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Liūdna “vaduotojams” 
Nelegalios žmogžudystės 
65 proc. prieš Ameriką 
Naujagimio kaina

— J. Gasiūnas —

Griaudžiai ašaroja ir
dejuoja “vaduotojai” kam po
piežius neleido Vatikane lie
tuvių koplyčiai vadintis “lie
tuvių kankinių koplyčia.” Mat, 
popiežius nematė reikalo diev- 
namį paversti antikomunisti
niu.

“Vaduotojų” Elta cituoja 
&ai kuriuos Italijos laikra- 
čius, prisiminusius apie koply
čias šventinimą. Viename laik
raštyje išreikšta nuostaba, 
kodėl popiežius taip pasielgė. 
Todėl jis palikęs “liūdną įspū
dį“ lietuvių išeivių tarpe.

Popiežius, kaip atrodo, “va
duotojus” smarkiai nuskriau
dė ir supykdė. Tokiu slavo 
patvarkymu j i s neprisidėjo 
prie “vadavimo” darbo, o tai 
reiškia, kad popiežius pasitar
navęs komunistams.

Antai prez. Nixonas savo 
kalboje apie prasikaltimų au
gimą priminė ir Charles Man- 
soną, kaltinamą 7 žmonių nu
žudymu.

Mansono gynėjas advokatas 
Ronald Hughes smarkiai Nix
onui atkirto:

“Charles Manson yra pa
sigailėtinas mažas žmogus, 
kaltinamas papildęs 7 žmog- 
žtylystes Beverly Hills. Aš 
Rastinu Nixoną už užmušimą 
tūkstančių žmonių visame pa
saulyje su savo karo mašina.”

Mansonas kaltinamas pa
pildymu nelegalių žudynių. 
Bet ir Nixono vadovaujamas 
karas( Indokinijoje skaitomas 
nelegaliu, nes Kongresas 
iki šiol dar nėra užgyręa.

jo

sa-Gallup poll vėl paskelbė 
vo patyrimus, kurie rodo, kad 
Pietų Vietnamo 65% gyven
tojų nori visų amerikiečių pa
sitraukimo iš jų šalies, 30 
procentų nep a r e i š k ė savo 
nuomonės, tik 5 proc. sutiko, 
kad amerikiečiai ir toliau pa
siliktų.

Kodėl mes turime ir to
liau patenkinti 5 proc. vietna
miečių, o visai nesiskaityti su 
65 gyventojų proocentais? O 
kas tuos 5 proc. sudaro? Ka
rininkai, valdininkai, banki
ninkai, visoki šmugelninkai. 
Mjįsų vyriausybė tokių žmonių 
rtfkalus gina.

įpirmo- 
tėvams 
Ligoni-

Šiandien naujagimis 
se gyvenimo dienose 
kainuoja apie $1,600. 
nei tenka sumokėti apie $620
medicininei vaiko apsaugai — 
$310, vaikui kambario ir bal
dų įrengimas—$500, motinai 
ir vaikui reikalingos drapa
nos — $177.

O kas gal ap^aičiuoti, kiek 
tėvams vaikas sudaro rūpes
čio, kad jis būtų sveikai už
laikytas, geru maistu maitina
mas.

Kai vaikas paauga, vėl rū
pestis, kad gatvėje automo
bilis neužmuštų, vėliau mo
kykla ir 
kainuoja 
Šblerių.

aukštesnis mokslas 
dešimtis tūkstančių

Norisi
įtinti LLD ir LDS suvažiavi
mų delegatus ir kartu palin
kėti jiems geriausių sėkmių 
aptarti organizacinius ir vi-

nuo širdžiai pasvei-

Keturių dienu Vietnamo veteranu 
žygiuote, reikalaujanti baigti 
karą, ištraukti amerikiečius

New Yorkas. — Vietna-3 
mo Veteranai Prieš karą, 
156 Fifth Ave., organizuoja 
keturių dienų protesto eise
ną, kurioje manoma turėti 
keletą šimtų Vietnamo ve
teranų, tarp kurių bus ir 
sužeistų veteranų.

Jie pradės savo jstorinę 
eiseną rugsėjo 4 d. iš Mor
ristown National Parko 
New Jersey valstijoje, mar
šuos kareiviška eisena New 
Jersey keliu 523 ir Penn- 
sylvanijos keliu 202 ir baigs 
kelionę Valley Forge, Pa. 
Šioje istorinėje vietoje 
įvyks masinis mitingas.

Eisenos vadovas Craig S. 
Moore aiškino spaudai, kad 
šis Vietnamo karas yra “ne
teisingas ir nelegalus”, to
dėl šio karo veteranai eise
noje reikalaus “tuoj ir be
sąlyginiai” ištraukti Ameri
kos militarines jėgas iš 
Vietnamo.

Įsigėrę vairuotojai 
užmušė 28,000 žmonių

St. Louis, Mo. — Trafiko 
teisėjas Berg, dalyvauda
mas teisininkų sąjungos su
važiavime, priminė, kad 
I960 metais trafiko nelai
mėse įsigėrę vairuotojai už
mušė 28,000 žmonių Jung
tinėse Valstijose.

Jis rekomendavo įsigėru
sius vairuotojus bausti po 
savaitę kalėjimo ir metams 
suspenduoti vairavimo lei
dimą, kaip daroma Skandi
navijos šalyse. Tada tikrai 
sumažėtų trafiko nelaimės.

Washingtonas.—Vice pre
zidentas Agnew išvyks Azi- 
jon rugp. 22 d. Aplankys 
Pietų Korėją, Tailandą, Pie
tų Vietnamą ir Taivaną mi- 
litariniais reikalais.

Bedarbiui gretose 30 proc. negrų
Washingtonas. — Darbo3 

Biuro statistikai apskaičiuo
ja, kad per pereitus du mė
nesius tarp negrų nedarbas 
pakilo iki 30.2 proc. Vadi
nasi, negrai daugiausia ne
darbo kamuojami.

Kita kategorija—jaunuo
liai, tarp kurių yra 15.7 pro
centai bedarbiu. Šiemet 336, 
000 jaunuolių bedarbių yra 
daugiau, kaip 1969 metais.

Todėl negrai ir jaunuo
liai, nedarbo spaudžiami, 
nerimauja. Jie reikalauja 
daugiau darbų. Kai kur 
įvyksta ir protesto riaušių.

Croton, N. Y.—New Cro
ton rezervuaro mažoje sa
loje 26 traperiai ir federa- 
liniai agentai rado 57 jau
nuolius, tarp kurių buvo 11 
metu mergaitė, piknikau- 
jančius nakties metu ir ap
sirūpinusius įvairiais nar
kotikais. Visi buvo areš
tuoti.

Da Nang, Pietų Vietna
mas.—21 metų budistų dva
siškis, pasiaukodamas tai
kai Vietname, apsipylė ga
zolinu ir susidegino.

Beirutas.—Lebanono pre
zidentu išrinktas ekonomi
kos ministras S. Franjieh. •

suomenės reikalus.
Gaila, kad dėl pablogėjusios 

sveikatoj suvažiavimuose ne
galiu dalyvauti.

Krislų pataisymas
Rugpjūčio 18 d. “Laisvė

je” ant ketvirto puslapio, 
kur buvo pernešti Krislai, 
pirmoji eilutė ne vietoje. 
Ji turėjo tilpti paskutinia
me paragrafe septintoje ei
lutėje. Atsiprašome.

Red.
/

Komunistai smerkia 
diplomatų žudymą
Montevideo. — Urugva

jaus Kompartijos organas 
“El Popular” pasmerkė 
amerikiečio Mitrione nužu
dymą, kurį atliko partiza
nai, reikalaudami paleisti iš 
kalėjimo 150 politinių kali
nių. Jie dar laiko du kitus 
diplomatus kidnapinę.

Kartu komunistai protes
tuoja prieš šalies konstitu
cijos suspendavimą ir įve
dimą šalyje apgulos stovio. 
Komunistai ir studentai ren
gia protesto demonstraciją 
prieš valdžios terorą ir 
užmušimą komunisto stu
dento Liber Arce.

Nauji bilijonai karo mašinai
Washingtonas. — Prezid.5^ * 

Nixonui pavyko išmanev
ruoti savo daugelio bilijonų 
dolerių planą išplėtimui an- 
tibalistinės raketų sistemos 
(ABM). Senatas 52 balsais 
prieš 47 užgyrė tą planą.

Jau nuskirta antibalisti- 
nėms raketoms vieta Mis
souri valstijoje, kurios dau
gelis gyventojų protestuo
ja, kam raketoms pasirinko 
jų valstijoje vieta. Pirmiau 
antibalistinių raketų bazės 
buvo įrengtos Montana ir 
North Dakota valstijose.

Tuo metu, kai Austrijos 
sostinėje Vienoje Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos atsto
vai tariasi dėl strateginiii 
ginklų ribavimo, tai prez. 
Nixonas toliau plečia stra
teginius ginklus, taikomus 
prieš Tarybų Sąjungą.

Vakarų Bengale streikas
Kalkuta, Indija. — Vaka

rų Bengale iškilo streikas, 
kuris uždarė Durgapuro 
pramoninį kompleksą. Strei
kuoja 50,0Č0 darbininkų.

Streiką iššaukė unijos, 
kurioms vadovauja komu
nistai. Streikieriai reikalau
ja didesnio atlyginimo ir 
darbo sąlygų pagerinimo.

Maskva. Vakarų Vo
kietijos kancleris Brandtas 
pasiskundė gerklės skaudė
jimu. Tuoj pribuvo trys 
gydytojos, pilnai jį išegza- 
minavo ir nustatė gerti šil
tą pieną ir mineralinio van
dens, ko jis pirmiau neger
davo.

Prasižengimai per desėtką metų 
pakilo 148 procentais, skelbia
Feder. Investigacijų Biuras

Washingtonas. — Federa-0 
linis Investigacijų Biuras 
(FBI) savo metiniame ra
porte skelbia, kad nuo 1960 
metų įvairūs šalyje prasi
žengimai pakilo net 148 pro
centais.

1969 metais apie 5 mili
jonus įvairių kriminalysčių Rak& teisme gavo 5 metų 
buvo papildyta. Tai 10.6 
nroc. daugiau, kaip 1968 m. 
Daugiau šia ] 
buvo papildyta New Yorko 
mieste ir apylinkėje.

