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KRISLAI
Trims kosmonautams 

amžina šlovė!
Ne laimėjimas
N P AC suvažiavimas 
Agnew Europoje

— A. Šilėnas —
Trys tarybiniai kosmonautai, 

atlikę savo didvyrišką kelionę 
erdvėje, užmigo amžinu mie
gu, kai jų laivas jau radosi 
visai netoli gimtosios žemės. 
Ką jie galvojo per paskuti
nes sekundes?

Tikėkime, k a d jie neteko 
sąmonės be skausmo ir be 
rūpesčio, dar pilni vilties po 
keliolikos minučių stovėti ta
rybinėje žemėje.

Dobrovolskiui, Vokovui ir 
Patsajevui — amžina šlovė!

• • • •
Trys Amerikos didmies

čiai — Washingtonas, Nevvar- 
kas ir Atlanta — dabar turi 
juodas daugumas. N e g r a i 
Xevv ark e sudaro 45% visų gy
ventojų, Atla n t o j e 51 %, o 
Washingtone net 65%.

Bet tai ne negrų laimėji
mas — kaip tik atbulai. La
biau pasiturintieji balti gy
ventojai keliasi į priemiesčius, 
kur oras tyresnis ir gyvenimas 
sveikesnis. Negrų NAACP ly
deris Willkins sako:

“Mes užkariaujame miesto 
centrus-pragarus, kur gyveni
mas yra tapęs tikra kanky
ne. . . ”

, Praeitą savaitgali New Yor
ke Hunter universiteto salėje 
įvyko NPAC (National Peace 
Šoalition — Nacionalinės Tai
kos Akcijos Koalicijos) suva
žiavimas. Dalyvavo apie 2,- 
000 delegatų, daugiausia jau
nimo. Suvažiavimas praėjo 
vieningumo atmosferoje, nors 
jame dalyvavo įvairiausių pa
kraipų žmonių : pacifistų, ko
munistų, bepartinių, radikalų, 
u mj i stų, re 1 iginių pacifistų, 
trockištų ir t. t.

Tik maža grupelė moistų ir 
kairių trockistų (spartakistų) 
bandė suvažiavimą sutrukdy
ti. Kuomet prakalbą sakė už 
taiką stojantis s e n a t o r i u s 
Hartke (iš Indianos), jie jam 
trukdė šauksmais, kad “ne
reikia klausytis klasinio prie
šo, jis negeresnis už Nixoną.”

Jų delegatai bandė suvažia
vimą visai išardyti, bet tuo 
pačiu laiku jų atstovai, iš
rinkti į prezidiumą ,su kitais 
sėdėjo platformoje ir tylėjo.

Pagaliau suvažiavimo daly
viams pritrūko kantrybes ir 
trukdytojai tapo pašalinti iš 
salės...

“New York Times’* ir kiti 
laikraščiai vėl spausdina taip 
vadinamus slaptus Pentagono 
dokumentus. Mat, teismas nu
tarė, kad nors tie dokumentai 
pateko į laikraštininkų ran
kas nereguliariu būdu, laik
raščiai turi teisę juos spaus
dinti.

Kaip su tokiais dokumen
tais, kurie saugomi archyvuo
se ir apie kuriuos Amerikos 
žmonės neturi žinių ?

Kaip su slaptais dokumen
tais, kurie rodo, kas tikrai su- 
konspiravo Kennedžių (prezi
dento ir jo brolio Roberto) 
nužudymą?

Kaip su slaptomis machina
cijomis, per kurias ČIA nu
vertė Guatemalos ir Indonezi
jos valdžias?

. Kaip su Kingo nužudymu?
• • i •

Vice-prezidentas Agnew Eu-

Tarybų Sąjunga tęs 
kosmoso tyrinėjimą Antano Venclovo netekus
Maskva.— Erdves tyrinė

jimo mokslininkas Borisas 
Petrovas, rašydamas “Prav- 
doje,” sako, kad nežiūrint 
trijų kosmonautų tragiškos 
mirties, erdvės laivo Saliu
to kelionė buvo pasekminga 
ir atnešė daug gerų rezul
tatų. Tyrinėjimas bus tę
siamas, kitos kelionės kos- 
mosiniais laivais bus daro
mos, sako B. Petrovas. Jis 
pabrėžė, kad laivo Saliuto 
ekspedicija pavyko iki pa
skutinio taško, ir kad tra
giška kosmonautų mirtis 
buvo surišta su priekabinio 
laivo Sojuzo grįžimu į Žemę. 
Panašias mintis kalbėdamas 
Maskvoje išreiškė ir moksli
ninkas Keldyšas.

Žuvusieji kosmonautai — 
G. Dobrovolskis, V. Volka- 
kas ir V. Patsajevas—tapo 
iškilmingai palaidoti Krem

liaus sienoje. Laidotuvėse 
dalyvavo Brežnevas, Kosy
ginas, Podgornas ir kiti val
džios bei partijos vadai, vi
si tarybiniai kosmonautai ir 
tūkstančiai žmonių, tarp jų 
ir Amerikos astronautų pa
siuntinys.

Manoma, kad kosmonau
tai mirė prieš pat nusilei
dimą Žemėn nuo deguonies 
stokos Sojuze. Jie buvo ras
ti negyvi laivui nusileidus, 
ir visi trys ramiai sėdėjo sa
vo vietose. Todėl manoma, 
kad mirtis atėjo staiga, kad 
jie prarado sąmonę, nežino
dami, kas vyksta.

Visa Tarybų Sąjunga gi
liai liūdėjo. Iš užsienio gau
ta daugybė užuojautos iš
raiškų. Tarp kitų telegamas 
atsiunntė Amerikos prezi
dentas Nixonas ir Kinijos 
premjeras Čou En-lajus.

18 metų jaunuoliai 
jau gali balsuoti

Washingtonas. — Apie 11 
milijonų jaunų amerikiečių 
gavo teisę balsuoti. Tai jau
nuoliai sulaukę 18 metų. Iki 
šiol balsavimo amžiaus mi
nimumas buvo 21 metai.

Prezidentas Neonas da
lyvavo ceremonijose Balta
jame name, per kurias nau
jasis įstatymas tapo patvir
tintas kaip 26-tasis pataisy
mas prie Konstitucijos. Pa
taisymas įėjo į galią, kai 
trys ketvirtadaliai valstijų 
jį patvirtino. Ohio buvo 38- 
ta valstija iš eilės, kuri pa
tvirtino Tuo patvirtinimu 
jaunuolių balsavimas tam
pa konstituciniu pataisymu, 
kuris galioja visai šaliai.

Į ceremonijas buvo pak
viestas jaunuolių choras, 
taipgi keli šimtai jaunuolių 
iš įvairių valstijų. Nixonas 
sveikino naują įstatymą ir 
sakė, kad per jį Amerika 
gal grįš prie savo senų ide
alų, kurie tapo išreikšti per 
Amerikos revoliuciją 1776- 
ais metais.

Bet stebėtojai sako, kad 
Nixono administracijai nau
jasis įstatymas nelabai pa
tinka. Jaunieji balsuotojai, 
sakoma, žymiai radikališ- 
kiau nusiteikę negu senes
nieji, ir jie tikriausiai savo 
persveriam o j e daugumoje 
balsuos už demokratus, jei
gu ne radikališkesnes nau
jas grupuotes.

Šiomis dienomis mus pa- lietuvių kultūros labui, sa-

Kalbama apie R. Naderio 
nominavimą į prezidentus

Albaquerque, N. M. —Čia 
įvyko 250 delegatų suvažia
vimas, atstovaująs visą eiję 
kairiai-reformistinių ir ra- 
dikalliškų grupuočių iš 25 
valstijų. Vyriausiu suvažia
vimo kalbėtoju buvo dakta
ras Spock, žinomasis kovo
tojas už taiką.

Suvažiavimas nutarė ban
dyti suorganizuoti prieš at
einančius prezidentinius rin
kimus vieningą trečią parti
ją. Suvažiavime dalyvavo 
Taikos ir Laisvės partija, 
Naujoji partija, DC Valsty
bės partija, Naujosios Mek
sikos Nepriklausomoji par
tija.

Buvo stebėtojų nuo Ko
munistų partijos, Socialisti

nės Darbininkų partijos ir 
kitų kairių grupių, bet kaip 
delegatai jie nedalyvavo.

Dr. Spock sakė, kad tikrai 
laikas sukurti vieningą tre
čią partiją. Rašytojas Goi;e 
Vidai sakė, naujoji partija 
turėtų nominuoti į preziden
tus Ralph Naderį. Naderis 
dabar pagarsėjęs visoje ša
lyje kaip kovotojas prieš 
monopolijas. Jis taipgi ko
voja už ekologines refor
mas, prieš oro ir vandens 
teršimą, prieš rūkymą ir tt.

Konferencija vyko beveik 
slaptai, be spaudos atstovų. 
Tik konferencijai pasibai
gus buvo sušaukta spaudos 
konferencija.

Saigonas. — Generolas 
Doung Van Minh, kuris pla
nuoja būti prezidentiniu 
kandidatu, prašė Amerikos 
daryti spaudimą ant dabar
tinės Saigono valdžios, kad 
ateinantieji rinkimai būtų 
“padoresni”.

Minh yra anti-komunis- 
tas, bet stoja už bandymą 
susitarti su Šiaurės Vietna
mu ir Pietų Vietnamo Liau
dies Išsilaisvinimo judėjimu. 
Jis stoja už Amerikos pasi
traukimą iš Pietų Vietna
mo, bet nori, kad Amerika 
dar labiau apginkluotų Sai
gono valdžios kariuomenę.

opoje lankysis dviejose fašis
tinėse šalyse: Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Šiaip Vakarų 
Europoje jo nelabai lauktų, 
nes ultra-reakcingumas jį pa
darė dar labiau nemėgiamu 
už Nixoną.

Stebėtina, kad jis neapsilan
ko kitoje fašistų valdomoje 
Europos šalyje: Graikijoje. 
Ten jis tikriausiai būtų sutik
tas su atviromis rankomis taip 
vadinamos “pulkininkų“ val
džios. Juk be buvimo ultra- 
reakcininku, jis dargi yra ir 
graikų kilmės amerikietis!

siekė skaudi žinia — po il
gos ir sunkios ligos 19 71
metu birželio 28 d. Vilnių-
je, eidamas 66-uosius me
tus, mirė Lietuvos TSR liau
dies rašytojas, Tarybų Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
narys korespondentas, įžy
mus kultūros :ir visuomenės 
veikėjas Antanas Venclova. 
Netekome talentingo rašy
tojo, vieno iš tarybinės lie
tuvių literatros pradininkų, 
savo kūrybiųe veikla daug 
prisidėjusi o prie jos išaugi- 
nimo ir suklestėjimo. Ne
tekome žmogaus, kuris vi
sas jėgas atidavė tarybinės

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Saigono ir 

Amerikos delegacijos kate
goriškai atmetė Pietų Viet
namo Išsilaisvinimo Fronto 
pasiūlytas sąlygas karui už
baigti. Amerikos delegatas 
Mr. Bruce pareiškė, kad 
ypač nepriimtinas yra punk
tas, kuris reikalauja nusta
tyti laiką Amerikos tjčgų iš- 
kraustymui iš Vietnamo.

Washingtonas. — Eisen- 
howerio prezidentavimo lai
kais buvęs žymus diploma
tas Mr. Statson sako, kad 
jau 1954 metais, kai prancū
zai dar nebuvo pasitraukę 
iš Vietnamo, dabartinis pre
zidentas Nixonas reikalavo, 
kad Amerika pasiųstų į 
Vietnamą didelę armiją ir 
jį užimtų.

