. Tai labai įdomus pa
siskaitymas. Ir kaip jis tu
rėjo laiko tiek daug šalių 
aplankyti ir apie jas para-

Pas mus labai sumažėjo 
lietuvių gydytojų skaičius. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
turėjo m e Alf. Budreskį. 
Prieš kiek metų jis mirė 
dar jaunas būdamas. Dr. 
Algirdas Waitkus jau nuo 
pavasario nesijautė gerai. 
Dabar jau visai sunegalėjo. 
Jo ofisas išstatytas ant iš
nuomojimo. Dr. J. P. Kva- 
raciejus nesijaučia gerai. 
Neseniai turėjo kojos ope
raciją. Dabar girdėjau, kad 
jo ofisas uždarytas. Žadąs 
važiuoti apsigyventi savo 
vasarnamyje ant Cape Cod.

Dar yrą lietuvis Dr. John 
Francis y Kincus ir lenkų 
tautybės Dr. John S. Ton- 
derys. Jiedu turi labai daug 
klientų. Pas juos nuėjus tu
ri ilgai laukti,kol gauni sa
vo

Chester, Pa.
Sugrįžus iš trijų savaičių 

kelionės po Tarybų Sąjun
gą, smagu prisiminti tuos 
įspūdingus susitikimus, pa- 
sivaišinimus su giminėmis, 
aplankymą jųjų namuose. 
Bet apie visą kelionę para
šysiu apie vėliau.

Pasvykęs į namus pas šei
mą radau visus laukiančius 
manęs. Anūkai pasitiko 
ypatingai gražiai, taip kad 
žmogus jautiesi, kad esi my
limas visų.

Pasitiko mane ir liūdnos 
naujienos... Vietinio pašal- 
pinio klubo mirė du nariai 
— Jonas Leika sulaukęs 87 
metus ir Jonas Martinėnas 
52 metus.

Ypatingai gaila Martinė- 
no, jaunas žmogus ir rodo
si galėjo dar ilgai pagyven
ti, bet širdies smūgis atėmė 
jam gyvybę. Šeimai didelis 
skausmas netekus tėvelio. 
Liūdi žmona, trys sūnūs, 
dukra ir tėvelis, taipgi daug 
artimųjų draugų. Jis buvo 
gimęs ir augęs Amerikoje 
ir per daug metų dirbo klu
bo gerovei.

Užuojauta mirusiųjų šei
moms.

A. Lipčius

Y

PIKNIKAS
RUOŠIA WORCESTERIO' AIDO CHORAS

Rugpiūčio 16-Olympia Parke
SHREWSBURY, MASS.

eilę egzaminui.
George Shimaitis

Viesulas užmušė 31
Corpus Christi, Texas. — 

Viesulas Celia, siautėjęs 
Texas valstijoje, Floridoje 
ir Kuboje, užmušė 31 žmo
gų, padarė daug nuostolių.

Taipei, Taivanas. — Čia 
amerikiečių kontro Ii u o j a- 
mose elektronikų firmose 
darbininkai gauna į mėnesį 
po 2,000 taivaninių dolerių, 
kurie teturi vertės tik 50 
amerikietiškų dolerių.
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Irene Janulis

Bridgeport, Conn.
Per telefoną gautas pra

nešimas, kad serga mūsų 
darbštusis draugas J. J. 
Mockaitis. Susirgo visiškai 
netikėtai. Liga užklupo bū
nant svečiuose Ansonijoje 
pas gimines. Ant greitųjų 
turėjo grįžti namo ir kreip
tis prie gydytojo.

Gydytojas sakęs, kad iki 
kol kas nėra didelio pavo
jaus, tik reikalinga daugiau 
poilsio.

Aš nuo savęs vėlinu drau
gui Mockaičiui greitu laiku 
ligą nugalėti.

Kurie norėtumėte su 
susisiekti, jo adresas:

J. J. Mockaitis
56 Peet St.
Brideport, Conn. 06606

J. Strižauskas

juo

Hano'jus. — Šiaurės Viet
namo valdžia kaltina Jung
tines Valstijas už bombar
davimą šiaurės Vietnamo 
kaimo.

Hartford, Conn. |
Noriu išreikšti padėką 

Laisvės choro dainininkams 
ir garbės nariams už su
ruoštas man išleistuves ir 
už dovaną išleidžiant mane 
į Lietuvą. Jie nepamiršo pa
linkėti man laimingai pa
siekti gimtinę.

