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J. Gasiūnas
LDS vajuje, “Tiesa” rašo, 

Įrašyta 54 nauji nariai. Va
juje dalyvauja 15 vajininkų iš 
11 kuopų. Tai visai mažas 
kuopų skaičius darbuojasi, 
kad Įrašyti daugiau naujų na
rių.

Daugiausia naujų narių yra 
Įrašęs Charles G. Neumann, 

’neseniai mirusiojo smarkiausio 
rvajininko Neumanno sūnus. 
Jis labai gražiai pavadavo sa
vo tęva ir parodo visiems, kad 
galima gauti naujų narių. Jo 
kreditui yra jau 14 nau jų na
rių.

Bet iki šiol niekas neužima 
vietps neseniai mirusio J. J. 
Mdckaičio, kuris visuose va
juose po didelį skaičių naujų 
narių Įrašydavo. Dabar 74-a 
kuopa vajuje dar nedalyvau
ja, kaip nedalyvauja didelė 
dauguma kitų kuopų. 

... . —— «'■ «l—■
Šią vasarą jau turėjome ke

letą jubiliejinių parengimų 
“Laisvės” naudai. Džiugu, kad 
jie buvo sėkmingi, kad jie 
prisidėjo prie laikraščio su
stiprinimo.

Dar turime porą tokių va
sarinių parengimų-piknikų. Šį 
sekmadienį “Laisvės” naudai 
Įvyks parengimas Philadelphi- 
i oje. Panašus parengimas 
rengiamas spalio 10 d. pas 
Purlius, Pattenburg, N. J. Ti
kimės, kad jie bus taipgi sėk
mingi.

Vasarai baigiantis reikėtų 
salėse ruošti jubiliejinius pa
rengimus. Juk šie 1971 metai 
yra “Laisvės” jubiliejiniai 
metai.

Dow Chemical kompanija 
užgyrė Nixono ekonominę pro
gramą ir pasiuntė jam sveiki
nimą: “Mes didžiuojamės ta
vimi”.

Iš 2 bilijonų Į metus karo 
reikalams praleistų dolerių ši 
kompanija gauna 40 proc. Tai 
kodėl jai nesveikinti prez. Ni
xono? Ji gamina karui nuo
dingus chemikalus, kuriuos 
Nixonas priešingas uždrausti.

Taip, didžiausios korpora
cijos gali būt Nixonui dėkin
gos už didelius pelnus, kurie 
visai nepaeina po algų ir kai
nų kontrole. 

_____ ——•
Jungtinių Valstijų liutero

nų bažnyčios skundžiasi lan
kytoj ų-rėmėjų mažėjimu. ĮS
OS metais liuteronai turėjo 
9,239,274, bet dabar nebeturi 
nei pilnų 9 milijonų narių.

Sakoma, jaunimas mažiau 
domisi religija ir laipsniškai 
tampa nereliginiais žmonė
mis. Jaunimas daugiau Įsi
traukia Į bendras kovas, ypač 
j kovą prieš karą.

Katalikų bažnyčios taipgi 
dejuoja, kad gauna mažiau 
paramos iš savo sekėjų ypač 
mokykloms išlaikyti. Dėl to 
daug katalikų mokyklų dabar 
užsidaro.

Amerikos atominių bombų 
numetimas prieš 26 metus 
ant Hirošimos ir Nagasakio 
miestų Japonijoje žymiai pa
liečia net antrąją gentkartę.

Fukuoka universiteto profe
sorius Chikazama ir jo kole
gai surado, kad 209 naujagi
miai atominės bombos apde-

'Pietinėse valstij ose vaikai 
ramiai pradėjo mokslą jau 

integruotose mokyklose
Atlanta, Ga. — Pietinėse 

Valstijose pirmu kartu vai
kai pradėjo mokslo metus 
be jokio triukšmo, be pro
testų. Niekas nepastojo ke
lio negrų vaikams, einan
tiems į pirmiau vien baltųjų 
mokyklas.

Integruotos mokyklos ti
krai veikia. Autobusų ve
žiojimas vaikų į integruo
tas mokyklas irgi norma
lus. Gražu žiūrėti, kai bal
tieji ir juodieji vaikai ben
drai žygiuoja į mokyklas, 
kuriose pirmiau buvo vien

Kalinys Magee tvirtina, kad 
sargai nužudė Jacksoną

San Francisco. Calif. —®
Kalinys Magee, kaltinamas 
kartu su Angela Da^is, tvir
tina, kad jis matė Jacksoną 
nepažįstamai sumuštą. Ma
gee sako, kad Jacksonas bu
vo sargų užmuštas jo paties 
kambaryje ir vėliau išvilk
tas į kiemą, kad parodyti 
bandymą pabėgti.

Kaliniai skundžiasi, kad 
sargai juos visaip kankina, 
kai kuriuos visai užkankina. 
Nemažai jau žuvo.

New Delhis, Indija. — Po
tvyniuose žuvo daugiau kaip 
400 žmonių. Tūkstančiai šei
mų paliko be pastogės. Kai 
kur choleros epidemija pa
sirodė. .' f"

Viesulas Dona daug 
žalos pridarė

New Yorkas.— Šioje apy
linkėje siautėjęs penktadie
nį viesulas padarė nemažai 
žalos. Vanduo užliejo daug 
žemų vietų.

Labai daug nukentėjo 
Elizabeth, N. J., kuris buvo 
apsemtas. Penki traukiniai 
buvo sulaikyti tarp New 
Yorko ir Philadelphijos dėl 
apsemtų bėgių T r e n t o n o 
apylinkėje.

Pittsburgh, Pa. — Spaus
tuvininkų 108 dienų strei
kas baigtas, kai unija su
sitarė su dienraščių “Pitts
burgh Press” ir “Post G a■ 
zette” leidėjais dėl naujo 
kontrakto.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kapitalistai susirūpino 
prekių eksportu į Jungtines 
V aisti j as. Dolerio krizė 
kenkia eksportui.

gintų motinų nėra pilnai nor
malūs. Vieni turi visai mažą 
svorį, kitų inkstai, plaučiai 
sužaloti.

Japonija—vienatinė nuo 
atominės bombos nukentėjusi 
šalis. Tokios tragedijos netu
ri niekur (pasikartoti. Visi 
atominiai ginklai turi būt 
griežtai uždrausti.

juodieji vaikai.
Kai kur baltieji tėvai 

bandė sulaikyti savo vaikus 
namuose, kaip ir protestui 
prieš segregacijos panaiki
nimą mokyklose. Kai kur 
planuojama apie atidarymą 
privačių kai kuriems baltie
siems vaikams mokyklų. 
Bet tai tik mažas pasiprie
šinimas segregacijos naiki
nimui.

Ne visos mokyklos jau at
sidarė. Kitos atsidarys po 
Darbo Dienos. Bet neatro
do, kad padėtis pasikeistų.

Seoul — Pietų Korėjos 
Raudonojo kryžiaus atsto
vai dalyvaus rugsėjo 20 d. 
pasitarimuose su Šiaurės 
Korėjos atstovais dėl per
skirtų šeimų, gyvenančių 
Pietų Korėjoje ir Šiaurės 
Korėjoje.

Kinijos valdžios 
reikalavimai

Belgradas. — Jugoslavijos 
laikraščio “Viesnik” kores
pondentas turėjo interviu 
su Kinijos premjeru Chou 
En-lai. Kinija esanti pasi
ruošusi pasiaukoti kovai, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
nebaigs karo Indonezijoje, 
pasakė premjeras.

Kai prez. Nixonas lanky
sis Pekine, Kinijos vadai 
reikalaus ištraukti visas mi- 
litarines Amerikos jėgas iš 
Pietryčių Azijos, Japonijos, 
Formozos ir Pietų Korėjos, 
pareiškė Chou En-lai. Jung
tinės Valstijos turi paten
kinti Indonezijos liaudies 
reikalavimus.

Decatur, Ill. — 800 moky
tojų paskelbė streiką prieš 
Nixono algų kontrolę. Jie 
reikalauja didesnių algų.

Bombos apardė trijų 
kalėjimų raštines

Sacramento, Calif.—Bom
bų sprogimai apardė trijų 
kalėjimų raštines.

Prieš sprogimus buvo te
lefonu pranešta, kad tai da
roma protestuojant už nu
žudymą Jacksono San Quen
tin kalėjime.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos prezidentas Podgornas 
vadovaus svarbiai delegaci
jai, spalio pradžioje vyks
tančiai į Šiaurės Vietnamą 
pasitarti karo ir kitais klau
simais.

