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KRISLAI
Nepaprasta panorama 
160,000 respublika 
Amerikai galvosūkis. 
Revoliucinės bangos 
Diskriminuoja moteris

J. GASIONAS
Keliaudami iš Lietuvos, pa

siekę šiaurinį Atlantą, pama
tėme nepaprastą panoramą. 
Visi keleiviai sužiuro į virš 
debesų amžinai sniegu apklo
tas, nuo saulės spindulių žė
rinčias kalnų viršūnes. Debe
sų protarpiais matėsi ir mies- 
tas.
i—Tai Islandija,— 'pasigir

do balsai. Islandija, kurioje 
žmonės ilgiausia gyvena. Jos 
vyriausia pramonė — žvejyba. 
Jie maitinasi daugiausia dar 
neužnuodyta žuvimi ir kitu 
natūraliu maistu.

Islandijos gyventojai gali 
pernešti, ypač žiemos metu, 
žiaurų klimatą, didelius šal
čius. Bet jie gerai užsigrūdi
nę ir ilgai gyvena.

Lėktuvu skrisdami dar ne
žinojome, kad ši 160,000 gy
ventojų mažytė respublika 
jau turi kairiosios krypties 
koalicinę valdžią, kurion ir 
komunistai įeiną.

Naujoji valdžia padarė la
bai drąsų žygį: pareikalavo 
amerikiečių militarinę bazę 
panaikinti, ten esančius Ame
rikos karius net nuo antrojo 
pasaulinio karo namo išvežti.

3,000 amerikiečių karių ten 
. eina NATO žvalgybos parei- 

gas, saugo šiaurinį Atlantą 
nuo Tarybų Sąjungos karinių 
laivų ir migy.

: Seniau padaryta sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis laiky
ti militarinę bazę dar nesi
baigia. Nixono administraci
ja bando įrodyti, kad Ameri
kos kariai suteikia islandie- 
čiams apsaugą, todėl turį ten 
ir toliau pasilikti.

Bet islandieciai tokios “ap
saugos” visai nenori. Jie ne
nori jokios šalies svetimos mi- 
litarinės jėgos. Visus savus 
reikalus jie nori patys tvar
kyti.

Nežinia, ką dabar darys Ni
xono administracija. Tokia 
mažytė respublika sudaro mil
žinui galvosūkį. Geriausia išei
tis —-amerikiečiams n a m o 
vykti.

• * Pasižymėjęs prancūzas filo
sofas parašė amerikiečiams 
skaitytojams knygą, pavadin
tą “Be Markso ir Jėzaus”.

Jean-Francois Revel rašo, 
kad Amerikoje jau prasidėjo 
revoliucija. Jis aiškina, kad 
revoliucinės bangos gali atei
ti iš Kinijos, Tarybų Sąjungos 
ir kitų revoliucinių šalių.

Revoliucinės bangos plečia
si visame pasaulyje ir jas jau 
nebegalima sulaikyti. Jos 
naikina senąją civilizaciją ir 
kuria naująją.

Autorius stato klausimą, 
kaip greit Amerikoje revoliu
cija galės laimėti, kokios jė
gos ją gali tūlam laikui su
laikyti.

Italijos miesto Milano gy
ventojas C. Carbone pasiskun
dė teisėjui, kad jo žmona at
sisako pasakyti už kurios 
partijos kandidatus rinkimuo- 

\ se balsavusi. '
Carbone revolveriu ją grą- 

sino, iš lovos išmetė nakties

Apollo 15 sėkmingai baigia 
kelionę į Mėnulį; liepos 
30 nusileis ant Mėnulio

Cape Kennedy, Fla. — 
Pirmadienį sėkmingai paki
lęs erdvėlaivis Apollo 15 
sklandžiai keliauja į M (‘nu
lį. Visi aparatai gerai dir
ba. Vienas sugedęs svičius 
pataisytas ir nesudaro jo
kių keblumų.

Išleisti astronautų suva
žiavo milijonas žmonių.

Astronautai gerame ūpe, 
kad jiems sekasi atlikti mi
siją. Antradienį Scott ir 
Irwin patikrino į Mėnulį 
nusileidimui modulą (apa
ratą). Surado viską tvar
koje. Trečiadienį fotogra
favo Žemę ir atmosferą.

R. Nixonas laimi pritarimą 
vizitui Kinijoje

Washingtonas. — Žmonių 
opinijos tyrinėtojai Prince
ton, N. J., skelbia savo pa
tyrimus. Jie surado, kad 67 
procentai žmonių pritaria 
Nixono vizitui Kinijoje ir 
tik 20 proc. yra tam vizi
tui priešingų, o .kiti netūri 
tuo klausimu nuomonės.

Kinijos priėmimui į Jung
tines Tautas 41 proc. prita
rė, 40 proc. tam priešingi, 
o 19 procentų neturi tuo 
klausimu nuomonės.

68 procentai pasisakė, kad 
Nixono vizitas gali prives
ti prie susitarimo su Kini
ja ir sustiprintų taiką pa
saulyje.

Reikalauja neremti 
rasistą valdžios

Washingtonas. — Darbo 
unijos, bažnytinės ir juodų
jų organizacijų su milijo
nais narių ragina Senatą 
sulaikyti 5 milijonų dolerių 
cukraus kvotą Pietų Afri
kai.

Organizacijų vadai nuro
do, kad cukraus pardavi
mas Pietų Afrikos baltųjų 
rasistų valdžiai yra prie
šingas Jungtinių Tautų rei
kalavimui nutraukti preky
bą su Pietų Afrika.

San Rafael, Calif. — Ad
vokatas Sheldon Otis teigia, 
kad Angela Davis negali tu
rėti bešališko teismo, kuo
met prieš ją užsukta šmeiž
to propaganda.

Washingtonas. — Senato
rius Symingtonas siūlo Se
natui uždrausti finansavi
mą Tailando karių, pasiųs
tų į Laosą.

metu, bet ji vis tiek nepasakė, 
UŽ ką j'i balsavo.

Teisėjas pasirodė esąs to
kios pat moteris pažeminan
čios nuomonės, kad moterys 
privalo vyrams pasisakyti, už 
ką jos balsuoja ir nieko kito 
neslėpti. Bet vyrams to da
ryti nereikia.

Ketvirtadienį pilnai pasi
ruošė nusileisti ant Mėnu
lio paviršiaus.

Nusileidimas nūs k i r t a s 
penkta dienini, liepos 30. 
Scott ir Irwin įeis į modu
lą ir su visais įrengimais 
nusileis ant Mėnulio pavir
šiaus 6:15 vai. vakare. As
tronautas Worden pasiliks 
erdvėlaivį vairuoti aplink 
Mėnulį.

Washingtonas. — Juodųjų 
katalikų konferencija nuta
rė reikalauti Vatikano, kad 
paskirtų negrą archivysku- 
po vietai Washingtone.

Londonas.--Anglijos žmo
nės, proporcionaliai imant, 
visada išgerdavo daugiau
sia arbatos, bet dabar juos 
pralenkė Libijos žmonės. 
Tarptautinis Arbatos komi
tetas paskelbė, kad 1969 m. 
anglas sunaudojo arti 9 sv. 
arbatos, o Libijos gyvento
jas — 10 sv. Libiečiai lai
mėjo arbatos gėrimo pir
menybę.

Capetown, Pietų Afrika.— 
Dr. Barnard sėkmingai per
sodino naują širdį ir naujus 
plaučius kritiškai sergan
čiam 49 metų amžiaus pa
cientui.

Santiago. — Čilės valdžia 
pasirašė sutartį su Tarybų 
Sąjunga, iš kurios gaus 
technišką pagalbą statyti 
didžiulę aliejaus firmą Či
lėje.

500 milijonų vertės 
narkotiku užgrobta
Washingtonas. — Muiti

nės biuras raportuoja, kad 
per 12 mėnesių buvo suras
ta ir užgrobta 937 svarai 
įvairių, narkotikų 500 mili
jonų dolerių vertės.

Narkotikai buvo surasti 
bandant iš užsienio Įvežti į 
Jungtines Valstijas. Su nar
kotikais buvo kartu areš
tuota nemažai žmonių.

Nubausti 3 JAV kariai
Phu Cat, Pietų Vietna

mas. —- Militarinis teismas 
nubaudė tris amerikiečius 
lakūnus, atsisakiusius imti 
ginklą į rankas.

Jie sakė, kad jų sąžinė ne
leidžia kariauti. Teismas 
davė jiems po 6 mėnesius 
kalėjimo ir negarbingą pa
leidimą iš tarnybos.

Washingtonas.—1970 me
tais arti 32 milijonus dole
rių amerikiečiai sukolekta- 
vo našlaičių vaikų užlaiky
mui pasaulyje.

TARYBŲ LIETUVOJE
Susitikimas institute

Lietuvos Žemdi r b y s t ė s 
instituto vadovybės pa
kviesti, Dotnuvoje lankėsi 
“Tiesos” redakcijos darbuo
tojai. Šeimininkai papasa
kojo apie aktualiausias 
mokslinių tyrimų kryptis, 
artimiausius planus, paro
dė, kaip praktiškai įgyven
dinamos eksperimentiniame 
ūkyje mokslo rekomendaci
jos.

Pažintis su institutu, jo 
kolektyvu prasidėjo prie 
bandymų laukelių. Apie 
mokslinius tyrimus agro
technikoje, selekcijoje ir 
sėklininkystėje tiesie- 
čiams pasakojo moksliniai 
darbuotojai I. • Vaznonienė, 
A. Jakštaitė, J. Židonytė, 
Z. Žievytė - Kulvietienė, Z. 
Banevičienė, M. Arlauskas, 
P. Virbickas, V. Žemaitis, 
J. Balžekas, V. Dovydaitis.

Po to buvo surengta^eks- 
kursija į instituto eksperi
mentinį ūkį. Šio ūkio di

Jungtinių Valstijų ir Indijos 
santykiai blogėja

New Dėlhis. — Indijos 
premjerė Gandhi ir užsie
nio reikalų ministras Singh 
pareiškėų kad Indijos ir 
Jungtinių Valstijų santy
kiai žymiai pablogėjo, kuo
met Jungtinės Valstijos pa
didino ginklų siuntimą į 
Pakistaną.

