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KRISLAI
ši sekmadieni 
Nesiskaito su Kongresu 
Griežtas pasisakymas 
Darbininkai priešinasi 
Tokia politika nepraeis 
Užgauti japonai...

—• A. Bimba —
Šios apylinkės Lietuvių 

Literatūros Draugijos ap
skrities ir elizabetiečių kuo
pos ruošiamas “Laisvės'’ 
naudai piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį Cranforde. 

uVisi šios plačios apylinkės 
♦ susipratę, geros valios lie
tuviai prašomi dalyvauti. 
Vieta lengvai pasiekiama iš 
Elizabetho, Newarko, Pa- 
tersono, Bayonnės ir kitų 
New Jersey valstijos punk
tų. Mums niujorkiečiams 
irgi netoli.

Piknike pagerbsime dvi 
labai puikias, veiklias šios 
apylinkės drauges. Nesu
vilkime jų, nesuvilkime su
eigos rengėjų. Sekmadienį 
pasistengkime būti Cran
forde.

Dar 1970 metais Kongre
sas priėmė rezoliuciją, ku
rioje valdžiai griežtai drau
džiama finansuoti svetimas 
armijas kurioje nors Indo- 
kinijos šalyje. Na, o dabar 
paaiški, kad valdžia dar 
šiandien pilnai apmoka Tai
lando 30,000 armijai, kuri 

•dariau ja Laose prieš tos ša
lies patriotus.

Tai aiškus, piktas nesi
skaitymas su Kongreso nu
tarimais. Šios valdžios sa
vivaliavimui nebėra ribų.

Kaip ir buvo tikėtasi, prieš 
Nixono “naują ekonominį 
planą” griežčiausiai pa
sisako Jungtinių Valstijų 
Komunistų partija. Jos va
dai — pirmininkas Henry 
Winston ir sekretorius Gus 
Hali — paskelbė politinio 
komiteto pareiškimą.

“Jungtinių Valstijų impe
rializmas,” sako pareiški
mas, “per prezidentą Nixo- 
ną ryžtasi suduoti galingą, 
visapusišką smūgį darbi
ninkų klasei, juodiesiems 
žmonėms, meksikiečiams ir 
puertorikiečiams, kad nu
galėti krizę liaudies sąskai
ta. Nixono pasiūlymai ne
sumažins infliacijos ir ne
darbo. Jis užšaldo algas, 
bet ne pelnus. Iš tikrųjų, 
jo pasiūlymų tikslas padi
dinti pelnus algų sąskaita.”

Komunistų vadai ragina 
amerikiečius atmesti šią 
Nixono programą. Jie ra
gina sudaryti plačiausią 
liaudies koaliciją nugalėji
mui infliacijos ir nedarbo, 
išvedimui šios šalies iš da
bartinės krizės ir pastaty
mui jos į kelią link naujo 
gyvenimo, link socializmo.

Organizuoti darbininkai 
jau priešinasi Nixono pro
gramai. Jau ir darbo uni
jų konservatyviški vadai 
prieš ją pasisakė. Jie, kaip 
ir komunistai, sako, kad ši 
prezidento programa nu
kreipta tiktai prieš darbi
ninkus ir todėl nepriimtina.

Kompartija smerkia Nixono 
dekretą, kviečia sudaryt 
kovai liaudies koaliciją

New Yorkas. — Komu
nistų partija smerkia prez. 
Nixono naują ekonominę 
programą kaip užpuolimą 
ant darbininkų klasės. Par
tijos politinis komitetas 
kviečia darbininkus sudary
ti masinę liaudies koaliciją 
kovai prieš Nixono įsaką.

Nixonas pasiryžo dikta
toriškai priversti darbinin
kus padaryti daugiau di
džiajam bizniui pelno, kuo
met “užšaldytos” algos, o 
ne “užšaldyti” pelnai. Di
dysis biznis ir toliau dar

725 amerikiečiai areštuoti 
užsienyje kaip narkotistai

725 amerikiečiai areš
tuoti svetimose šalyse, kaip 
narkotikų agentai, skelbia 
Valstybės departamentas.

Tokių amerikiečių areštuo
ta Meksikoje 260, Kanado
je 66, Ispanijoje 43, Vaka
rų Vokietijoje 31, Anglijoje

Antai, Pacifiko pakraščio 
laivakroviai, kurie strei
kuoja nuo liepos mėnesio 
pradžios, atsisako grįžti į 
darbą, kol jų reikalavimai 
nebus patenkinti. Automo
bilių pramonės darbininkai, 
kurie pagal kontraktą su 
lapkričio pradžia turi auto
matiškai gauti 3 proc. algų 
pakėlimą, žada nesiskaityti 
su prezidento reikalavimu, 
kad per 90 dienų nebūtų jo
kio algų pakėlimo.

Jungtinių Valstijų dele
gacija Jungt. Tautose suši
lus darbuojasi gauti daugu
mos narių pritarimą jos 
taip vadinamai “dviejų Ki
niją” politikai. Ji jau sa
ko, kad reikia Kinijos Liau
dies Respubliką priimti į 
Jungtines Tautas, bet taipgi 
negali būti iš organizacijos 
išmesta Čiang Kai-šeko kli
ka, kuri Amerikos ginklais 
laikosi Formozoje (Taiva- 
ne).

Bet labai abejojama, ar 
jai pavyks tokiai politikai 
laimėti daugumą busimojo
je Generalinės Asamblėjos 
sesijoje, kuri atsidarys rug
sėjo mėnesį. Viena po kitos 
šalys, kurios pirmiau palai
kė Amerikos pusę, pasisako 
už Formozos išmetimą.

Japonai jaučiasi skau
džiausiai prezidento Nixo
no paliesti ir užgauti. Vie
na, jiems nebuvo iš anksto 
duota žinoti, kad mūsų pre
zidentas ruošiasi vykti į Pe
kiną, antra — jo' paskelbi
mas, kad pakeliami muitai 
ant importuojamų industri
nių produktų į Ameriką de
šimčia procentų, japonams 
labai skaudus smūgis. Mat, 
Japonija labai daug įvai
riausių produktų išveža į 
Jungtines Valstijas.

daugiau apiplėš visuomenę, 
sau daugiau pelno pasida
rys.

Jungtinių Valstijų karas 
Indokinijoje privedė mūsų 
šalį prie krizės, sumažino 
dolerio vertę, padidino in
fliaciją. Nixonas tokiais 
dekretais negali krizės pa
šalinti, infliacijos sulaikyti. 
Karas reikia pirmiausia 
baigti.

Partija kviečia liaudį vie
ningai kovoti prieš karą, 
kaip svarbiausią krizės prie

žastį, v

26, Prancūzijoje 25, Švedi
joje 25, Italijoje 24, Jamai
koje 24, Japonijoje 19, Grai
kijoje 18, Izraelyje 16.

150 amerikiečių sulaikyta 
kitose šalyse. Daugiausia 
areštuotųjų tarpe yra že
miau 30 metu amžiaus. Be
veik visi tebesėdi kalėjime, 
tik keli išėjo po kaucija.

Kaltina Pakistaną 
sukilėlių genocidu

New Delhi, Indija.—Sena
torius Kennedy apkeliavo 
Rytų Pakistano pabėgėlių 
stovyklas ir susipažino su 
sunkia jų padėtimi. Ragi
na teikti jiems daugiau pa
galbos.

Kennedy kaltina Pakis
tano valdžią genocidu (nai
kinimu sukilusių bengalie- 
čių, reikalaujančių nepri
klausomybės Rytų Pakista- 
nui). Jįs norėjo nuvykt į 
Rytų Pakistaną, bet Pakis
tano valdžia nedavė leidi
mo.

Nixonas už dvi Kini jas
Jungtinių Valstijų atsto

vas Jungtinėse Tautose Ge
orge W. Bush informavo 
Jungtines Tautas, kad Nix
ono administracija balsuos 
už priėmimą Kinijos Liau
dies Respublikos, bet “Na
cionalinės Kinijos” atstovy
bę paliks Jungtinėse Tauto
se.

Dabar aišku, kad Nixono 
Administracija bandys iš
laikyti dviejų Kini jų pripa
žinimą. Bet kiek žinoma, 
Kinijos Liaudies Respubli
ka su tuo visai nesutinka.

Saigonas.—Partizanas na
rūnas nuskandino Ameri
kos prekybinį laivą Pietų 
Vietnamo uoste Qui Nhom. 
Sprogo 500 svarų mina.

San Quentin, Calif.—Dau
giau kaip 500 kalinių su
streikavo. Jie reikalauja 
už darbą pakelti atlygini
mą ir pagerinti kalėjimo 
sąlygas.

Eilsbergas apkaltintas už 
slaptus dokumentus

Los Angeles, Calif. — Bu
vęs Pentagono pareigūnas 
Daniel Ellsberg buvo grand 
džiurės apkaltintas ir teis
mui atiduotas. Jis pareiškė 
esąs nekaltas.

Eilsbergas išnešė iš Pen
tagono raštinės slaptus do
kumentus ir spaudai prida
vė. Spauda perspausdino 
tik tų dokumentų dalį. Da
bar, jis sako, teisme bus ga

TARYBŲ LIETUVOJE
Dosni valstybės ranka

Sparčiai auga gražios gy
venvietės Šilalės rajono 
“Spartako,” Mičiurino, D. 
Poškos kolūkiuose, Pajūra- 
lio tarybiniame ūkyje.

M. Melnikaitės kolūkio 
penktosios brigados trakto
rininkas Br. Kinderis nu
tarė pasistatyti namą Kal
tinėnų gyvenvietėje. Tačiau 
trūko lėšų. Žemdirbiui pa
galbos ranką ištiesė valsty
bė, paskolino beveik 2,000 
rublių. Kolūkis davė nemo
kamą transportą, padėjo ap
sirūpinti statybinėmis me
džiagomis. Netrukus B r. 
Kinderio šeima švęs įkurtu
ves.

Valstybė daug padeda 
tiems, kurie keliasi į gyven
vietes. Štai vien pernai 
naujakuriai gavo 185 tūks
tančius rublių paskolos — 
beveik 70 tūkstančių rub
lių negrąžinamos.

Šiemet paskolos suma dar 
labiau didėja. Per penkis 
mėnesius persikeliantiems į 
gyvenvietes valstybė davė

Amerikos kapitalizmas 
randasi krizėje

Maskva.—Tarybinės spau
dos agentūra “Tass” rašo, 
kad Nixono įsakymas “už
šaldyti” algas ir kainas ro- 
do paaštrėjusią kapitalizmo 
krizę. Nixonas dabar vis
ką daro, kaip geriau padė
ti trustams.