Gvatemaloje vienas dak
taras dėl 4,000 žmonių. Svei
katos padėtis — kritiška, 
mirtingumas didelis.

Lietuvos žurnalistai sveikina 
Dr. Antaną Petriką

Tvirtas taikos balsas vėl 
drebina diktatorių Thieu

Vilnius (kablegrama). — 
Mielas Drauge Antanai Pet
riką! Tarybų Lietuvos žur
nalistų vardu nuoširdžiai 
sveikiname Jus garbingo 
aštuoniasdešimtmečio pro
ga. Savo aktyvia veikla 
Amerikos lietuvių pažan
gioje spaudoje Jūs nemažai 
padėjote mūsų tautiečiams 
kovoje už taiką, demokrati
ją, pažangą.

TARYBŲ LIETUVOJE
Už gerą darbą

Klaipėda (ELTA).—Dau
giau kaip 170 tūkstančių 
centnerių žuvies per antrą
jį šių metų ketvirtį sugavo 
Baltijos žvejybos laivyno 
bazės kolektyvas. P. Baro
no, G. Dubkovo, A. Urbono 
V. Riaukos ir kitų kapitonų 
vadovauj a m o s vidutiniųjų 
bei mažųjų žvejybos trale
rių įgulos savo užduotis 
įvykdė beveik dvigubai.

Susumavus social i s t i n i o 
lenktyniavimo antra jame 
ketvirtyje rezultatus, ba
zės kolektyvui paskirta 
TSRS Ministrų Tarybos ir 
VPSCT pereinamoji Rau
donoji vėliava bei pirmoji 
piniginė premija. ■

Pavyzdinio jūrų žvejybos 
uosto ir bandomojo konser
vui fabriko kolektyvai iško
vojo TSRS Žuvies ūkio mi
nisterijos ir Maisto pramo
nės darbininkų profsąjun

Kompartijos kandidatai j‘au 
pradėjo rinkimų vajų

New Yorkas. — Komunis
tų Partijos kandidatai Gus 
Hall pre z i d e n t o vietai ir 
Jarvis Tyner vice preziden
to vietai pasižadėjo aktyviai 
dalyvauti pr e z i d e n t i n i ų 
rinkimų vajuje ir kovoti už 
taiką, prieš rasizmą ir už 
revoliucines pakaitas.

Jie pareiškė neturį išrin
kimui iliuzijų, bet su kovin
ga p r o g r a m a jie gali pa

Amerikos Komunistų Partijos kandidatai 1972 metų 
rinkimams. Komunistų partijos generalinis sekreto
rius Gus Hali (kairėje) kandidatuoja į prezidentus, 
o Jaunųjų Darbininkų Išsilaisvinimo Lygos pirminin

kas Jarvis Tyner į viceprezidentus.

Lietuvos žurnalistai di
džiai vertina Jūsų paramą 
pažangiajai JAV spaudai, 
nuopelnus lietuvių literatū
ros bei kultūros srityje. 
Linkime Jums, mielas Drau
ge Antanai, geros sveika
tos, sėkmės visuomeninia
me ir asmeniniame gyveni
me.

Lietuvos TSR žurnalistų 
Sąjungos Valdybos 
prezidiumas

gos CK pereinamąsias Rau
donąsias vėliavas.

Skrodžia vandenis 
“Kapsukas”

Kapsukas. — ši.žinia nu
džiugino kapsukiečius. Iš 
Suomijos į Klaipėdos uostą 
atplaukė naujas prekybos 
laivas, kurį pagamino Rau- 
mos laivų statykla. Nuo šiol 
jūrų vandenis skros didin
gas 3,400 tonų talpos galiū
nas, pavadintas Kapsuko 
vardu.

Laivo išleistuvių į pasau
lio vandenis šventėje daly
vavo partijos Kapsuko rajo
no komiteto antrasis sekre
torius P. Pridotkas, rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas A. Mar
kevičius. Jie įteikė laivo 
įgulai suvenyrų, papasakojo 
apie kapsukiečių gyvenimą, 
darbus, draugystės tradici
jas.

J. Meškauskas

siekti plačias amerikiečių 
mases ir žymiai prisidėti 
prie bendros kovos prieš ka
rą ir kitus visuomenėje ne
gerumus.

Rinkimų vajų jie pradėjo 
ir tęs iki 1972 metų lapkri
čio prezidentinių rinkimų. 
Su savo misija abu kandi
datai aplankys daugelį mies
tų ir miestelių.

ir kitus militaristus
Saigonas. — Sekmadienį 

buvo įvykinti parlamenti
niai rinkimai tuose rajo
nuose, kuriuos kontroliuoja 
Saigono armija su amerikie
čių pagalba. Tai buvo ribo
ti rinkimai. Mažai buvo 
valdžiai priešingų kandida
tu, bet ir tu balsai buvo už- 
tušinami.

Nepaisant teroro ir areš
tų, opozicija valdžiai padvi
gubino atstovus. Nemažus 
laimėjimus pasiekė budistų 
kandidatai, kovojantieji 
prieš karą, už taiką, už de

Reikalauja tyrinėti 
Jacksono užmušimą
San Francisco, Calif. — 

Šimtai demonstrantų dieną 
ir naktį be pertraukos žy
giuoja aplink San Quentin 
kalėjimą.

Jie reikalauja ištirti Jack
sono užmušimą šiame kalė
jime. Į tyrinėtojų komisi
ją turėtų .įeiti daktarai, ad
vokatai, užmuštojo giminės 
ir t. t.

Kituose miestuose taipgi 
rengiami protesto mitingai 
ir panašūs reikalavimai.

Komunistų partija pareiš
kė, kad San Quentin kalėji
mo viršininkai yra kalti ir 
jie turi būt patraukti at
sakomybėn, taipgi visas da
lykas turi būt viešai ištir
tas.

Tokijas. —Japonijos gy
nybos agentūra skelbia, kad 
militariniams reikalams ski
ria 2 bilijonus 300 milijonų 
dolerių. Tai daug didesnė 
militariniams reikalams su
ma. Skelbiama, kad bus 
padidintos militarinės jė
gos.

Sprogo šaltojo karo 
burbulas

Washingtonas. — Spaudo
je pradėjo smarkiai pūsti 
šaltojo karo burbulą, būk 
Tarybų Sąjunga statanti 
Kuboje savo submarinų ba
zę.

Dabar admirolas Zumvalt 
pasakė Pentagono spaudos 
konferencijoje, kad nėra jo
kio įrodymo apie TSRS sub
marinų bazės statymą. Va
dinasi, burbulas sprogo.

Jordanas nenori būti 
izoliuotas

Amanas. — Jordano ka
ralius Husseinas vėl pareiš
kė, kad jo šalis ir toliau da
lyvaus bendroje arabų ak
cijoje prieš Izraelio agresi
ją, bet nenori būti izoliuo
tas nuo kitų arabų valsty
bių.

Husseinas norįs išlaikyti 
Jordano tautinę vienybę ir 
kartu kooperuoti su arabų 
organizuota veikla okupuo
tose arabų žemėse.

mokratiją. Opozicija dabar 
parlamente turės apie treč
dali atstovų.

Opozicija susideda iš įvai
rių politinių grupių, kurios 
reiškia priešingumą prez. 
Thieu politikai. Taikos bal
sas drebina karo tęsėjus. 
Liaudies balsas reikalauja 
baigti karą.

Prezidentiniai rin k i m a i 
įvyks spalio 3 d. Tai bus 
daugiau komedija, ne rinki
mai, nes prez. Thieu nelei
do kitiems kandidatuoti, pa- 

[siliko vienas kandidatas.

Pasaulio prekybos 
sunkios problemos

-
Geneva. — Tarptautinės 

prekybos viršininkai pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
negali laukti tinkamos ko
operacijos iš užsienio pre
kybininkų, ko] neatšauks 10 
proc. pakeltų taksų ant įve
žamų iš užsienio prekių.

Nixono uždėti taksai, aiš
ku, sumažina į Jun g t i n e s 
Valstijas iv e ž i m ą įvairių 
užsienio prekių. Todėl pre
kyba gali žymiai nukentėti.

Quito.— Čilės prezidentas 
Allende atvyko i Ekvadorą 
ir puvo iškilmingai prezi
dento 1 bar ra priimtas. Abu 
prezidentai tariasi dėl ge
resnių ryšių tarp abiejų 
respublikų.

