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KRISLAI
Unijos prieš Nixona
Už bendrą liaudies frontą 
Gydytoją problema 
20 segreguotu miestą 
Piknikas ‘‘Laisvės” naudai

— J. Gasiūnas —
Algų-kainą kontrolė prezi

dentui Nixonui nevyksta iš
laikyti, kai tam pritarimo ne
gavo iš visų darbo linijų.

AFL-CIO unijos griežtai pa
sisakė prieš tokią kontrolę, 
kuri nesuvaldo pelnagrobių, 
jiems palieka laisvas rankas 

> daugiau pelnų darytis. To- 
♦ dėl didysis biznis sveikina 

Nixona.
i b Visa prezidento ekonominės 

programos našta, aišku, gula 
ant darbo žmonių pečių.

Komunistų partijos siūly
mas su daryti bendrą liau
dies frontą kovai prieš prezi
dento streiklaužišką Įsaką yra 
labai praktiškas.

Jungtinės Automobilių Dar
bininkų unijos prezidentas 
Woodcock pasiūlė panašų pla
ną AFL-CIO ir kitoms uni
joms. Prez. Meany sutiko 
tartis bendro kovos fronto 

■ klausimu.
Amerikos Mokytojų Fede

racijos konvencija taipgi pa
sisakė už bendrą kovą prieš 
tokią algų kontrolę. O tai 
daug reiškiantis pasisakymas.

Amerikos Medicininė Są
junga skelbia, kad iš 25,000 

K^plikantų tik 10,000 į metus 
gauna teisę lankyti Jungtinė
se Valstijose medicinines mo- 
kyklas. Oo gydytojų Ameri
koje didelis trūkumas. Tai 
tikrai skandalinga padėtis.

Kodėl apie 15,000 norinčių 
mokytis daktarais kasmet ne
gauna progų mokytis? Pa
prastas pasiteisinimas. Me
dicininėse mokyklose nėra 
daugiau vietų. Apie 8,000 
amerikiečių ieško vietų už- 

į sienyje mokytis daktarais.
Mokykloms statyti trūksta 

fondų, bet karui Indokinijoje 
fondų nestoka. Pražūtingam 
darbui bilijonai ir bilijonai 
dolerių išleidžiama.

Daugiausia segreguotu mies
tų, kur negrai gyvena getuo
se, yra šiaurvakarinėse ir ry
tinėse valstijose. Tokių did
miesčių yra 20. ■ j

Negras kovotojas Meredith 
air pasižymėjęs gyventojų ty
rinėjimo ekspertas Pierre De 
Vise skelbia, kad tarp 20 se
greguotu miestų tik 2 yra 
pietinėse valstijose, Memphis 
ir New Orleans.

Chicaga yra pirmoje vieto
je tarp segregtuotų miestų. 
New Yorkas užima 18-ąją 
vietą, S;į n Francisco — 20- 
ąją.

Chicagoje, kur visą trečdalį 
gyventojų sudaro negrai, de- 
segregacijai pravesti 90 proc. 
gyventojų turėtų persikelti iš 
vienos vietos į kitą. Tik tuo
met rasinė desegregacija būtų 
baigta.

Šį sekmadienį svarbu laisvie- 
čiams ir visiems bičiuliams 
dalyvauti nepaprastame pik
nike su pietumis, Cranford, 
N. J. •“ h i

Svarbu ir tai, kad parengi
mas bus mūsą laikraščio “Lais- 
vės” naudai. Rengia ji LLD 

f Antroji apskritis ir LLD 54 
kuopa. Tai jubiliejinių metą 
minėjimo tąsa.

Keturių Didžių j ų valstybių 
ambasadoriai jau susitarė 
Vakarų Berlyno klausimu
Vakarų Berlynas.—Jung

tinių Valstijų, Anglijos, 
Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos ambasadoriai pa
skelbė, kad jie susitarė Va
karų Berlyno klausimu. Tai 
pirma tokia sutartis po An
trojo pasaulinio karo. Su
tartyje pasakyta:

1. TSRS naudosis lygio
mis teisėmis su Vakarų jė
gomis ir atsakomybe už 
trofiką tarp Vakarų Berly
no ir Vakarų Vokietijos.

2. Trafiko kontrolė bus 

Militarinė diktatūra jau 
įsitvirtino Bolivijoje

La Paz, Bolivija. — Hugo® 
Banzer Suarez vadovauja
ma, militarinė diktatūra
pilnai įsitvirtino. Ją remia 
fašistinės ir kitos reakcinės 
jėgos. Fašistinės falangistų 
gaujos sugužėjo į sostinę 
sveikinti naują valdžią.

N a u j o j i valdžia pas k e 1 be, 
kad dabar užsieniečiai in- 
vestoriai vėl galės Bolivijoje 
pelnus krautis. , Užsieniečių 
turtų nacionalizacija sulai
kyta. Jungtinių Valstijų 
monopolistai džiaugiasi, kad 
jie vėl galės Bolivijos liau
dį pavergę turėti.

Veteranai prieš karą 
steigia stovyklą

Harrisburg, Pa. — Šimtai 
Vietnamo veteranų gavo 
Susquehanna upėje salą tu
rėti savo stovyklą. Tarp 
rugsėjo 11 ir 14 dienos jie 
ten išvystys antikarinę vei
klą.. ū •

Jie nusitarė kovoti už iš
laisvinimą 8 prieškarinių 
kovotojų, esančių kalėjime 
ir kaltinamų drafto sąrašų 
naikinimu, taipgi suokalbiu 
Kissingerį kidnapinti.

Pismo Beach, Calif. —Čia 
atvykę atostogoms Pamela 
Rybak iš Oil City, Pa., ir 
Wm. Stanipaz iš Oak Park, 
Ill., rasti užtroškusiais kam
baryje nuo oksigeno stokos. 
Oksigeną sunaudojo degan
tis pečiukas.

Mirė jauna istorikė
Alexandria, Va.— Dr. Ad

rienne Koch mirė turėdama 
vos 58 metus amžiaus. Pa
lyginamai jauna profesorė, 
mokytoja, istorikė sirgo vė
žio liga.

Ji parašė istorinę knygą 
apie Amerikos žmonių gy
venimą tarp 1765 ir 1815 m. 
Ji daugiausia laiko pašven
tė studijuojant Amerikos 
tradicijas.

Dalyvaudami par e m si m e 
“Laisvę” ir kautu pagerbsime 
dvi geras drauges, Lilianą 
šerelienę ir Lucy Vaičionienę. 

sumažinta, kad greičiau ga
lėtų keliavimą atlikti į Va
karų Berlyną iš Vakarų Vo
kietijos ir atgal.

3. Vakarų Berlyno gy
ventojai galės lankytis Ry
tų Berlyne, taipgi rytinėse 
valstybėse su Vakarų Vo
kietijos pasportais.

4. Vakarų Vokietijos par
lamentas neturės teisės su
sirinkti į Vakarų Berlyną.

5. Tarybų Sąjunga įsteigs 
savo konsulatą Vakarų 
Berlyne.

paisant Nix-ono draudimo 
kelti algas, vynuogių darbi
ninkai gavo algų pakėlimą.

Keene, Calif.—Farmų uni
ja laimėjo boikotą Heublein 
vynuogių gamyboje. Ne-

Kaulai neturtingiems^ 
mėsa — turčiams

Washingtonas. — Kongre
so bendrojo ekonominio ko
miteto susirinkime ekono
mistas Heller pareiškė, kad 
Nixono kainų-algų kontrolė 
suteikia neturtingi e s i e m s 
nugraužtą kaulą, turčiams 
— mėsą.

Heller ragina Kongresą 
panaikinti Nixono įsaką, at
mesti ekonominius siūlymus 
ir priimti tokius siūlymus, 
kurie padėtų neturtingiems.

Riaušės kalėjime
San Quentin, Calif.—Iškilu

siose riaušėse kalėjime žuvo 
trys sargai ir 3 kaliniai. 
Negras militantas Jackson 
buvęs suorganizavęs iš ka
lėjimo pabėgimą, bet pabė
gimui nepavykus Jacksonas 
buvo nušautas.

Kalėjimo viršininkas Nel
son sako, kad Jackson turė
jęs revolverį ir šaudęs, bet 
jis nei vieno nenušovė. At
rodo, kad žiaurus režimas 
prieš negrus militantus pri
vedė prie riaušių.

Oslo.—Mechanizuoti Jung
tinių Valstijų eskadronai 
dalyvaus militariniuose ma
nevruose kartu su Norvegi
jos armija rugsėjo 10-14 
dienomis.

Pasirašė konstituciją
Damaskas. — Egipto, Li

bijos ir Sirijos valdžių gal
vos čia atvykę pasirašė 
konstituciją Arabų Respub
likų Federacijai.

Visos trys arabų valsty
bės susijungia į vieną fede
raciją po referendumo, ku
ris bus pravestas rugsėjo 
1 dieną.

Prezidentinių rinkimų krize 
Pietų Vietname

Saigonas. — Pietų Vietna
me skelbiami prezidentiniai 
rinkimai sudarė naują kri
zę, kurios negali nugalėti 
nei Jungtinės Valstijos. 
Prezidentas Thieu viską da
rė, kad pasiliktų vienas kan
didatas spalio 3 d. rinki
mams. Atrodo, taip ir bus.

Viceprezidentas Ky iš 
pradžių stengėsi kandida
tuoti, bet Thieu mašina 
jam p a s t o j o kelią. Da
bar sutiko kandidatuoti, 
bet Ky pareiškė, kad 
prie tokių sąlygų jis nekan
didatuos. Ky siūlo dabar, 
kad Thieu ir Ky rezignuo
tų ir būtų sudaryta bešališ
ka vadovybė iki rinkimų. 
Tokį siūlymą Thieu griež
tai atmeta.

TARYBŲ LIETUVOJE
Žemaitijos milžinas 

didina tempus
Plungė (ELTA).—Gamy

bos ritmą vis labiau spar
tina naujasis pramonės mil
žinas — didžiausia šalyje 
dirbtinės odos gamykla. Jos 
kolektyvas jau išleido dau
giau kaip 100 tūkstančių 
kvadratinių metrų minkštos 
sintetinės odos. Šią produk
ciją gavo Pabaltijo respub
likų, taip pat' Ukrainos ir 
Baltarusijos odinės galante
rijos fabrikai.