Saigonas. — Čia kalbama, 
kad Amerikos komanda pa
siuntė naują armijos viene
tą į Laosą.

Pereitą savaitę karo mū
šiuose buvo užmišti 23 ame
rikiečiai kareiviai, o kiti 20 
mirė nuo “kitų priežasčių.”

vo Tėvynės gerovei.
Antanas Venclova gimė 

1906 metų sausio 7 dieną 
Trempimų kaime, Liubavo 
valsčiuje, Marijampolės ap
skrityje ( d a b a r Kapsuko 
rajone), gausioje valstiečių 
šeimoje. Mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, 1925-1932 
metais studijavo Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
humanitarinių mokslų fa
kultete. Baigęs universite
tą, keletą metų mokytojavo 
Klaipėdos ir Kauno gimna
zijose.

(Tąsa 2-ram pusi.)

Kissingeris Vietname., 
Lairdas Japonijoje,-- 
o Agnew Singapore...

Washingtoias. — Vyriau
sias prezidento Nixono pa
tarėjas taip vadinamo nacio
nalinio saugumo klausimais, 
Henry Kissinger lankėsi su 
svarbia misija Pietų Viet
name; jo gyynybos sekreto
rius M. Laird lankėsi Japo
nijoje, o viceprezidentas Ag
new, keliaująs po įvairias 
Azijos šalis, lankėsi Singa
pore.

Kissingeris konferavo su 
Pietų Vietname Amerikos 
remiamo režimo prezidentu 
Thieu ir kitais Saigono re
žimo vadovais. Manoma, 
kad Kissingeris detališkai 
išdėstė Saigono režimo ly
deriams Amerikos planus.

Apgynos sekretorius Lair- 
das, Ihnkydamasis Japonijo-

j e, tarėsi su to krašto prem
jeru ir karo reikalų minis
tru. Lairdas bandė išgauti 
iš Japonijos vadovų užtikri
nimą, kad nors Okinawa grą
žinta Japonijai, Amerikos 
bazės Japonijoje pasiliks.

Iš Japonijos Lairdas išvy
ko Pietų Korėjom

Vice-prezidentas Agnew 
Singapore susitiko su prezi
dentu Sheares ir pemjeru 
Lee Kuan Yew. Singapore 
skaitomas nepriklau soma 
respublika, bet faktinai dar 
tebėra britų kontrolėje. Pre
zidentas Sheares yra britų 
kilmės. Premjeras Yew yra 
kinas, nes kinai sudaro Sin
gapore miesto gyventojų 
daugumą.

Šato perorganizavo 
Japonijos kabinetą

Tokio. — Premjeras Šato 
perorganizavo savo kabine
tą. Naujoji Japonijos val
džia atrodo esanti labiau 
palanki glaudesniems eko
nominiams ryšiams su Ame
rika. Bet Šato taipgi sako, 
kad jis pageidauja steigti

geresnius ryšius su Liau
dies Kinija. „

Fukuda, kuris yra glau
džių ryšių su Amerika šali
ninkas, paskirtas užsienio 
reikalų ministru.

Masiniai suėmimai 
buvo nelegališki

Washingtonas.—-Washing- 
tono distrikto Human Rela
tions Committee išnešė 
nuosprendį, kad apie 5,000 
jaunų žmonių Gegužės mė- 
nesia pradžioje buvo suimti 
nelegališkąi. Komisija sako, 
kad per tų dienų anti-kari- 
nes demonstracijas policija 
labai dažnai suiminėjo žmo
nes ne už konkretiškus nu
sikaltimus, bet tik pagal iš
vaizdą: jauni barzdoti vy
rai, studentai ir studentės, 
buvo suinwni be jokio kon
kretaus apkaltinimo ir su
varomi į kalėjimines laiki
nas stovyklas.

Iš viso tomis dienomis su
imta apie 12,000 žmonių.

Komisija, kuri veikia mies
to savivaldybos priežiūroje, 
sako, kad Teisingumo de
partamentas neleg a 1 i š k a i 
davinėjo įsakymus Wa
shington o miesto policijai, 
neatsiklausus miesto savi- 
valdybos.

Pompidou ir Brandt 
plaukioja po Reiną

Bona. — Prancūzijos pre
zidentas Pompidou ir Vaka
rų Vokietijos kancleris 
(premjeras) Brandt tarėsi 
plaukiodami laivu Reino 
upe nuo Mainco iki Koblen- 
co. Pakviesdamas Prancūzi
jos prezidentą keliauti tuo 
laivu, Brandtas sakė:

“Per amžius Reinas buvo 
Prancūzijos Hr Vokietijos 
kovų vieta. Ši didinga upė, 
betgi, yra mano ir jūsų tau
tos, ir nuo šios dienos tegul 
Reinas tampa mūsų tautų 
ir kultūrų brolybės simbo
liu”.

Labiau prozaiškai, tartasi 
Bendrosios rinkos ir kito
kiais ekonominiais klausi
mais.

Minneapolis. — Čia prasi
dėjo NAACP suvažiavimas. 
Ši negrų civilinių teisių se
niausioji organizacija turi 
virš 400,000 narių.

2 Amerikos diplomatai 
atvyko tartis Egipte
Kairas. —Du žymūs Ame

rikos diplomatai pasiunti
niai — Donald Bergus ir 
Michael Sterner — atvyko į 
Egiptą. Jų misija nevisai 
aiški, bet aerodrome juos 
pasitiko Egipto užsienio mi
nisterijos aukšti pareigūnai, 
televizijos fotografai ir laik
raštininkai.

Kai kurie šaltiniai sako, 
kad jie atvežė detališkus 
planus, kaip Egiptas galėtų 
atidaryti Suezo kanalą, nors 
izraeliečiai neištrauktų sa
vo jėgų iš viso Sinojaus pu
siasalio. Izraeliečiai norėtu, v 7 
kad kanalas būtų atidarytas 
jiems liekant rytiniame 
krante. Amerika, betgi, pa
taria Izraeliui evakuoti ruo
žą prie pat kanalo.

Australijos darbiečių 
delegacija L. Kinijoje
Pekinas.—Čia lankosi Aus

tralijos Darbo partijos dele
gacija, susidedanti iš ketu
rių parlamento deputatų. 
Delegacijai vadovauja G. 
Whitlam, darbiečių frakci
jos vadas, kuris taptų prem
jeru, jeig| darbiečiai laihė- 
tų rinkimus.

Kaip žinia, Australija dar 
nepripažįsta Liaudies Kini
jos. Darbiečiai stoja už Ki
nijos pripažinimą, nors kuo
met jie stovėjo prie valdžios 
vairo, prieį kelerius metus, 
jie Kinijos irgi nepripažino.

Whitlam sakė, jog jie no
rėtų, kad Australija už
megztų diplomatinius ry
šius su L. Kinija, bet taipgi 
nenutrauktų ryšių su Čian- 
go režimu Formozoje. Bet 
jeigu Liaudies Kinija su tuo 
nesutiktų, darbiečiai stotų 
už ryšius su Pekinu ir nu
trauktų ryšius su Čiangu.

Washingtonas. —Vien per 
birželio mėnesį amerikiečių 
pasienio sargybiniai Texas 
valstijoje suėmė 718 meksi
kiečių, kurie bandė nelega
liai pereiti sieną.

Jakarta. — Indone z i j o s 
valdžia sako, kad preziden
to Suharto partija laimi 
parlamentiniuose rinkimuo
se. Kairioji opozicija už
gniaužta ir negalėjo išsta
tyti kandidatus.
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Perspekty
NEW Mexico valstijosAnieste Albuquerque įvyko 

įdomus suvažiavimas. Sakoma, kad iš 25 valstijų su
sirinko apie 250 delegatų nuo kėlių politinių grupių. Jie 
nutarė ruoštis ateinantiems prezidentiniams rinkimams, 
įkuriant trečią partiją. Lapkričio mėnesį būsiąs sušauk
tas suvažiavimas nominavimi/i savo prezidentinių kan
didatų. Suvažiavime vadovaujantį vaidmenį, matyt, vai- 

• dino^ Dr7^Spočk^» Y
Netenka abejotųTkad čia buvo suvažiavę nuoširdūs, 

geros valios ir prakilniausių troškimų vyrai ir moterys. 
Jie pasisakė už baigimą Vietnamo karo dar šiemet. Jie 
griežčiausai atmetė ir pasmerkė senąsias kapitalistines 
partijas.

Bet kokios yra jų planuojamai partijai perspekty-

silpnokos

vos?
Jomis negalim džiaugtis. Iš pranešimo matome, kad 

suvažiavime nesimatė didžiųjų darbo unijų atstovybės. 
O sėkminga masinė liaudies partija neįmanoma 
be organizuotų darbininkų atitinkamos joje atstovybės. 
Apie tai negalėjo nepagalvoti ir šio judėjimo vadai bei 
iniciatoriai.

O gal tik pradžia, tik užuomazga? Juk kartais ir 
iš mažos pradžios išsivysto kas nors labai gražaus ir pa
sekmingo. ..

Dabar visiems reikia ruoštis
PEREITĄ ilgą savaitgalį New Yorke įvyko didelis, 

skaitlingas taikos jėgų suvažiavimas. Jis buvo sušauk
tas pasiruošimui anti-karinėms demonstracijoms atei
nantį rudenį. Jos turės apimti visą šalį. Jos turės pa
siekti plačiausias liaudies mases. Jos turės priversti vy
riausybę Vietnamo agresiją nutraukti dar šiemet.

Bet kaip tuos puikius suvažiavimo nutarimus įvyk
dyti gyveniman? Apie šį klausimą pagalvoti ir į jį at
sakyti turėtų kiekvienas amerikietis, šio karo priešas 
ir taikos šalininkas.

AMERIKIETIS 
ŽURNALISTAS 
APIE ĮSPŪDŽIUS 
LIETUVOJE

Iš Vilniaus “Tiesos” (birž. 
27 d.) sužinome, kad Lie
tuvoje lankėsi plačiai žino
mas pažangus Amerikos 
žurnalistas ir “D. World” 
bendradarbis Mike Davidov. 
Lankėsi su savo žmona. Ta 
proga, pasak “Tiesos,” sve
čias lankėsi visoje eilėje 
įstaigų ir vietovių. Apie 
apsilankymo tikslus ir įgy
tus įspūdžius dienraščio ko
respondentui ameriki e t is 
žurnalistas, tarp kitko, pa
sakęs:

“Pastaruoju metu rašau 
seriją straipsnių apie ko
munizmo statybos praktiką 
Tarybų Sąjugoje, konkre
čiai kiekvienoje jos respub
likoje. Šią vasarą aplan
kiau Pabaltijo respublikas. 
Viešnagė Lietuvoje man ge
rai nusisekė, sukaupiau įdo
mios medžiagos. Jeigu 
trumpai paduoti įspūdžius, 
jie tokie:

Visų pirma mane nuste
bino ' didžiulis respublikos 
progresas visose gyvenimo 
srityse... Tarybų Lietu
va, kartu su visomis bro
liškomis respublikomis, ro
do grąžius komunizmo sta
tybos pavyzdžius.

Labai gražų įspūdį pa
liko gyvenamųjų namų sta
tyba, konkrečiai. Vilniaus 
Lazdynų rajone. Aiškiai 
Įhatyti, kad jūsų architektai 
ir statybininkai, turėdami 
tokį gražų ir turtingą pra
eities architektūros paliki
mą, labai sąžiningai ir su
atsakomybe darbuojasi dėl! 
šiandienos ir ateities Vil
niaus ...