Raporte nepaaiškinama, 
kodėl per šį dešimtmetį pra
sižengimai taip smarkiai 
pakilo. Prieš 1960 metus 
prasižengimai lyg tai buvo 
pradėję mažėti, o dabar jie 
milžiniškai pakilo.

Užmušęs 16 civilinių 
gavo 5 metų kalėjimo

Da Nang, Pietų Vietna
mas. — 19 metų marinas iš 
Ohio valstijos S. G. Green

kalėjimo bausmę už užmu
šimą 16 civilinių Vietna-

prasižengimųĮmiečių, tarp kurių buvo mo
terų ir vaikų.

Kiek pirmiau marinas 
Schwartz buvo nuteistas už 
tokį pat prasižengimą vi
sam amžiui kalėti.

Kaireja Anglijos unjistai
Londonas.— Rugsėjo mė-3^ 

nesį įvyks Darbo Unijų 
Kongreso ir Darbo Partijos 
konferencijos, kurioms ra
portuos iš Vietnamo grįžu
si unijų delegacija.

Konferencijoje bus taipgi 
nutiestas darbo- unijų ir 
partiečių gairės ateities vei
klai. Unijose rinkimai paro
do, kad unijistai kaireja, 
daug vietų laimi komunis
tai ar jų simpatikai.

Torių valdžiai susidaro 
vis griežtesnė ir platesnė 
opozicija, reikalaujanti nu
traukti Amerikos militari
nes programos rėmimą. Po 
dokininkų streiko dabar 
daugelis unijų ruošiasi ko
voms už aukštesnes algas ir 
darbo sąlygų pagerinimą.

Smerkia ragangaudžius
Washingtonas.— Kongre

sinis Vidinio Saugumo Ko
mitetas nutarė kreiptis į 
Kongresą, kad jis apkaltin
tų Kompartijos vadovą Ar
nold Johnson už Kongreso 
paniekinimą, kuomet jis at
sisakė liudyti kongresiniam 
ragangaudžių komitetui.

Johnsonąs pareiškė, kad 
jis. atsisako su ragangau- 
džiais skaitytis ir kartu 
primena Kongresui ir pilie
čiams . abelnai atmesti ra
gangaudžių veiklą.

Tel Aviv.-— Izraelio val
džia reikalaltja skiepytis 
nuo choleros iš Jordano at
vykstančius arabus.

JAV samdo Tailando kareivius
Bangkokas. — Tail and o®-------/--------------------------

premjeras Thanom pasakė 
spaudos reporteriams, kad 
jis susitarė su Nixono ad
ministracija, kuri sutiko 
mokėti Tailando kareiviams

Lusaka. — Zambijos vice
prezidentas S. M. Kapwep- 
we pasmerkė imperialisti- Kambodijoje. Taipgi Nixo- 
nes jėgas, remiančias rasis- no administracija sutikusi 
tinę Pietų Afrikos valdžią, finansuoti Kambodijos ka

reivius, kurie mokysis Tai
lande.

Premjeras Thanom taip
gi pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos sutiko aprūpinti 
visokiais reikalingais gink
lais visą Tailando armiją. 
Tailandas dabar turi Ame
rikos finansuojamų 4,000 
karių Laose. Apie 12,000 
Tailando kareivių gina 
Kambodijos sostinę Phnom 
Penh nuo partizanų puoli
mų.

Dar 200,000 vietnamiečių, 
Kambodijoje pasislėp u s i ų 
nuo karo, išvešti į Pietų 
Vietnamą. Daugelis jų yra 
partizanų rėmėjai, tai da
bar Pietų Vietnamo valdžia 
tokius uždaro į koncentra
cijos stovyklas.

Salinas, Calif. — Jungti
nis Farmų Darbininkų Or
ganizavimui Komitetas ir 
Tymsterių Unija susitarė 
kooperuoti.

New Haven, Conn.—Gar
susis antikarinis kovotojas 
dr. Spock atvyko teismabu- 
tin padėti teisiamiems 
diesiems pantheriams.

juo-

Paryžius.—Šį mėnesį 
kių kainos pakilo aukštyn, 
o moterų suknelės nuslinko 
žemyn (pailgėjo).

pre-

Los Angeles, Calif. — Po
licijos užmušto meksikiečio 
Sanchez šeima reikalauja iš 
Los Angeles ir San Lean
dro miestų atlyginimo.

Minneapolis, Minn. — Fe- 
deraliniame name sprogo 
bomba.

Maskva. — TSRS paleido 
į Venerą 7-ąjį erdvėlaivį.

Istambul, Turkija.—Sunk
vežimiui susidūrus su au
tobusu 13 žmonių užmušta, 
15 sužeista.

Washingtonas. — Census 
Biuras apskaičiuoja, kad 
2000 metais Jungtinėse 
Valstijose bus 321 milijo
nas gyventojų. Liepos 1 d. 
JAV buvo 205,395,000 gy
ventojų.

Vergija Brazilijos kasyklose
Rio de Janeiro. — Brazi-3 

Ii joje buvo panaikinta ver
gija prieš 82 metus. Bet jos 
liekanų yra ir dabar, nors 
įstatymai draudžia vergiją.

Šiuo metu Minas Gerais 
deimantų kasyklose ir Ama
zone gumos plantacijose 
dirba tūkstančiai vergų ir 
gyvena barakuose. Jie visa
da prasiskolinę d a r b d a- 
viams, nuo kurių negali nie
kur prasišalinti, nes gink
luoti sargai juos prižiūri 
dieną ir naktį. Kas tik ban
do' pabėgti, savo gyvastį 
praranda.

Darban įkinkyti ne tik 
suaudė, bet ir vaikai. Jų 
atlvginimas toks menkas, 
kad iie niekad iš skolų ne
gali išbristi.

100,000 pasižadėjimų
Princeton, N. J. — Naci

onalinei Drafto Opozicijai 
Sąjunga paskelbė nacionali
nį vajų surinkimui 100,000 
parašų, kuriais jaunuoliai 
pasižadės nestoti militari- 
nėn tarnybon.

Pasirašyti tegalės tik ka
reiviavimo amžiaus jaunuo
liai, kurie bus nuskirti mi- 
litarinei tarnybai.

200 Rodezijos kalinių 
mirties šešėlyje

Salisbury.—Rodezijos ka
lėjimuose randasi 200 negrų 
kalinių nuo paskelbimo Ro
dezijos nepriklausomybės 
1965 m. Rasistinis baltųjų 
teismas jiems paskyrė mir
ties bausmę už kovą prieš 
rasistinį režimą.

1968 metais penki jų bu
vo nužudyti, o 200 kasdien 
gyvena mirties šešėlyje. .

Albany, N. Y. — Conso
lidated Edison gavo leidi
mą pakelti elektros kainą 4 
procentais. Kainų pakėli
mas kompanijai duos 90 mi
lijonų dolerių daugiau pa
jamų į metus.

Viena. — Aus t r i j o s di
džiausias plieno kompleksas 
“Voest” siunčia 100,000 to
nų plieno į Tarybų Sąjun
gą, iš kurios Austrija gaus 
geležies rūdos ir anglies.

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Mokytojų Federacija 
turėjo savo konvenciją rug- 
piūčio 16-20 dienomis.

Washingtonas.—Antikari
niai studentai paskelbė, kad 
jie pradėjo vajų paremti 
antikarinius kandidatus kon
gresiniams lapkričio mėn. 
rinkimams.

Karas apsunkina darbininkus
Detroitas. — Jungtinės’ 

Automobilių Darb i n i n k ų 
unijos prezidentas L. Wood
cock paskelbė savo raportą 
Senatiniam Užsienio Reika
lų Komitetui, kaip Indoki- 
nijos karas pakeikia darbi
ninkus.

Woodcock nurodo, kad 
Amerikos ekonomikai karas 
kainavo 150 bilijonų dole- 
r i ų, sumažino tikruosius 
darbininkų atlyginimus ir 
padidino nedarbą, kuris ofi
cialiai dabar siekia 4 mili
jonus bedarbių, bet jis yra 
daug didesnis.

Bakersfield, Calif. — Ta
rakonai gali apnuodyti 
maistą, nes jie išnešioja 40 
skirtingų bakterijų, pareiš
kė sveikatos viršininkas 
Kearns.

Omaha, Nebr. — Tuščia
me name sprogusi bomba 
užmušė policistą ir 7 poli- 
cistus sužeidė. Jie tą na
mą tyrinėjo.

Chicago. — Tardant 11 
studentų teisme kilo mušty
nės, kai teisėjas pareikala
vo vyrą su verkiančiu vaiku 
apleisti teismabutį. Mušty
nėse sužeistais šerifas ir po- 
licistas. Teisėjas nubaudė 
10 vyrų ir 5 moteris už 
“teismo įžeidimą.”

Maskva. — čia ir kituose 
miestuose paskelbta “sani- 
tacijos diena/’ kurioje mies
tai valomi. Ypač dabar vi
sur valoma, kad cholera ne- 
siplėstų.

Dacca. — Pakistane jau 
mirė 113 žmonių nuo cho
leros. Sergančių gana daug.

Istanbulis. — Turkijos 
sveikatos ministerija mobi
lizuoja medikalines jėgas 
kovai su cholera.
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Pasiaukojęs kunigas
KELETAS katalikų bažnyčios kunigų aktyviškai 

dalyvauja prieškariniame judėjime. Tiesa, kol kas ne
daug, bet tokių atsiranda. Jėzuitas kunigas Daniel J. 
Berrigan yra vienas iš tokių kunigų. Už dalyvavimą 
sunaikinime armijon naujokų ėmimo rekordų jis buvo 
nubaustas trijų metų kalėjimu. Kai kurį laiką jam pa
vyko nuo bausmės išsisukti, bet šiomis dienomis tapo 
suimtas ir įmestas už grotų.

Tai yra didelis žmogaus pasiaukojimas už idealą. 
Treji metai yra netrumpas laikas. Bausmė skaudi. Bet 
reikia tikėtis, kad kunigo Berrigano būvimas už grotų 
pažadins veikti kitus amerikiečius, kurie širdyje priešingi 
Vietnamo karui, bet nesiryžta aktyviškai įsitraukti į ko
vą už jo nutraukimą. Jie pasikliauna kitais. O to neuž
tenka. Vietnamo karui galo dar vis nesimato. Mūsų vy
riausybė nė nekalba apie jo baigimą. Pereitą savaitę dar 
krito 85 jauni amerikiečiai, o šimtai jų gal visam gyve
nimui taps invalidais.