Valdžia nori nugalėti kri
zę “daugiausia ekspensais 
darbininkų... kurių algos 
jau buvo infliacijos žymiai 
numažintos”.

San Francisco. — Ameri
kos Mokytojų Federacijos 
prezidentas David Selden 
konvencijoje pareiškė, kad 
mokytojai turėtų aktyviai 
dalyvauti prezidentiniuose 
rinkimuose ir skirti tam 
tikras sumas kai kurių kan
didatų paramai.

Bonna, Vakarų Vokietija. 
— Mirė 91 metų nacių mar
šalas Siegmund List, vado
vavęs vokiečių armijoms 
Prancūzijos pusės užėmi
mui 1940 metais.

Chicago.-—18 m. M. Par
ker gavo kalėjimo nuo 100 
iki 200 metų už užmušimą 
24 metų Mrs. Alice Thomas.

lima supažindinti pubiką su 
dokumentų turinių ir val
dančiosios klasės manevrais 
provokuoti ir tęsti karą 
Vietname.

Kartu apkaltintas tyrinė
jimų analistas Anthony 
Russo, a t s i s a k ę's grand 
džiurei liudyti. Russo taip
gi pasakė esąs nekaltas ir 
kartu su Ellsbergu teisme 
įrodysiąs savo nekaltumą.

41 tūkstantį rublių. Todėl 
ir persikeliančiųjų kolūkie
čių, darbininkų skaičius iš
augo. Jei pernai pirmaja
me pusmetyje gyvenvietėse 
naujus namus pasistatė 50 
šeimų, tai šiemet 10 dau
giau.

J. Urbšys

Gražėja Janapolė
Ilgus metus Telšių rajono 

Janapolės tarybinio ūkio 
centrinės gyvenvietės' pa
keles, praūžus automobi
liui, nusėsdavo dulkės. Ne
seniai Telšių kelių’valdybos 
N r. 8 darbininkai visą Ja
napolės miestelį juosiantį 
kelią padengė asfaltu.

Gerą dovaną ūkio darbi
ninkams paruošė ir Telšių 
kilnojamosios mechanizuo
tos kolonos statybininkai. 
Jie pastatė gražią karvidę. 
Ant pastato viršaus bus lai
komi pašarai. Vandeniu ap
rūpins artezinis šulinys. 
Mėšlui laikyti išbetonuota 
duobė.

J. Macius

Nixonas reikalauja 
sulaikyti streikus

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas reikalauja užbaig
ti streikus. Šiuo metu strei
kuoja apie 150,000 darbi
ninkų 350 įmonių. Jie rei
kalauja didesnio atlygini
mo, o prez. Nixono patvar
kymas draudžia algas kelti.

Nixonas reikalauja per 
90 dienų “visiems pasiauko
ti.” Nepatiko Nixono admi
nistracijai Meany pareiški
mas, kad algų-kainų “už
šaldymas” gula vyriausiai 
ant darbininkų pečių, jiems 
teks didžiausią pasiaukoji
mo naštą panešti.

Indokinijos kovotojai 
nepasitenkinę Kinija
Hong Kongas. — Čia už

sieniečiai diplomatai teigia, 
kad Indokinijos kovotojai 
prieš Amerikos imperializ
mą rodo nepasitenkinimą 
Kinijos manevrais su Jung
tinėmis Valstijomis.

Indokiniečiai mato Kini
jos pataikavimą Nixono ad
ministracijai. Tuo pačiu 
metu Nixonas niekur nero
do pasiryžimą baigti karą 
Indokinijoje.

Darbo unijos pasisakė prieš 
algų kontrolę, nekooperuos 

su Nixono administracija
Washington as. — Darbo 

unijos visur pasisakė prieš 
Nixono algų kontrolę, kuri 
visai nepriimtina darbinin
kams ir kuri naudinga ka
pitalistų klasei, pelnagro- 
biams.

Jungtinės Autom o b i 1 i ų 
Darbininkų unijos prezi
dentas Woodcock pareiškė, 
kad automobilių darbinin
kai ir toliau kovos už aukš
tesnes algas ir geresnes dar
bo sąlygas. Niekas streikų 
negalės sulaikyti.

Vakarų pakraščio dokų 
darbininkų unijos vadas

Mokytojai ragina paleisti 
Angela Davis po kaucija

San Francisco, Calif. — 
Amerikos Mokytojų Fede
racijos 55-oji konvencija 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią paleisti iš kalėji
mo Angela' Davis po kau
cija. Davis yra mokytojų 
unijos lokalo 1990 narė.

Mokytojai taipgi pasisa
kė prieš Nixono įsaką nu
traukti visus streikus ir per 
90 dienų visai nestreikuoti.

Nixono programoje 
— rasizmas, karas
Washingtonas. — Kong- 

resmanas Paul N. McClos
key aiškina, kad prez. Nix
ono programoje telpa ra
sizmas ir karas, kuriuos Ni
xonas puoselėja.

McCloskey, kaip republi- 
konas, gailisi gero kovoto
jo prieš rasizmą ir karą, 
kai Lindsay metė republi- 
konus ir nuėjo pas demok
ratus. Nixono programa 
tai padarė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
La Paz.—Bolivijos reak

cininkai laimėjo sukilimą 
prieš kairiųjų valdžią, ku
riai vadovavo gen. Torres. 
Jis pabėgo, o jo vietą užėmė 
pulkininkas Suarez. Mū
šiuose užmušta 70 žmonių, 
o sužeista daugiau kaip 200.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje kalbama, kad Tarybų 
Sąjunga, Anglija, Prancū
zija ir Jungtines Valstijos 
jau beveik pasiekusios susi
tarimą dėl Vakarų Berly
no tvarkymo ir ateities. 
Laukiama tokio susitarimo 
paskelbimo.

The Campbell Soup kompa- New Delhis, Indija.— 11
nija atšaukia visą savo pa- oro jėgos narių žuvo lėktu- 
gamintą “chicken vegeteta- vui susidaužius.
ble soup” dėžutėse, nes joje------------- »
surasta labai pavojingų nuo- Fort Laray, Chad. — čia
dų, V a din amų “botulin.” nuo c h o 1 e ros mirė 2,011 
Kurie tokios sriubos turi- žmonių. Centralinėje AJTi- 
te nusipirkę, nevalgykite! koje cholera siautėja.

Harry Bridges pasakė, kad 
jo unijos streikas, kuris 
tęsiasi jau virš 50 dienų, 
pasilieka pilnoje galioje, iki 
bus laimėti dokininku rei
kalavimai.

AFL-CIO prezidentas 
Meany pareiškė, kad jo va
dovybėje unijos visai ne
klausys Nixono įsako, tęs 
toliau savo kovas, kaip ir 
pirma.

Teamsterių unijos vado
vybė pareiškė nepasitenki
nimą Nixono įsaku, bet 
prieš jį nekovosią.

Mokytojai pripažino, kad 
Nixono patvarkymas žalin
gas darbininkams, naudin
gas pelnagrobiams.

Geneva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Japoni
jos delegacija ragino Jung
tines Valstijas atnaujinti 
derybas d ė 1 uždraudimo 
branduolinių ginklų išban
dymo po žeme.

6 izraeliečiai vyks 
i Tarybų Sąjungą

Tel Avivas. — šeši izrae
liečiai gavo iš Maskvos 
kvietimą atvykti į Tarybų 
Sąjungą, kuri nuo 1967 me
tų karo nutraukė diploma
tinius ryšius su Izraeliu.

Vyksta intelektualų gru
pė, kuri nori susitarimu * 
baigti konfliktą su arabais 
ir taipgi nori gerų santy
kių su Tarybų Sąjunga.

Johnsono ir Nixono 
populiarumas mažėja

Harris poll tyrinėtojai 
skelbia savo patyrimus, ku
rie rodo Johnsono ir Nixo
no populiarumo žymų su
mažėjimą, kai buvo pa
skelbti slapti Pentagono 
dokumentai.

63 proc. žmonių mano, 
kad prez. Johnsonas nesa
kęs teisybės apie karą Viet
name ir kad prez. Nixonas 
taipgi nesako teisybės.

Mobile, Ala. — Pietinių 
valstijų juodųjų kokusas 
turėjo konferenciją, kurio
je pasisakyta už aktyvų da
lyvavimą prezidentiniuose 
rinkimuose. Dalyvavo 400 
negrų.
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Prezidentas prieš Konstituciją 
ir įstatymus

PREZIDENTAS Nixonas ir vėl prabilo į Ameriką 
ir visą pasaulį per radiją ir televiziją. Ir prabilo tikrai 
nepaprastoje vietoje. Joks Amerikos prezidentas pana
šioje vietoje nebuvo kalbėjęs.

Mr. Nixonas kalbėjo pereitą antradienį grynai, išim
tinai katalikiškos klerikališkos organizacijos Knights of 
Columbus vakarienėje nuo vienos estrados su kardinolu 
Cooke. Sveikino jis vyčių vadus" ir kardinolą. Tik pra
bėgomis prisiminė apie savo sekmadienį prieš tai pasa
kytą kalbą ir joje paskelbtą programą “kovai su inflia
cija.”

Ne tam jis buvo pakviestas ir ne tam jis apsiėmė 
šioje vakarienėje dalyvauti ir pasakyti kalbą. Čia pre
zidentas matė puikiausią progą pasigerinti katalikų 
bažnyčios hierarchijai ir laimėti katalikus piliečius sa
vo prezidentinei kandidatūrai 1972 metais. Ir reikia pri
pažinti, kad jis nepadarė klaidos. Iš susirinkusių Ame
rikos katalikų bažnyčios galvų jo kalbos priėmimo labai, 
aišku, kad prezidentas iškirto dar vieną “šposą” Demo
kratų partijos vadams, kurie sapnuoja apie 1972 metų 
rinkimus ir Baltuosius Rūmus.

Katalikų bažnyčios vadai jį kvietė pasakyti kalbą 
jų sueigoje taipgi su labai aiškiais išrokavimais. Jie turi 
bėdos su savo parapinėmis mokyklomis. Jiems reikia 
federalinės pagalbos. Iki šiol jų visos pastangos prisi
gretinti prie federalinio lovio buvo veltui. Tai supla
navo pasitelkti prezidentą, kuris, matyt, už katalikų pi
liečių balsus yra pasirengęs net savo “dūšią” parduoti, 
net šalies Konstituciją sutrempti savo kojomis.

Kaip žinia, Jungtinių Valstijų Konstitucija griežtai 
atskiria bažnyčią nuo valstybės. Aukščiausiasis Teismas 
yra nustatęs, kad finansavimas privatiškų religinių sek
tų mokyklų nesuderinamas su Konstitucija, priešingas 
Konstitucijai. Šis Aukščiausiojo Teismo patvarkymas 
yra tapęs visos šalies įstatymu, privalomu kiekvienam 
amerikiečiui, ypatingai valdininkams, ypatingai prezi
dentui.

