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KRISLAI
Pas filadelfiečius 
Sveikinamas su pabarimu 
Tuščios lovos!
Puikiai pagerbtas 
Gudravojimas skaičiais 
Ar apsimokės?

— A. Bimba —
Jau ši sekmadienį Phila- 

delphijoje “Laisvės” naudai 
pietūs-piknikas. Puiki pro
ga šios plačios apylinkės nuo 
,\'ew Yorko iki Baltimorės lai- 
sviečiams susieiti, pasivaišinti 
ir linksmai praleisti rusgsejo 
t dienos popietę. Vieta jau 
Visiems gerai žinoma. Nesų- 
vilkime filadelfiečių!

Su didėliu susidomėjimu per
skaičiau dar beveik “šiltą,” 
tik iš spaudos išėjusią “Vil
nies” redaktoriaus d r augo 
Stasio J. Jokubkog knygą 
“Tėvų žemė”. Tai labai gra
žiai išleista 278 puslapių įspū
džių iš viešnagės Tarybų Lie
tuvoje knyga, paįvairinta ir 
papuošta daugybe nuotrau
kų. Joje kupina vėliausios in
formacijos apie klestintį Ne
muno kraštą.

Mano nuoširdžiausi sveiki
nimai knygos autoriui. Ma
tau. drauge Stasy, kiek daug 
kruopštaus darbo jūs į sa
vo kūrinį įdėjote.

Bet kartu noriu ir smar
kiai pabarti. Kodėl nebuvo 
iš anksto pasitarta ir susitar
ta su Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komitetu? 
Juk ši puiki knyga labai tin- 
k;A mūsų nariams. Kaip tik 
mes šiems metams knygos dar 
neturime ant rankų. Užtikri
nu, kad nariai džiaugtųsi 
“Tėvų žemę” gavę dar šie
met.

Gal dar galima šią klaidą 
atitaisyti ? Gal dar galima 
knygos atspausdinti ir dėl 
LLD narių 2

štai dar vienas mums “ste
buklas.” Ir tiesiai iš Wa- 
shingtono. .

Sveikatos, Apšvietos ir Ge
rovės Departamento sekreto
rius skundžiasi, kad mes tu
rime per daug ligoninių ir 
per daug jose tuščių lovų. Jų 
išlaikymas mums per metus 
atsieina tris bilijonus šešis 
milijonus dolerių!

Kodėl tos lovos tuščios? 
Ar mums trūksta sergančių
jų? Nesąmonė!

Milijonai sergančių neišgali 
neoninėse gydytis. Tik iš di
džiausios nelaimės žmogus 
pasiduoda į ligoninę, nes jis 
žino, kad iš jos išeis iki gy
vojo kaulo apiplėštas.

Nuo $100 iki $150 vien 
tik lova tik per vieną dieną! 
Kuris mūsų varguomenės na
rys gali ištesėti?

Tuščios lovos. . .

Skaitau “Vilnyje”, kad 
American Society for Metals 
apdovanojo sidabriniu meda
liu mūsų veikėją prof B, F. 
Kubilių “už jo gražų ir pa
vyzdingą pareigų ėjimą toje 
bendrovėje.”

Šia garbinga proga prašo
me draugą Kubilių priimti ir 
nuo visų laisviečių nuošir
džiausius sveikinimus.

Būdavo pranešama iš Sai
gon o, kad tą ir tą savaitę tiek 
ir tiek amerikiečių krito. Da- 
įar pradėta “gudravoti”: 
S<ai, pereitą savaitę 10 žuvo 
mūšiuose, o kiti 14 šiaip mirė 
nuo įvairių priežasčių.

Tarybų Sąjunga kaltina 
Kini j ą nenore j imu del 

rubežių susitarti
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga kaltina Kinijos vadus at
sisakymu susitarti rubežių 
klausimu. Nuolatinius Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
siūlymus Kinijos vadai at
metė.

Rubežių klausimu dery
bos tęsėsi per 22 mėnesius 
ir nieko jos nedavė, nes Ki
nijos vadai visada derybas 
painiojo ir painiojo, kad tik 
nesusitarti.

Kinijos svarbiausias tiks
las dabar įrodyti, kad ji su 
Tarybų Sąjunga yra visai 
bloguose santykiuose ir kad 
ji nori iš kapitalistinių ša

Susidegino kovodamas už 
taiką ir demokratiją

Saigonas.—Danango mies-0 
te susidegino 37 metų vete
ranas Dang, tėvas šešių 
vaiku, c

Prieš susideginimą jis pa
siuntė valdžiai laišką, ku
riame rašo, kad jis tai daro 
protestuodamas prieš karą, 
gindamas demokratiją ir 
taiką Pietų Vietname.

Prieš keletą dienų Saigo- 
ne taipgi karo veteranas su
si d e g i n o protestuodamas 
prieš karą.

Gubernatorius sutiko, 
unijos priešinasi

Washingtonas. — Tex a s 
valstijos gubernatorius 
Smith pradžioje pareiškė 
kovosiąs prieš Nixono algų 
užšaldymą, bet vėliau suti
ko kooperuoti.

Tuo pačiu metu daugiau 
kaip 100,000 skerdyklų dar
bininkų šioje valstijoje ne
sutiko ištraukti reikalavimą 
pakelti algas 25 c. į valandą. 
Jeigu tai nebus padaryta 
iki rugsėjo 1 d., bus paskelb
tas streikas.

132,000 valstijos tarnau
tojų ir mokytojų taipgi gra
sina streiku, jeigu jų algos 
nebus pakeltos rugsėjį 1 d.

Jau nebe taip baisu, ar ne? 
Daug baisiau skambėtų, jeigu 
būtų pranešta, kad kare žu
vo 24 jauni amerikiečiai.

Visi ženklai rodo, kad Ki
nijos vyriausybe jau visai at
virai flirtuoja su Jungtinė
mis Valstijomis ir kitomis ka
pitalistinėmis šalimis. Tuo ji 
nori pabrėžti savo nusistaty
mą prieš Tarybų Sąjungą. 
Taip aiškinamas ir jos šiomis 
dienomis atmetimas sutarties 
dėl nustatymo ir sunormali- 
zavimo tarp Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos sienų. Po daugelio 
mėnesių derybų buvo prieita 
prie susitarimo, bet \ staiga 
Kinijos vyriausybė atmetė 
jos pačios delegacijos priim
tas sąlygas!

Tokia politika tik blogo te
žada ir pačiai Kinijai. 

lių paramos kovai su Ta
rybų Sąjunga. Kinijos va
dai bando įtikinti Jungti
nes Valstijas, kad blogi san
tykiai su TSRS yra labai 
naudingi Jungtinėms Valsti
joms, iš kurių Kinija tikisi 
tam tikrų koncesijų.

Nesus it a r i m a s rubežių 
klausimu yra tiktai žalingas 
taikai išlaikyti, naudingas 
Amerikos agresijai Indoki
nijoje.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos valdžia pareiškė pasi
tenkinimą Vakarų Berlyno 
sutartimi,

Hartford. — Connecticut 
valstijos gubernatorius Me
škiu pasirašė bilių, kuris 
panaikina pajamų taksus, 
bet pakelia prekių taksus 
iki 6.5 proc.

Venerinių ligų epide
mija plečiasi

Albany, N. Y. — Įvairių 
venerinių ligų epidemija di
dėja New Yorko valstijoje, 
raportuoja Sveikatos depar
tamento biuro valstijinis di
rektorius dr. Hinman.

Gonorėja sergančių sie
kia virš 300,000, daugiausia 
moterų. 1970 metais užre
gistruota 4,100 sergančių si
filiu. Tai apie 40 proc. dau
giau kaip 1969 m.

Dr. Hinman nurodo, kad 
nemažai venerinėmis ligo
mis sergančių nežino, kad 
turi ligą arba nenori rapor- 
tuotis.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas pareiškė 
nepasitenkinimą dėl Egipto, 
Libijos ir Sirijos susijungi
mą į federaciją, kuri galės 
sėkmingiau kovoti prieš Iz
raelio agresiją.

Airija siekia vienybės
Dublinas.--Airijos prem

jeras Lynch čia tarėsi su 16 
Šiaurės Airijos katalikų 
parlamento narių dėl visos 
Airijos tautos vienybės.

Šiaurės Airijos prijungi
mui prie Airijos planą pasi
tarime nustatė, kad Šiaurės 
Airijos katalikai pravestų 
visur civilinį nepaklusnumą, 
niekur nekooperuotų su ci
vilinėmis įstaigomis, visur 
reikalautų vienybės Su Airi- 
ja. _________

Blackpool, Anglija. —Po
licijos viršininkas buvo už
muštas ir du policistai su
žeisti bandant sulaikyti 
brangių papuošalų krautu
vės apiplėšimą.

Jacksono nužudymas sudaro
Angelai Davis pavojų

San Francisco, Calif. — 
Atrodo, kad negras militan- 
tas J a c k s o n a s buvo San 
Q u e n t i n kalėjime tiksliai 
nužudytas, kad jis jokio re
volverio neturėjo. Jis buvo 
žiaurių kalėjimo sargų au
ka.

Pagarsėjęs ameri kietis 
rašytojas James Baldwin 
kaltina kalėjimo sargus ir 
viršininkus už Jacksono nu
žudymą. Baldwin netiki, 
kad Jacksonas turėjo revol
veri.

Jacksono motina sako, 
kad jos sūnaus kūnas buvo

TARYBŲ LIETUVOJE
Svečiuose — Japonijos 

socialistai
Vilnius, (ELTA). — Vie

šinti Tarybų Sąjungoje Ja
ponijos Socialistų partijos 
delega c i j a , vadovaujama 
šios partijos Centrinės kon
trolės komisijos pirmininko 
Dzengoro Simagamio, atvy
ko į mūsų respublikos sosti
nę.

Svečiai iš Japonijos prie 
Lenino paminklo padėjo gė
les. Susipažindami su Vil
niumi, jie apžiūrėjo sena
miestį, jo architektūros pa
minklus, lankėsi naujųjų 
statybų rajonuose, etnogra
fijos muziejuje.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
valdžia užgyrė Vakarų Ber
lyno sutartį, kuri gali su
teikti progų artimiau koo
peruoti su Vakarų Vokieti
ja.