Prez. Nixono sutikimas 
vykti į Kiniją taipgi nesu
daro jokio draugiškumo, 
nes tarp Indijos ir Kinijos 
santykiai tebėra nedraugiš
ki. Indija nenorėtų bent 
kokios Jungtinių Valstijų 
paramos Kinijai, kad ir

Rodezijoje nedarbas 
auga tarp negrų

Salysbury. — Rodezijos 
juodųjų vaisingumas yra 
tris kartus didesnis už bal
tųjų. Didelis gyventojų 
prieauglis didina bedarbių 
gretas.

Tarp 5 milijonų juodųjų 
3.6 proc. sudaro bedarbiai. 
Tarp 240,000 baltųjų tik 1.1 
proc. bedarbių.Baltųjų ra
sistų valdžia baisiai skriau
džia juoduosius.

Sudane skerdynės
Khartoum, Sudanas. — 

Kairiųjų revoliucionierių 
valdžia trumpai tegyvavo. 
Ją nuvertė dešinieji milita- 
ristai ir grąžina al-Numei- 
ry prezidento vieton.

Mili tariniai t ribų n a lai 
tuoj pradėjo veikti. 8 kai
riuosius revoliucion i e r i u s 
nuteisė sušaudyti.

Paskiausiomis žini o m i s, 
daugiau kaip 10,000 komu
nistų areštuota ir laukia 
teismų, kurie, sakoma, jų 
visai nepasigailės. 

rektorius V. Putvinskas su
pažindino redakcijos dar
buotojus su darbo organiza
vimu ir gamybos valdymu, 
ūkio specializavimo linkmė
mis, iškylančiomis šio dar
bo ii; kitomis ūkininkavimo 
problemomis.

(“Tiesa”)

Laukuose — kombainai
Kupiškis (ELTA).—“Vie

nybės” kolūkio kombaini
ninkai F. Užusienis ir A.

i

Maksvičįus išvairavo savo 
mašinas į laukus. Jie nu
ima sėklinio eraičino derlių.

“Vienybės” kolūkye dau- 
giafhetinėmis sėklinėmis žo
lėmis: eraičinu, svidre, bal
taisiais ir raudonaisiais do
bilais bei kitomis žolėmis 
apsėta nemažas plotas — 87 
hektarai.

Iš kiekvieno sėkliniu žo
lių hektaro prikuliama po 4 
centnerius sėklos.

diplomatinės paramos, prieš 
Indiją.

Pakistano valdžia negali 
atleisti Indijai už paramą 
Rytų Pakistano sukilėliams 
ir už priėmimą 6 milijonų 
pabėgėlių iš Rytų Pakista
no. j.

Lansing. — Michigano le- 
gislatūra svarsto bausti 
streikuojančius mokytojus 
paleidimu iš darbo.

Urugvajaus prezidentas 
patrauktas teisman
Montevideo. — Urugva

jaus parlamentas nubalsavo 
patraukti teisman preziden
tą Areco. Kaltina jį nesi
skaitymu su šalies konstitu
cija.

Vyriausias prezidento 
prasižengimas, kad jis pa
skelbė apgulos (karo) stovį 
visoje šalyje tuoj po 12 die
nų, kai parlamentas nutarė 
panaikinti apgulos stovį.

Pragyvenimas pakilo
Washingtonas. — Birže

lio mėnesį pragyvenimas 
pakilo 0.6 procento. Tai di
džiausias pakilimas per 14 
mėnesių. New Yorko apy
linkėje pakilo 0.7 procento.

Liepos mėnesį taipgi nu
matomas nemažas pakili
mas. Daugelis kaltina strei
kus, kurių nemažai šiuo me
tu visoje šalyje.

Washingtonas. — Sena
tims užsienio reikalų komi
tetas nutarė atšaukti kon
gresinę rezoliuciją, remian
čią Čiang Kai-šeko protek
ciją Taivane (Formosoje).

Kuba iškilni i ngai minėjo 18 
metų revoliucijos sukaktį;

Kastro smerkė imperializmą
Havana. — Kuba minėjo 

18 metų revolilucijos sukak
tį liepos 26 d. Apie mili
joną kubiečių suvyko į sos
tinę klausytis j) r e m j e r o 
Kastro kalbos apie revoliu
cijos atsiekimus ir ateities 
perspektyvas.

Kastro kalbėjo pustrečios 
valandos. Jis aiškino, kad 
Kuba daro progresą ekono
mikoje, gamyba už si uos (j 
mėnesius pakilo nuo 15 iki 
20 procentų. Bet dar tenka 
pergyventi daug sunkumų 
ir trūkumų.

Premjeras aiškino, kad 

Amerikiečių vaikų problema 
Pietų Vietname

Saigonas.— Jungt. Vals
tijų ambasada info r m a. v o 
Valstybės depą r ta m e n t ą 
apie kritišką P. Vietname 
amerikiečių vaikų proble
mą.

Amerikiečių karių vaikų 
susidaro apie 15,000. Niekas 
nežino, kurie amerikiečiai
yra tų betėvių vaikų tėvai. 
Juoš pagimdė vietnamietės 
moterys, su daugeliu turė
jusios lytinius santykius.

Apie 400 tokių vaikų yra 
našlaičių namuose, o kitais 
niekas, nesirūpina. Pietų 
Vietnamo įstatymai leidžia 
tokius pervežti į Jungtines 
Valstijas, jeigu kas nors iš 
amerikiečių įsisavintų. To
kių atsiranda apie 100 į me
tus.

Denver, Colo. — 1972 me
tams republikonai pasirin
ko nacionalinei konvencijai 
San Diego, Calif. Konven
cija rugpiūčio mėn. tikisi 
nominuoti Nixona antram 
prezidentiniam terminui.

Reikalauja Izraelio 
baigti okupaciją

Jeruzalė. — Mapam par
tija, turinti valdžioje du
ministrus, pasisakė už Iz
raelio jėgų ištraukimą iš 
okupuotų arabų žemių.

Napam partija laikosi 
Jungtinių Tautų rezoliuci
jos, priimtos 1967 metais, 
reikalaujant baigti okupa
ciją arabų žemėse.

Nėščia su 15 kūdikių
Roma, Italija. — A. Pe- 

grugia per 4 mėnesius buvo 
nėščia. Kai pradėjo jaus
ti blogai, ligoninėje dakta
rai surado, kad ji nešioja 15 
kūdikių užuomazgų — 10 
mergaičių ir 5 berniukus. 
Visi buvo normaliai susifor
mavę, bet jau mirę.

Tai pirmas istorijoje atsi
tikimas, kad moteris buvo 
nėščia 15 kūdikių. Ji nau
dojo vaisingumui sukelti 
vaistus.

jankių imperializmui negali 
būti jokių nuolaidų, kadan
gi imperializmas yra di
džiausias revoliucijos prie
šas. Su Jungtinėmis Vals
tijomis jokių diplomatinių 
ir prekybinių ryšių kol kas 
negalima turėti.

Kastro kvietė visus vie
ningai veikti revoliucijos ir 
savo šalies gerovei.

Nicoria. — Kipro prezi
dentas archivyskupas Ma
karios aštriai smerkia ban
dymą Kiprą padalinti tarp 
Graikijos ir Turkijos.

Londonas.—Liberijos (Af
rikoje) 75 metų prezidentas 
Tubmanas mirė Londono 
klinikoje, kur jam buvo pa
daryta operacija. Jis prezi
dentu išbuvo 27 metus. Vi
ce prezidentas Tolbert už
ėmė prezidento vietą.

Belgradas. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito nusitarė 
lankytis Jungtinėse Valsti
jose spalio mėnesį. Tai bus 
atsilyginimas už Nixono vi
zitą Jugoslavijoje.

New Orleans, La.—6 žmo
nės užtroško nuo gaisro dū
mu Howard Johnson mote
lyje, 7 ligoninėje gydomi.

Jordanas pataikauja 
Izraeliui

Kai ras. — Egipto įtakin
gas dienraštis “Al-Ahram” 
rašo, kad Jordano karalius 
Husseinas pataikauja Izra
elio agresoriams, nenori
prieš juos kariauti.

Todėl Husseinas ir ka
riauja su palestiniečiais 
partizanais, kurie yra di
džiausi Izraelio agresijos 
priešai.

Washhingtonas. — Kon
gresinis užsienio reikalų ko
mitetas užgyrė 3 bilijonų 4 
milijonų sumą užsienio vals
tybių pagalbai, kartu atme
tė Nixono siūlymą teikti 
militarinę paramą Graiki
jai ir Pakistanui.

Salia.—Argentina ir Čilė 
pasirašė sutartį “gerų kai- • 
mynų” santykiams regu
liuoti. C

“Tiesa” Neišeis 
Rugpjūčio Mėnesį

Turime LDS nariams pra
nešti, kad dėl susidėjusių 
svarbių priežasčių negalėsi
me “Tiesos” išleisti rugpjū
čio (August) mėnesį.

J. Siurba, Sekretorius
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Su geriausiais pasaulio 
linkėjimais

KELIONĖS pradžia labai patenkinanti. Erdvėlaivis 
Apollo 15-as gražiai pakilo į erdvę ir pasileido linkui Mėnu
lio. Pagal planą ir apskaičiavimą astronautai David R. 
Scot t. James B. Irwin ir Alfred M. Worden turi pasiekti 
Mėnulį penktadienį, liepos 30 dieną. Visas pasaulis lin
ki jų mokslinei misijai didžiausios sėkmės.

Buvo pranešta, kad, laivui pakilus i erdves jo elek
tros sistemoje pasireiškė koks ten defektas. Šiuos žo
džius rašant sakoma, kad tai bus galima pašalinti. Bet 
jeigu defektą nepavyktų pašalinti, astronautai būtų su
grąžinti Žemėn, į Mėnulį nenusileidę.

Bet reikia tikėtis, kad taip neatsitiks ir kad Apollo 
15-ojo misija bus pilnai įvykdyta.