Įmonėje dabar veikia vie
na technologinė linija, ga
minanti dirbtinę odą su au
dinio pagrindu. Šio mėne
sio pabaigoje numatyta pa
leisti a n t r ą technologinį 
kompleksą, kuris gamins 
odą su trikotažo pagrindu. 
Baigiamas tvarkyti ir ap
dailos cechas. Čia sumon
tuoti unikalūs agregatai ir

Uniją vadai kviečia 
skelbti streiką

Washingtonas. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų unijos ir kai kurių kitų 
unijų vadai ragino AFL- 
CIO ir visas kitas unijas 
skelbti nacionalinį sttreiką 
prieš prez. Nixono algų 
kontrolę.

AFL-CIO prezidentas 
Meany esąs tokiam streikui 
priešingas. Meany nenori 
priešintis Nixonui, bet kar
tu nenori ir su juo koope
ruoti algų kontrolės klau
simu.

Egipte areštuotas 91 
suokalbininkas

Kairas. — Egipto valdžia 
skelbia, sugavusi 91 suokal
bininką nuversti prez. Sada- 
to valdžią. Jie perduoti teis
mui.

Už tokį aktą prasižengė
liai paprastai baudžiami 
mirtimi arba viso gyvenimo 
kalėjimu sunkiuose darbuo
se.

Pirmiau buvo pasisakęs 
kandidatuoti populiarus ge
nerolas Minh, bet ir jis 
ištraukė kandidatūrą dėl 
Thieu mašinos kontrolės.

Nixono administracija dė
jo daug pastangų, kad bū
tų nors pora kandidatų, 
nors rinkimai ir nebūtų be
šališki. Net grąsino mažin
ti paramą. JAV ^ambasa
dorius Bunker ieškojo kan
didatų sudaryti “demokra
tinius rinkimus,” bet niekas 
iš to neišėjo.

Minh ir Ky kviečia bal
suotojus boikotuoti T hi e*u 
mašinos kontrolių o j a m u s 
rinkimus, kurie nlėko gero 
negali šaliai duoti.

mašinos odai marginti bei 
įvairiems raštams įspausti.
Pirmaisiais devintojo penk

mečio metais įmonė išleis 2 
milijonus kvadratinių met
rų įvairių spalvų ir atspal
viu dirbtinės odos, o atei- 
nančiais metais — penkis 
kartus daugiau.

15 tūkstančių lankytojų
Anykščiai, (ELTA). —A. 

Baranausko ir. A. Vienuolio- 
Žukausko memorialinį mu
ziejų šiemet jau aplankė 
daugiau kaip 600 ekskursi
jų — 15 tūkstančių žmonių.

Ekskursantai iš Maskvos, 
Rygos, Jekabpilio, Minsko, 
Vilniaus ir kitų vietų taip 
pat pabuvojo prie J. Biliūno 
kapo ir šio rašytojo gimti
nėje Niūronyse, A. Vienuo
lio tėviškėje, Didžiulių na
me muziejuje Griežionėliuo- 
se.

Balsuotojai nesutinka 
su kongresmenais

Washingtonas.— Prieška
riniai nusiteikusių biznierių 
grupe pravedė apklausinėji
mus tarp piliečių ir surado, 
kad balsuotojai nepasiten
kinę kongresmenų veikla.

Balsuotojai tikėjosi, kad 
jų išrinkti kongresmenai 
gins paprastų žmonių reika
lus, reikalaus karą baigti 
ir tt. Bet kongresmenai to 
nesilaiko. Jie pataikauja 
didžiajam bizniui, korpora
cijoms.

Bomba apardė kalėjimą
Belfast, Šiaurės Airija.— 

G alingos bombos sprogimas 
išmušė kalėjimo duris, ap
ardė sieną, sužeidė 5 žmo
nes.

Kalėjimas tuo metu buvo 
prikimštas katalikų, kovo
jančių prieš protestantus ir 
jų palaikytojus. Tuoj prie 
kalėjimo susirinkusi minia 
reikalavo paleisti kalinius. 
Policija įsimaišė.

Pietų Korėjos militariniame
kalėjime sukilime žuvo
trisdešimt vienas kalinys

Seoul, Pietų Korėja. — ; 
Militariniame kalėjime, ku
ris randasi mažoje saloje 
netoli Inchono, ištiko suki
limas, kuris apėmė visą ka
lėjimą. Sukilimas tęsėsi 8 
valandas.

Militarinei policijai pavy
ko sukilimą nuslopinti, 23 
kaliniai pabėgo. 31 kalinys 
buvo užmuštas, tarp jų bu
vo 15 kalinių, kurie patys 
granatomis susisprogdi n o, 
kai buvo policijos apsupti.

Panikoje buvo manyta,

Sukilimai plečiasi Filipinuose, 
sako prezidentas Marco

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos paskelbė, 
kad visoje šalyje kairiosios 
jėgos sutvirtėjusios. Kai 
kur jos praveda ginkluotus 
sukilimus ir užpuolimus ant 
įvairių įstaigų.

Marcos teigia, kad spro
gimai, ištikę politiniame mi
tinge, kur 9 žmonės buvo 
užmušti į ir 90 sužeista, tu
rį ryšius su partizaniniu 
kairiųjų judėjimu.

Prezidentas suteikė galią 
militarinei policijai be jokio 
leidimo areštuoti nužiūri
mus asmenis ir laikyti ne
ribotai kalėjime.

Bomba užmušė 8
Manila, Filipinai. — Ma

siniame politiniame mitin
ge bombos sprogimas suar
dė platformą ir užmušė 8 
žmones, sužeidė 20.

Tai buvo Liberalų parti
jos sueiga prieš rinkimus. 
Manoma, kad bombą padė
jo tos partijos priešai. Poli
cija veda tyrinėjimus, tris 
areštavo.

Dacca, Rytų Pakistanas.— 
Išsilaisvinimo jėgos užpuolė 
policijos stoti ir kitą val
džios namą 80 mylių nuo šio 
miesto. Partizanai pradėjo 
smarkiai veikti.

Mokytojai už streikus
San Francisco. — Ameri

kos Mokytojų Federacijos 
55 konvencijos 1,266 delega
tai, atstovaudami 250,000 
narių, pasisakė prieš Nixo
no algų “u ž š a 1 d y m ą ’ ’ ir 
draudimą. ;

Unijos prezidentas Selden 
konvencijoje paša k ė, kad 
algų “užšaldymas” — nele
galus. Darbininkai turi gau
ti tinkamą atlyginimą. O 
jeigu jie to negaus, kovos, 
streikuos, nepaisant Nixono 
draudimo.

Santiago. — Čilės užsienio 
reikalų ministras Almeida 
užgyrė Indokinijos liaudies 
kovas prieš Amerikos impe
rializmą. Čilė pasižadėjo pa
dėti kovotojams.

I kad tai Šiaurės K o r ė j o s 
agentai bando daryti užpuo
limą sostinėje Seoule. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad tai 
būta Pietų Korėjos kalinių, 
sukilusių prieš brutališką 
kalėjimo režimą.

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį ir vėl produktų kai
nos pakilo, skelbia Darbo 
Statistikų Biuras. O Nixo- 
nas draudžia darbininkams 
kovoti už didesnius atlygi
nimus.

Rangoon, Burma.—5 ka
reiviai užmušti ir nemažai 
sužeistų, kai sukilėliai už
puolė ir sunaikino amuni
cijos sandėlį.

400 mokytoją delegatą 
piketavo kalėjimą
San Francisco, Calif. — 

Daugiau kaip 4 00 Ameri
kos Mokytojų Federacijos 
konvencijos delegatų atvy
ko į San Rafael ir žygiavo 
aplink kalėjimą, kuriame 
randasi Angela Davis.

Mokytojų delegatai reika
lavo paleisti Angela Davis 
po kaucija, kad ji galėtų 
laisvai pasiruošti save ap
ginti, atmušti prieš ją su
darytą reakcionierių suo
kalbį.

Baltimore. — Marylando 
gubernatorius Mandel pa
reiškė, kad jis priešingas 
Nixono įsakui, kuris užšal
dė algas, be f neužšaldė tak
su, c.

Suėmė 25 drafto 
priešus

Camden, N. J.—FBI agen
tai areštavo čia ir Buffalo, 
N. Y., 25 karo priešus. Kal
tina juos bandymu naikinti 
drafto sąrašų.

Tarp areštuotų yra du 
Romos katalikų kunigai ir 
vienas protestantų dvasiš
kis.

Ft. McPherson, Ga.—Gen. 
O’Connor sumažino Calley 
bausmę iki 20 metų. Jis bu
vo nuteistas visą gyvenimą 
kalėti už 22 Vietnamo civi
linių užmušimą. Dabar 
Calley už 7 metų gali būti 
paleistas ant paroles, g

Glass Container Manufac
turers institutas paskelbė, 
kad amerikiečiai per metus 
surinko apie 370 milijonų 
įvairių bonkų ir už tai gavo 
milijoną 850 tūkstančių do
lerių atlyginimo. 25 valsti
jose buvo mokama po centą 
už svarą.



2 puslapis 
g— 11 ■ .................. • 1 ..................  —

LA T C 0 LITHUANIANA JI 9 V II SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

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

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

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

SUBSCRIPTION RATES:

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 27, 1971

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

Vakar Sudanas, šiandien Bolivija
VĖLIAUSIOS žinios iš Bolivijos (vienos iš Lotynų 

Amerikos respublikų) kalba apie kruviniausią reakcijos 
siautėjimą. Praeitą pirmadienį buvo susidorota su uni
versiteto studentais. Aštuoni studentai nušauti, o dvi
dešimt penki sužeisti. Tik per kelias savo viešpatavi
mo dienas reakcininkai nužudė 98 žmones, o sužeidė 
daugiau kaip 600. Visoje šalyje eina baisus, kruvinas 
kerštas prieš tuos boliviečius, kurie pernai spalio mėnesį 
buvo įsteigę pažangią valdžią su generolu Torres prieš
akyje. Tada perversmas buvo pravestas be jokio kraujo 
praliejimo. Ir per keletą mėnesių valdymo kairieji- 
pažangieji žmonės nepanaudojo jokio teroro prieš re
akcininkus.