Juodieji dvasiškiai už 
Angela Davis gynimą

Detroitas. — Negrų ka
talikų dvasiškių konvencija 
pasisakė už kovą Angela 
Davis išlaisvinimui.

Konvencijoje buvo pa
reikšta, kad juodieji dva
siškiai šimtu procentų su 
Angela Davis, p a v e r g t o s 
rėikalų gynėja. Ji turi būt 
išlaisvinta.

Maskva. — Sibiro kalnu 
sniege žuvo 9 jauni kalnų 
lai pi o to j ai-tyri nė to j oi.

Sulaužė streiką
Kairas, Egiptas. — Prezi

dento Sadato įsakymu poli
cija ir kareiviai užpuolė ke
lis tūkstančius streikuojan
čių plieno darbininkų ir 
streiką sulaužė.

Plieno darbininkai buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką. 
Užsidarę fabrike jie sėdėjo. 
Reikalavo didesnių algų ir 
darbo sąlygų pagerinimo.

Pranešimas"
Dėl Labor Day šventės 

“Laisvės” 7 d. laida neišeis. 
Sekama “Laisvės” laida iš
eis rugsėjo 10 d.

Linkime laisviečiams sma
giai ir laimingai praleisti 
švenčių savaitgalį.
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Darbo Diena ir algij kontrole
‘‘TIESA, mūsų organizuoti darbininkai beveik vie

ningai pasisakė prieš prezidento Nixono paskelbtą algų 
kontrolę per 90 dienų. Visi didžiųjų darbo unijų vadai 
su AFL-CIO prezidentu George Meany priešakyje griež
tai kontrolę pasmerkė. Ji neteisinga, ji nukreipta prieš 
dirbančiuosius, ji nepaliečia korporacijų ir kompanijų 
pelnų. .

Bet atrodo, kad visi tie protestai tuo ir baigsis, štai 
Darbo Diena. Kaip tik proga mūsų darbo unijoms savo 
protestą prieš algų kontrolę išreikšti konkrečiais būdais, 
nors vienu nors vienos dienos gerai organizuotoje pra
monėje streiku. Nesimato, jog tai būtų padaryta. Kaip 
tik priešingai: apie streikus net ir kalbos nutilo. Antai, 
prieš paskelbimą kontrolės, New Yorko ir kitų miestų 
municipaliniai darbininkai plačiai kalbėjo apie naujus 
reikalavimus algų pakėlimo, apie streikus reikalavimui 
paremti. Dabar visur tyla...

Neabejojame, kad, pasinaudodami Darbo Dienos tra
dicijomis, didžiųjų unijų vadai dar kartą pasisakys prieš 
prezidento “naują ekonominę politiką,” prieš algų kontro
lę, bet toliau neis. Netgi nesi mato iš jų pusės jokio pa
siruošimo konkrečiam, praktiškam pasipriešinimui val
džios planui algų kontrolę palikti neribotam laikui.

dingo pasiskaitymo.
Šiame numeryje be veda

mojo “Įvykių sūkuryje” ir 
šie straipsniai: “Lietuva 
toliau klestės ir augs”; Dr. 
A. Petrikos — “Vatikano 
santykiai su komunistais”,
kuriame jis apžvelgia Vlado 
Niunkos knygą “Vatikanas 
ir antikomunizmas”; J. 
Skliutą u s k o — “Svarbiau
sias žmogus”; Filosofijos 
mokslų kandidato Doc. A. 
Gaidžio — “Kaip normos 
tapo ‘dievo įsakymais’”; V. 
Petkevičienės—“Naujo ryto 
skelb ė j a s”; J. Krivicko — 
“Mokykloje, kur mokėsi J. 
Janonis”; Astronomo A. 
Juškos — “Ar lankėsi sve
čių iš kitų pasaulių”; J. 
Jauniškio — “A p s i lankius 
ateizmo muziejuje”; Dr. A. 
Petrikos — “Pirmieji Lie
tuvos dailininkai”; Juozo 
Kirklio — “Kelias į litera
tūra” ; Augusto Tamaliūno 
apsakymas — “Dviese”; 
Prano Ulevičiaus — “Lietu
viai taip pat pamėgo matę 
ir asadą”, ir A. Tamaliūno 
— “Proga pasidžiaugti”.

Šiame numeryje skaityto
jas ras eilėraščius E. Mieže
laičio, Vacio Bukausko, V. 
Žaromskio, E. Gedvilaitės, 
J. Šimonio, Boriso Puzino, 
A. Šilingos ir Justino Mar
cinkevičiaus.

Tik gaila, kad šio nume
rio atspausdinimas nelabai 
vykęs, vietomis gana palšas. 
Ateityje spaustuvė turėtų 
darbą geriau atlikti.

Ar kas nors juos nubaus?
KAIP žinia, per Gegužės Pirmosios antikarines de

monstracijas Washingtone buvo valdžios pravestas žiau
rus teroras. Taikos salininkai buvo puolami ir masiniai 
areštuojami. Nebuvo prisilaikoma jokių įstatymų. To
kio nepateisinamo masinio teroro šalies sostinė dar ne
buvo mačiusi.

Dabar iš Washington© praneša, kad valdžia nutarė 
panaikinti arba atšaukti kaltiniųius prieš 800 areštuotų 
žmonių. Ji pripažįsta, kad jokiu būdu teismas nerastų 
juos kaltais ir nebaustų. Vadinasi, valdžia prisipažino, 
kad ji neturėjo pagrindo tuos žmones areštuoti ir grūsti 
i kalėjimus.

Bet kaip dabar su tais, kurie tą kriminališką terorą 
prieš nekaltus žmones pravedė? Svarbiausia: kaip su 
tais valdininkais, kurie suplanavo tokį terorą ir įsakė 
policijai jį pravesti? Jie žinojo, kad jie pažeidžia tų 
žmonių civilines laisves ir demokratines teises. Jie žino
jo, kad jie laužo įstatymus. Jie žinojo, kad jie krimina- 
liškai prasižengia.

Šis teroras prieš nekaltus žmones buvo pravestas 
su žinia ir pritarimu paties prezidento Nixono.

Dejuojame, kad šalyje kriminalystės nesulaikomai 
gausėja.

Bet kaip su tais, kurie sėdi valdžioje ir elgiasi kri- 
minališkai? Ar kas nors nubaus tuos, kurie terorizavo 
taikos šalininkus?

Ne rinkimai, bet farsas
PRAĖJUSĮ savaitgalį Pietų Vietname tapo išrinktas 

naujas “parlamentas.” Tai buvo ne rinkimai, bet pasity
čiojimas iš jų. Aišku, kad militarinė klika, kuri P. Viet
namą valdo, rinkimuose laimėjo. Jau net ir Amerikos 
komercinė spauda šiais rinkimais nesididžiuoja. Juos 
vadina farsu.

Na, o spalio mėnesį įvyks šalies prezidento rinkimai. 
Kandidatas bus tik vienas — dabartinis prezidentas Thieu. 
Jis taip viską sutvarkė, kad net jo kolega gen. Ky, da
bartinis viceprezidentas, atsisako ką nors bendro turėti 
su prezidento rinkimais. Sakoma, kad mūsų valdžios at
stovai Pietų Vietname maldaute maldavo gen. Thieu, 
kad leistų nors dėl svieto akių dar kam nors kandida
tuoti į prezidentus, bet visos pastangos buvusios veltui.

Tai irgi svietui akių muilinimas. Dabartinė klika, 
kuri valdo Pietų Vietnamą, nė piršto negalėtų pajudinti 
be Amerikos leidimo ir sutikimo. Visas šis rinkimų far
sas yra pravedamas Amerikos ambasadoriaus Bunkerio 
komandoje ir priežiūroje.

Ką darysite baigę mokslą?
“THE N.Y. Times” korespondentas Gene I. Maeroff 

paskelbė savo atradimus apie likimą tūkstančių jaunų 
žmonių, kurie 1971 metų pavasarį baigė mokslą ir pasi
leido į “nepriklausomą” gyvenimą. Daugeliui jų būtinai 
reikia susirasti darbą. Na, tai tie jauni žmonės tuoj 
gavę diplomus ir pasileido ieškoti to darbo.

Maeroff sako, kad jis plačiai ištyrė tokių žmonių 
likimą net keturiolikoje miestų. Kokie rezultatai? Ap- 
gialėtini, apverktini... Darbų labai mažai tėra, šiemet 
daug blogiau, negu buvo pernai.

