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KRISLAI
Audra J
Du garbingi parengimai 
Dažnus svečias 
Chicagos mokytojai 
Dar viena šunybė

A. Bimba
Kaip į “The N. Y. Times” 

redaktorių, reporteriu ir lei
dėju rankas pateko Pentago
no slapti dokumentai? Kas 
nors prie jų priėjo ir nurašė. 
Valdžia jų autentiškumo ne- 
kon testuoja.

Prieš jų spausdinimą pro- 
, testuoja Teisingumo departa- 
t mento galva Mitchell ir Val

stybės sekretorius Rogers. 
Tokią audrą seniai beturėjo
me,

D o k u m e n t u ose at i dengiama, 
kaip prezidento Johnsono lai
kais mes buvome j barbariš
kąjį Vietnamo karą slaptai 
įtraukti, kaip šita istorijoje 
neturinti sau lygios Amerikos 
imperialistinių plėšikų agresi
ja prieš tą nelaimingą kraštą 
buvo sugalvota, suplanuota 
ir suruošta už Amerikos ir 
viso pasaulio žmonių akių.

“Times” sako, kad tik teis
mas privers jį sulaikyti šių 
nepaprastų slaptų dokumentų 
spausdinimą. Jų esama tiek 
daug, jog jie sudaro net sep
tynis tūkstančius smulkaus 
rašto puslapių.

Sunku pasakyti, kuo ši aud
ra baigsis. Tuo tarpu “Ti
mes“ leidėjus ir redaktorius 
tik galima pasveikinti už do
kumentų paskelbimą.

(Pastaba: Teismas jau, už- 
* draudė toliau dokumentus 

spausdinti).

Birželio 27 dieną turėsime 
a du labai svarbius spaudos 

naudai parengimus-piknikus. 
Vienas įvyks Haverhill, Mass., 
valstijoje, o kitas Waterbury- 
je, Conn, valstijoje. Graži 
proga tų valstijų susipratu- 
siems lietuviams, lietuviškos 
spaudos palaikytojams ir puo
selėtojams tą spaudą paremti, 
šiuose parengimuose dalyvau
jant.

Neabejoju, kad abejuose 
parengimuose “Laisvės” ko
lektyvas bus tinkamai atsto
vaujamas. Viename jų ir man 
teks dalyvauti.

Abiejų parengimų ruošėjai 
lauks ir tikėsis svečių iš vi
sur.

La is vi eč i a i stengk i mūs j uos 
nesuvilti.

Ir vėl mūsų Amerikos sosti
nėje “svečiuojasi” Federali
nės Vokiečių Respublikos 
(Vak. Vokietijos) vadas ir 
premjeras socialdemokratas 
Willy Brandt. Jis čia, aišku, 
n ('atvyk o tiktai dėl “good 
timę”. Jis tariasi ir derasi su 
prezidentu Nixonu.

* Vyras bijo ir pirštą paju
dinti be mūsų prezidento pa
velijimo. Vakarų Vokietija 
yra o k u pu o t a s kraštas. Ten 
mes turime milžinišką atomi
niais pabūklais ginkluotą ar
miją. Su ja nesiskaityti Mr. 
Willy negali. Gal ir norėtų, 
bet bijo gauti į kailį.

šis jo pasirodymas Wash
ingtone buvo labai staigus. 
Spaudoje gražiai tylima apie 
jo misijos turinį.

Tegu gyvuoja Chicagos mo
kytojai! Jie pasisakė už 
baigimą Vietnamo karo ir iš
sikraustymą iš Vietnamo dar 

\ šiemet. Ir pasisakė didele 
balsų dauguma. Už baigimą 
karo balsavo 9,700, o prieš —

Tūkstančiai delegatų bus 
konferencijoje už taikų

New Yorkas. — Birželio 
26, 27 ir 28 Milwaukeje 
įvyks konferencija, kurioje 
dalyvaus apie tūkstantis 
taikos judėjimą delegatų. 
Konferenciją organ i z u o j a 
Liaudies Koalicija už taiką 
ir teisingumą (Peoples Coa
lition for Peace and Jus
tice). Konferencija vyks 
St. Michael katalikų bažny
čioje. Tos bažnyčios pažan
gus kunigas James Groppi 
kvietė laikyti ją ten. Grop
pi yra žinomas kaip kovoto
jas už taiką ir rasinę ly
gybę.

Liaudies. Koalicija sako, 
kad konferencijoje šiuo kar
tu dalyvaus atstovai nuo 
grupių, kurios praeityje tai
kos judėjime nedalyvavo, 
kaip tai, nuo labdarybės ga
vėjų grupių, senyvo am
žiaus žmonių grupių ir t. t. 
Dalyvaus daug unijų atsto
vų, atstovai nuo studentų, 
mažumų grupių organizaci
jų ir panašiai.

Koalicijos pagri n d i n i a i 
reikalavimai dabar yra:

Surado 7-is nušautus 
jaunus detroitiečius
Detroitas. — Policija vie

name bute surado septynis 
nušautus jaunus žmones: 
tris vyrus ir keturias mo
teris. Vienas vyras rastas 
kritiškai sužeistas.

/

Policija sako, kad egzeku
cija padaryta kelioms nar
kotikų šmugeliavimo gru
pėms kovojant tarpusavyje. 
Šiais metais 25 žmonės, ne
skaitant šios grupės, nužu
dyti Detroite dėl panašių 
sumetimu, v

Visi nušautieji gavo po 
kelias kulkas į galvą.

tik 3,542.
Koks šaunus pavyzdys vi

siems visos šalies mokyto
jams! Neabejojame, jog, ga
vę progą, ii-jie tokia pat dau
guma balsuotų už karo nu
traukimą.

Ir kokių šunybių ir kruvinų 
suktybių tie mūsų ponai val
donai Washingtone nebeturi 
mums prikepę. Tik, ot, prieš 
dieną kitą iškilo aikštėn, kad 
nekaltu gražiu vardu pava
dinta Tarptautinio Išsivysty
mo Agentūra turi tiktai vie
ną misiją: teikti kapitalisti
nių šalių policijoms finansinę 
ir visokią kitokią pagalbą, 
kad jos galėtų namie susido
roti su reakcinių, mil itariniu, 
fašistinių režimų priešais.

Pernai tokios pagalbos susi
laukė net 25 šalių policijos. 
Jos suėdė daugiau kaip 26 
milijonus mūsų amerikiečių 
dolerių, šiemet reikalauja vi
sų 30 milijonų dolerių!

Tos ‘laimingos” šalys, kurių 
policijas šeria mūsų Pėdė 
Šamas, išblaškytos po Rytų 
Aziją, Lotynų Ameriką ir Af
riką. Visose jose policijos 
pasižymi kruviniausiais veiks
mais prieš savo liaudį.

1. Amerika turi nustatyti 
tikslią datą, kada jos kari
nės jėgos bus ištrauktos iš 
Indokinijos.

2. Keturiu asmenų šeimai 
turi būti garantuojama $6,- 
500 alga.

3. Turi būti padarytas 
galas politinei priespaudai.

4. Baigti privalomą ka
rinę tarnybą.

5. Išlaisvinti visus poli
tinius kalininus.

Konferencijoje bus pla
nuojamos masinės anti-ka- 
rinės demonstracijos šį ru
denį.

Washingtonas. — Ameri
kos laivynas nutarė pakeis
ti tradicinę jūreivio unifor
mą. Vietoje bliuzės, kepu
raitės ir plačių kelnių, ku
riuos per šimtmečius dėvi 
įvairių šalių jūreiviai, Ame
rikos jūreiviai dėvės į ka
rininkų ir puskarininkių 
panašias uniformas — švar
ką, baltus marškinius su 
kaklaraiščiu ir karinę ke
purę.

Kairiečiai laimėjo 
Islandijos rinkimuose
Reikjavikas. — Islandijos 

parlamento rinkimuose kai
riečiai pasiekė žymių laimė
jimų. Komuninstų vadovau
jama Darbo Santarvė, kuri 
parlamente anksčiau turėjo 
8 deputatus, dabar turės 10. 
Socialdemokartai, turėję 9 
deputatus, dabar turės tik 
šešis.

Buržuazinėse p a r t i j o s e 
taipgi įvyko tam tikras po
sūkis į kaire. Taip, kad da
bartinė koalicija, susidedan
ti iš konservatorių ir soci
aldemokratų, neturi daugu
mos. Gali būti, kad susida
rys valdžia iš socialdemo
kratų, komunistų ir libera- 
liškesniu buržuaziniu atsto
vu.

Islandijos parlame n t a s, 
vadinamas Altingu, yra se
niausias parlamentas Euro-

Australiete pagimdė 
net devynis vaikus
Sidney.—Australietė Ge

raldine Broderick pagimdė 
vienu metu net devynis kū
dikius. Du jų gimė negyvi, 
trys mirė netrukus po gimi
mo, nes negalėjo kvėpuoti. 
Trys radosi mirtiname pa
vojuje praeitą antradienį, 
bet daktarai turėjo vilties, 
kad bent vienas kūdikis, sve
riantis apie du- svarus, ga
lės likti gyvas. Likusieji 
svėrė po svarą.

Geraldine Broderick, 29 
metų amžiaus, per eilę metų 
negalėjo tapti motina ir pa
galiau daktarai jai davė tam 
tikrų vaistų, kurie padeda 
tapti nėščia. Tai tie vais
tai, manoma, prisidėjo prie 
tokio nenormalumo.

Čia jums ne Brodvėjus, 
sakyta amerikieiams
Maskva. — “Izvestia” sa

ko, kad kuomet Tarybų Są
jungos apgynės ministras i 
Grečko lankėsi tarybinėje 
laivyno eskadrilėje Vidurže
mio jūroje, Amerikos laivai 
darė visokias kliūtis. Minis
tro kreiceri sekiojo Ameri
kos laivai, kurie praplauki- 
nėjo pavojingai arti. Iš 
Amerikos laivų pakilę orlai
viai praskrisdavo taip že
mai virš tarybinių laivų, 
kad susidarė tikras pavo
jus. : 1

Vienu metu, sako “Izves
tia,” kuomet Amerikos kari
nis laivas praplaukė pro pat 
tarybinio laivo šoną, tarybi
nio laivo kapitonas telegra
favo amerikiečiams:

“Pone, čia jums ne Brod
vėjus. Raskite saugesnę 
vietą savo pasivaikštinėji
mams..

Savivaldybių rinkimuose 
sustiprėjo neo-fašistai

Roma. — Italijos taip va
dinamas Socialinis judėji
mas, tai yra, neofašistai, žy
miai sustiprino savo atsto
vybę savivaldybose. Ypa
tingai jie padaugino, balsus 
Sicilijoje ir Pietinės Italijos 
miestuose. Romoje jie vie
toje 10%, gavo virš 15%.

