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KRISLAI
Gražiai pavykę suvažiavimai 
Darbdaviai gerbia vergus 
Žmonas galima nuomuoti 
Saugus Čiang Kai-šeko sostas

— J. Gasiūnas —

LLD ir LDS suvažiavimai 
praėjo gražiai, nors delega
tais nebuvo dideli. Buvo ap
tarti organizaciniai ir visuo
meniniai reikalai.

Taip prisiminė newyorkis- 
kiai iš suvažiavimų grįžę de
legatai, pilniausia patenkinti 
detroitiečių draugiškumu ir 
Vaišingumu. Parengimai buvo 
vigais atžvilgiais sėkmingi.

Dabar svarbu visiems na
riams vykinti gyveniman su
važiavimų tarimus, o svar
biausia — įrašyti į savo orga
nizacijas kiek galima daugiau 
naujų narių.

Bankininku dienraštis “Wall 
Street Journal” antai paskel
bė interviu su Virginijos vals
tijos vieno komercinio laik
raščio biznio vedėju.

Carter Glass aiškina, kad jo 
laikraštis mirusiųjų sąraše 
skelbia nekrologą tik tokio 
negro, uris išdirba pas vieną 
darbdavį 40 metų ar daugiau, 
kadangi “jis buvo geriausias 
džentelmenas,” nes jis niekad 
nereikalavo pakelti atlygini
mo. '

To<kie darbininkai, kurie ver
giškai darbdaviams tarnauja 
pcų 40 metų ar daugiau, ne
kovodami už geresnes darbo 
sąlygas ir didesnį atlyginimą, 
gauna vietą laikraštyje nors 
.keliomis eilutėmis prisiminti. 
Darbdaviai norėtų, kad visi 
darbininkai vergiškai jiems 
dirbtų.

New Yorko gyventojas Mike 
Draper spaudoje rašo, kad 
jis siunčiamas į Pietų Vietna
mo sostinę Saigoną ir ten no
rėtų pasinuomuoti sau žmo
ną savaitei, mėnesiui ar me
tams.

Jis gauna paaiškinimą, kad 
laikraščiai “Vietnam Guardi
an” ir “Saigon Post” garsina 
Miss Lee agentūrą, kuri su
randa žmonas mokant po 
$100 į mėnesį ar daugiau. Jos 
agentūra yra netoli ameri
kiečių bazės.
4 Matote, koks amerikiečiams 
aflfankumas. Jie Saigone gali 
nusinuomuoti vietnami e t e s , 
kurios jiems atliks už ameri
kiečių dolerius žmonų parei
gas mėnesiui ar daugiau.

Mūsų finansais ir ginklais 
palaikomas Taivane diktato
rius čiang Kai-šekas, prieš 
daugiau kaip 20 metų 'pabė
gęs iš Kinijos, valdo 11 mi
lijonų taivaniečių ir du mili
jonus ten gyvenančių kinie
čių.

Ne tik kinečiai jo neken
čia, bet ir taivaniečiai. Tai- 
vano universiteto tarptautinių 
teisių profesorius Peng Ming- 
minas už pareiškimą taivanie
čių norų ir siekių buvo areš
tuotas. Pavyko jam pabėgti 
Šfredijon ir vėliau Londonan. 
Kitaip jis būtų nugalabintas.

Jeigu ne amerikiečių ap
sauga, tai Čiang Kai-šeko 
diktatūra ten susmuktų į ke
letą dienų.

Antikomunistinį konstitucijos 
skyrių Mokytojų Federacijos 

konvencija panaikino
Pittsburgh, Pa.— Didžiu- naudingą.

lė dauguma 954 Amerikos Konvencija pasisakė prieš 
Mokytojų Federacijos 54 karą Indokinijoje. Federa- 
konvencijos delegatų nubal- ei ja pirmiau laikėsi neu tra
savo panaikinti antikomu-i 
nistinį Federacijos konsti
tucijos skyrių, kuris draus
davo komunistams būti Fe
deracijos nariais. Siūlymą 
padarė Federacijos Pildo
moji Taryba, paaiškindama, 
kad tas skyrius palaiko dis
kriminaciją ir sykiu ragan- 
gaudiškumą, reakcijai labai‘“Down with Racism”.

Protesto rezoliucija
Priimta LLD suvažiavime 1970 m. rugpjūčio 20 

dieną Lietuvių Klube, Detroit, Mich.
Mes su giliausiu pasibaisėjimu žiūrime į tęsimą 

nelegalaus, nemoralaus Vietnamo karo. Kas savaitė 
ten vis tebekrinta po desėtkus mūsų jaunų vyrų. Kas 
savaitė šimtai būna sužeistų, kurių daugelis likusį gy
venimą pasiliks invalidais. O kiek žalos jie pridaro tam 
tolimam kraštui! Kiek ten nekaltų žmonių jie išžudo.

Mes protestuojame prieš šio karo tęsimą ir reikalau
jame, kad jis būtų tuojau nutrauktas ir kad visos Ame
rikos ginkluotos jėgos būtų besąlyginiai ištrauktos iš 
visos Pietrytinės Azijos — Pietų Vietnamo, Tailando, 
Kambodijos ir Laoso. Mes sveikiname tuos senatorius ir 
kongresmanus, kurie siekia priversti prezidentą Nixoną 
šį karą nutraukti. Patariame mūsų nariams balsuoti už 
tuos senatorius ir kongresmanus ateinančiuose rinki
muose.

iliai šiuo klausimu. Federa
cija dabar turi daugiau 
kaip 200,000 narių.

500 negrų ir baltųjų de
legatų konvencijos metu iš
ėjo laukan demonstruoti 
prieš Hilton Hotel prakti
kuojamą rasinę diskrimina
ciją. Jie nešė iškabas:

Ginklams nenaudoti jūrų dugno
Geneva.— Jungtinių Tau

tų Komitetui dėl taikingo 
naudojimo jūrų dugno Ta
rybų Sąjunga pridavė nau
ją ir visiems nuostabų siū
lymą, kad tarptautinių van
denų dugnas nebūtų naudo
jamas jokiems ginklams.

TSRS kartu reikalavo,

Kaltina katalikų bažnyčią
Washingtonas. — 500 ne-0 

grų katalikų laikė pirmąją 
negrų katalikų konvenciją, 
kurioje kaltino katalikų 
bažnyčią už visišką nesirū
pinimą negrų padėtimi.

Konvencijoje plačiai aiš
kinta, kaip katalikų vado
vai visada vengia negrams 
padėti, todėl tarp negrų ka
talikų bažnyčios įtaka nuo
lat mažėja.

Konvencijos dalyviai de
monstratyviai piketavo po
piežiaus delegato Raimondi 
rezidenciją ir jam pridavė 
konvenci j os reikalavi mus, 
tarp kurių reikalaujama, 
kad būtų paskirti 4 negrai 
vyskupai.

Kennebunk, Me. — Olen- 
chuko 13 metų duktė Mary 
rasta pasmaugta šieno kū
pėtoje. Policija ieško žmog
žudžio.

Japonai gali apsiginti
Washingtonas. — Senati

ms subkomitetas pareiškė, 
kad Japonija gali pati ap
siginti nuo užpuolikų, to
dėl Jungtinėms Valstijoms 
nėra reikalo pasižadėti Ja
poniją ginti.

Valstybės pasekret oris 
palitiniams reikalams, pir
miau buvęs ambasadorius 
Japonijoje, U. Alexis John
son aiškino, kad Japonija 
ir kitos Azijos valstybės 
privalo pačios išvystyti gy
nybos jėgas ir nelaukti iš 
Amerikos apsaugos.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
nedarbas tarp jaunimo pa
kilo iki 13.6 proc., tarp neg
rų — 30.2 proc.

Kairas, Egiptas. — Kelei
vinio traukinio vagonui nu
siritus nuo bėgių 24 užmuš
ti, 30 sužeista.

kad šis siūlymas būtų per
duotas svarstyti Jungtinių 
Tautų Asamblėjai, kuri su
sirinks rugsėjo mėn.

Prieš porą metų panašų 
pasiūlymą TSRS pridavė 
nusiginklavimo konferenci
jai, kuri ikišiol nieko tuo 
klausimu nenuveikė.

Peekskill, N. Y.-—Auto
mobiliui atsimušus į medį 
R. Hundley buvo užmuštas, 
vairuotojas F. A. Cavdlo bu
vo sužeistas. Jis kaltina
mas už vairavimą gerai įsi- 
gėrusio padėtyje.

Omaha, Neb. — Policija 
areštavo 15 militantų ne
grų, kuriuos kaltina' bom
bos padėjimu. Jai sprogus 
užmuštas policistas.

Leesburg, N. J. — Keturi 
kaliniai pabėgo iš kalėjimo.

Mirė J. J. Mockaitis

Trečiadienio rytą E. Ba
ranauskienė telefonu prane
šė, kad Bridgeporte staigiai 
mirė įžymus mūsų judėjimo 
veikėjas Juozas J. Mockaitis. 
Bus laidojamas penktadie
nio, rugpjūčio 28 dieną rytą.

Mūsų giliausia užuojauta 
draugei Mockaitienei ir vi
siems velionio artimiesiems.

J. J. Mockaičio mirtis yra 
labai skaudus nuostolis vi
sam Amerikos lietuvių pa
žangiajam judėjimui.

Kūnas pašarvotas Charles 
Daugiello Funeral Home 
798 Park Ave. Laidotuvės 
penktadienį, 11 vai. ryte. .

Rezoliucijų komisija
J. Miller
J. Grybas
K. Karosienė

Sveikinimo rezoliucija
Priimta LLD suvažiavimo 1970 m. rugp. 20 dieną 

Lietuvių Klube, Detroit, Mich.
Mes siunčiame karščiausius sveikinimus Lietuvos 

liaudžiai ir jos šauniajai vadovybei 30-ųjų išsilaisvinimo 
metinių proga. Koja kojon žengdama ir bendradarbiau
dama su kitontis tarybinėmis tautomis, Tarybų Lietuva 
gražiausiai suklestėjo ir ekonomikoje, ir kultūroje, ir 
apšvietoje, ir moksle. Mes, Amerikos pažangieji lietu
viai, didžiuojamės lietuvių tautos pasiekimais, socializ
mo keliu žengiąnt į naują ir šviesų rytojų.

Telydi dar didesni pasiekimai ir laimėjimai visus jū
sų žygius ir užmojus ateityje!