Kunigo Berrigan pasiaukojimas yra didelė visiems 
karo priešams inspiracija.

Pavojingas valdžios žygis
PREZIDENTAS Nixonas daro dar vieną labai pa

vojingą žygį. Pranešama, kad šiomis dienomis į Pietų 
Korėjos militarines bazes bus pasiųsta 54 didieji džeti- 
niai bomberiai, vadinami “Phantom F 4.” Kam jie ten 
reikalingi? Ką jie ten veiks? Kam tie šimtai milijonų 
dolerių jų pagaminimui ir išlaikymui? Kokia militarinė 
avantiūra yra ruošiama?

Šiuos klausimus stato ir ieško atsakymo ne tik mi
lijonai eilinių amerikiečių, bet susipratę žmonės visame 
pasaulyje.

Pranešime priduriama, kad kartu su bomberiais 
prezidentas Nixonas siunčia Pietų Vietnamo militarinei 
diktatūrai užtikrinimų, kad tai daroma garantavimui 
jos saugumo. Bet iš kur saugumui pavojus? Iš vidaus. 
Prezidentas Park bijo liaudies sukilimo.

Tiesa, jis to nesako. Jis sako, kad Pietų Korėjos 
saugumui pavojus grūmoja iš Šiaurės Korėjos. Todėl 
esanti reikalinga Amerikos karinių jėgų jai protekcija. 
Juo tos jėgos tvirtesnės, tuo saugiau jo diktatūrai.

Būtų gražu, kad pasiteisintų
Austrijos sostinėje Vienoje net keturis mėnesius 

tęsėsi derybos tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos atstovų labai svarbiu atominių ginklų apribojimo 
klausimu. Sakoma, kad Amerikos atstovai sugrįžo labai 
optimistiškai nusiteikę. Jie sako, kad tose derybose pa
darytas didžiulis žingsnis pirmyn.

Dabar derybos pertrauktos. Jos bus atnaujintos 
rudenį Suomijos sostinėje Helsinky. Tuo tarpu Jungti
nių Valstijų vyriausybė padarius Tarybų Sąjungai nau
ją pasiūlymą, būtent, ji sutiktų visiškai likviduoti pa
sinio tą statyti plačią ABM sistemą, jeigu Tarybų Sąjun
ga tą patį padarytų ir priedui sutiktų savo ofensyvinių 
raketų SS-9 skaičių apriboti.

Mums svarbu, kad Vienos derybos nepakriko be jo
kių rezultatų, kad jos bus tęsiamos ir kad mūsų sostinėje 
tiek daug optimizmo. Tiktai klausimas, ar tas optimiz
mas pasiteisins gyvenime. Tuoj kyla klausimas, o kodėl 
reikalaujama, kad Tarybų Sąjunga apribotų savo raketų 
skaičių, o nieko nesakoma apie tokį pat pasižadėjimą iš 
Jungtinių Valstijų valdžios pusės? Nejaugi Jungtinės 
Valstijos tokių ofensyvinių raketų dar iki šiol neturi? 
Žinoma, turi.

Su nekantrumu pasaulis lauks atnaujintų derybų 
eigos. Kad visa žmonija trokšta tokio susitarimo tarpe 
šių dviejų šalių, tai niekam netenka abejoti.

ŽIUPSNELIS BAISIŲ 
SKAIČIŲ APIE 
MŪSŲ AMERIKĄ

Vakarų Vokietijos žurna
las “’Stern” savo skaityto
jus supažindina su Jungti
nėmis Valstijomis. Prade
da nuo sostinės Washingto- 
no. Antai, šis 800,000 gyven
tojų miestas, šalies sostinė, 
pralenkia visus kitus mies
tus nusikalstamumais. Šia
me mieste per mėnesį 
įvyksta “31 žudynė, 1,163 
ginkluoti užpuolimai. 2,246 
butų apiplėšimai, 1,000 au
tomobilių vagysčių. Nuo 
1961 metų iki 1969 m. Viet
namo kare žuvo 200 wash-

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

ingtoniečių. N amie —1,400 
mirė prievartine mirtimi.”

Toliau sakoma:
“Iš sėklos išdygsta dai

gai. 1969 metais šalyje už
registruoti penki milijonai 
nusikaltimų. Nuo šimtme
čio pradžios Amerikoje už
mušti 800,000 žmonių—250,- 
000 daugiau negu šalis ne
teko visuose karuose. Kas
met 20,000 amerikiečių: 
miršta prievartine mirtimi, 
kasmet daugiau kaip 100,- 
000 amerikiečių tenka gydy
ti ligoninėse kulkų ir peilių 
padarytai žaizdas.”

Nieko sau vaizdas!

Kas ką rašo ir sako
DABAR PAŽADŲ 
SEZONAS

“Daily World” bendradar
bis Samuel Arthur tame 
laikraštyje rugp. 14 dieną 
sako, kad dabar mes turime 
“pažadų sezoną.” Mat, ru
denį bus rinkimai. Visos 
partijos turi išstačiusios sa
vo kandidatus. Prasideda 
įtempčiausia rinkiminė agi
tacija už tuos kandidatus.

Arthur sako, kad labai 
įdomus reiškinys yra tas, 
jog kiekvienas kandidatas 
save perstato “nuskriaus
tuoju.” Paimkime milijo
nierių New Yorko guberna
torių republikoną Nelson 
Rockefellerį. Savo rinkimi
nėje kampanijoje jis išlei
džia milijonus dolerių tiki- 
nėjimui piliečių, kad jis 
šiuose rinkimuose “yra nu
skriaustas,” kad jam yra 
labai sunku atsilaikyti prieš 
savo oponentus ir t. t. Tuo 
tarpu atsistoja demokratų 
partijos kandidatas į guber
natorius Arthur Goldberg 
ir sako, kad ne Rockefelle- 
ris, bet jis yra taip vadina
mas “under dog,” jam tai iš 
tikrųjų baisiai sunku, kad 
jis tegali išleisti rinkimams 
tik vieną centą prieš Rocke- 
fellerio visą tūkstantį dole
rių.

Laimėjimui piliečių balsų 
kiekvienas prižada kalnus 
visokių gerovių ir paslau
gų, puikiai žinodami, kad 
jie veidmainiauja, kad ant 
rytojaus po rinkimų jie 
tuos pažadus gražiai pa
mirš.

KAS YRA IR KO SIEKIA 
“JUODOSIOS
PANTU EROS”?

Apie Black Panthers par
tiją daug kalbama ir rašo
ma. Šiandien pat daugelis 
jos vadų sėdi kalėjimuose 
arba yra teisiami.

Tai kas yra ir ko siekia 
šioji juodųjų žmonių (ne
grų) politinė organizacija? 
Į šį klausimą dalinai atsa
ko mums lietuviams gerai 
žinomas Amerikos lietuvių 
šeimos sūnus ir Amerikos 
pažangus rašytojas Philip 
Bonoskis. Jis rašo:

Kas gi yra tos “juodosios 
panteros”?

Nacionalinėn ir tarptau- 
tinėn scenon jos, lydimos 
ginklų žvangėjimo ir šūvių 
fejerverko, įžengė tik prieš 
kelerius metus. Šūviams nu
rimus, paaiškėjo, kad “juo
dosios panteros” neteko sa
vo 27 vadovų. Tai buvo 
jauni negrai, prisiekę iš
laisvinti savo liaudį, juoduo
sius Amerikos žmones, at
stovaujančius dvidešimčiai 
milijonų Amerikos gyven
tojų.

Nemaža buvo rašyta apie 
“juodąsias panteras.” Jos 
buvo apskelbtos ir apkal
tintos esančios slapta tero
ristine organizacija, prisie
kusia žudyti baltuosius. Tai 
melas. “Juodosios panteros” 
pasirodė netrukus po dr. 
Martyno Liuterio Kingo nu
žudymo. Negrai po šios 
žmogžudystės suvokė, jog 
taikios, nesmurtinės kovos 
priemonės neatneš laisvės 
juodiesiems. Dr. Martyno 
Liuterio Kingo mirtis tarsi 
paskatina juos, iškėlė būti
nybę sukurti naują organi
zaciją — politinę partiją, 
kuri revoliuciniu būdu 
spręstų JAV juodųjų žmo
nių išvadavimo problemas.

Pirmąsyk Amerikos isto
rijoje patys susibūrę į or
ganizaciją, negrai pasirin

ko revoliucinį kelią į laisvę. 
Šiuo požiūriu tasai judėji
mas buvč reikšmingas ir 
svarbus, nors neabejotinai 
jame glūdėjo daug nesu
brendimo ir romantikos. Iš 
tikrųjų, tai organiz a c i j a, 
kuri sunkiose ir sudėtingose 
viso pasaulio engiamųjų 
žmonių, pakilusių į kovą 
prieš imperializmą, kovos 
sąlygose dar tik ieško savo 
kovos ir laisvės kelio.

Kaltinimai teroru ir smur
tu kilo iš to, kad “juodosios 
panteros” pasisakė už apsi
gynimo teisę. Tiek Ameri
kos Šiaurėje, tiek Pietuose 
milijonai negrų gyvena ge
tuose. Metai po metų įsi
galėjo policijos paprotys, 
kada besumanius įsiveržti į 
getus ir aklai šauti į kiek
vieną, kas pakliūva į polici
jos akis. “Juodosios pante
ros” paprasčiausiai ryžosi 
nutraukti šią savivalę, apsi
ginkluoti ir apginti savo na
mus.

Bet “juodosis panteros” 
neatsisakė bendravimo su 
baltaisiais, su darbininku
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klase. “Juodosios panteros” 
šioje sąjungoje su baltaisiais 

darbo žmonėmis įžiūrėjo ga
limybę įrodyti, jog negrai 
ant savo pečių neša dvigu
bą priespaudos ir išnaudoji
mo naštą, kad jie yra žy
miai skurdesni už pačius 
varginguosius baltu o s i u s, 
labiau skriaudžiami ir iš
naudojami.