Galite didžiuotis ir naci
onaline bei socialistine sa
vo kultūra — tiek profesio
naliąją, tiek mėgėjiškąją...

Matytas kolūkis, pašneke
siai su kolūkiečiais, svečia
vimasis jų butuose man dai; 
kartą akivaizdžiai įrodė so
cialistinio šeimininkav i m o 
žemės ūkyje pranašumą. 
Turiu pasakyti, kad šio kol
ūkio (Šakių Rajono Lenino 
Kolūkis—Red.) valsti e č i ų 
namai niekuo nenusileidžia 
šiandieninės Amerikos far- 
merių namams. O juk Lie
tuvos kolūkiečių laukia kur

lės, sveikinimai..-
Klausiu J. Juocevičių:
— Kaip jaučiatės, nuti

lus Madrido ringo gongui?
— Kai po finalinės kovos 

ringo teisėjas iškėlė mano 
dešinę, aš vis dar netikė
jau — nejaugi eisu čempio
nas. Ir dabar netikiu, kad 
auksą parsivežu.

— O ar tikėjotės aukso 
medalio išvykdamas ?

— Galvojau, mano kumš
čiai verti medalio, tačiau ne 
tokio.” (“K. Tiesa,” birželio 
27 d.).

Laiškai redakcijai
1971 m. birželio 19 d. mi- nosi, labai buvo patenkintas 

re nuo širdies smūgio An- viešnage Tėvynėje. Iki mir- 
zelmas Černiauskas. Gimęs 
1907 metas balandžio 21 d. 
Lietuvoj, Mūro-Srėvinykuo- 
se, Žiežmarių vaisė., Trakų 
apskr. Paliko dideliam nu
liūdime žmoną Julę Saka
lauskaitę- Černiauskienę, du 
sūnus Valterį ir Anzelmą, 
brolį Vaclovą, seseris Marę, 
Sofiją ir Verą,ir daug drau
gų. Reiškiam nuoširdžią ir 
šiltą užuojautą šeimai ir gi
minėms.

I nius

ties buvo ištikimas darbo 
klasei. Lai būna jam lengva 
Brazilijos žemelė.

Dalyve
Sao Paulo, Brasil
1971 m. birželio 20 d.

Išsisukinejimas-apgaudinejimas 
tebesitęsia

JAU net didelė dalis ir komercinės spaudos pripa
žįsta, kad Paryžiaus derybose Pietų Vietnamo išsilais
vinimo Fronto delegacijos patiektos karui baigti sąly
gos sudaro labai rimtą susitarimui pagrindą. Kaip ži
nią, iki šiol prezidentas Nixonas svarbiausia susitarimui 
kliūtimi laikė amerikiečių karo belaisvių vietnamiečių 
rankose klausimą. Dabar tas argumentas prieš baigi
mą karo tapo atimtas. Vietnamiečiai savo pasiūlyme 
aiškiausiai pasako: Kartu su išsikraustymu Amerikos 
ir jos talkininkų militarinių jėgų iš Pietų Vietnamo, vi
si suimtieji amerikiečiai bus paleisti. Tik tegu Ameri
kos valddžia pasako, kada jinai ir jos talkininkai savo įas gražesnė ateitis.
jėgas iš Vietnamo iškraustys...

Tai kas dabar trukdo susitarimui baigti šią skerdy- 
nę? Juk per visą savo prezidentavimo laiką Mr. Nixo
nas pakartotinai skelbė, kad jis nori šį karą užbaigti, 
kad palaipsniui jis jau mažina Amerikos karines jėgas 
Vietname ir 1.1. Bet štai proga karą užbaigti, o jis jos 
nepanaudoja. Kur nors yra, kaip žmones sako ,šuo 
pakastas. V

Dalykas tame, kad Nixonas nenori šią skerdynę 
baigti ir išsikraustyti iš Vietnamo ir visos Indokinijos. 
Karą baigti nenori ir Pentagonas. Antai, vietoje tuo
jau rimčiausiai svarstyti Išsilaisvinimo Fronto delega
cijos pasiūlymus, prez. Nixon skubiai pasiuntė į Saigo- 
ną savo patarėją poną Kissingerį, kad ten įtikintų mi
litaristinį režimą, jog Amerikos valdžia jam padės, jį 
globos, jo nepaliks “dievo valiai”.

Vadinasi, išsisukinėjimas ir Amerikos žmonių ap
gaudinėjimas tęsiamas toliau.

a-

JIE PAGERBĖ 
DIDŽIAUSIĄ MELAGIŲ

Los Angeles fašistiniąi 
veiksniai buvę birželio Į8 
dieną suruošę didelę puotą 
pagerbimui bene šių dienų 
didžiausio pasaulyje mela- 
kiaus latvio Roberto Brie- 
zės. Beveik per visą naktį 
jie gėrę patys ir girdę Brie- 
zę ir jo žmoną. Puotai pir
mininkavęs ir “svečiui” įtei
kęs kokį ten “Lietuvos ne
priklausomybės medalį” V.

Čekanauskas (“Dirva”, birž. 
30 d.).

Kaip žinia, šitas Robertas 
Briezė sakė, kad jis savo

AR PAVYKS ATIDARYTI 
KELIĄ Į SOCIALIZMĄ?

Savaitraštis “Guardian” 
(birž. 30 d.) atspausdino la
bai įdomią korespondenciją 
iš Čilės sostinės Santiago. 
Korespondentas Bob Dug
gan nurodo sunkumus, su* 
kuriais šiandien tenka nau
jajai liaudies valdžiai susi
durti. Matosi, kad reakci
nės ir pažangiosios jėgos 
ruošiasi lemiamiems mū
šiams.

Čilės liaudies valdžia su į 
prezidentu Allende prieša
kyje jau kai ką padarė. Pav., 
atpirko iš Jungtinių Valsti
jų kapitalistų geležies, plie
no ir, anglies monopolijas. 
Taipgi sunacionalizavo žal-j 
vario įmones, ir paėmė į val
džios rankas visoje šalyje 
didžiausią farmą (dvarą), 
kurios plotas apima net 528 
tūkstančiu hektaru, v c

Visa tai jau yra gražūs 
liaudies laimėjimai. Bet ko
respondentas Duggan ma
no, jog svarbiausias seka
mas žygis iš valdžios pusės

Baigdamas norėčiau pa
dėkoti visiems, kurie nuo
širdžiai mus sutiko ir atvi
rai pasidalijo savo minti
mis. padėjo geriau pažinti 
tarybinę tikrovę. Tikiuosi, 
kad ši mano: kelionė į Lie
tuvą nėra paskutinė.”

ČAMPIONO 
SUGRĮŽIMAS

“Komjaunimo Tiesos” ko
respondentas B. Juršė ra
šo:

“Užvakar Kauno aerouos
te žmonių būreliai neramiai 
žvi 1 g č i o j o į dangų — iš 
Maskvos turėjo atskristi 
Eu ropos bokso čempionas 
J. Juocevičius. Kai plieno

Anzellmas Černiauskas

Kadangi velionis buvo 
laikraščio “Laisvės” skaity
tojas, tai ir radom būtinu 
reikalu informuoti draugus 
laisviečius apie jo mirtį, 

į Trumpais bruožais paminė
siu apie jo veiklą Brazilijos 
lietuvių pažangiečių tarpe.

Anzelmas atvyko 1927 m. 
į Braziliją su tėvais, kurių 
buvo gausi šeima, kaip emi
grantai laukų darbams, ku
riems teko dirbti kavos 
plantacijoj, o vėliau persikė
lė į Sao Paulo, kur dirbo ir

Pri-turės būti paėmimas (suna- ^gy''6110 iki mnties. 
cionalizavimas) bankų. Kol 
Čilės bankai yra Amerikos 
kapitalo ir Čilės buržuazijos

organizacijose įvairiais lai
kais, nes organizacijos buvo ! n • •
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Rokiškio 
dainų ir 
Pušynas 

buvo nu-

—t------------

1971 m. birž.
Mielas Drauge:

Birželio 20 d. 
rajonas atšventė 
šokių jubiliejų, 
prie Ruopių ežero
tvinęs rokiškiečių — dešim
tys tūkstančių suvyko iš 
viso rajono. Dainos ir šo
kiai tiesiog visus žavėjo.

Gravis ryto buvo apsi
niaukęs ir net lynojo, bet 
popiet nušvito saulutė, o 
festivaliui pasibaigus pra
dėjo smarkiai lyti.

Pas mano sūnėną Vytau
tą Gasiūną suvažiavo apie 
50 giminių. Vaišės tęsėsi 
porą dienų.

Festivalio dalyvius pa
sveikinau “Laisvės” perso
nalo ir Amerikos pažangių 
jų lietuvių vardu.

Birželio 22 d. Tarybų Są
jungoje minėta hitlerininkų 
įsiveržimo į T. S. 30 metų 
sukaktis. Vilniuje Karių ka
puose buvo iškilmingas ka
re žuvusiųjų pagerbimas. 
Prie daugybės vainikų ir 
amerikiečiai padėjome po 
gyvų gėlių puokštę.

Garsiojoje Kauno kliniki
nėje ligoninėje išbu v o m e 
ketvertą dienų. Gydytojai 
pripažino, kad abiejų svei
kata susilpnėjusi, reikalin
ga ilgo poilsio ir gydymo-
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rankose, dar negalima kai- Pay^immus. 
bėti, jog kelias į socializmą keistl pavadinimai.

Paskutinis velionio pagei- 
” Kodėl Čilės bankai palie- davimas išsipildė aplankyti 
kami senosiose rankose? T- Lietuvą. Sugrįžęs parsi- 
Matyt, liaudies valdžia ir vežė jš T. Lietuvos gerus katos. 
prezidentas Allende dar ne-įisPddžius ir su kitais dali- 
sijaučia pilnai pasiruošę to
kiam žygiui.

Kaip ten nebūtų, kores
pondentas Kuggan sako, jog 
šiuo tarpu eilėje eina Jung
tinės Liaudies Partijos, ku-

jau yra atidarytas. Paskutinis velionio pagei-

> “Ar žinai tu tą šalį” 
ir “Vakarinė žvaigždė,” t 
kuri pasiekė mus neseniai.

A. Venclova, norėdamas, ’ 
kad lietuviai susipažintų su 
kitų tautų literatūros tur
tais, išvertė nemažai rusų ir 
pasaulinės literatūros kūri
nių. Norėdamas, kad Lie
tuvos rašytojų kūriniai bū
tų vertingi, jis rašė įžval
gius kritikos straip s n i u s. 
Yra parašęs kelionių įspū
džių knygų. Jo knygos ir 
atskiri kūriniai yra išversti 
į kitas kalbas.

A. Venclova mums ir atei
nančioms kartoms paliko di
delius literatūros lobius, ku
rie jo vardą daro nemirš
tančiu. Jo netekimas yra 
skaudus nuostolis lietuvių 
kultūrai ir literatūrai, nes 
jos būtų buvę praturtintos 
dar ne vienu velionio talen
to darbu.

Didelio talento ir išsilavi
nimo žmongus, Komunistų 
partijos narys nuo 1950 m. 
buvo renkamas į TSRS ir 
Lietuvos TSR Aukščiausia- t 
sias Tarybas, į Lietuvos KP 
CK narius, apdovanotas Ta
rybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais.