Nepavykęs sukilimas Sudane
Iš Afrikos didžiulės šalies Sudano kasdien ateina 

vis baisesnės žinios. Dabar, atrodo, nebėra abejonės, jog 
sukilimas prieš valdžią nepavyko. Sukilimo vadai su
imami ir šaudomi. Sukilimas buvęs suruoštas Sudano 
komunistų. Šios šalies komercinėje spaudoje neslepiamas 
didelis pasitenkinimas Sudane vėliausiais įvykiais.

Daug kas ryšium su nepavykusiu sukilimu dar ne
aišku. Kol kas niekur neteko matyti, kad patys Sudano 
komunistai būtų viešai prisipažinę šį sukilimą suruošę. 
Su laiku tai visa turės paaiškėti.

Ar norės ir ar gaiety?
STAIGUS mūsų prezidento Nixono užsidegimas Ki

nijos komunistams “meile” aiškinamas, tarp kitko, ir tuo, 
jog jis labai norįs Vietnamo karą užbaigti dar prieš pre
zidentinius rinkimus ir mano, kad jam tai pasiekti padės 
Kinijos vadai Mao Tse-tungas ir Chou En-lajųs. Prezi
dentas mano, kad kiniečiai privers Šiaurės Vietnamą 
priimti Amerikos sąlygas karui užbaigti.

Bet ar Kinijos vadai norės mūsų prezidentui patal
kinti, tai jau kitas klausimas; Iki šiol jie tokios talkos 
viešai nėra pažadėję. Todėl prezidentui gali tekti skau
džiai nusivilti.

Taip pat daugeliui nesinori tikėti, kad Kinijos va
dai turi tiek įtakos Šiaurės Vietname ir Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo Fronte, jog jie galėtų diktuoti. 
Manoma, kad vietnamiečiai tokiam diktavimui pasiprie
šintų. Juk Vietname per daug metų kraują lieja ne 
kiniečiai, bet vietnamiečiai. Tiesa, kiniečiai jiems daug 
padėjo ir padeda ginklais ir amunicija bet kol kas tai ir 
viskas. Visa ilgametės labai sunkios kovos našta guli 
ant pačių vietnamiečių pečių.

Kartais net stebėtis tenka, kodėl vietnamiečiai ne
atsikreipė į savo simpatizatorius užsienyje ateiti jiems 
į pagalbą su žmonėmis. Juk Pietų Vietnamo militarinei 
klikai padeda žmonėmis ir krauju ne tik Jungtinės 
Amerikos Valstijos bet ir kelios kitos šalys. Todėl, at
rodo, nebūtų buvę nelogiška ir vietnamiečiams prašyti 
panašios pagalbos užsienyje.

Todėl dabar sunku patikėti, kad tię vietąnamiečiai 
staiga nusilenktų prieš Kinijos vadovybę, jeigu ji jiems 
siektų padiktuoti. Vadinasi, ir iš šios pusės prezidento 
Nixono “troškimai” gali neišsipildyti.

JAUNIMAS NESIDEDA 
SU REAKCININKAIS

Liepos 17 dieną Chicagoj 
iš įvairių šalių reakciniai 
pabėgėliai buvę suruošę 
“pavergtų tautų paradą”, 
kuriame buvę šaukiama: 
“Komunizmas yra jūsų 
priešas!”. Vienas latviškas 
idiotas žygiavęs net “gran
dinėmis susipančiojęs”.
Aišku, kad Chicagos lietu

viškieji fašistai irgi dalyva
vo. Jiems vadovavę Smeto
nos gen. konsulas Daužvar- 
dis ir Altos pirm. Bobelis. 
Kunigų “Draugo” kores
pondentas, matyt, smarkiai 
nusivylęs visu paradu, kad 
jame beveik nesimatę lietu
viško jaunimo. Jis sako: 
“Kažkaip kilo klausimas, 
kur yra tas gyvasis akade
minis jaunimas, tie visi an
sambliai, tautinių šokių 
grupės ir organizacijos”.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months. $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Protingam žmogui atsa
kymas aiškus: akademi
niam jaunimui su reakci
ninkais nepal^ęliųį.

Sukilimas nugalėtas
Colombo.—(’eilo.no prem

jerė Bandaranaike pasakė 
parlamentui, kad Kinijos 
sekėjų ir dešiniųjų jaunuo
lių sukilimas nugalėtas ir 
baigtas.

Sukilimo metu užmušta 
1,200 žmonių. Nelaisvėn su
imta 14,000 sukilėlių, 2,500 
buvo ištirti ir paleisti. Pa
sirodo, kad Ceiiono liaudis 
remia kairiųjų fronto val
džią.

So. Bend, Ind. — 30 bal
tųjų katalikų kunigų ragina 
katalikų viršininkus skirti 
daugiau negrų kunigų vys
kupais.

Kas JfaSO II1 sako Poetas, rašytojas, žurnalistas
JUK TAI PUIKIAUSIAS, 
GRAŽIAUSIAS 
PRINCIPAS

Chicagos menševikų “Nau
jienose” (liepos 20 d.) net 
pirmajame puslapyje skai
tome: “‘Pravda’ įspėja re- 
respublikas nesipriešinti jų 
rusinimui.” Betgi iš straips
nio sužinome, kad dienraš
tis “Pravda” yra paskelbęs 
ir gina patį prakilniausią, 
patį gražiausią principą, 
būtent, kad darbuose ir už
siėmimuose negali būti jo
kios tautinės diskriminaci
jos. Tai ne rusinimas, bet 
griežčiausias pasmerki m a s 
ir atmetimas bet kokio ru
sinimo.

Štai kas sakoma “N.” po 
minėta antrašte:

Sovietų komunistų partijos 
laikraštis “Pravda” praėjusią 
savaitę įspėja visus pareigū
nus samdant darbo jėgą ne
daryti skirtumo tarp darbi
ninkų tautybės ir kilmės. ..

“Pravdos” straipsnyje sako
ma, kad sovietų komunistų 
partijos tikslas yra nuolatinis 
internacionalizmo siekimas, o 
tai yra nesuderinama su tau
tybių skirtumu naudojant 
darbo jėgą. 'Nors ir pripažįs
tant atskirų tautybių darbo 
kadrų treiniravimo reikalin
gumą, partija reikalauja 
griežtai laikytis kadrus pa
renkant tik jų politinės ir dar
bo kokybės, o ne tautybės.

Kitaip sakant, priimant dar
bininkus ar tarnautojus, įmo
nių direktoriai turi žiūrėti tik 
ar kandidatas tam darbui tin
ka, ar jis politiškai ištikimas, 
ar priklauso partijai. Drau
džiama skirstyti kandidatus 
pagal jų tautybes.

Sakoma, 1 kad Baltgudijoje 
patekti į Minsko universitetą 
daug lengviau yra gudui, ne
gu kitos tautybės sovietų pi
liečiui. “Mes esame interna
cionalistai”, rašo “Pravda” ir 
mums neleistina priešintis at
skiroms tautybėms ar indivi
dams vien dėl jų tautybės’’.

Ypač Amerikoje juk patys 
šviesiausi protai per amžius, 
jei taip galima išsireikšti, 
koyojo ir šiandien tebeko
voja už šitą principą, bū
tent, darbuose, užsiėmimuo
se, profesijose neprivalo bū
ti jokios diskriminacijos pa
gal žmogaus tautybę bei 
kilmę. Kįekvienas žmogus 
turi būti sprendžiamas pa
gal jo tam darbui, tam už
siėmimui tinkamumą, kvali- 
fikuotumą, o ne pagal jo 
tautybę. 1

Ar tik Chicagos menševi
kų “Naujienos” nebus pir
mutinis šioje šalyje laikraš
tis viešai, atvirai šitą prin
cipą pasmerkti, atmesti, tie
siog prakeikti.

TAI KĄSGI TRUKDO 
PREĘYBOS 
VYSTYMUISI?

Dienraštis “Daily World” 
(liepos 21 d.) nurodo, kaip 
mūsų valdžios reakcinė po
litika trukdo prekybai su 
socialistiniais kraštais ir 
didina šioje šalyje ekono
minę krizę. Antai, didžiulė 
Mack Truck Corporation 
nori dalyvauti pastatyme 
Tarybų Sąjungoje milžiniš
ko sunkvežimių fabriko. 
Turį gauti iš valdžios leidi- 
mą, bet negauną. Tiesa, įsa
ko laikraštis, šiomįs dieno
mis vyriausybė nuėmė nuo 
kai kurių daiktų, kuriuos 
galima Tarybų Sąjungai ar
ba Kinijai parduoti, už
draudimą, bet pagrindiniai 
niekas nepakeista.

Paimkime santykius su 
Kuba. Dar 1962 metais pre
zidentas Kennedy paskelbė 

prieš Kubą boikotą, kuris 
ir šiandien tebėra palaiko
mas. Jokios prekybos su 
Kuba nėra.

“Augant Jungtinėse Val
stijose nedarbu i”, sako 
“Daily World”, “reikia, 
kad prekyba, paremta tai
kaus sugyvenimo politika 
vis labiau plėtotųsi. Darbo 
žmonių ir bendrai žmonių 
interesai reikalauja, kad re
akcinė politika neužkirs tų 
kelio prekybos vystymuisi. 
O tai, virš visko, reikia, kad 
karas Indokinijoje būtų nu
trauktas ir kad būtų pada
rytas galas prekyboje dis
kriminacijai prieš socialis
tinius kraštus.”

JAU Už KINIJĄ!
Įdomu, kad “Draugas” 

(liepos 20 d.), kalbėdamas 
apie prez. Nixono kelionę 
į Pekiną, jau beveik sveiki
na komunistinę Kiniją. Sa
vo vedamajame sako: “Mus 
tačiau domina faktas, kad 
Pekinas organizuoja atspa
rą prieš sovietinį kolonia
lizmą. Tas tai tikrai reika
linga...” O juk per dau
giau kaip dvidešimt metų 
tas pats “Draugas” tokiais 
pat prakeiksmais šaudė į 
Kiniją kaip ir į Tarybų Są
jungą. O dabar kiniečius 
komunitstus jau ima savo 
globon!