Rezoliucijų komisija:
J. Miller
J. Grybas
K. Karosienė

Reikia sulaikyti susinaikinimą
Ottawa, Kanada.— Jung

tinių Tautų generalinis sek
retorius Thantas, kalbėda
mas Pasaulio Federalistų 
sąjungos suvažiavimui, ra
gino viską daryti, kad bū
tų galima sulaikyti susinai
kinimą.

Thantas nurodė žmonių 
daugėjimo problemą, padi
dėjusį oro, žemės ir vandens

TSRS ir Prancūzijos 
militarai tarėsi

Maskva. — Prancūz i j o s 
militarine delegacija atvyko 
į Tarybų Sąjungą. Jai vado
vavo Prancūzijos generali
nio štabo galva gen. Pour- 
quet. Delegacija tarėsi su 
TSRS generalinio štabo vir
šininkais.

Prancūzijos delega c i j o s 
atsilankymas supuolė su 
Prancūzijos laivų eskadro
no atsilankymu tarybiniuo
se Baltiko uostuose.

Maskva.— Tarybų Sąjun
goje šiemet buvo geras pa
vasaris ir puiki vasara, tai 
manoma, kad šių metų javų 
derlius bus daug geresnis, 
kaip praeityje.

Washingtonas. — Romos 
katalikai gaus naują bibli
jos vertiiną, kuris pavaduos 
per pastaruosius 220 metų 
naudotą vertimą. Sakoma, 
šis vertimas būsiąs tobules-

teršimą, taipgi keleropai 
padidėjusią branduolinio 
susinaikinimo galimybę 
kas sudaro tikrą pavojų vi
sai žmonijai.

Jis aiškino reikalą pra
vesti Jungtinėse Tautose to
kias reformas, kurios sut
virtintų Jungtinių Tautų 
galią ir visų valstybių pa
reigą pildyti J.T. įstatymus.

Demokratai ragina iš 
Indokinijos trauktis
Grand Rapids. — Michi- 

gano valstijos demokratų 
konvencija priėmė rezoliu
ciją, reikalaujant ištraukti 
visas Jungtinių Valstijų 
militarines jėgas iki Kalė
dų.

Konvencija taipgi nutarė 
raginti Nixono administra
ciją suteikti s amnestiją vi
siems drafto priešams ir 
tiems, kurie atsisakė eiti 
militarinėn tarnybon, ka
dangi jie priešinasi Kongre
so nepaskelbtam karui, ku
ris yra nelegalus.

Jungtinių Tautų pastate, 
N. Y., prasidėjo pasitari
mai tarp Izraelio, Egipto ir 
Jordano. Pasitarimams va
dovauja Jungtinių Tautų 
specialia įgaliotinis dr. Jar- 
ringas. Jungtinės Valstijos 
tariasi su kitais diploma- 
matais dėl pailginimo 90 
mūšių pertraukos dienų.

Nixonas priešingas uždrausti 
napalmo, ašarinių gazų ir 
bakterinių ginklų naudojimą

Washingtonas. — Siūly
damas Senatui užgirti 1925 
metų Genevos sutartį, kuri 
draudžia kare naudoti nuo
dingus gazus ir bakterinius 
ginklus, prez. Nixonas nu
rodo, kad toji 85 valstybių 
užgirta sut artis nedrau- 
džianti naudoti napalmą, 
ašarinius gazus arba ugnies 
mėtymą.

Pasirodo, kad jis ir toliau

Mokslininkų protestas Amerikai
Maskva. — Tary b i n i a i 

mokslininkai pasiuntė Jung
tinėms Valstijoms protestą 
prieš nervų gazų palaidoji
mą Atlante už 283 mylių 
nuo Floridos. Mokslininkai 
nurodo, kad tie gazai gali 
numarinti vandenynų gyvū
niją ir užteršti Atlanto van-

Afrikos išsilaisvinimo problema
Addis Ababa, Etiopija.—0-----------------------------------

Afrikos Vienybės Organi
zacijos suvažiavime šios or
ganizacijos generalinis sek
retorius pareiškė, kad pil
nam Afrikos išlaisvinimui 
susidaro vis daugiau sunku
mų kiekvienais metais.

Portugalijos kolonistai, 
kariaudami su kolonijų lais- 
vintojais, užpuola ir kaimy
nines tautas, išbombarduo- 
ja kaimus ir miestelius, pa
daro daug nuostolių.

Anglijos ginklais remia
ma Pietų Afrika padeda 
Portugalijai kariauti Ango
loje ir Mozambique. Tuo ir 
Anglija prisideda prie karo 
už kolonijų išlaikymą ir af
rikiečių pavergimą.

Afrikos Vienybės Organi
zacijoje dabar yra 41 Afri
kos nepriklausoma valstybė.

Varšuva.—Atvyko Kini
jos ambasadorius Kuangas 
ir atsteigė ambasadorinius 
ryšius su Lenkija, kurie bu
vo nutraukti nuo 1967 m. 
Manoma, naujasis Kinijos 
ambasadorius atnaujins pa
sitarimus su Jungt. Vals
tijų ambasadorium Lenki
joje.

Legalizavo Kompartiją
Beirutas.— Lebanono val

džia legalizavo Komunistų 
Partiją, kuri turi daug įta
kos arabų kovose prieš ag
resorius.

Lebanono delegacija išvy
ko į Tarybų Sąjungą tartis 
dėl ilgų metų prekybinės, 
kultūrinės ir turistinės su
tarties.

Saigonas.—Prez. Nixonas 
davęs įsakymą visomis oro 
jėgomis bombarduoti Kam
bodijos partizanus ir padėti 
militariniam režimui apgin
ti sostinę, kuri dabar yra 
partizanų apsupta.

kare nusprendęs tęsti na
palmo ir kitų chemikalinių 
bei bakterinių ginklų 
naudojimą. Atrodo, jis vi
sai nesiskaito su Jungtinių 
Tautų Asamblėjos nutari
mu visur drausti tokius 
ginklus. Prezidento Nixono 
administracija, Pentagonas 
ir napalmo bei kitų panašių 
chemikalų gamintojai tvir
tina, kad tokie ginklai rei
kalingi tik apsigynimui.

denis.
Prie tarybinių mokslinin

kų protestų prisidėjo ir kai 
kurie šalių mokslininkai. 
Nemažai valstybių taigpi 
protestuoja.

Nervų gazai buvo nuskan
dinti su visu laivu. Visa 
operacija kainavo $2,305,000.

Japonijos komunistai 
plečia savo veiklą .

Tokijas.— Užsienio diplo
matai pripažįsta, kad Japo
nijos Komunistų Partija 
smarkiai žengia pirmyn, 
jos įtaka masėse auga.

Partija turi apie 300,000 
narių, o partijos organas 
“ Akahata” turi daugiau 
kaip 400,000 skaitytojų. Ki
ta partijos spauda taipgi 
plačiai skaitoma.

Parlamentiniuose ri n k i- 
muose partijos kandidatai 
gavo 3,200,000 balsų, 
ja visur kovoja už 
žmonių reikalus, už 
prieš imperializmą.

Parti- 
darbo 
taiką,

Maskva. — Čia atvyko Fi
lipinų parlamento delegaci
ja, kurią iškvietė Tarybų 
Sąjungos Draugiškumo 
Draugijos.

Allentown, Pa. — Nusly
dus nuo kelio autobusui, ku
ris vežė senyvas religines 
lenkų moteris į Čestochovos 
koplyčią, sužeista 39 mote
rys.

Kairas. — Egipto ir Irano 
valdžios nusitarė užmegsti 
diplomatinius ryšius, kurie 
buvo nutraukti prieš 10 
metų.

Tokijas. — Japonijos Stu
dentų Federacija pasmerkė 
trockistų studentų veiklą ir 
nutarė trockistus triukšma
darius išmesti iš Federaci
jos.

Pittsburgh, Pa. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų generali
nis prokuroras Clark apsi
ėmė vadovauti kovai prieš 
visuomeniniams tarnau t o- 
jams draudimą streikuoti, 
nis.



2 puslapis Penktadienis, Rugpiūčio (August) 28, 1970,

V n T C If VI LITHUANIAN*4 IB M ■> V *1 SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

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

Sen. Fulbright pasiūlymas
ŠĮ vedamąjį rašant derybos tarp izraeliečių ir arabų 

dar nėra prasidėjusios. Bet manoma, kad jos greitai tu
rės prasidėti. Jos eis ne tiesiai tarp izraeliečių ir arabų, 
bet per Jungtinių Tautų atstovą švedą Jarringą. Labai 
gerai, žinoma, kad paliaubos nėra laužomos ir kad tuo 
būdu susitarimui šį karą baigti yra gera proga.

Natūralu, kad derybų išvakarėse kalbama apie vi
sokius pasiūlymus kaip Vidurio Rytuose atsteigti pasto
vią taiką. Mūsų šalies Kongreso Senatinio užsienio rei
kalais komiteto pirmininko senatoriaus J. W. Fulbrighto 
pasiūlymas vertas rimčiausio dėmesio. Jis siūlo, kad Iz
raelis išsikraustytų iš visų per 1967 metų karą užimtų 
arabiškų žemių, kad didžiosios valstybės garantuotų Iz
raeliui sausimą nuo užpuolimų ir kad Vidurio Rytuose 
būtų įkurta taikai palaikyti policija.

Dar mažai tesigirdi atsiliepimų į šiuos senatoriaus 
Fulbright pasiūlymus. Tik Tarybų Sąjunga tuoj užgyrė 
jo reikalavimą, kad izraeliečiai sugrąžintų visas arabų 
žemes. O kas liečia jo pasiūlymo kitus du punktus, dar 
neturime tarybinės vyriausybės pasisakymo.

Koks yra Amerikos vyriausybės nusistatymas? Vei
kiausia greitoje ateityje išgirsime. Tik vienas gana įta
kingas balsas jau pasigirdo. Demokratų partijos kandi
datas į New Yorko valstijos gubernatorius Arthur Gold
berg pareiškė, kad jis nesutinka su Fulbright pasiūlymo 
punktu dėl Izraelio pasitraukimo iš visų užimtų sričių. 
Jis sako, kad Izraelio saugumui labai reikalingos taip 
vadinamos Golano aukštumos. Tai reiškia, kad jis norėtų, 
kad šita didelė arabų teritorija būtų inkorporuota į Iz
raelio teritoriją. Labai galimas daiktas, kad tokio nu
sistatymo griežtai laikysis ir Izraelio valdžia būsimose 
derybose. Žinoma, tai reikštų, kad iš tų derybų niekas 
neišeis, nes iš visų pareiškimų ir pasisakymų seniai aiš
ku, jog arabai nėra pasirengę palikti Izraeliui nors vieną 
savo žemės pėdą.