Kairiosios partijos, tai 
yra, komunistai ir socialis
tai gavo maždaug tiek bal- 
s, kiek praeityje. Bet už 
neo-fašistus balsavo žymus 
skaičius dešiniai nusiteiku
siu krikščioniu - remokratu, 
kuriems nepatinka dabarti
ne tos partijos politiką. 
Kaip žinia, Italijoje vyriau-

Iš Vilniaus paukštyno kasdien į sostines ir Kauno 
parduotuves ir valgyklas išvežama po 11-12 tūkstančių 
mėsinių viščiukų. Jų vidutinis svoris—1,650 gramų. To
kį svorį broileriai pasiekia per 70 dienų.

Nuotraukoje: broilerių ceche vyr. zootechnikas A. 
Katilius su paukštininke apžiūri viščiukus.

A. Tumėno nuotrauka

TS-Kinijos santykiai 
gal pradės pagerėti
New Yorkas. — “Times” 

korespondentas Ma s k v o j e 
Bernard Gwetzman sako,! 
kad yra žymių, jog Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos santy
kiai gal pradės gerėti.

Jis cituoja Brežnevą, ku
ris paskutinėje priešrinki
minėje kalboje keletą kartų 
minėjo Kiniją, ir ne neigia
mai. Brežnevas sakęs, kad 
Amerikos karinis laivynas 
stovįs “prie Vietnamo ir 
Kinijos krantų.” Jis taipgi 
sakęs, kad Kinija turėtų 
darbuotis kartu su Tarybų 
Sąjunga už branduolinį nu
siginklavimą.

Kalbėdamas Mongol i j o s 
komunistu suvažiavime Ta
rybų Sąjungos broliškas de
legatas ^Kirilenko davęs su
prasti, Kad Tarybų Sąjunga 
pasmarkins pastangas ge
rinti santykius su Kinija.

sybę dabar sudaro krikščio
nių-demokratų, socialistu ir 
socialdemokratų koalicija.

Nors socialistai nacionali
niu mastu veikia, koalicijoje 
su krikdemais, daugelyje 
miestų jie savivaldybose tu
ri sudarę koalicijas su ko
munistais.

Už neo-fašistus taipgi bal
savo dalis praeityje už mo- 
narchistus balsavusių žmo
nių.

Hanojus.— Vietnamo Liau
dies respublikos Nacionali
nė asamblėja perrinko į pre
zidentus Ton Due Thang. 
Jis turi 83 metus amžiaus.

Meksikos studentų žudikai 
buvo policininkai-civiliai

Mexico City. — Meksikos! 
liberališka ir kairioji span-’ 
da su dideliu pasipiktinimu 
rašo apie praeitos savaitės' 
kruvinus įvykius. Kaip tai, 
jau buvo pranešta, civiliniai i 
apsirengę sunkiai ginkluoti j 
vyrai iš automatų ir šautu
vų apšaudė tūkstančius de
monstruojančių stud e n t ų . 
Demonstracija vyko už po
litinių kalinių išlaisvinimą.

Nušauta bent dešimt stu
dentų ir didelis skaičius sun
kiai sužeista. Policija tuo
jau paskelbė, kad apšaudy- 
tojai sako, jog tai buvo ci
viliniai dešinės organizaci
jos “La Mūra” nariai. Bet 
stebėtojai sako, kad tai bu-į 
vo civiliniai apsirengę poli
cininkai. Žmonės, kurie ma
tė, kas įvyko, sako, kad už
puolikai buvo atvežti val
džios sunkvežimiais. Jie bu
vo gerai disciplinuoti, vie
nas kitą vadino “seržan
tais,” “leitenantais” ir pa
našiai, komandieriai davė

Aukščiausias teismas 
nusprendė rasistiniai

Washingtonas. — Missi
ssippi miestas Jackson pra
eitą vasarą uždarė visus 
miesto plaukiojimo basei
nus, kad baltieji ir negrai 
nesimaišytų kartu. Kai ku
rios negrų grupės patraukė 
miestą teisman, ir dabar 
Aukščiausiasis teismas pen
kiais balsais prieš keturis 
nutarė: Jackson miestas 
turėjo teisę taip padaryti.

Teismo daugumos aiškini
mas toks:

Miestas negąli neleisti 
negrams naudoti baseinus 
kartu su, baltais. Bet mies
tas turėjo teisę uždaryti ba
seinus visai, nes tokiu būdu 
nei vieni, nei kiti neskriau- 
džiami — visi lygūs.

Bet mažuma taip aikino:
Uždarant visus baseinus, 

negrai diskriminuojami, nes 
balti, būdami turtingesni, 
turės d a u g i a u galimybės 
naudoti privatinius basei
nus, o negrai visai neturės 
kur maudytis.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas paskelbė, kad visos 
pastangos bus dedamos, kad 
iš Vietnamo grįžę veteranai 
gautų darbo. Šalyje dabar 
yra dešimtys tūkstančių ve
teranų bedarbių.

Berlynas. — Atsidarė Vo
kietijos Liaudies Respubli
kos Socialistinės Vienybės 
nartijos (komunistų) suva
žiavimas. Dalyvauja kaip 
svečiai delegatai iš kitų so
cialistinių kraštų ir iš Va
karų EĮu ropos.

Santiago. — Policija nušo
vė ultra-karietį Roland Ri
vera Calderon, kuris, kaip 
manoma, nušovė buvusį vi
daus reikalų ministrą Zu- 
kovic.

įsakymus per megafonus ir 
radiją. Uniformuotoji po
licija leido užpuolikams ap
supti demonstrantus ir nei 
vieno užpuoliko nesulaikė. 
Sakoma, kad uniformuotai 
policijai buvo duotas įsaky
mas leisti civiliniai apsivil- 
kusiems policininkams pra
vesti tokias skerdynes.

Meksikos Universiteto stu
dentai išleido proklamaciją, 
kurioje jie reikalauja, kad 
miesto majoras Domingez 
būtų atleistas iš tarnybos. 
Tai jis įsakęs policijai pra
vesti užpuolimą, kad Įgąz- 
dintų studentus ir taip su
laikytu tolimesnes demons
tracijas.

Maskva.— TSRS apgynos 
ministras Grečko ir ta
rybinio laivyno vyriausias 
komandieri u s a d m i r o 1 a s 
Gorškovas aplankė tarybinę 
karinių laivų eskadrilę Vi
duržemio jūroje.

Amerikietis zionistas 
pasmerkė izraeliečius

Jeruzalė. •— Amerikietis 
zionistas daktaras Hertz- 
bergas pasmerkė Izraelio 
valdžią. Jis sakė, ka%?per 
paskutinius ketverius metus 
vidurinės klasės ir turčių 
gyvenimo sąlygų lygis pa
kilo net 50%, tuo tarpu, kai 
beturčių gyvenimas lieka 
lygiai sunkus, koks buvo. ..

Hertzbergas sakė, kad 
dauguma beturčių Izraelyje 
yra žydai imigrantai iš Af
rikos ir Azijos kraštų. Jie 
atlieka sunkiausius darbus, 
kenčia nuo neofiališkos ra
sinės diskri m i n a c i j o s ir 
traktuojami panašiai kaip 
negrai ir puertor i k i eči ai 
Amerikoje, sakė jis.

Jauni Afrikos-Azijos kil
mės žydai dabar turi savo 
organizacijas, tarp jų gru
pę, kuri vadinasi “Juodosios 
panteros,” panašiai kaip 
Amerikos Black Panthers.

Albanijos-Jugoslavijos 
diplomatiniai santykiai

Belgradas. — Albanija ir 
Jugoslavija atnaujinu, pil
nus diplom a t i n i u š' santy
kius. Jugoslavija savo am
basadorium Tiranoje pasky
rė Jovana Pecenovičą, Ko
munistų lygos prezidiumo . 
narį.

Faktas, kad Jugoslavija 
paskyrė ambasadorium Al
banijoje tokį aukštą parei
gūną, laikomas įrodymu, 
kad tos dvi šalys rimtai 
planuoja gerinti santykius. 
Prieš kelerius metus Jugo
slavija ir Albanija ne tik 
neturėjo ambasadorių, bet 
pasienyje nuolat vykdavo 
incidentų, ir padėtis buvo 
labai įtempta.

Kalkuta. — Choleros epi
demija vis plečiasi Vakari
nėje Bengalijoje.
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Bel kur tuos darbus surasti?
KAIP ŽINIA, mes jau turime apie 2,500,000 Vietna

mo karo veteranų. Tūkstančiai jų yra amžini invalidai. 
Juos išlaiko valstybė. Todėl jais “niekam rūpintis nerei
kia.” Kiti tūkstančiai susirado darbus arba užsiėmimus. 
Su jais irgi “nėra jokios bėdos.” Bet Darbo sekretoriaus 
pono James D. Hodgson pripažinimu, daugiau kaip 370,- 
000 šio karo veteranų yra bedarbiai: pajėgūs dirbti ir no
rėtų dirbti, bet negali rasti darbų.

Per daugiau kaip porą metų juos visiškai pamiršęs, 
niekur apie juos neprisiminęs, dabar, artinantis prezi
dentiniams rinkimams, staiga jais labai smarkiai susi
rūpino prezidentas Nixonas. Jiems, girdi, reikia pa
dėti įsidarbinti. Bet daugelis jų jokios specialybės ne
turi. Todėl pirmiausia valdžios lėšomis juos reikia pra
mokyti kokio nors užsiėmimo. Tam nereikia gailėtis ke
leto milijonų dolerių. Nes reikalas labai žmoniškas, labai 
svarbus. Tas gražiai mums apsimokės ne tik ekonomi
niai, bet ir socialiniai.

Prezidento įsakyta Darbo sekretoriui Hodgsonui tuo 
reikalu kreiptis į biznierius-samdytojus, kad ir jie mūsų 
iš karo pragaro sugrįžusių veteranų nepamirštų. Mat, 
sužinota, kad daugelis samdytojų nelabai linkę duoti 
darbus veteranams. Surandama, kad daugelis jų nebe
turi to paklusnumo, koks mūsų santvarkoje būtinai 
reikalingas būti “geru darbininku.” Tai žino ir mūsų 
prezidentas. Todėl svarbu tokiems samdytojams net 
prezidento autoritetu įkalbėti veteranais pasitikėjimą.

Gerai, žinoma, kad šiais jaunais vyrais net visos ša
lies galva pagaliau susirūpino, nes jų, atsidūrusių bedar
bių eilėse, likimas tikrai apgailėtinas. Klausimas tiktai 
tame, kiek iš to susirūpinimo bus praktiškos naudos? : 
Nėra joka paslaptis, kad daugiau kaip 6 procentai visų 
darbininkų šiandien vaikštinėja be darbo: norėtų dirbti, 
bet nesuranda darbų. Tai kaip ir kur šiems 370,000 ve
teranų darbai atsiras? Juk nesigirdi, kad šiandien bent 
nors vienoje kokioje pramonės arba biznio šakoje būtų 
daugiau darbu, negu yra darbininkų. Taigi, ir samdyto
jas, norėdamas prezidento ir sekretoriaus “maldavimą” 
išpildyti, turėtų atleisti iš darbo vienus darbininkus, kad 1 
galėtų ktiems suteikti darbą. O prezidentas negali neži
noti, kad mūsų samdytojai nėra tokie geraširdžiai, jog, 
jie savo pelnų sąskaita veteranams sukurtų naujus už-Į 
siėmimus.