Laimingi tie, kurie turi pinigų ir, nusivylę ieškoda
mi užsiėmimo, gali grįžti į mokyklą ir aukščiau1 siektiS, 
gal pakeisti savo mokslo sritį, savo profesiją. Bet ku
riam darbas būtinai reikaiirtgas, to likimas nepavydėti
nas. . ... _...&

Už BULVINIUS MILTUS!
Žurnale “Žemės ūkis” (nr. 

8, 1971) net du inžinieriai 
(Vitoldas Valušis ir Vytau
tas Vilkevičius) įrod i n ė j a 
bulvių išlaikymo formoje 
miltų pranašumą prieš vi
sas kitas formas. Girdi, 
“net ir labai tvarkinguose 
kaupuose laikomos bulvės 
netenka 15-25 proc. maisto 
medžiagų”. Tiesa, “šutintų 
ir susilosuotų laikymo nuo
stoliai kiek mažesni, bet si- 
losavimas brangiai atsieina” 
ir šiaip neparanki forma. 
Kas kita bulves sudžiovinus 
ir pavertus į miltus. Nuos
toliai tik 3-7 proc. Be to, 
bulvės miltų formoje gali 
nesugedūsios išsilaikyti net 
porą metų !

Inžinieriai Valušis ir Vil
kevičius nurodo, kad dau
gelyje Vakarų Europos ša
lių bulvių pavertimas į mil
tus yra jau plačiai vartoja
mas būdas. Bet kodėl šis 
patogus būdas nepanaudo
jamas Tarybų Lietuvoje? 
Kam tas atsilikimas?

Iš inžinierių išvedžiojimo 
gaunasi supratimas, kad 
vienintelė priežastis, kuri 
Lietuvos žemdirbius atbai
do, yra didžiulė savikaina, 
tai yra, bulvių pavertimas 
miltais per daug atsieina. 
Žinoma, jiedu nurodo, kad 
toji baimė neturi tvirto pa
grindo.

Neabejojame, kad inžinie
rių Valušio ir Vilkevičiaus 
argumentai už bulvinius 
miltus susilauks rimčiausio 
dėmesio visoje Lietuvoje. 
Kam laikytis įsikibus senų 
būdų, kuomet mokslas yra 
išradęs naujus, daug geres
nius?

LAISVE

KUR DAUGIAUSIA 
JUODŲJŲ ŽMONIŲ 
GYVENA?

Per pastaruosius porą de- 
sėtkų metų labai daug juo
dųjų žmonių (negrų) iš 
pietinių valstijų suplaukė į 
vakarines bei ry tines-šiauri- 
nes valstijas. Didieji mies
tai tapo, taip sakant, jais 
tiesiog užplūsti. Todėl bu
vo pradėjusi prigyti nuo
monė, jog dauguma Ameri
kos juodųjų žmonių jau yra 
pabėgę iš pietinių valstijų.

Bet štai savaitraštis 
“Guardian” (rugpiūčio 25 
d.) atspausdino straipsnį 
“Black base still in South.” 
Jo autorius Rod Such 
analizuoja 1970 metų gy
ventojų apskaičiavimo 
duomenis. Grynais faktais 
jis įrodo, kad dar ir šian
dien daugiau kaip pusė, bū
tent 53 procentai, visų 
Amerikos juodųjų žmonių 
tebegyvena 17 pietinių vals
tijų. Kaip žinia, šiandien 
šioje šalyje p r i s k a i t o m a 
22,500,000 negrų. Duome
nys parodo, k a d kai visos

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiama
“Laisvės” Redakcija:

Šiais žodžiais noriu para
šyti ir pasakyti, kokį man 
didelį ir netikėtą džiaugs
mą suteikė “Laisvės” Al
bumas.

Noriu palinkėti, kad 
“Laisvutė” ilgai gyvuotų ir 
jos redaktoriai ir pagalbi
ninkai sveikatoje ilgai pa
siliktų ir nenustotų spaus
dinę gražius raštus “Lais
vėje.”

Mano velionis mylimas 
vyras Walteris Norkus ir aš 
mylėjome “Laisvę” ir ger
biamą dabartinį “Laisvės” 
redaktorių. Prisimenu, kaip 
jūs buvote pirmas Ameri
kos lietuvis, kuris nuvyko 
aplankyti karo audros iš
degintą Lietuvą ir jos nu
vargintus žmones. Kiek 
jūs darbo ir sveikatos pa
dėjote, gelbėdamas Lietuvą 
karo metu! Tai didelė gar
bė jums. Linkiu jums ir 
jūsų žmonai, kurios raštus 
visada skaitau, viso ge
riausio.

Taipgi noriu padėkoti už 
išspausdinimą mano rašto 
mano brolio prisiminimui. 
Aš pasiunčiau į Lietuvą tą 
“Laisvę” jo dukrelei, kuri 
jį senatvėje gražiai užlai
kė.

Dabar biskį apie save: 
birželio 22 d. puoliau sa
vo namuose ir į sieną su- 
simušiau galvą. Mano du
krelė Frances Jones atvyko 
iš tolimos Kalifornijos rug
pjūčio 17 d., išvakarėse 
mano gimimo dienos, aplan
kyti mane sergančią.

Visiems, kurie įsirašė į 
“Laisvės” Albumą, kurių 
gražias nuotraukas galima 
matyti, apie juos pasiskai
tyti, linkiu iš širdies svei
katos, ilgai gyventi ir ne
pamiršti “Laisvės,” remti 
spaudą.

Mirusiems “Laisvės” re
daktoriams, kurie ilgai ir 
daug dirbo, tebūna jų ne- 
užm ir š t a m a s garbingas 
prisiminimas.

Anna Norkus
Detroit, Mich.

Washingtonas. — X-ray 
peršviečius 4,200 mainierių 
pasirodė, kad 1,681 turi pa- 
juodavusių* plaūčių ženklus. 

šalies mastu negrai sudaro 
tiktai 11.1 procento visų 
gyventojų, pietinėse valsti
jose jie sudaro 19.1 proc.

Šiandien Amerikoje turi
me 16 miestų, kuriuose ne
grai sudaro gyventojų dau
gumą. Iš jų šeši randasi 
pietinėse valstijose. Tose 
valstijose yra 103 rajonai, 
kuriuose negrai yra daugu
moje.

Straipsnio autorius Rod 
Such kreipia dėmesį į šių 
skaičių didžiulę reikšmę po
litine prasme. Jeigu negrai 
gerai politiniai susiorgani
zuotų, jie daugelyje vieto
vių pietinėse valstijose pa
imtų valdžios vairą į savo 
rankas. Tiesa, iki šiol tero
ro ir linčo pagalba pietinių 
valstijų baltiesiems pavyko 
juoduosius žmones palaiky
ti “savo vietoje,” ir mažai 
jų tepasinaudodavo balsa
vimo teisėmis. Bet po tru
putį juodieji žmonės įsidrą
sina ir vis didesniu skaičiu
mi pasinaudoja progomis 
savo žmones išrinkti į vald- 
vietes. Žinoma, baltiesiems 
rasistams šis procesas labai 
nepatinka...

Mielas drauge!
Vasaros metas —įPaWU 

labiausiai įtemptų laiyto 
darbų dienos Lietuvos k8i- 
me. Darbas veja darbą ir 
ne visiems tuo metu, kai Pa
langa ir kiti kurortai pilni 
žmonių, tenka atostogauti. 
Tuo labiau, kad užsitęsusios 
sausros apsunkino darbus. 
Tačiau socialistinė santvar
ka yra tiek sustiprėjusi, 
kad ir nepalankiomis sąly
gomis gaunami geriausi 
derliai. Mes dirbame paki
liai ir matome darbo rezul
tatus. Laukuose trečius me
tus iš eilės subrendo geras 
derlius. Šį kartą jis, atrodo, 
bus rekordinis Lietuvos is
torijoje. Spauda, radijas ir 
televizija ksdien praneša 
apie laimėjimus, vystant 
laukininkystę bei gyvulinin
kystę. Šieno žiemai paruoš
ta daugiau nei pereitais me
tais, daugelyje ūkių baigia
mi piauti javai, grūdų priė
mimo punktai vos spėja pri
imti grūdus, kuriuos kol
ūkiai ir tarybiniai ūkiai 
parduoda valstybei virš pla
no. Kaime jau galvoja apie 
antruosius devintojo penk
mečio metus — jų derlių. 
Ruošiamos dirvos žiemken
čiams, tręšiamos žemės, 
iškirtos kaupiamosioms kul- 
įtūroms.