A. Venclova liks mūsų 
atmintyje visiems laikams!

Įvairios Žinios
Delware, Ohio. — Ohio 

Wesleyan universiteto stu
dentas Kenneth Kadel savo 
kambarėlyje laiko 6,000 bi
čių. Jis pardavinėja medų, 
kad galėtų tęsti mokslą, ku
ris kainuoja brangiai tame 
universitete.

Birželio 28 d. išvykstame 
į Druskininkus savaitei gy
dytis ir pailsėti.

Daugelis rokiškiečių ir 
vilniečių jus sveikina ir lin
ki, ištvermės ir geros svei-

Tel Avivas. — Čia įvyko 
Izraelio laikraštininkų su
važiavimas. Jie priėmė re
zoliuciją, kurioje smerkia 
valdžios užmetamą spaudai 
cenzūrą. Jie nutarė visaip 

! prieš cenzūrą kovoti. * *

J. Gasiūnas

Pekinas. — 15 jaunų Ame
rikos mokslininkų, kurie sve
čiavosi Kantone ir Šancha
juje, dabar atvyko Pekinan.

Antano Venciovo netekus
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Jau pirmuosiuose eilėraš-
riai vadovauja prez. Allen- čiuose ir apsakymuose, ku- 
de ir kuri yra viena iš su-'rie spaudoje ėmė rodytis 
darančių dabartinę koalici-|1924 metais,pirmosiose kny-
ją partijų, programos ir te
orijos išbandymas praktiko
je, būtent, kad per rinki
mus paėmus valdžios apara
tą, galima atsidaryti kelią į 
socializmą. Aišku, kad so
cializmo įvykdymas yra il
gas procesas. Dabar Čilėje 
dar tik dedamos pastangos 
palaipsniui atsidaryti kelią 
į socializmą.

AFRI'KOS MIESTAI 
IR ŽMONĖS

Pasaulio sveikatos apsau
gos ekspertų grupe paskel
bė duomenis, iš kurių ma
tyti, kad Afrikos kraštuose 
urbanizacijos procesas vyks
ta greičiau, negu bet kur ki
tur. Antai Kamerūno mies
te Žonde per pastaruosius

hitlerinius grobikus. Patri
otiniais jausmais, sielvartu 
dėl gimtosios žemės likimo, 
tikėjimu pergale savo apsa
kymuose, apybraižose rašy
tojas kėlė karių ryžtą ko
voti iki bus laimėta. Jis 
lankėsi fronte pas Lietuviš
kosios divizijos karius, tuo 
įrodydamas, kad kovoja ir 
kaip rašytojas, ir kaip ka
rys.

Po Tarybų Lietuvos iš
vadavimo A. Venclova dirbo 
Kauno universitete ir vado
vavo Rašytojų sąjungos 
Kauno skyriui. 1954-1959 m. 
jis buvo Tarybų Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos 
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gose, jis pasireiškė kaip pa
žangus rašytojas, kuris ne
pakenčia socialinės nelygy
bės, tamsybiškumo ir kleri
kalizmo. Studijų metais jis 
įsijungė į antifašistinį judė
jimą, mokėsi marksizmo. Jis 
buvo vienas iš tarybinės ir 
pažangios užsienio literatu 
ros populiarintojų, pažan
gios periodikos leidėjų ir re
daktorių.

Romanas “Draugystė,” iš
ėjęs 1936 m., ir apsakymų ’prezidiumo pirmininkas, at- 
rinkinys “Naktis”—1939 m.1 stovavo Lietuvos raytojus 
pastątė A. Venclovą į pir-.TSRS Rašytojų sąjungos 

i-*™;,. Tu^^ros vadovybėje.
Pokario metais A. Venc- 

Kai buvo nuversta Lie- Įova daug kūrė. Jo eilėraš-

mąsias lietuvių literą 
greta»s. t

Bagdadas. — Irako vy
riausybė įsakė dviems Bri
tanijos diplomatams — Har- 
risonui ir Rawlinsonui—ap
leisti šalį. Irakas sako, kad 
jie užsiiminėjo šnipinėjimu.

New Delhi. — Iš Rytų Pa
kistano ateina žinia, kad te
nykštėje sostinėje, Dakoje, 
bengaliečiai partizanai nu
traukė visus elektros laidus, 

i ir miestas liko be šviesos.

Pokario metais A. Venc-

paukštis palietė betoninį septynerius metus gyvento- 
taką, iš čempiono mamos le- j U išaugo _ dvigubai, Gvinė- 
vos Juocevičienės, atvyku-1 
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akimis matęs, kaip laive Vi- S ^^4 
gilant rusai baisiai sumušę, 
sužaloję ir jau nebegyvą į 
maišą įsidėję Simą Kudir
ką nusinešę į savo laivą. Pa
sirodė, kad šituose Briezės 
sapaliojimuose nebuvo nė 
krislelio tiesos. Bet mūsų 
lietuviškiems “veiksniams” 
jis pasidarė didžiausiu did-'Angelė, pirmasis treneris 
vyriu. x lA. Patamsis, bičiuliai. Gė-

ašąros. ‘Ką jūs, mama,—pa
sakė marti Aldona. — Rei
kia džiaugtis-.’ ‘Dukrele, 
daugiau pražilau besukda
ma, kol ten tas boksas bai
gėsi.’
' Juozą sutiko broliai Al
gis, Stasys, Jonas, sesuo

jos sostinėje Konakryje per 
penkerius metus gyventojų 
padidėjo keturis kartus, 
Akros, Luandos, Dar-es-Sa- 
lamo miestųčgyventojų skai
čius per dešimtį metų išau
go trigubai.

Washingtonas. — Ameri
kos Valstybės vice-sekreto- 
rius Joseph Sisco vyksta į

tuvoje buržuazinė valdžia, 
rašytojas visas savo jėgas 
atidavė naujai — socialisti
nei santvarkai kurti. Ne tik 
romanu “Draugystė,” bet ir 
savo asmeniu rašytojas pa
rodė inteligėntijai kelią 
žengti su liaudimi. A. Venc
lova buvo išrinktas liaudies 
seimo atstovu, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tu, dirbo liaudies švietimo 
komisaru.

Didžiojo Tėvynės karo me
tai, evakavęsis į Tarybų Są
jungos gilumą, jis savo ta
lentą paskyrė kovai prieš

čiai ugdė tautų draugys
tę, tarybinį patriotizmą, 
atsidavimą socializmo sta
tybai Lietuvoje. Už poe
zijos “Rinktinę” J 952 m. 
jam buvo paskirta TSRS 
Valstybinė premija, o už ro
maną “Gimimo diena” 1960 
m. Lietuvos TSR Respubli
kinė premija.

Paskutinį dešimtmetį ra
šytojas - mums padovanojo 
įdomias atsiminimų knygas 
“Pavasario upė,” “Jaunys
tės "atradimas,” “Vidurdie
nio . vėtra,” eilėraščių rinki-.

Jauniausią parlamento 
deputatė tampa motina

Londonas. — Bernadette 
Devlin, katalikė, jauniau
sia Britanijos parlamento 
deputatė, laukia kūdikio. 
B. Devlin, 23 metų amžiaus, 
yra kovinga Šiaurės Airi
jos nacionaliste su gan kai
riais nusistatymais. Nors ji 
parlamento deputatė, ji ne
seniai išėjo iš kalėjimo, nes 
britai buvo ją nuteisę už da
lyvavimą demonstrac i j o s e 
Belfaste.

Žinia, kad Devlin laukia 
kūdikio, sukėlė didelę sensa
ciją Britanijoje ir Šiaurės 
Airijoje. Mat, ji neištekėju
si. Paklausta spaudos ko
respondentų, kas laukiamo 
kūdikio tėvas, jaunoji de
putatė atsakė, kad tai nie
kieno reikalas. Jos asme
niškas gyvenimas, sakė ji,/ 
nieko bendro neturi su po
litiniais klausimais.
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Penktadienis, Liepos^(July) 9, 1971 ____

.Naikinamas gamtos grožis
Amerika, kaipo šalis, yra šiaurės didmiesčių, kur jie 

jaunutė. Čia rasime įvairių buvo varginami visokiais 
tautų kultūrą, kurią atsi
nešė atkeliaudami imigran
tai ir ją perdavė savo jau
nosioms kartoms.

Dvidešimto šimtmečio 
pradžioje Amerika buvo 
atsilikusi, pustuštė šalis. 
Daug kas kreipė dėmesio į 
agrikultūrą, į derlingus dir
vožemius, o mažai į techni
ką, į išdirbystę, įmones. 
Nebuvo automašinų, radio, 
nei televizorių. Nieks ne
skrido iš New Yorkp į Las 

i Angeles, o važiavo trauki
niu. Nieks nepurkštė che
mikalais savo sodus, kad su
naikinti vabalus, ir nieks 
nedėjo cheminių kultūrų į 
žemę dėl didesnio derliaus. 

Miškai buvo kaip miškai. 
Ežerai ir upės neužteršti, 
lietus buvo švarus, oras 
kvepėjo.

Amerika buvo įgijus var- 
* dą, kad čia visko yra ir dėl 

' visų... Visi, kas tik jautė
si esąs sveikas ir nori ge
resnį kąsnį užsidirbti duo
nos, suko galvas, kaip da- 
sigauti į Ameriką.'

Gamtos grožis čia visus 
patenkino, nes Amerika yra 
didelė, ir kaip ji didelė, taip 
ji įvairi. Čia rasime įvai
raus klimato, šilto ir šalto, 
ir net pusiau tropiško, kuo
mi atsižymi Florida. Turi 
aukštus kalnus, gilius grio
vius, ežerus, upes ir derlin
gas tarpkalnes. Turi Ra
mųjį vandenyną (Pacifiką) 

 

vakaruose ir didįjį Atlantą 

 

rytuose, ^ąug karštų van
dens versmi su sveikatą 

 

teikiančiais mineralais, ko 
neturi visa Europa sudėjus 
bendrai.

Antrojoje dvidešimtmečio 
pusėje čia viskas pradėjo 
keistis. Žmogus žaloja 

- *gamtą, žemės veidą, naiki
na gamtos vaizdus, ir viską 
nori paversti į pinigą, į pel
ną, į dolerį.

Antrojoje dvidešimto 
šimtmečio pusėje sužinota 
ir apie Floridą, kad čia dar 
yra daug tuščios vietos, kad 
gamta, klimatas prielan
kūs žmogui.

Neėmė daug laiko, kaip 
suinteresuota publika pra
dėjo pasirinkti Floridą ap
sigyventi. Čia vystoma ag
rikultūra, sodininkystė, gy
vulininkystė, žuvininkystė, 
turizmas, statyba. Stebėti
nu greitumu išaugo mies
tai, hoteliai, moteliai, asfal
tiniai keliai, kuriais kur
suoja kiekvieną metą 21,- progresyviai haverhilliečiai 
000,000 turistų, atostogau
tojų. Vieni atvyksta pra
leisti žiemą šiltuose paplū
dimiuose, o kiti atvyksta 
vasarą praleisti atostogas— 
maudytis sūriame vandeny
je ir pasikepinti saulėje. 
Šių dienų pastatai — hote
liai, moteliai ir net gyvena
mieji namai — turi šilumą 
ir šaldomąjį (“air conditio- 
ninig”), tai nei vasarą, nei 
šaltesnėmis žiemos nakti
mis, nėra apsunkinimo. At
vykstantiems turistams čia 
visi parankumąi. O norin
tiems čia apsigyventi, nuo- 
savyės-namai yre žemesnė
mis kainomis negu moka
ma šiaurėje. Dar galima 
įsigyti gan tinkamą pasta
tą už $20,000, ko šiaurėje 
jau negalima padaryti.

v Florida jau turi virš 7 
milijonų gyventojų, ir jų 
vis dauginasi. Iki šiol čia 
oras kvepėjo, paplūdimiai 
buvo šverūs maudytis, ir 

, smėlis, į kurį įsikasus gali 
k imti “karštas vonias”. Yra 

žmonių, kurie čja atvyko iš

negalavimais. Čia pakvėpa
vo tyru oru, pasimaudė sū
riame vandenyje, pasikaiti
no šiltuose saulės spindu
liuose, užvedė pokalbį su 
vienu kitu artimuoju. Jų 
akys pasidarė aiškesnės, 
šviesesnės; jie užmiršo ne
galavimus.