Ačiū K. Degutienei. Kaz
lauskienei ir O. Brazauskie
nei už staigmeną ir už do
vanas, Elenai ir Onai Bra- 
zauskienėms už nuvežimą į 
New Yorką, o J. Waresonui 
už nuvežimą į Kennedy ae- 
roportą. Visų daugiausia 
dėkoju Mildred Stensler, 
grupės vadovei, taipgi ir A. 
Pakalniškienei.

Dėkoju visiems, kurie su
teikė man progą vykti į tė
vynę, į Dainų Šventę. Aš 
irgi, nesigiriant, galiu sa
kyti, kad visas savo jaunas 
dienas paaukojau menui, 
dainuojant ir vaidinant. Bū
dama našlė išauklėjau sūnų, 
išleidau į mokslą (inžinie
riaus), o tas daug kainavo, 
bet esu patenkinta, kad taip 
pat prisidėjau prie pažan
giųjų darbininkų veiklos.

Po 57 metų nematymo 
Lietuvos, ten pasikeitimas 
labai didelis. Visur tik sta
tyba, švara, jaunimas ma
lonus, mandagus. Kaip di
dingai išaugo mūsų tauta 
po tokių baisių karų!

Dėkinga esu V. Kazakevi
čiui ir P. Tamuliūnui, kurie 
mums taip gražiai pagelbė
jo Lietuvoje.

Dainų šventę, šokių šven
tę negalima aprašyti, reikia 
ten būti, pamatyti savo aki
mis tą jaunimą, taip puikiai 
išlavintą. Vilniaus Vingio 
Parkas tai tiesiog “rojus”...

Aplankiau Panevėžį, ma
no gimimo vietą, sutikau 
gimines, esu jiems dėkinga 
— pusbroliams ir sūnėnams 
Lukoševičiams už taip šir
dingą priėmimą.
Ačiū M. Drūtytei ir Onutei 

su vyru už aprodymą gra
žaus pajūrio krašto Palan
goje, kuris dabartiniu laiku 
taip prieinamas kiekvienam 
žmogui. Kada augau Lietu
voje nebuvo man galimybė 
viso to pamatyti. O dabar 
pamačiau Kauną, Druski
ninkus, Panevėžį, Trakus, 
Elektrėnus ir patį Vilnių, 

, apie kurį tik iš knygų žino
jau.

Garbė, kad mūsų mažytė 
■ šalelė prisijungė prie Tary

bų Sąjungos. Pirmiau prieš 
, į Lietuvą kai kada 

abejodavau, bet dabar savo 
akimis pamačius tą puikų 
gyvenimą, pasidariau stip
resnė. Širdingai patariu 
kiekvienam, kuris bent kiek 
abejoja apie dabartinį lie
tuvių gyvenimą, nuvažiuoti, 
pamatyti.

Connie Miller

HELP WANTED-MALE-FEMALFi
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.
(60-67)

WANTED

EXPERIENCED WAITRESSES

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

HOWARD JOHNSON

Route 1, South Haynes Ave.
Newark Airport.

(60-62)

RIVERHEAD 

CENTRAL SCHOOLS

Located on Eastern Long Island 
80 miles from New York City 
Hes teaching positions available

JR. HIGH MATH

Vocal Music

Girls Physical Education
A. $7800, M. A. 8970 and up,

depending on experience and college 
credit.

B.

Please call

Mr. GEORGE TRUTNER 

Assistant District Principal 
Riverhead, New York 

516-727-8080, or write 
437 E. Main St., Riverhead

New York 11901

BOOKKEEPER

Full charge through trial balance. 
Excellent working conditions. Age 
no barrier. Send resume and salary 
requirements to:

Box S-7, 20 Branford Place 
Room 814, Newark, N. J.

(61-63)

INTERNATIONAL COMPANY

Hiring men and womefri with sales 
experience for Management. Good 
base plus commissions. No outside 
work required.

____  Call

Mr. Edd. 201-845-9386
/ (61-70)

J. Sabaliauskas

Pietūs 1 vai.
Programa 4:30

Po Programos 
veiks Bufetas

Aldona Downing

LIŪDNAS PRISIMINIMAS i
 bu Sąjv 
vykimą 
abejoda

Juozas Žemaitis
Rugpiūčio 17 bus vieneri metai kai mirė mano 

mylimas vyras Juozas. Liūdžiu netekus jo.