“Juodosios panteros” ge
rokai išgąsdino viešpatau
jančią klasę, kuri pabūgo, 
kad šių kovinga programa, 
besiplečiantys ryšiai > su juo
dosiomis masėmis ir augan
ti įtaka joms taps grėsmin
ga jėga. Valdžia griebėsi 
dinimą...
brutalių išpuolių. Daug ko
votojų buvo nužudyta, su
kišta į kalėjimus ar pateko 
griežton policijos priežiū
rom Kai kas iš “juodųjų pan
terų” neatlaikė valdžios 
spaudimo ir kapi t u 1 i a v o. 
Kai kas persiėmė kitomis, 
naujomis teorijomis. Kai 
kas pareikalavo atsisakyti 
nuo savo baltųjų sąjungi
ninkų ir pasukti “nuosavu 
keliu.” Bet vis dėlto dau
guma išliko ištikima savo 
įsitikinimams ir siekiams, 
jog juodosioms Amerikos 
masėms yra reikalingas ir 
būtinas revoliucinis avan
gardas, kuriuo ir siekia 
tapti “juodosios panteros.”

Dabar sunku nuspėti ir 
numatyti, kaip toliau klos
tysis įvykiai ir kuriuo ke
liu pasuks “juodosios pante
ros.” Vidinė kova jų pačių 
gretose, valdžios ir policijos 
spaudimas iš išorės sukom
plikavo padėtį, apsunkino 
jų kovą bei siekimų įgyven
dinimą.

Montello, Mass.
Vasara jau baigia praeiti. 

Prasidės ruduo. Mūsų LLD 
6 kuopa ir LDS 67 kuopa 
neturėjome susirinkimų per 
du mėnesius. Dabar LLD 6 
kuopos susirinkimas įvyks 
pirmą sekmadienį, rugsėjo 
6 dieną 2 vai. po pietų, LDS 
67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks antrą sekmadie
nį, rugsėjo 13 dieną, taip 
pat 2 vai. po pietų. Vieta: 
Lietuvių Taut. Namo kam
bariai, 8 Vine St.

Nariai prašomi nepa
miršti. Visi dalyvaukite.

George Shimaitis

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi '

Į Dar jubiliejinio
Dar kartą kreipiamės į 

gerbiamuosius “Laisvė s” 
draugus bei rėmėjus jubilie
jinio Albumo reikalu. Apie 
kalbamojo Albumo svarbą 
viso pasaulio lietuviams nė
ra reikalo kalbėti. Apie tai 
jau buvo rašyta ir tai visi 
žino. Šį kartą tik norime 
paraginti tuos gerus pažan
giečius, kurie nori savo var
dą ar veidą. Albume įamžin
ti, kad pasiskubintų, nes lai
ko nedaug. Tiksliau sakant 
— jo labai maža. Rugsėjo 
mėnesį mums reikia turėti 
savo rankose visą Albumui 
skirtą medžiagą. Mums rei
kės viską sutvarkyti ir, al
fabeto tvarka, medžiagą pa
ruošti spaustuvei. Kai raš
tai bei nuotraukos jau bus 
sutvarkyti, vėliau atsiųstus 
nebegalėsime priimti. Taigi

Visas pasaulis susidomėjęs 
šia sutartimi

Ją priėmė ir pasirašė Tarybų Sąjunga ir Vokietijos 
Federatyvinė Respublika (Vakarų Vokietija). Sutartis 
skamba šitaip:

Aukštosios susitariančios šalys,
stengdamosi prisidėti prie taikos stiprinimo ir sau

gumo Europoje bei visame pasaulyje,
būdamos įsitikinusios kad taikus valstybių bendra

darbiavimas, remiantis Suvienytųjų Nacijų Organizaci
jos įstatų tikslais ir princiipais, atitinka tautų lūkesčius 
ir plačius tarptautinės taikos interesus,

pažymėdamois, kad anksčiau jų įgyvendintos sude
rintos priemonės, konkrečiai, susitarimo dėl diploma
tinių santykių užmezgimo pasirašymas 1955 metų rug- 
žingsniams, siekiant toliau vystyti ir stiprinti jų savi
tarpio santykius,

norėdamos sutarties forma pareikšti savo pasiryži
mą gerinti ir plėsti bendradarbiavimą tarp jų, taip pat 
ekonominių santykių, mokslo ir technikos bei kultūri
nių ryšių srityje, abiejų valstybių interesais,

susitarė:
1 straipsnis

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga’ ir Vokie
tijos Federatyvinė Respublika tarptautinės taikos pa
laikymo ir įtempimo mažinimą laiko svarbiu savo poli
tikos tikslu.

Jos pareiškia siekimą padėti normalizuoti padėtį Eu
ropoje ir vystyti taikius santykius tarp visų Europos vals
tybių, remiantis esama šiame rajone tikrąja padėtimi.

2 straipsnis
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga ir Vokie

tijos Federatyvinė Respublika savo savitarpio santy
kiuose,’ taip pat Europos ir tarptautinio saugumo už
tikrinimo klausimais vadovausis tikslais ir principais, 
suformuotais Suvienytųjų Nacijų Organizacijos įstatuo
se. Sutinkamai su tuo jos spręs savo ginčus tik taikio
mis priemonėmis ir įsipareigoja klausimais, liečiančiais 
saugumą Europoje bei tarptautinį saugumą, kaip ir 
savo savitarpio santykiuose, sutinkamai su Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos įstatų 2-uoju straipsniu susilaikyti 
nuo grasinimo jėga arba jos naudojimo.

3 straipsnis
Sutinkamai su anksčiau išdėstytais tikslais ir prin

cipais Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga ir Vo
kietijos Federatyvinė Respublika vieningai pripažįsta, 
kad taika Europoje gali būti išsaugota tik tuo atveju, 
jeigu niekas nesikėsins į dabartines sienas.

Jos įsipareigoja nenukrypstamai laikytis teritorinio 
visų Europos valstybių vientisumo su jų dabartinėmis 
įsiemomis;

jos pareiškia, kad niekam neturi jokių teritorinių 
pretenzijų ir nekels tokių pretenzijų ateityje;

jos laiko neliečiamomis dabar ir ateityje visų Euro
pos valstybių sienas, kokios jos yra šios sutarties pasi
rašymo dieną, taip pat liniją pagal Oderį ir Neisę, kuri 
yra vakarinė Lenkijos Liaudies Respublikos siena, ir 
sieną tarp Vokietijos Federatyvinės Respublikos ir Vo
kietijos Demokratinės Respublikos.

4 .straipsnis
Ši Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir Vo

kietijos Federatyvinės Respublikos sutartis neliečia 
anksčiau jų sudarytų dvišalių bei daugiašalių sutarčių 
ir susitarimų.

5 straipsnis
Ši sutartis turi būti ratifikuota ir įsigalios tą dieną, 

kai Bonoje bus pasikeista ratifikaciniais raštais.
Pasirašyta Maskvoje.. 1970 metų rugpiūčio 12 d. 

dviem egzemplioriais, kiekvienas rusų ir vokiečių kalba, 
abu tekstai vienodai galioja.
TARYBŲ SOCIALISTINIŲ VOKIETIJOS 

RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS FEDERATYVINĖS
VARDU RESPUBLIKOS VARDU

A. KOSYGINAS, V. BRANTAS,
A. GROMYKA V. ŠĖLIS

albumo reikalu 
raginame ir prašome ger
biamuosius “Laisvės” bičiu
lius pasiskubinti!

Kitas reikalas. Neprira
šykite keletos puslapių ir 
nesiųskite “paklodinių” nuo
traukų ! Mažesnė nuotrau
ka, kurią nereikia mažinti, 
geriau atsispaudžia ir ge
riau atrodo, negu didelė, 
spaustuvėje sumažinta. Bū
kite taupūs ir žodžių gau
sos atžvilgiu, ypatingai tie, 
kurie užsisakote mažas vie
tas. Kas nori daugiau apie 
save, ar savuosius, parašyti, 
užsisakykite visą puslapį.

Albumui pageidaujami 
aprašymai bei nuotraukos 
senų ir naujų organizacijų: 
chorų, konvencijų, kon
ferencijų, komitetų mitin
gų ir Ir? u. masinių sam
būrių. Tokias nuotrau

kas, kad ir didesnes, galima 
sutalpinti viename puslapy
je. Už tai mokėti nereikli 
(jei organizacija pinigų ne
turi) ; jos eis, kaip informa
cija. . . v

Gal kas iš senesniosios? 
kartos veikėjų turi L.D.L.D. 
I-jo suvažiavimo (1919 m.) 
nuotrauką? Labai dėkotu
me už jos mums atsiunti
mą. Norėtume ją įdėti į Al
bumą. Prašome siųsti “Lais
vės” adresu.

Albumo ruošimo komite
tas ir redakcija deda visas 
galimas pastangas, kad lei
dinys išeitų gražus, turinin
gas, kad juo būtų galima 
pasidžiaugti. Be vardų ir 
nuotraukų bus nemaža ir 
gerų raštų. Nesigailėsite, 
prie jo išleidimo prisidėję!

Laukiame jūsų talkos ir 
spartos.

Albumo redakcija

LAIŠKAI
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija,
Leiskite man per “Laisvę” 

išreikšti didį dėkingumu 
Elenai N. Jeskevičiutei už 
parašymą straipsnio “Lais
ves” skiltis bevartant, Iš 
mūsų veiklos praeities”.

Tai straipsnis, kurį skai
čiau ir skaičiau keletą kar
tų, manau, ir vėl perskaity
ti ne vieną kartą. Skaitai ir 
beskaitydamas sustoji, pas
kęsti mintyse apie praėju
sius laikus, senus draugus. 
Kiek į tą veikimą įdėta dar
bo, nemigos valandų. Drau
gai buvo jauni, pilni trikš- 
tančios energijos. Dirbt - 
dirbt ir daugiau dirbt, už 
idėją! Būtų labai malonu, 
kad ir nors retkarčiais dau
giau “Laisvėje” būtų tokių 
straipsnių iš mūsų veiklos 
praeities.

O .šį k&rtą tariu Tau, Ele- 
nute, kųoširdingiausią ačiū!

Draugiškai spaudžiu de
šinę.

Motiejus Klimai
Ramsey, N. J.

1970 rugpiūčio 11 
Mielas Antanai:

Mees praleidome Lietuvo
je viešnagę 20 dienų. Aš 
manau, kad Birutė Ramoš
kaitė ir kitos buvo sužavė
tos Vilniumi.

Liepos 30-tą aš pasilikau 
Stockholme. Birutė ir kiti 
grįžo į New Yorką. Aš da
bar Paryžiuj. Važiuosiu į 
Italiją, Šveicariją, gal dar ir 
kitur. Grįšiu namo rugsė
jo mėnesį.

Viso labo jums ir visam 
“Laisvės” štabui.