Alytaus šaldytuvų gamykla šį penktadienį padidina 
buitinių šaldytuvų gamybą pusketvirto karto. Baigiami 
statyti nauji didžiuliai įmonės korpusai, montuojami 
įrengimai, automatinės linijos. Pradėjusi dirbti visu pa
jėgumu, įmonė pateiks vartotojams kasmet po 300,000 
įvairių markių šaldytuvų.

Nuotraukoje: šaldytuvų “Snaige-8” surinkimo kon
vejeris. Techninės kontrolės skyriaus meistras Vytau
tas Umivalnikas tikrina šaldytuvus.

K. Liubšio nuotrauka

baisiai sudaužytas, sunkiai 
atpažįstamas. Sargai nužu
dė jį, sako motina.

Angela Davis komentuo
ja, kad Jacksonas buvo drą
sus ir pavyzdingas kovoto
jas. Jis buvo Juodųjų Pan- 
therių maršalas ir kalėjime 
drąsiai kovojo prieš rasinę 
diskriminaciją.

Jacksono nužudymas su
daro dabar Angela Davis 
gyvybei pavojų. Ji taipgi ka
lėjime drąsiai kovoja prieš 
skriaudas, prieš sąmokslą 

|su ja susidoroti.

o---------------- ,— ------------ .—
Washingtonas. — Nixono 

administracija atmetė už
sieniečių siūlymą pąkelti 
aukso kainą, kaip priemonę 
mažinti tarptautinės valiu
tos krizę. T

Kova su policija
Jeruzale. — Keletas šim

tų žydų išėjo į demonstraci
ją prieš Izraelio Valdžios 
palaikomą jiems diskrimi
naciją. Policija juos puolė. 
Nemažai sužeistų ir areš
tuotų.

Jie protestuoja, kam val
džia diskriminuoja tieeuro- 
pinius žydus. Jie sudarė sa
vo Juodųjų Panterių orga
nizaciją kovai prieš diskri- 
minizaciją.

Jakarta. —Indonezija nu
vertino savo pinigus 10 
procentų.

Vietnamo patriotų jėgos 
pradėjo ofensyvą prieš 

amerikiečių bazes
Saigonas.— Amerikos mi- 

litarinė komanda skelbia, 
kad Vietnamo patriotų jė
gos pradėjo savo ofensyvą 
prieš amerikiečius ir Pietų 
Vietnamo militarines jėgas.

Partizanai išdinamitavo 
amerikiečių amunicijos san
dėlius penkiose bazėse. Jie 
įsiveržė į Cam Ranh Bay 
ir ten sunaikino amunicijos 
sandėlį, kartu s u n a i k i n o 
amerikiečių įrengimus už 
185 mylių nuo Saigono.

Patriotai taipgi sunaikino 
didelę amerikiečių bazę Da 
Nange. Nemažai amerkie- 
čių sužeidė.

Bado streiku reikalauja 
sumažinti kauciją

Camden. N. J.—šešios ka-0
linės, areštuotos už drafto 
sąrašų bandymą sunaikinti, 
paskelbė bado streiką.

Jos nusitarė badauti, iki 
bus sumažinta joms kauci
ja. Dabar nustatyta kaucija 
nuo $5,000 iki $15,000.

Seattle, Wash. — Walla 
Walla kalėjime sustreikavę 
kaliniai reikalavo reformų, 
kurias po 10 dienų streiko 
laimėjo.

— ———

Premija už širdies 
persodinimus

Maskva. — 24-ame Tarp
tautiniame Chirurgų kong
rese amerikietis daktaras 
Shumway už širdies perso
dinimus gavo Rene Le riche 
premiją.

Robert Danis premiją ga
vo tarybinis mokslininkas 
Vokovas už sulaužytų kau
lų gydymą ultra garsu. 
Daugiau kaip 500 tokių ope
racijų Tarybų Sąjungoje 
buvo sėkmingai padaryta.

Ft. Meade, Md. — Karo 
teismas pradėjo nagrinėti 
pulkininko Hendersono by
lą. Jį kaltina dalyvavimu 
civilinių skerdynėse MyLai 
kaime, P. Vietname.

Užmušė 8 studentus
La Paz. — Bolivijos ar

mijos ir oro jėgos užpuolė 
San Andrės universiteto 
studentus, priešingai nusis
tačiusius militarinei dikta
tūrai. Studentai buvo užsi
barikadavę.

Jie buvo apšaudyti. To 
pasėkoje 8 studentai už
mušti, 25 sužeisti. Valdžia 
skelbia, kad studentų pasi
priešinimas buvo sukriušin- 
tas. : : /.

New Yorkas. — Plieno 
trustas pasitenkinęs prez. 
Nixono algų-kainų užšaldy
mu tuoj po to, kai plieno 
kaina buvo pakelta 8 proc.

Patriotų militarines jėgos 
puolė 8 Saigono militarinius 
įsitvirtinimus ir miestelius, 
nemažai nuostolių priešui 
padarė.

Beirutas. — Jordano ka
ralius Husseinas pareiškė, 
kad jo valdžia nesiskaitys 
su Palestinos partizanų rei
kalavimais griežčiau kovo
ti Izraelio agresiją.

Havana. —Kubos revoliu
cinė valdžia nusitarė visais 
galimais būdai s remti Bo
livijos revoliucinį judėjimą 
prieš militaristų valdžią.

Vakarų Berlynas. — Čia 
sustreikavo keletas šimtų 
daktarų. Kovoja už geres
nes darbo sąlygas.

Bernadette Devlin— 
nevedusi motina

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Nevedusi Bernadette Dev
lin, 24 metų parlamento na
rė, pagimdė mergaitę, kuri 
turėjo gimti spalio mėn. 
Motina niekam nesako, kas 
tos mergaitės tėvas.

Devlin pasakė, kad ji jau
čiasi gerai ir už poros dienų 
galėsianti kalbėti masiniuo
se protesto susirinkimuose, 
ginant katalikų teises.

Vėliausios 
Žinios

Tokyo. — Japonijos fi
nansų ministras Miruta ra
gina šalies gyventojus gar
bi n g a i perkentėti sunku
mus, kuriuos pagimdė Ame
rikos “naujoji ekonominė 
politika.”

New Yorko, New Jersey 
ir Connecticut valstijose ne
darbas yra pasiekęs aukš
čiausią laipsnį per pasta
ruosius 18 metų. Ir padė
ties pagerėjimui perspekty
vų dar vis nesimato.

Maskva. — Tarybinė dele
gacija su prezidentu Pod- 
gornu priešakyje vyks į š. 
Vietnamą s p a 1 i o menesį. 
Pranešime delegacijos misi
jos tikslas nepaaiškintas.

Brondisi, Italija. — Kilus 
gaisrui keleiviniame laive 
Heleanna žuvo 24 žmones. 
Laive buvo 1,100 žmonių. 
Valdžia suareštavo laivo 
kapitoną, kai jis bandė pa
bėgti iš Italijos.

Harrison, N. Y. — Trys 
jauni policistų sūneliai iš
skerdė kralikus ir kitus ma
žus gyvulėlius zool o g i j o s 
parke. Visi trys areštuoti.
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Kapitalistai žinojo iš anksto
DABAR jau aišku, kad didžiosios korporacijos ir 

kompanijos buvo iš anksto Nixono administracijos in
formuotos apie įvedimą kainų ir algų kontrolės. Prieš 
rugpiūčio 15 d., kada prezidentas per radiją paskelbė, 
kad jis įvedė tokią kontrolę, staiga automobilių kompa
nijos paskelbė, kad jos pakėlė kainas ant visų 1972 metų 
automobilių. Panašiai pasielgė ir kitos didžiosios pramo
ninės korporacijos. O kitos pranešė, kad jos ruošiasi 
savo gaminių kainas pakelti, j? u

Na, o pagal prezidento “kontrolę,” pakeltas kainas 
nereikia numušti. O tie, kurie prieš rugpiūčio 15 paskel
bė, kad ruošiasi kainas pakelti, taip pat gali jas pakelti.

Šitaip buvo valdžios patarnauta kapitalistams. Tik 
darbininkams uždrausta reikalauti algų pakėlimo. Netgi 
reikalaujama, kad tie darbininkai, kurie daug pirmiau, 
negu kontrolė buvo paskelbta, pradėjo streikuoti už algų 
pakėlimą, atsisakytų tokio reikalavimo ir grįžtų į darbą. 
Kaip tik dėl to organizuoti darbininkai labiausiai pasi
piktino šia “kontrole.” Praktikoje ji kontroliuoja tiktai 
algas. Kainos tebekyla.

Senatoriaus klaida
GEORGE McGovern, senatorius iš South Dakota, 

skaitomas bene pažangiausiu šios šalies Senato nariu. Ir 
gerai, kad jis siūlosi Demokratų partijai kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezidentus 1972 metų rinkimuose.

Iki šiol is visų Demokratų partijos šulų jis aiškiau
siai ir griežčiausiai pasmerkė Vietnamo karą ir reikala
vo Amerikos jėgas be delsimo iš ten ištraukti.

Bet štai rugpjūčio 15 dieną spaudoje pasirodo jo 
pareiškimas, kad jis Vietnamo karo nebeskaito svarbiau
siu prezidentiniuose rinkimuose klausimu. Jis žada savo 
kampanijoje už nominacijas beveik nieko nebekalbėti apie 
šį karą. Visą savo dėmesį nuo dabar jis nukreipsiąs į 
šalies vidines problemas — ekonomines ir socialines. Jis 
sako, kad šie klausimai nuspręs, kas laimės rinkimus.

Mums atrodo, kad senatorius daro klaidą. Jis klysta, 
kai jis mano, kad Vietnamo karas 1972 m. rinkimuose 
bus beveik užmirštas. Jis klysta, kai jis mano, kad bus 
galima išspręsti nors vieną didžiąją ekonominę arba 
socialinę šalies problemą, kol ši skerdynė tęsiasi, kol 
bilijonai ir bilijonai dolerių bus jai sušeriama, jau ne
kalbant apie jos moralinę įtaką į šios šalies žmones.

Kaip reikia suprasti šį senatoriaus nuomonės pakei
timą? Nejaugi jis pradeda pasitikėti, kad Nixonas iš 
tikrųjų rimtai stengiasi šį karą užbaigti, ir todėl rinki
muose nereikia jo pažadais abejoti.