MAINTENANCE HELPER. Me
chanically knowledgeable to assist 
in heating, ventilating, plumbing 
and general building maintenance.

GROUNDSMEN. Ability to ope
rate medium tractors for grass cut

gene-ting and snow plowing. Also 
ral grounds maintenance.

CUSTODIANS. Evening 
Black Seal license desired, 
above positions are full time.

Lucy žemaitis, žmona
Hartford, Conn.

Al Dupsha

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Išgirsi
te gražią muzikališką pro
gramą. Svečiai artistai bus 
Aldona ir Eldon Downing. 
Dainuos Aido Choras, vado
vybėje Al Dupsha. Vietiniai 
solistai: J. Sabaliauskas, 
Irene Janulis ir Al Dupsha.

Kviečia Aido Choras

LIŪDNA MIRTIES SUKAKTIS 
Buvusio Visuomenininko

Juozo Žemaičio
(Hartford, Conn.)

Rugpiūčio 17 d., po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Juozas Žemaitis. Jis buvo atsidavęs dar
bininkiško judėjimo veikėjas, kuris per visą sa
vo gyvenimo laikotarpį atsidavusiai dirbo, kol 
spėkos jam leido. Jis daugiau kaip trejus metus 
sirgo, visiškai negalėjo nieko dirbti, ligos buvo 
skaudžiai paliestas. Sveikas būdamas daug ge
rų darbų atliko, joks darbas nebuvo jam per sun
kus ar per prastas. Jis ir kitus ragino dirbti. 
Per daugelį metų su savo gyvenimo drauge Lu
cy dirbo kaip vajininkas laikraščio “Laisvės” 
konteste. Juozas mirė, bet jo darbai pasiliks 
ant visados.

Juozas ir Marijona Strižauskai
Bridgeport, Conn.

SENIAUSIAS KAŠTONAS
Etnos kalno papėdėje au

gantis didžiulis kaštonas 
laikomas vienu seniausių 
medžių pasaulyje. Jo pa
grindinį kamieną jau seniai 
sudaužė žaibai, tačiau iš 
pagrindo išaugo trys ša
kos, kurių bendras vaini
kas yra daugiau kaip 100 
metrų skersmens. Specia
listai teigia, kad kaštonas 
turi 3,600-4,000 metų. Dar 
viduramžiais po šio kaštano 
kupolu buvo pasi slėpusi 
Napoleono karalienė Joa
na Il-oji (1371-1435) su 100 
raitelių svita. Nuo tada šis 
kaštonas vadinamas šimto 
arklių medžiu.

shift, 
The 

Paid 
Hospitalization and major medical.
Liberal insurance plan and vaca
tions. Excellent retirement program. 
Uniforms supplied. Other fringe 
benefits. Call Mr. B. Wright. 201 
257-8300, between 8 and 4.

(61-70)

MACHINIST
Milling Machine Operator.

Experienced. AU benefits.
Day work. Steady employment.

Apply:
LUCKER MFG. CO

331 N. 4th St., Philadelphia, Pa.
19106

(61-67)

FACTORY-foam plastic fabrication 
requires semi skilled and skilled 
men to work in clean shop. Hillside, 
N. J. Pleasant working conditions. 

Opportunity for advancement. 
201-686-1535

(61-64)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje.

Kioto, Japonija.— 93 žmo
nės, daugiausia vaikai, su
žeisti susidūrus dviem auto
busams su sunkvežimiu.
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Detroit, Mich
Detroito Lietuvių Klubo 

susirinkimas įvyks sekma
dienyje, rugpiūčio 23 d. 
Klubo namuose, 10 vai. ry
to. Tikimės, jog susirinki- 
bus nepaprastas, nes bus 
svečių iš kitų miestų, kurie 
norės pasimatyti su klubie- 
čiais ir su jais atsisveikinti.