Taigi, labai galimas daiktas, kad viskas tiktai tuo iri 
baigsis, kad prezidentas pakels savo prestižą, gerai pa-i 
sireklamuos veteranų gerovės vardan. Tuo tarpu ir to-l 
liau, kaip viskas rodo, ekonominė krizė šalyje gilės iri 
bedarbių skaičius bendrai, o veteranų bedarbių armija 
ypatingai, augs.

Sutartis dėl Mėnulio

rąjį karą, “kurio niekas ne
nori,” Korėjoje.”

Toliau nurodoma Ameri
kos militarinių veiksmų 
kryptis:

1. Sunaikinti klestinčią 
Demokratinę Liaudies Ko
rėjos Respubliką (Šiaurės 
Korėją).

2. Neleisti Pietinei ir 
Šiaurinei Korėjoms susivie
nyti.

3. Palaikyti Pietų Korė
joje dabartinį reakcinį re
žimą, kad Jungtinės Valsti
jos galėtų joje turėti mili- 
tarines bazes, nukreiptas 
prieš Kiniją ir Tarybų Są
jungą.

Atsišaukimas ragina Ame
rikos žmones reikalauti, kad 
visos Amerikos karinės jė
gos būtų tuoj ištrauktos iš 
Korėjos. Iškeltas toks ©bal
sis: Vienintelis kelias už
baigimui karo Vietname — 
ištraukti visas Jungtinių 
Valstių militarines jėgas ir 
ginklus iš Indokinijos. Vie
nintelis kelias išvengimui 
naujo karo Korėjoje — tuoj 
ištraukti visas ^Jungtinių 
Valstijų militarnes jėgas ir 
ginklus iš Korėjos!

JIEMS TARYTUM 
ŠIO KARO NEBŪTŲ

Štai mūsų rankose 
darbo unijų leidžiami laik
raščiai — “Labor” ir “Fe
deration News.” Pirmąjį 
leidžia geleži n k e 1 i n i n k ų 
unijos, o antrąjį — Chica- 
gos AFL-CIO unijų miesto 
taryba.

Abudu laikraščiai užkimš
ti visokiais dalykėliais, men
kavertėmis, daugumoje jau 
seniai pasenusiomis žinutė
mis, bet nė mažiausios žinu
tės, nė mažiausio žodelio 
juose abiejuose nesiranda 
apie Vietnamo karą. Nors, 
kaip žinia, antikariniame 
judėjime dalyvauja daug 

Iįvairių darbo unijų, bet jų 
_ I balso šiuose laikraščiuose 

nesigirdi.
Ir tai nesunku suprasti: 

tuos ir kitus darbo unijų 
organus leidžia ir kontro- 
liuuoja suatžagareję unijų 
biurokratai.

du

Džiaugiamės, kad draugystes 
sėkla prigijo ir miisii Lietuvoj

Neaprėpiama mūsų šalis, 
nuostabi savo meno pa
minklais, nepakartojama 
gamtos grožiu, bet, tur būt, 
didžiausias mūsų šalies tur
tas — draugystė. Kur be
važiuotum, visur sutiksi 
draugų, kurie išties ranką, 
padės be skambių žodžių ir 
nueis net pavardės nepasa
kę. Sutiksi žmonių," kuriems 
mūsų Lietuva brangi, kaip 
ir mums, nes čia amžiams 
liko ilsėtis jų artimieji, ir 
mūsų sunkiai ištariami vie
tovardžiai tapo savais. Su
tiksi žmonių, kurie kaip tas 
maskvietis inžinierius, su
tiktas Tretjakovo galerijo
je, pasakys: “Iš Lietuvos? 
Žinau Alytų, ten netekau 
kojos 1944 m.”.

Važiuojant Baltarusijos, 
Rusijos žeme, galima daug 
papasakoti apie šimtametę! 
mūsų tautų draugystę, ko
vą prieš benrą mūsų prie
šą—kryžiuočius. Ties Smo
lensku negalime pamiršti, 
kad pirmojo pasaulinio ka
ro metu šiame rusų mieste 
rado prieglobsti 2,500 lietu
vių, kad, buržuazijai val
dant Lietuva, šio miesto gy
ventojai teikė materialinę 
ir moralinę pagalbą Šiaulių 
kalėjimo politkaliniams. 
Maskvoje karo metu rašė S. 
Nėris, P. Cvirka, L. Gira, 
per Baltarusijos miškus ėjo 
ir lietuvių partizanų ke
lias.. . Galima pasakoti, bet 
ta/i. jau istorija. Faktai, nors 
im labai nuoširdžiai papasa
koti, ne visada išlieka at
minty, bet kai pajunti tik
ros draugystės šilumą,; ji 
neblėsta.

Neišblės iš atminties pro
fesoriaus Romo iš Talino
paveikslas, kuris, lietui dul
kiant, nuo ryto iki vakaro 
vedžiojo mus po senojo Ta
lino gatves. Mes jauni nu- 
vargom, o jis, žilagalvis, vis 
vedė, rodė, pasakojo, užkrė- 
tėmus savo meile gimtajam 
miestui, nustebino savo ži-

žindinti su tarybinių res- vien lietuvių išeivių gyyeni- 
publikų gyvenimu. Visą lai- me> nes tas gyvenimas A 

nėra atitrūkęs nuo viso pa
žangaus, demokratinio Ame- >

nių gilumu, noru pasidalin
ti.

Visada žavi leningradie
čių mandagumas, noras pa
dėti, paaiškinti, meilė sava
jam miestui.
• Nepamirš Šiaulių rajono 
kolūkiečiai Maskvos Bau- 
mano rajono gydytojų jaut
rumo, operatyvumo, kai vė
lų penktadienio vakarą te
ko kreiptis į juos pagalbos. 
Jiems gal tai buvo ir įpras
tas eilinis ligonis, bet mums, 
esantiems toli nuo namų, 
tas atidumas, rūpestis kal
bėjo daugiau. . Jo niekada 
nepamirš tie, kurie jį paty
rė.

Tūkstančius kilometru nu
važiuojam ekskursijų metu, 
žavimės Leningrade sukaup
tais meno paminklais, Mask
voje — Borodino panorama, 
liaudies ūkio pasiekimų pa
roda, Kremliumi, lenkiam 
galvą prieš žmones, kudie 
tuos turtus kūrė, tylėdami 
einam a tiduoti pagarbos j 
Žmogui, kuris padarė tuos 
turtus prieinamus liaudžiai, 
kuris ištrynė sienas, skyru
sias vieną tautą nuo kitos, 
kuris pasėjo tautų drau
gystės sėklas. Lenkiam gal
vą ties Nežinomojo kareivio 
kapu prie Kremliaus sienos, 
nes jis ir tūkstančiai kitų 
nežinomų karių aukojo savo 
gyvybes, gynė ir mūsų Ne
muno kraštą, gynė tautų 
draugystę. Dedam gėles ant 
Mickevičiaus - Kapsuko, F. 
Baltušio - Žemaičio, Pr.Ei- 
dukevičiaus kapų Novodevi- 
čės kapinėse, nes j išmuš mo
kė kovoti už naują, Spalio 
revoliucijos idėjų nušviestą 
gyvenimą... Ir džiaugia
mės, tariant P. Cvirkos žo-

ką ji buvo ir yra nuoširdi 
Tarybų Sąjungos bičiulė. 
Jubiliatei pažįstamas Tėvy
nės ilgesys. Meilę savajai 
gimtinei ji įrodė ir tuo, kad 
savo tėvų žemę aplanko jau 
šeštąjį kartą.

Leiskite palinkėt Jums, 
miela Ksavera, geriausios 
sveikatos. Linkime ir toliau 
atkakliai tęsti kovą už dar
bo žmonių reikalus, už tai
ką, už pažangą.

Jūs mums artima, brangi 
ir miela

— Tarybų Lietuvos žur
nalistams, kaip ir visai vi
suomenei,—• kalbėjo Lietuvo 
TSR Žurinalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas J. Ka
rosas,—Jūs, Ksavera, esate 
artima, •'rangi ir miela. 
Mus, žurnalistus, džiugina 
tai, kad Jūs, būdama prie
šakinėse pažangiųjų veikė
jų gretose, surandate laiko 
bendradarbiauti spaud oje, 
kartas nuo karto publi
cistine aistra persunktus 
straipsnius spausdinate 
“Tiesoje” ir kituose Tarybų 
Lietuvos laikraščiuose.

J. Karosas pranešė, kad 
už aktyvią visuomeninę ir 
publicistinę veiklą sąjungos 
prezidiumas išrinko K. Ka- 
rosienę Lietuvos TSR Žur
nalistų sąjungos garbės na
riu.

Jos begalinis atsidavimas 
kovai

Žodis suteikiamas Lietu
vos KP CK pirmajam se
kretoriui A. Sniečkui.

— Ksaveros Karosienės 
! vardas, — pasakė A. Snieč
kus, — yra gerai žinomas 
jos gimtajame krašte. Jos 
žmogiškasis paprastu m a s, 
jos begalinis atsi d a v i m a s 
kovai už darbo žmonių iš

džiais, kad ta Lenino pasėta 
draugystės sėkla prigijo ir 
mūsų Nemuno krašte.

E. Balčiūnaite, 
Neetatinė ekskursijų biu
ro vadovė, V. vidurinės 

mokyklos mokytoja
Šiauliai

TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė padarė dar vieną 
praktišką ir jau labai reikalingą pasiūlymą Jungtinėms 
Valstijoms ir kitom- šalims, būtent, kad būtų sudaryta 
ir pasirašyta sutartis del Menulio supasaulinimo. Rei
kia, kad Mėnulis niekam nepriklausytų, kad jokia šalis 
neturėtų teisės jį savintis bei kokių nors pirmenybių 
jame siekti.

Teisingai “The New York Times” (birželio 14 d.), 
u žg i r damas Tarybų Sąjungos pasiūlymą, pastebi, kad 
gal jau ir nelabai toli tas laikas, kai Menulį pasiekti bus 
taip lengva, kaip Londoną ir Los Angeles. Galimas daik
tas, kad, laikui bėgant, net milijonai šios mūsų “nelai
mingos” Žemės gyventojų norės ir skubinsis persikelti 
gyventi į Mėnulį. Todėl jau dabar reikia visiems susi
tarti, kad Mėnulio durys visados bus visiems lygiai pla
čiai atidalytos!

Kas ką rašo ir sako
PERSERGĖJIMAS APIE 
NAUJĄ PAVOJŲ 
KORĖJOJE

Šiomis dienomis pradėtas 
visoje Amerikoje platinti la
bai svarbus kreipimasis į 
Amerikos liaudį. Jame kal
ba m a apie mums visiems 
pavoju

Kreipimąsi išleido “Ame
rican-Korean Friedship and 
Information Center,” kurį 
sudaro žymūs Amerikos vei
kėjai, daugiausia intelektu
alai. Jo pirmininku yra 
profesorius H. I. Parsons, o 
sek re toriu m George B. Mur
phy. Tarp kitų, vicepirmi
ninkais yra plačiai žinomi

I pažangiečiai Rev. Lee H. 
i Bali ir Dr. H. Aptheker.