GRAŽIAI APIE RAŠYTO
JO PHIL BONOSKIO 
KNYGĄ

Labai gerai, kad mūsų 
Amerikos lietuvių šeimos 
sūnaus rašytojo Phil Bo- 
noskio knyga “From Vil
nius to Hanoi” tapo išver
sta į lietuvių kalbą ir iš
leista Tarybų Lietuvoje. 
Ją į lietuvių kalbą išvertė 
mūsų “Laisvės” bendradar
bis J. Subatavičius. Knyga 
lietuviškai— “Nuo Vilniaus 
iki Hanojaus.” Neabejoja
me, kad Lietuvoje ji susi
lauks didelio pasisekimo. 
Kaip žinia, rašytojas Bo- 
noskis lankėsi Vakarų Viet
name ir Tarybų Lietuvoje 
ir savo įdomius įspūdžius 
sudėjo į knygą.

Savaitraštyje “Literatūra 
ir menas” (rugp., 14 d.) Ni
jolė Blaževičiūtė savo trum
pą Bonoskio knygos recen
ziją baigia šiomis pastabo
mis:

“Mums, gyvenantiems šaly
je, kur plačiai išvystyti demo
kratizmo principai, kur visus 
jungia šviesus brolybės jaus
mas, kartais gal kiek neįpras
tai atrodo taip dažnai akcen
tuojama lygybė, laisvė, sava
rankiškumas. Mes jau prie 
daug ko pripratom, kartais 
gal net pamirštam, kokia ne
lengva kaina buvo iškovota 
mūsų ši diena. Ir šiuo atžvil
giu ne vienas F. Bonoskio 
knygos įpuslapis paskatins 
mus susikaupti ir pagalvoti.

Lietuvių skaitytojas dėkin
gas F. Bonoskiui už tai, kad 
jis, stiprindamas ryšius su tė
vų žeme, pasakė pasauliui 
daug teisingų žodžių apie 
mūsų kraštą ir apie širdžiai 
brangų kovojantį Vietnamą. 
Lauksime naujų rašytojo kny
gų, primenančių, raginančių, 
mokančių gyventi;”

JIEMS ŠIS BIZNIS 
NEPAVYKO

“Vilnies” redaktorius Vin-

Žinokite, kad būsite su vilti
PREZIDENTO Nixono rugpiūčio 15 dieną paskelbta 

“kainų ir algų kontrolė” turi tęstis tiktai 90 dienų. Per 
tą laiką darbininkams uždrausta reikalauti aukštesnių 
algų.

Bet kas bus po tų devyniasdešimt dienų? Ar viskas 
vėl bus palikta “dievo “valiai”?

Šis klausimas labai svarbus. Jis jau plačiai disku
tuojamas spaudoje. Į jį, tiesa, dar tik puse lūpų, jau 
atsakė Komercijos departamento sekretorius Mr. Mau
rice H. Stans. Jis sako, kad “kokia nors kontrolė turės 
pasilikti” ir ateityje.

L Digrio kelionės
Koncertuoti į Vokietijos 

Demokratinę Respubliką iš
vyko Lietuvos TSR nusi
pelnęs artistas Leopoldas 
Digrys. Pakvietimas groti 
šalyje, turinčioje senas var
gonavimo tradicijas, atėjo 
neatsitiktinai. Jau ankstes
niais metais L. Digrys yra 
gražiai pasirodęs J. S. Ba
cho konkurse Leipcige, G. 
F. Hendelio muzikos festi
valyje Halės mieste.

Populiaraus Tarybų šaly
je lietuvių vargonininko L. 
Digrio vardas pirmą kartą 
užsienyje tapo žinomas 1963 
metais, kai jis koncertavo 
Turku ir Tamperės (Suo
mija) miestuose, padarė 
įrašus Helsinkio radijuje. 
Po trejų metų L. Digrys 
sėkmingai debiutavo Lenki
jos miestuose (Varšuvoje 
ir Vroclave), o 1968 metais

išgarsėjo tarptautiniame 
P rombo r ko (Lenkija) var
gonų muzikos festivalyje. 
Dar po metų Digrys vėl da
lyvauja tarptautiniame 
Varšuvos festivalyje, ir 
lenkų spauda vertina jį kaip 
aukščiausio lygio atlikėją, 
ypač kaip puikų J. S. Ba
cho muzikos interpretato
rių.

Lenkų recenzentų nuomo
nę apie nepaprastas L. Di
grio muzikavimo galimybes 
patvirtino ir kupina susi
žavėjimo šveicarų spauda 
po jo įspūdingo pasirodymo 
1969 metų tarptautiniame 
Liucernos festivalyje, gast
rolių Ženevoje, Bilyje ir ki
tuose miestuose. Nemaža 
komplimentų L. Digriui teko 
ir šiemet vykusiame J. S. 
Bacho muzikos festivalyje 
Vokieti j os Fed e r ą c i n ė j e 
Respublikoje^, Bremeno 
mieste.

ir Angliškojo puslapių re
daktorė— kuri redagavo* 
jau ne vieną mūsų kores
pondenciją į šiuos puslapius.-'

Antanas su žmona Or- 
lensai, kurie šiems me
tams mums užprenumera
vo “Laisvę” ir atsiuntė šį 
“Laisvės” 60-mečio jubilie
jinį albumą.

“Laisvės” albumo gavimo 
proga norime nuoširdžiai 
padėkoti per Jūsų laikraš
tį visiems paminėtiems mū- 

Isų geradariams u z tai, kad 
lanko mus “Laisvė”, kad 
mūsų rašinėlius jau spaus
dina pažangieji Amerikos 
lietuvių laikraščiai. Ypa
tingai širdingas lietuviškas 
ačiū A. Orlensui už pri- 
siuntimą “Laisvės” albumo.

Tegyvuoja “Laisvė,” o jos 
redaktoriams, bendrad a r - 
biams ir rėmėjams linkime 
geros sveikatos!

A. ir J. Ručinskai 
Rozalimas 
1971 m.rugpiūtis

Labai gaila, kad ameri
kiečiai lietuviai kompozito
riai šiems kolektyvams ne
parašo jokio kūrinio. O 
būtų labai malonu repertu
are turėti ir mūsų išeivių 
kūrinių, kas dar labiau pri
sidėtų prie ryšių su 
va stiprinimo.

Mūsų mokykloje 
respublikinio masto 
goginiai skaitymai, 
metu buvo skaitomi ge
riausi Lietuvos pedagoginių 
mokyklų mokinių darbai 
įvairiausiais dėstymo meto
dikos klausimais.

Svečiavosi ir tolimos Ud- 
murtijos, Debiosų pedago- 
goginės mokyklos atstovai. 
Labai įdomu buvo išgirsti 
mums nepažįstamą udmur- 
tų kalbą, pasakojimus apie 
pačią Udmurtiją, papročius, 
mokyklos, darbą ir t. t.

Neseniai pro Kapsuką 
nusidriekė tarptautinių dvi
račių rungtynių trasa. Kap- 
sukiečiai labai nuoširdžiai 
ir svetingai priėmė sve
čius, už tą nepaprastą sve
tingumą, vaišingumą ir ge
rą organizaciją buvo apdo
vanotas specialia dovana — 
krištoline vaza. Tokią do
vaną kapsukiečiai laimi an
trą kartą.

“Sūduvos” foto klubo na
riai. R. Rusteika, J. Šid
lauskas, R. Vilčinskas, V. 
Žukauskas ir šių eilučių au
torius per pusdienį paruošė 
įdomų šių tarptautinių var
žybų foto stendą, kuris vi
siems dalyviams labai pa
tiko.

Oras, deja, pasitaikė pras
tas, 1 i j o, o išvykstant, kaip 
tyčia, po starto komandos 
dėjo lietus, kaip iš kibiro. 
Tačiau sportininkai išva
žiavo laikrodžio tikslumu.

Tiek šiam kartui.
Jūsų

V. Gulmanas

Gerb. Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Gaunu “Laisvę” regulia
riai, už ką širdingai dėko
ju. Džiaugiuosi, kad atkak
liai dirbat, nenu leidžiat 
sparnų. Sėkmės Jums drau
gai.

Labai įdomūs ir geri yra 
Jūsų apžvalginiai straips
niai “Kas ką rašo,” iš ku
rių gali susidafyti vaizdą 
apie mūsų išeivijos spaudą, 
jos keliamas problemas. Ne
norom nusišypsai, kai pa
skaitai “Draugo,” “Naujie
nų” ir kitų kai kuriuos iš
puolius prieš mus. Sakysim, 
kad ir apie lenininę balan
džio 17 d. talką. Ar čia yra 
kas nors blogo, smerktino? 
Reikėjo pažiūrėti, su kokiu 
ūpu, nuotaika dirbo kapsu- 
krečiai ir bendrai visa Lie
tuva. O padaryta, tvarkant 
aplinką,«tikrai nemažai ir 
tai jaučiasi. Tokios talkos 

rą klausimo 1972 metų rin- yra normalus dalykas, pa
dirbėti fiziškai labai malo
nu, tai puikus poilsis po 
įtempto protinio darbo. Gal 
būt ir kai kurie išeivijos 
“vaduotojų” politiki e r i a i, 
smagiai fiziškai padirbėję 
su visais tarybiniais žmonė
mis, imtų realiau žiūrėti į 
gyvenimą.

Pas mus, Kapsuke, buvo 
visa eilė didesnių ir mažes
nių jubiliejų, įdomių susi
tikimų, apie kuriuos norė
čiau šiek tiek parašyti.

Kapsuko cukraus fabri
ko vyrų choras “Garsas” at
šventė savo dešimtmetį. Tai 
populiarus kolektyvas, pa
vyzdinis, nors dirba sun
kiai, bet dainu^j'a gražiai 
tiek smulkesnės, ^aek stam
besnės formos kūrinius. Šį 
chorą sukūrė ir ilgesnį lai
ką jam vadovavo Kapsuko 
pedagoginės mokyklos dės
tytojas K. Knoras. Šiuo 
metu su choru dirbo dėst. 
V. Pocius.

Kapsuko buitinio aptar
navimo kombinato mišrus 
choras (vad. dėst. K. Kno
ras) atšventė savo penkių 
metų jubiliejų. Tai dar, pa
lyginti, jaunas kolektyvas, 
bet dainuoja gražiai su ug
nele.