Garsiakalbiai
Detroito Lietuvių Klubas 

jau seniai turi du garsia
kalbius, kuriuos dovanojo - 
nupirko velionis Vincent 
Runowich, kuris gyveno 
Glendale, Arizonoj. Bet iki 

šiam laikui tie garsiakal
biai nebuvo pastoviai pri- 
rengti-pastatyti. Šiomis die
nomis klubo du valdybos 
nariai
Rye ir iždo globėjas Kęstu
tis Garelis (abu inžinieriai), 
pritaisė tuos garsiakalbius 
pastoviai, ir jų nereikės ne
šiotis. Jie dirbo kelias die
nas ir atliko didelį darbą. 
Dabar Klube bus moderniš
kai pritaisyti garsiakalbiai, 
ir visi galės gerai girdėt 
susirinkimus ir programas. 
O tiems dviem inžinieriams 
klubiečiai bus labai dėkingi.

LLD SuvažiavitHąs
Visų LLD kuopų suvažia

vimas įvyks šįmet Detroite. 
Pras i d ė s ketvirtadienyje, 
rugpiūčio 20 d. po adresu 
4114 W. Vernor Highway 
10 vai. ryto ir tęsis visą die
ną: Į šį suvažiavimą yra 
kviečiami ne tik oficialiai 
išrinkti delegatai, bet ir vi
si LLD nariai. Pietūs 
ir vakarienė bus ant 
vietos salėje ir nereikės ieš
kot valgyklų. O tai viską 
prirengs Detroito kuopos 
pirmininko Nausėdos žmo
na Sofija su draugėms. Vi
si Detroito LLD 52 kūčpos

iždininkas Alfons

i lietuviškas ir angliškas dai
nas; pasišokt prie geros 
muzikos ir linksmai praleist 
laiką. Visi jauni ir seni 
kviečiami. Komisija nenori, 
kad būtų pavieni parengi
mai ir suėjimai kur nors 
viešbutyje ar privatiškuose 
namuose. Visi būsime klube. 
Įžanga visiems veltui.

Banketas ir Koncertas
Užbaigimui LDS Seimo, 

didelėj salėj Pick Fort Shel
by viešbutyje, įvys banke
tas ir koncertas. Nuo šeš
tos iki septintos valandos 
bus “cocktail hour”. Vaka
rienė prasidės septintą va
landą. Laike vakarienės gė
rimai irgi bus veltui. Po va
karienės bus meninė prog
rama kuria tvarko Detroi
to muzikė Stella Smith. Dai
nuos jos išmokintas sekste
tas; solistės Irene Janulis 
iš Worcester, Mass, ir Ame
lia Young - Jeskevičiutė iš 
New Yorko. Taipgi atva
žiuoja iš Chicagos Valerija 
Urbikas su savo dainininkų 
būriu. Prie to, laukiame 
Dorothy Mūrelis ir jos dai
nininkų iš Chicagos, ir Mil
dred Stensler su grupe iš 
New Yorko. O už šį visą va
karą įžanga tik $6 ypatai.

Detroitiečiai ir windsorie- 
čiai jau rengiasi ir perka 
bilietus iš anksto. Tai bus 
nepaprastas banketas, ir 
gal kito tokio parengimo 
niekad neturėsime.

Bijojimas
Yra žmonių, kurie bijo 

važiuot į miestą vakare, bet 
nereikia bijot daly vau t virš 
minėtuose parengimuose 
Gatvė Lafayette gražiai ap
šviesta; viešbutis Pick Fort 
Shelby moderniškai pertai
sytas ir prie viešbučio dide-

New Haven, Conn.
West Haven Armstrong 

Rubber kompanijos lokalas 
93, United Rubber Workers, 
išėjo į streiką jau penkta 
savaitė. Kompanija nenori 
tartis su darbininkais, o dar 
ir sulaikė visiems mokėji
mą už atostogas.

Lokalas 93 padavė teis
mui reikalavimą, kad būtų 
išmokėta už atostogas 1,000 
darbininkų. Advokatai lo- 
kalo sako, kompanija netu
ri teisės sulaikyti darbinin
kų užsitarnautas atostogas.

Iš Bridgeporto seniai ga
vau pranešimą, kad J. J. 
Mockaitis buvo ligos pris
paustas kelioms dienoms. 
Dabar girdžiu, kad jau 
sveiksta ir stos į darbą, ku
riame jis taip labai reika
lingas.

“Laisvės” num. 56 tilpo 
Ievos Mizarienės Krislai. 
Mane šaukė kai kurie žmo
nės telefonu, o kiti ypatiš- 
kai, visi išreikšdami pagy
rą Ievai Mizarienei ir pra
šė, kad aš tai praneščiau 
per “Laisvę”. Visi prašo 
Ievos rašyti dažniau.