Bet štai tas mūsų prezidentas ateina į katalikų baž
nyčios vadų sueigą ir kategoriškai pareiškia, kad jis 
spiauna ant Konstitucijos bei įstatymų ir pažada negai
lėti jokių pastangų katalikų bažnyčiai padėti gauti iš fe
deralinio iždo, iš visų amerikiečių sumokėtų taksų, finan
sinės paramos jos parapinėms mokykloms!

Prezidentas laužo Konstituciją ir įstatymus! Tai 
kaip paprastas pilietis turi žiūrėti į tą Konstituciją ir 
tuos įstatymus? Tai juk daugiau negu skandalas.

ŠAUANUS TAUTŲ 
DRAUGYSTĖS 
PAVYZDYS

Vilniaus “Tiesoje” rugp. 
10 d. įdėtas straipsnelis 
“Uzbekijos saule Vilniuje.” 
Jame skaitome:

Kas yra Uzbekistanas? Ta
rybinė Vidurinės Azijos res
publika, didesnė savo plotu 
už Angliją arba Italiją. Uz
bekai sako, kad saulė šviečia 
250 dienų per metus. Kita, že
miška saulė — medvilnė, res
publikos turtas, pasididžiavi
mas, gyvenimas. Vos 5-8 gra
mus sveriantis medvilnės pū
kas lauke ir milijonai tonų 
perdirbami šalies fabrikuose. 
Uzbekistanas užima antrąją 
vietą pasaulyje pagal medvil
nės surinkimą (po JAV). 
Medvilnė—žaliava šimto pa
vadinimų produktams, prade
dant margaspalviais rytietiš
kais audiniais ir baigiant alie
jumi . . .

žemė, kelianti į saulę med
vilnės pūką, ryžio grūdą, turi 
savyje visus Mendelejevo len
telės elementus. Tai sužino
ta, kai į Uzbekistaną atėjo 
šiuolaikinis mokslas, technika. 
Kartu su Tarybų valdžia atėjo 
kultūra, švietimas, visiškai iš
stūmęs neraštingumą. Šiandie
ninės tarybinės Uzbekijos pa
siekimai — milžiniškas šuo
lis nuo senovinio kišlako iki 
atominio reaktoriaus.

Kaip įvykusioje spaudos 
konferencijoje pažymėjo pa
rodos direktorius S. Ascatu- 
rovas, vilniečių pažintis su 
Uzbekijos TSR laimėjimais — 
naujas tarybinių tautų 
gystės pasireiškimas, 
d a veiks Vilniuje iki 
piūčio 3,1 dienos.

kas, tokiam žygiui nebūtų ry
žęsis, jeigu JAV piliečiai ne
būtų išvystę gana didelio 
spaudimo baigti Vietnamo 
karą net ir pralaimėjimo kai
na. Pasitvirtino gen. West- 
morelando, anuomet vadova
vusio kariniams veiksmams 
Vietname, pareiškimas J. A. 
V. kongrese : amerik iečiai 
frontuos^ laimi, bet proble
mą sudaro krašto gyventojų 
ryžto stoka. Taip, toji ryžto 
stoka per 10 metų taip iš
ryškėjo, kad privertė politi
kus nusilenkti krašto nuotai
koms, reiškiamoms ypač radi
kalių grupių, ir siekti greito 
Vietnamo karo užbaigimo. 
Šis gi tikslas įmanomas pa
siekti arba kariniu laimėji
mu, arba diplomatiniu susi
tarimu. Pirmuoju būdu ame
rikiečiai galėjo lengvai pa
siekti pergalės, tačiau nesiry
žo bijodami Kinijos įsikišimo 
bei pasaulinio karo. Liko 
antras kelias — susitarimas, 
kuris taip pat neįmanomas be 
raudonosios Kinijos.

Riebalai—ar jų reikia 
ir kiek?

drau-
Paro-

rug-

(rug-

APIE SAVE 
IR SAVUOSIUS

Lietuviškų “vaduotojų” 
gretose ponia Emilija Le
kienė niekam neužleis pir
mosios vietos. Ji rašo ir 
kalba daug. Bet, matyt, 
vargšė jau yra nusivylusi 
savo nelaimingais kolego
mis. Ji šaukia:

“Mes galime didžiuotis 
darbštumu, sąžining u m u, 
gabumais, vaišingumu ir 
kitokiomis dorybėmis, bet 
apgailestaudami turime pri
sipažinti didelę nuoširdumo 
stoką ir kito asmens nu
vertinimo silpnybę. Tai pats 
būdingiausias mūsų šio lai
kotarpio bruožas.”

Savo išvadai patvirtinti 
Emilija pasikviečia talkon

Kartais kyla klausimas, 
ar būtina valgyti riebalus. 
Juk taip visur dūsaujama, 
kad per sočiai valgome, ma
žai judame ir tunkame.

Riebalai yra sudedamoji 
mūsų organizmo dalis, įei
na į kiekvienos organizmo 
ląstelės sudėtį, jie reikalin
gi augančio organizmo vys
tymuisi, normaliam nervų 
sistemos veikimui.

Riebalai —labai svarbus 
energijos šaltinis: 1 gramas 
riebalų sudegdamas duoda 
9.1 - 9.3 kalorijos energijos, 
tuo tarpu 1 g baltymų ir 
1 g angliavendenių — tik 
po 4.1 kalorijos. Todėl be 
riebesnio maisto neapsieina 
dirbantieji sunkų fizinį dar
bą, turistai, sportininkai, 
kurie sunaudoja daug ener
gijos. Vartojant riebalus, 
galima sumažinti maisto 
tūrį, o energijos kiekis bus 
toks pat. O kuri gi šeimi
ninkė nežino, kad visai be 
riebalų sunku pagaminti 
skanų valgį, ypač iš bulvių 
ir miltų.

Riebalai turi ir specifinę 
paskirtį, todėl jų negali pa
keisti kitos maisto medžia
gos. Dalis vitaminų tirpsta 
tik riebaluose, todėl reika
lingus organizmui A, D, E. 
K vitaminus gauname iš 
riebalingų maisto produk-

ma, riebi mėsa kaloringes- 
nė, sotesnė, o dažnai ir ska
nesnė, bet ne visiems ji tin- * 
ka. V įsuose gyvulinės ki 1-.. 
mės riebaluose yra choles- ' 
terino. Ypač daug jo sme
genyse, kepenyse, kiaušinio 
trynyje, svieste. Pienas 
grietinė, grietinėlė, 
kė, sūris, nors ir 
cholesterino, tačiau 
se produktuose daugiau 
lecitino, kuris sumažina 
cholesterino kiekį kraujyje. 
Lecitino daug yra sojos pu
pelėse, grikiuose, žaliuose 
žirneliuose, nerafinuotame 
augaliniame aliejuje.

Racionaliai maitinantis, 
valgant mišrų augalinės ir 
gyvulinės kilmes maistą, 
cholesterinas nėra jokia 
pabaisa. Tai labai reika
linga statybinė medžiaga 
svarbioms organizmo funk
cijoms palaikyti. Kasdien jo 
organizme susintetinama 2 
g ir sukraunama atsarga, 
0.3-3 g. cholesterino gauna
me iš mišraus maisto. Su 
cholesterinu susipažįsta pa- 
prastai tik vyresnio am- t 
žiaus žmonės, kai nuolatinė 
nervų įtampa, neigiamos 
emocijos, nemalonūs per
gyvenimai, mažas judėji-

mažiau reikia riebalų, nes 
angliavandeniai organizme 
virsta riebalais. Daug pri
klauso ir nuo darbo pobū
džio. Dirbantieji sunkų fi
zinį darbą daugiau suvalgo 
riebalų, nes jie ne tik tei
kia daugiau energijos, bet 
yra ir sotesni, ilgiau išbū
na skrandyje nesuvirškinti. 
Vidutiniškai vienam kilo
gramui kūno svorio reiktų 
gauti IV2 gramo riebalų. 
Tokiu būdu suaugęs 70 ki
logramų (sveriąs žmogus per 
parą gali suvalgyti 70 iki 
140 gramų riebalų. Ma
žiausias kiekis riebalų, ku
rį žmogus turėtų suvarto
ti per parą, yra apie 20 g. 
Taigi, naudingas žmogui 
riebalų .dėkis labai svyruo
ja, priklauso nuo amžiaus, 
aplinkos, temperatūros, o 
ypač nuo. fizinio krūvio. 
Moterims reikia mažiau rie
balų, negu vyrams. Suau
gusio žmogaus dienos mais
to davinio riebalų kalorijos 
neturi sudaryti daugiau 20- 
30% visų per dieną iš mais
to gautų kalorijų. Čia mes 
ir darome labai daug klai-
dų. Riebus tortas, riebi mė-1 mas, nikotinas ir kitos prie
šą, riebūs sklindžiai — ska- žastys sutrikdo cholesterino 
nu, tai ir valgome, kiek išsiskyrimą iš organizmo, ir 
įmanydami. Paskaičiavus jo perteklius nusėda kraujo 
riebalų kalorijos siekia, oi indų sienelėse. Tada ir pra- 
kartaiis ir viršija 40%. Į vai-įsideda nemalonūs a te ro
pių šalių tyrinėtojai nu-1 sklerozės reiškiniai. Esant 
statė, kad tose šalyse, kur 
riebalų kalorijos pasiekia 
40% visų kalorijų, atero
sklerozė yra dažnas reiški
nys. Štai kelių šalių rieba
lų suvartojimo procentas. 
Japonija — 8%, Pietų Af
rika (Bantu negrai ) —

vars
tu r i 

šiuo-

susideda iš gli- 
riebalinių rūgš-

Riebalai 
cerino ir 
čių. O riebalinės rūgštys 
yra sočios ir nesočios. So
čių riebalinių rūgščių dau
giau yra gyvulinės kilmės 
riebaluose (kiaulienos, avie
nos, jautienos tauk u o s e , 
svieste), nesočių — sėme
nų, saulėgrąžų, kukurūzų ir

TURKAI TEISIĄ 
ŽMOGŽUDŽIUS 
BRAŽINSKUS

Clevelando “Dirva” 
piūčio 11 d.) rašo:

“Kaip praneša prancūzų 
laikraštis Le Figaro, Bra
žinskai, tėvas ir sūnus, ku
rie praeitais metais spa
lio mėn. privertė sovietų 
lėktuvą nusileisti Turkijo
je, bus teisiami turkų teis
mo už nužudymą lėktuvo 
palydovės ir sužeidimą pilo-

Reikia tikėtis, kad prieš šį prezidento nusistatymą t° pagelbininko.
kils plačiausia opozicija. Galimas daiktas, kad jo pažadas 
katalikų bažnyčiai ir pasiliks pažadu.