Vienas žymiausių įvykių 
miesto kultūriniame gyve- 
me — Kapsuko vaikų cho
ro “Vyturėlio” dešimtme
tis. Pritariant LTSR Vals- 

Pra- tybinės filharmonijos ka
meriniam orkestrui buvo

dimis, kitaip sakant, tragiškai 
senstančių.
Dulkinas sako:

Teisus yra direktorius. Ko
dėl mergaitės mažiau linku
sios į sportą? Rasi tai pri
klauso nuo fiziologinių skirtu
mų : jos greičiau bręsta, grei
čiau atsiranda “rimtesnių’’ 
rūpesčių, labiau drovisi — 
gėda nevikrumo, apkūnumo. 
Pagaliau dauguma sporto ša
kų — vyriškos, reikalaujan
čios ištvermės ir jėgos. Mer
gaitėms fizinis lavinimas — 
nemėgiamiausia
skundžiasi, kad sportuoti 
ku, visaip jo vengia.

pamoka:
sun-

KOVA TURI EITI 
ABIEMIS FRONTAIS

Pažangiųjų Amerikos 
žmonių leidžiamas dienraš
tis “Daily World” (rugp. 26 
d.) kritikuoja senatoriaus 
McGoverno nuver tinimą 
kovos prieš Vietnamo ka-

kimuose. Kaip žinia, jis 
pareiškė, kad jis siekdamas 
prezidentinės kandidatūros, 
pirmoje vietoje statys na
minius ekonominius bei so
cialinius klausimus.
“Betgi karas tebeina,” sa

ko “Daily World.” “Tūks
tančiai Azijos žmonių jame 
tebežūna. Amerikos karei
viai tebemiršta. Antikarinės 
kovos tikslas buvo — ir, 
mes tikime, toks pat tikslas 
buvo ir sen. McGovern an
tikarinių pastangų — šiam 
karui padaryti galą. Nebu
vo tikslas tik išrinkti 
prezidentu asmenį, kuris 
trokšta būti prezidentu.

Amerikos žmpnės privalo 
kovoti abiemis frontais — 
prieš karą ir prieš ekono
minę katastrofą. To. pa
ties mes turinįe reikalauti 
ir iš sen. McGoverno arba 
bet kurio kito kandidato į 
prezidentus.”

Aišku, kad nuvertinda-
cas Andrulis savo kolumno- mas antikarinį frontą, sen. 
je “Kasdien” (rugp. 19 d.) McGovern praras pasitikė-
sako:

Turkija teis Bražinskus 
kaipo kriminalistus, o ne po
litinius pabėgėlius. Jie nužu-į 
dė lėktuvo palydovę. Pašovė 
vieną lakūną. Jie padėjo pa- 
vojun visus lėktuvo keleivius, 
ginklu versdami skristi iš T. 
S.R.S. į Turkiją.

“Veiksniai” garbino juos 
kaip herojus ir stengėsi iš
gauti juos naudojimui čia “va
davimo” pasipinigavimui. Bet 
nepavyko. Jie pridarė išlaidų, 
važinėdami Turkijon, bet vi
sa tai eis vadavimo sąskaitom 
tik jau bus sunkiau gauti au
kų.

KODĖL TRAGIŠKAI 
SENSTA MERGAITĖS

Tokį klausimą stato žur
nale “Švyturys” (nr. 15, 
1971) A. Dulkinas. Iš pa
sikalbėjimo su kai kuriais 
mokyklų vadais^ jis prieina 
išvados, jog čia “kaltas” 
sportas. Jis paduoda nuo
monę Tauragės I vidurinės 
mokyklos direktoriaus, ku
ris sako:

Mano manymu, viena svar
biausių mokyklos sporto prob
lemų — mergaičių sportas. 
Taip, taip. Sporto jos tiesiog 
vengia? Nekalbėkim apie ma
žumą : sporto mokyklų moki
nes, komandų nares. Svar
biausia —- jos būna kur 
pasyvesnės pamokose, o
klasinėje sporto veikloje be
veik visai nedalyvauja.
rėk, per pertraukas ar šiaip 
laisvalaikiu berniukai noriai 
bėga į kiemą, krepšinio aikš
teles, o mergaitės sėdi, skai
to knygas. Pastebėta, kad 
daugėja aptukusių mergaičių, 

J. Ragauskas abejingų, šlubuojančiomis šir-

kas
UŽ-

žiū-

Lietu-

vyko 
peda- 
kurių

Įvairenybes
I Vienas Londono lombardo 
direktorius papasakojo įdo
miausią įvyki iš savo darbo 
praktikos. Kartą rytą į lo- 
bardą atėjo jaunuolis ir 
pardavė brangią fotokame
rą, o už pinigus nusipirko 
žiedus. Dieną jis atėjo su 
nuotaką, užstatė žiedus, at- 
pirko kamerą ir nufotogra
favo jaunąją vedybų dienos 
atminimui. Vakare jis vėl 
atbėgo — užstatė kamerą 
ir jaunosios vestuvinį ap
darą: re ik ė j o apmokėti 
vestuvių išlaidas.

. ■ v • -

jimą daugelyje antikariniai 
nusiteikusių žmonių.

NE Už DIRBANČIUO
SIUS, BET PRIEŠ JUOS

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugp. 25 d.), kaip ir 
buvo tikėtasi, prezidento 
Nixono “naują ekonominę 
programą” karštai sveikina 
ir smerkia tuos, kurie ją 
kritikuoja ir atmeta, 
šome:

u

kymas geras ir
Jis neleidžia kelti nei pre
kių kainų, nei algų. Stabi
lizuotas doleris patikrintų 
santaupų patikimumą atei
čiai. Tai gerai supranta 
darbininkai, bet to nenori 
nepatriotiški ir ne darbi
ninkų naudai veikią unijų 
vadai. Jie ir toliau steng
iasi kirsti šaką, ant kurios 
sėdi 80 milijonų Amerikos 
dirbanči ų j ų , įskaitant ir 
juos pačius.”

Dažnai mes irgi kritikuo
jame mūsų darbo unijų va
dus. Bet šį kartą jie, išsto
dami prieš Nixono progra
mą, teisingai gina dirban
čiųjų reikalus. Jie teisingai 
sako, kad prezidento įvesta 
kontrolė pamat i n i a i nu
kreipta prieš darbininkus. 
Ja jau gražiai naudojasi 
korporacijos ir kompanijos 
padidinimui savo pelnų.

al-
gy-

Suomių ir švedų gydytojų 
grupė 10 metų Stokholme 
į magnetofono juosta už
rašinėjo mažų vaikų verks
mą. ‘ Paaiškėjo, kad sveikų 
kūdikių verksmas skiriasi 
nuo sergančių. Buvo suka
tas aparatas, kuris skirsto 
verksnius į normalius, įtar
tinus ir liguistus. Gydyto
jai tikisi, kad netrukus šis 
aparatas bus naudojamas 
kiekvienoje vaikų klinikoje.

“JAV prezidento patvar- atlikta V. Brazipsko chore- 
teisingas. ografine siuita “Piemenėlių

dienos” ir H. Purcell’o ope- 
ra-kantata “Karalius Artū
ras.” Vaikai dainavo pasi
gėrėtinai, tiek choro vado
vas dėst. A. Uzėla, tiek or
kestro dirigentas S. Sondec
kis ir patys atlikėjai gavo 
daug gėlių, sveikinimų.

Coyhaiųūe, Čilė. — Vul
kanas pradėjo smarkiai me
sti lavą. Prie vulkano gyve
nusių 250 valstiečių žuvo. 
500 valstiečių spėjo pasi
traukti.

RUGIAPIŪTĖ
Jau žaidžia spindulys languos 
Ir girgžda svirtys kreivos.
Iškėlę saulę virš galvos, 
Beržai ant kalno rąi'vos.

Iš kaimo atpūtė rytys 
Ir talkininkų dainą. 
Atlydi keleliu, būrys 
Rugių laukan kombainą.

c

Dosniai mums ž«mė atmokės 
Už rūpesčius ič triūsą, 
Ji žemdirbių šviesi viltis, 
Tikra motulė mūsų.

Šiendieną pluša net vaikai, 
Šaunuolius darbas giria, 
Tarytum Baltijos laivai 
Lauku kombainai irias.

Vyt. Blinkevičius 
Iš “Valstiečių laikraštis’

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija,

Jubiliejinis “Laisvės” 
bumas pasiekė ir mus, 
venančius Lietuvos perife
rijoje—Rozalime. Jau daug 
apie jį buvo rašyta “Laisvė
je” bei kituose laikraščiuo
se, todėl netikslinga jį smul
kiau aprašinėti. Tai ver
tingas pažangiųjų Ameri
kos lietuvių rašytinis pa
minklas apie jų pačių nuei
tą kelią, apie jų kovas už 
geresnj darbo žmonių gyve
nimą, aie tėvynės ilgesį bei 
norus jai padėti. Vartyda
mi albumą užtinkame ne
mažai mums girdėtų pa
vardžių iš “Laisves” laik
raščio. Radome pavardes 
asmeniškai mums pažįstamų 
žmonių bei tų, su kuriais 
susipažinome per laiškus. 
Norime paminėti šiuos mū
sų geradarius.

I)r. A. Margeris — pir- 
masis patalpinęs mūsų laiš
ką pažangioje Amerikos 
lietuvių spaudoje ir at
siuntęs mums savo parašy
tas knygas iš Amerikos 
maždaug prieš 14 metų.

Radę “Tiesoje” Alisės Jo
nikienės pavardę ir adresą, 
kreipėmės į ją prieš 10 me
tų dėl “Laisvės” ir “Vil
nies” gavimo. Ji patenki
no mūsų prašymą ir tapo
me šių laikraščių skaityto
jai.

V. ir M. Railai, pernai 
asmeniškai mus aplankę ir 
paskatinę bendradarbiauti 
pažangiojoje Amerikos lie
tuvių spaudoje.

Ksavera Karosienė—da
bartinė “Vilnies”

Viename Tanzanijos mies
telyje kilo juoko epidemi
ja. Kadangi ji paplito iš 
vietinės vaikų mokyklos, tai 
reikėjo dešimčiai dienų nu
traukti mokslą. Per pasta
ruosius keletą metų epide
mija kyla nebe pirmą kar
tą. Gydytojai pripažįsta, 
kad iš tikrųjų galima nu
mirti iš juoko. Iki šiol ne
nustatyta, kas sukelia juo
ko konvulsijas. Įtariama, 
kad gali būti nežinomas vi
rusas.