Ir štai kokio užmokesčio jie iš jų dabar susilaukia!
Bolivijoje pakartojama Sudano (vienos iš Afrikos 

respublikų) istorija. Ten irgi kelios dienos prieš įvykius 
Bolivijoje pažangią, demokratinę valdžią nuvertė reak
cinis elementas. Ir tuojau šalyje prasidėjo baisus tero
ras. Visa eilė komunistų vadų tapo pakarti. Šimtai kitų 
uždaryti į kalėjimus.

Jau labai seniai, būtent lygiai prieš šimtą metų, Pa
ryžiaus proletariatas buvo paėmęs galią į savo rankas 
formoje Komunos. Bet neilgai proletariatas viešpata
vo. Komuna buvo nuversta. Ir prasidėjo baisus buržu
azijos kerštas. Į trumpą laiką tūkstančiai paryžiečių 
krito aukomis.

Paryžiaus darbininkai buvo kritikuojami, kad jie, 
paėmę valstybės galią į savo rankas, nepanaudojo jos 
nugalėjimui priešo. Priešas atsigavo ir atkeršijo.

Kaip žinia, iš Paryžiaus Komunos puikiai pasimokė 
bolševikai su Leninu priešakyje. Jie mokėjo valstybę iš
laikyti savo rankose po 1917 metų socialistinės revoliuci
jos.

Šiandien daugelis stato klausimą: Argi Sudano ir 
Bolivijos pažangiečiai, nugalėję prieš ir paėmę valdžią 
į savo rankas, buvo pamiršę Paryžiaus Komunos ir Spa
lio revoliucijos pamokas ir patyrimus?

Neužtenka pergalę laimėti. Reikia mokėti ją ap
saugoti.. Nemokėjimo arba nepajėgimo ją apsaugoti kai
na baisiai aukšta.

Tai dar kartą akivaizdžiausiai įrodė Sudanas ir Bo
livija.

Vardan laikos ir saugumo
— DAR ne viskas aišku, bet pranešimai iš Berlyno 
kalba apie Jungtinių Valstijų, Anglijos, Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos susitarimą dėl Vakarų Berlyno at
eities. Dabar tik belieka tų šalių valdžioms oficialiai su
sitarimą ratifikuoti.

Jau pranešama, kad Vakarų Vokietijos valdžia la
bai patenkinta šia sutartimi. Premjerui Brandtui ji pa
dėsianti atsilaikyti prieš krikščionių demokratų opozi
ciją. Tuo tarpu nieko nesakoma, kaip į sutartį žiūri 
Rytų Vokietijos valdžia. Veikiausia ir ji jai pritaria.

Pilnas sutarties tekstas dar nepaskelbtas. Susitarta 
ją paskelbti tik tada, kai tos keturios valstybės ją ofici
aliai užgirs. Jeigu pasitikėtum mūsų šalies komerci
nės spaudos komentarais, tai atrodytų, kad viską lai
mėjo Vakarų Vokietija, o viską pralaimėjo Rytų Vokie
tija, kurios teritorijoje Vakarų Berlynas su dviemis 
milijonais gyventojų randasi.

Pagal kariaujančių valstybių susitarimą, Vakarų 
Berlynas buvo paskelbtas nepriklausomu miestu su sa
vo valdymosi aparatu. O pagal komercinės spaudos ko
mentarus apie šią sutartį, atrodytų, kad V. Berlynas 
beveik tapo pripažintas Vakarų Vokietijos teritorija!

Pamatysime,, kai sutartis bus paskelbta ir kai apie 
ją pasisakys Rytų Vokietija.

Kaip ten bebūtų, mes tikime, kad susitarimas dėl 
Vakarų Berlyno padės pasaulinei taikai ir Europos šalių 
saugumui vystytis.

APGAVINGAS 
PASIVADINIMAS

Tėvų pranciškonų orga
nas “Darbininkas” (rugp. 
18 d.) skelbia, kad New 
Yorke rugsėjo 4-5 dienomis 
įvyksiąs lietuvių gydytojų 
suvažiavimas. Jį, girdi, šau
kia “Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Są
junga”.

Kiek mums žinoma, tai 
Tarybų Lietuvos gydytojai 
nieko bendro neturi su ta 
“Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga”. Tai kaip ji

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

gali būti “pasaulio lietu
vių”, kuomet joje nėra Lie
tuvos lietuvių? Atrodo, jog 
tai bus dar viena saujelės 
pabėgėlių sąjunga.

Mokslininkai, studijuojan
tys orangutangų gyveniihį 
ir įpročiūs, aptiko dar vie-! 
na šiems žvėrims būdingą 
bruožą, parodantį jų gimi
niškumą žmogui: o rangu-; 
tangai mėgsta dainuoti. Jų 
dainavimas primena garsus, 
kuriuos sukelia automo
bilio motoras, perjungiant 
greičius.

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
siąs ne tik bereikalingas tai
kai išlaikyti, bet tiesiog pa
vojingas.

Įvykus kitam eventualumui, 
tai yra, Federalinei Vokietijai 
Maskvos sutarties neratifi- 

j kavus, Sovietų vyriausybė im
tųsi dar didesnių spaudimo 
priemonių prieš Vokietiją ir 
Ameriką, apšaukdama jas 
karo kurstytojomis, reikalau
dama šaukti saugumo konfe
renciją karo pavojui sutram
dyti ir, aišku, atitraukti Ame
rikos kariuomenę iš Europos 
ir t. t.

RYŽTO IR IŠTVERMĖS 
SUKAKTIS

Urugvajaus lietuvių laik
raštyje “Darbas” rugp. 14 
d. laidoje rašoma apie “Lie
tuvių Radijo 25-ių metų-ju- 
biliejinę sukaktį”. Tai, Jš 
tikrųjų, didžiulio pasiryži
mo ir nepaprastos ištver
mės sukaktis. Tiek metų 
išlaikyti pažangią radijo 
programą tokioje palyginti 
mažoje lietuvių kolonijoje, 
yra tikrai istorinis pasieki
mais. Petras Revuckas sa
ko:

“Dvidešimt penki metai, 
rodos, kad trumpas laikas, 
bet reikia pagalvoti gerai 
kokiomis sąlygomis teko 
dirbti. Neturėjome prakti
kos, nebuvo kas pagelbsti 
dirbti, ir, svarbiausia, buvo 
trūkumas finansų. Per tuos 
25 metus eisame padarę ir 
klaidų”. ’ '

Kas gi, kas veikia, klaidų 
nedaro. Svarbu, kad dar
bas buvo stumiamas pirmyn 
ir šiandien tebėra veda
mas! Nors ir pavėluotai, 
prašome Urugvajaus pa
žangius lietuvius priimti ir 
mūsų, Jungtinių Valstijų 
pažangiųjų lietuvių nuošir
džiausius sveikinimuis šia 
gražia proga.

NAUJOS MARIOS 
LIETUVOJE!

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 
19 d.) įdėtas telefonu pra
nešimas iš Kapsuko. Jame 
sakoma:

“Vakar saulėtą popietę 
būriai kapsukiečių susirin
ko Kvietiškėje prie Šešu
pės, kur įgyvendama sena 
svajonė — užtvenkus upę, 
sukurti daugiau kaip 90 
hektarų Kapsuko marias.

Ant užtvankos šviečia 
užrašas ‘Šešupė išsilieja 
žmogaus labui’. Penki bul
dozeriai pasiruošę užversti 
žemėmis senąją vagą. Slė
nyje, kur dabar susibūrę 
šventės dalyviai, ateityje 
įsutvyliuos vanduo. •.

Grojant orkestrui, šau
nant į padangę raketoms, 
mašinos užverčia senąją va
gą. Slėnyje subanguoja 
daina ‘Kur bėga Šešupė’. O 
Šešupės vandenis pasitinka 
užtvankos krūtinė”..

JIEMS BAISU IR TAS
Chicagos menševikų “Nau

jienoms” (rugp. 16 d.) bai
su ir tas, kad Lietuvos Ko
munistų partijon “priimta 
visa eilė naujų žmonių, ne
kreipiant didelio dėmesio į 
jų partinį auklėjimą”. Na, 
o iki šiol tie “mūsų drau
gai” iš “N.” plūdo Komu- 
niistų partiją, kad ji esanti 
užsidariusi, nepriimanti ir 
neįsileidžianti naujų žmo
nių.

O jiems dar baisiau, jog 
Tarybų Lietuvoje šiandien 
yra labai aukštinamas ir 
šlovinamas gerai atliktas 
darbas, kad geri darbinin
kai yra pagerbiami ir net 
apdovanojami medali a i s. 
Pavyzdžiui, “N.” šaukia: 
“Kiekviena geresnė melžė
ja ir paršų augintoja gau
na Lenino medalį...”

Ir tai visa esą daroma su 
tikslu sunaikinti mūsų mie
ląją Lietuvėlę.

BONA IR WASHINGTO- 
NAŠ “PRIE SIENOS”? !

Taip atrodo Chicagos ku
nigų “Draugui”. Aną die
ną, rugp. 12 d., jis nurodi
nėja, kaip ta gudrioji Mas
kva ne tik Vakarų Vokie
tijos, bet ir mūsų Jungtinių 
Valstijų sostinę prispyrė 
prie tois sienos. Nei bėgti— 
nei rėkti!

Kalba eina apie padary
tą tarp V. Vokietijos ir T. 
Sąjungos sutartį, kuri lau
kia ratifikavimo. Ar Vak. 
Vokietijos parlamentas ir 
valdžia sutartį ratifikuos? 
“Draugo” supratimu, kitos 
išeities Boniia nebeturi.