Minėtame atsiaukime sa
koma:

“Po aštuoniolikos metų 
nuo užsibaigimo mūšių Ko
rėjos kare, dar ir šiandien 
tebelaikoma 60,000 Ameri
kos kareivių Pietinėje Ko
rėjoje. Kai Jungtinių Vals
tijų imperialistionės agresi
jos militariniai v e i k s m a i 
persikelia vis daugiau nuo 
žemės į orą, iš Vietnamo į 
Kambodiją, į Laosą, susida
ro pavojus staigaus pasuki
mo į Šiaurę. Yra didelis pa
vojus, kad amerikiečių jau
noji karta bus įvelta į ant-

GERAI, KAD PAMIRŠO
Gegužės mėnesio pabaigo

je smetoninė Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga laikė; 
savo seimą. Iš Sąjungos pir
mininko Teodoro Blinstru- 
bo pranešimo susidaro įspū
dis, kad jos vadovybė turi 
bėdos su tais, kuriems jau 
atsibodo jos reakcinis nu
sistatymas, kurie norėtų, 
kad būtų liautasi niekinti 
ir šmeižti Liietuvą.

“Tenka apgailestauti,” be
veik per ašaras sakė ponas 
Blinstrubas! “kad ir m ū s ų, 
lietuvių tarpe jau atsirado 
tokių, kurie užmiršo, dėl ko 

atsirado ir kokio- 
viltimis bei kokiais pa

siryžimais lydėjo savo iš 
Lietuvos išvykimą.”

Gerai, kad pamiršo; gerai, 
kad susiprato. Tos viltys, 
kad pavyks į Lietuvą sugrą
žinti smetoninį-fašistinį re
žimą, buvo piktos ir kvailos 
viltys. Taip pat labai kvai
los viltys buvo, kad pirma 
Hitlerinė Vokietija, o pas
kui Amerika sugrąžins 
jiems Lietuvoje prarastą 
rojų. Tenka, tik pasveikin
ti tuos, kurie su tokiomis 
viltimis jau atsisveikino, ar
ba pradeda ątsisveikinti. 
Tai progresas, kurio, mums 
atrodo, nebesulaikys nė pa
čios gailiausios visų Blin- 
strubu ašaros.

JOS GIMTADIENIO PROGA Iš VILNIAUS

Ilgamete ir atsidavusia kova 
pelnyta mūsų jai pagarba
Žinome daugelį lietuvių, 

kurie savo nenuilstama vei
kla pažangos labui, žmoni
jos labui, ar tai gyvendami 
gimtojoje žemėje, ar išeivi
joje, nusipelnė didžią tautie
čių pagarbą. Jų vardai ar
timi ir brangūs kiekvieno 
širdžiai. Tokia yra ir Ksa
vera Karosienė, pažangi 
Amerikos lietuvių veikėja, 
įžymi kovotoja dėl taikos. 
Meilė ir pagarba jai ypač 
nuoširdžiai pasireiškė iškil
mingame kovotojos septy
niasdešimtmečio minėjime, 
kuris gegužės 28 d. įvyko 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitete. Pagerb
ti viešnią čia susirinko va
dovaujantys partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai, visuo
menės, kultūros ir meno 
venkėjai, žurnalistai.

Jos universitetas — 
gyvenimas ir kova

—Labai džiugu,—pradėda
ma minėjimą, pasakė Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavoduotoja L. 
Diržinskaitė, — kad šią gar
bingą sukaktį mes švenčia
me kartu su brangia ir mie
la viešnia. Jubiliatės sep
tyniasdešimties metų gyve
nimas gali būti pavyzdžiu 
kiekvienam. Jau 55 metai,

kai mūsų brangi Ksavera 
aktyviai darbuojasi pažan
gos labui. Nuo pat jaunys
tės jubiliatė pasirinko šį 
sunkų, bet garbingą kovos 
kelią ir jo jau niekad nepa
keitė.

Ksavera Karosienė neturė
jo galimybių išeiti mokslų. 
Jos universitetai buvo gyve
nimas įr kova. Būdama to
li nuo savo gimtosios žemės, 
ji pasinėrė ne tik į pažangų 
lietuvių emigrantų kovų sū
kurį, bet kaip tikra inter
nacionaliste susiėjo savo 
gyvenimą su milijonų Ame
rikos darbo žmonių gyveni
mu ir kova. Nepabūgo ši 
mergina nuo Ramygalos jo
kių pavojų, kalėjimo duo
nos, žiaurių persekiojimų. 
Organi z a c i n i a i gabumai, 
ryžtingumas ir atkaklumas 
iškėlė ją į žymiausių Ame
rikos pažangiųjų veikėjų 
gretas. Mūsų viešnia su tai
kos misija yra1 apkeliavusi 
visą pasaulį, atstovaudama 
Amerikos darbo žmonėms 
beveik visuose kovos už tai
ką forumuose.

Ksavera Karosienė jau 
prieš 40 metų aplankė Tary
bų šalį. Jai grįžus, pirmą 
kartą Amerikos lietuviai per 
spaudą ir žodžiu buvo supa-

likos darbo žmonių judėji
mo. Ta proga prisimename 
jos ir visų mūsų gero bičiu
lio Antano Bimbos žodžius: 
“Ksavera Karosienė bene 
bus vienintelė Amerikos lie
tuvių veikėja, tiek daug dir
busi ir tokiu svariu indė
liu prisidėjusi prie Ameri
kos darbininkų bendrosios 
kovos už jų būklės page
rinimą.”

Taip sako apie Ksaverą 
žmogus, kuris gerai žino
mas visos Amerikos mark
sistiniame darbo žmonių ju
dėjime ir kuris ypač gerai 
pažįsta šį judėjimą. Mes 
visi pritariame tokiam aukš
tam Ksaveros Karosienės 
veiklos įvertinimui. Ir drau
ge mes suprantame, kad ji 
savo giliu proletariniu pa
triotizmu ir internacionaliz
mu įkūnija geriausius pa
žangaus Amerikos lietuvių 
judėjimo bruožus. Tad pa- *- 
gerbdami ją, drauge pager
biame visus jos kovos drau
gus — pažangius užsienio 
lietuvių judėjimo dalyvius.

J. Žukauskas
(Pabaiga sekamam num.)

sivadavimą, tikslą, demo
kratiją, moterų teises suža
dina gilią mūsų žmonių 
meilę šiai ryžtingai ir drą
siai nttteriai. Ksavera Ka
rosienė prieš pora dienų 
lankėsi Ramygaloje, kur te
bėra jos gimtasis namas. 
Ksaverą ten sutiko ir nuo
širdžiai pasveikino didelis 
ramygaliečių būrys. Bet ir 
visur, kur ji pas mus besi
svečiuotų, jos laukia mūsų 
žmonių širdžių šiluma, nuo
širdi meilė. Tarybų Lietu
vos žmonės ją gerai pažįs
ta ir žino, už ką ją myli. 
Tai nesunku mums suprasti, 
kai prisimename vieną kitą 
būdingą momentą iš jos 
šviesaus gyvenimo.

Ksavera atsidūrė svetur 
maža mergaitė. Tačiau ji 
ten išaugo savo krašto patri
ote, išsaugojo ne tik gimti
nės prisiminimą, bet ir savo 
gimtąją kalbą. Ji glaudžiai 
sutapo su Amerikos lietuvių 
pažangiu judėjimu. Ji nu
ėjo tuo-keliu, kurį susirado 
Lietuvoje ir tęsė Amerikoje 
jos tėvas Rapolas Baltrū
nas, aktyvus revoliucionie
rius, V. Kapsuko draugas, 
turėjęs palikti savo kraštą 
dėl carizmo persekiojimų.

Ksavera Karosienė žino
jo, jog vienas pagrindinių 
klasinės kovos barų yra pa
žangi spauda, ir todėl visa
da aktyviai dalyvavo jos 
darbe. Ten ji pasireiškė ne 
tik kaip kovotoja, gerą gim
tojo žodžio svetur puoselė
toja. Mes gerai žinome ju
biliatę iš jos pasisakymų 
“Vilnyje” ir “Laisvėje,” iš 
jos kitų raštų, atspindinčių 
turtingą Ksaveros Karosie
nės asmenybę ir gražų jos 
gyvenimą.

Tačiau mūsų brangi vieš
nia niekada neužsisklende

1967 metų kovo 27 dieną 
tūkstantinė turistų minia 
užplūdo smėlėtus šiaurės 
Prancūzijos krantus. Jie 
stebėjo retą gamtos reiški
nį — “amžiaus atoslūgį.” 
Tiktai keletą kartų per 
šimtmetį jūra taip atsitrau
kia nuo krantų ir smarkiai 
grįžta atgal. Kai kuriuose 
Rajonuose vanduo atsitrau
kia nuo kranto apie 20 kilo
metrų, o vandens lygio skir
tumas potvynio ir atoslūgio 
metu siekė 13 metrų.

“Šekspyro bičiulių” sąjum v 
ga išspausdino pranešimą, 
kad pasaulyje apie 800,000 
žmonių pelnosi duoną iš 
Šekspyro. Tai rašytojai, ra
šantys apie jį, kompozito
riai, kuriantys Šeks p y r o 
kūriniams muzika, aktoriai, 
knygų pardavėjai, knyri- 
šiai.

IŠ LAIŠKŲ
Mielas drauge:
, Dar kartą aplankiau savo 
mokyklą MIT proga 45-kių 
metų sukakties nuo gavimo 
inžinieriaus diplomo.

Susitikimas su mano lai
kų mokslo kolegomis buvo 
nuoširdus ir malonus. Čia 
dalyvavo ne tik eiliniai in
žinieriai, kaip aš, bet ir mū
sų 1926-tu metu klasės ban
kų prezidentai, korporacijų' i 
direktoriai, profesoriai ir 
kiti aukšto mokslo specia- 
alistai. Bet čia mes buvo
me ne tituluoti atsakomin- 
gų vietų pareigūnai, o tik 
Tony, Bob, Jack, ar Char- 
ly,—kaip kad mes prieš 45 
metus vadindavom vienas 
kitą MIT koridoriuose.

Mūsų klasės gretas dar 
tik\ truputį tėvas laikas te- 
praretino, tačiau dauguma 
jų jau baigiame laužti sep
tintą kryželį ir už 5-kių me- 
metų, kai turėsime pana
šų sąskrydį, daug iš mū
sų jau nebus gyvųjų tarpe. 
Bet žmogus gyvena viltyje 
ateities. Optimizmas nuga
li neigiamąją gyvenimo nuo
taiką. Tai ir mes skirstė- 
mės su pakilusiu ūpu, kad iv 
vėl kartu minėsime 50-me- 
tinę mūsų mokslo baigimo 
sukaktį.

Inž. Gabrėnas
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Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau- 

• gijos 28 kuopa rengiasi prie 
pramogos, kuri įvyks sek
madienį, birželio 27 d. Vai- 
tonių rezidencijoje, 25 Roos
evelt Drive.