Tai atsitiko Kirgizijo
je virš kalnų kaimėlio 
Oi Talo. Lėktuvas AN - 2 
skrido įprastu maršrutu 
ir pradėjo leistis. Staiga 
lėktuvo įgula dešinėje bor
to pusėje pastebė jo du 
didžiulius erelius: paukš
čiai pradėjo atakuoti lėktu
vą. Lakūnas R. Chamito- 
vas staigiai pasuko šturva
lą, norėdamas atitrūkti nuo 
netikėtų persekiotojų: lėk
tuvo susidūrimas su ere
liais 3,200 metrų aukštyje 
nieko gera nežadėjo. Staiga 
stambesnis erelis krūtine 
trenkėsi į sparną. Nuo smū
gio lėktuvas sudr e b ė j o, o 
paukštis nukrito žemėn. 
Lėktuvas nusileido sėkmin
gai. Surado nukritusį ere
lį. Tai buvo iš Indijos at
skridęs kondoras.

Pakalbinkite savo kaimynttf 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais- 

Moterų’vę.” Jie Jums bus dėkingi

•J
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/ Bruožai iš kelionės
f Mūsų kelionė-atostogos ei- apie jas.) Pradėjom klau- 
na sėkmingai. Jau pasie- sinėti, kur čia žirnių laukai 
kėm ir aplankėm kai kurias ir kur juos galima matyti?

Gavom atsakymą, kad pa
vėluota, nes žirniai jau 
nurinkti ir sudoroti...

Amerikos ekonomija la
bai keista ir be tvarkos: 
viskas atliekama mašinomis,

vietoves šiaurėje. Pasima- 
tėm su kai kuriais mūsų bi
čiuliais ir giminėmis.

Pirmiausia sustojom pas 
mūsų anūkėlius ir žentą 
Eugene Brown, Greenville, 
Ohio. Mūsų dukrelė mirusi]kuomet miestuose ir kaimuo- 
jau prieš 4 metus, žentas E.
B. gražiai auklėja vaiku
čius.

Čia paviešėjom keletą die
nų ir išsivežėm vaikučius 
(anūkėlius) savaitei laiko 
prie gražaus ežero — Lake 
Michigan, pasimaudyti ir 
pabėgioti. Ta proga aplan
kėm kai kuriuos mūsų se
nus pažįstamus Michigane. 
Veikėją ir darbuotoją Ami- 
liją Drobienę, Stevensville, 
Mich., radom linksmą ir 
svetingai nusiteikusią, gra
žiai mus priėmė. Ačiū jai. 
Šia proga sutikom seną pa
žįstamą ir veikėją Thomą 
’Millerį ir jo žmoną iš New 
Buffalo, Mich. Kaip ir mes 
visi, jis skundžiasi silpna 
sveikata, bet mintys gyvos, 
našios, kaip ir jaunatvėje. 
Malonu buvo su juo su
sitikti.

Tikslas buvo aplankyti ir 
Margaretos brolį Petrą Li- 
nevičių, kuris gyvena ir dir
ba Chicagoje, bet turi savo 
vasarnamį arti Lake Michi
gan ežero, Sawyer, Mich. 
Jis čia leidžia atostogas. 
Pasimatėm, paviešėjom ir 
vėl leidomės į kelionę, pas 
kitą Margaretos brolį Jur
gį Linevičių, kuris taip pat 
gyvena ir dirba Chicagoje, 
o vasaros atostogas leidžia 
Fall River, Wis., prie gra
žaus Tinginystės ežero (La
zy Lake). Šis vardas šiam 
ežerui tinka, nes jis randasi 
tarp aukštų ąžuolų ir kle- 

kur miestiečiai atvyks
ta slėptis nuo miesto dul
kių, triukšmo ir nuo visko, 
kas miestą kankina—slegia.

Wisconsin© valstija iš vis
ko panaši į Lietuvą: daug 
ežerų, miškų ir derlingos 
žemės. Čia sėjami žirniai, 
sodinamos bulvės ir kitos 
mums jau labai žinomos ir 
mielos kultūros.

Pasisvečiavę, pasėdėję po 
šimtamečiais ąžuolais, su
manėm apvažiuoti-apžvelg- 
ti apylinkę. Norėjom pama
tyti Wisconsin© žirnius, ku
rie yra tokie garsūs: švieži, 
konservuoti arba šaldyti, 
visada turi pirmenybę prieš 
visus kitus žirnius.

O nemažiau norėjom pa
matyti ir tas mašinas, ku
riomis žirniai skinami nuo 
virkščių... (Girdėjom
Hr -1 —■■

se didelės armijos bedarbių. 
Ne už dyką, Amerikoje jau 
prigijo posakis “mašina — 
žmogaus priešas.” O turė
tų būti — jo pavaduotoja! 
Mašinomis nurenkami žir
niai, pupelės, pamidorai, 
kukurūzai. Ir ne tik nuren
kami, bet ir sodinami ma
šinomis. Taip pat mašino
mis piaunamas ir grėbia
mas šienas, kertami ir ku
liami rugiai, kviečiai, avi
žos; melžiamos ir maitina
mos karvės, šeriamos kiau
lės, lesinamos vištos ir su
renkami kiaušiniai, vis ma
šinomis. Žmogus ten reika
lingas tik paspausti elektros 
mygtuką.

O kur tie visi, kurių ran
kas pavaduoja mašinos, 
dings? Kapitalistinėje sis
temoje yra taip: Nėra dar-1 
bo, nėra ir duonos. Neten
ki darbo, netenki ir teisės 
prie duonos, prie visų gyve
nimo reikmenų, nes nebetu
ri išteklių. Jei bent tave 
maitins labdaringos arba 
valdiškos įstaigos. Tu pali
kai nužemintu, antrosios 
klasės piliečiu.

Karlas Marksas mokė: 
“Kapitalizmas kasa sau 
duobę ir neišvengiamai į ją 
įkris.” Darbo klasė į tą duo
bę jį pastūmės. Jau gana 
gili duobė iškasta ir dar vis 
ji gilinama. Kiekv ienas, 
kuris negauna progos dir
bti ir gaminti, o visgi rei
kia jam valgyti, kasa duo
bę šiai sistemai.

Sekamas mano praneši
mas bus iš ten, kur dauge
liui mūsų žinomų pažangių 
tėvų lietuvaitė yra tūlo ne
didelio miesto, Minnesota 
valstijoje, majoro žmona. 
Teko pas juos lankytis ir 
viešėti.

Dzūkelis

Jakarta, Indonezija.—Čia 
lėktuvu atvyko 11 vyrų ir 
dvi moterys iš Tarybų Są
jungos, kaip techniška gru
pė padėti Indonezijos eko
nomikai.

Aman, Jordanas,—Soma
lio studentas norėjo užgrob
ti Egipto lėktuvą su 90 ke
leivių ir nusukti į Izraelį. 
Bet jam nepasisekė, buvo 
areštuotas.

MORRISVILLE, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Motuzas, vyras 
Levonas Motuzas, sūnus 
Liūdnai praėjo vieneri metai nuo mylimo vyro 

mirties. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1970 m. rug
piūčio 31 d.

Liūdnai praėjo dvieji metai nuo mylimo sū
naus mirties, mirė 1969 m., rugpiūčio 25 d. Jau
nas, 46 metų amžiaus.

Antrasis pasaulinis karas jo sveikatą pažeidė. 
Ilgai sirgo, daug kentėjo iki užgeso brangi gyvy
bė. Didžiai liūdime netekę brangių asmenybių.

Lai jiems būna amžina ramybė. Mes savo šir
dyse laikysime jų brangų atminimą, pakol mums 
paskutinį kartą nusileis saulutė. >

Amilija Motuzienė, žmona-motina 
Albertas Motuzą, sūnus-brolis 

ir jo šeima

Baltimore, Md.
Mirtis retina mūsų eiles, 

Po sunkios vėžio ligos rug- 
piūčio 22 d. mirė Ona Že
maitienė, sulaukusi 65 me-

ilii

Kuomet jos gyvenimo 
draugas Antanas Žemaitis 
gyveno, ji buvo puiki rėmė
ja mūsų pramogų. Ne tik 
jie patys dalyvaudavo, bet 
kartu rūpindavosi, kad pa
daugintų publiką atsivež- 
dami savo pažįstamus ir 
draugus. Be to, nesigailė
davo aukoti maistu. Tas 
viskas daug parėmė mūsų 
organizacijų pajamas.

Ji priklausė prie LDS 48 
kuopos.

Palaidota su religinėmis 
apeigomis. Jos pačios buvo 
toks reikalavimas.

Liko dvi seserys ir brolis 
ir daug draugų ir pažįsta
mų.

Mes ilgai ją prisiminsime. 
Lai būna lengva jai ilsėtis 
kapinėse.

Vinco Duktė

St. Petersburg, Fla.
t

Rugpiūčio 14 įvyko LLD 
45 kuopos pramogėlė.

Pirmiausia, kaip pas mus 
yra priimta, šeimininkės 
pateikė pietus.

Baigiant pietauti, pirmi
ninkaujanti Adelė Pakal
niškienė pranešė, kad šian
dien mūsų pramogoje turi
me nepaprastą viešnią, tai 
vietinė Ruth Donnell. Ji 
atšventė savo 90-ą gimta
dienį. Ji atvyko savo du
krelės lydima su mumis pa
pietauti. Tai dar gana ju
dri, įdomi moteris.

Jos gimtadienio proga ją 
pasveikino Floridos valsti
jos gubernatoriaus R. As
kew. Sveikinimą skaitė A.

Worcester, Mass.
Gražiai pavyko “Laisvės” 

piknikas
Rugpiūčio 8 d. atsibuvęs 

Olympia parke “Laisves” 
piknikas dėl susidarusių ap
linkybių buvo surengtas ge
rokai trumpu laiku, su ma
žai garsinimo. Dėl šios prie
žasties rengėjai tikėjosi tik 
mažos publikos, bet įvyko 

, Suva- 
rugsėjo 5 dieną Liet. Taut. | žiayo skaitlingai piknikų 
Namo kambariuose, 2 vai. 
po pietų. Būtų labai gerai, 
kad visi nariai ateitų į su
sirinkimą. Apkalbėsime su
ruošimą draugiško parengi- 
mo-pikniko po stogu. Man 
rodosi, kad tokiam paren
gimui laikas būtų geras 
spalio 10 dieną, nes ant ry
tojaus yra tautinė šventė— 
Columbus Day.