Kaip ten bebūtų, visas pasaulis laukia derybų. Tik
tai jose, aišku, paaiškės visų nusistatymai.

Visi geros valios žmonės trokšta deryboms pasise
kimo. Šis Vidurio Rytuose karas ir įtampa teršia tarp
tautinę atmosferą ir žaloja pasaulinės taikos reikalą.

Pastaba: Derybos jau prasidėjo pereitą antradienį.

Kas ką rašo ir sako
IR VĖL APIE 
KOMUNIZMĄ

Gal ir natūralu, kad Chi
cagos kunigų organas ko
munizmo ir komunistų ne
išleidžia iš lūpų nė vienai 
dienai. Jam jie baisiai ne
patinka, ir todėl jis jais 
gąsdina savo nelaimingus 
skaitytojus. Bet kartais 
“Draugo” redaktoriai ima 
ir nemokamai komunistus 
gan gražiai papopuliarina. 
Antai, rugp. 14 d. ilgame 
vedamajame, kurį pasirašo 
Pr. G r., skaitome:

‘ ‘ Komun ištinę p r o paganda 
yra tokia drąsi, kad ji pa
naudoja visas priemones 
savo .idėjoms paskleisti. Ji 
yra tokia lanksti, kad tik 
gerai komunizmo veiklos 
būdus pažįstą ir tikrai at
sparūs sugeba ją laiku su
prasti ir atremti... Ko
munizmas jau turi pakan
kamai patirties propagan
dos priemonėmis pasiekti 
žymių rezultatų, - jeigu ją 
nuolat naudoja ir savo idė
jomis skverbiasi pamažu, 
prisitaikydamas prie kiek
vieno krašto sąlygų...”

ninkai, neatsikl'ausę Ben- 
pa- 
su 

tan 
ir

druomenės narių, yra 
sišovę bendradarbiauti 
komunistine Lietuva ir 
dumblan nugramzdinti 
visą Bendruomenę.”

Kas liečia mūsų brolius 
Chicagos menševikus, tai 
didesnės nuodėmės nė pats 
velnias nebegalėtų išgalvo
ti!

GARBINA
LIETUVIŠKŲ
BANDITŲ TERORĄ

A. PETRIKĄ

Pamokanti kelionių knyga

lietu- 
mėne-

So. Bostono “K.” (rugp. 
19 d.) ikoksi ten J. Rainis 
rašo apie poros Lietuvos 
Čekiškės miestelio) komu
nistų vadų, patekusių anais 
metais į lietuviškų fašisti
nių banditų rankas, likimą:

“D. Gulubas, vokiečiams 
bolševikus išmušus, sulau
kė tragiško galo. J. Kra
sauskas mirties išvengė, bet 
per visą vokiečių viešpata
vimo laiką išbuvo už spyg
liuotų vielų. O antrą kartą 
bolševikams į mūsų tėvynę 
atsirioglinus, jis pasidarė 
dar didesniu ir žiauresniu 
bolševiku veikėju. Bet par
tizanai jį taip sutvarkė, 
kad jo kaulus tik po de
šimt metų surado.”

Aišku, ikad J. Rainis yra 
pabėgėlis. Aišku, kad jis 
buvo vienas iš tų “partiza
nų,’’ kurių rankos suteptos 
J. Krasausko krauju.

Ir prieš katalikų bažnyčią
NORS nėra garsiai kalbama, bet visi žino, kad ka

talikų bažnyčia per metų metus deda labai dideles pa
stangas pasiekti ir laimėti po savo sparnu Jungtinių 
Valstijų juoduosius žmones. Keista ir tas, kad katalikų 
bažnyčia viešai nesigiria savo pastangų rezultatais. Ne
teko matyti, kad kur nors būtų buvę viešai paskelbta, 
kiek šiandien Amerikoje yra juodųjų (negrų) katalikų. 
Aišku, kad jų yra,

Daugelio nuostabai išgirstame, kad šiomis dienomis 
šalies sostinėje Washingtone įvyko negrų pasauliečių ka
talikų suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 500 žmonių. 
Jie labai labai rimtai svarstė visą eilę opių klausimų. 
Jie priėmė aštrią rezoliuciją su skundais ir ją įteikė Po
piežiaus atstovui (jo sekretoriui) Amerikoje Luigi Rai
mondi.

Juodieji katalikai sako, kad katalikų bažnyčios įta
ka juodųjų žmonių bendruomenėje yra labai nusmukus. 
Todėl, kad katalikų bažnyčia nenori arba negali supras
ti juodųjų žmonių padėties ir nusistatymo. Jie sako, kad 
katalikų bažnyčios galvos turi suprasti, kad jie pirmoje 
vietoje yra juodieji, o tik paskui katalikai. Jie reikalau
ja, kad jiems būtų duotas juodas vyskupas. Jie reika
lauja, kad katalikų bažnyčia pripažintų ir gerbtų juo
dųjų žmonių kultūrą, tradicijas ir papročius.

Įdomu ir tas, kad apie 150 konvencijos dalyvių susi
rinko prie popiežiaus atstovo rezidencijos ir reikalavo, 
kad jis asmeniškai pasirodytų ir jų rezoliuciją priimtų. 
Bet gavo atsakymą, kad paties atstovo nėra namie, kad 
jis yra kur nors “išvykęs.” Atstovo sekretorius priėmė re
zoliuciją ir pažadėjo ją įteikti “jo ekselencijai” Luigi 
Raimondi.

Tai dar viena savo rūšies “revoliucija” Amerikos ka
talikų bažnyčioje. Atrodo, kad nebus lengva ją nuslo-

APGAUTI AUKOTOJAI 
TURĖTŲ REIKALAUTI 
SUGRĄŽINTI
JIEMS AUKAS

Kanadiškių pabėgėlių laik
raščio “NP” naujasis redak
torius vanoja kailį vysku
pui Brizgiui už apgavimą 
katalikų, kurie aukojo pa
statymui “lietuviškos ko
plyčios” Romoje. Jis rašo:

Beveik visi užsienių 
vių laikraščiai ištisus
sius spausdino vysk. V. Briz
gi© siunčiamus apmokamus 
skelbimus, kuriais lietuviai bu
vo kviečiami aukoti “Lietuvos 
kankinių koplyčiai” Romoje 
įrengti. Dabar paaiškėjo, kad 
koplyčia pavadinta “Gailestin
gosios Motinos” vardu, o Lie
tuvos vardas koplyčioje apla
mai tik “atidžiai įsiskaičius” 
tepastebimas. Tai būtų viena 
medalio pusė. Aukotojai, ku
rie “lietuviškai” koplyčiai 
statyti vysk. Brizgio adresu 
pasiuntė šimtus tūkstančių 
dolerių, matyt, turi teisę kel
ti klausimą, kad koplyčios 
ganizatoriai neišpildė 
žadėjo.

to,
or
ką

kai
Pa-

Ragina amerikiečius 
trauktis iš Japonijos
Washingtonas.— Kongre

siniame liudijime sen. Sy
mington pasakė, kad iš Ja
ponijos ir Okinavos reikia 
ištraukti amerikiečių mili- 
tarines jėgas.

Nuo 19 metų po pasira-

šymo taikos sutarties su Ja
ponija Jungtinės Valstijos 
kasmet išmoka po bilijoną 
dolerių išlaikymui 100,000 
amerikiečių karių 245 bazė
se Japonijoje ir Okinavoje.

Manila, Filipinai. — Indi
jos 19 metų gražuolė Zeenat 
Aman laimėjo 1970 metų 
Azijos gražųplių kon testą.

iNEDOVANOJA 
IR NEATLEIDŽIA t • . •

Buvo manyta, kad 
praeis taip vadinamos
šaulio Lietuvių Bendruo
menės viršininkų rinkimai, 
Chicagos menševikų “Nau
jienos” pamirš jos vadovy
bės visas nuodėmes. Apsi
rikta. Jos tebetęsia prieš 
ją karą dar su padidinta 
energija. Antai, sieksninia
me vedamajame “Vadai 
baigia gramzdinti Bendruo
menę” (rugp. 17 d.) be jo
kio pasigailėjimo jie vėl 
plakami. “N.” šaukia: 

. “Jau minėjome, kad mažos 
mūsų politinės grupės agre
singi nariai įkopė į Lietu
vių Bendruomenės vado
vybę ir ten iki šio meto 
laikosi. Fantastiškais pla
nais ir užsimojimais jie su
gebėjo išskirti Bendruo
menę iš didžiosios lietuvių 
tremtinių masės, o dabar 
jau pradeda pačią organi
zaciją gramzdinti.”

Ir sužinome, Ikąd tas 
“grąmzdinimas” jau yra 
prasidėjęs, bet ne iš čia, o 
net iš tolimosios Vakarų 
Vokietijos. Prašome: “Vo
kietijos L. Bendruomenės 
valdybą turintieji frontį-

Ar vis dar negalima 
apsispręsti?

Kurie manote Laisvės 60- 
mečio Albume įsiamžinti, 
prašome tai padaryti nedel
siant. F

Ypatingai labai artimi 
“Laisvės” draugai savo del
simu daro prastą pavyzdį 
kitiems.

Laiko jau nedaug. Jeigu 
visi nerangieji “užpuls” Al
bumo redaktorių paskutinė
mis dienomis, ar įsivaizduo
jate, kiek apsunkinimo jam 
ir visai komisijai jie pada
rys?! O juk norime, kad 
visas šis keblus darbas būtų 
užbaigtas kuo tvarkingiau
siai.

Paskutinėmis dienomis 
reikės visą Albumo turinį 
sudėstyti alfabetiškai ir su- 
numeriuoti. Reikės viską 
patikrinti — ne vieną, bet 
keletą kartų, ir ne vienam, 
bet keletui asmenų.

O jei viską jau užbaigus, 
ims ir atbildės dar keletas 
nerangiųjų—ir vėl teks visą 
darbą pertvarkyti: peral- 
fabetuoti, pernumeriuoti!