Inž. Gabrėnas 
Paryžius

Chester, Pa,
Lietuvių Literatu rkts 

Draugijos 6-tos apskrities 
konferencija įvyks spalio 18 
dieną. Prasidės 11 vai. ryto. 
Pietūs 1 vai. Vieta: 339 E. 
4th St., Chester, Pa. .Visos 
kuopos išrinkite delegatus 
ir prisiųskite su geriausiais 
patarimais dėl Literatūros 
Draugijos gerovės.

Kviečia apskrities komi
tetas.

A. Lipčius

Pasimatysime pas 
draugus Ramanauskus

Rugsėjo 6 dieną išvyka 
pas ūkininkus Ramanaus
kus. Ten visi susitiksiu^, 
pasikalbėsime, pasivaišinsi
me. Vieta labai graži, tyrus 
oras, malonus žmonės. Vi
sus svečius gražiai priinA 
ir gerai pavaišins.

A. Lipčius
I
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI BRONIUS JAUNIŠKIS

NUOSTABIUOSE EUROPOS MIESTUOSE
(Tąsa iš pereito numerio) karininkų įvesto rėžimo. Jie 

prisiminė 1947 metais Mak- 
roniso saloje pastatytą ne
patikimiems asmenims sto
vyklą. Graikai ją vadina 
“Mirties sala”. O kiek tūks
tančių joje kalinama komu
nistų ?

Jie mums neatsake
Netrukus apie mus atsira

do gerais kostiumais vaiki
nų. Jie mus sekiojo akimis 
lyg panteros. Jiems, matyt, 
nebuvo aišku, kaip čia jų 
“valdose” atsirado tarybi
niai turistai. Kas išdavė vi
zas? Ne jų reikalas! O mes 
juos paklausėme?

— Kur šiuo metu Mane
lis Glezas? Kokia sveikata 
Mikio Teodarakio? Kodėl 
Graikijoje uždrausta komu
nistų partija?
■■r

Jie mums neatsake.
Lankėme dar Atėnų na

cionalinį muziejų. Apžiūrė- 
me nuostabios išr a i š k o s 
Dzeuso — perkūnsva i d ž i o 
statulą, garsiuosius Hege- 
ros barai jiefus ir kitas 
skulptūras. Negalėjome 
akių atitraukti nuo “Nikės, 
nusiaunančios sandalus”.

Iš Atėnų išvažiavome su 
sugelta širdimi,. Išplaukda
mi iš Pire j o uosto, ilgai 
žiūrėjome į militarinės hun- 
tos surakintą šalį. O beplau
kdami tarp uolėtų Korfu, 
Eubojos, Androso salynų 
prisiminėme tūkst a n č i u s 
Graikijos patriotų ir lais
vės kovotojų besikankinan
čių už spygliuotų vielų kait
rioje pietų saulėje, kurią, 
jie išplėšę iš huntos, atneš 
savo liaudžiai.

Tarp Europos ir Azijos
Plaukėme Bosforo sąsiau

riu lyg x plačia, vaizdingais 
krantais upe. Sąsiauris sky- 
ria Europą nuo Azijos.

Europinėje pusėje matė
me turbanais ir čalmomis 
apsivynioję galvas turkai 
apkarpinėjo vynuoges,tvar
kė tabaką ir inžyrą, dal
giais, o kai kur ir pjautu
vais piovė kviečius. Azijinė 
pusė kiek kalnuotesnė. Ma
tėsi vasarvietės, apsuptos 
platanų ir kiparisų.

Netrukus abiejuose są
siaurio krantuose pastebėjo

me storomis sienomis tvir
toves: europinėje — Rume- 
lihisaro, kurią pastatė sul
tonas Mechmetas II, aziji
nėje — Septynių bokštų, 
kurią surentė sultonas Ča- 
ragan Sarajus. Šios tvirto-

\ Senovės kultūros lopšy 
neramu

Nuo denio per žiūronus 
mes matėme Dzeuso kalną, 
Nimfų kalnagūbrius. O ne
trukus, kai laivas prisišvar
tavo Pirėjuje, mes atvyko
me į senovės kultūros lop
šį — garsiąją Eladą. Pra
džioje sustojome prie Olim
po Dzeuso šventovės, pasta
tytos antrajame mūsų eros 
amžiuje. Tačiau iš šios 
grakščios šventovės belikę 
tik kelios marmurinės ko
lonos ir dalis portiko. Ją 
sugriovė užplūdę barbarai 
ir Bizantijos priespauda.

Už Graikijos laisvę kovo
jo anglų didysis poetas Bai
ronas. Čia netolies Dzeuso 
šventovės žymiajam kovo
tojui už Elados laisvę pas
tatytas balto marmuro pa
minklas. Atvykę prie Akro

polio pilkalnio, apžiūrėjome 
Dioniso garsųjį teatrą. Jis 
po atviru dangumi. Scena 
ir amfiteatras iš marmuro, 
marmuriniai ir krėslai, pa
puošti graikiškais ornamen
tais ir raižiniais. Tai kaž
kas nepaprasta.

Iš teatro kopiame raudo
nomis aguonėlėmis ir aga
vomis apaugusiu šlaitu. Pri
einame Propilėjų. Tai laip
tai, šalia kurių kolonos, ku
rios, matyt, buvo sujungtos 
portikais ir sudarė arką. Už 
Propilėjaus atsiveria Akro
polio garsieji Partenono ir 
Erechtejono griuvėsiai, gy
nybinės sienos liekanos.

Visa tai pastatyta iš ta
šyto balto marmuro 2,000 
m. prieš mūsų erą. Marmu
ras slidus lyg ledas ir sun
kiai galima išsilaikyti nesu- 
j^riuvus. O akys čiupinėja

* cįarnias kolonas, proporcijų 
harmoniją, nepakartojamą 
ornamentiką.

O štai Partenonas — Atė
nės maldykla. Kažkur čia 
stovėjo Fidijaus iš aukso ir 
dramblio kaulo išskaptuota 
Atėnų jėgos ir galybės sim
bolis — deivė Atėnė.

Savo laiku visur tarp ko
lonų galerijose stovėjo grai
kų meno meistrų pasaulinio 
garso deivių ir dievų skulp
tūros. Jas išgropstė atėjū
nai romėnai ir vandalai tur
kai. Šias skulptūras galima 
pamatyti Romos, Venecijos 
nacionaliniuose muziejuose 
o ne čia Akropolyje.

Kad prisimintų
Su širdgėla išėjome iš se

novės kultūros lopšio.. Iš
reikšdami dėkingumą tai, 

Y ką mes matėme ir lyg už- 
u jausdami Akropolio tarnau
tojams prisegėme su Vil
niaus paveikslų galerija 
ženkliukus. Nusišypsojo jie 
mums ir padėkojo: “Eucha- 
risto!” — “Ačiū!”

Tačiau mums dar besi
žvalgant, pribėgo vienas iš 
jų irnervuodamasis grąžino 
padovanotuosius ženkliukus. 
Mes pradžioje nesupratome, 
kodėl mūsų nekaltų suveny
rų nepriima. Mūsų žvilgs
nius patraukė ant įstaigų 
sienų, tarp telefonų stulpų 
nupiešti plakatai: plėšrūniš- 
kai išskėtęs sparnus gelto
nas Feniks — stebuklingas 
paukštis, apimtas raudonos 
liepsnos. Jo fone — juodas 

/^karininkas. Tai karininkų 
■ hųntos simbolis.

Y Tada mes supratome: ant 
ženklelio parašyta “Vilnius”.

• O Vilnius randasi Tarybų 
Sąjungoje. Ir tarnautojai 
išsigando savųjų juodųjų

Stephanie Evans (Vėžytė)
Mirė rugpiūčio 15, 1969, Norwich, N. Y.

Jau vieneri' metai kai mirė mūsų mylima 
dukra. Paliko nuliūdime vyrą George, dukrą 
Helen ir jos šeimą, brolį Peter Wizes ir jo šeimą, 
gimines ir draugus.

Elena ir Izidorius Vėžiai
Binghamton, N. Y.

vės savo laiku atlaikė Kon
stantinopolio užpuolėjus ro
mėnus ir venecijiečius.

O štai ir Konstantinopolio, 
nuo XV amžiaus Otomonų 
imperijos pavadintas Stam
bulu, mečečių kupolų ir šau
nančių į dangų lyg iečių mi
naretų miškas. Beveik ap
link kiekvieną mečetę po 
šešis minaretus, o vienų me- 
čečiių Stambule — 550. Jos 
vienodai išsidėsčiusios tarp 
aukštų namų ir europinėje, 
ir azijinėje miesto dalyse.

Per Bosforo sąsiaurį 
Stambulą jungia plaukio
jau tys specialūs laivai—kel
tai. Dar šiais metais prasi
dės kilometrinio tilto staty
ba, kuris sujungs Stambulą, 
o kartu Aziją su Europa.

Tik basiems valia
Ištaikingu autobusu mus 

nuvežė į vieną iš gražiausių 
Stambulo, pastatytą Sulto- 
tono Achmedo, “Žydriąją 
mečetę”. Nusiavėme batus. 
Pakėlę odines duris, įėjome 
į kilimais išklotą vidų. Mu
sulmoniškai sudėję kojas, 
sėdėjo tikintieji. Vieni vars
tė retežėlį ir kažką murmė
jo, kiti visu kūnu lingavo, 
kakta paliesdami kilimą.

Mečetė nepaprastai didelė 
ir erdvi. Didžiulės kolonos 
remia kelių eilių, žemyn iš
sidėsčiusių kupolų kampus. 
Visas vidus išpuoštas žyd
ria mozaika. Žulos sakyklo
je — mikrafonas. Mečetė 
radiofikuota.

Kai išėjome iš mečetės, 
aukšto mūro šventoriuje 
apžiūrėjome šešis minare
tus. Iš kiekvieno bokšto, ap
sirengę tūbomis, pridėję 
rąnkas prie ausų, spiegian
čiais balsais muedzinai šau
kė tikinčiuosius pagarbinti 
Alachą, kadangi artinosi 12 
valanda.

Sultonų rezidencijoje
Nuvykome mes ir į sulto

nų rezidenciją — Topkapi- 
seralį. Aplink platanų, ki
parisų ir tujų parką, rytie
tiško stiliaus daugybė rū
mų.