Tačiau yra žinių, kad 
šiems malonumams artinasi 
sunykimas. Naftos (alie
jaus) kompanijos daro su
tartis su valdžia mušti naf
tos šaltinius, kaip jie turi 
Alabamoje, Kalifornijoje ir 
kitur. Jau Texas ir Okla
homa šaltiniai (nafta) išsi
sėmė, jau mušami šaltiniai 
Alaskoje ir seks Floridoje. 
Ar randasi naftos Floridos 
požemiuose ? Tikrinama, 
kad yra dideli kiekiai...

Gyvename tokį periodą, 
kad “rę.ikia” viską sunau
doti, šalį praskolinti, pra
dėtus karus vesti amžinai, 
nes tai yra pelninga valdan- 
čiąjai klasei. Pas juos nė
ra meilės kraštui, būsian
čioms gentkartėms. Po jų, 
tegul būna žemės drebėji
mas, ugniakalnių .išsiverži
mas, uraganų siautėjimas, 
nepagydomos ligos ir bado 
kančios.... Žemė jau už
nuodyta, ežerai, upės ir ma
rios užteršti, oras netin
ka kvėpuoti, didesnė dalis 
maisto dirbtinis ir sveika
tai netinkantis.

Floridą žmogaus rankos 
iškėlė į aukštumas. Čia 
gamta nieko neįdėjo, o tik 
nesuterštą orą, švarius van
denis ir paplūdimius. Vis
ką kita čia sukūrė žmogus 
savo pūslėtomis rankomis. 
Jis džiaugiasi, kad iki šiol 
jis galėjo šią gražią tarp 
vandenų salą 
vadovauti dėl 
tos, dėl savo 
ties.

Šie didieji
Meksikos užlaja 
tas, jų bangos, kurios plau
na Floridos krantus, teikė 
žmogui didelį ramumą ir 
savimi pasitikėjimą. Naftos 
šaltiniai tą viską sunaikina. 
Kaip greitai pradės- mušti 
šaltinius, taip greitai Flori
da netiks žmogui gyventi.

Dzūkelis

mane So. Bostone pas Mi
ką.” Kai aš jį sutikau, jis 
man sako: “Kai ‘Laisvė’ 
gyvuoja, nėv vieno jos pik
niko neapleidau, bet šį sykį 
jau nebegaliu, nuvažiuoti. 
Še $5.” Ir vėl jis sako: “Aš 
vis atsimenu, kai pirmą 
maišą ‘Laisvės’ su kaimy
no kumelaite vežiau į paš
tą. Tai buvo 1911 m.!

Afemija Kodienė pridavė 
$25 už beskę, kurioje buvo 
jos pačioss aukoti daiktai. 
Darbavosi P. Karpavičius 
ir Urbonienė.

Valgių aukojo: Stale 
Maksvytis, Anna Yalaus- 
kienė, M. Karpavičienė,. A. 
Račkauskienė, E. Finnien- 
kienė, Floridietė, L. Plutie- 
nė, M. Trakimavieiene, M. 
Uždavinis, M. Gutauskienė, 
K. Čereškienė, K. Kalvelie- 
nė, Julia Gicius, Birutė 
Copp, Ona Klimas, Anna 
Markevičienė, H. žukonie- 
nė, E. Freimontienė, P. Žu
kauskienė ir Belekevičienė.

Prie stalo dirbo N. Gri
galiūnienė, H. f Žukonienė 
ir E. Repšienė pagelbėjo ir 
užrašinėjo^-aukas ir dova
nas.

Parką palikome 6 valan
dą. Kurie važiavo mūsų

Ruošimės į draugišką 
išvažiavimą

Su šia žinute dar sykį no
riu pažymėti ir pakviesti, 
kad nepamirštumėt atsilan
kyti į draugišką išvažiavi
mą pažangiosios spaudos 
naudai, kuris įvyks sekma
dienį, liepos 18 dieną.. Ren
gia Detroito trys pažangie
čių organizacijos.

Parengimas’ įvyks Juozo 
ir Katriutės Tersrtį sodybo
je, 12042 West Rd., Ida, 
Mich.

Ten nuvykę dalyviai galė
site ne tik linksmai laiką

xMiami, Fla.
Birželio 23 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos pietūs ir 
susirinkimas. Skanius pie
tus prirengė, kaip papras
tai, abudu Kancleriai ir He
len Hinman, J. Jurevičienė 
pagelbėjo. Narių susirinko 
nemažai, bet galėjo būt 
daugiau. Kuopos valdyba 
dalyvavo visa, ir tarp kuo
pos valdybos ir kultūros ko
misijos viskas gražiai tvar
koma. Raportai gražiai su
tvarkyti, ir visi rūpinasi 
dėl ateities, kad kitam su
sirinkime turėti programą. 
Be abejonės, kuopos valdy-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

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)

3 puslapis

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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.

praleisti atvirame ore, bet ^a ir kultūros komisija pa-

MOLDMAKER—Foreman. Preci
sion plastic injection molding plant 
located in Florida requires an ex
perienced foreman to operate its 
expanding moldmaking dept. Must 
have a thorough knowledge of in
jection molds and ability to super
vise men. Ex. opp. for qualified man. 
Salary commensurate 
and experience. Fringe 
air cond. plant. Enjoy 
of Florida year round.
ERS also needed. Write giving de
scription of qualifications 
perience to ADDCO PLASTIC INC., 
7205—30th Ave., No., St. Peters
burg, Fla. 33710. (All repairs strict
ly .confidential). (50-54)

with ability 
benefits, full 
the sunshine 
MOLDMAK-

and ex- .

HOUSEKEEPER or Mother's hel
per. German or Danish speaking. 
Own apt., TV, etc., in beautiful 
home in Northern N. J. County. 
30 minutes from George Washing
ton Bridge. One school boy and an
imals. Salary open according to 
ability. Please call 201-825-1452.

(52-55)

rūpins ką nors naujo, nau
dingo.

Draugė E. Kancerienė pa
kėlė svarbų klausimą kas 
link drg. Karosienės. Ir vi
si nuoširdžiai parėmė suma
nymą išreikšti pagarbą Ks. 
Karosienei už tokį jos nuo
širdų ilgų metų darbą, Drg. 
K. Karosienė ne tik atlieka 
svarbius darbus tarp lietu
vių, bet ir tarptautiniai sto
vi pirmose eilėse. Kadangi 
šiais metais Ksavera atžymi 
savo 70-ąjį gimtadienį, tai 
LLD 75 kuopa ją sveikina 
ir linki ilgiausių metų ir 
geros sveikatos. Taipgi bū
tų gražu, kad ir kitų miestų 
LLD kuopos pasveikintų tą 
malonią draugę, nes kitaip 
mes negalim atsiteist už jos 
nuoširdžiuš atliktus darbus.

LLD 75 kuopa turime ir-

GIRLS-WOMEN. 
steaming operation, 
necessary. Clean 
factory. PETER FREUND KNITT
ING MILLS, 5625 Kennedy Blvd., 
North Bergen, N. J. (52-58)

Learn .light
No experience 
air-conditioned

FOR SALE

MOLDMAKER. Injection Molding 
Plant. Life insurance, hospitaliza
tion and major medical Company 
paid. Apply DESIGN & MOLDING 
SERVICES, INC., 25 Howard St., 
Piscataway, N. J. 201-752-0300.

(49-52)

PUNCH PRESS. BRAKE SHEAR
Operators must be experienced. Per
manent positions with excellent 
working conditions. Apply SIM- 
KAR LIGHTING, New York Dr., 
Ft. Washington Industrial Park.

(49-54)

BLAIRSTOWN, N. J. area, 4 mi. 
Route 80 Interchange. Owner sell 
130 acre profitable farm. Large 
barns, silos, etc. No house. Pond, 
pasture, wood lots, 85 tillable. Beau
tiful location. One of finest farms 
in the country. Farming arrange
ment maybe continued. Phone eve
nings 201-459-4289. (51-54)

gausite skaniai papietauti, 
pasivaišinti, ir pažaisti. Pie
tus gamins pažangios mais
to gaminimo šeimininkės.

Pradžia nuo 10 vai. ryte.
Mintis apie ateitį

Šiuo laiku Detroito orga
nizacijos padarė, kaipo vh- 
kacijas, pertrauką iki ru
dens, ir žinoma, apart išva
žiavimo liepos 18 d., bus 
mažai veikiama per tris mė
nesius iki rugsėjo. Žinoma, 
kad rudeninis veiklos svar
biausias darbas bus pažan-

busu, visi labai džiaugėsi giečių laikraščių vajus —• 
pikniku ir busu, nesustojo naujų skaitytojų gavimas ir 

senų prenumeratų atnauji
nimas. Dažnai užeina į min
tį, kas prie to sunkaus dar
bo paims atsakomybę?

Praeityje Detroite buvo 
keletas vajinifikų su stipria 
sveikata ir dideliu pasišven- gi ilgametį darbuotoją, tai 
timu. Jie atliko nepaprastai

1 didelį darbą vajaus laike.
■Šiais metais1 mūsų veik- 

’ liausią vajininkė Adelė 
Wardo - Varoneckienė liko 

’ skaudžiai paliesta akių skau
dėjimo, jai padaryta skaudi 
operacija ant vienos akies, o 
ne po ilgam vėl turės pasi
duoti antrosios akies opera
cijai. Tas rodo, kad ji ne
galės vairuoti automobilio, 
ir negalės paimti to sunkaus 
darbo sulaukus rudens se
zono kaip vajininkė. Su ki
tais vajininkais irgi pana
šios bėdos, turi visokių ne
gailimų ir gyvenimo kliūčių.

Todėl mūsų organizacijos 
turės gerokai pagalvoti, 
kaip mes atliksim laikraščių 
vajų, ir kas paims to darbo 
atsakomybę.

Alvinas

dainavę iki Bostono.
Eliz. Repshis

Mano atostogos
Naujoje Anglijoje

Birželio 22 dieną

taip puikiai 
savo sveika- 
ramios atei-

vandenys — 
ir Atlan-

Haverhill, Mass.
Birželio 27 dieną įvyko 

piknikas Gedimino Parke, 
Bradford, Mass. Jį rengė

ir lawrencieciai. Bostonie
čiai automobiliais ir busu 
atvažiavo į pikniką. Stalas 
jau buvo paskirtais bosto
niečiams. Į trumpą laiką 
buvo apkrautas tortais, py
ragais ir kitokiais skanu
mynais. Už valgius įėjo 
$70. Daugelis aukojo pini
gais. Iš viso stalo vardan 
įėjo $154.10.