Lai nepyksta atsilikėliai, 
jei paskutinėmis valando
mis atsiradę bus nepriirųti.

Organizacijoms
Kai kas kelia klausimą, o 

kaip su organizacijų kuopo
mis — ar galima ir jas į 
Albumą įdėti? Taip, gali
ma. Jos irgi gali pasiimti 
puslapį ar puspuslapį ir 
parašyti trumpus apie sa
ve bruožus.

Tik, susimildami, pavie
niai ir organizacijos, būki
te saikingi! Dažnas pasi
ima pusę ar ketvirtį pusla
pio, o prirašo tiek, kad ne
tilptų nei į čĮu ar tris pusla
pius. Reikia trurppų bruo
žų, o ne “mįąsterpysių.” Ęąi 
prirašoma per daug, tai lei
dinio redaktoriui būna labai 
labai gunku išrankioti brąn- 
duplelius iš balasto. SV

buvusi Serbijos sostinė Be- 
logradas, išsidėstęs ant 
kranto “slaunaus” D u n o - 
jaus, apdainuoto net ir lie
tuvių dainose. Toji upė sa
vo vandeniu gaivina tris 
sostii^es: Vieną, (Austri
jos), Budapeštą (Vengrijos) 
ir Bielogradą (Jugoslavi
jos). Į Federatyvinę Jugo
slavijos (Pietų slavų) Liau
dies Respubliką įeina net 
šešios slavų liaudies respub
likos: Serbija, Chorvatija, 
Slovėnija, Bosnija-Hercogo- 
vina, Makedonija ir Juod
kalnija. Visi jie slavų kil
mės žmonės ,bet jų kalba 
(dialektas) daug kuo ski
riasi. Skirtingi net jų raš
menys* vieni vartoja loty
nų kalbos alfabetą (kaip 
lietuviai) kiti “kirilicą,” 
kaip rusai ar graikai. Ti
kyba — daugiausia pravo
slavų, nors yra katalikų ir 
mahometonų. Jugoslaviją 
užima didelę Balkanų pu
siasalio dalį. Jos istorija se
na, gili ir plati. Jos žmonės 
iškentėjo.' daug vargo sve
timųjų—ypatingai turkų — 
vergovėje. Turkai Balkanus 
ilgai valde ir paliko daug 
savo pėdsakų; Albanija ir 
šiuo metu yra mahometo- 
niška. Jie išgyveno ir hit
lerinių vokiečių sunkią oku
paciją.

O kokią puikią istorijos 
pamoką autorius duoda apie 
Vokietiją — prieškarinę, 
hitlerinę ir dabartinę. Skai
tydamas jo knygą matai tą 
žiaurų vaizdą, kurį sukėlė 
žmogėdros Hitlerio vedami 
sužvėrėję vokiečiai! Ir da
bar dar Vakarų Vokietijo
je hitleriniai generolai, pa
dedami Vąkarų imperialis
tų, skiepija jaunosioms, vo
kiečių kartoms naujo karo 
būtinumą.

Justo Paleckio apybrai
žos, tai istorijos pamokos. 
Gaila tik, kad trumpoje ap
žvalgėlėje negalima jų visų 
iškelti visas apibudinti. O 
jos tokios įdomios! Net ir 
toli nuo Tėvynės autorius 
rado lietuvių, su jais pasi
kalbėjo, pasiginčijo. Kai ku
rie jų buvo draugiški, kiti 
priešiški. Tolimoje Austra- 

Visai teisingi žodžiai, lijoje, anoj pusėj žemės ru-

1969 m. Vilniaus leidykla 
“Vaga” išleido įžymaus T. 
Lietuvos, ir visos Tarybų 
Sąjungos, visuomenės vei
kėjo, publicisto, rašytojo 
bei poeto, Justo Paleckio, 
395 puslapių memuarinį vei
kalą — “Kelionių knygą,” 
kurioje jis labai įdomiai ap
rašo pusės pasaulio kraš
tus, kuriuose jam teko lan
kytis.

Justas Paleckis, anksčiau 
buvęs T. Lietuvos preziden
tu, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Tautų Seimo (Se
nato) pirmininku Maskvoje, 
yra Tarpparlamentinės Tau
tų Sąjungos nariu, kurioje 
jis atstovauja T. S-gai. Šio
se pareigose dirba jau keli 
metai. O kad minėtojiTarp- 
parlamentinė Tautų Sąjun
ga periodiškai laiko savo 
konferencijas įvairiose šaly
se, tad ir Justui Paleckiui 
teko tose šalyse lankytis. 
Tai didelės bei rimtos par
eigos, kuriose aptariama 
pasaulio tautų gyvenimas, 
jų įstatymai, numatomi pa
gerinimai, reformos ir kiti 
reikalai.

Ši knyga, tai 15 metų dar
bo vaisius. Čia sukaupta 
50-ties šalių veidai ir profi
liai. Dėlto knyga rašyta 
skirtingais periodais.

Knygoje įtalpintos 23 
apybraižos. Kai kurios jų 
seniau buvo išspausdintos 
žurnale “Švyturys” bei ame
rikiečių laikraščiuose — 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” 
Ruošiant šį leidinį, jos bu
vo perredaguotos ir papil
dytos. Knyga gausiai ilius
truota nuotraukomis-vaiz
dais, kai kurie jų spalvoti. 
Yra ir autoriaus: sukurtų 
eilėraščių. Visa tai kūrinį 
paįvairina, daro jį įdomes
niu, patrauklesniu. Įžangos 
žodžio pabaigoje autorius 
sako:

“Taigi į šias apybraižas 
reikėtų žiūrėti kaip į savo
tišką vienos ar kitos šalies 
nuotrauką, fiksuojančią tam 
tikrą istorijos momentą. Ži- 
n o d a m a s vėlesnius įvy
kius, skaitytojas turės me
džiagos palyginimams, išva
doms, apibendrinimams.”

Kiek daug informacijos, 
pavyzdžiui, autorius pa
teikia apie Indiją. O ten 
gyvenimas kinta sparčiais 
tempais. Anglijos imperia
listų užguita Indija, viepa 
turtingiausiu pasaulio kraš
tų, dabar atgyja, kuria nau
ją gyvenimą, naikina oku
pantų paliktą vargą, prie
tarus ir kt.

^ugp^ląvįja
Nepaprastai įdomiai nu

piepta Jugoslavijos panora
ma. Jos sostinė Bįelogrądas 
(Baltasis miestas), kadaise

tūlio esančioje, jis turėjo 
ginti tarybinę Lietuvos san
tvarką nuo pabėgusių iš 
Lietuvos hitlerininkų šmeiž
tų. Atvykus jam į Sidnė
jaus miestą, reakcingi dipu
kai jį puolė savomis atako
mis, kurias jam teko at
mušti :

“Reaguodamas į saujelės 
įžūlių jaunuolių išpuolius, 
inspiruotus pabėgusių iš 
Lietuvos reakcinių elemen
tų bei karinių nusikaltėlių, 
pasikalbėjimuose su žurna
listais turėjau progą at-

“Laisves”. skiltys atdąrps 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės pfųga.

RYTAS
Balzgani šešėliai dingo, 
Jąu dąngus pąraųdo.
Rytas brėkšta stebuklingas, 
žvaigždės smuiku rauda....

Skamba jųokąs šaltinėlio, 
Lengvas, tartum .pųkas.
Stovi pilys balto smėlio, — 
Tąi pakilęs rūkas.

Plaukia svajos, tartum upė
Mėlyna pašvąiste,
Tylumoj miųtis apsupo
Žydro rūko skraistė...

Žalią tylą tebegriebia
Beržo kasos ilgos...
Ašara gaili nurieda
Nuo rasotos smilgos...

Rytas brėkšta stebuklingas,
Rūkąs tąpiąą gaudo, , 
Liejas pąsąka svajingą, 
žvaigždės smuiku rauda

Adomas šįjii^as

skleisti šlykščius buržuazi
nių nacionalistų darbus^ 
Priminiau apie jų talkinin
kavimą hitl erininkams, 
apie šimtus tūkstančių Lie
tuvoje nužudytų žmonių,^ 
Buvę hitlerininkų sėbrai da 
ir dabar skleidžia melus, 
klaidina tikrovės nežinantį 
jaunimą, atsitiktinai sveti
muose kraštuose atsidūru
sius žmones” (psl. 335).

Tokiuose ginčuose guriuo
se reikia ginti savo šalį, 
gerb. J. Paleckis yra kom
petentingas tribūnas!

Gerbiamas Redaktoriau, 
Perskaitęs Miko Detroi- 

tiečio straipsnį “Ignalinos 
Gudukas nesuprato”, tilpusį 
“Laisvės” 44 numeryje ir 
pritardamas Reda k c i j a i, 
kad polemika paliestais 
klausimais baigta, prašau 
man leisti pareikšti vieną 
pastabą.

Drg. M. Detroitietis at
siliepdamas į mano teiginį* 
kad Lietuvoje kaip ir viso
je Tarybų Sąjungoje veikia- 
tarptautinės taisyklės regu
liuojančios eismo saugumą, 
kategoriškai užginčija, kad 
tas netiesa ir klausia kurgi 
ir kokie tie tarptautiniai įs
tatymai ? Atsakydamas į 
klausimą paaiškinu:

1968 m. spalio mėn. 7 ir 8 
dienomis Austrijos sostinė
je Vienoje įvyko Jungtinių 
Tautų Ekonominės ir Socia
linės tarybos sukviesta kon
ferencija eismo saugumo 
klaus i m a i s. Plenariniame 
posėdyje buvo priimta vie
na konvencija eismo saugu
mo ir antra — kelio ženk
lų ir signalų klausimais. 
Pirmąją konvenciją tuo lai
ku pasirašė 30 valstybių ir 
kelio ženklų konvenciją 39 
valstybės. Tarybų Sąjunga 
pasirašė abi konvencijas, 
tad jos veikia ir Tarybų 
Lietuvoje. Tad štai kur fe) 
įstatymai, apie kurijos 
gerb. M. Detroitietis klau
sia.

Plačiau apie minėtas tarp
tautines konvencijas apra
šyta TSRS Vidaus Reikalų 
Ministerijos Mokslinio—ti
riamojo instituto eismo sau
gumo klausimais leidinyje 
“Eismo saugumo proble
mos” informacinis rinkinys
1969 m. I-o j i laida 28-34 
puslapiai (ĮRinkinys rusų 
kalba).