“Draugo” argumentai:
Kuriais tad motyvais Sovie

tai pasirašė Maskvos sutartį ? 
Ogi siekdami įgyti priemonę 
tolesnei politinei ofenzyvai. 
Jeigu Vokietija sutartį ratifi
kuos, Sovietai padidins spau
dimą saugumo konferencijai 
sušaukti, reikalaudami, kad 
Vokietijos prisiimtos prievo
lės būtų papildytos kolektyvi
nėmis garantijomis. Jei sau
gumo konferencija susirinktų 
ir tokias garantijas sutartų, 
tada Sovietams atsidarytų 
svarbiausia politinės ofenzy
vos fazė: jie pareikalautų iš
vesti Amerikos kariuomenę iš 
Europos, nes sukurtoj saugu
mo sistemoj jos bŪviftiAs bū

PONIA SU BENE 
ILGIAUSIU LIEŽUVIU

Clevelando smetonininkų 
“Dirvos” gausioji bendra
darbė E. Čekienė turėtų 
gauti didžiausią medalį už 
ilgiausią ir palaidžiausią 
liežuvį tarp pasaulio žur
nalisčių. Antai, laikraščio 
18 d. laidoje savo vedama
jame “Vaikams žada dan
gų” ji putoja: “komunisti
nėje santvarkoje vaikai nuo 
pat mažens auklėjami me
luoti, išdavinėti, varžoma 
jų net vaikiška be jokių 
pretenzijų laisvė”.

Na, ir kas gi privertė po
nią Čekienę šitaip savo lie
žuvį paleisti prieš komunis
tinę santvarką? Ogi Tary
bų Lietuvoje birželio mėne
sį vienos dienos pavadini
mas Tarptautine vaikų gy
nimo diena. Tiek dėmesio 
mūsų Lietuvoje vaikui! Po
niai nepakenč i a m a... Juk 
nieko panašaus senojoje 
Lietuvoje nebūdavo.

Ypač, matyt, “Dirvos” 
bendradarbę įsiutino Tarp
tautinės vaikų gynimo 
dienos proga Vilniaus “Tie
soje” vedamasis “Vaikams 
giedrą dangų”, iš kurio ji 
cituoja, įsakoma:

Kiekvieną kartą, džiaugda
miesi mažyliais, nejučia sa
kom : Kad tik nebūtų karo! 
Atsidustame, tarsi regėdami 
Pirčiupiu muziejuje 119 žu
vusių žmonių, kurių tarpe bu
vo nemaža vaikų, nuotrau
kas. . . žiūrint į laimingus 
vaikus, ne vienam vyresnės 
kartos žmogui trykšta ašaros 
stebint pioni'ėrius žygiuose, 
ne iš pavydo, kad jų vaikystė 
nebuvo tokia, o iš džiaugsmo, 
kad jų vaikai ir anūkai ne
mato buvusio skurdo ir vargo. 
Nėra našlaičių -— netekusius 
tėvų vaikus augina ir globoja 
valstybė. Kartu mes rūpina
mės, kad jie išaugtų sąmo
ningi socialistinės tėvynės pi
liečiai, todėl tokį didelį dė
mesį skiriame internacionali
niam auklėjimui. L

IŠ LAIŠKU
Mielas Drauge!

Jau mėnuo kaip grįžau iš 
savo užsienio kelionių, ku
rios šį kartą buvo gana 
margos ir įdomios. Po ke

lionės Danijon ir Vakarų 
Vokietijon nuvykau į Švei
cariją, kur išbuvau visą mė
nesį susipažindamas su ta 
įdomia Alpių šalimi. Jau 
daug kartų esu buvęs Švei
carijoje, bet dabar turė
jau progą ją nuodugniau 
pamatyti ir pajausti. Būda
mas daugiausia Berne, daug 
kartų važinėjau į įvairias 
vietas. Buvau Nione, Loza
noj, Liucerne, Ciuriche, Tu
ne, Freiburge, Interlakene, 
kalnų kurorte Verbier. Įdo
mus buvo pasikėlimas į 
daugiau kaip 3,000 metrų 
aukštumo kalną Sen Žele. Iš 
tolo buvo matyti ir Mon
blanas, esąs Prancūzijoje, | 
ties Italijos siejia. „Pabuvo
jau ir Bazely, kur Šveica
rija, rubežiuojasi su Vaka
rų Vokietija ir Prancūzija. 
Susipažinau ir su viena ma
žiausių Europos valstybių— 
Lichtenšteino kunigaikštys
te, ties Austrijos siena.

Apie Daniją ir Vakarų 
Vokietiją kai ką esu para
šęs, o apie Šveicariją po 
šios kelionės dar nieko ne
suspėjau parašyti. Manau 
paruošti medžiagą antrai 
“Kelionių knygai,” kurioje 
tilps apybraižos apie kokias 
14-15 valstybių. Pirmojoje 
aprašyta 22 šalys. Kai ku
riose šalyse buvau antrą 
kartą, susirinko naujų įspū
džių. Žinoma, tai geri no
rai ir planai. O kaip pasi
seks juos įvykdyti — pa
matysim, jei dar pagyven
sim.

Deja, miršta draugai vie
nas po kito. Labai dideliu 
smūgiu ir mūsų literatūrai 
bei apskritai mūsų meno ir 
kultūros gyvenimui buvo 
neužmirš t a m o j o Antano 
Venclovos mirtis. Apie ją 
sužinojau būdamas Šveica
rijoje ir giliai tą nuostolį 
pergyvenau. O štai ką tik 
mirė geras draugas ir kul
tūros darbuotojas Kazys 
Sideravičius.

Bet džiugu, kad gyveni
mas žengia pirmyn, atsiran
da naujos jėgos, energin
gos, kupinos kūrybinių su
manymų ir siekiančios bei 
pasiekusios gerų rezultatų. 
Tai galėjau patirti grįžęs1 į 
Lietuvą, kiek pavažinėjęs 
po mūsų respubliką. Su da
limi vaikų ir anūkų pabu
vojau Palangoje, kuri vis 
labiau kyla ir puošiasi, vis 
daugiau svečių susilaukia. 
Šiemet rugpiūčio 1 dienai, 
kaip man sakė Palangos 
vadovai, atvykusių poil
siautojų skaičius pasie
kė 90,000 žmonių, tW yra 
žymiai daugiau, negu per
nai. Tad ir tiršta būdavo 
pajūryje saulėtą dieną!

Iš Palangos nuvažiavau į 
Švėkšną, kuri garsi buvusių 
grafų Broel Pliterių rū
mais, gražiu parku ir 
p s i c h i s trine ligonine. Ir 
šiame Žemaitijos kampely
je matyti daugjiaujo — iš
augo ištisi naujų namų prie-

Šiandien minėdami Tarp
tautinę vaikų gynimo diena, 
ne tik prisimename mūsų ma
žuosius, bet ir, savo darbu 
stiprindami socialistinę Tėvy
nę — Tarybų Sąjungą —tai
kos tvirtovę visame ipasauly- 
je, griežtai tariame : Užkirsti 
kelią karui! Neleisti, kad vai
kystės pasaulį temdytų karo 
dūmai, kūdikišką juoką už
gožtų bombų sprogimai!. .. 

miesčiai. Tai mūriniai, gra
žu s individualiniai namu
kai. Yra ir nedidelė pra
monės įmonė—aklųjų kom
binato filialas. Jau 50-metį 
atšventusi vidurinė moky
kla jau seniai nebesutelpa 
senose patalpose ir išsidės
čiusi daugely kitų J namų, 
švėkšniečiai laukią naujos 
mokyklos statyboj kad vi
sus galėtų sutalpinti vie
nuose rūmuose.

Buvau ir Nidoje,į kur irgi 
daug naujo ir gražaus.

Malonu buvo sutikti sve
čius iš užsienio. Daug tau
tiečių atvažiavo šiemet ap* 
lankyti senosios Tėvynės. 
Nors trumpai, bet teko su
sitikti su mieląja Naste 
Buknic ' su J. Mažeika, su 
“Laisvės” vajaus laimėto
jais iš Floridos draugais 
Aleknai s, su S. Narkeliū- 
naite, su E. G a p u t y t e iš 
Londono, su J. i r J. Miliaus
kais iš Brazilijos, su B. 
Merkevičium ir G. Ra si k u 
iš Urugvajaus. Deja, dau
gelio neteko sutikti dėl sa
vo važinėjimų.

Dabar esu keletai dienų 
Maskvo j e. Čia atvykau da
lyvauti Aukšč. Tarybos Už
sienių reikalų komisijos po
sėdyje, kuriame buvo svars
tomas sutarties su Indija 
ratifikavimo klausimas.

Kol kas viso geriausio Ju
dviem su miela Ilze ir vi
siems laisviečiams?

Justas Paleckis
Maskva, 1971.VIII.13

Iš KAPSUKO PADANGĖS

Netikėtas susitikimas
Na, mieli draugai, birže

lio 29 d. susilaukiau labai 
malonaus ir netikėto siur
prizo. Gaila, kad nebuvau 
pasiruošęs. O buvo taip. 
Žmona krapštėsi virtuvėje, 
aš tik ką buvau grįžęs iš 
namo rūsio, kuriame tvar
kiausi, naikinau visokį 
šlamštą. Staiga skambutis. 
Duris atidariau, nagi mūsų 
miela I. Mizarienė. Pra
džioje, dievaži, neatpaži
nau, pagalvojau, kad kas 
nors iš ųiokinių tėvų atėjo 
savo išdykėlių reikalais. 
Tik girdžiu žmonos balsą: 
“Kviesk tolimą s v e č i ą į 
kambarį, aš tuoj ateisiu.” 
Tikriai susimetėm, net lie
tuviško vyno ne]) asinio n i 
po kelionės. Na, bet buvo 
toks netikėtumas. Kiekvie
nas tai gali suprasti, todėl 
dar sykį atsiprašau už to
kį priėmimą. Būčiau bent 
iš anksto žinojęs. Gaila, tik, 
kad drg. Mizarienė taip 
trumpai pabuvo, vos 15-20 
minučių, o per tokį trumpą 
laiką net didžiausią iškalbą 
turėdamas nespėsi kaip rei
kiant ■> pasikalbėti. Kalbos 
būtų užtekę visam vakarui. 
Būtinai praneškite sekantį 
sykį, jei užsuksit į Kapsu
ką. Žinoma, porą kadrų 
padariau. Bus atminčiai.