Mūsų ligoniai
Antanas Raila buvo sun

kiai susirgęs širdies sune
galavimu. Aštuonias dienas 
išbuvo ligoninėje. Dabar 
gydosi namie.

Man telefonu pranešė Iza- 
bel Petrick, kad sunkiai ser
ga buvusi stoughtonietė A. 
Petrukaitienė. Dabar ji gy
vena 16 Jerome Rd., New 
London, Conn.

Linkiu ligoniams greitai 
ir pilnai pasveikti.

Montello, Mass.
Mūsų LLD 6 kuopos mė-. IVIUSų IjLjU t) KUOpOS me- 1 HkuiUb puuinvuo, uc 

nesinis susirinkimas įvyks kaip tik priešingai.

Rugp. 20 d. Bostone mirė 
Sophie Švedas, 54 m. Buvo 
gimusi Abington, Mass. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse. 
Paliko liūdinčius vyrą Vi- 
toldą Švedą, motiną Lydia 
Daukewicz ir tris dukteris.

Rugp. 18 d. Stoughtone 
mirė Elizabeth Januškis 
(Urban), 81 metų amžiaus. 
Palaidota Holy Sepulchre 
Cemetery. Paliko du sū
nus ir vieną dukterį.

George Shimaitis

lankytojų, pažangios spau
dos skaitytojų, rėmėjų. At
vyko ir 3 busai — iš Mon
tello, Haverhillio ir Hart
fordo. Ir čia susidarė sun
kumų rengėjams tinkamai 
skaitlingus mielus svečius 
aptarnauti. Prašome dova
noti. O gal dar turėsime 
progą atsilyginti, ū :

Širdingai dėkojame už 
skaitlingą atsilankymą ir 
abelną talką, o sekamiems 
už dovanas:

F. Freimontienei, H. Ta
mašauskienei, O. Klimienei, 
A. Lapei, F. Šalui, O. Mor- 
kevičienei, O. Chestnai, V. 
Trakimiene i, M. Šiupėnie- 
nei, A. Vasilienei, “Laisvės” 
rėmėjai, O. Šilkienei, V. 
Kazlau, E. Belekevičienei.

Dėkojam Hartfordo Lais
vės chorui, jo vadovei Wil- 
mai Hollis, pianistei Laurai. 
Hollero. Hartfordiečiai at
liko turiningą dainų pro
gramą ir aukojo “:Laisvei” 
visas jiems susidariusias at
vykimo išlaidas.

Ačiū visiems dirbusiems J
E. Pilkauskienei, M. Šiu- 

pėnienei, M. Žalimienei, O. 
Dudonienei ir jos šeiminin
kei V. Trakimienei, K. Sa
baliauskienei, V. Žitkui, J. 
Lukui, J. Senkui, J. Petkū- 
nui, J. Jaskevičiui, “Laisvės” 
rėmėjai, F. Pletkūnui.

Ačiū draugui Zalubai už 
palinksminimą svečių savo 
akordionu.

Rengėjai

•4’

Pakalniškienė. Padainuota 
jai “Ilgiausių metų.”

Svečiai iš Worcester, Mass., 
Juozas ir Tilė Lukai. Jie 
atvyko pasisvečiuoti pas se
sutę ir švogerį Repečkus.

Juozas Lukas, pristaty
tas tarti keletą žodžių, svei
kino pokylio dalyvius, lin
kėjo ilgiausių metų. Sveiki
no 45 kuopos veiklius na
rius ir korespondentus, ku
rie gražiai aprašo mūsų 
veiklą. Dėkojo šeiminin
kėms už skanius pietus.

Baigdamas kalbėti, drg. 
Lukas sakė: “Aš ir žmona 
planuojame apsigyventi pa
stoviai St. Petersburge.”

Salė nuskambėjo šiltais 
aplodismentais.

Taipgi šiuo laiku čia ato
stogauja pažangus chika- 
gietis veikėjas Stasys Zal- 
pis.

Sekanti kuopos pramoga 
įvyko šeštadienį, rugpiū
čio 21 d. Kaip ir visuomet, 
šeimininkės pavaišino sve
čius pietumis. Papietavus, 
Justinas Stančikas* pasvei
kino pokylio dalyvius, pa
linkėjo visiems šauniai pa
sišokti prie skambios mu
zikos. Taipgi priminė, kad 
mūsų kuopos veikėjas Jur
gis Gendrėnas jau sugrįžo 
iš Lietuvos. Jis ten viešėjo 
apie 10 dienų.

- Justinas Stančikas su žmo
na buvo nuvykę Chicagon. 
Jie dalyvavo dienraščio 
“Vilnies” piknike. Sake, 
piknikas buvo pasekmingas, 
buvo daug svečių iš arti ir 
toli. Perdavė linkė j i m u s 
kuopai nuo “Vilnies” leidė
ju-

Mūsų ligoniai
V. J. Valley, išbuvęs apie 

du mėnesius ligoninėje, jau 
sugrįžo į namus. Savo žmo
nelės prižiūrimas sveiksta, 
gerėja.

Charlis Šaliunas susirgo, 
išvežtas ligoninėn.

Mabel Miller susirgusi, 
sveiksta, gerėja.

Šios korespondencijos ra
šytoja aplankė Vincą Vil- 
kauską. Kaip jau žinoma, 
mūsų kuopos veikėjas ir ne- 
pavąduojamas virtuvės pa
galbininkas buvo sužeistas 
automobilio avarijoje.

Lietingą rugpiūčio 13 die
ną jis vežė kuopos paren
gimui maistą. Jo mašina 
paslydo ir atsimušė į prie
ky j e važiavusią mašiną. 
Drg. V. Vilkauskas buvo la
bai sukrėstas, pažeistas kai
rės kojos kelis ir užgautas 
mažasis rankos pirštelis. 
Jis, pasiramstydamas lazde
le, pavaikščioja, bet, 
dar jaučia pažeistose 
se skausmus.

Truputį apie drg. 
Vilkausko mėgiamą 
mimą namuose.

Užpakalinėje dalyje namo 
yra įvairiais medžiais apau
gęs sodelis. Gale sodelio ba- _______  ____ v
landžių namelis. Jis turi «giden t i n i u o s e rinkimuo- 
apie 50 porų įvairiausių riP 
šių balandžių. Tikrai įdo
mūs, dar niekad man nema-5’ 
tyti balandžiai. ‘ Sako, pa
laukite, aš dabar jiems duo
siu valgyti. Ir kai tik pra
vėrė vartelius, jie visi išžy
giavo kaip kareiviai krūti-

sako, 
vieto-

Vinco 
užsiė-
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HELP WANTED-MiLE-FEMALF. HELP WANTED-MALE-FEMALB

PHILADELPHIA, PA

Ruošiama “Laisvės” 60 metų Jubiliejaus Proga

Rugsejo-September 5 d.
Adresas

6024 Wayne Avenue
Pradžia 12-tą valandą

Iš New Yorko dalyvaus grupė aįdiečių-daini- 
n inkų, kurie linksmins publiką savo gražiomis 
dainomis. Tikimės, kad bus ir neseniai sugrįžusių 
turistų iš Lietuvos. Bus skanių valgių ir kitokių 
vaišių. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, linksmai praleisime laiką.

—- Kviečia philadelphiečiai
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BATCH MAKER. Paint mfgr. 
Experienced. Steady work, gaadpay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-72)

ASSEMBLERS. 3 yrs. minimum 
experience in assembly of heavy 
equipment. Must have own tools, 
be able to accurate layout, drill, 
tap, reem, 
typing, ability to do quality work. 
Contact Dave

benchwork, simple

Sutton. 201-561-3700 
(63-68)

All around BUILDING.. _________  ME
CHANIC, capable of doing car- 

etcpentry, plumbing, electric,
Cardinale Trading Corp.

109 Union St., Brooklyn, N.
212-624-7540

Y.

(63-67)

EXPERIENCED FOREMAN

Must have the experience and 
knowledge of ex (nisi on 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.

'Aųj: -V (64-70)

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.

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

(64-69)

N.

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 ad vence
ment. Apply between 9 & 5. Hay- 

. 45. ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
(66-70) 'Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ex- 

tentioh 221. (64-68)

EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formika tops and installation.
: 201-322-9100. /

(66-68)

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)

Knittcrs-ThreaderS. 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)

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)

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, N. J.

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

ĮĮdomiai praleidau popie
tę. Jo maloni žmonelė mus 
pavaišino. Atsisveikin o m, 
palinkę jom draugams Vil- 
kauskams geros sveikatos, o 
ypatingai Vincui greit su- 
sveikti ir vėl grįžti į orga
nizacijos veikimą.

Kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 5-ą, 11 
vai. ryto. Vieta: 311—lot h 
Ave. So.

Po susirinkimo bus pietūs 
ir muzika pasišokti. Visus 
mielai kviečiame.

V. B—nė

{vairios Žinios
Belfast, šiaurės Airija.— 

Daugiau kaip 100 katalikų 
kalinių paskelbė bado strei
ką prieš nepakenčiamas ka
lėjimo sąlygas.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas skelbia, kad 
vice p r e z i d e n t o K y nuo
sprendis nedalyvauti pre

se parodo dar vieną nesėk
mę amerikiečių plane su
ruošti rinkimų komediją 
Pietų Vietname.

MAINTENANCE Mechanic in 
chemical plant.

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

201-279-9500
(66-68)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghusen Ave.) New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

AUTO BODY MAN. Must be ex
perienced. Paid hospitalization, ma
jor medical, life insurance. Plenty 
of overtime. 64 W. 22nd St., Bay
onne, N. J. 201-437-0610.

(67-72)

Grand Maintenance Man. 
Bernardsville Public Schools, 
vacation, hospitalization, sick 
Salary commensurate with 
and experience. 201-766-0116.

(67-69)

For 
Paid 
days, 
skills

Groundskeeper. Capable of oper
ating tractor for Bernardsville Pub
lic Schools. Paid vacation, hospital
ization, sick days, salary com
mensurate with skills and exper
ience. -

201-766-0116. /.A (67-69)

REAL ESTATE
Westport. Converted onion barn 

with addition on 1.4 secluded acres. 
Artist studio, 24x32 ft. 4 bedrms, 
2% bths. $79,000. Prine, only.

203-227-7316. (67-71)

skraidė, pasivartė ore, ir 
vėl sugrįžo į savo namelį.