Turime laimėjimų ir pra
monėje. Prieš keletą me
tų užmanyti regioniniai 
centrai auga pagal planą. 
Tai pastebi ir mūsų svečiai 
— užsienio lietuviai, ku
riems mūsų kaimo pažanga 
daro didelį įspūdį. Svečiai, 
su kuriais tenka paben
drauti, pastebi ypač dideles 
statybas; Iš tikro, pasta
raisiais metais kaimo ir 
miesto statybos įgijo nepa
prastai platų užmojį. Tokia 
akivaizdi socialistinio gyve
nimo pažanga padeda sėk
mingiau politiškai auklėti 
įvairius emigracijos sluoks
nius, silpninti nacionalistų 
pozicijas, jungti išeivius į 
antiimperialistinę kovą.

s. a. .;

Londonas. — Vakarų Eu
ropos biržoje Amerikos do
lerio vertė buvo nupuolus, 
bet dabar vėl pakilo.
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Iš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisves” skiltis bevartant
Su 1944 m. liepos mėn. 

nacių armia smarkiai veja
ma į Vakarus. Liepos 8 d. 
“Laisvėje” didelė antraštė: 
“Raudonoji Armija jau Lie
tuvoje,” o liepos 10 d.—‘So
vietai jau Vilniuje.” Atei
na pasibaisėtinos žinios apie 
tai, kad Lietuvoje nacių 
“sušaudyti advokatas A. 
Bulota, poetas Montvila ir 
daug kitų apšviestūnų.”

Parama tonomis
Liet. Pagalb. Komitetas 

su nuolatine talka dirba, 
ūžia “kaip bitelės” komiteto 
patalpose ir siunčia vieną 
po kito siuntinius Lietuvon. 
Rugpiūčio 9 d. išvežta pen
kiais t rokais į prieplauką— 
6-as iš;eįcs siuntinys. Ko
miteto atskaita: nuo 1944 
metų vasario 1-os die
nos iki rugipūčio 1-os d.: 
Pajamų $19,352.46; išlaidų 
$16,785.32 (supirkimui nau
jų drabužių, siūlų, adatų, 
paišelių, muilo, cigarečių ir 
t. t.).

Surašyti vardus visų tal
kininkų čia neįmanoma. 
Daug, labai daug jų dirba 
sunkiai, ir daugiausia 1 a i s- 
valaikiu, atitrūkus nuo dar
bo už duonos ir nuo veiklos 
palaikymui mūsų organiza
cijų ir laikraščių.

1

Mezgėjos
C-’f |

Imtų daug laiko surinkti 
detalias žinias apie J. A. V. 
pažangiąsias moteris, kurios 
mezgė visą karo laikotarpį 
kojines, šalikus, sv eterius 
vyrams, tarnau jautiems 
J A V i r Lietuvos armijose. 
Brookly n i e t ė s pradėjo ir 
tuoj prasidėjo veik visose 
mūsų kolonijose ši moterų 
intensyvi darbuotė. Susida
rytų labai ilgas jų vardų 
sarašas.

čia gimusios irgi veikia
LDS Brooklyno jaunimo 

kuopos moterys, susibūru- 
sios į grupę, pasivadinusios 
“LDS Sorority,” irgi ne
snaudė. Jos daug dirbo 
Raudonojo Kryžiaus rasti
nėje vakarais, po savų dar
bų. Jos rūpinosi susiraši
nėjimu su visais (kiek tik 
turėjo ryšių) mūsų jaunuo
liais, tarnaujančiais J A V 
armijoje. Rugsėjo mėn. jos 
sudarė 60 pundelių iš įvai
rių namie gamintų gardėsių 
ir išsiuntė visiems, kurių tik 
turėjo adresus. Mūsų jau
nieji kareiviai pasklidę po 
visą pasaulį, tad ir punde
liai ir laiškai ėjo Prancūzi- 
j o n, Anglijon, Italijon, į 
pietines salas ir kitur. čia 
darbavosi Alda Orman, Lea 
Kairys, Amelia J. Young, 
Adelė ir Frances Pakalniš- 
kienės, Mary Sineus ir E. N. 
Jes—tė.

Dėkoja
Lapkričio 28 d. išsiųstas 

7-as siuntinys. Gauta padė
ka (kablegrama nuo Coun
cil of Pen])Ies Commission 
of LSR) nuo specialaus ko
miteto, kuris rūpinasi išda
linimu mūsų siunntinių. i Jo 
Pirmininkas Antanas Bra- 
šiskis; nariai — prof. Jonas 
Krikščiūnas, Adolfas Kon- 
drota, Romas šarmaitis ir 
Irena Povilaitis.

Gruodžio 2 d. “Laisvėje” 
M. Meškauskienė rašo, kaip 
gautos dovanos dalinamos 
Lietuvos vaikams. Toje pa
čioje laidoje pažymėta, kad 
gauta keturiolika vagonų 
amerikiečių dovanų Lietu
vai.

Septinto siu Utinio1 at

skaita: pirkta už $12,531.37 
ir surinkta daiktų vertės 
$28,073.40 —- viso vertė su
sidaro $40,604.77.

Baisi žinia
Gruodžio 21 d. “Laisvė” 

rašo: “Lietuvoje naciai iš
žudė apie pusę milijono 
žmonių.” Baisu ir prisimin
ti tas nacių teroro dienas. 
Sykiu reikia pabrėžti, kad 
niekuomet neužmirštume ir 
visuomet būtume sargyboje, 
kad fašistinis elementas ne
galėtų įsigalėti bent kur. 
Ypač mes, JAV gyventojai, 
būkime dalimi šių dienų 
veiklos prieš karą Vietna
me, nes dalis mūsų karinių 
jėgų ten elgiasi naciškai.

Dovanos invalidams
1945 m. sausio 18 d. “Lais

vėje” rašomą:
“Amerikos Lietuvių Do

vanos Lietuvos Invalidams.
“Visi Vilniuje gyvenan- r 

tieji tėvynės karo invalidai 
netrukus bus aprūpinti 
amerikiečių prisiųstais kos
tiumais ir paltais.” Tai 
praneša “Vilniaus Vykdo
mojo Komiteto Socialinio 
Aprūpinimo skyrius.”

Rūpinasi archyvu
Vasario mėn. įsteigtas 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centralinio Archyvo 
Komitetas, kurin įeina: J. 
Siurba — pirm., J. Gužas— 
sekr., ir V. Rudaitis — ižd. 
Šis komitetas atliko didelį 
darbą, surinkdamas daugy
bę mūsų leidinių: knygų, 
laikraščių ir įvairių drau
gijų archyvus, ir pasiųsda
mas visa tai Lietuvon, jų 
pastoviam sutvarkymui ir 
išlaikymui.

Taikos Įstaiga
Eina pasitarimai p re z. 

Roosevelto, Stalino ir ( Ji iu■- 
chillo, kaip po sutriuškini
mo Hitlerio būtų įkurta pa
saulinės Taikos Įstaiga. Jie 
posėdžiavo 8 dienas buvu
siame caro vasa r n a m y j e 
Juodosios jūros pakrantėje. 
Išleido pareiškimą, kuris 
baigėsi šiaip:

“Pergalė šiame kare ir 
planuo j am o s i o s tarptauti
nės organizacijos įsteigimą s 
suteiks didžiausią visoje is
torijoje progą sukurti atei
ties metais būtinąsias tokios 
taikos sąlygas.”

E. N. Jeskevičiūtč 
Jub. Kom. Narė

IŠMINTIES KRISLAI
Geram artojui ir blogas 

arklas gerai aria, o blogam 
ir geras nekaip.

Lietuvių liaudies patarlę *
Norite, kad apie jus ge

rai kalbėtų, nekalbėkite ge
rai apie save patys.

Paskalis
Galvok, ką kalbi, netgi 

tada, kai juokauji.
Kazachų patarlė

Didžiausia klaida nepa
stebėti savo klaidų.

Arabų patarlė
Protingo žmogaus prie

kaištas vertingesnis, negu 
kvailo pagyrimas.

; Rusų liaudies patarlė

Visų puikiausias žmogaus 
tikslas yra visa savo kūry
ba tarnauti žmonėms net ir 
tada, kai jau nebegyvensi.

N. Ostrovskis

Niekad negalvokite, kaqįty 
jūs jau viską žinote.

I. Pavlovas
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“Kalbanti knyga ’ I
v ■

Daugiau kaip prieš tre- 
> jus metus mano akių lėliu

kės sugedo ir visą regėjimą 
pakeitė. Matau tik pro akių 
šonus, kas sudaro neaiškų 
Vaizdą.