Neseniai Londono taksi 
parkas šventė 333-ąsias me
tines. Ta proga ten, kur 
prieš 333 m. pasirodė sam
domos karietos, buvo su
rengtas karnavalas. Jo įžy
mybės: XVII amžiaus sam
domi neštuvai, XIX a. ke
bas su skaitikliu ir 1907 m. 
taksi.

Rasta senovinė graikų va
za, kurioje pavaizduotas 
futbolininkas, spiriantis ka
muolį. Jam iš dešinės stovi 
treneris. Vazai du tūkstan
čiai metų.

Junesko duomenimis, Eu
ropos miestų gatvėse dėl 
neblaivių kaltės kasmet žū
va 50,000 žmonių ir maž
daug pusantro milijono su
sižeidžia.

Vakarinėje Indijos vande
nyno dalyje mokslininkai 
sugavo žuvį, kuri kvėpuoja 
oru. Ji turi “rezervuarą”, 
kuriame saugomas oras. Jei 
“rezerv u a r o” nepasipildo,

Apoldos mieste (VDR) 
yra varpų muziejus. Čia su
rinkti ne' tiktai unikalūs 
varpai, bet ir daugelio var
pų garsai, įrašyti magneto
fono juostoje. Galima pa
siklausyti Maskvos Krem
liaus varpo, “Big Beno” iš 
Londono. “Gloriozos” iš Er
furto katedros.

Su pagarba — Brooklyno “Aido” chorui
Tarsi žaltvykslės — klausytojų akys.
Salėje — prietema. Scenoj — šviesu.
Dainą lietuvišką, glostančią širdį, 
Traukia choristai meilingu balsu.

Traukia, visi traukia — smagu ir klausyti. 
Menasi mielais gintaro kraštas.
Plaukia, vai, plaukia be galo daininingi 
žodžiai — puošniausias tautinis raštas.

Skamba lietuviška muzika, dainos...
Salėje — prietema. Scenoj — šviesu.
Tarsi žaltvykslės — klausytojų akys.
Tarsi žarijos — choristų visų.

Aug. Taiųaliunas

Minint poeto V. Reimerio 50-metį
Viename mūsų šalies ra-jlio Viatkos kranto aš ra

šytojų suvažiavimų—Mask-idau pastogę sau, širdingų 
voje, pertraukos metu prie Į draugų... ”

“Karo audra komjaunuo
lį aktyvistą iš Kuršėnų nu
bloškė toli į šalies gilumą, 
į Kirovo sritį, kur jis, kaip 
ir šimtai kitų evakuotųjų 
lietuvių šią sunkią valandą 
surado šiltą prieglobstį, 
žmonės, kurie jums tapo 
broliais ir sesėmis. Tur būt, 
iš tų dienų Vacys Reimeris 
ir atsinešė į poeziją savo te
mą — tarybinių tautų drau
gystės temą, kuriai jis pa
šventė nemažą kūrybos 
pluoštą...

Taip gimė kažkada prieš 
daugelį metų poeto eilėraš- 
Itis, skiria rusų tautos sū
nums, kariams, kurie “prie 
Kursko padėjo mums valan
dą sunkią, jie kovojo drau
ge prie Šiaulių su mumis.” 
Kitas jo eilėraštis “Tikros 
sesės” vėl skirtas tiems, 
“kas krauju šiuose laukuo
se apgynė Mūs tautą, Ru
siją ir Lietuvą sykiu...”

Manau, dabar nesunku su- 
1 prasti — kaip ir kodėl poe
tas savo metu sumanė para
šyti prozos knygą “Lietu
va — broliška žemė.” Taip 
poetui Vaciui Reimeriui lie
pė širdis.

Vacia Reimerio indėlis į 
poeziją yra/ didelis. Jo kny
gos jau seniai užkariavo 
skaitytojų simpatijas. Ypač 
didelio ir pelnyto skaityto
jų susidomėjimo susilaukė 
V. Keimerio poezijos knyga 
“Delnai.” Poetas kiekvieno
je savo naujoje knygoje ieš
ko naujų tikrovės temų. Bet 
poeto širdis tebesaugo kaž
kada rūsčiais karo metais 
patirtų paprastų rusų žmo
nių gerumą ir nuoširdumą... 
tarybinių tautų draugystės 
tema ir šiandien raudona, 
ryškia gija prasiskverbia 
per visą jo kūrybą...

Ir tai, reikia pasakyti, ne 
tik poeto V. Reimerio lite
ratūrinio darbo principai. 
Tai vienas ryškiausiųjų jo 
veiklos, kasdieninio gyveni
mo bruožų. Ir gal būtent 
todėl poetas išvarė tokią gi
lią vagą poetinių vertimų 
srityje. V. Reimeris yra ver
tęs A. Tvardovskio, A. Pro
kofjevo, L. Ozerovo, K. Si- Aprėpti visas šio talentingo 
monovo, baltarusių poetų poeto ir gero žmogaus sa- 
M. Tanko ir P. Brovkos, vybes neįmanoma viename 
Gruzinų poeto Iraklio Aba- 
šidzės ir tadžikų poeto Fei- 
zulo Ansori, armėnų poetės 
Silvos Kaputkian ir uzbekų 
Guliamo Chemido eilėraš
čius.

Poetas nemažai keliauja 
po, mūsų šalį — vargu ar 
yra respublika, kurioje jis 
dar nebūtų buvęs. Ir čia ke
lionėse Vaciui Keimeriui — 
svarbiausia, rūpi žmonės, 
kontaktai, pažintys su pa
prastais tarybiniais žmonė
mis, kurių gyvenimas, lū
kesčiai, svajonės — padeda 
jam, kaip rašytojui—geriau 
susipažinti ne tik su broliš
kųjų respublikų žmonėmis, 
bet ir plačiau suvokti, įsi
jausti į pilnakraujį, daugia
spalvį mūsų šalies gyveni
mą, užčiuopti jo pulsą. Ir 
nieko nuostabaus, kad po 
kiekvienos tokios kelionės, 
mes skaitome spaudoje nau
jus V. Reimerio eilėraščius, 
j o publicistiką, kelionės 
įspūdžius... Taip gimė pui
ki V. Reimerio apybraiža 
“Maskva—draugystės mies
tas,” kurioje jis rašo apie 
maskviečių domėjimąsi Lie
tuva, lietuvių kultūra.

Daug dienų Ukraina skam-

mūsų poeto Vacio Reimerio 
priėjo nepažįstamas ir dar 
nematytas jam žmogus ir 
poetą lietuviškai prakalbi
no. Netrukus jau jų pokal
bis lengvai mezgėsi —- tarsi 
jie jau būtų seni pažįstami, 
geri bičiuliai. Maskvietis 
vadino Lietuvą antrąja Tė
vyne, nors jis už tūkstan
čio kilometrų nuo jos gy
vena. Bet poetui buvo ne
sunku jį suprasti... Juk 
Tėvynė —- tai pirmiausia 
žmonės, su kuriais likimas 

tave suvedė sunkią gyveni
mo valandą, kurie su tavim 
broliškai dalijosi savo duo
na ir pastoge, savo širdies 
šiluma.

O gi, kaip sykis, taip ir 
atsitiko su maskviečiu NB 
kola jum Kočnevu rūstų ka
ro metą... Maskvietis pa
prašė lietuvių poetą surasti 
ir būtinai parašyti apie tuos 
paprastus lietuvius darbi
ninkus ir valstiečius, kurie 
savo gyvybėmis rizikuoda
mi, įšslapstė ir gydė jį, su
žeistą tarybinį karį. Vacys 
Reimeris pažadėjo maskvie- 
čiui tai padaryti ir savo žo
dį ištesėjo...

Taip gimė prieš keletą me- 
eų puiki Vacio Reimerio 
prozos knyga, dokumentinė 
apybraiža “Lietuva — bro
liška žeme.”

Skaitytojai gali man pri
kišti, kaip čia, girdi, aš pa
sakojimą apie poetą prade
du nuo vienintelės dargi gan 
epizodiškai gimusios prozos 
knygos. Tiesa, tokią knygą 
parašyti nebuvo poeto kū
rybiniuose planuose. Ji ti
krai gimė netikėtai, netgi 
atsitiktinai. Bet ji jokiu 
būdu nėra atsitiktinumas 
rašytojo kūrybinėje biogra
fijoje. Tuo bepigu įsitikin
ti, atvertus jau pačią pir
mutinę — dar 19 4 5 me
tais išėjusią Vacio Reime
rio poezijos knygą “Tėvų 
žemei.” Šiame patriotinės 
lyrikos rinkinyje yra vienas 
eilėraštis — “Prie Viatkos,” 
kuris yra tarsi raktas į po
eto pasaulėjautą, į jo poeti
nę biografiją, o gal ir į pa
tį jo charakterį... “prie ža- 

[bėjo Lietuvos poetų žodžiu, 
'Nemuno krašto dainomis. 
Ukrainiečių širdys ir jų na
mų durys buvo svetingai ati
darytos Lietuvos pasiunti
niams. Pargrįžęs iš šios ke
lionės poetas savo straips
nyje “Ačiū, Ukraina” rašo 
apie tai, kad lietuvių kultū
ros šventė “dar kartą aki
vaizdžiai parodė, koks ne
įžvelgiamas gylis ir neapsa
komas grožis to jausmo, ku
rį mes vadiname tarybinių 
tautų draugyste. Ir šitas 
gražus jausmas poetą Mol
davijoje įkvepia išversti į 
lietuvių kalbą moldavų poe
tų eilėraščius, Kirgizijoje— 
sukurti eilėraščių ciklą “Iš 
kirgi z i š k o s ą s iu v in i o, ’ 
Maskvoje —eilėrašti “Nu o 
Lenino kalvų” ir kt.