Baigdamas nuošir d ž i a i 
linkiu Mikui Detroitiečiui 
žvalios nuotaikos, geros 
sveikatos ir ilgų darbingų 
metų kultūros baruose.

Su pagarba
Juozas Gudukas 

Ignalina
1970 m. rugpiūčio 5 d.

Shenandoah, Pa.k,
Mirė Charles Matuza, 78 

metų amžiaus. Mirė Dela
ware Valley ligoninėj, Bris
tol, Pa. Kūnas pašarvotas 
Oravitz Funeral Home, N. 
Jardin ir W. Lloyd Sts. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 29 d., Calvary Hill 
kapinėse.

Velionis paliko nubudime 
žmoną Ęmily, sūnų Albert 
(sūnus Leo mirė 1969 m.), 
tris ąnūkus ir dvi proanū
kes. Apįe metą ląiko gyve
no siu žiųoną Emily pas sū
nų Albertą, kuris šią liūdną 
žinių prąųešė telefonu iš 
Shenandoah’rio “Laisvės” 
raštinei. .

Velionis Charles Matūra 
yra senas laikraščio 
sjęąitytojas ir rėmėjas. Ti
kimės, kad iš Shenaiųdoato 
kas nors pląčiau parašys 
apie jį.
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San Francisco, Cal.
šis tas iš mūsų padanges
Liepos mėnesį puikiai pik- 

^•oikavome Nelės ir Antano 
Valaičių jaukioje rezidenci
joje bei jų žaliajame sode 
Hayward, Calif. Iš tikrų
jų, tenka pasidžiaugti mūsų 
sėkmingomis išvykomis ir, 
be abejo, turėtum būt gau
siai dėkingi geros valios 
žmonėms už nėpašykštėji- 
mą savo puikiųjų sodybų 
pobūviam su vaišėmis.

Minimas pobūvis bei pie
tūs buvo suruošta Oaklan- 
do LLD kuopos narių, žy
mėtina, kad kažkaip mūsų 
pobūviai bei išvykos veik 
visada būna skaitlingesni ir 
svečių nuotaika jaukesnė 
gerųjįj žmonių rezidencijo
se, negu salėse.

Šiame piknike apsčiai 
darbavosi Violeta Taraškie- 
nė, Ksavera Karosienė, Ne
lė Valaitienė ir Frank Ma- 
chulis.

Beje, šio pikniko komisi
jos vienai narei pusėtinai 
susirgus, šeimininkė Nelė 
atliko jos darbo dalį su 
priedu. Sergančioji narė 
buvo Dorothy Machulis. 
Linkėtina Dorothei pilnai 
susveikti iki sekančio oak- 
landiečių pobūvio bei pikni
ko.

Liepos mėnesį oaklandiš- 
kis Ignas Kamarauskas su 
žmona Martha išvyko j Lie
tuvą. Linkėtina Ignui ir 
Marthai puikiausios 
viešnagės po gražiąją Lie
tuvą.

Viešnia
Marytė Macijauskienė

Kaunietė žurnalistė Mary
tė Macijauskienė prieš mė
nesį atvyko iš Lietuvos į 
Santa Monica, Calif., pas 
tetą Anna Andrius. Ta pro
ga ši maloni viešnia atsilan
ko ir San Francisco miestą 
pamatyti. Viešnia keliom 
dienom bvo apsistojusi. Ksa
veros ir Juozo Karosų re
zidencijoje. Ta proga rug- 
piūčio 2 dieną Ksavera su
kvietė savo draugus, bičiu
lius supažindinti viešnią 
Marytę su San Francisco ir 
apylinkės lietuviais. Prie 
užkandžių ir kavutės, Ma
rytė labai įdomiai papasa
kojo apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą, jų šiandieninius 
atsiekimus, mokslą, medika- 
lę Lietuvos žmonių gyven
tojam paslaugą ir t. t.

Dėka Ksaverai Karosįe- 
nei ir Valei Sutkienei vieš
nia gavo progą pamatyti 
Kalifornijos gražiuolius 
milžinus raudonmedžius ir 
San Francisco ir apylinkės 
įdomesnes vietoves.

Antras piknikas
^Galime sakyti, kad rug

pjūčio 16-tą d. San Francis
co LLD kuopos įvykęs pik
nikas buvo visapusiai sėk
mingas ir malonus. Visų 
pirma jis įvyko gražioje 
Mill Valley, Cak, artistais 
apgyventoj vietoj ir svetin
gų žmonių Petro ir Mildu
tės Williams žalioje ir žy
dinčių gėlių rezidencijoje. 
Tiesa, panašiose išvykose 
tūliems žmonėms tenka ne
maža darbo. Ypatingai ne

lengva su pietų ruošos dar
bu. Šiuo kartu šie nenuils
tanti draugai pusėtinai pa
sidarbavo: Mildutė ir Pe
tras Williams, Marytė ir Jo
nas Ginaičiai, Valiūtė But
kienė, dažni prie darbo sa
vo rankų pridėję jai Telde- 
lė King ir J. Mozūraitis.

Varde kuopos narių ir 
pobūvio ruošėjų didelis pa
dėkos žodis šeimininkam 
Williams ir kartu visiems 
dirbusiems. Prie to, nema
žas padėkos žodis svečiam 
už dovanas.

Tenka pridėti, kad, šis po
būvis buvo ne bile koks, nes 
paaiškėjo, kad yra šeimi
ninkų Mildutės ir Petro ve
dybinio gyvenimo ir dar Pe
tro gimtadienio sukaktis. 
Prie to, paaiškėjo, rugpiū- 
čio mėnuo yra gan turtin
gas gimtadieniais. Pavyz
džiui, va mūsų LLD kuopos 
narės ir gan judrios Ago
tėlės Norkienės yra 87-ųjų 
metų sukaktis, Valytės But
kienės, Connie Mugianie- 
nės ir Frank Machulio su
kaktys. Veikiausia ir dau
giau randasi šį mėnesį gim
tadienių, bet sunku visus 
sužinoti.

Kalbant apie gimtadie- 
inius, kažkaip be torto ir il
giausių metų dainų, juos ne
galima užbaigti. Nepaprasto 
grožio momentaliai atsira
do ant stalo celebrančių A. 
Norkienės ir V. Butkienės 
atgabentas sudėtinis tortas. 
Tuoj ir pasipylė ilgiausių 
metų dainos ir nuoširdūs 
linkėjimai.

O, beje, šioje išvykoje tu
rėjome malonų svetį iš gan 
toli, tai Gene Stanley (Sta- 
nelį) iš New Jersey valsti
jos. Eugenijus yra Juozo 
ir Ksaveros Karosų dukros 
vyras. Taipgi Juozas Karo
sas su savo maloniu žentu 
Staneliu tik buvo grįžęs su 
nušvitusiu veidu iš tolimos 
Alaskos. Jie ten praleido 
dvi savaites bežve jodami. 
Juos sužavėjo Alaskos gra
žūs, įdomūs gamtovaiz
džiai. Pavyzdžiui, juodu už
klausiau, kaip patiko Alas
ka? Jie atsakė: Sunku ras
ti žodį apie įgytus įspū
džius Alaskoje.

Tačiau jie priminė, kad 
vykstant į Alaską, reikia 
vežtis ten nemažas maiše
lis dolerių, nes ten gyvuoja 
nemaža prabanga, dar ver
ši ja mūsiškę.

Sueigoj buvo malonu ma
tyti Verą Kisielienę su savo 
puikiu sūnumi iš Sanoma, 
Calif.

Na, su tuo baigėsi gražio 
sįos rugpiūčip dienelės įdo 
mūs įspūdžiai.

O, beje,, dar tenka pri 
durti, kad sueigoje tekp 
truputį pasikalbėti su ne
sveikuojančiu mielu draugų 
Aleku Taraška. Džiugu, kad 
jis nepraleidžia mūsų su
eigų > bei parengimų. Drgp 
Taraškos sveikata nelabai 
žymiai, bet tvirtėja ir, be 
abejo, tas mūsų gal pui
kiausias vaistas laikas mo
kės jį pagydyti.

Aname San Francisco 
LLD 153 kuopos posėdyje, 
tarp kitko, nutarta vienąs

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marijona Staugaitis
Mirę rugpiūčio 25, 1938 n}.

Jau dveji metai kai mirė mano mylima žmo
na. Dar vis negaliu jos pamiršti. Liūdna be jos.

Viųcąs Staugaitis
W. Suffįeld, Conn. :

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Aido choro metinis są
skrydis (piknikas) įvyko 
rugpiūčio 16 dieną gražia
jame Olympia Parke. Die
na buvo graži, čia suvažia
vo daug meno mylėtojų ir 
Aido choro rėmėjų.

išis parengimas buvo su
ruoštas rūpesčiu Yvonne 
Šnaras ir jos sūnų ir se
sutės Ona Perry. Jiems pa
dėjo jų brolis Billy Dauk- 
šys ir jo sūnus Billy jau
nasis ir Aido choro moky
tojas Albertas D aukš y si. 
Ačiū Yvonne Šnaras už pa
gamintus skanius pietus,

Valgius svečiams išdalino 
Irena Janulienė, Veronika 
TraJkimienė, Domicėlė Lu- 
kienė, Helen Smith ir R. 
Janulis.

Čia Aido choras ir jo ta
lentai davė gražią dainų 
programą. Aido choras su
dainavo, vadovybėje moky
tojo Alberto Daukšio, ketu
rias liaudies dainas. Irena 
Janulienė, Jonas Sabaliaus
kas ir mokytojas Albertas 
visi dainavo solus ir du
etus.

Čia reikia pasakyti, kad 
visa dainų programa buvo 
graži, žavėtina, taip, kad 
svečiai karštais plojimais 
priėmė šį gražų dainavimą, 
nenorėdami jų paleisti.

Irena ir Albertas ką tik 
buvo sugrįžę iš Dainų šven
tės Lietuvoje. Jie ten dai
navo televizijoje ir per ra
diją, taip, kad mūsų tėvų 
šalis juos galėjo matyti ir 
klausytis jų gražaus daina
vimo. Pora ten dainuotų 
dainelių jie ir mums čia 
padainavo labai gražiai. 
Ačiū jiems.