Kaip matyti spaudoje, visi 
progresyviai l a ik r a š č i a i 
skundžiasi, kad jiems trūks
ta pinigų išsilaikyti, ypač 
vasaros metu. Todėl Lite
ratūros Draugijos nariai jau 
seniai yra nutarę suruošti 
pietus progresyvios spaudos 
naudai, ir J. ir K. Vaitoniai 
sutiko, kad pietūs būtų jų 
rezidencijoje, kuri yra labai 
patogi tokioms pramogoms 
vasaros laiku, kada visi me
džiai žaliuoja ir gėlės žy
di.

M. Svinkūnienė su komi
sija daro planus, kokius val
gius pagaminti, kad paten
kintų žmones, kurie atsilan
kys į tuos pietus.

Tikėtai jau yra platinami 
, ir tikime turėti nemažai 
h žmonių. Yra kviečiami ir iš 

kitų mestų ir apylinkės 
draugai dalyavuti pas mus ir 
smagiai praleisti laiką tą 
sekmadienį su waterburie- 
čiais ir paremti mūsų 
dą.

Pietūs bus duodami 
Todėl, kurie manote 
vauti, nesivėluokite.

Iš kitur atvažiavę į Wa- 
terburį klausskite Highland 
Ave. ir važiuokite ta gatve 
iki namo, kur bus Nr. 984, 
ir ten ant kampo prasideda 
Roosevelt Dr. Tik kokia 150 
pėdų nuo Highland Avenue 
Vaitonių rezidencija ir pie
tų vieta.

Pramogos komisija yra: 
M. Svinkūnienė, J. Vaitonis, 
Klem Yenkeliūnienė, J. ir 
M. L1 ozą i. M. Yokubonis ir 
woodburieciai Dūdai, ir vi
si jie kviečia jus atsilan- 

4 (kyti ant pietų.

So. Boston, Mass.
Birželio 27 d. įvyks pik

nikas Haverhillyje Lietuvių 
Parke, Bradforde. Kurie 
norite važiuoti į pikniką, 
ateikite į klubą 318 Broad
way. Iš čia išeis busas 12 
valandą. Nepavėluokite. Ti
kėtas bus tik $3 ten ir at- 
gal. ;

spau-

1 vai. 
daly-

Pirmas pavasarinis piknikas 
Mass, valstijoj jau arti

Pavasario gamta pasipuošia, kai visa gyvybė atbunda 
ir nauja gimsta. Miškai savo ošimu traukte traukia 
miestų gyventojus, kad juos palankytų, pasigėrėtų ir 
aromatais pripildytų savo kvėpavimo organus. Ar dyvai 
tad, kad vasaros metu du trečdaliai miestų gyventojų iš
sikelia vasaroti į miškus ir grįžta namo su stipresne 
sveikata!

Šiemet Massachusetts valstijos pažangiečiai turės pui
kią progą pasigėrėti gamtos grožiu Haverhillio Gedimino 
parke, Bradford, Mass., birželio 27 d. Rengėjai stropiai 
darbuojasi, ir iš anksto užtikrinu, kad atsilankę svečiai 
bus pilnai patenkinti.

Tiesa, lietuvių išeivija smarkiai išretėjo ir mažai li
ko automobilių, kurie pirmiau suveždavo publiką į pik
nikus. Čia norisi padaryti pastabą iš pereitų metų pik
niko. Pereitais metais iš Worcesterio į pikniką atvažiavo 
tik trys mašinos. Vėliau teko su daugeliu šio miesto 
draugų pasikalbėti, ir kuomet pabariau, kodėl jie neat
važiavo į pikniką, tai jie labai nusiskundė, kad jie ne
turėjo su kuo nuvažiuoti. Iš tiesų, tai vietinių veikėjų 
apsileidimas, kad neparūpino buso.

Pikniko rengėjai pilnai pasiruošę svečius skaniai pa
vaišinti, ir net jeigu lytų, tai niekas nenukentėtų, nes 
yra erdvi svetainė, kurioje galėsime sutiplti.

Kelrodis: Iš Bostono ir apylinkės imkite kelią 93 ir 
pavažiavę 30 mylių tėmykite kelią 495. Užvažiavę ant 
495, pavažiavę 10 mylių, matysite Haverhill. Laikykitės 
po dešinei iki pamatysite per upę geležinį tiltą. Perva
žiavę tiltą, laikykitės po dešinei iki privažiuosite kelią 
125. Skersai parkutis, ant kampo iškaba: George
town. Po dešinei privažiavę parkutį, skaitykite po de- šia sveikinimų redakcijai, 
šinei gatves, devinta gatvė bus: Montvale St., pikniko " 
vieta.

Iki pasimatymo piknike!

E. Repšiene;
Viena iš komisijos

“Užmiršti žmonės”
Taip kadaise pasakė ve

lionis Leonas Prūseika apie 
mūsų spaustuvių darbinin
kus. į

Vieną “Laisvės” 60-mečio 
jubiliejaus dieną sumanu
sis “Laisvės” presmanas, 
darbo valandas užbaigęs, 
sklaido “Laisvės” puslapius, 
peržvelginėja sveikinamus.

— Tu manai, kad;tu esi 
kas nors, — pastebėjau.

— Ne, — jis atsako. — Aš 
esu niekas! I

— Taigi, taigi,— pritariau 
jam. — Visi spaustuvės dar
bininkai esame nieko nereiš
kiantys niekučiai. Daugiau-

J. Petruškevičius

Komisija

Binghamton, N. Y.
Gegužės 22 diena mirė 

Antanas Mikalojūnas, senas 
šio miesto gyventojas. Mirė 
sulaukęs virš 90 metų am
žiaus. Velionis paliko duk
terį ir žentą Svareiką, bro
lį Povilą Mikalajūną ir brol
vaikius.

Birželaio 8 d. mirė Helen 
Milnarevičienė. Taip pat 
buvo sena Binghamtono gy
ventoja. Mirė sulaukus 88 
metų amžiaus. Buvo biz
nio rka, turėjo maisto ir dra
bužių krautuvę. Velionė pa
liko sūnų Mykolą, sūnienę 
ir anūką.

Abiejų šeimynos užkvie- 
kvietė palydovus pietų. VI- 

‘ Tsi buvo tinkamai pavaišinti.
Ilsėkitės ramiai Amerikos 

žemelėje.
Vienas iš palydovų

Detroit, Mich.
Nesitikėtas svečias 

Detroite
Detroitiečiams buvo lyg 

staigmena, kai Masytė De
troito Lietuvių Klulpe kėglio 
sportininkų rungtynių “Šu- 
rum-burum” parengime su
pažindino svečią iš Tarybų 
Lietuvbs Praną Ulevičių.

Sakau — nesitikėtą sve
čią todėl, jog Amerikoje 
lankėsi daug visokio rango 
žurnalistų, mokslininkų, bet 
nė vienas nekliudė Detroi
to, tik gerbiamas Pranas 
Ulevičius.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
Masių šeima atsivežė svečią

tas/’
Už keleto dienų Masiai at

sivežė P. Ulevičių į Detroito 
Lietuvių Klubą, kur atski
rame kambaryje buvo tram- 
pas pokalbis.

Atsisveikinau su mieluo
ju Pranu Ulevičium; Tary
bų Lietuvos piliečiu, palin
kėdamas jam visur laimingų 
žingsnių viešnagėje ir lai
mingai pasiekti Tėviškę.

“Gimtajame Krašte” buvo 
pasakyta, kokiu tikslu Pra
nas Ulevičius lankosi JAV.

Linkiu jam, sugrįžusiam 
tėviškėn, pasiekti užsibrėž
tą titulą.

Kai kur suminima adminis
tracija, korespondentai ir 
skaitytojai, bet, gink sviete, 
ne spaustuvės pėckeliąi. Tik 
kai vienas kitas pasitraukia 
ir susiranda geriau apmoka
mą darbą, tik tada pajun
tama, kad laikraščio išleidi
mas priklauso IR nuo spaus
tuvės darbininkų.

Į pokalbį įsiterpia trečias:
— Tai kad jūs klaidingai 

kai kuriuos sveikinimus 
supranthte: pav., kai Lietu
voje sakoma redakcija, tai 
turimi mintyje ir spaustu
vės technikai.

Čia jam atkertama:
—• Dar neteko matyti, 

kad kada nors, kur nors 
spaustuvės darbininkai bū
tų tituluojami redaktoriais.

Pokalbį nutraukė tyla...

. . . , - Rygoje labai populiarus
į Detroito Lietuvių Klubo Medicinos istorijos muzie- 
susirinkimą. Klubo pirmi- jus< j0 eksponatai pasako- 
ninkė Masytė pakvietė sve
čią ką nors pasakyti apie 
Lietuvą ir savo viešnagę.

Ulevičius kalbėjo apie pus
valandį laiko, daug pasakė.

P. Ulevičius viešėjo pas 
pas Masins 13 dienų. Jie 
pasikvietė tūlus, nuo senų 
laikų veiklos žinovus, . ku
rie pasakojo, kaip buvo or
ganizuojamos pažangios 
draugijos, jų kuopos, chorai 
ir t. t. ;

Masys ir kiti pavežiojo 
svečią po Detroito puikes
nes vietas. Gi Pranas Na
kas man pasakė:

“Aš Ulevičių pavežiojau ir 
kur skurdžiai gyvena; nu
vežiau į Fordo auto muzie
jų. Aplankėm ir kitas vie-

ja apie medicinos mokslo ke
lią nuo pirmykštės bendruo
menės iki mūsų dienų.

Mažiausias Tarybų Sąjun
goje žvėrelis — nykštukinė 
baltadantė. Ji sveria 1.5 
gramo.

Italijos miestelo Komačio 
stadione šeimininkai, žaidu- 
sieji su San Džiuzepės fut
bolininkais, pabėgo iš aikš
tės, bet kalti buvo ne var
žovai. Į aikštę įsiveržė įmi
tęs bulius ir ėmė vaikyti 
raudonais marškinėliais vil
kinčius futbolininkus. Nuo 
to laiko Komačio žaidėjai 
rengiasi žaliais marškinė
liais.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kuslilis
Mirė gegužės 13, 1968 m.

Jau sukako trys metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Su liūdesiu prisimenu jo mirties sukaktį. 
Mano mintyse jis bus visados,

Barbora Kušlienė, žmona
Kearny, N. J.

PHILADELPHIA, PA.

Barbara Ann Gegznas
Amžiaus 76 m. .

Mirė birželio 2 d., š. m. 
buvusi našlė Joseph Gegznas

Su giliu liūdesiu liūdime mūsų mylimos motinos 
ir močiutės —

ELIZABETH, N. J.

Alice Gegznas
Mr. ir Mrs. Joseph Forbes

Bąrbara Ann Forbes 
Caroline Jo Forbes 
Aljyson Mary Forbes
Joseph Forbes, Jr.

Marcella Kazlauskienė
Mirė birželio 8 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Marian 
Petkūnienei, dukrai Lillian, sūnums George ir 
Emil, ir trims anūkams, taipgi giminėms ir arti
miesiems.