Noriu dar šiek tiek ap
sistoti prie mūsų berniukų 
choro “Vyturėlis.”

Po savo dešimtmečio cho
ras koncertavo V i 1 n i a u s 
Paveikslų Galerijoje, sykiu 
su S. Sondeckio vadovauja
mu kameriniu orkestru. Di
rigentas labai mėgsta šį 
chorą ir sako, kad mūsų 
vaikai labai greit pagauna 
orkestrą, nėra vargo.

Po savo dešimtmečio cho
ras išvyko į Rygą, kur vyko 
Pabaltijo respublikų ber
niukų chorų sąskrydis, ir 
taip pat gerai pasirodė.

“Labor Defender” 4 
puslapiuose

“Labor Defender” pusla
piuose už 1930-33 metus ra
dau daug apie Amerikos 
darbininkų judėjimą, kur 
dalyvavo šimtai tūkstančių 
darbininkų. Tuose streikuo
se ir demonstracijose daly
vavo nemažas skaičius lie
tuvių darbininkų ir pažan
giųjų lietuvių.

Juozas Lepsevičius, New
ark, N. J., buvo dalyvis be
darbių darbininkų demon
stracijoje, buvo suareštuo
tas, jam grėsė 15 metų ka
lėjimas už tai, kad jis parė
mė bedarbių reikalavimą iš 
valdžios — “duonos arba 
darbo.”

K. Karosienė nuteista 60 
dienų kalėjiman už tai, kad 
jinai protestavo prieš polici
jos brutališkumą ir arešta
vimą streikuojančių darbi
ninkų Oakland, Calif., 1930 
metų kovo mėnesį.

“Labor Defender” pusla
piuose žiba dviejų pažangių
jų lietuvaičių vardai, ku
rios surinko daugiausia 
prenumeratų 1930 metais 
dėl “L. D.” Tą garbę už
sipelnė Elena Jeskevičiūtė 
(kurios rašymai -ištraukos 
iš “Laisvės” puslapių apie 
pažangiųjų lietuvių veiklą 
dabar telpa “Laisvėje”), ir 
S. Sasna, kuri iki 1970 me
tų dirbo “Laisvės” laikraš
čio redakcijoje.

M. Kavaliauskaite-Cowl

Aišku, į tokią tolimą kelio
nę vyko tik pagrindinis cho
ro sąstatas. Pačių mažiu
lių ir choro “pensininkų” M 
neėmėm, nes maži u 1 i a m * 
būtų per sunku, o “pensi
ninkams — egzaminai mo
kyklose. Beje, “pensinin
kais” vadiname jau išė
jusius dėl a m ž i aus iš 
choro dainininkus, bet ne
nenutraukusius ryšiu. Jie 
uoliai padeda koncertuose 
vietoje. Žinoma, tiek choro 
vadovui dėst. Uzėlai A., 
tiek chormeisterei I. Mar
cinkevičiūtei ir buvusiems 
chormeisteriams V. Ban- 
dzaičiui ir A. Širvinskienei 
reikėjo įdėti labai daug dar
bo organizuojant, cemen
tuojant kolektyvą. Berniu
kai visad lieka berniukais. 
Bet už tai Kapsukas turi 
kuo pasididžiuoti.

Mokslo metai eina prie 
galo, baigiasi egzaminai ir 
įvyks iškilmingas aktas, 
diplomų įteikimas, po to-1 » 
nauji pedagogai ir darže
lių auklėtojos pasklįs po vi
są Lietuvą.

Dalį atostogų praleisiu 
kelionėje po Lietuvą, o to
liu — žiūrėsim.

Daug sėkmės linki 
Jūsų

V. Guimanas

Detroitas. — General Mo
tors ko rpo raci j a, pirmiau 
paskelbusi pardavinėti 1972 
modelio automobilius $200 
brangiau, dabar nusitarė 
laikytis prez. Nixono įsaky
mo ir pardavinės naujuo
sius automobilius 1971 me
tų kaina per 90 dienų.

Sacramento, Calif. — Dr. 
Bernard Finch, apkaltintas 
ir nuteistas visam gyveni
mui kalėti už žmonos nu- f' 
žudymą, dabar laimėjo pa- 
rolę ir išėjo iš kalėjimo.

f
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. Vilniaus “Tiesoje” apie m ūšy 
laisviečius iš St. Petersburg©

Dienraščio korespondente L Litvinaite turėjo pa
sikalbėjimą su draugais Povilu ir Aldona Aleknais, įjiems 
išvykstant iš Lietuvos. Ji pasakoja:

Dukart per savaitę skai
tytojus lanko “Laisvė”, pa
žangus Niujorko lietuvių 
laikraštis, atnešantis į kiek
vienus namus taip laukiamų 
brangių žinių iš Lietuvos ir 
iš viso pasaulio. Pažangūs 
Amerikos lietuviai ne tik 
uolūs jos skaitytojai, bet ir 
visokeriopai ją remia, rink
dami taip laikraščiui 
stingamas lėšas, suteikdami 
jai dar daugiau skaitytojų. 

, Šiemetinio “Laisvės” vajaus 
nugalėtojai — floridiečiai 
Aldona ir Povilas Aleknai 
iš Saint Petersburg©. Pre
mija— kelionė į Lietuvą.

Dabar, šią ramią rugpiū
čio popietę, m e s kalbamės 
Vilniuje apie pažangiečių 
veiklą ir rūpesčius, “Lais- 

* vės” kelius pas skaitytojus.
— “Laisvė” man artima 

nuo mažumės, —• pasakoja 
Aldona Aleknienė. — Mano 
tėvą Petrą Pureną, aktyvų 
darbininkiškos spaudos tal
kininką, šviesų, pažangų to 
meto žmogų, slapčiomis pa
siekdavo “Laisvė.” Pame
nu, kaip tėvas, apgultas iš 
visų šonų kaimynų, godžiai 
skaitydavo brangų laikraš
tį. Iš jo ir mes, vaikai, mo
kėmės skaityti. Tada “Lais
vė” daug rašė ateistiniais 
klausimais, skleidė religi
jos ūkanas, sėjo laisvama- 
nybės mintis. Ir kai 1930 m. 
grįžau Amerikon, iš kurios 
maža buvau išvykusi, iškart 
įsitraukiau į pažangiečių 
veiklą, įstojau į laisvamanių 
draugiją.

— Tada daugelis vyko 
Amerikon, — prisimena tą 
nerimo ir vilčių metą ir Po- 

hyllas Alekna. — Vyresnysis 
brolis Petras dar 1924 m. 
buvo nuvykęs Amerikon ir 
iš pirmųjų dienų tapęs uo
liu “Laisvės” skaitytoju ir

aktyviu jos rėmėju. Ir kai 
1930 m. jis atsikvietė ten 
ir mane, pirmučiausia 
džiaugsmingai, norėdamas 
mane nustebinti, parodė 
man t o 1 i m a m N i u j o rke lie tu - 
viską spausdintą laikraštį. 
Bet aš per tuos metus bu
vau gerokai ūgtelėjęs ne tik 
aukštyn, buvau nebe tas 
tamsus kaimo bernelis, kurį 
jis paliko. Juozas Petrulis 
(beje, dabar Vainiuje buvo
me susitikę) jau buvo man 
Lietuvoje davęs ją skaity
ti. Tai jis man atvėrė akis, 
išmokė vertinti spaudos žo
dį, skatino mąstyti plačiau, 
sielotis dėl svetimo vargo. 
Taip bičiuliaujuos su “Lais
ve” iki šiol.

Svečiai mintimis nuklysta 
į tuos tolimus metus, kai 
jie, jauni, rinkdavosi į dar
bininkų susirinkimus, tvėrė 
profesines sąjungas, su 
šūkiais eidavo į darbininkų 
gegužines demonstraci jas. 
Įsiminė 1934 m. Gegužės 
Pirmosios demonstracija 
Niujorke. Išliko ji ne tik 
jo nuotraukose. Ėjo jauni 
ir seni, vyrai ir moterys. 
Ėjo Įvairiausiu tautybių 
darbininkai. Daugiau kaip 
100 tūkstančių darbininkų 
eisena nutįso 5 kilometrus 
iki pačios Niujorko širdies. 
Žmonės sakė protesto kal
bas, kėlė savo reikalavimus. 
Demonstrantų kolonoj bu
vo ir glaudžios lietuvių dar
bininkų gretos. Tai “Lais
vė” juos mokė suprasti dar
bininkų kovos prasmę ir 
tikslus, suvakti savo parei
gą—vienytis.

Tokie jie buvo jauni, tokie 
jie ir dabar, netrumpą me
tų kelią nuėję, žvalūs ir ne
pailstantys, besisielojantys 
darbininkijos reikalais. Da
bar jiedu pensininkai. Pali-

BRIDGEPORT, CONN. -

Connie Kubilius
Mirė 11 d. rugpiūčio, š. m.

Jis buvo LDS 74 kuopos narys. Kuopos nariai
jį pagerbia:

A. Mureika M. Arison
M., Valatkienė A. Marozas
J. Strižauskas M. Strižauskienė
Albin Jocifi J. Jocis
V. Kajecki M. Arison

ko triukšmingą, margaspal
vį Niujorką, prieš keletą 
metų įsikūrė saulėtoje Flo
ridoje. Bet rankų nesudė
jo-

— Pastaruoju metu vyks
ta savotiška Amerikos lie
tuvių emigracija Floridon— 
pastebi Aldona Aleknienė.— 
Čia senatvėje ramėliau, kli
matas švelnesnis, o be to, 
kiek mažesni mokesčiai. 
Dabar čia aktyvėja pažan
giečių kultūrinė veikla.

Svečiai dosniai dlijasi 
įspūdžiais, sukauptais Lie
tuvoje, tuo didžiuliu, nenu
sakomu džiaugsmu, kurį 
palieka išaugusi ir išgražė- 
jusi tėvų žemė, malonūs ir 
laimingi jos žmonės. Jie 
jau nemažai spėję Lietuvo
je pamatyti, sužinoti, pake
liauti.