Nuo 1299 m. iki 1929 m. 
šioje rezidencijoje gyveno 
33 Turkijos sultonai. Rū
muose rasdavosi iki 15,000 
valstybės veikėjų ir tarnų.

Kad paveldėti sultono sos
tą, vykdavo žudynės. Mau- 
rato III-jo per naktį tarp 
savęs išsipiovė 19 sūnų ir nė 
vienas jų nepaveldėjo sosto, 
kadangi piautynėse dalyva-

vo sultono keturios teisėtos 
žmonos.

Dabar čia — muziejus. 
Brangenybių salėse akys 
raibo nuo aukso, sidabro, 
malachito, deimantų ir ru
binų. Auksiniai sostai, por- 
celano vazos, brilijantais 
nusagstyti ginklai ir kuprių 
pakinktai.

Neišpasakytai puošnūs 
haremai, atskiras slaptas 
įėjimai, per kurį sultonui 
atvesdavo odeliskas — mei
lužes. Jų sultonai turėda
vo iki 250.

Hareme yra mokykla, ku
rioje mokydavosi sultono 
teisėtų žmonų vaikai. Ma
tėme ir budelio kambarį. 
Čia būdavo nukertamos 
galvos politinių ir krimina
linių kalinių. Požemiuose 
yra mirties kambariai, ku
riuose tebėra prie sienų 
pritvirtintos kankinimo 
grandinės ir kiti įrankiai.

Kovingi studentai
Grįždami iš sultonų rezi

dencijos, susto jome garsiaja
me Stambulo turguje, kurio 
apimtis — kvadratinis kilo
metras. Vos įėjus už cen
trinių vartų, atsidūrėme 
priešais grupę studentų, ku
rie pasikeisdami sakė kal
bas. Mes gido paklausė
me, ką tai reiškia? Jis pa
kvietė studentą A t a b e k ą 
Madzin:

— Mes, kairiosios kryp
ties studentai, kviečiame 
liaudį kovoti prieš universi
teto projektą, kurį nuo nau
jų mokslo metų žada rati
fikuoti mūsų vyriausybė.

— Kas tai per projek
tas? — paklausė panevė
žietė mokytoja Teresė Bu
kauskienė.

— Turkijoje, kaip žinote, 
dabar mokslas nemokamas 
nei gimnazijoje ar licėjuje, 
nei universitete. Ir tai ša
lyje 50% neraštingų. Nau
jajame projekte numatyta 
universitete įvesti mokestį 
už mokslą. Jei pasisektų tai 
padaryti, gal sekančiais me
tais mokestį įves ir gimna
zijoje? Tada dar didesnė 
dalis turkų liks beraščių. Tai 
ar nereikia kovoti?.-

— Taip! Taip!—mes pri
tarėme visi 34 Lietuvos tu
ristai.

Kai autobusas pasuko pro 
senąjį Stambulo universite
tą, susijaudinę žvelgėme 
per langus. Tačiau mes nu
matyta gatve negalėjome 
pravažiuoti. Mūsų kelią tu
rėjo užtverę policininkai. 
Universitete girdėjosi šū
viai. Vyko kapitalistinės ir 
socialistinės pakraipų stu
dentų tarpusavio riaušės dėl 
universiteto naujo projekto. 
Vakariniuose laikraščiuose 
sužinojome, kad prieš mums 
atvykstant socialistinės pa
kraipos vienas studentas 
buvo nušautas, o trys—per
šauti. Kova aštrėjo.

1971 metų balandžio mene* 
sį ‘Laisvei” sukaks 60 metų. 
Ruoškimės šios sukakties pla
čiausiam atžymėjimui.

Frank Čižauskas
Mirė Rugpiūčio 3, 1970

Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms 
ir draugams

Vincas ir Helen Wasal 
P. M. Bush 
K. A. Naravai

J. Pącauskas 
F.’ Pik&nienė 
Ė. E. Motuzai 
Anna Fore

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos narių mė

nesinis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 3 d. Sokol salėje. 
Narių susirinkime nebuvo 
tiek, kiek buvo tikėtasi, 
nors visi nariai buvo kvie
čiami per spaudą.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Iš finansų 
sekretorės Adelės Kumpan 
pranešimo sužinojome, kad 
šiuo metu nėra sergančių 
kuopos narių ir kad nariai 
gerai mokasi duokles.

Ką tik iš vakar atsibuvu
sio LDS 6 kuopos jubilieji
nio pikniko atžymėjimui jos 
40 metų gyvavimo sukak
ties, komisijos narė Mary 
Lynn trumpai pabrėžė: pik
nikas gerai pavyko. Diena 
buvo saulėta tikrai vasariš
ka. Svečiai, dalyviai, kūnų 
buvo nemažai, visu kuo bu
vo pilnai patenkinti. Mano
ma, kad liks kiek ir uždar
bio. Jos pranešimas priim
tas.

Spalio 11 dieną Amerikos 
Legijono salėje turės įvykti 
jubiliejinis banketas. Bet 
susirinkimas kol kas mažai 
tuo reikalu tekalbėjo.

Buvo sumanymas, kad 
LDS 6 kuopa pasveikintų 
LDS 19-tąjį Seimą. Nutar
ta pasveikinti su $10 iš 
kuopos iždo.
Visiems LDS 6 kp. nariams

Sekamas LDS 6 kuopos 
susirinkimas bus perkeltas 
iš pirmadienio, rugsėjo 7 d. 
į trečiadienį, rugsėjo 9 die
ną. Mat 7 dieną pripuola 
Labor Day. Mes tą dieną ne
galime gauti salės. Susirin
kimas įvyks Sokol salėje 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Susirinkimas 
bus svarbus.

O. W., 6 kp. koresp.

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. susirinkimas 

įvyko rugp. 12 d. Diena pa
sitaikė šiltoka tai ir narių 
mažiau atsilankė

Buvo išduotas platesnis 
raportas iš “Laisves” įvy
kusio pikniko, kuris buvo 
pasekmingas finansiškai ir 
morališkai. Dabar po įvy
kusio pikniko visur išgirsi 
klausimą, kada bus kitas 
rudeninis piknikas ? Pikniko 
komisija ir nariai šį klausi
mą apdiskusavo, ar rengti 
kitą pikniką ar nerengti. 
Priėjo išvados, kad rengti 
kitą parengimą, tik gal bus 
kitokioj formoj. Kadangi 
dienos darosi trumpesnės 
tai piknikautojai skirstosi 
anksčiau, tai bus bandoma 
kas naujo surengti, nes jau 
mūsų piknikautojams nusi
bodo kilbasos ir kopūstai. 
Komisija bandys ką naujo 
surengti, kad visi būtų pa
tenkinti.

Šis parengimas susieina su 
“Laisvės” vajaus pradžia. 
Tėmykite spaudoje praneši
mus. Parengimas bei pikni- 
kas-banketas įvyks rugsėjo 

20 Olympia Parke. Vėliau 
spaudoj matysite progra
mos skelbimą.

J. Jaskevičius raportavo 
apie “Laisvės” jubiliejaus 
Albumą — sakė, kad viskas 
pradeda judėti ir sveikini
mai “Laisvės” 60 metų su
kakties proga eina gerai, 
yra gerų spaudos patriotų, 
kurie ruošiasi per albumą 
pasveikinti “Laisvę” ir sa
vo gimines Lietuvoje — bro
lius ir seseris. Todėl nesivė- 
luokime su sveikinimą i s, 
kad paskui nesigailėtu
mėm. Aš būsiu kas sekma
dienis Olympia parke ir 
priimu sveikinimus pagal 
jūsų pageidavimą. Kam ne
galima būti parke, tai pa
šaukite jūsų “Laisvės” va- 
jininką, jis jumis patar
naus. Telef. 799-9573.

Jaskevičius

Detroit, Mich.
Antanas Beniušis, per jo 

įnamį, davė žinią, jis no
rįs, kad nueičiau pas jį. Po 
trumpo pasisveikinimo pra
dėjo kalbėti. Jis negalįs ran
kų pajudinti iš pečių. Jis 
buvo ligoninėje virš dviejų 
savaičių. Paleistas iš ligoni
nės ėjo pas privačius gydy
tojus ir pareiškė. “Šian
dien eisiu į ligoninę.”

Vėliau susirado du Šeru 
“Lithuanian Building Cor
poration Inc.” ir prašė ma
ne pasiųsti “Laisvei”.

Paimdamas šėrus, prisi
miniau apie “Laisvės” 60 
metų sukakties jubiliejų, 
pareikšdamas, kad gali pa
sigarsinti — kokiais metais 
gimei, kokiais metais atvy
kai į Jungt. Valstijas ir iš 
kokios vietos Lietuvoje. Ir 
jis įterpė į mano ranką pen
kias dvidešimtines — $100, 
sakydamas: “Laisvę” skai
tau apie 50 metų, tikrai ne
atsimenu nuo kokių metų 
pradėjau skaityti, pasiųsk 
kaipo dovaną.

Priminiau Antanui Be- 
niušiui, kad pasakytų trum
pai apie save dėl įdėjimo į 
“Laisvės” jubiliejinį leidinį.

V. Žabui

Seattle, Wash.— Western 
Airlines sumokėjo $25,000 
telefonu šaukėjui, kad jis 
padėjęs bombą į lėktuvą, 
kuris skrido 10,000 pėdų 
aukščio su 125 keleiviais. 
Gavęs pinigus nepasakė, 
kur bomba padėta ir niekas 
jos nerado.

Washingtonas.— Tabako 
ir padangų kainos pakeltos 
5 proc. Tai prisideda prie 
infliacijos padidinimo.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Monika Lūkstas
Rugpiūčio 21 d. bus dveji metai kai mirė maino 

mylima žmona. Liūdžiu netekęs jos.

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kristaponis
Mirė rugpiūčio mėnesyje, 1969 m. *

Su širdgėla prisimenu savo* mylimą tėvelį. Jau 
vieneri metai kai jis mirė.' Liūdime jo visi: duk
tė Birutė su vyru Stankus, anūkė Brenda ir sūnus 
Kęstutis su šeima.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

BOOKKEEPER t

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 woman with sales 
experience for Management. Good 
base plus commissions. No outside 
work required.

Call

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

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
ting and snow plowing. Also gene
ral grounds maintenance.

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

,1 „ 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)

Brandtas ir Kosyginas 
pasirašė sutartį

Maskva.— Kremliuje Va
karų Vokietijos kancleris 
Brandtas ir TSRS premje
ras Kosyginas pasirašė ne
puolimo sutartį. Brandtas 
pareiškė, kad tai bus “ge
ra pradžia” naujai taikin
gai erai ir draugiškiems 
santykiams su Tarybų Są
junga.