J. M. Petkunai
B. C. Mankauskai
Al. T. Makutėnas
W. M. Žukai
Ig. A. Bečiai
D. B. Martin
Aid. Schadienė

B. Makutėnienė 
W. B. Simans 
'Ona Schultz 
V. Paulauskas 
L. Novak 
K. Paciunas 
P. L. Vaičionis

Philadelphia, Pa.
Parengimas puikiai pavyko

Birželio 13 d. LLD 10 kuo
pa suruošė puikų išleistuvių 
pobūvį kuopos ilgametei na
rei ir energingai veikėjai V. 
Paliepienei, kuri su savo vi
sa šeima išvyksta nuolati- vacations, life insurance, 
niam apsigyvenimui į Bos-' .........~
ton, Mass. Diena buvo gra
ži, ne per šilta. Svečių at
vyko net iš tolimų miestų. 
Iš New Yorko atvyko pilna 
auto mašina veikėjų: P. 
Venta su savo žmona Nele, 
K. Karosienė, P. Šolomskas, 
Briedis ir drauge atsivežė 
gerbiamą svečią iš Tarybų 
Lietuvos, mokslininką, isto
rijos mokslų kandidatą Pr.
Ulevičių, kuri^ 
renka istorinę 
senosios lietų 
gyvenimo ir veiklos. Netru
kus, stebiu ir nenoriu tikė
ti... atžingsniuoja viešnia 
iš tolimosios Chicagos, J. 
Andrulienė, “Vilnies” re
daktoriaus žmona.

Po malonių susitikimų ir 
pokalbių, prasideda pietūs. 
R. Merkis per mikrofoną 
praneša svečiams pobūvio 
tikslą. O didžiausia paren
gimo “kaltininkė” Paliepie- 
nė sėdi su savo vyru, du
kra ir žentu prie specialaus 
stalo, papuošto gėlėmis. Po 
įvairių sveikinimų ir linkė
jimų H. Tureikienė, kuo
pos vardu įteikia Paliepie
nei kuklią dovanėlę, gražų 
laikrodėlį, už josios ilgame
tę veiklą.

Baigiant pietauti, prasi
deda kalbos. Kalbėjo P. 
Venta, P. Šolomskas, Ksa
vera Karosienė. Pagaliau 
pakviestas svečias iš Tary
bų Lietuvos, Pranas Ulevi
čius. Gerbiamas svečias pir
miausia nusiskundė, kad 
jam beviešint Detroite, įvy
ko staigmena. Staigiai jo 
sveikata pašlijo be numato
mų priežasčių... Paskui 
jis paaiškino savo lankymo
si šios šalies lietuvių kolo
nijose tikslą. Parinkta au
kų pažangios spaudos para
mai. Aukojo po $10: Kali
niai, Nevardauskas, Švėgž
dai, P. ir N. Ventai, Lagits- 
ky ir A. Lipčius.

Philadelphiečiai išvy kėliai] 
vėliau pridavė $15.

N. Gurklienė aukojo $7.
Po $5: A. Ramanauskas, 

P. Šlajus, P. Šolomskas, 
Puidokas. Gabalienė, A. 
Pauliukaitis, Vaišv i 1 i e n ė, 
Gužo n i e n ė, Čerkauskienė, 
Marytė, B. Ramanauskienė, 
Adomaitis, Briedis, Anta
naitienė, Sidabrienė, Maciū
nai, Jankus, Valantai iš Egg 
Harbor (nebuvo, prisiuntė 
$5), D. Gurklis (pramogo
je nebuvo, prisiuntė $5). 
Kiti aukojo: Pivariūnienė ir 
Šaskas po $3, Magdalena $2.

Ramanauskai aukojo sū
rius, Valantienė pyragus, A. 
Lipčius pagamino valgį.

Lietuvaitė sumokėjo visas 
pramogos išlaidas..

Patarnavo Lipčiąus duktė, 
, Čerkauskienė, Valanti e n ė, 

Lietuvaitė. Vyrai: Merkis, 
Kazlauskas, Lipčius, Valan- 
ta.

Rengėjai labai dėkingi 
niujorkiečiui P. Ventai, kad 
jisai su kitais svečiais tiek 
daug pagyvino, paįvairino 
mūsų pramogą, 
to aukotojams 
atsilankiusiems

“L”

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Electrician-Wireman. Small com

pany in Linden desires back-up man 
for electrical dept. Interesting work 
consisting of wiring special auto
matic machines and our standard 
units. Must have ^knowledge of 
wiring schematics. Bh*e~Cross/Bluc 
Shield, 'profit sharing, 9 hrs. per day,

201-486-6108. ’ 43-51

FIREMAN MECHANIC. High 
pressure black seal in charge. Stea
dy work, fringe benefits. Starting 
rate $3.50 per hr. plus shift' differ
ential. Contact Robert A. Johnson 
Co. 1269 Central Ave., Hillside, 

201-353-6800. (43-47)

HELP WANTED-MALE-FEHAlB
MACHINE TOOLROOM FOREMAN 

Top pay, all benefits.
LEWIS WEINER 

INDUSTRIES, INC.
44-02 — 11th St.

Subway, 23rd and Ely St. Stop
L. I. C., N. Y.

212 ST 6-0560 (40-49)

IND

Guard. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding, police and se
curity. Minimum height 5’ 8”, 150 
lbs. On-the-job training. Electrical 
and clerical knowledge helpful.'

Write P. O. Box 737, So. Paterson 
Sta., Paterson, N. J. (44-57) 

An E. O. E. Employer.
(44-50)

ziagą is 
išeivijos

EXTRUDER OPERATORS 

and General plant workers.
No experience necessary. Special 
short schedule. Precision Polymers, 
Green Potnd Road, Rockaway, N. J. 

201-627-8520
(40-47)

PRODUCTION WORKERS. No ex
perience required. Excellent bene
fits, profit sharing, steady work. 
Apply week days, 8 AM — 4PM. 
201-369-4343. Wilson Products Co., 
Division of Dart Industries, Nesh- 
anic, N.J. An Equal Opportunity 
Employer. (47-52)

FURNITURE FINISHER. Open
ing for experienced Finisher to ser
vice new furniture for one of areas 
largest furniture retailers. Union 
shop. All benefits. For appointment 
call Mr. D’Arcy or Mr. Roarke. 
201-549-2140.

GUARD. Permanent good future, 
benefits, night work. Physical fit
ness and references required. Must 
clear for bonding police and secu
rity. Minimum height 5’ 8”, 150 lbs. 
On-the-job training Electrical and 
clerical knowledge helpful. Write 
P. O. Box 737, S. Paterson St., Pa
terson, N. J. An E.O.E. (47-54)

REFRIGERATION MECHANICS.
Commercial, industrial and air-con
ditioning servicemen. Experience 
necessary. Top wages and fringe be
nefits. TEMPO INC., 95 Central 
Ave., Newark, N. J. 201-623-0222. 
10 AM to 4 PM. Ask for Mr. T.

(47-50)

KNITTER MECHANIC 
Experienced on modern flat 

machines.
Excellent opportunity. 

Call 201-243-3299
(47-49)

WOMEN. For light factory work. 
Two shift operations. Weaving ex
perience helpful, but not essential. 
Call 215- DA 9-2267 for appointment.

(47-51)

BUSINESS OPPORTUNITY

Ačiū mais- 
ir visiems 

svečiams.
Reporteris

New Yorkas. — Moterų 
kalėjimas miesto centre 
(Greenwich Village) ištuš
tintas ir kalinės perkeltos į 
naują kalėjimą East upės 
saloje*

MAINTENANCE MAN 
with electrical experience. 

Salary commensurate with ability.
PRECISION POLYMERS 

Green Pond Rd., Rockaway, N. J 
201-627-8520

(40-47)

Concrete Pipe Foreman. Exper
ienced in manufacturing of packer 
head and dry cast concrete pipe 
and manholes. Starting salary com
mensurate with experience. Call Mr. 
Bolen, 201-835-2131 from 7 to 5 
daily. (42-48

Service Station (Getty) Ulster 
County, NY on main highway. Good 
sales and repairs. 300,000 gallons per 
yr. 3 bays, wrecker, fully equipped. 
5 room, house on 8 acres. $85,000. 
Walter J. Galiauskas, Broker. 914- 
688-7745. (42-46)

For sale, lumber and building ma
terial yard southern Monmouth 
County, Now Jersey 200’x300' 
R/R siding adjacent. Well equipped 
3 trucks, snow plow, lift truck, all 
in good shape. 201-449-7710

(40-47)

Maintenance handy man, involving 
maintenance and janitorial work 
with ability to do lubrication, greas
ing and odd jobs that occur. Minor 
amount of tools required, many 
fringe benefits and periodic raises. 
Contact Mr. Szakats, 6 Henderson 
Dr., W. Caldwell, N. J. 201-228-2060.

(46-48)

Hunterdon Co., N. J. Profitable 
restaurant. on major hwy.close to a 
new all yr round resort area. Family 
owned for many years, now ready 
to retire. Fully equipped and ready 
to go. $150,000, terms available. 

Copper (Kettle Realty, Realtor 
201-735-4004 (40-47)

Restaurants, Bars, Grills. Beauti
ful waterfront property, 2 bars and 
Restaurant, 2 apts. building. Clam 
bar; Riparian rights, 308 feet on 
water, 280 feet on busy highway. 
Route 37, Pelican Island, Seaside 
Hts., N. J. $140,000 takes it all. 
Call owner after 11 AM. Mr. Ru
bino, 201-793-9607. (43-50)

Machinist-General. Mid-day shift. 
Excellent opportunity for advance
ment with growing Co. Competitive 
salary and benefits. Call 201-843- 
1800. (43-47)

“REGISTERED NURSES AND 
LICENSED PRACTICAL NURS
ES. Good pay, good fringe bene
fits, vacation, meals, hospitaliza
tion, etc. Call Nursing Office, 
Preakness Hospital, Paterson, N. J. 
201-278-6800’'. (43-49)

REAL ESTATE
$87,000 buys restaurant, property 

and 2 bedroom house, overlooking 
the River. 10 yrs. old. All newly 
decorated. Stoney Point, N. Y: 
Gross $80,000 per yr. Excellent 
terms availiable. Call Mr. Guerra. 
914-NE 4-7612 or 914-NA 3-6300.

(44-50)

West Shokan, Irg 6 rm custom 
bit. bluestone ranch, 5 acres. Moun
tain and water views 2 Irg. bedrms, 
liv. rm 20x30, den or bedrm, all 
wood panel’g. Covered front patio, 
2 frplcs. Irg garage. Full bsmt, oil 
heat, $55,000. Write or phone for 
appointment. M. Mehlinger, West 
Shokan, N.Y, 914-657-2428. (43-47)

VERMONT LAND

259 acres farm with old building, 
360 degree outstanding view of Lakes 
and Mountains. $285 per acre and 
20% down.

ROBERTS REAL ESTATE, INC.