Štai jums ir teisybė!
Prezidento Nixono kabineto narys Valstybės pro

kuroras Mitchell paskelbė, kad kaltinimai prieš Nacio
nalinės Gvardijos kareivius ir viršininkus, kurie nušovė 
Kent Universitete keturis studentus, ištraukiami, panai
kinami. Girdi, sunku būtų teisme nustatyti, kurio ka
reivio kuri kulka kurį studentą nudėjo.

Bet valdžios kaltinimai yra išduoti prieš 24 to paties 
Kent universiteto studentus ir profesorius, kad būk jie 
yra atsakingi už tą kruviną kareivių susidorojimą su 
studentais. Valdžia sako, kad šita grupė žmonių iš anks
to sugalvojo ir suplanavo išprovokuoti kareivius prie 
šaudymo į studentus! Ir prokuroras Mitchell tų kaltini
mų prieš studentus bei profesorius nepanaikina.

žmogžudžiai išteisinti, paliuosuoti nuo bet kokios at
sakomybės už nukirtimą kelių jaunų gyvybių, o du tuzi
nai nekaltų žmonių bus teisiami ir baudžiami!

Kol kas neturime iš kitų 
šaltinių šiois žinios patvir
tinimo. Galimas daiktas, 
kad žmogžudžiai bus pa
traukti atsakomybėn.

Beje, “Dirva” toje pačio
je laidoje savo vedamaja
me labai išplūsta Tarybų 
Lietuvos laikraštį “Valstie
čių laikraštis” už tai, kam 
jis gražiai paminėjo Liet, 
išsilaisvinimo 31-ąją meti
nę sukaktį. Ypač “Dirvos” 
redaktorių įsiutino “Vals
tiečių laikraščio” šūkis: 
“Gyvuok per amžius.” Ne
nori, jis, mat, kad Tarybų 
Lietuva gyvuotų per am
žius. Jis yra vienas iš tų 
kvailų reakcinių pabėgėlių, 
kurie tesapnuoja apie su
grįžimą smetoninės Lietu
vos su visais ponais ir 
naudotojais.

is-

Vytautą Volertą, “Lietuvių kituose augalines kilmės 
bendruomenes” pirmininką, aliejuose. XT ” “
Šis smarkus vyras gi sa- ' 
ko:

“Visada darosi skausmin
gas pirmumo klausimas, be
veik niekad neišvengiąs pa
vydo konvulsijų. Atsiran
da susiklausymo, koopera- 
vimo, solid a r u m o stoka. 
Kas 
mas 
čiau

atstovaus ? Kas pir- 
pasirašys ? Kas 
atsisės?”

ABEJOJA, AR 
APSIMOKĖJO?

aukš-

VISATOS MODELIS 
SEVANE ą';

Armėnijoje, Sevano eže
ro dugne surastas bronzi
nis “Visatos modelis.” Jame 
Žemės atvaizdą juosia dvi— 
vandens ir oro sferos. Kom
pozicijos viršuje yra Saulė. 
Tarp Saulės ir Žemės išdės
tyti Mėnulis, Merkurijus, 
Venera, Marsas, Jupiteris 
ir Saturnas. Modeliu labai 
susidomėjo mokslin inkai, 
kurie mano, jog kompozici
ja padaryta Il-ąjame tūks
tantmetyje prieš mūsų erą.

PIENO UPĖS
Vokietijos Demokratinės 

Respublikos žemės ūkyje 
plačiai naudojami plastma
siniai vamzdžiai pienui 
transportuoti. Jau veikia 
70 pienotiekių, kurie 
gabena pieną 300 metrų iki 
30 kilometrų atstumu. Su
kloti po žeme vamzdžiai 
sudaro savitą upių baseiną, 
kuriuo pienas iš gyvulinin
kystės fermų teka tiesiog į 
pienines, pasiekia vartoto
jus. Pienotiekio pajėgu
mas 350,000 litrų pieno per 
parą.

PRIPAŽĮSTA, KAD 
ŽMONĖS PRIVERTĖ 
NUSILENKTI

Ir kanadiškių lietuvių 
klerikalų “Tėviškes žibu
riai” (rugp., 5 d.) priėjo iš
vados, kad mūsų preziden
tas. Nixonas pakeitė pozi
ciją Kinijos atžvilgiu tik 
Jungtinių Valstijų žmonių 
verčiamas. Laikraštis sa
ko:

Kas gi vertė JAV preziden
tą imtis tokio posūkio? R. 
Niksonas, būdamas aiškus an-

~ • tikomunistinės linijos šallnin-

Visi sutinkame, kad 
Apollo 15 žygis į Mėnulį 
puikiai pavyko ir kad tai 
buvo “didelis amerikiečių 
mokslininkų laimėjimas.”

“Bet. •.” sako mūsų drau
gų kanadiečių “Liaudies 
balsais” (rugpiūčio 13 d.):

“Jeigu pažiūrėti į šį įvy
kį iš kitos pusės, tai gali
ma suabejoti šio žygio 
reikšmingumu. Nors visas 
reikalas kainavęs $450,000,- 
000, tačiau rezultatai ne
bus tokie dideli., Parvežti 
Mėnulio grunto pavyz
džiai vargu ką naujo, ati
dengs.

Kyla klausimas, ar nebū
tų buvę daugiau naudos 
žmonijai, jeigu tiek pinigų 
ir pastangų mokslininkai 
būtų įdėję į tai, kad dau
giau ištyrus mūsų pačių 
motiną Žemę. Jūros dar vi
sai mažai ištirtos. Nepa
kankamai ištirti visoki gam
tos reiškiniai. Pati kova 
su oro ir vandenų poliuri
ja yra labai svarbi ir rei
kalinga mokslininkų pagal
bos.”

Daugelis ir pačių ameri
kiečių jau panašiai stato 
klausimą: Ar apsimokėjo?

Nors gyvulinės 
ir augalinėts kilmės riebalų 
kaloringumas vienodas, ta
čiau fiziologinė vertė au
galinės kilmės riebalų ne
palyginamai didesnė. Juo
se esančios nesočios rieba
linės rūgštys — linolinė, li
no lininė — būtinai reikalin
gos organizme vykstančiai 
medžiagų apykaitai. Orga
nizmas jų nesintetina, to
dėl būtina jų gauti su mais
tu. Trūkstant maiste neso
čių riebalinių rūgščių, grei
čiau pasigamina cholesteri
nas, o šis lėčiau išsiskiria iš 
organizmo, jo perteklius 
atsideda kraujo indų siene
lėse. Čia ir susidaro pa
lanki dirva aterosklerozei 
vystytis. Vyresnio am
žiaus žmonės tūrėtų var
toti daugiau augalinės kil
mės riebalų, kaip profilak
tinę priemonę prieš atero
sklerozę.

Kiek reikėtų suvalgyti 
riebalų per dieną, daug 
priklauso nuo visos dienos 
maisto davinio. Daugiau 
valgant angliava n d e n i ų ,

20%, Prancūzija — 30%, 
Anglija — 35 %, Švedija — 
38%, JAV — 41%. Bantu 
negrai ir japonai, net ir 
vyresnio amžiaus, beveik 
n e s e r g a ateroskleroze, ir 
cholesterino jų kraujyje 
nepadaugėja. Mūsų žmonių 
dauguma per daug vertina 
riebų maistą.

Nustatyta, kad 20-40 me
tų moterims 30% riebalų 
kalorijų nuo bendro kalo
ringumo yra. riba. Ją per
žengus, riebėjimas propor
cingai auga. O jau 40-60 
metų moterims ši riba yra 
tik 25%. Taigi, kuo am
žius vyresnis, tuo mažiau 
reikia vartoti riebalų. Me
tų įtama ne tip ryški mo
terims, dirbančioms fizinį 
darbą.

Protinį ir lengvą fizini 
darbą dirbančių žmonių 
skaičius visą laiką didėja, o 
gyvulinės kilmės produktų 
pasiūla nesikeičia. Visur 
riebi kiauliena užpildo pre
kystalius, vištieną vis la
biau pakeičia riebalais ap
tekę broileriai, net ir jau
tiena jau dažnai rodo ge
rą gyvulio įmitimą. O kur 
liesa triušiena, v e r š i e n a, 
normali paukštiena? Žino-

tokiai padėčiai, būtina ma
žiau vartoti produktų, ku
riuose yra daug cholesteri
no. Gyvulinius riebalus ver
tėtų pakeisti augali n i a i s 
riebalais.

Išaiškinta, kad cholesteri
no kieki kraujyje mažina 

’provanso, rapso, žemės rie
šutų, kukurūzų, saulėgrąžų, 
sėmenų, sojos pupelių ir ki
ti augaliniai aliejai.

Cholesterino kiekį kraujy
je d id i na lašiniai, lajus, k; u y 
kavos sviestas, vištų riebsC 
lai, pieno /riebalai, hidrinti 
alėjai. Hidrinant augali
nius aliejus, nesočiosios rie
balinės rūgštys prisotina
mos. Hidrinti riebalai įei
na į margarino sudėtį. Tai
gi, margarinas neapsaugo 
nuo aterosklerozės, nes pri
sotinti riebalai nustoja pa
jėgumo sumažinti choleste
rino kiekį kraujo serume.

L. Kadziauskiene
Iš “Tarybinės Moters,’’ Nr.. 5, 1971

Sulaukęs 95 metų, mirė 
kontradmirolas Donal d as, 
Makmil anas, paskutinysis 
p b 1 i a r i n ės Roberto Pirio 
ekspedicijos dalyvis. Ši eks
pedicija 1909 metų balan
džio 6 dieną pasiekė Šiau
rės ašigalį. Makmilanas va
dovavo grupei, vežiojusiai 
rogėmis maistą į Elsmiro 
salą Kanados arktiniame ar
chipelage. 1954 metais 80- 
metis Mak m i i ana s atliko 
tryliktąją kelionę į tolimą 
šiaurę.

Ar galima žmogumi
Kaip šaltiniu atsigaivinti
It atsigert po troškulio nakties?

Prigludęs prie peties, 
Užsnūdęs ant peties 
tu —- lūpom skruostą 
Man paliesk.

nerimą naktų paimtiIr
Ir neviltį, ir viltį
Tik Tau —< vienam
Tik tau vienam
Galiu širdies knči prabilti.

Argi svarbu, kad praeities 
šešėlis temdys metų dainą, 
Pasižiūrėk — gimtais laukais 
Pavasaris ateina.