J. Kunca

Komunistę kandidatas už New 
Yorko žmonių reikalus

Komunistų partijos kan- diriguojama didžiausių kor- 
didatas į New Yorko vals- poracijų viršininkų. Antai, 
tijos gubernatoriaus vietą 
Rasheed Storey reikalauja, 
kad Consolidated Edison 
kompanija tuojau būtų pa
imta į miesto valdžios ran
kas. Tai viena turtingiau
sių korporacijų visoje šaly
je. Tik vienais 1969 metais 
ji pasidarė bilijoną dolerių 
pelno, bet dabar vėl reika
lauja leisti pakelti elektros 
kainą vartotojams 15 pro
centų. Be to, kaip žinia, 
kompanija nepajėgia tinka
mai aprūpinti visų miesto 
žmonių elektra.

Dar daugiau: Con Edison 
kompanija yra didžiausia 
šios apylinkės oro teršėja 
ir nesiima priemonių tą pa
vojų pašalinti. Pasirodo, kad 
Con Edison kompanija yra

kompanijos direktorių ta
rybos pirmininku yra Uni
ted Airlines kompanijos ir 
Metrop o 1 i t a n Life Insur
ance kompanijos direkto
rius Charles Luce.

Todėl komunistų kandida
tas siūlo, kad valdžia ne tik 
atmestų Con Edison kom
panijos reikalavimą leisti 
jei dar elektros kainą pa
kelti 15 procentų, bet vi
są kompaniją nacionalizuo
tų . Ji turi tarnauti ne sau
jelei šėrininkų, bet šio mies
to gyventojams.

New Yorko žmonės turė
tų paremti šį komunistų 
kandidato Storey sumany
mą, balsuodami už jį į vals
tijos gubernatoriaus vietą.

Rep.

MIRĖ
Petras Kapiskas, mirė 

rugp. 10 d. Kūnas pašarvo
tas Šalinskų koplyčioje, Ja
maica Ave., Woodhavene. 
Laidojamas rugp. 14 d.

Petras Kapiskas buvo pla
čiai žinomas bruklyniečiams. 
Jis per daugelį metų turėjo 
Bar ir Grill ant Ten Eyck 
St., kur seniau “Laisvė” tu
rėdavo savo įstaigą.

Nuliūdime liko žmona 
Nellie.

Sekmadienį, rugpiūčio 9 
d., mirė Leonas Gavrilovi
čius. Palaidotas trečiadie
nį, rugpiūčio 12 d., Mount 
Olivet Cemetery, Maspethe. 
Buvo pašarvotas Wagner 
Funeral Home, Hicksville,

nariai yra kviečiami daly- le aikšte padėjimui mašinų.
* v • * _ Y ? •   i n o i nnorm n Y\vdvaut šiame suvažiavime ir. 

pagelbėt kitų miestų dele
gatams apsvarstyt svarbius 
LLD reikalus.

Filmas apie Tar. Lietuvą
Ketvirtadienyje, rugpiū-į 

čio 20 d. po LLD suvažiavi
mo, bus rodoma filmas apie 
Tar. Lietuvą Detroito Lie
tuvių Klubo patalpose, 4114 
W. Vernor Highway, apie 
7 vai. vakare. Tą filmą su
suko ir parodys S. Masytė, 
kuri pereitą vasarą lankėsi 
Tar. Lietuvoj. Įžanga veltui 
visiems. Visi detroitiečiai ir 
apylinkės lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir pamatyti šį 
filmą. Prie to, bus gera 
proga susipažinti su sve
čiais iš kitų miestų.

LDS Seimas
LDS Seimas prasidės 10 

vai. ryte Pick-Fort Shelby 
viešbutyje, 525 W. Lafayet
te Boulevard, viduryje Det
roito mie;
je, rugpiūčio 21 d. Seimas 
tęsis dvi dienas: penktadie
nyje ir šeštadienyje. Ka
dangi Seimas įvyksta Det
roito miesto viduryje, tai 
delegatai galės pietus val
gyt valgyklose kas kur no
rės, bet vakarais, Seimo Ko
misija turės prirengus va
karienes ir pasilinksmini
mus.