Po dainų programos įvy
ko dovanų laimėjimai. Pir
ma dovana, $50, atiteko 
bostonietei Elzbietai Rep
šienei; antra, $35, Josephine 
Petraitis, Jamaicą Plain, ir 
trečia; $15, Jane Shaw, 
Grafton, Mass. Mūsų ge
rieji Aido choro rėmėjai 
sudėjo labai daug dovanų, 
kad choras gyvuotų ir dai
nuotų. Draugė E. Repšie
nė visą savo laimikį $50 pa
dovanojo Aido chorui! Ona 
Dudonienė dovanojo $20 — 
dešimtinę nuo savęs ir de
šimtinę nuo jos dukrelės, 
kuri gyvena Californijoj. 
Draugė Margienė padova

šimtas dolerių skirti “Lais
ves” Albumui.

Mūsų dvi veiklios drau
gės — Ksavera Karosienė 
ir Valė Sutkienė išvyko į 
Detroit. Mich, atstovauti 
LLD-LDS suvažiavimuose. 
Puikiausio jom vėjo ir lai
mingai sugrįžti į namus.

Beje, sueigoje pasigedome 
Madeleine ir Roy Mijat. Te
ko girdėti, kad Roy svei
kata sušlubavo. Nuoširdžiai 
linkime jam greit susveikti.

L—m a

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 10 kuopos veteranai 
dedame visas pastangas, kad 
mūsų pažangus darbas bū
tų tęsiamas dar per daug 
metų. Rūpinamės spaudos 
reikalais, darbo žmonėms 
apšvietos teikėjais, su kurių 
pagalba mes pajėgiame at
skirti darbo žmonių drau
gus nuo priešų. Ir tai ga
lime pasiekti per laikraš
čius ir knygas.

Ir tiems tikslams mes ruo
šiame parengimus. O paren
giami duoda mums progą 
susitikti su draugais.

Vasara jau biagiasi ir jau 
mažai bebus tokių parengi
mų. Todėl turime visi ir 
visos stengtis, kad rugsė
jo 6 dieną pas ūkininkus 
Ramanauskus pareng imas 
būtų vienas iš pasėkmin- 
giausių. Mūsų kuopa visais 
galimais' būdais remia šį pa
rengimą.

Būtų labai gražu, kad 
mes pasistengtumėm į šį 
pikniką atvežti vertingų do
vanų, iš kurių būtų galima 
padaryti naudos mūsų spau
dai.

Lauksiu visų rugsėjo 6 d.
Veterane

Pranešimas
So. Boston, Mass.

Šeštadienį, rugsėjo 5 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks 
LLD 2 kuopos ir Piliečių 
klubo mitingai. Vieta: 318 
Broadway.

Fin. sekr. E. R.

Tokijas. — Japonijos au
tomobilių pramonė gavo už
sakymų pagaminti Kubai 
4,000 autobusų ir sunkveži
mių.

Sellersville, Pa.
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI parengimą
Rengia Ramanauskai ir Philadelphiečiai

Sekmadienį, Rugsėjo 6 d
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakariene* 5 vai.

••

PIKNIKAS RENGIAMAS SPAUDOS NAUDAI

KELRODIS : GI I
Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- !! 

site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- I! 
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos '! 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sulkti į kairę (ant kaippo H 
Texgco gasolino stptijs)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- B 
kia 3 mylias iki Lpnely Rd., ip čia sukti į k^ir§, kur tuo- •• 
jau rasite Ramanaųąkų rezidenciją. , • • ; ’•

! ■ • ■ .... • < > 
Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. ;; 

Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., •; 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Selįersvillėj, išlipsite ;; 
prie Washington House. ;į

nojo $10, Julia Družas, iš 
Brocktono, $10. J. Petrai- 
tienė, Jamaica Plain, $10. 
Alf. Skirmantas, Brockton, 
$10.

Po penkis dolerius auko
jo: Pranas Petkūnas, Wor
cester; Karolina Kazlaus
kiene, Boston; Ma r i j o n a 
Gutauskienė, Brockton; Ve
ra Balkus, Brockton.

Aido choras labai dėkoja 
jums, draugai ir draugės, 
už brangias dovanas ir lin
kėjimus, kad choras gyvuo
tų.

Labai dėkui visiems ir vi
soms už tokį skaitlingą at
silankymą ir kartu su Aido 
choru sudainavimą “Happy 
Birthday” man. Tas man 
buvo didelis surprize!

Juozas M. Lukas

Chester, Pa.
Iš mano viešnages 

Lietuvoje
Aš vykau į Tarybų Są

jungą šį kartą su ukrainie
čių grupe Šveicarų linija. 
Lėktuvas geras, patarnavi
mas puikus, agentai visur 
pasitiko keleivius, kad pri
statytų į reikalingą vietą 
be jokių klaidžiojimų.

Mūsų grupė susidarė iš 35 
ukrainiečių, 10 lenkų ir 5 
lietuvių. Apart manęs bu
vo iketurios philadel p h i e - 
tės: Tureikienė, Paliepienė, 
Mačiūnienė ir Baltaduonie
nė. Taipgi buvo daug įvai
rių tautų keleivių.

Man teko ' sėdėti lėktuve 
tarp dviejų moterų. Viena 
jų ukrainietė, kuri sakė pir
mu kartu po 27 metų vyks
ta j gimtinę. Iš kitos pusės 
sėdėjo jauna mergaitė stu
dentė, kuri sakė važiuoja į 
Frankfurt, Vokietiją, kur 
prisidės prie jaunų studen
tų grupės. Ji iš Guatema- 
los, Centrinės Amerikos. 
Jos tėvelis turtingas kavos 
prekiautojas. Ji lankiusi Pa
ryžių, Madridą ir Maskvą, 
ten ėjo mokslą. Paskiau
siais metais ėjo New York o 
universitete mokslą. Ji sa
kė, kad buvusi ir Vilniuje. 
Ji buvusi ir Afrikoje.

Apie Guatemalą ji sakė, 
kad šalis labai turtinga, 
oras visada kaip pavasario, 
gėlės visuomet žydi. Kal
nuose sniegas niekad neiš
tirpsta.

Pirmiausia sustojome Zu
rich, Šveicarijoje, o paskiau 
leidomės į Kijevą, Ukrainos 
sostinę. Ten palikom 35 tu
ristus ir vykome į Maskvą. 
Maskvą pasiekėme pavėluo
tai, tad negalėjome tą patį 
vakarą vykti į Vilnių.- Mus 
nuvežė į viešbutį “Ukrai
ną,” kuris modernus ir 
puošnus.

Ant rytojaus, po pietų, vy
kome į Vilnių. Lėktuve su
tikome keleivių iš Ameri
kos, Kanados ir lietuvių iš 
Tarybų Lietuvos, kurie bu
vo Maskvoje atvykę į suva
žiavimą.

Kai nusileido lėktuvas 
Vilniuje, lietus gana smar
kiai lijo. Mus nuvežė į 
“Gintaro” viešbutį, kur ra
dome menininkus iš JAV— 
T. Stočkienę, J. Smalenską, 
N. Ventienę, J. Grybą ir ki
tus.

A. Lipčius

Washingtonas. — Fordas 
(sutiko atšaukti 1965 iki 
1969 metų 85,000 policijos 
ąutomobilių, kurie pripažin
ti nesaugiais. Jie bus re
montuoti. '

Būtinai įsiamžinkite “Lais
ves” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiąmas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

LOOKING FOR EXTRA INCOME?

Consider a second career in Mutual Fund sales during your spare 
time. We are now interviewing for:

AUGUST AND SEPTEMBER training Sessions.
For confidential interview contact Mr. Mastrangelo: 201-778-2888

CARLTON CAMBRIDGE & CO., INC.
Hasbrouck Heights, Fort Lee, West Caldwell, Passaic, Hackensack, 

Bernardsville, Dover. (64-67)

NEW JERSEY'S LEADING

®
|PORSCHE| 

i AUDI I
MERCEDES-BENZ I---------- —------------——1

Dealership has immediate openings for experienced 
personnel in these areas:

MERCEDES-BENZ SERVICE ADVISOR
MERCEDES-BENZ/PORSCHE-AUDI MECHANICS 
NEW CAR CLEAN-UP MAN )
BUILDING MAINTENANCE MAN 7

We are entering Phase II of our expansion program and offer the 
following benefits:
Highest salaries in the New York Metropolitan area plus a continuous 
bonus and incentive program. Complete new facility with the most 
up to date diagnostic and service equipment in the industry.

Paid Hospitalization, Major Medical, Life Insurance and Pension plan. 
Paid uniforms.. Air-Conditioned Cafeteria and Many Other Fringe 
Benefits. -----------
If you would like to be part of an organization that beieves its em
ployees are the key to success, call MR. ROBERT DOCKERY for 
an appointment.

PRESTIGE MOTORS
Authorized Mercedes-Benz Porsche/Audi

405 Rte. 17, Paramus, N. J. 265-7800
(65-67)

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 18 d. sustreika

vo “Brockton Enterprise” 
laikraščio darbininkai. Bu
vo ir su skebais susirėmimų. 
Reikalauja algų pakėlimo ir 
kitų pagerinimų.

Darbininkai priklauso 
Newspaper Guild.

• • •
Staigiai nuslobo ir sunkiai 

susirgo “Laisvės” skaityto
ja Nellie Ambros. Dabar 
randasi Brockton City Hos
pital.

Laisviečių John ir Onos 
Vaitekūnų sūnus Algirdas 
susirgo ir tapo nuvežtas į 
Cardinal Cushing Hospital, 
Brocktone.

Laisvietė Katie Kmarienė 
ilgai gulėjo Brockton City 
Hospital. Dabar perkelta į 
Nursing Home, No. Abing
ton, Mass.

George Shimaitis

Montello, Mass.
Mirė seni vietos gyventojai 

lietuviai
Vladislava Baronienė, 82 

m., mirė rugpiūčio 15 d. Bu
vo pašarvota Edw. Waitt 
šermeninėje, palaidota Kal
varijos kapinėse.

Liko dvi dukterys ir 4 
anūkai.

Katrina Kupkienė, 93 m., 
mirė rugpiūčio 16 d. Buvo 
pašarvota Edw. Waitt šer
meninėje, palaidota Melrose 
kapinėse. Liko du sūnūs— 
Antanas Kupka ir Edward 
Kupka — ir viena proa
nūkė.