Ir trokštu aš Tavęs
Kai]) tos salos pavasarinės, 
Kaip motinos glamonių šilumos 
Duona pakvipusios gimtinės.

Ar galima žmogumi
Kaip šaltiniu atsigaivinti
Ir atsigert po troškulio nakties?

Jei tau nelaimėj ranką jis paduos, 
Prikels iš nežinojimo sunkaus, 

‘ Nušluostys ašaras, paguos,
Kai netenki kažko brangaus.

Tokiu žmogum gali
Kaip šaltiniu atsigaivinti, 
Draugu — žmogum tikruoju 
Pavadinti!

G. Kestcniene
Lietuvos žemės Ūkio 
Akademijos dėstytoja

y
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- San Francisco, Cal
Gimtadienis ir “Laisvės 

r paramai pramoga
Rugpiūčio 1 dieną Oak- 

lando LLD 198 kuopos var
du buvo atžymėta Konstan
cijos Mugianienės - Jasins- 
kaitės 80 metų amžiaus 
garbinga sukaktis. Suruošė 
Konstancijos (Connie) ilga
metės draugės, bičiulės, ku
rių ji turi nemažai. Jos, taip 
sakant, iškirto jai visišką 
supryzą. O tas buvo labai 
vietoje, nes mūsų miela Mu- 
gianienė visą savo subren
dusį gyvenimą buvo ir tebė
ra veikli, darbšti pažangio
se organizacijose ir gausi 
spaudos rėmėja. Prie to, ši 
draugė per daugelį metų 
buvo gan veikli profesinė
je sąjungoje (darbo unijoje) 
Waitress Union Local 31, 
Oakland, Calif.

Atžymėjimas įvyko pas 
Mugianienės mielus bi- 30 dienos korespondencijo- 
čiulius Antaną ir Nelę Va-’ 

Raičius. Konstancijos drau
gės ir jų tarpe jos sesutė 
Dorothy Machulis pasirūpi
no su puikiais užkandžiais. 
O visų labiausia celebran
tės ilgametė draugė Nelė 
Valaitienė su savo dukra 
Barbara ir jaunesnėmis 
anūkėmis Aldona ir Vero
nika Sabolytėmis, rodosi 
įdėjo daugiausia pastangų 
šiam gražios nuotaikos po
būviui. Be to, malonios 
jaunuolės Aldona ir Veroni
ka už savo pačių nekokias 
santaupas parūpino bei nu
pirko šaunų, dekoratyvinį

sunus Ray Machulis sveiki
mo savo tetą, linkėdamas jai 
■ viso geriausio. Beje, Ray 
tik neseniai grįžęs iš atosto
gų Havajų salose. Jis įdo
miai papasakojo apie savo 
puikios kelionės įspūdžius.

Baigiant kalbas pati cele
brante susijaudinusi nuošir
džiai dėkojo visiems už jai 
netikėtą surprizą. Labiau
siai ji dėkojo N. Valaitie
nei ir josios šeimai, o ypač 
Aldonai ir Veronikai, už 
puikų tortą. V

Nuo šių žodžių rašytojos 
ir visų jos draugų linkime 
celebrante! viso geriausio. 
Mes ją labai branginame.
“Laisvės” paramai piknikas

Rugpiūčio 8 dieną įvyko 
“Laisvės” paramai piknikas 
Onutės Daivis rezidencijoje. 
Tenka priminti, kad šis pik
nikas buvo įžymėtas liepos

gianiai ir Ray Mijat. Jie 
visi gavo didelį glėbį širdin
gų linkėjimų.

Oaklandiškis Ignas Ka
marauskas išvyko į Chica- 
gą, kur jis dalyvaus “Vil
nies” piknike rugpiūčio 15. 
O mūsų darbšti Valė Sut
kienė rugpiūčio 14 d. išlydi 
savo malonią viešnią Julytę 
Žirgulytę- Golovčevą į New 
Yorką, Julytė, paviešėjusi 
apie 4 mėnesius Amerikoje, 
rugpiūčio 18 dieną jau pa
kils virš debesų link Mask
vos. Visi šioj apylinkėj jos 
pažįstami linkime viso pui
kiausio vėjo ir viso geriau
sio josios gyvenime. Be 
abejo, kurie turėjome pro
gą sueiti pažintin su Ju
lyte, pasigesime jos. Ji mo
kėjo teikti malonią šypse
ną visiems.

LAISVI

Detroit, Mich HELP WANTED-MALE-FEMALE

1 puslapis

HELP WANTED-MALE-FEKALB

Mūsų Kastancija gavo 
glėbį širdingų linkėjimų, ir 
jai buvo sudainuota “Il
giausių metų.” Prie to, cele- 
brantei buvo įteikta kukli 
dovanėlė nuo josios bičiulių.

Maloniai pasveikino eele- 
brantę Nelė Valaitienė ir 
Ksavera Karosienė. Ksa
vera sakė, kad mūsų mie
la maloni celebrante nuo 
pat jaunystės per daugelį 
metelių, gyvendama Law
rence ir vėliau Worcester, 
Mass., visada stovėjusi pir
mose gretose pažangiose or
ganizacijose.

Ogi va celebrantės sesers

j e, kad jis įvyks rugsėjo 5 
dieną. Tačiau susidėjus tū
loms sąlygoms, buvo pakeis
tas į rugpiūčio 8 dieną.

Pobūvis bei piknikas tū
lais atžvilgiais išėjo sėk
mingu, nes šio miesto LLD 
153 kuopos rūpestingos na
rės dėjo pastangas, kad jis 
būtų sėkmingas. Tiesa, šis 
metų laikas yra atostogau
tojų laikas. Tuo būdu su
mažėja pobūvių dalyvių 
skaičius. Tačiau teko iš
girsti, kad su kai kurių pa
vienių prisidėjimu “Lais
vės” paramai susidarys virš 
dviejų šimtelių.

Todėl varde kuopos rū
pestingų pobūvio ruošėjų 
didelė ir širdinga padėka 
Onutei už puikias patalpas, 
o Marytei Ginaitienei, Va
lei Su t kieno i, Teldai King ir 
Petreliui Williams už šios 
žavingos pramogos triūsą. 
Taipgi didelė padėka vi
siems ir visoms už dovanas, 
atsilankymą, ir bendrai.

Beje, pobūvis buvo gan 
gyvas ir su gražia nuotai
ka, nes jame radosi gimta
dienių celebrantų. Štai jie: 
Agotėlė Norkienė, Petras 
Williams, Frank Machulis, 
Valė Sutkienė, A. ir K. Mu-

Rochester, N Y.
Rugpiūčio 5 dieną mirė 

Ona Bachiulienė. Paliko di
deliame liūdesyje sūnus Po
vilą ir Joną Saunorius, mar
čią ir vieną anūkę, taip 
pat brolį P. Ridiką. Visi jie 
gyvena Chicagoje. Velio
nė buvo gimus Amerikoje, 
Chicagoje, ir buvo ištekė
jus antrą kartą. Antrasis 
vyras mirė prieš 5 metus, 
gyveno Rochesteryje.

Velionė Ona dirbo siuvy
kloje, kol sveikata leido. 
Priklausė prie Gedimino 
Draugystės. Buvo rašti
ninkės pagalbininkė ir di
rektorė, labai daug darba
vosi Draugystės gerovei. 
Visada dirbdavo visuose pa
rengimuose, ir buvo gera 
virėja. Ji priklausė ir prie 
LDS 11 kuopos ir ten dar
bavosi. Velionė sirgo pen
kis mėnesius. Buvo šiek 
tiek pagerėjus, bet ir vėl 
staiga atkrito ir mirė.

Labai apgailestaujame ne
tekę brangios draugės.

Jos karstą puošė daug gė
lių Morkūno laidotuvių 
įstaigoje ir buvo daug lan
kytojų. Visi palydovai bu
vo pakviesti į Gedimino sve
tainę ir pavaišinti.

Ilsėkis, mieloji Onute, am
žinai šaltoje žemelėje.

L. Bekešienė

ST. PETERSBURG, FLA.
M irus

Antanui Vegelai
Jo idėjos, taipgi asmeniški draugai reiškia gi

lią užuojautą jo mielai dukrai Ruby, žentui Mike 
Jasky, anūkams Michael 
minėms ir draugams.

J. Greblick
J. O. Rubai
M. Steinys
G. E. Bernotai
V. M. Vilkauskai
J. S. Vinikaičiai
J. S. Bakšiai
B. Salaveičikas
J. A. Puishiai
Adelė Pakalniškienė
J. P. Brass

ir Jeany, ir kitiems gi-

Pakšienė V. E
J. Gendrėnai F. O.

P. Lukas
J. Davidonis 
P. O. Navickai 
Jean-Rick Misevčiai

(Lamont. Ill.)
P. 0. Putrimai
M. A. Lahanko 
Agnes Grina 
E. Bružienė
O. Pitkunas 
J. Andrick
N. Sareika
T. V. Norwill 
E. Vertelinte 
J. E. Galvan

A. Antanavičius 
P. Rienis
D. Kairienė 
J. O. Palioniai 
V. Lakato
L. Tvaska
P. Steponaitis
M. , Terres
B. Jankauskas 
F. Skleris
J. J. White

L Valley
. Bunkai 

Dubendris 
Lenigan 
Mikalajūnas 
Purvėnienė 
Sareika 

St. Zalkis 
J. Krikščiūnas 
A. Jurevičienė 
J. P. Blaškiai 
J. A. Stokai 
J. Stančikas 
R. Samulionienė 
Chas. ir I. Sholunai 
A. M. Raškauskai 
F. M. Lideikiai

w
N.

M.

Valletta. —Maltos valdžia 
nusitarė pasitraukti iš NA- 

|TO militarinės sąjungos.

Mirusius palaidojus
Mirė Antanas Vėgela, St. ' 

Petersburg, Fla., išgyvenęs 
daug metų saulėtame kraš
te. Jis lankėsi Detroite pas 
savo žentą Michiel Jeske; 
dalyvavo Detroito Lietuvių 
Klubo susirinkime, liepos 
25 dieną, pasilinksminęs su 
savo pažįstamais detroitie- 
čiais, grįžo atgal į Floridą.

Rugpiūčio 7 d. gauname 
žinią, kad A .Vėgela užbai
gė gyvenimą, ir bus atga
bentas į Detroitą palaido
jimui.

Rugpiūčio 10 d. Vėgelą 
išlydėjome iš Stepanausko- 
Step šermeninės į Parkview 
kapines. Lydėjo apie 40 
automobilių.