Akių gydytojai pripažino 
mane techniškai aklu ir pa
tarė nueiti į aklųjų draugi
ją — “Association for the 
Blind.” Pagalvojau, reikia 
nueiti, blogo nieko nepada
rys, o gero gal daug.

Association for the Blind 
daug akliem gelbsti. Kiek
vienas didesnis miestas turi 
savo skyrius, o centrinis ofi
sas randasi N e w Y orke.

Kartą į metus akių gydy
tojas patikrina akis, kartą 
į mėnesį laiko susirinkimus- 
pasikalbėjimus; kurie nega
li patys ateiti, yra tam ti
kras komitetas, kuris nuve
ža ir parveža atgal į na
mus. Kartą į metus rengia 
pikniką — “Clam Bake.”

Šią vasarą piknikas įvy- 
,ko liepos 8. (Kur įvyko?— 
rRed.) Suvažiavo apie pen

kiasdešimt iš viso su paly
dovais žmonių. Pietūs buvo 
geri. Kiekvienas aklasis1 
buvo apdovanotas tinkama 
dovana, o magaryčioms — 
dešimt ar daugiau dar įžan
gos dovanas laimėjo.

Social Service dažnai at
lanko į namus ir suteikia 
patarimus ir reikalingą pa
galbą.

Kongreso yra išleistas tam 
tikras įstatymas, pagal kurį 
akli žmonės turi tam tikras 
privilegijas, ir visa tai vel
tui.

Pirmą kartą man atsilan
kius j aklųjų susirinkimą, 
pasidarė kaip tai nejauku, 
turėjau apleisti salę. Bet su 
laiku pripratau, o šiandien 
ir kitiems padedu pagal iš

i Philadelphia, Pa.
Parengimai šiandien 

ir seniau
Prisimenu, kokie būdavo 

parengimai mūsų organiza
cijų prieš 60 metų ir anks
čiau. Tuomet daugumoje 
atvejų parengimus vadin
davo “baliais,” ir tie “ba
liai” buvo ruošiami retai. 
Ažuot “balių,” dažniau bū
davo ruošiami koncertai, 
veikalų pastatymai, prakal
bos, diskusijos, debatai. Va
saromis organizacijos turė
davo po vieną pikniką.

Kiek žymesnių pasiskirs
tymų beveik nebūdavo, o 
jeigu ir būdavo, tai reakcin
gi kunigėliai ir ekstrimistai 
tautininkai skirtingų poli
tinių ir tikybinių nusistaty
mų žmones pradėdavo vie
nus prieš kitus kiršinti.

Buvo sunku išaiškinti ne
raštingam išeiviui, kas yra 
“šliuptarnis,” “raudonasis 
cicilistas,, arba “šiaudinis 
katalikas,” — nelengvai jie 
suprasdavo, kas yra vieni ir 
kiti.

Na, o šiandien mes jau 
dažnai ruošiame pramogas, 
pobūvius. Šiandien svar
biausias mūsų pobūvių tiks
las, tai sukėlimas mūsų 
spaudai medžiaginės para
mos. Nes visa pažangio
ji liaudis gerai permato, 
kokioje padėtyje mes atsi
durtume, jeigu neturėtume 
savos spaudos. Todėl ir yra 
ruošiamas pobūvis rugsėjo 
5-ąją dieną jau daugeliui 
žinomoje vietoje — 6024 
Wayne Ave. Kviečiami visi 
pramogų mėgėjai iš toli ir 
ai4i, nes ši pramoga bus šį 
sezoną paskutinė. Negreit 
vėl visi susitiksime ir spaus
dami rankas vienas kitą už
klausime: Kaip jums klos
tosi gyvenimas?’

“L” Rep.Association for the Blind 
ri didelį knygyną. Tie, 

kurie kiek mato ir gali skai
tyti, gali gauti visokiomis 
temomis knygų, išspaus
dintų specialiai didelėmis 
raidėmis. O tie, kurie vi
sai nemato, gauna “Brail” 
raidėmis knygų.

Tie, kuriems yra sunku 
skaityti druką ar Brail, ga
li gauti plokštelių knygą ir 
mašinėlę. Plokštelių pasi
rinkimas yra didelis įvairio
mis temomis. Tai kalbanti 
knyga — “Talking Book.”

“Kalbanti knyga” suside
da iš keliolikos plokštelių. 
Kiekviena1 plokštelės pusė 
eina tarp 45-60 minučių. 
Plokštelės yra pamainomos. 
Jos yra įkalbėtos keliomis 
kalbomis, tik gaila, kad lie
tuvių kalboje dar nėra.

Viskas, kas čia suminėta, 
yTa veltui.

So. Boston, Mass.
Mūsų ligoniai

Drg. S. Šukienė jau ant
ra savaitė guli New Eng. 
Deaconess Hospital, 185 
Pilgrim Rd., Boston, Mass..

Jai vieną koją skaudėjo. 
Gydytojas surado, kad išė
jus “disk” iš nugarkaulio. 
Koja eina geryn, bet nuo 
vienos akies ims kataraktą. 
Ta operacija privers ją būti 
ilgiau ligoninėje..

Mes linkime jai sėkmin
gai išgyti. E. R.

Patariu tiems, kurie ser
ga akių liga, gauti nito gy
dytojo liudijimą ir įsigyti 
“Kalbančią knygą.” Ji su
ramins ir duos daug malo
nių valandų.

Bronius S.

PHILADELPHIA, PA <!>
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Ruošiama “Laisvės” 60 metų Jubiliejaus Proga

Rngsejo-September 5 d.
Adresas

6024 Wayne Avenue
Pradžia 12-tą valandą

Is New Yorko dalyvaus grupė aidiečių-daini- 
ninkų, 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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MANO ĮSPŪDŽIAI 
IŠ KELIONES

Nors labai daug laiko 
prabėgo nuo 1910 metų, 
kada išvykau iš Lietuvos, 
bet mintys ir širdis vis vi
liojo ją dar nors kartą ap
lankyti ir savo akimis pa
matyti.

Na, liepos 30 d., su gru
pe, susidedančia iš 19 žmo
nių, vykau aplankyti Lie
tuvą. Kelionė buvo smagi 
ir trumpa. Nors tą dieną 
lietus smarkiai pylė nuo 
pat Philadelphijos, bet kai 
tik pakilome lėktuvu virš 
debesų, vaizdas buvo ki
toks—šviesus dangus, mė
lynas, o žiūrint į apačią, 
neapsakomas baltumas de
besėlių, lyg sniegas bei pū
kai.

Nei nejutome kaip pasie
kėme Leningradą, kur nak
vojome viešbutyje “Lenin
grad.” Koks čia puikus, 
lengvas, tyras oras, nors 
pritrauk pilną krūtinę, kad 
pąrsivežtum namo.

Iš ryto, po pusryčių, ap
leidome Leningrado puikų 
miestą ir sėdome į lėktuvą 
vykti į Vilnių, kur apsisto
jome “Gintaro” viešbuty
je. Pirmą dieną susitiko
me su laukiančiais giminė
mis, draugais. Tai buvo 
jaudinantis momentas. At
vykome šeštadienį, o sek
madienį turėjome laisvą, 
tai buvo proga su giminė
mis pabendrauti.

Pirmadienį mus v 
džiojo po Vilnių graži Tu
risto darbuotoja Gražina ir 
labai nuosekliai, mums viską 
aiškino.

Kitomis dienomis vykome 
į Trakus, vėliau j Pirčiu
pio kaimą, kur Hitlerio 
gaujos taip žiauriai buvo 
sudegintas visas kaimas ir 
visi jame žmonės — vyrai, 
moterys ir vaikai. Ten da
bar yra muziejus, kur ga
lima matyti kaulus tų sude
gintų vargšų.

Buvome Paneriuose. Ten 
irgi širdį spaudžiantis vaiz
das. Mums muziejaus pri
žiūrėtoja aiškino, apibūdi
no baisius žudymų įvykius, 
parodė duobes, kurias žmo
nės buvo priversti išsikasti 
patys sau, o vėliau Hitlerio 
budeliai juos šaudė ir ver
tė į jas!

Kita kelionė — tai buvo 
į Druskininkus. Ten matė
me daug gražių vaizdų, 
kur a t vyksta poilsiauti 
darbo žmonės, liaudis. Jau
nas malonus gydytojas pa
sitiko mus ir parodė mau
dynes. Kai kurie mūsų vy- 
raū maudėsi. Matėme ten 
daug meno dirbinių.