Ypatingai negali atsi
džiaugti ir atsigrožėti pa
siilgtu gimtuoju kraštu Po
vilas Alekna 33 metus ja
me nebuvęs. Pirmąkart ta
rybiniais metais Lietuvon 
atvykęs.

— Lietuvoje lankiausi tik 
kartą, — pasakoja P. Alek
na. — 1938 metais. Tąsyk 
tai buvo mūsų su Aldona 
savotiška povestuvinė ke
lionė tėvų žemėn. Nejauki, 
lyg pamotė, Lietuva mus 
pasitiko. Jos padangėje jau 
tvenkėsi karo debesys, ne
ramių permainų nuojauta. 
Skubėjome grįžti atgalios. 
Dabar tai, ką pamačiau, 
prašok o visus 1 ūkesčius. 
Turtinga žemės ūkio tech
nika laukuose, gražios, pa
togios kolūkiečių gyvenvie
tės. Juk su žagre ar arklu, 
nesusijungus į kolūkius, Lie
tuvos kaimas nebūtų taip 
išvystęs savo žemės ūkio. 
Paprastas, eilinis kolūkietis 
mus vedžiojo po Subačiaus 
kolūkio laukus, kaip tikras 
jų šeimininkas, su rūpesčiu 
ir pas i d i d ž i a v i m u viską 
mums aprodė.

— Toli pažengusi Lietu
va moksle, kultūroje, — pa
žymėjo ir Aldona Aleknie
nė. — Mums esti labai ma
lonu, kai tarybinėse mokslo 
ir kultūros darbuotojų dele
gacijose, atvykstančiose į 
Jungtines Valstijas, visad 
sutiksi ir lietuvį, atstovau
jantį tarybiniam mokslui ar 
menui.

Išvykdami iš Lietuvos, iš- 
sivežame giedrą jausmą — 
laimingą mūsų tėvų žemė.

I. Litvinaite

American Broadcasting 
kompanija skelbia savo pa
tyrimus, kad 75 proc. gy
ventojų pritaria algų ir 
kainų kontrolei, kaip vienai 
priemonių sulaikyti inflia
ciją.

Chicago, 111.
Iš gražiai pavykusio 

“Vilnies” pikniko
Rugpiūčio 15 dienos anks

tyvas rytas buvo apgaubęs 
Čikagos padangę debesų 
gausa. Daugelis vilniečių 
buvo pradėję jšgąstauti, 
kad lietus gali atgrasinti 
svečius nuo atsilankymo į 
Santa Fe Parką, kur turi 
įvykti dienraščio “Vilnies” 
piknikas. Bet apie 10 vai. 
ryto dangus prasiblaivė j o 
ir saulutė pradėjo maloniai 
šypsotis. Baimė, kad gali 
lietus lyti, dingo.

Nežiūrint į skaudų faktą, 
kad mūsų senosios kartos 
draugų gretos retėja, mir
tis skina vieną po kito, bet 
mūsų suruošti piknikai bei 
šiaip pažmonys, tarsi to ne
jaučia, nes vis susirenka 
gražus būrys svečių į pa-! 
rengimus.

i

Neperdesiu pasakiusi, kad 
ir šis piknikas nei kiek ne
buvo svečiais menkesnis už 
praeitų metų. Svečių buvo 
daug, o kas labai svarbu,! 
tai kad jų buvo gana dide
lis skaičius iš tolimesnių' 
kolonijų. I

Pavakaryje turėta kalbų 
programa, kurios vedėjui 
buvo atsakingasis “Vilnies” 
redaktorius S. J. Jokubka. 
Jis pasveikino dalyvius ir 
padėkojo už gausų atsilan
kymą ir priminė, kad da
bar visų vilniečių koopera-j 
ei j a reikalingesnė ir kvietė 
suglaudus pečius padirbėti 
dienraščio “Vilnies”n labui. 
Jis pakvietė tarti žodį ki
tą svečią, žurnalistą Apoli
narą Sinkevičių, kuris per
davė sveikinimus nuo Ta
rybų Lietuvos ■ liaudies ii 
tsveikino visus svečius, pri
mindamas, kad jie išrodo 
jam gražiai ir jaunatviškai 
nusiteikę ir pilni nenuils
tančios energijos, už tai ir 
“Vilnis” taip puikiai gy
vuoja.

Negaliu praleisti nepažy
mėjusi, kad daugelis iš Sve
čių pirkosi naujai “pasau
lį išvydusią” S. J. Jokub- 
kos knygą “Tėvų žemė.” 
Knyga turi 280 puslapių, 
gražiai papuošta įvairiomis 
iliustracijomis - paveikslais. 
Esu tikra, kad ir kolonijų 
draugai panorės ją įsigyti.

Trumpai suglaudus, rei- 
kai pasakyti, kad svečių 
buvo daug ir visi linksmi, 
puikiai nusiteikę ir senat
vei nepasiduoda. Tiesa, ma 
tėsi ir jaunesnio amžiaus 
svečių. Kas svarbu, tai kad 
visi reiškė viltį ir norą, kad 
“Vilnis” pasiliktų ilgai dien
raščiu.

Julija M.

f PHILADELPHIA, PA.
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Ruošiama “Laisvės” 60 metų Jubiliejaus Proga

Riigsėjo-Septeinber 5 d.
Adresas

6024 Wayne Avenue
Pradžia 12-tą valandą

Iš New Yorko dalyvaus grupė aidiečių-daini- 
ninkų, kurie liųksmins publiką savo gražiomis 
dainomis. Tikimės, kad bus ir nesentai sugVįzusių 
turistų iš Lietuvos. Bus skanių valgių ir kitokių 
vaišių. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, linksmai praleisime laiką.

— Kviečia philadelphiečiai

Miami, Fla.
Iš Lietuvių Socialio Klubo 

pastogės
Laikas bėga rinkdamas 

dienas, savaites, mėnesius, 
metus.. Ir štai, rodos, tik 
vakar, kaip 1959 metais 
apleidau New Haven, Conn., 
ir apsistojau Floridos vals
tijos Miamio mieste. Išei
damas į pensiją, turėjau 
mintyje, nusipirksiu meške
rę, prisigaudysiu vabaliukų 
ir kirmėliukių, na, ir pa
mariais meškeriosiu. Taip 
ir padariau. Bet štai jau 
12 metų sukako, o aš tik 
vieną kartą buvau išėjęs 
žuvauti ir tik vieną mažą 
žuvytę tepagavau ir tą pa
čia atgal į vandenį įmečiau!

Bet laikas veltui nebėgo. 
Kadangi čia jau gyvavo L. 
S. Klubas, ir 1963 metais 
įsigijo nuosavą namą, įsivė
liau į jo veiklą. Prisiėjo bū
ti įvairiose komisijose ir 
valdyboje. Na, ir jau ketvirti 
metai, kai einu pirmininko 
pareigas.

Šiemet rugpiūčio mėnesį 
prisiėjo sekmadienių pietus 
nutraukti iki pirmo sekma
dienio rugsėjo, nes virtuvę 
reikėjo paremontuoti ir iš- 
maliavoti. Darbas pasiro
dė reikalaujantis daugelio 
rankų. Atsikreipus į Klubo 
narius, savanorių prie dar
bo pribuvo net 16 vyrų ir 
moterų, ir visi rado ką dirb
ti ir dirbo. Sutartą dieną 
iš ryto aš su žmona, Amilė 
Milerienė ir J. Guda pribu
vę svetainėn jau radome 
Jimį ir Milę K,a'ncerius, 
Alexą Bevin, Chas. Alman
tą, J. P aukštaitį, J. Dau
girdą ir Joną Smalenską. 
9-ą valandą atvažiuoja Jo
nas ir Mary K och ai ir 
atsiveža dar tris — Marę ir 
Pranuką Kvietkus ir Anta
ną Klimą.

Darbas tapo atliktas taip 
gerai, kad, rodos, visi bū
tų buvę lavinti tokiam dar
bui. Mildred Kancerienė 
su pagalba Suzan Shukaitis 
ir Em. Milerienės, pagami
no darbininkams pietus. Po
piet darbas buvo baigtas ir 
prirengtas dėl maliavojimo.

Vincui Bovinui paliktas 
maliavojimo darbas. Už po
ros dienų grįžome ir užbai
gėme darbą. Dabar lie
ka tik laukti pirmo rugsėjo 
sekmadienio. Tai bus rude
ninis atidarymas sekmadie
ninių pietų.

Mūsų vyriausia gaspadi- 
nė Mary Paukštaitienė, pa
ilsėjus po atostogų, ir vėl 
vaišins svečius įvairiais pa
tiekalas.

Turiu tarti padėkos žodį] 
visiems savanoriams drau
gams už tokį sąžiningai at
liktą darbą. Garbė jums, 
draugai, kurie įvertinate 
visuomenės nuosavybę nė 
kiek nemažiau už savą.

J. Shukaitis

Maskvietis istorijos mo
kytojas, buvęs dviratinin
kas Aleksandras Volčenka 
(64 metų amžiaus) dviračiu 
nuvažiavo 7,000 kilometrų. 
Jo kelias ėjo iš Maskvos per 
Lenkiją, Vokietijos Demok
ratinę Respubliką, Vengriją 
ir Rumuniją į Bulgariją. 
Aleksandras Volčenka nori 
parašyti knygą apie dvira
čių atsiradimą ir jų evoliu
ciją ir apie dviračių sporto 
raidą.
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Tekstilės Darbininkų uni
jos organas “Textile Labor” 
užgyrė Čilės socialistines 
valdžios programą ir darbi
ninkams suteiktas pirmo- 

tnybesP

HELP WANTED-MALE-FEM ALi
BATCHS^AKER. Paint mfgr. 

Experienced. Steady work, gaadpay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-72)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINE CUTTER

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

Good pay. 201-442-4607.
(62-66)

MECHANICS. Experienced, for 

expanding suburban Volkswagen 

dealer. Call 914-528-8076.

(62-66)

BAKER. Cakes. For Rochester, 
N. Y. Must be experienced in all 
cake baking and decorating. Good 
salary, excellent opportunity with 
established bakery ('.ill collect 
716-266-3444.