A. Vėgela paliko liūdesy
je savo dukrą Ruby, ište
kėjusią už M. Jeske, ir du 
anūkus.

Palydovus pakvietė va
žiuoti į Detroito L ietuvių 
Klubą dėl pietų, kur Elzbie
ta Š n i r p ė n i e n ė gamino 
maistą. Visus pavaišino 
tinkamai.

Prisieina pridėti: Vėge- 
los dukra ir žentas Jeske 

i pergyveno šiais metais 
daug liūdesio. Tik keli mė
nesiai, kai palaidojo Vėgė
lienę, dabar Vėgelą. Ir dar 
didesnis liūdesys: jų sū
nus Michael važiavo motor- 
cikliu ir avarijoje pavojin
gai susižeidė. Randasi li
goninėje. (Norintieji suži
noti apie Jeske sūnaus pa
dėtį, klauskite Mį Jeske ar
ba motiną Ruby.)

Mirusieji Vėgėlienė ir Vė
gela buvo pažangūs žmo
nės. Jie dalyvaudavo kiek
viename pažangiečių pa
rengime. Jų dukra Ruby 
su savo vyru M. Jeske dai
navo Aido chore. Negali
ma užmiršti Jeskes ir Wal- 
terio Gugo duetinių dainų.

A. Vėgela buvo gimęs 
1893 metais, Lietuvoje,7 V 7

Šiaudinių kaime.
Su A. Vėgela susipažinau 

gyvendamas tėviškėje.
A. Vėgela turėjo karčia- 

mą Detroite, daug pažįs
tamų ir draugų, todėl jį 
lydėjo į kapines ilgiausia 
eilė vežimų.

Mirė Antanas! Kvedarais, 
vargonininkas, chorų mo
kytojas, operečių lavinto- 
jas pastatymui.

Senesnieji veikėjai visi at
simena A. Kvedarą, kai jis 
vadovavo pažangiųjų chorą.

A. Kvedaras gimė 1888 
metų sausio 17 dieną, mirė 
1971 m. rugpiūčio 7 d. Jis 
buvo pašarvotas Charles 
Step šermeninėje.

Liūdesyje liko žmona Da
rata. Vaikų neturėjo.

Rugpiūčio 11 iš šermeni
nės palydėjome į Mount 
Olivet kapines, paliekant 
Kvedaro karstą koplyčioje. 
Laidojimo direktorius Ch. 
Step pakvietė palydovus į 
restoraną netoli nuo kapi
nių, kur Darata Kvedarie
nė buvo užsakius pietus.

A. Kvedarą lydėjo į ka
pines 15 automobilių.

Sužinojau, kad Antano 
Kvedaro balsas buvo su
gedęs. Buvo padaryta ope
racija, chorų nebegalėjęs 
lavinti ir jau eilė metų, kai 
chorų lavinti nebegalėjęs ir 
paliovęs savo profesija 
naudotis. Suprantama, bu
vo pensininkas.

Kvedaras buvo aštrus ir 
gabus chorvedis. Vieną kar
tą choristė mergina daug 
garsiau dainavo, negu rei
kėjo. Kvedaras pareiškęs: 
“Kodėl tu bliauni garsiau 
už kitus, lyg alkana kar
vė!”

Daratą Kvedarienę-Bau- 
kiūtę pažinau Clevelande, 
Ohio, 1923 metais, kai dar 
buvo netekėjus. Turėjo ge
rą balsą. Dalyvavo su pa
žangiečiais, dainavo chore, 
operečių vaidinime.
ž Kvedarienė liko liūdesyje 
vienui viena. Be abejo, tu
ri pažįstamų.,

MECHANICS. Experienced, for 

expanding suburban Volkswagen 

dealer. Call 914-528-8076.

(62-66)

OWNER OPERS.
For local pier work with 

containers.
Contact SELECTIVE 
TRANSPORTATION 

201-437-3403
(62-66)

All around BUILDING 
CH ANIC, capable of doing 
pentry, plumbing, electric, 

Cardinale Trading Corp.
109 Union St., Brooklyn, N.

212-624-7540

ME- 
car- 
etc.

Y.

(63-67)

EXPERIENCED FOREMAN

Must have the experience and 
knowledge of extrusion compound
ing. Good pay, steady work. Ap
ply to — Mr. R. Carlson, Ampacet 
Corp., 250 S. Terrace Avo., Mt. 
Vernon, N. Y.

914-699-9100
(63-67)

AUTO METAL MAN. Must be 
experienced. Steady work, all ho
lidays paid, 
right man.

Excellent salary for 
Many benefits.

NEMETH BROTHERS, InC. 
921 Clinton Ave., Irvington, N. J.

201-372-3333
(63-65)

Attention! FOREMAN. Must be 
experienced in plumbing and heat
ing foreman, mechanized ware
house. Experienced inventory, re
ceiving, shipping, full benefits. 201- 
445-1750, Ridgewood, N. J.

EXPERIENCED Sample hand on 
childrens sportswear. Good position 
for the right party.

Call Mr. Shapiro bet. 9AM-4PM. 
201-925-5161

(65-66)

ROOFING AND SHEETMETAL 
MECHANIC, working foreman 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.

(58-65)

Automotive Transmission Builder. 
Need good lead builder, top salary, 
plus commission. Excellent poten
tial. Call Herb. 201-227-6690.

(62-65)

MAINTENANCE & GROUNDS
MEN. Full time for Franklin 
Township Board of Education. Good 
salaries, paid hospitalization, pen
sion, sick leave, paid holiday. App
ly in person to Mr. Pieter Dehaan, 
Maintenance Supervisor, Franklin 
Township Board of Education, 761 
Hamilton St., Somerset, New Jer
sey, or call 201-249-3900, ext. 12 
for further details. (62-65)

MACHINE CUTTER

Experienced on men’s shirts, 
full or part time.

Good pay. 201-442-4607.
*■ (62-66)

SURVEYING PARTY CHIEF 
for housing development, Municiple 
work. Private surveys. Many
benefits. (Pension plan pending). 
Salary $180 to $225. 201-442-9292.

(63-65)

BAKER. Cakes. For Rochester, 
N. Y. Must be experienced in all 

(64-70) Lake baking and decorating. Good 
. | salary, excellent opportunity with

established bakery Call collect 
716-266-3444.

(63-66)

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Antanui Vegelai
Mirus LLD 45 kuopos nariui, reiškiame užuo

jautą dukrai Ruby, žentui Mike Jasky, anūkams 
Michael ir Jeany, taipgi kitiems giminėms ir 
draugams. O tau, Antanai, lai būna lengva šios 
šalies žemelė.

Mirė Veronika Runshi- 
Runšienė, Detroito Lietuvių 
Klubo narė. Ji irgi buvo 
paš a r v o t a Charles Step 
šermeninėje.

Paliko liūdesyje savo vy
rą Dennį, dvi dukras, žen
tus ir, rodos, keturis anū
kus.

Prieš išlydint į kapines, 
pasirodė kunigas Kondro- 
ta$ (lietuvių tėvų sūnus). 
Jis poteriavo anglų kalba, 
labai trumpai tą patį pada
rė kapinėse.

Veroniką Runshi išlydė
jome į Walled kapines (kur 
randasi Walled Lake netoli 
kapinių).

Runšienę lydėjo daug pa
lydovų. Nors kelionė apie 
25 mylių į vieną pusę. Iš 

I šermeninės palydovai buvo 
pakviesti važiuoti į Detro
ito Lietuvių Klubą, kuria
me buvo priruošti pietūs.

Iš kapinių į Detroito Lie
tuvių Klubą gal yra virš 40 
mylių.

Mirusios Veronikas vyras 
Dennis turi karčiamą De
troite, pietinėje dalyje.

Knit ters-Th readers. Exp. preferred. 
1st shift work. Good working con
ditions. Blue shield, Blue Cross 
also profit sharing. Domestic Lace 
Mfg. inc. 65 W. Sheffield Avenue, 
Englewood, N. J. (65-67)

UPHOLSTERY SEAMSTRESSES, 
National furniture manufacturer 
has immediate openings for quali
fied seamstresses. Good wages, be
nefits. Call: The Stephen Black 
Co. 201-548-7700. Metuchen.

(64-66)

Nursery School
Mother Hubbard’s cupboards 

are not bare.
All contented children are there! 

MOTHER HUBBARD 
NURSERY CUPBOARD 

660 South Rd. 7:30—5:30 
914-462-2114

REAL ESTATE

LLD 45 kuopos valdyba ir 
nariai.

BRIDGEPORT, CONN.

Juozas J. Moekaitis
Mirė rugpiūčio-August 26, 1970

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras. Meis jo labai pasiilgstam, prisimenam labai 
dažnai. Ilsėkis ramiai, brangusis!

Lucy Mockaitiene, žmona
Joseph J., ir Jean,

sūnus ir marti, ir jų šeima

Neturiu noro niekad įsa
kyti: “Lai būna mirusiam 
lengva žemelė,” arba: “Ilsė
kis ramiai šaltoje žemėje.”

Manau, nė vienas mirusis 
nesupyks ant manęs, kad 
nepridėjau , paduotų saki
nių, neturinčių jokios pa
garbos mirusiam. V. Z.

Dallas, Texas.— Senato
rius Muskie pareiškė, kad 
jis planuoja pasiūlyti Kon
gresui pajamų taksus nu- 
mažihti. Muskie—numato
mas demokratų prezidenti
nis kandidatas.

ASSEMBLERS. 3 yrs. minimum 
experience in assembly of heavy 
equipment. Must have own tools, 
be able to accurate layout, drill, 
tap, recm, benchwork, simple 
typing, ability to do quality work. 
Contact Dave Sutton. 201-561-3700 

(63-68)

PLUMBER. Experience for re
pairs and remodeling. Steady work, 
overtime, paid holidays, vacation, 
hospitalization. Apply in person. 
Fred A. Hummel, Inc., 506 Plain
field Ave., Plainfield, N. J.

(64-66)

FIREMAN. For corrugated plant. 
Black seal, many fringe benefits. 
For information call MACMILLAN 
BLOEDEL.

201-656-5550
(64-68)

AUTO BODY SHOP
BODY MAN, PAINTER, COMBI

NATION MAN. Full experienced. A 

week.
Plus all benefits, excellent work

ing conditions, clean, efficient shop. 
For interview opportunity call Karl 
Walther. 201-964-1600.

MAZON PONTIAC
J.’s largest Pontiac Dealer, 
Route 22, Union, N. J.

(64-67)

(62-66)'qualified man can earn to $300per

MANHASSET. Flower Hill, spa
cious colonial 5 bed-rooms, 3 ¥2 
baths, large paneled family room, 
air-conditioned. All amenities.