šunim - Burum
Užbaigus antrą Seimo se

siją penktadienyje, rugpiū
čio 21 d., visi delegatai ir 
svečiai, detroitiečiai ir apy
linkės lietuviai susirinks į 
Detroito Lietuvių Klubo įs
taigą, kur seimo komisija 
turės prirengus vakarienę 
ir kitus pasilinksminimus. 
Bus visiems proga dainuot

penktadieny-

Parengimų Kalendorius ♦ 
Rugsėjo 6 d.

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

Rugsėjo 8 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susirinki
mas su skaniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

Mieste pasidairius
Manhattano kalėjime 

Tombs kaliniai -sukilo, pa
grobė 5 sargus ir per 8 va
landas reikalavo, kad jų 
protestas būtų išklausytas.

Jie protestavo prieš blogą 
maistą, sargų brutalumą, 
perpildytą kalėjimą ir t.t. 
10 reikalavimų jie paskelbė.

Majoras Lindsay sutiko

Fo-

St. Petersburg, Fla.
Šio mėnesio antrąjį šešta- 

‘ _ U ištyrinėti visą kalėjimo pa-

Miesto busai sustoja prie 
viešbučio, o kurie negali 
vairuot mašinas vakarais, 
yra taxi-cabs. Taigi, neieš
kokite priežasčių, ir visi 
rengkitės į dideles šventes 
Detroite rugpiūčio 20, 21 ir 
22 dd.

Atsisveikinimas
Ant rytojaus po banketo 

įvyks Detroito Lietuvių 
Klubo susirinkimas ir atsi
sveikinimas su delegatais ir 
svečiais, Klubo namuose. 
Bus pusryčiai ir pokalbiai. 
Delegatai ir svečiai rengki
tės ten būti.

Iki pasimatymo suvažia
vimuose, Seime ir parengi
muose, Detroite!

Stefanija t

PRIEŠ UGNĮ
TSlRS Mokslų akademija 

Sibiro skyriaus Geologijos 
ir geofizikos instituto spe
cialistai kartu su Novosi
birsko priešgaisrinės valdy
bos darbuotojais pagamino 
unikalią priešgaisrinę ma
šiną. Palyginus su įpras
tomis šio tipo mašinomis, ji 
daug geriau įveikia blogą 
kelią, kelis kartus daugiau 
pasiima vandens bei putokš- 
lio. Visi gaisro gesinimo 
įrengimai paleidžiami auto
matiškai.

dienį smagioje pramogoje 
svečias iš Kauno Povilas 
Šklėrius atsisveikino. Kele
tą savaičių pabuvojęs pas 
brolį Feliksą išvyksta į Ka
liforniją jo profesijos reika
lais, gal pasieksiąs Chicagą, 
pagaliau per New Yorką 
keliaus pas savo šeimą į Ne
muno kraštą. Visi linkėjo 
jam plačiau susipažinti su 
Amerika ir laimingai su
grįžti į tėvynę.

LLD kp. ir choro 
Margareta Klishius, 
visuomet prisideda su dar
bu, išvyko į New Jersey 
valst. pas gimines. Žada pa
sukt ir kitur.

Nesenina apsigyvenusiam 
Jonui Stančikui šį mėn. pri
puola gimtadienis. Jisai 
kuopoje, kai reikalas, pa
dirbėją, chore dainuoja. 
Kuopos pramogų komisija 
ruošiasi šauniai paminėti 
Stančiko gimtadienį rugp. 
22 d. Laiškanešių salėje, o 
jisai dalį pramogos finan
suos. Tai geras užmojis.

Kadangi J. Stančikas yra 
čia naujas gyventojas, ne 
visiems pažįstamas, tai bus 
proga su juo susipažinti ir 
jam palinkėti sulaukti daug 
malonių sveikatoje gimta
dienių. Šeimininkės H. Sho- 
lūnienė, O. Petkūnienė, O. 
Lesnick ir W. Vilkauskas 
pagamins skanius pietus 
dalyviams.

narė 
kuri

Vikutis

Kalėjimas buvo pastaty
tas dėl 900 kalinių, o dabar

Puikiai pavykęs 
piknikas

Pereitą sekmadienį
rest Parke LLD 185 kuopos 
suruoštą pikniką reikia lai
kyti gerai pavykusiu. Pagal 
šiuos laikus, publika buvo 
gan skaitlinga ir gražiai 
nusiteikus.