Newport, Vermont 05855.
(47-48)

Lowville located foothills if the 
Adirondacks, 5 miles from Snow 
Ridge Turin, New York, 1 hour from 
Lake Ontario. House with attached 
garage, (garage 28x32). House has 
fireplace, wall to wall carpeting, big 
picture window overlooking valley, 
very good water supply, new drilled 
well, hot water heat, 1 acre lot 
with pond behind house, IVz baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

FOR SALE

LiberijqsTel Avivas
tankeris, vežęs žibalą iš Azi
jos į Izraelio uostą Elatą, 
Raudonojoje jūroje apšau
dytas is greito motorinio 
lai veli Oo

Large Resort in White Mts. Out
standing oppty in the heart of N. 
H’s beautiful White Mts. close by 
many major ski areas: Lovely old 
Inn in & mod. motels and cabins, 
pvt. swim pool, spac landscapd 
grnds. hot<‘l dining mi & kiteli. A 
great oppty to get out in the count
ry and make money doing it. Ask
ing $280,000. Owner will accept 
$75.000 down and take 1st mtg for 
balance. Barbara G. Curry, Inc. 
Bkr. East Swanzey, N. H. 603-352- 
6560. (46-48)
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Iš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisvės” skiltis bevartant
1936 metais prasideda 

Ispanijos kovos. Liaudies 
frontas laimi rinkimus. 
Siaučia liaudies kova su fa
šistais. Į pabaigą šių metų 
JAV pažangiosios unijos 
pasižada siųsti 100,000 dra
bužių I s p a n i j o s liaudie- 
čiams. New Yorke įvyks
ta didelė dem o n s t r a e i j a 
(20,000) rėmimui Ispanijos 
liaudies.

Iš J. Ramanausko 
atsiminimų

Juozas Ramanauskas, vie
nas iš seniausių progresy
vių veikėjų, rašo plačius at
siminimus. Čia dėl žingei- 
doumo paduodu keletą iš
traukų. Jis atmena Juozo 
Paukščio įsteigimą “Vieny
bės” 1886 metais. Jos pir
mas redaktorius buvo D. T. 
Bačkauskas. Joje apšvietos 
tais laikais buvo lobai ma
žai. “Kun. Burba, Etnologi
jos draugijos narys, rūpino
si rinkimu lietuviškų raštų 
ir su Volterio pagalba išgel
bėjo S. Daukanto “Lietuvos 
Istorijos” rankraštį iš caro 
archyvų (1890-93 m.).

1886 m. kun. Burba buvo 
suimtas ir nubaustas (užda
rytas klioštoriuje) už pla
tinimą lietuviškų raštų. “Jis 
atsisakė maldauti paliuosa- 
vimo, bet Etnologijos drau
gija su E. Volteriu išprašė 
jo paliuosavimą.”

Juozas asmeniškai pažino 
kun. Burbą ir su juo plačiai

išsikalbėjo pabaigoje 1892 
metų. Amerikoje kun. Bur
ba dirbo už prašalinimą len
ki? kalbos lietuvių klebonijo
se.

1890 m. ŠIA įvykusiame 
seime Mhanoy City, Pa., su 
krėslais “rišo” sulenkėjimo 
klausimą. Juodišius ir D. 
Bačkauskas už lenkų kalbą, 
o Paukščiai stojo su kun. 
Burba už lietuviu kalba. 
Seimas pakriko. Dalis dele
gatų nuva ž i a v o j Wilkes- 
Barre ir ten išrinko SLA 
prezidentu kun. Burbą, ir 
čia prasidėjo veikla grynai 
lietuvių kalba.

Noriu pridurti, kad vėliau 
toje pačioje organizacijoje 

vyko kova dėl atsikratymo 
kunigų vadovybės ir religi
nių prietarų.

Lietuvių kongresas
1936 m. balandžio mėn. 

pradedama veikti už šauki
mą Amerikos Lietuvių kon
greso, kuris įvyksta bir
želio 20 ir 21 dienomis Cle
veland, Ohio. Suvažiuoja 
382 delegatai nuo 345 įvai
riu organizacijų, sudarančių 
apie 80,000 narių. Prezidi- 
umą sudaro dr. Vitkus 
(Clevelando)—pirm., E. N. 
Jeskevičiūtė (Brooklyno) — 
vice-pirm., E. Mikužiūtė

Šį sekmadienį, birželio 20 d., LLD 185 kuopos ruošiami dideli pie 
tūs Forest parke po medžiais. Pradžia 1 valandą. Visi kviečiami

Jubiliejiniai sveikinimai
Gražiai plaukia Jubilieji

niai sveikinimai. Prašome 
pasiskaityti:

SO. BOSTON, MASS.
Sveikinu “Laisvę” su $60. 

Mano draugas Mikutis, jei 
jis būtų gyvas, tai ir jis 
sveikintų. Tad ir už jį, jo 
atminčiai skiriu kitą $60. 
Jis skaitė “'Laisvę” nuo pat 
jo atvykimo į JAV. Dirbda
vo kiek galėdavo dėl “L” 
ir remdavo finansiniai. Aš 
tiek sveikatos ir gabumų 
neturėjau, kaip jis turėjo, 
bet aš remsiu “Laisvę” fi
nansiškai.
Čia

kol gyva būsiu, 
viso bus $120!

Draugiškai, 
Karolina Kasdauskienė

Pramogų Kalendorius

A. R. Antanavičiai,
Stroud, Canada 3.00

W. K ari an, Jensen
Beach, Fla. 3.00

Wm. Degutis,
Albany, N. Y. 3.00

James Shaskas, Philadel-
phia, Pa. 3.00

Chas. Mackunas, Montreal,
Canada 2.00

H. Žukas, Binghamton,
N. Y. 1.45

Baltimore, Md.
Čia randate čekį sumoje 

$100. Tai yra pelnas nuo 
“Laisvės” Jubiliejinio pikni
ko.

Viso labo Jums.
Draugišaki,

Jennie Stanienė

/

Mieste pasidairius
“Independistos”

Praeitą sekmadienį New 
Yorke įvyko metinis puer
torikiečių paradas. Bet jis 
buvo visai kitoks, negu bū
davo praeityje.

Tai 16-as iš eilės toks pa
radas, panašus į airių, len
kų, italų ir kitų tautinių gru
pių paradus, kurie kasmet 
vyksta New Yorke Fifth 
Avenue. Jame dalyvavo 
apie 50,000 žmonių ir du 
kart tiek daugiau jį stebė
jo (New Yorke yra beveik

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 27, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

25,000 policininkų). Juodų
jų policininkų organizacijos 
(Guardians Association) 
prezidentas Howard Shef
fey sako, kad paskutiniu 
laiku policijos vadovybė 
pradėjo vis labiau stumti 
juodus policininkus į šnipi
nėjimą. Juodi policininkai 
dažnai ištraukiami iš uni
formuotos tarnybos ir įsa
komi stoti i radikališkas 
negrų organizacijas, ir apie sevelt Dr. Pietūs bus 1 vai.

Komisija

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d., sekmadienį, 

LLD 28 kuopa rengia pietus 
spaudos naudai, kurie įvyks 
K. J. Vaitoniu sode, 25 Roo-

‘11 They Take You in 
the Morning”

Angela Davis has written 
a book. Its title is “If They 
Take Yon in the Morning.” 
It makes me think of a 
ghastly hour (it was 3 or 4 
o’clock) in the morning when 
she was taken from the 
penitentiary here and sent 
to prison in California.

What this young woman 
has been through! But they 
haven’t been able to break 
her spirit. It’s impossible 
to destroy a woman who 
believes so wholeheartedly 
in what she is doing.

The prison is unable to 
destroy or silence Angela 
Davis. Her voice comes 
through the prison walls 
and it is heard all over the 
world. I don’t know any
one who has such a far- 
reaching support as Angela 
Davis.

Angela Davis’ book, most 
of which was written in 
prison, will be pub 1 i shed 
this Fall. “It is a social and 
political analysis of contem
porary America and a phi
losophical critique of Ame
rican history,” ’ says her 
publisher. It focuses on 
“the distinctions between 
criminal and political acts 
and deals with the conflict 
between the political prison
er and oppressed people on 
the one hand and society 
and its legal system on the
other.”

The book will have about 
250 pages and it will sell 
for about seven dollars. Ju
lian Bond, a negro and a 
member of the State Legis
lature of Georgia, wrote the 
introduction for the book.

There is no doubt that An
gela's book will be translat
ed into all major languages 
and will be read by the mil
lions th rougho ut the wo rid.

Use

jas teikti informacijas.
. Sheffey viešai pasakė:
' “Juodieji policininkai yra 
tarnyboje tam, kad ant kiek 

’galima padėtų savo bro
liams ir sesėms. Aš atvirai 
patariu mano draugams 
uniformų o t i e m s policinin
kams nesiduoti paverčiami 
šnipais prieš savo žmones. 
Įsakytas stoti kokion radi- 
kalion grupėn, juodas poli
cininkas turėtų tą grupę 
informuoti — aš čia atsiųs
tas kaip policijos agentas...”

Policijos vadovybė dabar 
svarsto, ką daryti su ser- 
žentu Sheffey: jeigu jį at
leistų iš tarnybos, didelis 
skaičius juodų policininkų jį 
remtų. Jeigu jo neatleistų, 
disciplina atrodytų labai pa
krikusi.

Po $1: J. Mačiulaitis, 
Montreal, Canada; Mrs. J. 
Vasil, Valrico, Fla.; A. H. 
Pagiegala, Shenango Forks, j milijonas puertorikiečių). 
•XT- tr . tt Mar£avo įvairios mokinių

grupės, fraternalinės orga
nizacijos, klubai, sportinin
kai. Buvo daug spalvingų 
nacionalinių kostiumų, som
brerų, ispaniškai-karibiškos 
muzikos, orkestrų, šokėjų.

Bet šiuo kartu į paradą 
įsijungė ir kovingos puerto
rikiečių grupės: marksisti
niai nusiteikusieji “Young 
Lords,” nacionalistinės gru
puotės, radikalūs studentai. 
Jie įnešė visai kitokį jaus
mą į paradą. Tūkstančiai 
jaunų puerto r i k i e č i ų de
monstravo po vėliavomis už 

ar pilną Puerto Rico nepri- 
Dėkime pastan- klausomybę, už solidarumą 

su Amerikos negrais, prieš 
karą Vietname.

Kovingosios grupės įsi
jungė į paradą savo valia, 
be kvietimo, ir tas nepatiko 
New Yorko policijai, kuri 
brutališkai puolė demons- 
strantus. 59-os gatvės ir 
Fifth Ave. sankryžoje apie 
150 šalmuotų policininkų 
pradėjo lazdomis taškyti 
pražygiuo jaučius jaunuo
lius, kurie saliutavo su
gniaužtomis kumštimis. Ša
ligatviuose stovinčios puer
torikiečių minios šaukė “Vi- I c-

N. Y.; E. Ratinis, Easton, 
Pa.; A. Ramanauskienė, 
Kingston, Pa.; Ben Brown, 
Miami,Fla.; Fr.Vaivild,Ha
milton, Canada; A. Bujavi- 
čius, Manchester, Conn.; A. 
Akalavage, New Hope, Pa.; 
Agatha Beleski, Glen Lyon, 
Pa.; P. Sidlauskas, Laco
nia, N. H.; V. Zabul, Det
roit, Mich. P. Smalstis,Lud
ington, Mich., 96c.