Štai aukotojų vardai: 
Norwood, Mass., Uždavinis 
pridavė $24, W. žilai tis 
$10; po $2: Sarapienė, II. 
Grybienė, M. Krasauskienė, 
M. Uždavinis, A. ir O. Ža
rų bos, M. Trakimavieiene 
ir M. Kroli.

T. N inkai iš Andover au
kojo $10. E. Repšiene iš 
Dorchester — $5. Moterų 
Apšvietos Klubas iš Mon
tello—$5. Julia Gricienė— 
$5. Elce Zalesky -*■ $5. .

Po $2: P. Petruškevičie
ne, V. Kvietkas,* Oria Dudė
nienė, Eva Likas, N. Gri
galiūnienė.

K. Yuška a skambi n o man 
šeštadienį ir sako: “Sutik

FOR RENT

TOOLMAKER. Expd. For metal 
fabricating Plant. Permanent posi
tion with excellent working condi
tions. Apply SIM-KAR LIGHTING 
New York Dr., Ft. Washington In
dustrial Park. (49-53)

buvo 
saulėta ir maloni diena, ro
dos, vilioja iš namų kur nors 
į dar daugiau viliojančią ir 
jau seniai gyventą vietą, 
kur jaunutė būdama įsigi
jau daug draugų.

Patrukėm link Bridge- 
ort, Conn, kur taip pat jau 
buvau senokai buvus. Na, 
ir pakelėje nustebau pama
čius reginį, kad didžiuma 
medžių neturi lapų. Mano 
vyras paaiškina, kad ten 
prieš porą savaičų, niekas 
nežino iš kur, antsyk pa
sirodė nematyta daugybė 
juodų pūkuotų kirminų už
puolė namų sienas ir tam 
tikrus medžius, sunaikino jų 
lapus, ir visur jų pilna!

Pabuvojom pas Alfonso 
pažįstamą S. Andruškevičių, 
kuris mus visur savo auto
mobiliu išvežiojo, kur tik 
mes norėjom. Nuvežė gan 
toli pas draugus Mureikus, 
kurie jaunesni būdami gy
veno ir dirbo pas kriaučius

So. Boston, Mass.
Birželio 26 dieną 318 

Brooklyne. Dabar jau seni, Broadway, LPK svetainėje 
turi savo ūkį ir daugybę 
įvairiomis spalvomis žydin
čių gėlių, kuriomis ir mane 
gausiai apdovanojo.

Kadangi birželio 27 dieną 
Waterbury LLD 38 kuopa 
buvo surengusi pietus pas 
draugus Vaitonius' jų gra
žiame sode, tai ir mes nu
sitarėme dalyvauti. Ir pa
sitaikė, kad mes buvome pa
tys pirmutiniai, o už poros 
minučių atvažiavo ir niujor
kiečiai. Ir tuoj prasidėjo 
pokalbiai. Buvo malonu su
tikti draugus Antaną ir II- 
sę Bimbus, A. Rainienę, S. 
Kavaliauskaitę ir daug iš 
Waterburio man dar nepa
žįstamų. Susipažinau su 
Mockaitiene ir Mrs. Anna 
Jasulevič. Labai malonios 
draugės.

Draugai waterburieciai su
gebėjo labai gerus pietus po- 
teikti už labai mažą kainą, 
tik už $2.50. Buvo visokio 
maisto ir skanėsių. Tas, ma
tomai, publikai patiko.

Gaila, kad negalėjom il
giau viešėti pas waterburie- 
čįus, nes mažai jau buvo lai-

įvyko “parinkę.” Čia kiek
vieną šeštadienį 2 vai. pra
sidėdavo “whist party,” bet 
šį sykį tai buvo jau pasku
tinė “whist party.” Per va
sarą nebus “parių.”

0 užpereitą šeštadienį bu
vo S. Šukienės gimtadienio 
parė, bet ji pati susirgo ir 
nedalyvavo. Stalas buvo 
gražiai papuoštas. Lošėjai, 
dainuodami gimimo dainą, 
suvalgė keiką. O “paukštę” 
jos draugės nusiuntė į jos 
namus. .

Paskiausiame LPK susi
rinkime Olga, jos duktė ir 
Frenkis Graham prisiuntė 
Klubeliui per P. Žukauskie
nę $20. LPK sako didelį 
ačiū jiems.

LPK ir LLD per 
neturės įsusirinkimų. Kada 
prasidės susirinkimai ir 
“whist partes,” bus praneš
ta “Laisvėje.” ! .

E. Repšienė
Iždo globėja

Juozą Paukštaitį, kuris ei
na finansų raštininko parei
gas jau nuo 1959 metų. 
Taipgi yra vertas pagerbi
mo už gerai atliktus dar
bus kaip dėl LLD kuopos, 
taip ir dėl Socialio Klubo. 
Rūpestingai žiūri tvarkos, ir 
šiaip apdairus ir nuoširdus 
žmogus. Jeigu kas susirgo 
arba numirė, tai Juozas 
greit pasirūpina suteikt pa
galbą, jeigu ;
Tai kuopos valdyba ir na
riai įteikė Juozui mažą do
vanėlę už jo nuoširdumą. 
Geros sveikatos tau, Juozai, 
ir ilgiausių metų laimingai 
gyventi ir dirbti tuos pa
eis darbus, kaip per ilgus 
metus dirbai.

Šiuo tarpu pas mus nieko 
naujo. Pagal naujienų pra
nešėjus, tai atrodo, kad vi
sur ta pati velniava. Politi
kieriai vienas kitą kaltina 
už savo blogus darbus. Nie
ko gero nėra, tik vagystės, 
žmogžudystės ir saužudys- 
tės. ,•

Tai musų auksinė graži 
šalis. Kas bus toliau, tai 
niekas nežino. Bet jau gero 
nebus,nes ko toliau, to blo
giau. Visokios bėdos—viena 
po kitos... E. K. Sliekiene

Industrial Sites & Buildings
Move out to clean air. Lease 

3,000 to 50,000 heated, sprinkler, 
good lighting, well ventilated, heavy 
floor. Will divide to suit. One half 
mile to Interstate in N. H.lli hrs, 
to Boston. No help problems. Price: 
$.75 to $1.00 per sq. foot. Call 617- 
531-0440. Box ' 711, Salem, Mass. 
01970. (51-53)

HEAVY DUTY DIESEL. MECHA
NIC. Must be fąmiliąr with all 
types of repairs arid P.M. work. 
Complete Union benefits. MAJOR 
OIL CO. For interview appt. Call 
Mr. Donald Weber. 201-432-7075.

(49-52)

vasarą

ko likę ir reikėjo ruoštis į 
namus.

E. švegždienė

REAL ESTATE
Lowville located foothills of. the 

Adirondacks, 5 miles from Snow 
Ridge Turin, New York, 1 hour from 

- • — .... 1
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, 1% baths, 
new paneling. Make me an offer. 
Reason for selling relocate. For ap
pointment call 315-348-8716.

(47-53)

vra reikalas. La*<e Ontario. House with attached v cravAcrfx ((Yovorrn 9QvQ9'i T-T/^nez-x hoe

Amerikos komandierius 
vietnamiečių katedroje

Saigonas. —Amerikos ka
rinių jėgų Pietų-Vietname 
kamandierius generolas C. 
W. Abrams Saigono kata
likiškoje katedroje vadova
vo pamaldoms, skaitydamas 
bibliją iš sakyklos. Po jo, 
Amerikos ambasadorius 
Bunkeris perskaitė protes
tantišką maldą, o po jo mal
dą- skaitė Britanijos amba
sadorius Moretonas. Saigo
no arkivyskupas Nguyen 
Van Binh vadovavo toms 
maišytoms apeigoms.

Pavadintos “apeigos už 
taiką” buvo plačiai garsin
tos spaudoje ir per radiją. 
Katedroje telpa tūkstančiai 
žmonių, bet tik 50 dalyva
vo, ir tai veik vien ameri
kiečiai ir britai

-♦-----------------*-------------------------
INJECTION MOLDING SUPER

VISOR. Working supervisor, per
manent 4 to 12 shift. Experience 
required. Company paid benefits. 
Life insurance, hospitalization, paid 
vacation and holidays. Call 201- 
538-5100, ask for Mr. Frank Quick.

(49-53)

RUBBER ENGRAVER. Must be 
experienced on engraving on 1^ inch 
rubber, hard and soft. Excellent 
working conditions. Top pay, all 
benefits. Blue Cross and Blue 
Shield. For appointment: HEN
DERSON—EPPLER ASSOC., INC., 
5208 Palisade Ave., West New York, 
I<I. J„ 201-864-8600. (52-54)

Montello, Mass.
“Laisvės” piknikas, įvy

kęs biržellio 27 d. Haverhil- 
lyje, jau praėjo. Buvo la
bai gražus oras. Mes važia
vome 40 sėdynių autobusu, 
o norinčių važiuoti buvo 45.

Draugas S. Rainardas tu
rėjo važiuoti automobiliumi 
ir rodyti busui kelią per 
Bostoną. Tai ėmė laiko, kol 
nuvažiavome. Tas ne vi
siems keliauninkams patiko. 
Bet parvažiavome dainuo
dami.

Piknike radome daug mū
sų laisviečių iš kitų-~miestų 
ir miestelių. Buvo ir iš 
“Laisvęs” štabo P. Venta ir 
S. Večkys. Draugas Venta 
pasakė kalbą “Laisvės” fi
nansiniais reikalais ir par
davinėjo “Laisvės” jubilieji
nį albumą.

Geo. Shimaitis

POSITIONS AVAILABLE
Account Executive wanted. For 

registered representatives who want 
to move faster than the market. 
Full time and part-time opportuni
ties available for RR’s who want 
to work with aggressive and imag
inative management. Our operations 
are fully computerized, our com
mission scale is exellent and we 
have a special knack for special 
situations. For a confidential inter
view, please contact our Vice-Pres
ident, Mr. Michael Duztar. 201-432- 
9584. MURRAY, L1ND & COMPA
NY, INC. Investment Bankers, One 
Exchange Pl., Jersey City, N. J. 
07303.

Twin Falls, Idoho. — 11 
metų berniukas Ronnie 
Piercey dantų gydytojo ka
binete liko vienas, kai gy
dytojas jam davek vaistų 
prieš skausmą ir kelioms 
minutėms * pasišalino. Kai 
jis grįžo, Ronnie jam parodė 
du dantis, kuriuos pats iš
traukė. “Aš taip sutaupiau 
savo tėvui šešius dolerius”, 
jis sakė dentistui,

Bridgeport, Conn.
Kultūringai praleidome 

popietę
Birželio 27 dieną iš Brid- 

geporto net 19 progresyvūs 
spaudos mylėtojų nuvykome 
Waterburin į pažangiosios 
spaudos pikniką, kuris buvo 
suruoštas draugų Vaitonių 
gražioje rezidencijoje. Pik
nike svečių buvo daugiau, 
negu rengėjai tikėjosi. O 
gaspadinės savo užduotį la
bai puikiai atliko. Maistas 
susidėjo iš kelių patiekalų. 
Viskas buvo labai labai ska
niai pagaminta. Joms už 
tai prikjauso didelis lietu
viškas ačių.

O oras visą dieną buvo 
lavai geras — nė per šiltas, 
nė per šaltas, tikrai vilio
jantis iš miesto į laukus ir 
parkus, i

J. Strižauskas
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“Laisves” skiltis bevartant
1937 metais siaučia Ispa

nijos liaudies karas prieš 
fašistus, kurie gauna viso
kią pagalbą iš Vokietijos, 
Italijos ir kitų šalių. Gi 
liaudiečiams ateina maža 
pagalba iš savanorių Jung
tinėse Valstijose, Lietuvo
je, Britanijoje ir kt.