Dėl to nenuostabu, k a d 
VacioReimerio vardas ne 
tik kaip gero poeto, bet ir 
kaip gero, labai draugiško 
žmogaus, aktyvaus tarybi
nių tautų draugystės ska
tintojo, veikėjo plačiai žino
mas visoje šalyje. Kur tik 
pastaraisiais m e1 a i s man 
neteko važinėti, lankytis — 
susitikus su broliškųjų res
publikų rašytojais visados 
išgirsi iš jų lūpų gerus, šil
tus žodžius mūsų poeto Va
cio Reimerio adresu. Armė
nijoje gyve n a n t i s poetas 
Ašotas Graši daug metų su- 
sirašinė j a, draugauj a su Va
ciu Reimerių. Vienas kito 
eilėraščius verčia į savo gim
tąją kalbą. Ašchabade ge
ru žodžiu apie poetą atsilie
pia turkmenaų poetas Kur- 
bnepesovas, Kirgizijoje gy
vena didelis mūsų poezijos 
bičiulis Kubaničbekas Mali
kovas. Aš jam atvežiau ir 
padovanojau V. Reimerio 

[poezijos rinkinį, kuriame
—Šiandien septynios 

broliškos 
tautos vieši kalnuos.
Liejasi eilių septynbalis 

sriautas..
Žinoma! Čia tas pats tau

tu draugystės vakaras aukš
tai kalnuose, laužo švieso- 
je... ir Malikovas čia pat 
man perskaitė savo eiles. 
Kaip sykis, savo eilėrašty
je, skirtame V. Keimeriui, 
kirgizų poetas atkūrė tą 
patį draugystės vakarą kal
nuose. šš-

Tiesa, mano žodžiai—dar 
toli gražu ne viską pasako 
apie poetą, apie jo kūrybą.

straipsnyje. Man norėjosi 
tik vieną V. Reimerio iš gy
venimo į kūrybą atsineštą 
bruožą iškelti. T;u tary
binių tautų draugystės mo
tyvai. Ir dar norėjosi pa
sakyti, kad šitas jo kūrybos 
bruožas — tai, anaiptol, ne 
tik jo poezijos tema, tai viso ’ 
jo gyvenimo tema.

Ir tai labai gražu, nes kas 
gi gali būti gražesnio, tau
resnio, negu skatinti, ugdy
ti, žadinti žmonėse broly
bės, draugystės jausmą. Kas 
gali būti gražesnio už mili
jonų tarybinių žmonių, gy
venančių toli vienas nuo ki
to, kalbančių skirtingomis 
kalbomis, ineilę vienas kitam ? 
Toks mūsų gyve n imas. 
Tarybų šalyje žmonių meilė 
vienas kitam, draugystė — 
nugali visus geografinius ir 
etnografinius nuotolius. Tai, 
tu r būt i r y r; i beje, būdin
giausias mūsų gyvenimo 
bruožas. Ž

J. Skliutauskas

M

New Delhis. — Indija ga
vo iš Tarybų Sąjungos 150,- 
000 dozių paralyžiaus skie
pų.
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Penktadienis, Liepos (July) 30, 19,7,1

San Francisco, Cal
Liepos pradžioje mūsų 

abiejų kuopų LLD ir LDS 
įvyko posėdis Rojaus ir 
Madeline Mijat jaukioje re
zidencijoje. Džiugu, kad 
veik visi nariai posėdyje da
lyvavo ir posėdis liko gero
kai pravestas.

Šiame posėdyje dalyvavo 
neseniai grįžusi jiš Lietuvos 
Ksavera Karosienė. Kadan
gi Ksavera pries išvykstant 
į Lietuvą gavo progą daly
vauti Jubiliejiniame “Lais
vės” suvažiavime, tai šiame 
posėdyje buvo pakviesta 
papasakoti apie suvažiavi
mą. Ksavera nuosekliai pa
teikė suvažiavimo sklan
džią eigą bei tarimus ir pa
reiškė, kad mes turime ne
užmiršti finansinės laikraš
čiui paramos. Be jos ir dar 
gan rūpestingos paramos 
mūsų mylimasis laikraštis 
nebegalėtų gyvuoti, Ksave
ra sakė.

Ta proga, išklausę Ksave
ros raportą, San Francisco 
LLD 153 kuopa vienbalsiai 
nutarė “Laisvės” paramai 
suruošti pramogą bei pikni
ką rugsėjo 5 dieną Onutės 
Daivis rezidencijoje.

Užsibaigus posėdžiui, mie
li šeimininkai R. ir M. Mi
jat skoningai pavaišino at
silankiusius. Varde narių 
ir svečių reiškiu širdingą 
padėką už jų tokį rūpes
tingumą.

vardžių neteko sužinoti). 
• Gimtadienių selebrantai bu- 
1 vo sekami: Margaret Ma- 
zūraitis, Dorothy Machulis, 
Olga Skulten ir Al. Taraš- 
ka. Pasitikimas bei priim
tuvės būva Ksaveros Karo- 
sienės, kuri neperseniai grį
žus iš Lietuvos. O išleistu
vės, tai viešnios Julytės Žir- 
gulytės į namus. Antros iš
leistuvės — Josephinos An- 
scott - Valiulytės į Lietuvą. 
Nelė Valaitienė anglų kal
ba ir K. Mugianienė lietu
vių kalba pasveikino ir lin
kėjo visoms ir visiems viso 
geriausio. Prie to, viešniai 
Julytei buvo įteikta kukli 
prisiminimui dovanėlė nuo 
kai kurių jos bičiulių.

Apgailėtina, kad mūsų 
maloni viešnia Julytė, tris 
mėnesius paviešėjus Ame
rikoje, jau sekantį mėnesį 
(rugpiūtį) a t si s ve i k i n s ir 
grįš į savo namus Maskvoje, 
kur jos laukia artimieji gi
minės ir daug draugų.

Viešnia Julytė jnusminga! 
padėkojo už dovaną ir visą 
malonų jai teiktą draugiš
kumą, kuris, ji sakė, pasi
liks jos širdyje visados.

Sueigoje nemaža teko pa
dirbėti prie pietų ruošos 
šiems geros valios žmonėms: 
K. Mugianienei, U. Burdie- 
nci, M. Mazūraitienei ir Juo
zui Karosui.

Birželio 30 dieną staigiai 
nuo širdies smūgio mirė il
gametis LDS kuopos narys 
Adomas Knisius (Kneesh), 
einantis 78 metus amžiaus. 
Kiek mums yra ’ žinoma, 
Adomas Knišius buvo gimęs 
Lietuvoje, Jiezno rajone, 
Jaunionių kaime.

Velionis Adomas daugu
moje dirbo siuvyklose ir 
buvo įstojęs į profesinę są- 

v>fungą — Amalgamated La
dies Garment Workers Uni
on of America.

Primintina, kad velionis 
Adomas visada lankydavo 
mūsų pobūvius bei pramo
gas ir su visais mokėjo gra
žiai sugyventi. V ei i o n i o 
Knišiaus laidotuvėmis rūpi
nosi jo testamente paskir
tos administratorės — Ksa
vera Karosienė ir Kastan
cija Mugianienė. Sakoma, 
Adomas turėjęs brolį Lietu
voje ir Brazilijoje, kurie esą 
mirę, bet jų šeimos esan
čios gyvos.

Iš Charles P. Bannon, 
Oakland šermeninės velio-

San Francisco laivakro- 
viai jau trys savaitės strei
kuoja, ir vietinis uostas pil
nas laivų laukia streiko už
baigos, bet to nesimato.

Frackville, Pa.
Oną Žobienę, “Laisvės” 

skaitytoją ir mūsų organi-| 
zacijų narę, ištiko skaudi 
nelaimė jos namuose. Už
sistojus ant kėdutės ką sie
kė ir puldama sunkiai susi
žeidė. Ligoninėje daktarui 
teko du šonkaulius sutvars
tyti. Dabar gydosi namie.

Drg. Žobienė tik prieš du 
mėnesius pergyveno skau
džią nelaimę — palaidojo 
savo mylimą vyrą M. Žobą.

Gaila mielos draugės, kad 
turi tiek daug pergyventi.

Linkiu graeitai pasveikti.

Leningradas.—Tar. Są
junga atidaro laivų linija su 
Lotynų Amerika.

k
t

d

Rochester, N. Y.
Liepos 18 dieną turėjome 

gražią sueigėlę. Kadangi iš 
Rochesterio buvo į Lietuvą 
nuvažiavusios su turistų 
grupe birželio 18 d., dvi ro- 
chesterietės Keidy Žemai
tienė ir Helena Proseus, tai 
kai jos sugrįžo, Gedimino 
draugystė surengė joms 
pasitikimo p a ž m o n į,, kad 
jos papasakotų, kaip joms 
kelionė pavyko. Rengėjai 
P. Malinauskas ir R. She- 
relis daug darbavosi. Su
prašė ir visus tuos, kurie 
jau buvo buvę Lietuvoje 
pirmiau. Suėjo net dvyli
ka — 3 vyrai ir 9 moterys. 
Visus iš eilės pakvietė papa
sakoti, kaip jiems patiko 
Lietuvoje. Pirmiausia buvo 
pašaukta Keidy Žemaitienė. 
Ji plačiai paaiškino, kad jai 
viskas gerai patiko. Dabar 
Lietuva visai kita: visi žmo
nės draugiški, visi gražiai 
apsirengę, visi dirba ir gy
venimu patenkinti. Ji su
sitiko su savo giminėmis, 
aplankė savo tėvų kapus, 
kalbėjosi su daugeliu žmo
nių.

Paskui kalbėjo Helena 
Proseus. Ji taipgi buvo vis
kuo patenkinta. Ji daugiau
sia laiko praleido Latvijoje 
pas sesutę. •

Kitos septynios moterys, 
kurių visų vardų ir pavar
džių nesužinojau, taipgi kal
bėjo. Penkios sakė, kad 
Lietuvoje dabar geriau gy
venti, negu buvo pirmiau. 
Dyiem labai nepatiko. Vyrai 
visi sutiko, kad viskas da
bar Lietuvoje geriau, ir kad 
kasmet bus dar geriau ir 
geriau.

Visi svečiai ir viešnios bu
vo pavaišinti skaniais patie
kalais. Ir Žemaitienė ir 
Proseus atvežė iš Lietuvos 
po butelį koniako, sūrių ir 
saldainių ir visus pavaišino. 
Labai ačiū joms.

Parengime darbavosi: A. 
Baronienė, K. Anderson, A. 
Usevičienė ir L. B.