Jonas Lūkstas
Windsor, Conn.

Shenandoah, Pa. —
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Grįžau iš gražiosios Lietuvos
Šiais Lenino šimtmečio 

gimtadienio, Lietuvos lais
vės atsteigimo 30-os sukak
ties, jubiliejinės Dainų 
Šventės metais, — jau tre
čiu kartu aplankiau senąją 
tėvynę, Tarybų Lietuvą. Už 
garbingą mano viešnagę 
Lietuvoje širdingai dėkoju 
jos vyriausybei, visuomenės 
veikėjams, kurie kvietė ma
ne ir taip širdingai priėmė.

Tai visą, ką mačiau ir 
girdėjau — tos skambios 
dainos, liaudiški šokiai, ma
sinis jų organizuotumas, 
matytos parodos ir malonūs 
pokalbiai — įsiamžino mano 
atmintyje visam gyvenimui. 
Dvasinė ir materialinė Lie
tuvos kultūra pastebimai 
pakilusi. Kyla nauji 4-rių 
—5-kių aukštų pastatai.

Kaune matėme didžiulį 
šilko fabriką, moderniškai 
mechanizuotą ir organizuo
tą. Dėkui jo vadovui, galė
jome matyti jo darbo pro
cesą, kaip iš žalios medžia
gos kitame fabriko gale iš
eina gatavi gražaus šilko

Paliekant Vilnių
1970 liepos 13

*Aš dabar esu Paryžiuje. 
Bet šiek tiek aprimo mano 
jausmai ir susikoncentravo 
mintis.

Vilnių palikome liepos 28 
rytą, su širdgėla. Mes žino
jom, kad išvykstame iš sa
vo šalies j platųjį svetimą 
pasaulį, kaip kadaise, dar 
būdami jaunutėlio amžiaus, 
su ašaromis išvykome.

Mus išleisti buvo Vytautas 
Kazakevičius, gen. Karvelis, 
Vytautas Zenkevičius, Lau
rynas Kapočius ir kiti, ku
rių tam susi jaudinime gal 
nepatėmijau. Tuščia būtų 
bandyti žodžiais išreikšti 
jiems mūsų dėkingumo jau
smus; todėl trumpai, labai 
didelis ačiū, jums mielieji 
tautiečiai, už užkvietimą į 
Dainų Šventę Vilniuje sve
čiais, ir nuoširdžia, malonia 
viešnage Tarybų Lietuvoje.

Be valdžios ir kultūrinių 
ryšių Kom. pareigūnų, su
prantamai, buvo ir didžiu
mos iš mūsų Artimieji gimi
nės ir pažįstami atsisveikin
ti. Šių jausmingų ir širdį

xAsada” prie Kauno marių
Penktą kartą į savo tradici

nį susitikimą buvo susirinr 
kę reemigrantai, sugrįžę į 
Tarybų Lietuvą iš svetimų 
šalių, daugiausia iš Loty
nų Amerikos. Jie atvažia
vo į Rumšiškes Kauno ma
rių pakrantę-iš Vilniaus, iš 
Kauno, iš Panevėžio, Kap
suko ir kitur. Buvo daug 

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas Motiejus šumauskas susitikimo dalyvių tarpe.

A. Tumėno nuotrauka

gabalai. Matėme daug kitų 
pramonės įmonių.

Daug pakitęs visas Tary
binės Lietuvos peizažas — 
per šalį išvesti moderniški 
vieškeliai, žaliuoja ir noks
ta plačiuose kolūkių laukuo
se gražus javų derlius. Kai
me gražūs vaismedžių so
dai, statomi aukšti pastatai. 
Mūs viešnagės metu jau bu
vo pradžia darbo laukų der
liaus suėmimui. Tai darbas, 
kuris maitina šalį. Jame 
dirba mašinerija, eiliniai 
darbininkai, agronomai, me
chanikai, inžinieriai, admi
nistratoriai.

Tiesa, dar ne viskas baig
ta. Mieste ir kaime vyksta 
nauji planai ir darbai. Yra 
smulkmenų, kurios laukia sa
vo eilės. Juk žinome ir tai, 
kad tik prieš 25 metus Lie
tuva kėlėsi iš griuvėsių.

Baigdamas sakau: Lai 
gyvuoja Tarybų Lietuva! 
Tegul laimi taika — tautų 
laisvė ir meilė.

Jonas Smalenskas
1970 m. rugpiūčio 13 d.

skaudančių atsisveikinimų 
irgi negalima žodžiais iš
reikšti, juos gali tik jausti.

Man buvo sunku skirtis 
su broliu Jokubu, su dukte
rėčia Regina ir su dviem 
sūnėnais — Antanu ir Algi
mantu, taipgi jų žmonomis 
Danguole ir Tamara ir 14- 
mečiu, Algimanto sūnumi. 
Bet buvo sunkiausia skirtis, 
tai su mano numylėtine, 
žydria-ake, penkiamete Ai
da.

Ji mane klausia: “Seneli, 
kada dabar vėl atvažiuosi? 
Aš žinau, ten labai dideli 
vandenys, per kuriuos Tau 
reikės skristi. Bet vistiek 
atskrisk. Aš tave labai my
liu. Tu man atvežei, gelton
plaukę, amerikonką lėlę, 
kurios akytės ųiirkčioja.”

Man Aidutė padovanojo 
sidabrinį Birutės reljefą su 
žodžiais: “Kur bėga Šešupė 
kur Nemunas teka ten mū
sų tėvynė brangi Lietuva. 
Ten broliai artojai lietuviš
kai šneka, ten skamba po 
kaimus Birutės daina”.

Inž. Gabrėnas

kalbų ir prisiminimų, buvo 
dainos, ant grotelių čirškė
jo nepamainomas tokių su
sitikimų patiekalas — “asa- 
da.” Susitikime dalyvavo 
būrys pažangių JAV, Kana
dos, Urugvajaus, Argenti
nos lietuvių, pakviestų į 
respublikinę Dainų ir šokių 
šventę.

Įvertina “Laisvę”
Mus lankiusio kompozito

riaus Pauliaus Tamūliūno 
giminaitis, gyvenąs New 
Yorke, L. Kavaliauskas už 
prenumeravo “Laisvę” savo 
broliui Kaziui, kuris gyvena 
Kaune. L. Kavaliauskas iš
važiavo iš Lietuvos prieš 
30 metų, Antrojo pasaulinio 
karo sūkuryje, būdamas vi
sai jaunas, bet jo meilė 
gimtą j am kraštui —tėvams, 
broliams, sesutei ir visiems 
lietuviams, atrodo, nėra iš
blėsus.

Redakcija 
Rašo Kazys*:

... Iš Tavo laiško matyti, 
kokie staigūs svyravimai 
pas jus ir kiek daug ener
gijos, sveikatos ir jėgų ten
ka atiduoti kovoje už būvį. 
Gal pas mus reikalavimai 
ir poreikiai mažesni, bet 
taip gyventi netenka. Aš 
manau, kad tai daug reiš
kia.

Kas dėl laiškų, tai man 
atrodo, kad gaunu visus — 
tik rašyk daugiau. Esu la
bai dėkingas Tau už laik
raštį “Laisvę”. Man labai 
įdomu pasiskaityti gan ob
jektyvių žinių. Brangus 
broli! Aš nenoriu tame jū
sų gyvenime matyti tik blo
gąsias puses, bet skaitau, 
kad Tavo šventą pareiga 
daugiau bendrauti su “Lais
vės” žmonėmis. Jiems padė
ti reikia, kadangi ir pats 
rašai, kad ten dirba jau pa
gyvenę žmonės, o pakaitos 
nėra.

Liepos 20-tą buvome Vil
niuje. Mūsų šeima kas met 
važiuojame aplankyti brolio 
Alekso kapą. Tuo metu Res
publikinė dainų šventė. At
vyko brolis Vincas iš Klai
pėdos, Mama, o sekančią 
dieną ir brolis Vladas. Taip, 
kad susirinko beveik visa 
šeima pas sesutę Alytę.

Liepos 26-tą Alytė ir Pau
lius buvo pas mus atvažia
vę. Nuvykome visi prie 
Kauno jūros' apžiūrėti ma
no sodo ir pamatų. Jau iš
betonuoti pamatai ir dabar 
belieka stogą uždengti ir 
įrengti vidų. Darbo daug, 
bet ūpo yra ir kitais me
tais manau baigti...

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

Pagalvokite, kaip jūs galė
tumėte prisidėti prie paminė
jimo “Laisvės” gyvavimo 60- 
mečio.

Būtinai Įsiamžinkite “Lais
vės” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

Atšventė 82-ą j j gimtadienį Mieste pasidairius
Gerai žinomas laisvietis 

Walteris Keršulis, kuris yra 
“Laisvės” direktorių tary
bos nariu ir Namo Bendro
vės komiteto pirmininku, 
bei Aido choro nariu, ben
drai, plačiai įsijungęs j da
bartinį pažangiųjų lietuvių 
veikimą prie “Laisvės,” at
šventė praėjusį šeštadienį, 
šio mėnesio 15 dieną, savo 
82-ąjį gimtadienį.

Svečiams buvo staigmena. 
Susirinkus Bronės ir Walte- 
rio Keršulių sode, sužino
jome, apie Walterio gimta
dienį. Prasidėjo linkėjimai 
ir vaišės, pasikalbėjimai tę
sėsi iki pat vėlumos.

Po vaišių, buvo ir trumpų 
kalbų, kurias tinkamai pra
vedė Povilas Venta. Sudai
navus “Happy Birthday,” 
pakviesta keletas svečių pa
kalbėti.

Sugrįžę iš Lietuvos turis
tai įdomiai papasakojo savo 
isūdžius ir patyrimus iš ke
lionės. Pirmą kartą apsi
lankę Lietuvoje Teresė ir 
Stasys Simai reiškė pasiten
kinimą savo viešnage tėvy
nėje. Trečiu kartu apsilan
kę Dainų Šventėje — Vil
niuje, N. Ventienė ir J. 
Grybas — ypatingai pasi
tenkinę. Jonas ten atšventė 
savo 75-ąjį gimtadienį, o 
Nellie turėjo progos daly
vauti savo giminaitės1 ves
tuvėse. Jai buvo įdomu pa
matyti vestuvių tradicijas, 
prie kurių šiais laikais ypa
tingai prisilaikoma.