Lietuvos žmonės surinko 
tarp savęs 6,000 litų, kurie 
buvo per mūsų Liet. Drau- 
kų Komitetą Amerikoje 
pasiųsti Ispanijos kovoto
jams.

Jungtinių Valstijų unijos 
ir kitos darbininkų organi
zacijos stoja pagalbon Is
panijos liaudžiai. Sukelia
ma milijonas dolerių ir 
jiems pasiunčiama.

Šių metų pavasarį dalis ir 
mūsų jaunimo ruošiasi vyk
ti Ispanijon. Jie tai turi at-

And Some Religious 
Leaders for Social

Justice
More and more outstand-

likti slaptai, nes mūsų val
džia neva “neutrali” ir ne
duoda leidimo ten vykti. 
Amerikiečiai sudaro Abra
ham Lincoln Batalijoną Is
panijos liaudiečių fronte. 
Jame ir mūsų jaunuoliai 
kovoja.

Įkurtos Lincolno Batalijo- 
no Lietuvių Draugės, ir 
per šį komitetą daug vei
kiama sukėlimui finansi
nės ir moralinės paramos 
mūsų kovotojams. Vėliau 
įsteigtas bendras pažangie
čių “Amerikos Lietuvių Ko
mitetas Gelbėjimui Ispani
jos Demokratijos.” Jį su
daro: D. M. Šolomskas — 
pirm.; Amelia Jeskevičiū- 
tė-—vice pirm.; Aida Kairy
tė — f in. sekr.; Anne Vaz- 
nys—sus. sekr.; Helen Kau
nas — ižd.

Šių metų spalio mėn. pir
mas sugrįžta iš Ispanijos 
karo lauko Antanas Litvi
nas, buvęs sužeistas du 
kartus.. Po įspūdingų iš
leistuvių, Broo klyne, jis 
grįžta Chicagon.

Sėdėjimo streikai

tuvos politinius kalinius.
Ispanijos kovos 1

Vasario mėn. Amerikos 
Kongreso narių dalis (26 se
natoriai ir 34 kongresma- 
nai) sveikina. Ispanų Res
publikos Seimą ir gėrisi 
karžygiška Ispanijos žmo
nių kova už laisvę.

Kovo ir balandžio mėn. 
skaudžiai nukenčia liaudie- 
čiai Ispanijoje. Juos puola 
šimtai lėktuvų iš Italijos, 
Vokietijos ir Portugalijos.

Lincolno Brigados Drau
gai veda smarkią kampani
ją sukėlimui pinigų rėmi
mui liaudiečių.

Liepos mėn sukanka dve
ji metai, kaip fašistai puola 
Ispanijos kovotojus. V. Za- 
blackas rašo iš kovos lau
ko ir mini žiaurią ataką 
prie Ebro upės. Gaunami 
laiškai ir nuo kitų mūsų jau
nuolių. Jų ūpas geras ir 
dėkoja už laiškus nuo 
mūsų draugių, kurie jiems 

j brangūs. Taipgi dėkoja už 
i nuolatinius siuntinėlius su 
gardėsiais, kuriais jie visi 
vaišinasi ir, kaip jie sako, 
“hits the spot.”

Elena Jeskevičiūte
Jub. Kom. Narė

Margaret Klishus, (albu
mo reikalais), Clearwater, 
Fla., $20.

L. Tilwick, Easton, Pa. 
$12.

Marie Stenės (Vaičekaus
kaitė), Bronx, N. Y., $11.

J. Vanagas, Catskills N.
Y. $11.

Alex Klimas, Hartford, 
Conn., $10.

LLD 185 kp. Woodhaven, 
N. Y., $10.

Lavanora Stankevičienė,

Pietūs Forest Parke
Prašome vietinius ir iš apylinkes įsitėmyti datą, 

LIEPOS 18 D. Tą dieną įvyks laisviečių “Cook-Out” 
Forest Parke, 1 vai.

'i Bus gražu praleisti dieną pavėsyje po medžiais, 
pasikalbėti su savo pažįstamais. Kviečiame vietinius ir
iš toliau atvykti, gausite skanius pietus. Jeigu tą die
ną lytų, tai pietūs įvyktų “Laisvės” salėje.

Buvo priverstas sutrumpinti

Pramogų Kalendorius
Detroit, Mich.

Liepos 18 dieną įvyks 
spaudos piknikas Terzų so
de. Sekite pranešimus spau
doje. Ruošia bendrai LLD 
52 ir LDS 21 kuopos.

ing church people have 
openly come out against the 
Vietnam war and for social 
justice. There was an ar
ticle in The New York 
Times about Rev. Theodore 
Martin Hesburgh. It says 
that ten years ago Rev. 
wrote: “There are the un
spoken but very effective 
conspiracies of builders, real 
estate brokers and good 
neighbors who are down
right arrogant in preserv
ing the blessings of demo
cracy for their own white 
selves alone.” Today, the 
harsh indictment of the Fe
deral Housing Administra
tion issued by the United 
States Commission on Civil 
Rights, which Father Hes
burgh heads, elaborated 
the same theme. The re
port was a mark of the con
sistency and persis ten cy 
with which Father Hes
burgh has pursued equal 
rights for all . Americans 
for more than a decade.

“Mediocrity and social 
injustice have long been 
your chosen adversaries,” 
s a y s Father Hesburgh-s 
1961 honorary degree from 
Columbia University, “en- 
lig h t e n e d understanding 
your goal, and your armor 
a determination to lift 
man’s spirit to nobler 
things”.

The admirers of Father 
Hesburgh, who is president 
of the University of Notre 
Dame, are legion. They 
speak of his dedication, his 
memory for people and 
facts and his controlled mo
ral indignation.

The 54-year-old priest 
works from 7 A,M. to 3 A.M. 
day, travels 120,000 to 150,- 
000 miles a year and spends 
roughly 100 days in the ser
vice of the Federal Govern
ment. *

As an educator, he has 
brought Notre Dame from 
the forefront of the na
tion’s football factories to 
the forefront of the na
tion’s universities. He has 
eased the clergy out of con
trol of the University and 
turned majority rule over 
to laymen. He has given 
students a greater voice in 
university affairs, and ap
pointed Protestants, Jews 
and blacks to the faculty.
f Use

Sausio mėn Flint, Mich., 
įvyksta naujo' būdo strei
kas. Automobilių darbinin
kai streikuoja, bet neaplei
džia darbaviečių—sėdi prie 
mašinų, bet nedirba. Po
licija puola General Motors 
kompanijos stre i k i e r i u s, 
kurie dvi savaites išsėdė
jo prie mašinų. Juos ata
kuoja ašarinėmis bombomis 
ir ginklais. Sukeista 17 
streikierių. Darbininkai ko
voja su policija kuo galė
dami — buteliais ir akme
nimis prieš jų ginklus.

Paskelbiamas karo sto
vis ir suareštuojama 1,200 
streikierių. Streikas apima 
150,000 darbininkų. Įtrau
kiama milicija, kuri šaudo 
streikierius. Derybos per
keliamos Washingtonan, ir 
kyla sąjūdis su reikalavi
mu tyrinėti šios kompanijos 
veiksmus rrieš darbinin
kus.

Kovo mėn. prisideda strei- 
kan Chrysler ir H u d s oęn 
kompanijų 85,000 darbinin
ku.
Plieno Darbininkų Streikas

Gegužės mėn. vyksta 30,- 
000 plieno darbininkų strei
kas, kuriame dalyvauja 
daug lietuvių.

Chicagos policija puola 
ramiai maršuojančius strei
kierius ir nužudo keturis, 
sužeidžiama šimtai ir areš
tuojama desėtkai. Tai buvo 
sunki su daugeliui aukų 
kova, bet buvo laimėta.

Jaunimo veikla
1938 m. “Laisvėje tebei

na anglų kalba “Youth 
Section.” Sausio mėn. įdo
miai skaitau poeto; F. Yakš- 
čio gal pirmuosius bandy
mus poezijoje—-“The Hung
er of Three,” pasirašo Fran
cois.

Kovo mėn. įvyksta iš vi
sų Jungtinių Valstijų Ame
rikos Jaunimo “Pilgrim
age” (šventkelionė) į Wa
sh i n g t o n ą su reikalavi
mais darbų ir g e r e s n i ų 
mokslui sąlygų. Nuo Brook- 
lyno lietuvių dalyvauja Vi
to Brunza ir Mary Brown.

Prieš Lietuvos fašizmą
Vasario mėn. Ame r. Lie

tuvių Kongreso atstovai (J. 
Orman, E. Mikužiūtė, J. 
Baltrušaitis, ir E d. Baltru
šaitis) vyksta Washingto
nan ir įteikia p. Žadeikiui

Jubiliejiniai sveikinimai
Kai kurie žmonės, atsi- 

nąujind a m i prenumeratas, 
prisimena, kad dar šitie vi
si metai skaitomi jubilieji
niais metais, tai ir ta proga 
prisiunčia dovanų laikraš
čiui. Prašome pasiskaityti.

t Gerbiamieji: Su geriau
siais linkėjimais, lai gyvuo
ja “Laisvė” ilgai! Čia ran
date $60. Po $20 nuo wilkes- 
bariečių (Pa. ): Vincas ir 
Ona Grigaičiai, Amelija 
Kasparienė ir Milda Kaspe- 
riūtė.

Gerbiamieji: Nors ir vė
lai, bet vistiek sveikiname 
“Laisvę” jos 60 metų Jubilie
jaus proga. Lai gyvuoja il
gus laikus kaipo tautos švy
turys. Čia randate $10.

LDS 55 kuopos valdyba ir 
nariai, Cleveland, Ohio.

Birželio 27 d., Waterbury, 
Conn., (pas Vaitonius) išva
žiavime, aukų gauta per A. 
Bimbą ir L. K—tę sekamai:

A. Mureikienė, $25.
M. J. Strižauskai, $10.25.
M. Valatkienė, Bridge

port, Conn., $10.
Alice ir T. Morris, $10.
Kl. Yenkeliūnienė, $5.
Karolis Krasnitskas, $5. ■ 
Viktoras Satula, $5.

Po $1: John Gresh ir Mrs. 
M. Žigas.

surinktas peticijas, reika
laujančias paliuosuoti Lie- sha, Wis., $20.

Tą pačią dieną buvę nu
vykę į pikniką Haverhill, 
Mass., P. Venta ir S. Vetch- 
kis. Jie gavo dovanų, nuo:

Paul ir Michalina Karpa- 
vičiai, Nashua, N. H., $50.

E. Belekevičienė, $20.
O. F. Graham, $20.
S. Šukienė, $20.
A. J. Skirmontai, $10.
P. Nukas, $10.
K. Kalušis, $10.
J. Šleivienė, $5.
E. Žekonis, $5.
A. Navickas, $5.
J. Družienė, $5.
Amelia Juškevičienė, $3.
Po $1: E. Kralikauskienė 

ir E. Freimontienė.

Nuo kitų gauta sekamai:
Nuo bostoniečių, per E. 

Repšienę, $154.10
J. J. Greblick ir šeima, St.