Parengime Buvęs

Pekinas. — Kinijos spau
dos agentūra rašo, kad 
Jungtinės Valstijos naudo
ja prieš Indokinijos žmones 
fašistines priemones: sklei
džia nuodingus chemika
lus, naikina kaimus ir ja
vus, palaiko koncentracijos 
stovyklas ir t. t.

Newark, N. J. — 14 dar
bininkų sužeidė fabrike 
sprogimas.

MIAMI, FLA
Išlydėjome draugę 

į amžiną ix>ilsį
Tai vis retėja mūsų gre

tos. Liepos 21 dieną suėjo
me ne į linksmybės sueigą, 
bet liūdesio vedini į pagra- 
binę — paskutinį kartą at
sisveikinti su Amilija Lack. 
Amilija taip rami ir graži 
gulėjo tarp gėlių vainikų, 
kuriuos sunešė organizaci
jos, velionės giminės ir drau
gai. Atsisveikinti su Ami
lija dalyvavo virš šimto 
žmonių — organizacijų na
rių, giminių ir pažįstamų.

Pagrabinėje ceremonialą 
vadovavo A. P. Gabrėnas. 
Apibendrinęs paskutinio pa
simatymo ir' atsisveikinimo 
su Amilija reikšmę, pakvie
tė Mae Gabrėnienę, kuri 
prie Amilijos karsto švelniu, 
maloniu balsu, jausmingai 
atliko Lietuvos liaudies var
go supintą “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka.” Antras

žvaigždynus apjuosint, 
Ten dangišką sapną

abudu sapnuosimi
Tokia yra jaunatvės ro

mantika — ją pergyvena 
kiekvienas žmogus. Juk be 
jaunatvės—nėra ir senatvės. 
Žmogus, kaip ir gamta, — 
turi savo pavasarį, ateina jo 
vasara ir rudeninė ‘branda. 
Taip ateina mūsų sidabri
niai jubiliejai.

Taip dar, rodos, neseniai, 
1954 metais, Lackai įsikūrė 
šiltoje Floridoje. Jiedu čia 
įsiliejo į socialinę veiklą. 
Amilija dirbo organizacijų 
parengimuose, tapo jų na
riais. Amilija pavyzdingai 
atliko pareigas, kada ji bu
vo L. S. K. finansų sekre
torė. Amilija ir Volteris 
Lackai tik pereitais (1970)1 
metais aplankė tėvų gimtą
jį kraštą— Tarybų Lietuvą, 
kuomet ten vyko didinga 
Dainų šventė. Atrodė—vis-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ROOFING AND SHEETMETAL 

MECHANIC, working forman, re
sidential and commercial, work 
straight salary $50 per day. Year 
round position, opportunity for con
scientious mechanic. Paid holidays, 
vacation and bonus. Apply South 
Shore Roofing Company, Manas
quan, N. J. 201-223-1289.

(58-64)

EXTRUDER OPERATOR

Good benefits. Somerset area.

201-469-5600

(58-61)

Must

AUTO MECHANIC

be experienced Automobile 
mechanic.

Call 201-381-1900

(58-61)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
BODY SHOP PAINTER

45 hour week. Good starting salary. 
Paid benefits, holidays and vacations. 

SPERCO MOTOR CO.
491 Morris Ave., Summit, N. J.

201-273-1700
(54-58)

GIRLS-WOMEN. Learn light 
steaming operation. No experience 
necessary. Clean air-conditioned 
factory. PETER FREUND KNITT
ING MILLS, 5625 Kennedy Blvd., 
North Bergen, N. J. (52-58)

Wanted MENDERS on double 
knit fabric, or willing to train who 
arc handy with needle work.

Call 201-561-6260 
Personnel Office

(54-61)

buvo Ig. Urbonas jis skai- ^as ramu įr gražu Amilijos 
te specialiai parinktą gedu- gyvenime
lo sueigai eilėraštį. Paskiau s 
sekė V. Bovino trumpa kal
ba.
. Palydovai buvo pakviesti m7tų77eik”ata''neta'i •navo Į 
į Lietuvių Sociaho Klubo geraįt šiaįs metais jos svei- 

>lZ^ kata visai (pašlijo. Taip, po
ilgos ir iškaštingos ligos — 
šių metų liepos 18 dieną 
Amilija amžinai nutilo. Ji 
mus paliko išgyvenusi 67 
metu's. Atėjo tas momentas 
ir pasakė:
Diena su saule nusileido,— 
Su saule vėl nubus —

■ Vai, kas pakeis
tau mano meilę, 

Kada manęs nebus.

^Tačiau, be Volterio, buvo 
retas, kuris žinojo, kad Ami- 
lijai Lack jau per keletą

į Lietuvių Socialio Klubo gerai. Šiais metais jos svei-

mirtinga. Lai būna Amili- 
jąi Lack amžina ramybė, o 
Volteriui Lack, velionės 
liams ir giminei — gyveni
mas, ištvermė.

V. Bovinas 
1971-VII-21

AUTO BODY METAL MAN

Experienced, full time.
201-241-6990
Roselle Area

(56-58)

tori j on ir buvo sudeginti. 
Taipgi Adomo testamento 
administ r a t o r ė s pakvietė 
atsilankyti iš šermeninės į

MIAMI, FLORIDA

i • r restoraną pietų, nes Ado- Amelia Lack
mo testamente tas buvo įžy-
mėta. Mirė 1971 metų liepos 18 dieną, palaidota liepos

Kaip gaila, kad mūsų tar- 21 dieną.
pe liko nemaža spraga. Reiškiame širdingą užuojautą velionės vyrui W.
Adomą visada prisiminsime. Lack, broliams Tarnui ir Franui, visiems velionės

Piknikas giminėms ir bičiuliams-—Amerikoje ir Lietuvoje.
Liepos 18 dieną Oaklan- J. N. Kanceriai Ig. Urbonas

do LLD kuopos pažmonys C. N. Tamošiūnai J. O. Šimkai
buvo visapusiškai puikus. S. Danienė J. M. Paukštaičiai
Įvyko Antano ir Nelės Va- H. M. Clee V. M. Bovinai
laičių rezidencijoje. Be abe- J. S. Thomso-nai A. Mae Gabrėnai
jo, visi atsilankę svečiai bu- V. Sodieker A. V. Nevinskai
vo labai dėkingi mieliems A. Paukštienė M. Thamašiunas
šeimininkams Vala i č i a m s C. Aimontai F. M. Kvietkai
už jų gerą širdį. Jų rezi- J. E. Sliekai M. Bružas
dencija bei žaliasis daržas A. Birštonienė A. Bečienė
labai puikiai visus nuteikia. F. Levi Z. Kaulakiai

Pobūvis buvo turtingas J. Daugirdai A. M. Valilioniai
svečiais, gimtadienių sukak- S. J. Jurevičiai J. M. Koch

, tirųis, priimtuvėmis ir iš- E. Purlis i J. Andrus
leistuvėmis. Dvi grakščios J. Smalenskas A. S. Mason

i viešnios čia dalyvavo iš Ore- F. Norkman M. Vitartienė
‘ - gono valstijos. Tai Nelės J. Gudis > R. C. Chuladai

Valaitienės giminaitė Nina J; Stevenson S. Zavis
ir Ninos draugė (jų pa-

Amilija Lack yra daug dir
busi. Čia palydovams dėko
jo Volteris Lack, Amilijos 
broliai — Tomas ir Krau
kis. S. Zavis, taip pat ir 
V. Bovinas reiškė užuojau
tą visiems, kurie liūdi, pasi
likę be Amilijos.

Mae Gabrėnienė ir J. 
Thomsonaš užregistravo vi
sų pavardes, kurie reiškia 
savo užuojautą per “Lais
vę” ir “Vilnį.”
Kalba prie Amilijos karsto

Šiandien mes suėjome 
paskutinį kartą pažvelgti į 
Amilijos Lack veidą ir išly
dėti šią lietuvaitę į amžiną 
poilsį. Mes suėjome iš
reikšti širdingiausią užuo
jautą Amilijos gyvenimo 
draugui Volteriui Lackui, 
velionės broliams Tomui ir 
Frankiui, jos giminėms ir 
draugams.

Amilija Lack gimė ir augo 
šioje šalyje. Jos . tėveliai 
Levonai buvo lietuviai emi
grantai, gyveno Lewistono 
mieste, Maine vals t i j o j e. 
Amilija Levonių šeimoje iš
vydo pasaulį 1904 metais. 
Tame pat mieste, paūgėjusi, 
A. Levonaitė su deklamaci
ja ir daina kilo lietuvių veik
loje. Vėliau Levonų šeima 
apsi gyveno Rochesteryje, 
New Yorko valstijoje. Ir 
čia Amilija, kad ir gimusi- 
augusi Amerikoje, kurios 
gyvenimo “katile” ištirpsta 
taip daug kalbų ir tautų — 
ji neištirpo. Ji išlaikė savo 
tėvelių kalbą, kurią jie į šią 
šalį per platųjį Atlanto 
vandenyną atnešė iš tos 
gimtinės, “Kur bėga Šešupė 
ir Nemunas teka.” Amilija 
Levonaitė dirbo organizaci
jose, kurios lietuviškai kal
ba.

Cleveland, Ohio
Pranešimas LDS 55-osios 

kuopos nariams.
Rugpiūčio (Aug.) 4 dieną 

susirinkimas neįvyks dėl 
atostogų ir t. t.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo (Sept.)

CARPENTERS

Experienced. Steady Job.
Call between 9 AM and 2 PM.

201-792-1507
(56-58)

CABINET Makers, machine men, 
spray-painter, to work on formica 
store fixtures. Steady work, plenty 
of overtime, only experienced men 
need apply. 201-636-1921. Seymour 
Franks General Woodworking, Inc. 
135 Essex Ave., East Avenel, N. J, 
An equal opportunity employer.