Rugpiūčio 12 d. jau ap
leidome Lietuvą ir grįžome 
į Leningradą. Ten pernak
vojome, o ant rytojaus vy
kome apžiūrėti buvusius 
Caro vasarinius palocius. 
Matėme vietą, kur buvo 
sušaudyti revoliucionieriai, 
kurie būk tai norėję nužu
dyti Carą. Ten Caras pa
statė cerkvę.

Leningradas puikus mies
tas, Švarus, pilnas fontanų, 
statulų, pilnas gražiausių 
gėlių.

Rugpiūčio 13 d. po pus
ryčių j a u vykome j aero
dromą, o vakare jau buvo
me Niujorke.

Kelionė buvo smagi, 
linksma. Sugrįžau sveika.

E. Švėgžda

Cleveland, Ohio
Mirė S. Seimonas

Rugpjūčio 8 d. čia mirė 
pažangūs veikėjas Stanislo
vas Seimonas (Siman), su
laukęs 85 metų amžiaus. 
Buvo gimęs Paplinskio kai
me, Sedos valsčiuje, Telšių 
apskrityje.

Dar jaunas būdamas at
vyko į šią šalį laimės ieš
koti. Buvo pažangus - žmo
gus, darbavosi pažangiųjų 
organizacijų veikloje. Buvo 
LDS nariu nuo pat organi
zacijos įsteigimo.

Velionis buvo vienas iš įs
teigėjų vietinių pašalpinių 
draugijų—Laisvės ir Darbi
ninkų, kurios prieš kiek 
laiko tapo, likviduotos.

Dirbo Electric kompani
joj kaipo mašinistas. Buvo 
AFL-CIO 1130 lokalo nariu.

Buvo pensininkas. Per ei
lę metų negalavo.

Jo ilgų metų draugė, Su- 
zana Makauskas, kurią jis 
vedė 1912 m., liko liūdesyje. 
Liūdi ir jo dukra A daline, 
mokytoja., Ji yra vedus su 
Anthony Šūsnis ir augina 
du sūnus.

Reiškiame nuoširdžią už
uojautą velionio artimie
siems.

Baltimore, Md.
Vietos LLD 25-ta kuopa 

yra nusitarusi rengti vasa
rinį parengimą pas drg. P. 

paye- Kuprį rugsėjo 19 dieną, 
kad dar kartą suėjus su 
draugais praleisti sekma
dienio popietę, be to, kad 
padaryti kiek nors pelno, 
nes aukojame vis iš kuopos 
iždo, o į jį mažai kada įde
dame.

Todėl labai svarbu prisi
minti tą dieną ir jos rei
kalus. Be to, šeimininkės 
rengiasi prie gerų pietų.

Reikia priminti. nariams, 
jog kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 2 d., 2 vai. po 
pietų, pas draugus J. J Sta
nius, 2813 New York Avė. 
Svarbu, kad jis būtų skait
lingas, nes tame pat mėne
syje įvyksta VI-os apskr. 
konferencija.

Nelinksma žinia pasiekė 
mus, jbg d-go J. Karpavi
čiaus sūnus Antanas ligoni
nėje jau dvi savaitės ir li
gos priežastis dar nesuras
ta. Gaila d-go J. Karpavi
čiaus. Toli nuo Baltimorės 
gyvendamas, ne visada as
meniškai gali dalyvauti mū
sų sueigose, bet su gan 
gausia palei jo išgalę auka 
visuomet prisideda.

Sveikam sūnui esant, jam 
buvo lengviau pasiekti drau
gus ir parengimus.

Antanas Kaspar a v i č i u s 
randasi University Hos
pital. Kam proga yra, pui
ku būtų atlankyti ligonį, o 
mes visi linkime d-gui J. 
Kasparavičiui tvirtos iš
tvermės, o sūnui linkime 
nugalėti ligą, r

Ligoninėje jis vadinasi 
Anthony Gasper.

Vinco Duktė

Miami, Fla.
Rugpiūčio 25 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos susirinki
mas ir pietūs. Draugė M. 
Kancerienė su pagalbininke 
S. Šukaitiene pagamino 
skanius pietus. Po pietų 

’organizatorius V. Bovinas 
atidarė susirinkimą. Pir
mininke tapo išrinkta M. 
Valilionienė. Ji labai gerai 
vedė susirinkimą. Kuopos 
narių dalyvavo, vidutiniškai. 
Šiuo tarpu daug narių yra iš
važiavę į nortuš^ vakaci- 
joms, o 14 narių išvažiavo 
Lietuvos atlankyti.

Mes susirinkimus laikom 
kas mėnuo per apskritus 
metus.

Mūsų “Jaunikaitis” Pe
tras Gudelis šventė savo 
gimtadienį — tik 82ąjį! Vi
si sudainavom jam “Ilgiau
sių metų.” P. G. paaukojo pa
žangiems laikraščiams 600 
dolerių — “Daily Worldui” 
$300, “Laisvei” $100, “Liau
dies Balsui”( $100, “Vilniai” 
$50, LLD 75 kp. $25 ir*Aido 
chorui $25. Tai taip jis at
žymėjo savo gimtadienį.

Reikia atiduoti kreditą M. 
Kvietkienei. Ji po pietų su
plovė visas lėkštes. Ji la
bai gera darbininkė. Taip 
pat ir kitos draugės gražiai 
dirba.

Po susirinkimo turėjom 
trumpą programed Mūsų 
draugas P. Gudelis šudaina- 
vo solo 4 daineles. Labai gra
žiai. Publika mylėjo klau- 
tysis. Jisai turi gražų baH 
są. Helen Hinman solo pa
dainavo porą dainelių, ir 
aibu MankauskaL duetu pa
dainavo porą llainelių. Jų 
yisų dainavimas visiems pa
tiko.

Rugsėjo 22 d. turėsim 
sirinkimą ir vėl pietus, 
manau, visi dainininkai 
mums padainuosite.

Ex-Lowellietis

HELP WANTED-MALE-FEMALF.
NOTICE

TO READERS
AND ADVERTISERS

The Equal Employment Opportu
nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisvę” will continue io 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 

Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) ^66-5050.

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

(66-72)

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)

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)
su-

vėl EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formika tops and installation.
201-322-9100.

(66-68)

M?,

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

(63-68)

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)

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
ward Mfg. Co., 900 Fairmont Ave., 
Elizabeth, N. J. 201-351-5400. Ex
tention 221. (64-68)

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

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

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

MAINTENANCE Mechanic in 
chemical plant.

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

201-279-9500
(66-68)

Washingtonas. — Darbo 
departaih e n t a s dabar ap
skaičiuoja, kad nedarbas, 
siekia mažiausia 7 proc. vi
sos darbo jėgos.-

įvairios Žinios
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų prekybos defi
citas su užsieniu liepos mėn. 
siekė net 304 milijonus do
lerių. Tai didžiausias pre
kybos deficitas istorijoje.

Chester, Pa.
* Vasara jau eina prie pa

baigos. Atostogų (vakaci- 
jų) laikas užbaigiamas. 
Daugelis mūsų mielų tau
tiečių aplankė Lietuvą. Tarp 
savo artimų giminių pasi
dalija įspūdžiais, ką nauja

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)

Roma. — Italijoje sausra 
siaučia. Bažnyčiose tikin
tieji meldžiasi ir mišias už- ten pamatė. Sugrįžta atgal 
perka, kad dievas atsiųstų į namus gerai nusiteikę, pa
lietų.

■

Senato-Washingtonas.
rius Kennedy, grįžęs iš In
dijos, ragina sulaikyti mili- 
tarinę ir ekonominę paramą 
Pakistanui.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Bombos sprogimas užmušė 
vieną žmogų, 35 sužeidė.

Tel Avivas.—Izraelio mi- 
litarinė komanda skelbia, 
kad Izraelio antilėktuvinės 
patrankos apšaudė Egipto 
lėktuvus, skraidančius Sue- 
zo kanalo pakraštyje.

Port Elizabeth, Pietų Af
rika. — Mažiausia 28 žmo
nės žuvo potviniuose šioje 
apylinkėje.

MIAMI, FLA. 
M i-r u s

Amelijai Lack
Reiškiame gilią; užuojautą velionės vyrui Wal

ter, broliams, visiems giminėms ir draugams.
i . T

Antanas Orlen Anna WilimaiMne
Monika Orlen Mari j on Kasper

—• Rochester, N. Y. —•

sitenkinę atlankę savo arti
mus Lietuvoje.