Drg. Vilkauskas yra ga
vęs daug trofėjų už savo 
balandžių gabumus paukš
čių parodoje. (

Sako, tai mano didžiau
sias malolnumas. Jie mane 
pažįsta. Aš su jais pasi
kalbu !

Tel Avivas. — Izraelio ka
binete verda karšti ginčai 
okupuotų arabų žemių iš
laikymo klausimu. Gynybos 
ministras Dajanas nori pa
stoviai išlaikyti okupuotas 
žemes. 'J

La Paz. — Bolivijos mili- 
tarinė v a 1 d ž i a pareiškė, 
artimai kooperuosianti su 
jungtinėmis Valstijomis ir 
nepripažinsianti Kinijos,

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. Kairis, sekr. (67-68)
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Nepagydomas ligonis ir žydinti 
obels šaka tėviškėje

Besiįdomaudami mūsų emi
grantų katalikiškos spaud- 
dos bei radijo veikla, mes 
priėjome prie sekančios iš
vados: katalikiškasis žodis 
pastaraisiais metais išgyve
no sunkią krizę ir šiuo me
tu, tarsi mirštamos li
gos p r i b 1 o k š tas ligonis, 
blaškosi ir kliedi ligos pa
tale. Beje, šios beviltiškos 
padėties jau nebeslepia ir 
patys emigrantai. Antai 
per e i tų metų “Draugas” 
taip rašė apie katalikų-lie- 
tuvių sielovados situaciją: 
“Išryškėjo, kad kasmet lie
tuvių sambūriai Vakarų 
Europoje vis mažėja dėl se
nesniųjų mirties ir jaunųjų 
integravimosi su vietos gy
ventojais. Kartais tenka lai
kyti lietuviams pamaldas 
tik keletui žmonių. (1970 m. 
birželio 23 d. Nr. 146.) () 
LKDS pirmininkas A. J. 
Kasiulaitis taip sako apie 
lietuvių i s e i v i j ą J A V : 
“Išeivija šiandieną yra pa
statyta kaip tik prieš tokį 
išnykimo pavojų. Juo la
biau jaunimas, kuris yra 
įtakojamas ne tik ameriki
nės aplinkos, bet ir savo 
vyresniųjų, kurių jau esama 
pakąstų anos uraganinės 
šalnos ir praradusių tiek 
vertybių sampratą bei po
jūtį, tiek idėjinę pusiausvy
rą. (“Lietuvių Dienos,” 1970 
m. lapkričio mėn. Nr. 9, 
p. 5.)

Juodas pesimizmas skam
ba ir B. Brazdžionio pos
muose:
Ar žydi, Viešpatie, tenai 

prie mūsų gimto namo
Balta palinkusi

tėvų obels šaka? 
Alpstu be jos, trošku

be jos už okeano...
(Kas sakė, motin, tau, 

kad žemėje taika?).
Ar eina giedanti 

procesija per lauką,
Kad pasimelstų Kryžiaus 

Atradimo dieną Tau?
Nešu ir aš tremties dienas, 

kaip kryžiaus auką...
(Aplinkui vien tik melą, 

tamsą, tylą tematau).

Ar nešat jūs, plačiam 
pasaulyje paklydę broliai,

Jos vardą, jos gyvybę
ir jos garbę širdyje? 

Artėja tėviškės dienų 
pakrantės atitolę...

(O jūs vis tolate,
vis tolate, deja. . .).

Jo k iii prošvaisčių nema
tome nė politinėje mūsų 
emigrantų padangėje. “Ai

dų” apžvalgininkas, apiben
drindamas 1969 metų emi
gracijos politikantų veiki- 
kimą, pripažįsta vis menkė
jantį jo svorį ir beprasmiš
kumą. Anot jo, “Amerikos 
Balso” lietuviškos progra
mos pasižyminčios “anemiš
ku bespalviškumu,” Romos 
radijo lietuviškos laidos 
esančios “apolitinės,” o Va
tikano transliacijos “ribo
to” pobūdžio.... (“Aidai,” 
1970 m. vasario mėn. Nr. 2, 
p. 83.)

Kalbėdamas apie VLIKO 
ii' “Laisvės Komiteto” rei
kalus, apžvalgininkas taip 
pat yra priverstas pripažin
ti, jog šie “veiksniai” jau 
nebepateisiną savo egzis
tencijos. Antai VLIK AS 
neišleidęs savo pažadėtųjų 
“studijų,” nesugebėjęs kon
soliduoti išeivijos intelek
tualinių pajėgų ir kt. EL
TOS (turima galvoje emi
grantų informacinis orga
nas) biuletiniai “jau nebe
atitinka pasikeitusių sąly
gų bei reikalavimų Lietu
vos gyvenimui pažinti ir 
faktiškai tokiam pažinimui 
netgi kliudo.” (Ten pat, p. 
83.)

“Aido” apžvalgininkas 
taip pat pripažįsta ir “AL
TŲ!” bei Baltijos valstybių 
“laisvės tarybos” neveiks
mingumą. “Nejaugi, —klau
sia autorius, — šiedvi baltų 
organizacijos savo veiklai 
neranda objekto? O gal ir 
jas senatvės impotencija 
merdina?” (Ten pat, p. 85.)

Ir juo tolyn, tuo blogyn. 
Štai kas pasakyta apie VLI
KO tarybą: “Tačiau, kaip 
iš tarybos ataskaitinio pra
nešimo 19 6 0 Vliko seimui 
girdėjos, tas vilkinių sme
genų koncentratas yra arba 
dėl senatvės jau labai su- 
kalkėjęs, arba išvis joks 
koncentratas, o, atsipra
šant, tik paprasčiausia gru
pinė mišrainė. Tokia Vliko 
taryba jo veiklai apskritai 
ir ypač jo valdybai negali 
sudaryti intelektualinės at
ramos ir paramos.” (Ten 
pat, p. 84.) Kaip matome, 
čia komentarai jau neberei
kalingi.

Pagaliau dar keli žodžiai 
apie lietuviškas radijo lai
das iš Vatikano. Nors ir la
bai keista, bet čia kaip tik 
stipriai reiškiasi siauro na
cionalizmo atstovai, kurie 
mėgina kurstyti “šaltąjį ką
rą” prieš Tarybų Lietuvą. 
Jei kas nors manytų, kad ši 
bažnytinė stotis teikia reli
ginį peną Lietuvai, — labai

apsiriktų. Tikrovėje religi
nis momentas čia dažnai 
panaudojamas politinės 
agitacijos kamufliažo tiks
lams. Vatikano radijas lie
tuvių kalba mažai tesirūpi
na Bažnyčios šventaisiais, 
užtai smulkiai pasakoja apie 
smetoninius generolus, di
plomatus, ministerius ir t. 
t. Vatikanas visiškai už
miršta aiškinti Šventąjį 
Raštą, užtai gausiai infor
muoja apie antitarybinius 
įvairių “veiksnių” užmojus, 
netgi įsileisdamas į nieko 
bendra su Lietuvos gyveni
mu netur i n č i a i s įvykiais. 
Taip, pav., buvo pereitų 
metų pabaigoje, kai Vatika
no politikantai visaip rekla
mavo streikus Lenkijoje.

Lietuvos katalikai, išgy
venę pokario klasių kovos 
laikotarpį, ir įsijungę į so
cialistinės visuomenės sta
tybą, negali išlikti abejingi 
reakcingos mūsų išeivijos 
dalies veiklai. Mes negalime 
sutikti su iškaršusiais ir ne
atsakingais rėksniais, kurie 
prisidengdami lietuvybės lo
zungais, norėtų susigrąžinti 
prieškarinę buržuazinę Lie
tuvą. Pagaliau, ką bendro 
su mūsų dienų Lietuva turi 

išitie ponai, seniai nutolę 
nuo savo šalies ir savo liau
dies gyvenimo? Ir kokia tei
se jie drįsta kalbėti lietuvių 
liaudies vardu, atstovauda
mi svetimų šalių ir kapita
listinės sistemos interesus? 
Beje, mes pasistengsime at
skleisti šių ponų politinį ak
lumą (o gal ir veidmainys
tę?), remdamiesi tiek baž
nytine, tiek pačių emigran
tų dokumentacija.

(Pabaiga sekamam num.)

Ir mes privalome 
paremti “Vilnį”

Chicagos draugų dienraš
tis “Vilnis” jau yra gerokai 
įpusėjęs savo vajuje už pen
kiolikos tūkstančių dolerių 
fondą laikraščio išlaikymui. 
Kol kas iš didžiojo New 
Yorko pažangiųjų lietuvių 
organizuoto atsiliepimo su 
talka čikagieciams dar ne
simatė. O tai negerai. Pri
valome greitai susirūpinti.

Gražu, kad mūsų veikėja 
Ieva Mizarienė apsiėmė 
niujorkiečių aukas “Vil
nies” fondui priimti ir pa
siųsti. Aukotojų vardai, 
aišku, bus skelbiami “Lais
vėje.”

Tai reiškia, kad praside
da organizuota vilniečiams 
talka. Šis pranešimas kar
tu yra ir paraginimas atsi
liepti su parama “Vilniai.”

Rep.

Gera užsukti pas 
darbštų žmogų

Mudu su Jonu Lazausku 
esame LDS 1 kuopos galvi- 
nyje. Todėl labai daug kar
tų turime pasimatyti. Šį 
sykį pasitaikė būti pas Jo
ną kaip tik tuo metu, kai 
gamta gražiausia ir žeria 
savo produkciją tiems, ku
rie moka ir deda pastangas 
jai pagelbėti... Jau pusė 
rugpjūčio.

Jonas ir Julė turi savo 
namą. Gražus jų namas ant 
ploto žemės apie 40 žings
nių vienaip ir apie tris sy
kius tiek kitaip.

Ant tiek žemės yra vie
tos, kur “alkūnes išskėsti.” 
Galima ko gero ir užaugin
ti tokiame plote. Tai Jonas 
ir Julė deda pastangas 
parodyti, ko gero galima 
atsiekti net ir mieste ir ant 
aprubežiuoto ploto žemės.

Viduryje ploto jų namas. 
O visur aplink “dirbama”
žemė. Toje žemėje jų dar
žas ir sodas sykiu.