(56-59)

LDS 55 kp. valdyba

Juodųjų ben-

Ir vėl iškyla tas—kodėl? 
Gyvename didelio mokslo ir 
tobulos civilizacijos eroje. 
Žmogus pasiekė Mėnulį, ja
me vaikščiojo, mokslas ieš
ko kelių į kitas planetas 
erdvėje, tačiau neranda iš-JAV 
radimo, kuris apsaugotų 
žmogaus gyvybę. Sakoma, 
toks jau gamtos dėsnis — 
kas gimsta, tas ir miršta. 
Bet mirtis ne laiku—tai ne 
gamtos įstatymas, čia kal
ta ir mūsų civilizacija, ku
ri nepakankamai rūpinasi 
žmogaus sveikatos apsauga.

Amilijos Lack asmenybė
je netekome draugės ir vei
kėjos. Mūsų gretos prare
tėjo. Mes, kurie gyvename, 
esame pašaukti atlikti dar
bus, kurių mirusieji nebai
gė. Taip išlieka žmonija ne-

Cairo, III.
dro fronto vadas kunigas 
Charles Koen paskelbė ba
do streiką St. Louis kalėji
me. Jis buvo apkaltintas 
už pasipriešinimą policijai.

CABINET MAKER, experienced.
Well equipped shop doing quality 
custom work need a good full time 
man.
time available.
with experience.

Group insurance and over
pay commensurate

201-297-9400
(57-60)

SUPERINTENDENT wanted Tor 
Fkd apts. Mature couple desired 
for light cleaning and minor repairs. 
Apt.

Tokijas.—-Japonijos prem
jeras Šato aštriai kritikavo 

prezidentą Nixoną, 
kodėl jis neinformavo Ja
ponijos valdžios apie 
lūs lankytis Kinijoje.

tiks-

Tapei. — Prez. Nixonas 
rašo Formozos diktatoriui 
Ihiang Kai-šekui, kad Jung
tinės Valstijos laikysis pir
miau padarytų sutarčių ir 
diktatoriaus nenuskriaus.

VakarųFrankfurtas. -
Vokietijos rinkoje Jungti
nių Valstijų dolerių vertė 
vėl smarkiai nusmuko.

BINGHAMTON, N. Y.

& salary.
Mr. Steven
DE 8-9500

(56-59)

NURSES —RN’s — LPN’s. Charge 
Nurses, also Cook and Cook helpers. 
New and modern Nursing home and 
E. C. F. has opening in all shifts. 
Call Mrs. Rau, .201-233-9700, West
field Convelescent Center, 1515 Lam- 
bertsmill Rd., Westfield, N. J. An 
equal opportunity employment.

(56-61)

NURSE—RN

For 11 to 7 Shift
Immediate opening.

757-3730
. (56-58)

NURSES, RN’S, GLPN’S

3 to 11, 11 to 7.
Full or part time. 

Good starting salary.
ROSLYN NURSING HOME 

TU 4-6425
(56-58)

Rochesteryje Amilijos gy- 
gyvenimas pavasariu pra
žydėjo. Čia ji susitiko su 
Volteriu Lacku. Ir čia 1936 
metais Amilija ir Volteris 
sukūrė vedybinį gyvenimą. 
O jaunų žmonių gyvenimas 
visuomet būna kupinas 
energijos, didelių siekių ir 
idealų. Tokį jaunatvišką 
gyvenimų poetė Salomėja 
Neris apdainavo:

Tų—aras galingas, 
aš gulbė baltakrūtinė.

Mums tolimos erdvės, 
mums marių saulutė.

Ilgiausiais sparnais, mes

Minis

Jonui Krasauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo švogeriui Anta

nui Kvetkauskui, sūnėnui dr. Antanui Kvetkaus- 
kui ir jų penkiems vaikams, trims dukterėčioms, 
Valutei, Steputei, Onutei, ir jųjų visiems vaike
liams, sūnėnui Jonui Černiui ir jo sūnui Černių- 
kui, dukterėčiai Amelijai Černukei ir jų dviem 
vaikučiams. Taipgi Lietuvoje gyvenantiems bro
liams, sesutėms ir jų šeimoms, ir artimiems drau
gams. '

J. N. Stroliar L. Maįnonienė
V. Kazėnas J. Slesoraitis
A. Kazėnienė L Slesoraitienė
E. Čekanąuskienė J. Žemaitis
P. Juozapaitis A. Žemaitienė
J. Vaicekauskas E. Žemaitytė
K. Vaicekauskienė A. Kumpan
M. Luzinienė N. Judikaitienė
Endwell Bakery P. Mikalajūnas
R. Amschcy J. Kireilits
P. Jasilionienė O. Kireiliene
A. Žolynas A. Burt
L Vežis M. Burtienė
H. Vežienė

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.

(58-60)

Stocked and equipped, 500 acres 
dairy farm over 300 tillable, 3 
ponds, 70 herd cattle, poultry hse, 
drive through barn, 11 rm hse, bulk 
tank, 1g line machinery, good money 
for $225,000. For details, call Goldą
M. Silliman, 401 Main St., Oneonta,
N. Y. 607-432-0820. (58-61)

Machine Maintenance. Experien
ced in machine maintenance, Hy
draulics and elęctrical. Qualified to 
operate Milling Machine, Lathe, and 
Drill Press in Machine Shop work. 
Excellent benefits, starting wages 
according to experience. Come in 
for interview, 8 AM—3 PM. NEW
ARK BRUSH CO., 260 Michigan 
Ave., Kenilworth, N. J. (58-60)«

LOCKSMITH
Experienced. Good salary, steady 

work with growing firm.
| 206 E. 86th St. 212-348-5000. -
V • (58-61)

v



4 puslapis LAISVE Penktadienis, Liepos (July) 30, 1971

LLD REIKALAI
Atsiprašau narių, kad nebuvo skelbiami vardai au

kotojų nuo praėjusių metų liepos 21 d. Bandysiu atei
tyje bent kas kelintą mėnesį tai atlikti.

Palikimai mirusiųjų narių
Ignas Klevinskas, 39 kuopos buvęs veikliausias na

rys, Scranton, Pa. .. •.................. •.........•......... $824.77
Julius J. Juška, per G. Montvilą,

Chicago, Ill....................... •..................... • 75.00
Iždas 104 kuopos, Chicago, Ill., per A. Griną. 33.25
Iždas 29 kuopos, Rockford, III. per J. Versecką 26.00

Kitos aukos

A. Ba/čėnas, Bexley, Ohio
F. Prūsas, Los Angeles, Calif., 145 kp. narys
P. Matėnas, Chicago, Ill., 19 kp. narys
J. J. P aukštaitis, Miami, Fla., 75 kp. narys
K. Markūnas, Lawrence, Mass.
S. Leesis, Saginaw, Mich.
S. Yorks, Saginaw, Mich.
J. Birštonas, Chicago, Ill., 19 kp. narys
Smulkiais gauta 60c
Širdingai dėkojame visiems už aukas.

Ieva Mizarienė, Centro sekretorė

George Šidlauskas, 78 kuopos narys,
Yucaipa, Calif., per M. Pūkį ..... . ■ . . 300.00 

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas . . . . . . . . . 102.95 
Juozukas, 145 kp. narys, Los Angeles, Calif.,

per A. Bemat .. . ...... .. . .. . . . . . . . ■ 100.00 
Kanados LLD Centro komitetas, per J. Ylą 75.00 
78 kp., Yucaipa, Calif., per M. Pūkį ..............25.00
153 kuopa, San Francisco, Calif.,

Per V. Sutkienę ..................... 25.00 
Naujosios Anglijos 7 apskritis,

per J. Jaskevičių .. . . . .. ........ ............ 25.00
28 kuopa, Waterbury, Conn.,

per K. Yenkeliūnienę:
Namo Bendrovės šėrą .. ............. • 25.00 
“Laisvės” šėrą vertės $10 ir pinigais ... 10.00

Antanas Borden, prisiminimui žmonos Mary, 
Kenosha, Wise. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20.00

Juozas Pakutka, 28 kuopos narys,
Waterbury, Conn.,
per M. Svinkūnienę ...............•.............. 14.00

K. Motiejūnienė, 84 kuopos narė,
Hawthorne, N. J., per J. Bimbą ........... 12.75

J. Purtikas ir Elena Karienė, 87 kp. nariai,
Pittsburgh, Pa. . ......................................... 11.00

Literatūros mylėtojas, San Francisco, Calif.
per V. Sutkienę........................... •............  10.00

198 kuopa, San Leandro-Oakland, Calif.,
per K. Karosienę .................... •. . ............ 10.00

S. Radušis, Bayonne, N. J., 212 kp. narys . •.. 6.00 
Joseph Jordan, Three Bridges, N. J.,

Po $5:

Mieste pasidairius
Žydai teroristai išsprog

dino tris Tarybų Sąjungos 
diplomatų automobilius, sto
vinčius Far Rockaway. Kas 
tai telefonu pranešė, kad 
teroristai tai daro, reika
laudami žydus išleisti iš 
Tarybų Sąjungos. Policija 
nesurandanti kas tai pa- 
padarė. •_

Žydų apsigynimo lygos 
vadas rabinas Kahane teis
mo buvo nubaustas 5 metų 
kalėjimu ir pasimokėti $5,- 
000. Jam kalėjiman nerei
kėjo eiti, nes bausmė su
spenduota. Teisėjas Wein
stein jo pasigailėjo ir lei
džia toliau vadovauti tero
ristams. Kartu trijų kitų 
teroristų bausmė suspen
duota. Kaltinti už bombų 
padėlio j i m ą t a r y b i n ė s e 
įstaigose.

•
Lėktuvo g r o b i k as R. 

Obergfell buvo sugalvojęs 
lėktuvą nusukti į Italijos 
Milaną, bet FBI sargas pa

leido šūvį ir pataikė į prie
širdį. Jam nebeteko toliau 
keliauti. Bet kitiem dviem 
pasisekė kitą lėktuvą nuva
ryti. į Kubą.

Ohio telefonų kompanijos 
prezidentas buvo tarp areš
tuotų 5 vyrų ir 7 moterų. 
Juos policija kaltina pros
titucija.

Ginkluoti 4 banditai įsi
veržė į Bayside banką ir pa
sigrobę $30,000 paspruko.

Kompartija pasve i k i n o 
Kubos revoliucios 18-ąją 

j metinę sukaktį liepos 26 d. 
Pasižadėjo ir toliau kovoti 
prieš Jungtinių Valstijų pa
laikomą blokadą.