$98,500. Owner 516-627-3269.
(62-66)

125,000 apartmenty
Maskva. --- Penkių metų 

planas nusako pastatyti 
Maskvoje po 125,000 apart- 
męntų į metus. Dabar Mask- 
kva turi 7 milijonus gyven
tojų.

Šiuo metu apie 60 proc. 
maskviečių gyvena apart- 
mentiniuose namuose, ku
riuose šeimoms yra įrengti 
reikalingi patogumai.

Tangier, Marokas. — Pa
sauliniai garsus aktorius 
Paul Lukas mirė, turėda- 
damas 76 metus amžiaus. 
1943 metais jis laimėjo 
Academy Award premiją.

N.

Plastics Extrusion foreman and 
set-up men experienced on sheet 
and shapes. Good pay and all be
nefits. 201-486-1000. 9 AM to5PM. 
Rotuba Extruders, 1401 Park Ave., 
So. Linden, N. J. Opportunity for 
advancement. •. (65-67)

TURRET LATHE OPERATOR.
1st or 2nd shift. Expd only. Able 
to read blueprints. Set up and oper
ate. Hi rates plus liberal benefits. 
Excellent opportunity for advence- 
ment. Apply between 9 & 5. Hay
ward Mfg. Co., 900 Fairmoht Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ex
tention 221. (64-68)

AUTOMATIC CHUCKERS. Expd. 
Good salary plus liberal benefits. 
Excellent opportunity for advance
ment. Apply between 9 & 5. Hay
ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ext. 
221. (64-68)

Taškentas, TSRS.—Ame
rikos mokslininkų delegaci
ja čia apžiūrėjo atominį re
aktorių, kurio kontrolėje 
buvo moteris inžinierė.

Washingtonas. — Juodie
ji pašto darbininkai kalti
na Nixoną rasine diskrimi
nacija pašto darbuose.

HORIZONTAL MILLING MA
CHINE OPERATORS. Expd. Set 
up and operate. Good salary plus 
benefits. Excellent opportunity for 
advancement. Apply between 9 & 5. 
Hayward Mfg. Co., 900 Fairmont 
Avė., Elizabeth, N. J.

201-351-5400. Ext. 221.
(64-68)
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MIAMI, FLA.
Miamieeiai išvyko 

Lietuvon
Atrodo, kad kas metai vis 

didesnis būrelis lietuvių ap
lanko savo senąją tėvynę 
Lietuva. Miamieeiai lietu- v
viai neatsilieka — rugpiū- 
čio 13 d. net 10 jų išskrido 
pamatyti tą šalelę, “kur gi
rios žaliuoja ir gegutė ku
kuoja.” Pirmoje jų eilėje 
Jonas Smalenskas, kuri 
mes, veik teisėtai, vadiname 
“apšvietos ministeriu.” Jo
no rūpesčiu, ir jo priežiū
roje, LSK pastogėje gau
name progą skaityti Tary
bų Lietuvos knygas, žurna
lus ir laikraščius.

Mes didžiai dėkingi Vy
tautui Kazakevičiui ir Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetui už kny
gų dovanas. Knygomis, 
kurias gauname is Lietu
vos, mes visi dalijamės ir 
skaitome. Knygos, žurnalai, 
laikraščiai yra tie ryšiai, 
kurie mus artina šuo Lie
tuvą.

Linkime visiems miamie- 
čiams laimingos viešnagės 
Lietuvoje ir laukiame, kai 
jie, sugrįžę, pasakys mums 
savo įspūdžius, patirtus 
Lietuvoje. O tame turistų 
būrelyje yra: Jonas Sma- 
lenskas, Anna Benney, An
tanas Girdžiūnas, John Ir
ving, Izabelė Jackim, Jonas 
Musteikis, Bronė Navickas, 
Joseph Krupp, Paulina Ur
bonaitė ir John Andrus.

Jų tarpe yra jau pirmiau 
lankiusių Tarybų Lietuvą. 
Jie galės pastebėti, kokią 
pažangą Lietuva padarė 
per tą laikotarpį nuo jų 
pirmesnės viešnagės.

New Jersey ir apylinkes 
lietuviams

Matėte “Laisvėje,” kad Lietuvių Literatūros Drau
gijos 54 kuopa, Elizabeth, N. J., ir LLD 2-oji apskritis 
rengia pikniką su pietumis pagerbimui dviejų draugių, 
tai Lillian Sherelienės ir Lucy Vaičionienės už jų darbš
tumą organizacijose New Jersey valstijoje.

Praeitais metais buvo pagerbti du veikėjai, tai K. 
Paciūnas ir P. Ramoška. Jie užsitarnavo tos pagarbos. 
Praeitoje LLD 2-osios apskrities konferencijoje, kuri 
įvyko Harrisone, nutarta pagerbti minėtas dvi drauges 
veikėjas. Jos labai labai vertos mūsų visų pagerbimo. 
Ypač draugė Lillian Sherelis-Novak daug padeda mūsų 
organizacijoms, duodama vietą Savo sodelyje rengti pik
nikus ir laikyti susirinkimus. Ir dar visuomet susirinki
mų dalyvius pavaišina. Tas prisideda prie padidinimo 
draugiškumo tarpe narių.

Tad įvertindami tų gerų draugių pastangas palaikyti 
organizacijas, dalyvaukite visi New Jersey ir New Yor
ko valstijų lietuviai. Niujorkiečių skaitlingas būrys tu
rėtų dalyvauti šiame parengime, nes Elizabetho drau
gai visados dalyvauja New Yorko parengimuose.

Pietūs-piknikas atsibus rugpjūčio 29 d., 1 valandą, 
460 Brookside Place, Cranford, N. J.

Programa irgi bus graži. Pakalbės LLD Centro 
sekretorė Ieva Mizarienė, kuri neseniai lankėsi Lietu
voje ir parsivežė daug įdomių įspūdžių. O dainas tvarko 
LLD Apskrities pirmininkas Jonas Grybas. Bus ir dau
giau pamarginimų.

Parengimo pelnas skiriamas “Laisvei.”
Nuoširdžiai visus ir visas kviečia Antroji Apskritis 

ir Elizabetho LLD 54 kuopa.
Apskr. sekr. Adelė Rainienė

KELRODIS I CRANFORD, N. J.
Holland Tunnel to Pulaski Skyway
Pulaski Skyway to Rt. 1-9
Rt. 1-9 to Rt. 22 West (just west of Newark Airport)
Rt. 22 W. to Garden State Parkway

(South about 7 miles)
Garden State Parkway to Exit 137 (about 3 miles)
Exit 137 bear right (Cranford) on Rt. 28

(North Avenue)
Continue on Rt. 28 and go past 6 traffic lights 

(Movie on left when pass last traffic light, 
1 block past Movie)

Turn right between Humble and Arco Gasoline Stas.
On to Orchard Street
Continue on Orchard St. about 8 blocks to blinker 
Turn left at blinker on to Brookside Place
Look for No. 460 (a white house) Brookside Pl.

Veikla už taiką Miamyje
žymėtina, kad veikla už 

taiką, baigimą karo Viet
name vyksta ir vasaros 
karštyje. Rugpjūčio 6 d. 
ruošta demonstracija Coco
nut Bayfront parke — sėk
mingai pravesta. Tai buvo 
ir memuarinis prisimini
mas H i rosimos tragedijos. 
Pirmą kartą istorijoj JAV 
militaristai metė atominę 
bombą į Hirošimos miestą, 
kuris virto griuvėsiais ir 
žmonių kapinynu.

Demonstracijoje iškelta 
šūkiai: “Ištraukti karines 
jėgas iš Indokinijos,” “Baig
ti karą Vietname,” “Sunai
kinti atominį ginklą, kad 
nebūtų daugiau Hirošimų.” 
Demonstraciją ruošė taikos 
centras, moterų sąjunga ir 
kitos, organizacijos.

Taikos centras persikėlė 
į naują ir erdvesnę patal
pą. Dabartinis adresas: 
305 Bird Ave., Coconut 
Grove, Fla. Kas sekmadie
nis, kaip 7:30 vai. vakare, 
vyksta sueigos ir antikari
nės programos — rodomi 
filmai, kalbos, pla t i n a m a 
prieškarinė literatūra. To
kie sekmadienių vakarai va
dinami — “Open House.”

Taikos centras ragina 
k (‘lt i protestą prieš bran
duolinio ginklo eksperimen
tus. kuriuos militar i s t a i 
ruošia vvkinti šių metų 
spalyje. Tie branduoliniai, 
va d i n a m i “požeminiais,” 
sprogimai bus penkis kar
tus stipresni už pirmesnius 
bandymus. Mokslini n k a i 
sako, kad naujų eksplozijų 
radiacija bus pavojinga gy
vūnijai ir žmonijai.

Kova už taiką Vietname, 
Indokinijoj, yra susijus su 

kova savoje šalyje prieš 
skurdą, nedarbą, politinių 
kalinių laisvę. Šiam darbui 
reikia moralinės ir finan
sinės paramos..

Ir Miamyje
Sensacijų, melo komerci

nėje spaudoje niekad ne
stinga. Bile kokias šiukšles 
joje gali panaudoti ideolo
ginei propagandai žemos 
reputacijos ČIA agentai ir 
lietuviški “vaduotojai.” Štai 
“Miami Herald” (rugpjūčio 
7 d.) pusę puslapio skyrė 
tam banditų gerbėjui Simui 
Kudirkai. Laikraščio repor
teris (Anatole Shub) rašo 
iš Paryžiaus apie Kudirkos 
teismą Vilniuje. Sakoma, 
tai esąs to žmogaus teismo 
nuorašas (tekstas), bet 
“paruoštas Tarybų Sąjun
goje” ir tik dabar “pasiekęs 
Vakarus.” Žinoma, tai ne 
teismo nuorašas ir net ne 
Kudirkos monologas — ja
me daugiausiai kalba patys 
“vaduotojai.”

Tame “tekste” yra vis
kas, ką plepa apie Tarybų 
Lietuvą “Keleivis,” “Lais
voji Lietuva” ir kiti “va
duotojų” šlamštai. Kudir
ka dar tik 32 metų am
žiaus, bet jo “atsimini
mams” prirašyta 1940 metų 
įvykiai Lietuvoje, lietuvių 
deportacijos” ir kiti melai. 
Tačiau jo “atsiminimuose” 
nieko nėra, kai Hitleris 
okupavo Lietuvą ir žudė 
jos geriausius sūnus ir du
kras.

Rainyje Kudirkos lūpo
mis kalbama už tuos ban
ditus, kurie pokario me
tais slapstėsi giriose ir 
žudė Lietuvos valstiečius. 
Kudirka pripažino, kad jo 
“broliai miškuose, kurie ka
riavo, tikėdami, kad Vaka
ruose jų kova žinoma ir 
remiama.” Tai kas gi, jeigu 
ne kriminališkas nusikalti
mas prieš savo šalį, kurios 
jis yra pilietis? Juk tai 
parodo, kad tie partizanai- 
banditai žudė žmones su ži
nia užsienio inperialistų.