Liepos 18 — Woodhavene
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Prašome sekti vė
lesnius pranešimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas R. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
na rezervuoti. <

x t ou Nuo kitų gauta sekamai(Chiea£os)-sekr dr J. Si|Adelg Biršųtonieng
( f 'IniTolni-------17H , ' ___ ___

Miami, Fla. tpiw.w •
Geo. Shimaitis, Brockton,1^..”- <

mans (Clevelando)—ižd.
Kongresas nutaria siųsti 

delegačių' ištyrimui politinių 
kalinių sąlygų Lietuvoje. Iš
renkamas Pikį. Rom..kurin 
ieina J. Mickevičius, R. Šniu- 
kas, J. K. Šarkiūnas, dr. A. 
Montvidas, E. Mikužiūtė, L. 
Jonikas ir F. Abekas.

Studentų veikla
Balandžio mėn. studentai 

išeina streikan prieš gre
siantį karo pavojų. Streike 
dalyvauja apie pusę milijo
no per visą šalį universite
tų, kolegijų ir vidurinių 
mokyklų jaunuolių. Gegu
žės 30 d. įvyksta eilės jau
nimo demonstracijų už tai
ka.

Tebeina “Laisvėje” nuola
tinis angliškas “Youth Sec
tion.” Jo redaktorius šiuo 
tarpu — Vytautas Zablac- 
kas. Daug ir plačiai veikia 
jaunimas LDS kuopose, cho
ruose ir klubuose. Naciona
linį Jaunimo Komitetą su
daro : Vytautas Zablackas, 
Charles Kwaren, Ben Med
ley, John Orman, Walter 
Incas. Jeanette Krūtis, Al. 
Kairukštis; alternatai—Al
da Kairys, Mary Sineus, 
Mildred Jamison, Algird 
Klimas.

Elena N. Jeskevičiūtė 
z Jub. Kom. Narė

Sveikina iš Vilniaus
Miela Lilija: Geriausių 

linkėjimų tau nuo visų pa
žįstamų draugų. Kol kas 
viskas sekasi gerai. Buvau 
nuvykus pas Rojaus kapą 
Savilionyse. Dabar vyksiu 
i Kauną. Prašau pasveikin
ti visus lasviečius.

Ieva

KLAIDOS PATAISYMAS
Per klaidą “Laisvėje” bir

želio 15 d. laidoje buvo pa
žymėta, kad Jurgis Nalivai
ką mirė birželio 6 d. Tu
rėjo būt, kad mirė birželio 
13 d. Atsiprašome už klai
dą. Red.

Pekinas.—Kinijoje lankė
si Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministras. ,

Miami, Fla. $100.00

26.00Mass.
Lane Smith, Avon 

Mass.
Anna Samulėnas, 

Fitchburg, Mase. 25.00
M. Valilionienė (LLD 75 

kp. vajaus premija), 
Miami, Fla. 25.00

Alice Johns, Miami, 
Florida 25.00

Alice Gegznas, Phila
delphia, Pa. -

LDS 49 kp. (vieną Liet.
: Namo B-vės šėrą) Wa

terbury, Conn. 25.00
L. Bagdonas, Pittsfield, 

Mass. 22.00
Agnė Jurevičienė, St.

Petersburg, Fla. 20.00
V. U, Burdai, San Le

andro, Calif. 20.00
Julia Yovis, Pittsfieild,

Norime* priminti organi
zacijoms ir pavieniams. kad 
šie visi metai yra Jubilieji
niai. Tad svarbu surengti 
jubiliejinius piknikus 
sueigas.
gas, kad mūsų laikraštis' il- 

Ačiū viršmi- 
nėtiems už dovanas.

—Administracija
25.00

Tragikomedija
Rain jau visas svietas ži

no, New Yorko miestas iš 
tikrųjų paskendęs tokiose 
ekonominėse ir kitose bėdo
se, kurios veda miestą tie- 

isiai prie bankrūto. Teroris- 
25.00; tai jau šaudo iš pasalų, iš 

užnugurio policmanus. Be
veik kasdien kas nors iš 
miesto tarnaut o ių strei- va los Independistos!” (“Te-

Eina policijos, uk- £ Y v u o j a nepriklausomie-

Mass. 10.00
Ed Strellis, Longueuil,

Canada 10.00
LLD 3 Apskr. (per J.

Strauss), Water
bury, Conn. 10.00 Į

V. Staugaitis, W. Suf r.

field, Conn.
L. Tilwick, Easton,

10.00

Pa. 10.00
Joseph Makul, New

Haven, Conn. 6.00
Frances Norbut, Chi

cago, Ill.
Alex Gudaitis, Glen

6.00

dale, N. Y. 6.00
J. Papartis, Belleville,

N. J. 6.00
Jonas Velička, Los An

geles, Calif.
Anna Pankow, Stam

5.00

ford, Conn. 5.00
M. Trakimavičienė,

Norwood, Mass. 5.00
Saulutė, Miami, Fla. 5.00
Ona Wellus, Bingham

ton, N. Y. 5.00
Ch. Pechuls, Huntington

Park, Calif. 5.00
Geo. Nalivaika, Brook

lyn, N. Y. 5.00
J. Bujavičius, Manches

ter, Conn. 5.00
N. Yudikaitiene, Johnson

City, N. Y. 5.00
Wm. Chesnik, Saltsburg, 

Pa.
Anna Gricienė, Cam

bridge, Mass.
A. Dočkienė, Cicero,

Illinois

5.00

3.00

3.00

kuoja, 
niagesių, transporto darbi
ninkų ir net mokytojų 
streikai — “masiniai susir
gimai.” Visi jie reikalauja 
daugiau ir daugiau pinigų 
ir trumpesnių darbo valan
dų. c

Bedarbių ir ubagų mieste 
jau daug daugiau, negu mi
lijonas. Miestas privalo duo
ti jiems maistą ir apmokėti 
už ju butus, kurių trūksta. 
Jau vieną šeimą miestas tu
rėjo apgyvendinti net puoš
niame Waldorf - Astoria 
viešbutyje, kur tik karaliai- 
karaliukai, Arabijos sykai 
teangyvendinami. Pora sa
vaičių miestui kainavo apie 
1,600 dolerių.

Todėl miesto turčių parti
jų* politikieriai — republiko- 
nai ir demokratai — miesto 
valdonai kelia taksus be 
atodairos ant nuosavybių, 
pajamų, prekių. Tas skau
džiai paliečia mases. Daug 
kas bėga iš New Yorko 
miesto — bėga kompanijos, 
bėga jų darbininkai. Todėl 
miesto gyventojų skaičius 
sumažėjo — sumažėjo tak
sų mokėtojai. Tai demo
kratai ir republikonai poli
tikieriai grasina kelti tak
sus dar aukščiau.

Tiesa, New Yorko astuo
ni milijonai gyventojų susi
deda didžiumoje iš eilinių 
darbininkų, kurie sunkiau
sią gyvenimo naštą neša. Jie 
galėtų išsirinkti savo klasės 
miesto valdininkus, kurie 
pasirūpintų geriau eilinio 
darbininko reikalais, gyve
nimu. Bet turčiai, per sa-

čiai”), ir policija atsisuku
si pradėjo taškyti ir stebė
toju minias.

Susirėmime sužeista de
šimtys puertorikiečių, taip
gi 18 policininkų.

“Pro-Independencia” gru
pė paskleidė lapelį, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

“Valdovai jankiai ir jų 
puertorikietiški batl aižiai 
norėtų, kad metinis para
das būtų ka r nival as su 
sombreromis, tropiška mu
zika ir šokiais. Bet realybė 
yra kitokia. Puertorikiečiai 
New Yorke gyvena skurde 
ir priespaudoje. Jie koloni
ja, kaip kolonija ir mūsų sa
la, brangi gimtinė Puerto-, 
rico. Už jos laisvę, prieš ra
sinę priespaudą, mes kovosi
me iki laimėjimo. Solida
rumas su Amerikos negrų 
masėmis! Solidarumas su 
Vietnamo liaudimi! Visa 
galia Liaudžiai!”

Juodi policininkai
New Yorko didimestis tu

ri apie 2,300 juodų polici-

Išvyko į Lietuvą
Trečiadienį iš Kennedy 

aerodromo tarybiniu lėktu
vu Lietuvon išskrido mūsų 
aidietė ir pažangi veikėja 
Nastė Buknienė. Ją išlydė
ti ir jai palinkėti laimingos 
kelionės ir linksmos viešna
gės gimtajame krašte į ae
rodromą susirinko gerokas 
būrys jos artimųjų ir drau
gų. Pastebėjau, kad jų 
tarpe buvo ir žurnalistas 
Sinkevičius su žmona Zina, 
kurie irgi apie liepos vidurį 
žada vykti Lietuvon atosto
gų

Mūsų Nastė yra gimus ir 
augus Kaune. Ji ten, be abe
jo, turi daug giminių ir 
pažįstamų dar iš jaunystės 
dienų. Veikiausia Kaune ji 
daugiausia ir viešnagės lai-

Paryžius.—Amerikos Val
stybės sekretorius Rogers 
ir Japonijos užsienio reika
lų ministras Aiči pasirašė 
sutartį, pagal kurią Okina- 
wos sala bus grąžinta Japo
nijai.

Okinawoje gyvena apie 
milijonas žmonių, japonų ir 
vietinių okinawieciu. Ame
rika okupavo tą salą 1954 
metais. Nuo to laiko ją 
valdė amerikietis komisio- 
nierius.

Saigonas. — Amerikiečiai 
turi Pietų Vietname 247,000 
karių. Vienu metu ių skai
čius siekė pusę milijono.

Vargonai—seniausias pa- 
sadl^jb Hiuzikos instrumen
tas. Jie sukurti Aleksandri
joje II amžiuje prieš mū-.. 
sų erą.

ko praleis.
Lauksime Nastės sugrįž

tant su panaujinta energija. 
Neabejojame, kad ji iš gim
tojo krašto parsiveš daug 
įdomių įspūdžių, kurių ir 
mums nepašykštės.

Rep.

The most speedy, economical
’ and simplest way to send 

gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

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

THE quality is high, 
THE PRICES ARE LOW.

ninku (mieste iš viso apie 
vo spaudą, oro bangas, net 
ir per bažnyčią, pasekmin
gai apipaškudina eilinių dar
bininkų partijas taip, kad 
darbininkai ne tik bijo bal
suoti už tokios partijos 
kandidatus, bet bijo apie tai 
ir pagalvoti. Tai jie vis ir 
balsuoja už tą patį demo
kratą arba republikoną, ku
rie visada ir laiko tuos ei
linius žmones bėdose iki au
sų...

A. Gilman

ZAPOROZHETZ 966.
A limited quantity available 

RUSH YOUR ORDER 
For the new catalogue 

explaining the certificates and Orders 
apply to any of our affiliated firms 

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

or directly to:
Attention! New Address

PODAROGIFTS, INC.
210 Fifth Avenue New York, N. V. 10001

■ W?Wh įTet (212) 685-4537
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
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