PADĖKA „
Mirus mūsų broliui Liud

vikui Raibužiui liepos 1971 
m. liepos 7, mes dvi seserys 
ir brolis ir kiti artimi gimi
nės Amerikoje ir trys sese
rys ir jų šeimos Lietuvoje 
nuoširdžiai dėkojame tiems, 
•kurie lankėsi šermeninėje ir 
palydėjo jį paskutinėje jo 
kelionėje—į kapus.

Reiškiame didelę padėką 
Mrs. M. Shalins už jos ne
paprastą pagalbą ir drau
giškumą laike šermenų.

Taipgi dėkojame už užuo
jautą per spaudą ir atviru
kus, ir Mr. Bručui už paga
mintus gerus pietus.

Varde visų giminių
Adelė Rainienė

Sveikina iš Vilniaus
Sveikinam visus laisvie- 

čius, aidiečius ir visus ki
tus iš Tarybų Lietuvos sos
tinės' Vilniaus. Mus aero
drome pasitiko būrelis Vil
niaus draugų ir giminių. 
Dabar uliojam po Vilniaus 
miestą, o paskui važiuosim 
į Kauną ir po to pas gimi
nes ir maudysimos švento

joje upėje. Kol kas esa
me sveiki ir linksmus. Oras 
dar biskį šaltokas, bet ei
na šiltyn.

Jonas ir Henry Juškai

Siena, dalijanti pasaulį į 
Europą ir Aziją, egzistuoja 
jau labai seniai. Dar seno
vės graikai manė, kad Eu
ropa tęsiasi iki upių tekan
čių iš Uralo kalnų. Vėliau, 
iki XVII amžiaus, Europos 
ir Azijos siena laikė Doną, j

Rusų tyrinėtojas Tatišče-i 
vas viename savo darbų, iš-j 
leistų 1736 metais, pasiūlė 
Uralo kalnagūbrį laikyti 
geografine siena.

S V E I KINĄ
Visiems laisviečiams svei

kinimai iš Catskills, N. Y. 
Antanas ir aš čia pralei
džiame porą savaičių. Mies
te labai karšta, o kalnuose 
gerai, vėsu. Mano brolvai
kis Richard mus atvežė au
tomašina, nes Antanas dar 
per silpnas vairuoti. Iki 
pasimatymo!

I)r. Antanas ir
Margaret Petrikai

Pramogų Kalendorius
Worcester, Mass.

“Laisvės” naudai Jubilie
jinis piknikas įvyks August- 
Rugpiūčio 8 d., Olympia 
Park, Shrewsbury.

Sekite skelbimus.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

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

Philadelphia, Pa.
LLD 10-oji kuopa ir ūki

ninkai Ramanauskai ben
dromis jėgomis ruošia kil
nų banketą rugsėjo 5 d. Al. 
Merkio sode, 6021 Wayne 
Ave. Šis banketas bus tiek 
pat rėksmingas kaip R. 
ūkyje Sellersvilleje.

Kviečia dalyvius ir iš to
limesnių kolonijų.

Rengėjai

Išvyksta į Lietuvą
Pranešta, kad i Lietuva 

turistais išvyksta niūdžer- 
zietis Motiejus Klimas, po
puliarioji long i s 1 a n d i e t ė 
Louise Vaiginienė ir hunt- 
ingtonietė Anglienė.

Gero vėjo! SV

Bene įdomiausias žemėje 
ežeras yra Trinidado saloje 
(Karibų jūra). Jame ne 
vanduo, o išsilydęs asfaltas. 
Neseniai buvo mėginama iš- 

I matuoti ežero gylį, bet zon
dai taip ir nepasiekė dugno.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojame keturis kam
barius. Gal kartais iš New 
Yorko ar iš kitur norėtų 
atvykti į Bridgeportą gy
venti. Prašome ir vietinius 
pasiteirauti. Dėl daugiau 
informacijų prašome skam
binti: 203-368-3698. Arba 
rašykite: Ch. Yuknis, 101 
Park T e r., Bridgeport, 
Conn. 06604. (58-61)

Rugpiūčio (August) 29 d.
Cranford, N. J.

LLD 54 kuopa ir LLD 2 
apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veiklą — Lillian Shcrelienė- 
Novak ir Lucy Vaičionienė.

L ir V. Pranaičiai, Whitestone, N. Y., 1 kp. nariai 
V. Butkienė, San Francisco, Calif., 153 kp. nare
V. ir M. Yuden, Chicago, III., 19 kp. nariai
J. Strižauskas, Bridgeport, Cinn., 63 kp. narys 
Juozas Baubonis, Kenosha, Wise., 94 kp. narys
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y., per O. Levanienę 
Jurgis Stasiukaitis, Fairlawn, N. J., 77 kp. narys 
$4: Leon Stakėnas, Scottsdale, Mich., 218 kp. narys 
$3.25: M. Stašinskienė, New Kensington, Pa., 74 

kuopos narė.
Po $3:
M. Andrulienė, Santa Cruz, Calif., per M. Sutkienę 
Paul Rimkus, Cahokie, III.
Ona Raskevich, Bellevue, Canada 
Mrs. V. Grozan, Lake Worth, Fla.
K. Tamošiūnienė, New Kensington, Pa., 74 kp. narė 
J. Budris, Chicago, Ill.
M. Arison, Bridgeport, Conn., 63 kp. narys
A. Mureikienė, Bridgeport, Conn., 63 kp. narė
O. Walmus, Brooklyn, N. Y., 81 kp. narė
J. Bardy, Tinnley Park, Ill..
Andrew Stenes, Bronx, New York
A. Staniulis, Elizabeth, N. J., 54 kp. narys, per K. 

Paciūną
P. Kuliackas, Gardner, Mass.
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa., 17 kp. nariai,

aukojo $2.75
Po
J. J. Daujotas, Benld, Ill.
J. M. Ginaičiai, Santa Clara, Calif., per V. Sutkienę 
J. Shin kūnas, Philadelhia, Pa., 10 kp. narys
F. J—e, Grand Rapids, Mich., 66 kp. narys, per V.

Gasparaitienę
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass., 2 kp. narė 
J. M. Kaminskas, Chicago, Ill., 19 kp. narys 
Karol Grigalonis, N. Attleboro, Mass.
Frank Kurklietis, Rochester, N. Y., 50 kp. narys 
Anna Wellus, Binghamton, N. Y., 20 kp. narė 
Frank Naginė, Keene, N. H.
Po $1:
A. Gebolt, Chiacgo, III., 104 kp. narys
J. Stiklis, Chicago, Ill. 104 kp. narys
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich., 66 kp. narė 
F. Milvid, Bayonne, N. J, 212 kp. narys 
Aldona Anderson, Libertyville, Ill., 19 kp. narė
B. E. Senkevičienė, Chicago, Ill.
A. Čepulis, Maspeth, N. Y., 1 kp. narys
K. B. Kraučiūnas, Hialeah, Fla.
W. W. Smith, Thunder Bay, Canada
M. Grayson, Pt. Pleasant, N. J. 67 kp. narė
L. Vasiliauskienė, Ambridge, Pa.
P. Indruliene, Scranton, Pa., 39 kp. narė
J. F. Ditkus, Kenosha, Wis.
U. Gverdis, Villa Park, Ill.
A. Keršauskas, Merchantville, N. J., 10 kp. narys. 
Jokūbas Kirmela, Bayonne, N. J., 212 kp. narys 
J. Survila, Bayonne, N. J., 212 kp. narys 
A. Lukaitis, Bayonne, N. J., 212 kp. narys

"Laisvės" 60-mečio
JUBILIEJINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugpiūčio 8-ą August
Olympia Parke Shrewsbury, Mass.

Rengia LLD 7-a Apskritis

LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje Wilma Hollis
Kviečiame iš plačios apylinkės lietuvius dalyva uti. Paremsime spaudą ir kartu atžymėsime “Laisves” 

60 metų Jubiliejų. ;
Programoje dalyvaus Hartfordo Laisvės Choras. Bus svečių iš “Laisvės” kolektyvo ir turistų, ką tik 

sugrįžusių iš Lietuvos.
ALDLD 7-os Apskrities Rengėjai

J

Kam esame dėkingi
Už puikiai paruoštus pie

tus F o i’c st Parke liepos 
10-ąją pietautojai esame dė
kingi juos paruošusiems ir 
jais aptarnavusiems:

Juozui Zajankauskui
Adelei Rainienei
Vincui Baltrušaičiui
B. ir W- Keršuliams
P. ir N. Ventams
Vincui Venckūnui
Lilijai Kavaliauskaitei
G. Waresonui
Elenai Siauri cm-i
J. Lazauskui
F. Varaškai
Jei kam kada nors Fo

rest Parke suruoštuose pie
tuose ko nors trūko, tai 
liepos 18-osios pietumis, at
rodė, niekas nesiskundė — 
visi buvo pilniausiai paten
kinti. SV

Geras pranešimas
Norintieji praleisti ato

stogas ATLANTIC CITY, 
N. J., pas mane galite iš
sinuomoti gražiai ištaisytus 
apartmentus. Poros ar pa
vieniai, arti jūros.

Galite ir apsigyventi AT
LANTIC CITY. Yra dar
bų pasirinkimas. Oras ge
ras, žiemą ir vasarą. Aš 
labai norėčiau turėti gerus 
lietuvius gyventi pas mane. 
Kreipkitės: NELLIE RAK
TI S, 18 No. Mon tpel i e r 
Avė., Atlantic City, N. J. 
08401. Tel. 345-6009.

(56-59)

PAIEŠKO KAMBARIO
Lietuvė moteris paieško 

kambario Woodhaveno apy
linkėje, su privilegija išsi
virti valgyt. Rašykite:

Paulina Kolenda,
407 Park Lane

Massapequa, N. Y. 11762
(58-60)

Romos imperatorius Kali
gula (34-71 m.) nešiojo 
barzdą, padarytą iš plonos 
auksinės vielos, norėdamas 
būti panašus į Jupiterio 
statulą.