Petersburg, Fla., $54.
Antanas Borden, Keno-

Shenadoah Pa., $10.
John Grigas, Brockton, 

Mass., $10.
J. Birštonienė. Miami, 

Fla., $10.
Pr. Jočionis, Dearborn, 

Mich., $8.
J. B. Brooklyn, N. Y,, $7.
A. Dovidas, Pittsburgh, 

Pa., $7.
Nellie Griciūnienė, Phila., 

Pa., $6.
Eva Kralikauskienė, Law- 

Mass., $5.
Povilas Lipsevičius, Law

rence, Mass., $5.
Eleanora Sungailienė, La

Grange ville, N. Y., $5.
Marytė iš Wilkes-Barre, 

Pa., $5.
Izabelė Jackim, Saunders 

Town, R. L, $4.
P. Pergelen, Windsor, Ca

nada, $3.
P. J. Anderson, Webster, 

N. Y., $3.
M. Mačionis, Bloomfield, 

N. J., $2.70. •/
O. Kontautas, Chicago, 

Ill., $2.50.
Rėmėjai iš Floridos, $2.
Alice A. Lideikis, Great 

Neck, N. Y, $2.
Mary Pikcilingis, Auburn, 

Ill., $2.
P. K u Ii ack a s, G a rd nei’, 

Mass., $1.48. h ė Už :
Po $1: A. Velička, Albert

son, N. Y.; S. Kleizo, Orlan
do, Fla.; J. S. Waswill, Le
wiston, Me.; J. Lupsi, Ne- 
mark, N. J.; K. Mažeika, 
Hillsdale, N. J.; K. Naravas, 
Shenadoah, Pa.; M. Gutaus- 
kienė, P. Chereška, Brock
ton, Mass.; F. Ramanaus
kas, Dorchester, Mass.; J. 
Vaicekauskas, Binghamton, 
N. Y.; J. Gavran, Pitts
burgh, Pa. ; J. P. Koch, N. 
Miami Beach, Fla.; F. Pet- 
kūnas, Worcester, Mass.; 
Mary Gober, Wallingford, 
Conn.; E. J. Evanosick, 
Franklinville, N. J.

Kaip žinote, vasarą įplau
kos sumažėja, bet mūsų iš
laidos nemažėja. Kiekvieną 
mėnesį reikia mokėti dide
les sąskaitas, algas ir t. t. 
Nepamirškime, kad šitie 
yra Jubiliejiniai metai, ne
bus per vėlu dar pasveikinti 
laikraštį. Lauksime.'

Ačiū viršminėtiems!
—Administracija

savo viešnagę Amerikoje"
Istorijos Mokslų kandida

tas Pranas Ulevičius plana
vo pabuvoti Amerikoje apie 
šešis mėnesius, kad turėjus 
progos plačiai susipažinti 
su pažangiąja lietuvių vei
kla skirtinguose JAV mies
tuose. Bet kartais pasitai
ko taip, kad vienaip pla
nuojama, o kitaip reikalai 
išsiriša, užsibaigia.

Išbuvęs Jungtinėse Ame
rikos Valstijose pustrečio 

(mėnesio, dėl pašlijusios 
sveikatos, Pranas Ulevi-

7 (ih

čius buvo priverstas su
grįžti Lietuvon ir ten pa
siduoti ligoninėn. Jis iš
skrido su Aeroflot lėktuvu 
į Vilnių birželio 3Q dieną iš 
Kennedy aerodromo, kur 
susirinko būrelis draugų jį 
palydėti, palinkėti laimin
gai sugrįžti tėvynėn ir greit 
pasveikti.
- Tačiau, galima pasakyti, 
kad Pranas Ulevičius iš
naudojo šį viešnagės laiko-, 
tarpi gana naudingai ir ap
skaičiuotai. Pirimausia pa
buvo pas draugus N. ir P. 
Ventus New Yorke, pas 
kuriuos jis atvažiavo. Da
lyvavo “Laisvės” 60-mečio 
jubiliejaus paminėjime, bu
vo gražiai priimtas keliuo
se privatiniuose pobuviuo- 
se. . ’

Ghicagoje jis apsistojo 
pas “Vilnies vyr. redakto
rių J. Jokubką. Dalyvavo 
“Vilnies” dalininku suva
žiavime ir susipažino su 
pažangiųjų chieagiečių vei
kla,pasisėmė daug žinių iš 
jų praeities veiklos.

Detroite apsistojo pas Ma
sių šeimą. Ten aplankė Lie
tuvių klubą ir dalyvavo 
LDS Bowling turnyro už- 
baigtuviu baliuje, kur jam 
teko susitikti su Ameriko
je gimusiais lietuviais.

San Francisco mieste jis' 
pabuvojo pas senus pažįsta-^ 
mus iš Pietų Amerikos —] 
Mortą ir Joną Kamaraus-| 
kus, kurie pavežiojo jį po 
miestą ir pas ten gyvenan
čius lietuvius. Pasigerėjo 
miesto ypatingumu ir labai- 
įdomiu akvariumu.

Philadelphijoje pagyveno 
ilgėliau pas savo seserį Oną 
Matukonienę, kur jos du- 
kra-slaugė, Rūta Brown 
prižiūrėjo jį iki išvažiavimo

dienos.
Gaila, kad mūsų svečias 

staiga susi r g o ; o jo noras 
buvo dar aplankyti Naujo
sios Anglijos, Connecticut 
ir Floridos valstijų lietu
vius. Norėjo ilgėliau pa
bendrauti su New Yorke 
esančiais buvusiais argenti- 
niečiais. Bendrai, jis norė
jo surinkti kuo daugiausia 
medžiagos apie JAV pažan
giųjų lietuvių veiklą, kuri 
yra taip gausi, kad prisiruo- 
šus, tąja tema, disertacijai.

Užsienio lietuvių veikla 
jam įdomi todėl, kad jis daug 
metų darbavosi Pietų Ame
rikoje, ypatingai Argentino
je, kur išgyveno 7 metus ir 
ten redagavo žurnalą “Da
bartį” ir savaitraščius “Ry
tojų” ir “Tiesos Žodį.”

Buvo planuota jam su
rengti pi atesnes išleis
tuves, bet reikalams taip su
siklosčius, ant greitųjų buvo 
surengtos draugų N. ir P. 
Ventu namuose išleistuvės. 
Palinkėta Pranui geriausios 
sveikatos, o jo draugai ar- 
gentiniečiai įteikė jam do
vanėlę.

Pranas Ulevičius dėkoja 
visiems už malonius ir sve
tingus priėmimus. Dėkoja 
visiems draugams, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu jam 
įvairiuose atvejuose padėjo.

Mes nuoširdžiausiai linki
me Pranui kuo greičiausiai 
pasveikti ir pasiekti savo 
užsibrėžtus tikslus.

H. F.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Automašinos Kaipo Dovanos 
Į U. S. S .R.

KĄ TIK GAVOME LIMITUOTĄ SKAIČIŲ

MOSKVICH-412 I.E.
EKSPORTUI KOKYBĖ

Kaina $2995.00 — Pristatoma į 6 mėnesius
Pirmam Atėjus — Greitesnis Patarnavimas

Taipgi: ZAPOROZHETZ — ZAZ 966 — Kaina $1895.00
Siųskite užsakymus j bile mūsų skyrius, ar tiesiog į:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001 

Tel. (212) 685-4537

Prašome jsitemyti mūsų naują adresą ir telefono numerį.

PADĖKA
Šiuo noriu per spaudą 

nuoširdžiai padėkoti visiems 
draugams, giminėms ir pa
žįstamiems už atsilalnkymą 
į mano mylimo vyro Mykolo 
Riskevičiaus šermenis, taip
gi už suteiktus užuojautos 
žodžius asmeniškai ir per 
spaudą, už gėles ir už kor
teles.

Mano Mykolas labai ilgai 
sirgo. Jis buvo suparalyžiuo
tas per 30 metų, o per pas
kutinius penkerius metus 
buvo visai bejėgis, “lovos li
gonis.” Jis mirė birželio 17 
d., ir palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

Atminčiai Mykolo, aš ski
riu laikraščiui “Laisvei” $77, 
bus po dolerį už kiek vie ne
rius mano išgyventus me
tus. Lai būna šviesus jo at
minimas.

Maryte Riskevičienė 
Brooklyn, N. Y.

Pretoria. — Pietų Afrikos 
rasistinis premjeras Vorste- 
ris priėmė Zulu genties va
dovą Buthelezi. Nors Bu- 
thelezi pačios rasistinės val
džios parinktas būti zu-
lų atstovu, jis išreiškė gan 
aštrų protestą prieš prie
spaudą rezervacijose, kurios 
Pietų Afrikoje vadinasi 
“Bantustanais” arba “Zulu- 
stanais.”

L o n d o n a s. — Christine 
Houghton pagimdė norma
lų kūdikį po buvimo nėščia
net 13 mėnesių.

Sveikina
Labas, Lilija! Mes jau 

pusiaukelėje į Floridą. Ke
lionė sekasi neblogiausiai. 
Susitikome su Mildred ir 
Viktoru pakelėje Prašome 
pasveikinti visus bendra
darbius.

P. N. Ventai ir 
I. N. Iešmantai

Mūsų menininkai - aidie- \ 
čiai Povilas ir Nelė Ventai, 
Augustas ir Natalija Ieš
mantai, Mildred Stensler ir 
Victor Becker, visi išvyko 
į Miami, Fla. Jie ten susi
tiks su kitais menininkais, 
gražiai praleis laiką. Grįž
tant namo žada sustoti St. 
Petersburge.

Laimingos jiems kelio
nės!

L. K—tė

Aukščiausias teismas 
spręs mirties bausmę
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas nutarė 
svarstyti mirties bausmės 
legalumą. Teismas tuo tar
pu įsakė sulaikyti 39 asme
nų mirties bausmių vykdy
mą. Tas, žinoma, dar ne
reiškia, kad jiems mirties 
bausmė j a u panaikintu » 
Aukščiausias teismas tik 
įsako palaukti, iki jis išneš 
sprendimą apie mirties bau
smės pamatinį principą.

Mirties bausmė egzistuo
ja 40 Amerikos valstijų. 10 
valstijų yra mirties bausmę 
panaikinusios. Iš viso šaly
je yra 669 žmonės, kurie nu
teisti mirti. Bet nuo 1967 
metų nė vienas nebuvo nu
žudytas, nes visi nuteistieji 
apeliuoja, o apeliacijos už
sitęsia ilgai.

Trisdešimt devyni, kurių 
žudymą Aukščiausias teis
mas laikinai specifiškai už
draudė, yra tie, kurie pada
vė specialias apeliacijas prieš 
mirties bausmę kaip konsti
tucijos laužymą.

Adis Ababa. —Afrikos ša
lių vienybės konferencija 
išrinko komitetą, kurio tik
slas yra darbuotis už taiką 
Vidurio Rytuose, tai yra, 
tarp arabiškų šalių ir Izra
elio. f komitetą įeina Etio
pijos, Liberijos, Kamerūno, 
Senegalo, Ivory Coast, Mau
ritanijos, Tanzanijos, Keni
jos, Nigerijos ir Kinšanos- 
Kongo atstovai.

Kopenhaga. — Dešimtys 
tūkstančių Amerikos stu
dentų, kurie šią vasarą ke-
liauja po Europą, lankosi 
Kopenhagoje. Dauguma jų 
neturi pinigų, ir jie dažnai 
miega parkuose.

Bona. — G. Kiesi n g e r i s 
atsistatydino kaip Vakarų 
Vokietijos Krikščionių - de
mokratų partijos galva. Jis 
vienu metu buvo V. Vokie-
tijos premjeru.