Mrs. Walda Simutis, 66 
m., mirė rugpiūčio 16 d. Pa
laidota Pocasset Cemetery, 
Requiem, Mass. Liko vyras 
Leon Simutis, duktė Mrs, 
Sylvia Therrien ir du anū
kai.

Geprge SJiimaitis

Naha, Okinava. — 21,000 
narių unija nutarė paskelb
ti streiką prieš paleidimą iš 
dąrbo 400 darbininkų, dir
busių JAV militarinėse bar 
zėse.

Užrašykite <<Ląisvę,t savo 
giminėms Lietuvoje.

ENGINEERING A S S I S T. A N T.

College graduate, 2 years experience 
in Civil or Municipal engineering. 
Some knowledge of surveying and 
design of municipal projects. Good 
fringe benefits. Contact township 
engineer, 29 Park Ave., rear, Ber
keley Heights, N. J. 464-2770 bet. 
8:30 and 4 PM. (64-70)

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)

INTERNATIONAL COMPANY

Hiring men and women 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. All benefits.

Day work. Steady employment.
Apply:

LUCKER MFG. CO
331 N. 4th St., Philadelphia, Pa.

19106
(61-67)

LOCAL FOOD SERVICE Has 
immediate opening for full time 
COORS, COOKS HELPERS, SAL
AD & DESSERT DĘPTS, GENER
AL UTILITY. Apply: ARA SERV
ICES. South New Str., West Ches
ter, Pa. WESTCHESTER STATE 
COLLEGE. (65-67)

HOUSEKEEPER. Full time, sleep 
in housekeeper. Attractive Apart
ment in Elizabeth, N. J. Own room 
available. One adult. Call Mrs. Ro
binson, 201-623-5346.
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Communists Filed 
30,000 Signatures on 
Nominating Petitions
Entering the New York 

1970 election campaign, the 
Communist Party today 
filed in Albany 21,000 sig
natures on petitions nomin
ating Rasheed Storey for 
Governor, Grace Mora New
man for Lieutenant-Gover
nor and Arnold Johnson for 
U. S. Senate, and 9,000 sig
natures in New York City 
nominating Jose Stevens as 
candidate for Congress from 
the 18th Congressional Dis
trict.

This is the first time the 
Communist Party has filed 
statewide candidates since 
1946. Rasheed Storey, the 
candidate for Governor, is 
Chairman of the New York 
State Party organization 
and was the Communist 
Party candidate for Mayor 
of New York City last year.

In a statement on behalf 
of the Communist candi
dates, Storey declared “The 
recent period has seen 
massive upsurges of the 
people in response to the 
crises in every area of life 
brought on by monopoly 
capitalism. The 1970 elec
tions in New York must 
serve as a vehicle through 
which the people can ex
press their anger and de
termination to fight back. 
That is the challenge and 
the test. That calls for a 
repudiation of the Nixon- 
Agnew program of more 
war, racism and repression. 
It means a rejection of anti
labor legislation and activ
ities, of more unemploy
ment and poverty as the 
cure for inflation arid the 
high cost of living. It de
mands a reversal from the 
course of trickery, demago
gy and disaster.”

Storey then elaborated: 
“This election becomes 
therefore an instrument for 
ending the genocidal war 
of U. S. aggression in Viet
nam and * Southeast Asia 
and for a new set of 
people’s priorities. It calls 
for a reversal of U. S. po
licy from war and impe
rialist ventures in the Mid
east, Latin America, Africa 
and other parts of the 
world to a policy of peace. 
It calls for shifting the 
budget from war spending 
to peace spending, and the 
restoration of democratic 
control by the people instead 
of domination of the mono
polies and the Pentagon
industrial complex.” j

“Gimtajame Krašte” apie mūsų 
mieląją dainininkę ir veikėją

Atviras, tiesus žvilgsnis, 
draugiška šypsena. Rankos 
paspaudimas tvirtas, ryž
tingas. Kalbėjomės, tarsi 
seni pažįstami.

Nelė Ventienė, tiesą sa
kant, ne toks jau nepažįs
tamas žmogus. Daugelis 
JAV lietuvių ją žino kaip 
entuziastingą dainos mėgė
ją, ilgametę “Aido” choro 
dainininkę. Ji aktyvi dau-

“A vote for Communist|tuvių meno
candidates is the most signi
ficant and the most elec
tive vote in this election. It 
is the vote that counts 
most, as a protest to the 
disastrous course of war, 
racism and repression. Don’t 
waste your vote — use it. 
Vote Communist in Novem
ber.

“Vote for Rasheed Storey 
for Governor, Grace Mora 
Newman for Lieutenant- 
Governor, Arnold Johnson 
for U. S. Senate, and Jose 
Stevens for Congress from 
the 18th Congressional Dis
trict (Harlem).”

Committee to Elect 
Storey-N ewm an- 
Johnson

gelio pažangiųjų lietuvių 
organizacijų veikėja. “Lais
vės” skaitytojai Amerikoje 
ir čia, Lietuvoje, turi būti 
dėkingi jos tvirtoms ener
gingoms rankoms už tai, 
kad reguliariai, tvarkingai 
gauna pamėgtą laikraštį.
Viešnią šiek tiek žinojau 
ir iš jos vyro Povilo Ven
tos — “Laisvės1” direktorių 
tarybos pirmininko — pa
sakojimų. Žiemą svečiuo
damasis Lietuvoje ir važi
nėdamas po gimtinę, jis 
prisimindavo ją džiaugda
masis, kad ji viena prisiė
mė visus šeimos rūpesčius, 
o jis galėjo atsidėjęs susi
pažinti su gimtine.. Dabar, 
vasarą, Povilas liko namuo
se, o jinai buvo viešnia 
Tarybų Lietuvoje.

— Ir Povilas, ir aš ne 
naujokai gimtinėje, — šyp
sosi moteris. — Aš lankau
si trečią kartą. Džiaugiuo
si, kad galiu čia praleisti 
atostogas.

Pasirodo, ne vien tėvai, 
bet ir vaikai jau pabuvojo 
Lietuvoje. Dar 1961 m. Ne
lė Ventienė lankėsi Lietu
voje su abiem sūnumis. Jie 
stovyklavo Kačerginėje. O 
1965 m. Nelė atvyko į dai
nų šventę su vyresniuoju 
sūnum Konradu.

— Kaip jūreiviui ilgu be 
jūros, taip išeiviui sunku be 
gimtinės, — sako N. Ven
tienė. — Todėl gaivinamės 
jos oru, džiaugiamės jos 
džiaugsmais.

Šį kartą pasidžiaugti Lie
tuva Nelė Ventienė atvyko 
kartu su “Aido” choro Lie- 

i sąjungos na
riais. Grožėjosi dainų šven
te, patys dainavo Vilniu
je — kompozitorių namuo
se, Trakuose — visų lietu
vių, atvykusių pasisvečiuo
ti į Lietuvą, susitikime.

— Mes, tiesa, neturime 
galimybių suorganizuoti to
kių kolosaliųjų dalykų, kaip

jūsų dainų ir šokių šven
tės, ----- sako N. Ventie
nė., — Dirbam, kas mums 
pagal jėgas, kas stiprina 
Lietuvos ir išeivijos ben
dradarbiavimą. Brooklyno 
Lietuvių Moterų Klubas 
vienija apie 200 moterų. Šia
me klube visuomeninį dar
bą dirba ir N. Ventienė. 
Prieš jai išvažiuojant į Lie
tuvą,, klubas surengė priė
mimą kaunietei J. Narke
vičiūtei, vilnietei V. Pal
činskaitei ir kitiems, tada 
viešėjusiems JAV.

— Tokiuose susitikimuo
se išeiviai iš pirmų lūpų su
žino apie Lietuvos gyveni
mą, ima aktyviau domėtis,- 
sako viešnia. — Be to, susi
tikimuose populiariname 
pažangiąją spaudą, padeda
me jai, paremiame. Kad tik 

j mums visiems netrūktų 
sveikatos — dirbti yra ką.

Mėnuo, kurį N. Ventienė 
praleido Lietuvoje, prabėgo 
kaip savaitė. Netgi su jos 
energija laiko buvo mažoka. 
Pamatyta, tiesa, daug, ap
lankyta daug.

N. Ventienė lankėsi ir 
gimtajame miestelyje—Vy
žuonose. Pasidžiaugė, kad 
jos tėvelis dar stiprus, žva
lus. O jis taip pat lankęsis 
Amerikoje, dargi kūręs 
“Aido” chorą. Dabar gy
vena pas dukterį — Nelės 
seserį.

Vyžuonos nustebino N. 
Ventienę didžiulė moderniš
ka mokykla. Nustebino ją 
ir Petrašiūnai, kadaise bu
vęs skurdokas Kauno prie
miestis, dabar išaugęs į di
džiulį miestą.

—Prisimenu, prieš karą 
pėsti eidavom iš Petrašiūnų 
į Kauną, — sako N. Ventie
nė. — Dabar jau neatskir
si, kur Kaunas, kur Petra
šiūnai, visur ištisas mies
tas.

Daug ką pamatė tėvų že
mėje per mėnesį Nelė Ven
tienė, populiarinanti lietu
višką dainą Amerikoje jau 
32 metu, kviečianti visus 
išeivius nepamiršti gimti
nės.

— Labai norėčiau padė
koti už viešnagę Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komitetui, —sako N. Ven
tienė. — Kartu tikiuosi ir 
toliau laikytis savosios tai
syklės — atostogauti tėvų 
žemėje, kurią po kiekvieno 
atvažiavimo vis labiau pa
milsti!. 1 '

Į namus taip pat išvyko 
ir Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
svečiai amerikiečiai M. ir 
V. Railos bei kanadiečiai 
M. ir P. Daugėlos.

Antanas Burda
(Iš “G. K,” 1970 m. rugp. 13 d.)

Beirut, Lebanonas.— Ira
no karaliaus oponentas gen. 
Bakhtiar užmuštas Irake 
medžiojimo metu.

ATMINČIAI

Frank Yakstis

Alinus šalčius

Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

Kažkaip netaip?
Šiais metais net 1,000 vegįj<b bet... jis nėra bu-

kelionės po Suomiją ir Nor-

Tel Avivas. — Choleros 
epidemija pasirodė Izraelio 
okupuotoje teritorijoje Jor
dano upės pakraštyje.