(63-66)

OWNER OBERS.
For local pier work with 

containers.
Contact SELECTIVE 
TRANSPORTATION 

201-437-3403
(62-66)

All around BUILDING ME
CHANIC, capable of doing car
pentry, plumbing, electric, etc. 

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

212-624-7540
(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 Ave., Mt 
Vernon, N. Y.

914-699-9100
(63-67)

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.

(64-70)

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

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

(65-66)

Glass-Cutter-Grinder with or with
out experience, cut all thickness of 
glass free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. Call Mr. J. 
Schrauth. 201-256-6200. Ext. 45.

(66-70)

EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formika tops and installation.
201-322-9100.

(66-68)

Knitters-Thrcaders. 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

(62-66)

REAL ESTATE

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

898,500. Owner 516-627-3269.
(62-66)

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association Klubo na
rių susirinkimas turėtų 
įvykti rugsėjo 5 d. Kadan
gi mūsų klubo gaspadorius 
P. Ramoška turi sužeistą 
koją, tai susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d. Tai bus me
tinis susirinkimas.

G. K ai ris, šok r. (67-68)

ASSEMBLERS. 3 yrs. minimum 
experience in assembly of heavy 
equipment. Must have own tools, 
be able to accurate layout, drill, 
tap, reem, benchwork, simple 
typing, ability to do qualify 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 fully experienced. 
A qualified man can earn to $300 
per week.

Plus all benefits, excellent work
ing conditions, clean, efficient shop. 
For interview opportunity call Karl 
Walther. 201-964-1600.

MAXON PONTIAC
N. J’s largest Pontiac Dealer, 

Route 22, Union, N. J.
(64-69)

Plastics Extrusion foreman and 
set-up men experienced on sheet 
and shapes. Good pay and all be
nefits. 201-486-1000. 9 AM to 5 PM. 
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 advance
ment. Apply between 9 & 5. Hay
ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ex
tention 221. (64-68)

AUTOMATIC CHECKERS. 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)

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 
Ave., Elizabeth, lOįr.

201-351-5400. ExtT 221.
(64-68)

MAINTENANCE Mechanic in 
chemical plant.

Day work. Black seal license.
M. B. H. CHEMICALS

201-279-9500
(66-68)

Norwood, Mass.
Garbingas prisiminimas

Mano dukrelė Olgutė ir 
žentas Attilio stropponi, ku
rie gyyvena Milford, Mass., 
rugp. 25 d. šventė savo 25 m. 
vedybinio gyvenimo sidabri
nį jubiliejų. Aš linkiu jiems 
geriausios laimės ir tvirtos 
sveikatos, laimingai sulauk
ti auksinio jubiliejaus.

Jubiliatų garbei skiriu $25 
“Laisvei,” sveikindama jos 
nuo jų ir savęs su 60 metų 
sukaktimi. Lai mūšų įmyli
mas laikraštis “Laisvė” gy
vuoja dar daug metų, ko
vodama už darbo žmonių 
gerovę ateityje ir lankyda
ma mūsų namus.

Nellie Grybienė
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Mūsų įspūdžiai iš viešnages 
Tarybą Lietuvoje

Mes su sūnum Henriku 
lankėmės Tarybų Lietuvoje 
tris savaites laiko — nuo 
liepos 14 dienos iki rugpiū
čio 6.

Pirmas 4 dienas buvome 
Vilniuje, ir per tas dienas 
lankėmės šiose vietose: Bu
vom “Gimtojo krašto” re
dakcijoj ir pasikalb ėjome 
su vyriausiu redaktoriumi 
poetu V. Keimeriu, pava
duotoju J. Lukoševičium ir 
kitais. Buvom ir “Tiesos“ 
redakcijoj, kur vyriausias 
redaktorius A. Laurinčiu- 
kas parodė spaustuvę, ku
rioje dirba 500 darbininkų.

Kitomis dienomis Henri
kas atlankė Vilniaus Uni
versitetą ir ten pasidalijo 
mintimis su chemistais. O 
aš buvau nuėjęs į Institutą, 
kur sudėta visokių rašyto
jų raštai. Instituto vedė
jas R. Šarmaitis parodė, 
kad ir mano raštams ran
dasi pavestas kampelis, kur 
padėta keletas mano rašy
tų knygučių ir kitokių raš
tų. Ir paskui paėmė iš ma
no gyvenimo ir veiklos 
bruožų.

Ir taipgi vieną sykį važi
nėjom po Vilniaus priemies
tį ir matėm gyvenamų na
mų statybą. Tas mus labai 
nustebino. Mat, namų jau 
tiek pristatyta ir stato, kad, 
rodos, kitas naujas Vilnius 
bus!

Paskui nuvažiavom į Kau
ną ir apsistojom pas mano 
brolio sūnų Bronių Jušką, 
kuris gyvena dar tik pasta
tytame naujame name. 
Kambariai su visokiais mo
derniškais įrengimais. Na
me gyvena 120 šeimų.

Čia pirmas dienas vaikš
čiojom bei važinėjom po 
miestą. Miestas gražus, 
parduotuvėse yra visokių 
drabužių ir maisto, ir žmo
nės gražiai apsirengę. Ir 
kas mus stebino, tai taksės. 
Ot, išeini į kelią, kur maši
nos eina, ir greit gauni tak- 
sę. Ir labai pigiai veža.

Paskui čia Henrikas lankė 
Kauno Politechnikos Insti
tutą ir pasakojo, kad jie 
čia turi naują gražų pasta
tą, kuriame įrengta labora
torijos dėl chemijos, čia, 
mat, dirba mūsų giminės 
Kaušiniai — Klemensas ir 
jo žmona Gražina. Klemen
sas statybos mokytojas, o 
Gražina chemijos. 

Iš kairės į dešinę: J. Juška, čikagiečiai J. Mikužis, 
. Ridikai, prof. Henry Juška.

i Kaune pabuvoję 5 dienas, 
grįžom į Vilnių ir paskui 
važiavom į Butėnų kaimą. 
Butėnų kaimas gražus, daug 
naujų namų, o kiti atre
montuoti, gražiai nudažyti, 
miela pažiūrėti. Šiaudinių 
stogų jau nematyt.

Čia gyvena mano brolis 
Povilas Juška ir seselė Ju
zė Navikienė. Viso 8 šei
mynos giminių. Ir čia kol
ūkis, kur jie d i r b a . Tai 
“Mičiurino” kolūkis.

Čia buvo š i 11 as oras ir 
per septynias dienas mau
dėmės Šventojoje upėje, 
nes, mat, kaimas ant jos 
kranto. Čia būdami susi
pažinom ir su “Mičiurino” 
kolūkio tvarka bei darbais. 
Mus stebino tas, kad trakto
riai, kombainai ir kitokios 
mašinos padeda kolūkie
čiams atlikti laukų darbus. 
Juk Tarybų žemėje tiek 
daug kolūkių ir juos aprū
pint mašinomis, tai ne bai- 
kos. Kur kolūkiečių būre
liui reikėtų piauti bei kirs
ti rugius kokias dvi savai
tes, tai kombainas gal atlie
ka per dieną!

Beje, reikia pasakyt ir 
kaip kolūkiečiai gy v e n a : 
kiekviena šeima turi po 
plotą žemės, po 365 peras il
gio ir skersio, kur prisiso
dinę visokių daržovių. Lai
ko po karvę, kiaulę, po pul
kelį vištų ir taip toliau. O 
kolūkyje dirbdami gauna 
algos apie po 100 ar dau
giau rublių į mėnesį. Tai 
jiems ir užtenka.

Beje, mes čia Butėnuose 
dar matėm ir muziejų. Tai 
artisto Zenono Valuntos me
džio drožiniai. Čia jo pilnas 
kiemas iš medžio išdrožtų 
vilkų, meškų, lapių ir dau
gybė žvėrių ir daiktų. Jis 
tikras artistas. Yra ko pa
žiūrėti.

Iš Butėnų sugrįžę į Vil
nių dar matėm turistų raš
tinėje gražų filmą, kuriame 
parodo daug Amerikos vei
kėjų ir kitko. Tas filmas 
tiktų rodyt ir Amerikoje. 
Taipgi čia Vilniuje buvo 
surengta sueigėlė, kurioje 
dalyvavo: A. Sniečkus, V. 
Kazakevičius, A. Laurinčiu- 
kas, Julija Andrulienė iš 
Ohicagos, Juškienė iš Wa- 
shingtono, atstovo Juškio 
žmona, S. Kažukauskas iš 
Argentinos, mes su Henriku 
ir daug kitų.

Čia prie užkandžių buvo 
labai draugiški pasikalbėji
mai. Ypač S. Kažukauskas 
gražiai papasakojo apie Ar
gentinos pažangiųjų lietu
vių veiklą ir apie laikraštį 
“Vagą”. Po kalbų rengėjai 
įteikė užsienio svečiams po 
“Laisvės” jubiliejaus albu
mą su parašais keleto drau
gų. Ir jau už dienos išskri- 
dom namo, į Ameriką.

Baigiant rašyt, reikia pa
sakyt, kad buvo daug dau
giau visokių įspūdžių. Bet 
ar gi čia juos surašysi vi
sus. Čia rašėm tik tuos, ku
rie atrodė lyg svarbesni.

Ir taipgi turim pasakyt, 
kad mes su Henriku esam 
pilnai patenkinti šia viešna
ge ir kad nuoširdžiai dėko
jam Tarybų Lietuvos vy
riausybei ir Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais ko
mitetui, kad mums leido 
svečiuotis Lietuvoje ir kad 
šiltai ir maloniai priėmė. 
Mums ši viešnagė bus sal
dus prisiminimas, kol gyvi 
būsime.

Tad ir su geriausiais lin
kėjimais ir saldžiais prisi
minimais !

Jonas Juška
ir sūnus Henrikas

Bruožai iš kelionės
Neperdėsiu sakydamas, 

kad kiekvienam iš mūsų 
yra būtina kelionės atosto
gos, ne tik tiems, kuriems 
reikia pakeisti tą kasdieni
nį įsitraukimą į pareigas, o 
net ir tiems, kurie nei ko
kių būtinų pareigų nebe
turi, o tik “muša” laiką...