Įžymi visuo menininkė 
Margaret Cowl, “Laisvės” 
administratorės sesutė, taip

Popiežius mato krizę 
trūkume kunigų

* X >

Popiežius Paulius VI pa
sakė: “Mažėjimas skaičiaus 
norinčių vyrų'eiti į kunigus, 
yra kritiška problema”.

Kalbant tūkstančiams 
maldininkų, pilgrimų ir tu
ristų, susirinkusių saulės 
kepinančioje šv. Petro aik
štėje, tradiciniame sekma
dienio laiminime, 72-jų me
tų popiežius sakė: “Be dau
giau kunigų, klioštorinin- 
kų, minyškų, katalikų baž
nyčia negalės nešti savo 
misijos”.

Pašaukimo problema yra 
rimčiausia, aiškiau sakant, 
blogiausia bažnyčiai.

Celibatas jau praėję®
Moderniškas gyvenimas 

nesiūlo jokių lengvatų pa
šaukimui, sakė jis. Kiekvie
nas turi dosniai mels
tis širdyje, ypač jauni vy
rai, ir pajus galingą ir mis
terišką patraukimą.

Popiežius nekliudė celiba
to problemos, bet jo kalbą 
sekė Italijos vyskupų kon
ferencija kuri svarstė tą 
problemą.

Celibato panaikinimas ne
bus jokis pašaukimas jaunų 
vaikinų į kunigus, sako po
piežius, ir jis maldomis 
brukte bruka celibatą, ir 
vis vardan krikščioniškos 
bažnyčios. Nori atskirt jau
nus vyrus nuo moterų. O 
tie laikai jau šimtus metų 
praėjo, kuomet bibliški fa
natikai laikė moterį bačka 
purvo, ir vyrai tą priėmė 
pilnu šventumu. Šiandien 
jau baigiasi dvidešimtas 
šimtmetis ir reikia protaut 
dvidešimtmetiškai, kad mo
teris yra mūsų motina, kad 
ją reikia gerbt, godot, o ne 
niekint. Tai kur yra popie
žiaus logika?

1 N. 

pat jau treciu kartu apsi
lankė savo tėvų žemėje. Ji 
nušvietė socialistinių vals
tybių santvarkos teigiamus 
rezultatus ir padarytą pro
gresą Lietuvoje.

“Moscow News” korespon- 
tas prie Jungtinių Tautų A. 
Lau rinčiukas pa s v e i k i n o 
Walterį su gimtadieniu ir 
įteikė nuo savęs ir savo 
šeimos reikšmingą dovanė
lę.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba pakalbėjo apie eina
muosius spaudos reikalus ir 
palinkėjo Walteriui viso ge
riausio.

Bronė Keršulienė padėko
jo svečiams už atsilankymą. 
Jai svarbu buvo atšvęsti sa
vo vyro gimtadienį, bet tuo 

I pačiu kartu ji norėjo išgirs
ki kai kurių sugrįžusiu drau
gų iš Lietuvos įspūdžius, 
pasidalinti nuomonėmis, iš
girsti paskutines naujienas 
iš tėvynės.

Pabaigoje pakviestas ir 
pats solenizantas — Walte
ris Keršulis. Sužinojome, 
kad Walteriui ne tik jau 82 
metai, bet kad jau 56 me
tai kai gyvena Jungtinėse 
Valstijose. Vadinasi, dvigu
ba sukaktis. Pernai, Walte
ris atšventė savo gimimo 
metines Vilniuje, o šiemet— 
savame sode.

Linkime Walteriui Keršu- 
liui dar daug gimtadienių 
sulauki ir drauge darbuotis 
prie mūsų brangaus laik
raščio “Laisvės.”

Geriausios sveikatos ir il
giausių metų!

Pirmadienį įvykusiame 
Central Parke koncerte da
lyvavo daugiau kaip 10,000 
žmonių.

Nenuoramos jaunuoliai 
pradėjo trukšmauti. Poli
cija įsikišo. Prasidėjo muš
tynės, tuščių bonkų ir ak
menų leidimas į policistus. 
Muštynėse sužeista 11 po- 
licistų ir nemažai civilinių 

‘žmonių. Trys jaun uoliai 
areštuoti.

Tombs kalėjimo kaliniai 
atsisakė liudyti, kadangi 
majoras Lindsay nedalyvau
ja jų skundų išklausyme.

1 •1

7 pacifistai areštuoti, kai 
jie išpylė 14 galionų jaučio 
|kraujo ant Jungtinių Vals
tijų teismabučio laiptų Fo
ley Square.

Prieš tai jie ir kiti dalino 
lapelius, kviečiančius pro
testuoti už areštavimą ka
talikų kunigo D. J. Berriga- 
no, kuris su kitais naikino 
drafto sąrašus, iš kurių 
jaunuoliai šaukiami milita- 
rinėn tarnybon.

Taipgi jie protestavo už 
nuteisimą teologinės semi
narijos studento Henry L. 
Hoffman, kuris taipgi buvo 
apkaltintas už naikinimą 
drafto sąrašų.

•

Jaunas plaukais apaugęs 
Vyras sėkmingai vieną die
ną apiplėšė tris bankus ir 
gavo $23,700. Rankoje lai
kydamas granatą visus nu- 
gązdino. Tą pačią dieną 
bandė ketvirtą banką api
plėšti, bet matydamas, kad 
gali nepavykti, laiku prasi
šalino.

Bronxe smarkiai plinta 
meningitis epidemija. Prieš 
savaitę ir vėl užregistruota 
daugiau kaip 100 susirgimų.

Meningitis liga susirgę 
jaučia galvos skaudėjimą, 
aukštą temperatūrą, skaus
mus kojose ir verčia vemti. 
Po keleto dienų liga mažė
ja.

Vietnamo Taikos Komite
tas renka parašus, kuriais 
ragina miesto tarybą priim
ti rezoliuciją, kad New Yor- 
kas būtų ištrauktas iš karo 
dabar.

Jeigu ta rezoliucija būtų 
priimta, tai New Yorkas 
atsisakytų remti karą fi
nansiniai ir kitais būdais.

Rep.

“L” Albumo komisijai 
ir Direktorių Tarybai
Visi “L” Albumo komisi

jos nariai esate prašomi 
susirinkti pasitarimui šį 
antradienį, rugpiūčio 25, ne 
vėliau 2 vai. popiet.

“L” Direktorių Tarybos 
posėdis 4 vai. Sekr.

Gražiai paminėjo 
savo gimtadienį

Apie prieš dvi savaites 
“Laisvėje” buvo parašyta 
apie ligonį Mykolą Riskevi- 
čių, kuris jau ketvirti me
tai nesikelia iš lovos, pri
trenktas paralyžiaus. Ke
lios dienos atgal aš vėl ap
lankiau jį. Besikalbant su 
jais, Marijona Riskevičienė 
pasisakė, kad gegužės mė
nesyje jai sukako 80 metų 
ir ta proga ji nori paminėti 
savo atuoniasdešimtą gim
tadienį, paremiant laikraš
tį “Laisvę,” kurį jie skaito 
per daugelį metų. Ir štai 
Marijona, duodama man 
saują “popierinių,” sako: 
“Čia yra 80 dolerių, tai bus 
po dolerį nuo metų — pa
minėjimas mano gimtadie
nio.”

Be to, ji dar užsimokėjo 
$12 už “Laisvės” prenume
ratą.

Tai labai gražus savo gim
tadienio paminėjimas, ypač 
esant tokioje sunkioje padė
tyje. Linkiu Mykolui greit 
pasveikt, o Marijonai būt 
stipriai ir ilgai gyvent!

P. š.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Petrui Kapiskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Nellei,

giminėms ir artimiesiems.
J. Grybas A. L Bimbai
M. Stakov Anna Quater
G. Diržuvaitis F. Mažilienė
L Mizarienė Jonas Siurba
R. H. Feiferiai J. Weiss
J. K. Rušinskai S. Večkys
L. Kavaliauskaitė P. M. Šolomskas
J. Lazauskas Bill Malin

Parengimu Kalendorius*
Rugsėjo 6 d.

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

Rugsėjo 8 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susi nyki
mas su skalniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

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

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks^ 

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

----- >
Spalio 11 d.

“Laisvės” 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.

Mūsų duona
Sakoma, kad visoks mais

tas ,,žmogui nusibosta, bet 
duona —- niekada. Tiksliai 
nežinoma, kada žmonės iš
moko auginti grūdus. Ąfc 
pradžių žmonės valgė žalias 
grūdus. Paskiau išmoko su
simalti miltų. Sutrintus 
grūdus sumaišius su van
deniu, buvo atrastas naujas 
valgis — košė. Mokslinin
kai mano, kad būtent košė 
buvo duonos protėvis.

Galvojama, kad senovės 
egiptiečiai pirmieji išmoko 
pasigaminti rūgščios duo
nos. Tai buvo maždaug 
prieš 4-5 tūkstančius metų. 
Kasinėjant Egipto pirami
des, rasta nemaža statulėlių 
ir kitokių daiktų, kurie liu
dija, kad egiptiečiai mokėjo 
kepti duoną. Viename fa
raono kape rastas paveiks
las, vaizduojąs senovės egip
tiečių kepyklą. Duonos ke
palai įvairiausios formos, 
net primena paukščius, 
sfinksus, žuvis, piramides^ 
Iš egiptiečių duoną išmoto 
kepti senovės graikai, o is 
jų—romėnai: II a. pr. m. e. 
Romoje ir kituose miestuo
se jau būta kepyklų, kur ke
pimui naudojo mieles. Vie
na tokia kepykla iškasta 
Pompėjoje.

Jau iš seno duona sim
bolizuoja liaudies turtą, iš
teklių, todėl kepėjai visada 
buvo gerbiami žmonės. Se
novės Graikijoje kepėjai ga
lėjo užimti aukštus vyriau
sybinius postus. O Romoje 
iki mūsų dienų išliko prieš 2 
tūkstančius metų gyvenusio 
kepėjo Eurizako antkapis. 
Tarp kitko, germanų įsta
tymai griežčiau baudė nu
žudžiusį kepėją, nei kokioj 
kitos profesijos žmogų. | 

XII a. duoną jau mini nor
vegų epas. Vėlesniais am^ 
žiais žmogus augino grū
dus bemaž visoje Europoje.