Jų sode rasi įvairiausių 
obuolių, įvairiausių kriau
šių, persikų, slyvų ir vyš
nių. Visi vaismedžiai trąšiai 
auga ir pilni vaisių. Ir ne 
be priežasties. Jonas tręšia 
dirvą galvijų trąšomis. Bet

Maloni viešnia iš 
Lietuvos

Ketvirtadienį mūsų gero
ji Niujorko Moterų klubo 
narė Julija Šimkienė apsi
lankė mūsų pastogėje su 
viešnia iš Tarybų Lietuvos 
gydytoja auto - neurologe 
Marta Vindašiute.

Gydytoja. Vindašiute sa
vo profesiją praktikuoja 
Kauno Respublikinėje klini
kinėje ligoninėje, neuro-chi- 
rurginiame skyriuje.

Viešnia atvyko į svečius 
pas tetą Emiliją Vaitelis 
keturiems mėnesiams. Ji 
žingeidauja amerikiečių gy
venimu, norėtų aplankyti 
kiek nors mūsų ligoninių, 
kad galėtų jų gerus bruožus 
parsivežti į savo gimtinę.

Žinoma, malonioji viešnia 
nenori apsistoti vien tik 
Brooklyne, ji mano nuvyk
ti į Chicago ir dar plačiau 
pavažinėti — gal būt, proga 
pasitaikys, pamatyti net ir 
tolimą Kaliforniją.

Kvietėme daktarę atvyk
ti pas mus, kai pradėsime
susirinkimų sezoną, net ir 
pakalbėti mums sveikatos 
klausimais Moterų Klubo 
suru o š t a m e susirinkime. 
Deja, ant greitųjų daktarė 
negalėjo pasižadėti, nes jos

ATS I S V E I K I N I M A S

Sudie, Lietuva, gimtine mano.
Sudie ir jums, mieli draugai!
Kad reiks jau skirtis, širdis tą žino, 
Tad išvažiuojant graudu labai.

Čia jus belankant mane žavėjo 
Kolūkių lygūs, žali laukai 
Ir taipgi širdį mielai viliojo 
Nauji nameliai bei pastatai.

O tos daainelės to jūs jaunimo, 
Kol gyvas būsiu mane žavės 
Ir meistriškumas šokių šokimo 
Mintyse taipgi ilgai stovės.

Bet man už viską labiau patiko, 
Kad darbus dirbat visi bendrai, 
Kad jau skriaudikų šaly neliko, 
Ir kad gyvenat ramiai, laisvai.

Tad išvažiuodama linkiu jums laimės
Ir kad šalelė klestėtų vis, 
Ir po šitos gi šiltos viešnagės 
Čia liks ir mano karšta širdis.

Jonas Juška
P. S. šias eilutes skaičiau Vilniuj, Kaune ir Bu

tėnų kaime. J. J.

Ann Arbor, Mich.—Naci
onalinė dvasiškių konferen
cija sudarė planus rudeni
nei veiklai prieš karą Indo
kinijoj e. K o n f e r e n c i j a 
užgyrė Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios 7 punktų 
planą karui baigti.

dėl vaismedžių naudos, jis 
jų kiekvieną papeni su ke
liais ar keliolika svaru “ni
trate of soda”, su 16 pro
centų nitrogeno.

Kaip įprasta, daržovės ir 
gėlės neauga po medžiais. 
Bet jos auga Jono darže to
dėl, kad jo žemė įtręšta ge
rai, o vaismedžių apatinės 
šakos nugenėtos.

Tokia gausybė daržovių 
pas jį! Pas jį yra bulvių, 
batvinių, svogūnų, daug pa- 
midorų, raudonų ir geltonų, 
morkvų, saulėgrazdžių, ir 
ko tik tu jo neprašysi. O tų 
agurkų — galybės!

Mačiau jų daržo 2 svarų 
agurką. Tai stebėtina! Jis 
toks kietas, solidus, kad 
kiekviena jo dalelė vertin
ga...

Jų daržo ir kiemo takeliai 
apvesti gražiai žydinčiais 
jurginais, gvazdikais, bigo- 
nijomis, jeronimais ir pitu- 
nijomis. Taip, ir tų rūtų- 
rūtų!

Kai New Yorko miestas 
plėtėsi, tai jis “prarijo” 
daug žemės ūkių. Kur da
bar Jono ir Julės namas, 
buvo ūkis prieš 100 ar kiek 
metų aišku. Gale jų sody
bos yra milžiniška obelis, 
kuriai reikėjo daugiau šim-j 
to metų užaugti. Aukšta, 
kaip kokia bažnyčia; plati, 
kaip koks aerodromas. Ji 
dar ir obuolių duoda!

Lazauskai pasikviečia Ai
do chorą ir draugus čia pa
sivaišinti po Šia majastotiš- 
ka obele. Bet po ja galėtų 
visos Amerikos Aido chorai 
sykiu sutilpti, ir tai vietos 
dar liktų.

Energingas šis mūsų Jo
nas. Jis ir prie linotipo dir-

teta persikelia gyventi iš 
Brooklyn© į Monticello. O 
jau iš ten nebus taip lengva 
mums susitikti. Visvien mes 
pasitikime, kad draugė Šim
kienė palaikys ryšius su 
daktare ir mums pagelbės 
sudaryti planus.

Ieva Mizarienė

Londonas. — Pietų Afri
kos Komunistų partija pra
dėjo išleisdinėti laikraštį, 
kuriame pasisako už nacio
nalinę demokratinę revoliu
ciją Pietų Afrikoje.

Teheranas. — Irano val
džia užmezgė diplomatinius 
ryšius su Kinijos Liaudies 
Respublika. Tuo pačiu me
tu Taivano valdovas Čiang 
Kai-šekas nutraukė ryšius 
su Iranu.

ba “Laisvėje”, ir LDS 1 kp. 
yra iždininkas, ir Aido cho
re priklauso, ir LLD narys. 
Ir dar jis turi tokią gausą 
energijos vesti taip gabiai
ir produktyviai didelį dar
žą ir sodą. Iš kur jo ta 
energija?

A. Gilman

Mieste pasidairius
Džiazo artistas Ted Lewis 

mirė 80 metų amžiaus. Sa
vo orkestru, dainomis ir šo
kiais jis linksmindavo ir ža
vėdavo publiką. Arturas 
Norkus iš San Francisco tū
lą laiką keliavo su jo gru
pe.

Areštuotas Francis More
land ir kaltinamas įvežimu 
narkotikų iš užsienio. Jam 
paskirta $230,000 kaucija. 
Anglijoje jis buvo areštuo
tas ir iš po kaucijos pabėgo.

•

Queens maisto krautuves 
savininkas su šautuvu vijo
si du plėšikus. Vieną jis 
nušovė, kitas spėjo pabėgti.

_____ *

Komisija, tyrnėjanti po
licijoje korupciją, turi da
vinių, kurie rodo, kad tuzi
nai policistų turi ryšius su 
narkotikų agentais, gemble- 
riais ir kitokiais šmugel- 
ninkais.

•

Kai kuriuos šalpos ėmėjus 
rekrutuoja darban parkus 
valyti.

Komunistų partija iškėlė 
generalinį sekretorių Gus 
Hali prezidentiniu kandida
tu, o negrą Jarvis Tyner— 
vice prezidentiniu kandida
tu.

Ligoninių ir vaistinių dar
bininkų unija suruošė ma
sinį mitingą, reikalaujant 
paleisti Angela Davis po 
kauci j a. Daly vavo daugiau 
1,000 žmonių.

•

Majoras Lindsay paskel
bė rugpiūcio 26 dieną Mo
terų Diena, kurioje mote
rys demonstravo už lygybę 
su vyrais darbuose ir poli
tinėje veikloje.

Antradienį, rugpiūcio 31, 
ruošiama d e m o n s t r a ei ja 
prie Social Service departa
mento, 250 Church St., 11 
vai. ryto. Demonstrantai 
protestuos prieš pakėlimą 
mokesčio iki $37.50 į savai
tę už vaiką vaikų dienos 
priežiūrose. Tv .

_ • •

Nacionalinis C i v i 1 i n i ų 
Laisvių Komitetas paskel
bė, kad jis taksų mokėto
jų vardu net 12-oje miestų 
užvedė bylą prieš valdžią. 
Reikalauja, kad teismai su
laikytų fondus, naudojamus 
karo reikalams.

Pramogų Kalendorius •
Philadelphia, Pa.

Rugsėjo 5 d.
Spaudos naudai parengi

mas. Vieta: 6021 Wayne 
Avenue.

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

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

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. P rašo me 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 Banketas-Koncer- 

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

IŠNUOMOJIMAI u <
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 St., apt. 30, 
Brooklyn, N. Y. 11211. (66-69)

RICHMOND HILL, N. Y.

In Memory of

FRANK YAKSTIS
Died September 2, 1967

We shared joys and sorrows, relived yester
days and dreamed tomorrows.... now.... only 
memories.....

ANNE

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

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

THE QUALITY IS HIGH,
THE PRICES ARE LOW.

For the new catalogue 
explaining the certificates and Orders 

apply to any of our affiliated firms
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455 <
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022
Tel. 212-758-1150-51
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to:
Attention! New Address

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

Vienas iš gražiausiu
Praeitą sekmadienį paren

gimas Cranforde nebuvo 
vienas iš skaitlingiausių, bet 
tikrai vienas iš pačių gra
žiausių ir jaukiausių. Tie, 
kurie buvome, sugrįžome 
šimtu procentų patenkinti. 
Mielosios draugės šerelie- 
nės - Novakienes rezidenci
joje po debesis siekiančiais 
medžiais buvo vienas malo
numas iki sočiai pasivalgy- 
ti, smarkiai pasivaišinti ir 
visą popietę praleisti.

Bet reikia prisipažinti, 
kad mes niujorkiečiai ren
gėjus smarkiai su v \ Ir m et 
Jie tikėjosi daug daugiau 
svečių iš New Yorko. Del 
vienos ar kitos priežasties 
daugelis pasižadėjusių va- 
žuoti nepasirodė.

Už tai, man atrodo, dabar 
mes turime keleriopai ge
riau pasirodyti ateinantį 
sekmadienį filadelfiečių 
ruošiamame spaudos pikni
ke. čia jau laisviečiams iš 
New Yorko ir apylinkės ne
turėtų būti pasiteisinimo.

Rep.

i Pranešimas
LDS 1 kp. susirinkimas 

Įvyks rugsėjo 7-ą d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avenue, Ozone 
Parke.

Visi nariai kviečiami d^7 
lyvauti!

Sekr. A. Gilman {67-68)