Pietūs buvo gausūs ir ge
rai paruošti. Valgė kas tik 
kiek norėjo. Užbaigimui 
pikniko dar buvome pavai
šinti “hot dogs” ir kava su

Liko liūdesyje sūnus Leo, 
jo žmona ir jų dukra, ir du 
proanūkiai.

Gavrilovičius buvo pažan
gus žmogus, priklausė mūsų 
drau gijoms, skaitė mūsų 
spaudą. Jis sirgo ilgą laiką, 
išbuvo ligoninėje daugiau 
kaip dvejus metus.

Šią liūdną žinią pranešė 
Gavrilovičiaus sūnaus žmo
na Stella.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

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

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

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

Rep.

jame sugrūsta apie 2,000jpyragUi Tai ko daugiau be.
kaliniu.C

New Yorko apylinkėje žu
vims ne gyvenimas. Apie 
40,000 užtroškusių 
rasta Orchard Beach. To
kia pat bloga padėtis Long 
Island Sound,,. Port Wash
ington ir kituose Atlanto 
pakraščiuose.

Sakoma, kad užterštuose 
vandenyse belieka mažai 
oksigeno, dėl 'kurio stokos 
žuvys užtrokšta. Žvejai nu
siskundžia, kad jau nebega
li Atlanto pakraščiuose be- 
pagauti žuvies, kurios pir
miau būdavo tirštai.

žuvų

reikia!
Ši vieta man patinka dar 

ir todėl, kad kai oras gra
žus, ten pat po pietų būna 
koncertai. Toks koncertas 
įvyko ir pereitą sekmadie
nį. Žmonės be bepiknikau- 
dami dar nemokamai pasi
klauso smarkios muzikos.

Prie suruošimo pikniko ir 
vaišinimo bei aptarnavimo 
publikos mačiau darbavosi 
Zajankauskas, Grybas, Mit- 
chelis, 
kienė,

Minėjo gimtadieni
Rugpiūčio 10 d. Ievos Mi

zarienės motinai (Ievai Ta- 
mulynienei) sukako 89 me
tai. Jos vaikai suruošė jai 
puotą rugp. 9 d., kurioje da
lyvavo vien tik giminės, du 
sūnūs su šeimomis ir dvi 
dukros ir dukrų vaikai. Vi
sa tai įvyko sūnaus Juozo 
rezidencijoje Syosset, L.

Rep.
I.

Šukaitienė, Kazlaus- 
Siaurienė, Varaška, 
dar vienas kitas.

dalyviai turėjome 
time”. Daugiau iš

Spalio 11 d. “
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
i 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.

Buenos Aires.— Nepai
sant teroro ir streikuoti 
draudimo, daugelio Argen
tinos įmonių darbininkai 
streikuoja, reikalaudami 
didesnio atlyginimo ir ge
resnių darbo sąlygų.

Michigano valstija yra 
pirmoji valstija Jungtinėse 
Valstijose priėmusi bilių, ku
ris suteikia teisę bausti oi’o, 
žemės ir vandens teršėjus.

Unikalus stiklas
Šiais • metais Maskvoje 

įvyks tarptautinė paroda 
“Chemija-70”. Garbinga vie
ta joje atiteks Dzeržinskio 
miesto chemikams. Jie su
kūrė organinį stiklą su mi
neraliniais užpildais. Meta
lų oksidai ir druskos page
rino stiklo kokybę, išplėtė 
spalvų gamą. Toks stiklas, 
pirmą kartą sukurtas pa
saulinėje praktikoje, bus 
naudo jamas specialiuose 
šviesos filtruose, daug kur 
atstos dekoratyvines me
džiagas.

Fairleys Hills, N. J.—Na
mo gaisre žuvo R. Schmel- 
tzer, jo žmona ir neseniai 
gimęs sūnelis. Išgelbėti 5 
jų vaikai.

New Yorkas tikrai per
gyvena gyvenimui tinkamų 
namų stoką. Tie, kurie gy
vena ir visai apleistuose na
muose, net paskirtuose nu
griauti, nesikelia iš jų. Jie 
ten laikosi todėl, kad kitų 
negali gauti, o jeigu ir gau
tų, tai nuomos nesvietiškai 
aukštos.