Tai ko verta ta Kudirkos 
sensacija? Jeigu laikraš
čiui rūpi laisvė, žmogaus 
orumas — tai pirmiausia 
reikia jos ieškoti savame 
kieme. Juk už laisvę JAV 
kalėjime uždaryta Angela 
Davis, čia persekiojami ir 
teisiami net kunigai, kaip 
Groppi, Abernathy ir dau
gelis kitų tik todėl, kad jie 
kovoja už laisvę ir taiką.

Tas pats Kudirka Tary
bų Lietuvoje gavo moks
lą — jis žino, kad jo tėvy
nėje klesti lietuvių kalba, 
literatūra ir menas. Jis bė- 
go iš Lietuvos ne savo lais
vės reikalu, bet kaip auka 
tų “melo profesorių,” kurie 
praradę savo dvarus ir val
džios vietas, dar ieško bur
žuazinės Lietuvos “nepri
klausomybės.” Jo vardu 
jie plepa, kad Lietuvą “val
do Rusija.”

Ar supras kada nors to
kie Kudirkos ir jų vadovai, 
kad jų “vadavimus” jau pa
ti Lietuvos istorija nustū
mė į šiukšlyną? Juk ne 
Rusija ir ne Tarybų Sąjun
ga valdo Lietuvą, bet jos 
žmonių patikėjimas socia
listiniams principams. Jeigu 
Lietuvos liaudis randa lai
mingesnį gyvenimą socia
listinėje santvarkoje, tai ji 
ia gynė ir gins. Tik pro
tiški impotentai negali su
prasti, kad Lietuva jau ne
begrįš į buržuazinę “nepri
klausomybę.” Internaciona
linė socializmo si stem a 
draugystės ryšiais sieja 
Lietuvą su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis.

Philadelphia, Pa.
Expo 76

Dar prieš porą metų Phi- 
ladelphijoje jau buvo pra
dėta rimtai planuoti apie 
busimąją pasaulinę parodą 
1976 metais, arba minėjimą 
200 metų šiai respublikai 
sukakties. Ruošimui Expo 
76 buvo išrinkta komisija, 
kuri turėjo daug darbo ir 
rūpesčio, kol iškovojo paro
dai laikyti teisę Philadelphi- 
joje. Nes ir kiti miestai la
bai norėjo, kad pas juos bū
tų suruoštas resp u b 1 i k o s 
gimtadienio atžym ėjimas 
1976 m. Bostonas labiausiai 
varžėsi. Bet šios parodos 
vykdymui paskutinį žodį tu
rėjo tarti šalies preziden
tas R. Nixonas.

Jis ir tarė žodį už Phila
delphia. Nes Philadelphi- 
joje gimė pirmoji šalies lais
vė. Ir kaip įdomu ir malo
nu pasižiūrėti į šios šalies 
laisvę popieriuje, kurią įžy
mūs laisvės kovotojai pa
brėžė savo rankomis ir pali
ko mums tą didįjį laisvės 
dokumentą nors pasižiūrė
ti. O apie laisvės vykdymą 
jau kitas klausimas.

Daug ginčų iškildavo ko-

A Day With the Guest
It was a pleasure to spent 

a day with a charming 
guest from San Francis
co — Valerija Sutkienė. 
Who doesn’t know Valeri
ja! She has been active in 
the Lithuanian progressive 
movement for years and 
still going strong.

With her was her guest 
from Moscow — Julia Go- 
lovačeva.

Subway was new to Va
lerija and I think she had 
enough of it. From Brook
lyn or Richmond Hill it’s 
an hour’s ridėto New York 
City. W. and B. Kershulis 
took her and her guest to 
Radio City and the follow
ing day I took them to see 
the United Nations.

There are so many things 
to see at the United Na
tions — book shop, gift 
shop and many other 
things. And once you are 
there you certainly take the 
guided tour. We enjoyed 
that very much. It’s very 
informative and education
al. There are many beauti-
fui gifts given to the Unit
ed Nations from different 
countries. I would like to I 
mention here a large wall;I 
hanging, a gift from Belgi- I 
um. It’s a design devoted to I 
peace. Our guide informed I 
us that if the thread of that į I 
wall hanging was to be'I 
pulled out it would go four I 
times around the world. I

We had a leasurely lunch I 
at the delegates’ dining I 
room. Later we enjoyed;I 
the sights around the 'I 
United Nations Buildingsi| 
outside and took some pic-j| 
turės. I

It was an interesting day. I 
Use I

Tie pikti ir melagingi šū
kiai apie “okupacijas,” “ru
sinimus” dar gali klaidinti 
kai kuriuos lietuvius išeivi
joje, bet ne Lietuvoje gy
venančius. Trumpa istori
ja jau įrodė, kad tarybinė 
santvarka lemia Lietuvai 
gerovę — jos liaudies gyve
nimo lygis kas metai gerė
ja. O tai reiškia, kad sti
prėja ir jos socialistinė sis
tema.

la Davis gynimo komitetas 
tikisi gauti 250,000 piliečių 
parašų, reikalaujant Ange
la Davis paleisti iš kalėjimo 
po kaucija.

IND Eight Avė. trauki
niai buvo sulaikyti po East 
River tunelyje, kai vienas 
traukinis sugedo. Apie 5,- 
000 keleivių turėjo trauki
niuose laukti porą valandų. 
7 buvo ligoninėn nuvežti ir 
suteikta jiems oxigeno.

Šio miesto automobilių 
pardavėjai mano, kad už 
1972 metų modelių automo
bilius reikės daugiau mo
kėti, kaip už 1971 m. au
tomobilius, nepaisant Nixo
no įsako nekelti kainų.

Policija areštavo du jau
nuolius ii' kaltina už užmu
šimą J. Foley, iš kurio jie 
norėjo gauti 25 centus, bet 
jis atsisakė duoti.

Apie 250 republikonų 
Lindsay šalininkų pasisakė 
mesią Republikonų partiją 
ir pereisią į Demokratų 
partiją.

Rep.

misijoje apie parinkimą pa
rodai vietos, nes jai reika
lingas didokas plotas žemės. 
Po ilgų ginčų nutarta paro
dą ruošti šiaurrytinėje 
miesto dalyje, šalia protli- 
gių gydymo įstaigos “Bai- 
bery.”

Apie LLD 10 kuopos pa
rengimą Darbo Dienoje jau 
iš anksto girdisi pokalbių 
tarp parengimų lankytojų. 
Ir ne veltui, nes šis banke
tas šią vasarą .bus pasku
tinis medžių paunk s nėję, 
ant žalios vejos. Vieta jau 
daugumui žinoma —- 6024 
Wayne Ave. Vaišės prasi
dės 1 vai. ar kiek anks
čiau.

“L” Reporteris
J A 
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Mieste pasidairius
Policistas John Gardellis 

su broliu Arthuru areštuoti 
ir apkaltinti už auginimą 
marijuana augalų Central 
Parke už arklidės. Policis
tas tą parko dalį patrulia
vo, tai jam buvo patogu au
ginti marijuana augalus ci
garetėms.

' FBI areštavo 4 vyrus, 
kurie New Yorke vogdavo 
automobillius ir Washing
tone parduodavo.

Darbo agentūros prezi
dentė Jeanne McGarry nu
žudyta jos pačios apart- 
mente. 

"""rl' " • ' 1
18 metų jaunuolis Wm. 

Warren pasikorė Rikers 
Island kalėjime. Prieš ke
letą dienų jis bandė nusi
žudyti, bet tada nepavyko.

•
Apie 3,000 telefonų įmo

nės darbininkų Suffolk 
County nubalsavo tęsti 
streiką už aukštesnį atlygi
nimą, nepaisydami prez. 
Nixono įsako sulaikyti 
streikus.

Rugsėjo 25 d. paskelbta 
Angela Davis diena. Ange

Paukščių kalbininkas
Australijoje gyvena 78- 

metis Henris Greisas. Visą 
savo laisvalaikį jis tyrinėja 
paukščių kalbą: ištisas va
landas klausosi paukščių 
balsų, užrašinėja jų giesme
les' ųiagnetofono juostoje, o 
vėliau pradeda jų mokytis. 
Jau dabar Henris Greisas 
puikiai moka 50 skirtingų 
paukščių rūšių dialektų. Sa
vo “pokalbius” su paukš
čiais jis atlieka Nacionali
niame parke netoli Sidnė
jaus, lankydamas jį ne tik 
dieną, bet ir naktį.

Rye, N. Y. — Mirė 20th 
Century Fox filmų prezi
dentas Spyros P. Skouras, 
pasižymėjęs filmų prodūse- 
ris, išgyvenęs 78 metus.
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MASPETH, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas

Šių metų rugpjūčio 26 d. sukanka 12 metų, 
kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulsky (Akelaitis)

Giliu liūdesiu jį prisimenu.

ANNA CIBULSKY, žmona

Pramogų Kalendorius
Rugpjūčio (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 Shereliene- 
Novak ir Lucy Vaičionienė.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pa 11 en bu r g, N. J. Įvyks 

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

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

Spalio 17 d.

HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketae-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai. 157 
Hungerford St. Vėliau bus 
daugiau pranešimų.

Labai džiaugiasi 
Viešnage Lietuvoje
Pereitą savaitę iš Lietu

vos sugrįžo laisviečiai Povi
las ir Aldona Aleknai ir 
pabaigoje savaitės savo au
tomobiliu išvyko atgal į St. 
Petersburgą. Penktaadienį 
buvo valandėlei užėję į 
“Laisvę.” Kaip žinia, Povi
las yra “Laisvės” vajinir>4 
kas, pernai laimėjęs pirmą
ją dovaną, o Aldona mūsų 
bendradarbė.

Gaila, kad tai buvo darbo 
laiku ir neteko su draugais 
plačiau pasigalbėti. Bet Al
dona žadėjo su visais lais- 
v i e č i a is pasidalyti įspū
džiais iš labai įdomios ke
lionės ir viešnagės Tarybų 
Lietuvoje.

Abudu draugai labai links
mai nusiteikę ir pasitenki
nę savo v iešn age. Ten j i e 
visur buvę draugiškai su
tikti ir priimti. Matėsi ir 
kalbėjosi su daugeliu žmo
nių. Viešnagė tęsėsi dvi
dešimt devynias dienas.

Rep.

Pakalbinkite savo kaimynus _ 
ir pažįstamus užsirašyti “Lai s 4 
vę.” Jie jums bus dėkingi