Daug kartų esame 'kelia
vę per JAV, buvom Kana
doje, Meksikoje ir tėvynėje 
Lietuvoje net 3 kartus. Ro
dosi, kad kiekviena šių ke
lionių buvo žavesnė, malo
nesnė, daugiau pamokinan
ti. Ir kaip dar šiuo kartu 
jaučiamės, tai nuo kelionių 
neatsisakome ir ateityje.

Mūsų patyrimais ir prisi
minimais, skaitome 3 vals
tijas gražiausiomis, puoš
niausiomis, o tai Kaliforni
ja, N. Carolina ir Tennes
see, per kurias keliavom 
keletą kartų. Šiuo kartu 
kaip niekada pirmiau stebė
jom puošnumą: kalnus ir 
ta r p k a 1 n i u s, ąžuolynus, 
miškus ir šen-ten gražiai 
atrodančias sodybas.

Tiesa, Tennessee valstija 
derlingų žemių kaip ir ne
turi; vietomis tabako lau
kai, bet už tai žavintys 
gamt o v a i z d ž i a i, aukšti, 
puošnūs kalnai, apie ku
riuos tenka nemažai mylių 
važiuoti ir sukinėtis. Tas 
patenkina ypatingai tą tu
ristą, kuris yra Floridos 
gyventojas ir ne tik kalno, o 
ir paprasto kalnelio nėra 
matęs.

Tiek daug gamtos dova
nų sudėti vienoje nedide
lėje valstijoje kaip Tennes
see, o nei vieno kalnelio ne
duoti Floridai, tai jau visai 
neteisinga.. .Jei Florida 
turėtų nors keletą tokių 
kalniukų, kokius turi ir ga
li pasididžiuoti Tennesee 
valstija, tai ji gautų dar 
keletą milijonų daugiau tu
ristų, nors ir dabar ji jų gau
na daugiau negu 21,000,000 
į metus.

Kentucky valstija grei
tai keičiasi. Čia pirmiau 
buvo matoma reisinių (bėg
lių) arklių auginimo laukai, 
dabar jie išnyko — perkelti 
į Floridą, nes Floridos kli
matas švelnesnis. Nėra tų 
netikėtų pašalimų, kokie 
daug kartų kenksmingai 
pasireiškia Kentuckyje.

Mieste pasidairius
Miesto samdomi darbi

ninkai gauna didesnius at
lyginimus, kaip privačiose 
įmonėse. Dailydės, elektri
kai ir plumberiai gauna net 
iki 60 proc. daugiau algų. 
Automobilių mechanikai ir 
dažytojai gauna 36 procen
tais daugiau.

Policijos komisio n i e r i u s 
Murphy pareiškė, kad jis 
nepasitenkinęs daugeliu po
licijos viršininkų ii* kitų 
pareigūnų, kurie toleruoja 
kyšių ėmimą ir kitokią ko
rupciją policijos departa
mente. Tokie viršininkai 
būsią pažeminti.

Brooklyne areštavo 19 
metų jaunuolį Butler ir kal
tina jį užmušimu policisto 
Nugent krautuvės apiplė
šimo metu.

""
Brooklyne E. Feliciano 

sau ramiai sėdėjo savo au
tomobilyje. Užpuolikas pa
leido tris šūvius ir ant vie
tos jį užmušė.

Brooklyne du jauni vaikė
zai maisto krautuvėje pa
reikalavo obuolių pajaus. 
Gavę atsakymą, kad neturi 
tokio pajaus, vienas paleido 
šūvį į savininką Spiewaką 
ir vietoje užmušė, kitas per
šovė žmoną. Užpuolikai pa
bėgo.

Vietnamo veteranai, kovo
jantieji prieš karą, turėjo 
spaudos konferenciją, kurio
je raportavo, kaip didžio
sios korporacijos iš karo di
džiausius pelnus daro. Ve
teranai reikalauja dabar 
baigti karą. 

• •
Penktadienį, rugp. 27 d., 

Center for Marxist Educa
tion, 29 W. 15 St., Manhat
tan, bus rodomas svarbus 
filmas apie Lenino gyveni
mą ir veiklą. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga $1.50.

•
Minkštųjų gėrimų karbo

nato mašinai sprogus Roo- 
sevelto arklių lenktynėse 
apie 50 žmonių sužeidė ir 
paniką sukėlė. Sužeidimai 
buvo maži.

•
Keturi vyrai ir dvi mo

terys, visi ginkluoti, įsiver
žė į Astoria banką ir gavę 
$10,000 išsinešdino. Plėši
kai smarkiai išgązdino ten 
esančius žžmones.

Rep.
Buenos Airės. — Argen

tinoje nedarbas jau pasie
kė 13 proc. visos darbo jė
gos. 62 proc. bedarbių su
daro žemiau 30 metų am
žiaus.

Louisville, Ky. — Fort 
Knox militarinėje stovyklo
je amerikiečiai instrukto
riai apmoko 360 Laoso ofi- 
cierių, kaip geriau kariauti 
prieš liaudies jėgas.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Katalikai nusitarė ramiu 
būdu kovoti prieš vietinę 
valdžią ir Anglijos armiją. 
Jie nenaudosią užpuolimų, 
tik ginsis.

Tabako auginimas dar vis 
populiarus, ir jo daug ma
tosi. Kukurūzai silpni, nie
ko daugiau ir nėra.

Ohio v a 1 st i j a skęsta 
žalumynuose: k u k u ruzai 
vieni iš puikiausių, rodosi, 
kaip kokios tvirtovių sie
nos, nuo 8 iki 12 pėdų aukš
čio.

Dzūkelis

Visi keliai veda į 
Cranford, N.J.

Dar vienas ir paskutinis 
žodelis į vietos ir apylinkės 
laikraščio “Laisves” bičiu
lius ir rėmėjus. Sekmadie
nį gražus ir svarbus paren

 

gimas Cranforde.z Visuš ir 
vievisas nuoširdžiausiai 

čiame dalyvauti. Ypač pra

 

šome tuos, kurie ttfri auto
mobilius, padėti neturin
tiems pasiekti pikniko vietą. 
Nevykite tuščiomis ar apy
tuštėmis mašinomis. Netu
rintieji mašinų .susisiekite 
su turinčiaisiais ir susitar
kite dėl važiavimo į pikni-

Pasistengkime, kad šis pa
x’ engimas, kuriame, beje, 
pagerbsime dvi labai veik
lias šios apylinkės drauges, 
būtų vienas iš pačių skait
lingiausių.

San Diego, Calif. — Suė
mė du su narkotikais kariš
kius, grįžtančius iš Pietų 
Vietnamo. Manoma, 
daugiau areštų.

bus

BerU^is.—Vokietijos De
mokratinė respublika pasi
lieka nepaliesta dolerio kri
zės, kuri supurtė visas ka
pitalistines šalis.

Ottawa.— Kanados prem
jeras Trudeau sutrumpino 
savo atostogas Jugoslavijo
je ir grįžo prie dolerio kri
zės sukrėstos Kanados.

I

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ 

Sena patikima firma
TARNAUJA IR TOJ JAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIJENTORAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir.Jūs būsite mums dėkingi.

, ' J į;’:- įį.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone <215) 935-3455
ATYDOS! NAUJAS ADRESAS 

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

Telephone (212) 725-2449
arba į bąt kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4144
BRANCH: „
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415' Jos Campau Avenue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
l$pW BRITAIN, CONN. 06052 
971 Shuttle Meadow Ave.

224-0829
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Globe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 
dovanų užsakymus Tarybų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams televizijoms, motociklams drabužiams ir t. t.

Lietuvaitės dailininkės 
tapybos paroda

Pranešama, kad plačiai 
žinoma lietuvė dailininkė 
Natalie Jasiukynaitė ruo
šia tapybos parodą. Ji pra
sidės sekmadienį, rugsėjo 26 
dieną, ir tęsis iki spalio 23 
dienos.

Paroda įvyks The Pen and 
Brush galerijoje, 16 East 
10th St., Manhattane. Ga
lerijos durys bus atdaros 
nuo 1 vai. po pietų iki 5 vai.

Netenka abejoti, kad dau
gelis New Yorko ir apy
linkės lietuvių pasinaudos 
šia proga, susipažinti su 
šios žymios dailininkės kū
ryba. , ..

Rep.

Randasi ligoninėj
B rooklynietė N. Buknie- 

nė gavo žinią nuo A. Rai
los dukros, iš Brockton, 
Mass., kad jos tėvas Anta
nas Raila išvežtas į God
dard ligoninę, Stoughton, 
Mass. Jis ten randasi nuo 
pereito antradienio. Gydy
tojai tikrina jo sveikatą. 
A. Raila yra plačiai žino
mas Brocktone.

“LAISVĖS”
DIREKTORIŲ
POSĖDIS

šį pirmadienį rugpiūčio
30, 4 valandą popiet.

Sekr.

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-8930 
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5482 State Road 

749-8033
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
846 Third Ave.

GR 1-8712 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923 ę
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead * Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347

Pramogų Kalendorius
Rugpiūčio (August) 29 d.

Cranford, N. J.
LLD 54 kuopa ir LLD 2 

apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veiki ą — Lillian Sherelien ė - 
Novak ir Lucy Vaicionienė.

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.
Pattenburg, N. J. 

socialis pobūvis pas 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Įvyks

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 Banketas-Koncer- 

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

IŠNUOMOJIMAI

Išnuomoja kambarį su rakandais, 
patogus kambarys. Duodu privilegi
ją pasigaminti valgį. Gyvenu vie
nas. Dėl daugiau informacijų, pra
šau skambinti: 384-3555. Petras 
Lileikis, 118 So. 3rd Si., apt. 30, 
Brooklyn, N. Y. 11211. (66-69)

Australija ir Naujoji Ze
landija nusitarė iki šių me
tų pabaigos ištraukti visas 
savo militarines jėgas iš In- 
dokinijos ir baigti karo rė
mimą.

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti j Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: ‘‘Laisve”

102-02 Liberty Avė. , %
Ozone Park, N« Y. 11417