Daugeliui nuomininkų pa
dėtis pasidaro labai sunki, 
tiesiog nenugalima. Miestas 
nepajėgia pristatyti apart- 
mentinių namų su prieina
ma nuoma.

Visi 
■‘good 
pikniko negalima nė tikėtis.

Rep.

80-tas gimtadienis
Praeitą sekmad. (rugp.9), 

V. Belecko salėje buvo at
žymėta Onos Lisauskienės 
80-ties metų sukaktis for
moje jaukaus banketo. Ren
gėjai — jos sūnus Jonas ir 
dukra Marytė. Svečių turė
jo nemažai, dar keletas ma
tėsi laisviečių, jos (celebran- 
tės) kaimynių iš Lietuvos 
ir čia gyvenančių. Turėta 
ir programėlė, kurią prave
dė Onos anūkė — Jono Li- 

Dyck privertė ligoninės tar-jsausko jauna dukrelė. Ji 
perstatė - supažindino savo 
šeimos artimus su svečiais, 
publika.

Pasitaikė, kad svečių tar
pe buvo vargonininkas Alg. 
Kačanauskas. jam skambi
nant pianu, publika sudai
navo Onai “Ilgiausių metų” 
ir “Happy Birthday”. Taip
gi jis paskambino keletą 
melodijų ir pradžioje prog
ramos pasakė celebrantei 
prit a i k i nt ą gimtadieniui 
sveikinimą.

Man taipgi celebrante O. 
Lisauskienė, Lietuvoje buvo 
artima kaimynė — kruoniš- ■ 
kė parapijietė. Linkiu jai ; 
sveikatos ir malonaus gyve- ! 
nimo tarpe gerųjų savųjų ! 
vaikų. I

Medicininiame Centre iš
protėjęs ligonis Geo. Van

nautojus sugulti ant grindų, 
sakydamas turįs šautuvą 
kišenėje.

Penki policistai, nuduo
dami esą gydytojai, perkal
bėjo jį pasiduoti jų priežiū
rai. Jis geruoju pasidavė.

Hirosimos minėjimas 
New Yorke buvo pravestas 
gana plačiai. Įvyko nemažai 
demonstracijų, piketų ir 
šeštadienį milžiniška de
monstracija Central Parke.

Buvo atžymėta 25 metų 
sukaktis nuo Amerikos ato
minės bombos numetimo ant 
Hirošimos miesto. Demons
trantai šaukė: Daugiau tai 
neturi pasikartoti!: Visi ato
miniai ginklai turi būt už
drausti!

Rep.

SAULĖS ŽYBSNIAI 
IR DERLIUS

Leningrado Visasąjungi
nio Augalų apsaugos moks
linio tyrimo instituto ben
dradarbiai I. Minkevičius, 
T. Zacharova ir N. Šibkova 
sudarė lentelę, kurioje pa
teikti duomenys apie žemės 
ūkio kultūrų masinių ligų 
staigaus paplitimo vietą ir 
laiką. Buvo tiriama liniji
nė, geltonoji ir rudoji kvie
čių rūdis, kviečių dulkioji 
kūlė, bulvių maras, vynuo
gių netikroji miltligė ir ki
tos ligos. Išanalizavę šią 
lentelę, mokslininkai paste-(vę.

bėjo ryšį tarp saulės akty
vumo ir žemės ūkio kultūrų 
ligų.

1968 m. buvo saulės akty
vumo 'maksimumas, todėl 
galima tikėti, kad per arti
miausius 6-7 metus nejuod- 
žemio juostoje pagausė^ 
kviečių geltonosios ir rudo
sios rūdies, dulkiosios kū
lės, bulvių maro ir džius 
vaisinės kultūros.

Delhis.— Indijos premje
rė Gandhi perorganizavo 
daugelį valdžios komitetų, 
kuriuos pirmiau kontrolia
vo dešinieji, o dabar jiems 
vadovaus kairesnieji.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais- 

” Jie jums bus dėkingi

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI PARENGIMU
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Sekmadienį, Rugsėjo 6 d
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakariene 5 vai.

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI

I 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- į 
; kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- į 
! jau rasite Ramanauskų rezidenciją. J
! Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. ¥ 
i Bušai apleidžia Trail ways Terminal, 13-a ir Arch Sts., T
• iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
I vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite

prie Washington zHouse. ;;