December 18, 1913—September 2, 1967
Aš paklausiau upių, kur tu.
Aš paklausiau debesų, kur tu.
Upės atsakė: žemėj tavęs nėra.
Ir atsakė debesys: nėra dainguj.
Pasakyk, kokiu žolynu išdygsi?
Pasakyk kokiu atsibusi vėju?

— Janina Degutytė

Richmond Hill, N. Y. Anne Yakstis

Amerikos lietuvių lankėsi 
Lietuvoje. Pasiteiravus 
TSRS ambasadoj, buvo spė
ta, kad gal 25% vizitorių iš 
TSRS yra lietuviai. Bet tik 
2% Lietuvą vizitavusių tu
ristų buvo jaunesni nei 20 
metų!

O mes tikime lietuvių at
eitimi! Pastangos turi bū
ti kartojamos, kad kitais 
metais iš vi$ų vizituojančių 
Amerikos lietuvių tėvynę 
bent 50% būtų jaunimas! 
Turi būti susitarta suorga
nizuoti, kad vidurinių ir 
aukštųjų Amerikos mokyk
lų lietuvių kilmės mokiniai 
1971 metais galėtų prisi
jungti prie profesorių va
dovaujamų grupių. Lietu
voje jie išeis bent šešių sa
vaičių atitinkamus kursus— 
pažins tą prabočių žemę, 
šiandienį Lietuvos gyveni
mą, suartės su savo kilmės 
žmonėmis, jų kaimynais. 
Negali būti užmiršti ir vi
durinio amžiaus lietuvių 
kilmės amerikiečiai profesi
onalai, intele k t u a 1 a i, ir 
šiaip darbuotojai. Dažnai 
išgirsi, kad, va, American 
Airlines viceprezi d e n t a s 
lietuvis su žmona grįžo iš

vęsLietuvoje! Kodėl? Man
dagus nutylėjimas. Tas pats 
su kitų lėktuvų linijų par
eigūnais, su lietuviais eko
nomistais, su inžinieriais, 
su gydytojais. Ne vie
nas jų yra kelis kartus 
net apsilankę Rytiniame 
Berlyne, Jugoslavijoje, bet 
ne Lietuvoje! O giriasi jie 
parapijinėse mokyklose mo
ką savo Amerikoje gimu
sius vaikus apie prieš 30 
metų išnykusios valstybi
nės santvarkos, Lietuvos 
geografijos, literatūros, is
torijos.

Amerikoj neturime nė 
vieno leidinio, skirto moder
niškam šių dienų lietuvių 
jaunimui, gimusiam Vaka
ruose. Neturime, nežiūrint 
visų pastangų, net filminės 
dokumentinės, meninės me
džiagos, šiadieninio kūrybi
nio lietuviško gyvenimo 
kronikų, kurias taip mėgsta 
jaunimas... Pagalvoji, kad 
tai nėra net apsileidimas, 
bet tiesiog nusikaltimas ša
šo liaudžiai, tautai. Kliudę 
šias pozityvias pastangas 
išlaikyti lietuvybei Ameri
koj, vargiai tiki savosios 
tautos ateitim.

Iš laiškų
Miela sesute: Širdingai 

ačiū už siuntinėjimą man 
laikraščio “Laisvės”. Pra
šau perduoti laikraščio 
“Laisvės” Redakcijai mano 
prašymą. Noriu per laikra
štį “Laisvę” padėkoti Ka
varsko ligoninės daktarei 
Šileikienei už nuoširdų gy
dymą manęs. Išgulėjau ligo
ninėj tris savaites. Nieko 
nereikia mokėti. Maistas la
bai geras ir gydytojai labai 
nuoširdūs. Taipgi ačiū ir se
sutėms - slaugėms už gerą 
prižiūrėjimą. Petras žemai
tis, Anykščiai, Mažeikių 
kaimas, Lietuva.

(Šį laišką gavo woodha- 
venietė Josephine Plusčiau- 
skienė nuo savo brolio).

Parengimy 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 susirinki
mas su skaniais pietumis. 
Įvyks Laisvės salėje. Pra
sidės 1 valandą.

MIESTE PASIDAIRIUS
Brooklynietis R. Feduniak 

sudegė savo namuose, kur 
buvo kilęs gaisras. Jo nėš
čia žmona persigandusi su
sirgo, buvo daktaro prie
žiūroje.

Asemblymenas Stein aiš
kino mitybos ir žmonišku
mo komiteto susirinkimui, 
kad New Yorke tūkstan
čiai senyvų žmonių pusba
džiai gyvena, daugelis jų 
neturi artimų giminių ir 
draugų.

Iš 900,000 pensininkų 48 
tūkstančiai teturi metinių 
pajamų mažiau kaip $1,500/ 
Jiems tenka su $4 į dieną 
padengti maisto, nuomos, 
drabužių ir kitas būtinas iš
laidas.

portuoti iš kur jie atvyko. 
Todėl daugeliui teko ten ne
mažai vargo panešti ir aša
rų išlieti. Kai kuriems lie
tuviams irgi šioje “ašarų 
saloje” teko pagyventi. 
Prieš 30 metų padėjau vie
nam lietuviui iš tos salos iš
silaisvinti.

Majoras Lindsay pasirašė 
įsakymą, draudžiantį lyties 
ar amžiaus diskriminaciją 
tarp miesto tarnautojų ir 
dirbančių po miesto kon
traktais.

Kennedy International 
Airportas dėl trafiko didė- 
iimo keleiviais gerokai ma
žėja,kai kiti aerodromai di-

Rep.
Moterų lygybės komitetas 

ir moterų išsilaisvinimo ju
dėjimas sudarė plačią vei
klą, minint 50 metų nuo pri
ėmimo šalies konstitucijos sidėjo pasitarimai su Kini- 
19-ojo pataisymo, kuris su- jos delegacija dėl prekybos 
teikė moterims balsavimo 
teises.

Rugpiūčio ,26 d. buvo su
ruošta Bryant Parke de
monstracija. Įvyko susirin
kimas prie miesto rotušės, 
kur moterys diskusavo savo 
problemas su miesto ir vals
tijos pareigūnais.

Įvairios Žinios
Khabarovskas.— čia pra-

praplėtimo su parubežio 
provincijomis.

Sydney. — Australija per
gyvena didelę sausrą, nuo 
kurios daug nukentėjo ag
rikultūra. Dėl stokos paša
ro šiuo metu avys pardavi
nėjamos po 6 centus.

Policijos komisioni e r i u s 
Leary skelbia, kad birželio 
mėnesį buvo areštuota 3,911 
narkotistų arba 109.3 proc. 
daugiau, kaip 1969 m. bir
želio mėnesį.

Berlynas. — Amerikos ar
mijos stovykloje įvyko muš
tynės tarp tuzino baltųjų ir 
juodųjų amerikiečių karei
vių. Septyni kareiviai buvo 
ligoninėn nuvežti.

Ellis Islandą per 13 die
nų buvo užėmę benamiai. 
Už kiek laiko policija juos 
iš ten išvarė. Dabar ta sa
la pavesta 2,500 narkotistų, 

Į buvusių kalinių ir jų šeimų 
j apsigyvenimui. Tai bus re
abilitacijos (pasita i s y m o) 
centras.

Pirmiau Ellis Island buvo 
skaitoma “ašarų sala,” nes 
iš užsienio ateiviai, neturė
dami reikalingų leidimų ar 
dėl kitų priežasčių, buvo ten 

[uždaryti ir daugelis jų de-

Madison, Wis. — Armijos 
Matematikų Tyrimo Cen
tre įvyko bombos sprogi
mas, kuris vieną studentą 
užmušė, tris sužeidė.

Bremerhaven, Vakarų 
Vokietija. — žvejų laivui 
užsidegus Weserio upėje 10 
jūrininkų žuvo.

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

SUSIRINKIMAS
LDS 1-mos kuopos susi

rinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo (September) 1 d., 
6 vai. vakare, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., Oz
one Park.

Susirinkimas bus įdomus, 
pilnas naujienų. Kuopos de
legatai tik ką sugrįžo iš 
Seimo., Jie pasakys daug ko, 
kas reikia žinoti kiekvie
nam LDS nariui.

Šią vasarą mūsų kuopos 
narių buvo Lietuvoje. Jie 
parsivežė įdomių, naujų, 
žingeidžių žirnių iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Šiame 
susirinkime jie pasakys, ką 
jie matė ir girdėjo Lietuvo
je.

Dėl savo naudos, visi na
riai būkite šiame susirin
kime!

LDS 1 kp. Valdyba

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusio penktadienio 

“Laisvėje” rašinyje “Gra
žiai paminėjo savo gimta
dienį”, parašyta, kad Mari
jona Riskevičienė, duodama 
80 dolerių “Laisvei”, pasa
kius: “Čia yra po dolerį 
nuo mano amžiaus metų”, o 
turėjo būt nuo Mykolo Ris- 
kevičiaus metų.

Atsiprašau už padarytą 
sklaidą. P. š.

Paryžius. — Prancū z i j a 
ir Anglija, po 168 metų de
rybų, pagaliau susitarė iš
kasti po kanalu tunelį, ku
ris jungs traukiniais Angli
ją ir Prancūziją. Darbas tę
sis penketą metų.

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. <

---- t
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.

MONROE, N. Y.
On Sept. 6th there will be 

a very special day at Ar- 
ro<r Ęarm Monroe, N. Y. 
There will be the unveiling 
(in their Park) of two sta
tues received as a gift frorrt 
USSR. One of Pushkiti, 
and the other of Taras 
Shevchenko.

Special guests from So
viet Union will attend. The 
Committee would like to 
have Lithuanian friends to 
attend this gala occasion.

Take route 17 to “Big 
Apple” and watch for sign 
on left side pointing to Ar
row Farm. (64-65)

Maskva. — TSRS pasira
šė pirmą prekybos sutartį 
su Bolivija.

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS ?

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS A
1) TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas .......  Nr. 33 D-6137
2) Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907
3) Jonas Stasiūnas, baritonas ..........  Nr. 33 D-14175
4) Dainos vaikučiams (lietuviškai) .......................... Nr. 33 D-15341
5) Raštai, lietuviai rašytojai ......................  -..... Nr. 33 D-15639
6) Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

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

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

čiai ................................................................................ Nr. 33 D-16977
17) Y. Juzeliūnas, smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271
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Four Continent Book Store 4
156 5th Avenue New York, N.Y?

Telefonas: CH 2-4500
Prašykite mūsų katalogo. 4

Galite užsakymus siųsti per paštą.