Aš tikras, kad daugelis 
jų bus parengime pas Al
bertą Merkį (6024 Wayne 
Ave., Philadelphijoj) rugsė
jo 5 dieną. Už tai mūsų vi
sų pareiga atsilankyti ir iš
girsti jų įspūdžius. Laiką 
praleisime šauniai prie ge
rų pietų. Kaip sako šeimi
ninkės, jos rengiasi visus 
svečius gerai pavaišinti. Ne- 
apsigausime atsilankę į tą 
šaunų parengimą. Ant ry
tojaus šventė, tai galėsime 
pailsėti.

Iki pasimatymo pas Al
bertą.

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)

For 
Paid 
days, 
skills

Grand Maintenance Man. 
Bernardsville1 Public Schools, 
vacation, hospitalization, sick 
Salary commensurate with 
and experience. 201-766-0116.

(67-69)

Groundskeeper. Capable of oper
ating tractor for Bernardsville Pub
lic Schools. Paid Vacation, hospital
ization, sifck days, salary com
mensurate with skills and exper- 
iencę.
r 201-766-0116. (67-69)

REAL ESTATE

A. Lipčius

Westport. Converted onion barn 
addition on 1.4 secluded acres.

4 bedrms,
bths. $79,000. Prine, only.

203-227-7316. (67-71)

with
Artist studio, 24x32 ft.
2%

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.
LLD ir Cit mitingai 

įvyks rugsėjo 11 dieną, 318 
Broadway. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Visi nariai malo
nėkite ateiti.

Fin. sekr. E. Repšienė 
(68-69) : s

Pekinas. —Kinija pasiun
tė Japonijon aukštą diplo
matą į mirusio Japonijos 
vado laidotuves. Manoma 
kartu turėti pasitarimus,

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association Klubo na- 
Hų susirinkimas t u r e tų 
įvykti rugsėjo 5 d. Kadan- 

mūsų klubo gaspadorius
Ramoška turi sužeistą

S1

koją, tai susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d. Tai bus me
an is susirinkimas.

G. Kairfe, sekr. (67-68)
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Nepagydomas ligonis ir žydint i 
obels šaka tėviškėje

(Tąsa iš pereito num.) 2, p. 83), kad “Lie t u v o s 
Laisvės Komitetas” gaunąs 
paramą iš “Laisvosios Eu
ropos.” (Ten pat, p. 84.) 
“Aidų” apžvalgininkas džiū
gauja dėl JAV įsikišimo 
kare, kurio padariniai “ati
tinkamai rikošetuotų į so
vietų pavergtųjų tautų nuo
taikas, jų atsparą okupan
tui.” (Plg. ten pat, p. 86.) 
Jis piktdžiu gauja dėl Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos 
LR nesutarimų ir net šlovi
na agresingą “genialiojo vo
kiečių stratego” (sic!) gra
fo Šliffeno doktriną...

Ir šis ir kiti nacionalisti
niai politikantai atrodo ne
suprantą, kad JAV, palai
kydamos emigrantų antita
rybinę veiklą, anaiptol ne
parodo simpatijų lietuvių 
tautai, bet pasinaudoja jais 
šaltojo karo prieš Tarybų 
Sąjungą tikslams. Vašing
tonas tikisi išeivijos antita
rybinėmis nuotaikomis su
balansuoti šalies viduje au
gantį nepasitenkinimą agre
syvia vyriausybės politika, 
o iš kitos pusės — naciona
listiniai rėksniai JAV pro
pagandos aparate yra puiki 
prie d a n g a totalitariniam 
monopolijų imperializ m u i. 
Baisiai keista, kad kai ku
rie m ū s ii išeiviai “nesu
pranta,” jog Amerikos im
perializmas išgyvena tokią 
fazę, kurioje neįmanoma 
nuslėpti, kad JAV politika 
iš esmės priešinga bet ku
riam nacionaliniam sąjū
džiui. Apie tai liudija Ame
rikos politika besivystančių 
tautų atžvilgiu, ypač Indo
kinijoje, Afrikoje ir Loty
nų Amerikoje. Juk šiose 
teritorijose JAV reiškiasi 
kaip tautinio išsilaisvinimo 
gniaužėjas, tarptautinis 
žandaras. 1971 m. vasario 
25 d. p r e z i d e n t o Nixono 
laiške kongresui sakoma: 
“Lotynų Amerikoje ir Kari
bų rajone pastebimas galin
gas bruzdėjimas. Moderni
zacija atsineša su savimi 
plačius ir kartais sunkiai 
aprėpiamus pokyčius, ku
riuos lydi nacionalizmo au
gimas. Kai kas šitame ra
jone žiūri į Jungtines Vals
tijas. .. greičiau kaip įkliū
ti ir grėsmę, negu į pagalbi
ninką ... Faktiškai visais 
atvejais nacionalizmas sie
kia didesnės nepriklauso
mybės nuo mūsų viešpatau
jančios įtakos. Kai kuriais 
ypatingais atvejais liaudies 
nacionalizmas įgauna anti- 
amerikinį pobūdį.”

Mūsų išmanymu, aiškes
nio prisipažinimo iš prezi
dento puses negalima nė 
laukti. Pastarieji įvykiai 
Kubos-Čilės p o lit i n i a m e 
fronte kalba patys už save: 
Lotynų Amerikos tautos su
prato, kad negali būti tauti
nės nepriklausomybės, kai 
visi šalies turtai yra užsie
nio monopolijų, pirmiausia 
JAV rankose.

(Pabaiga seka)

New York as. — Kongres- 
manai Dellums ir Rangel 
pareiškė, kad jie Kongrese 
reikalaus tyrinėti San Quen
tin kalėjimą, kur buvo už
muštas negrų vadas Jack- 
sonas. r'

Pirmiausia būtina prisi
minti II Vatikano Susirinka
mo požiūrį į tikinčiųjų 
gyvenimą poli t i n ė j e ben
druomenėje. “Piliečių mei
lė tėvynei, — sakoma kon
stitucijoje apie Bažnyčią 
šiuolaikiniame pasaulyje, — 
turi būti didžiadvasiška ir 
ištikima, tačia ji nepriva
lo ribotis siaurais horizon
tais. Piliečiai privalo turė
ti prieš akis visą žmonijos 
šeimą, sudarytą iš daugybės 
genčių, tautų ir rasių.

Visi krikščionys politinė
je bendruomenėje privalo 
jausti savąjį specifinį ir 
nuosavą pašaukimą. Jie tu
rėtų duoti pavyzdį, kaip 
žmogus privalo elgtis, jaus
damas sąžinėje atsakomybę 
ir tarnaudamas visuomenės 
labui. Jie turėtų veiksmais 
parodyti, kaip gali būti su
derinti autoritetas ir lais
vė, asmeninė iniciatyva ir 
viso socialinio organizmo 
solidarumas, deramas vie
numas ir vaisinga įvairovė. 
Jie turi pripažinti pagrįstus 
nuomonių skirtingumus že
miškųjų dalykų t va r k o s 
klausimais ir gerbti kitus 
piliečius bei kolektyvus, gi
nančius kitokias pažiū
ras.” (II Vatikano Susirin
kimo Nutarimai, Vilnius- 
Kaunas (1968, p. 184-185).

Kaip matome, Bažnyčia 
anaiptol neproteguoja siau
ro nacionalizmo, bet moko 
kūrybiškai ir konstrukty
viai derinti tikinčiųjų inte
resus su politinės sistemos 
tikrove. Ir tatai visiškai 
suprantama: mūsų pasauly
je negali būti vietos nei 
anarchizmui, nei griovimo 
tendencijoms, kadangi tiek 
Bažnyčios, tiek valstybės 
ateitis priklauso nuo mūsų 
kūrybinių pastangų ir su
gebėjimų. Užtai visiems 
“šaltojo karo” kurstyto
jams mes pasiryžę duoti 
ryžtingą atkirtį ir, reikalui 
esant, demaskuoti jų vei
klos tikrąją prigimtį. Mes 
turime prieš akis ne tik II 
Vatikano Susirinkimo dok
triną, bet ir didžiojo taikos 
popiežiaus Jono XXIII už
mojus kūrybiškai suderinti 
Bažnyčios interesus su so
cialistinės visuomenės sta
tyba.

Beje, šioje srityje esama 
ir pozityvių sprendimų iš 
Vatikano pusės. 1964 m. 
rugsėjo 15 d. Vatikanas ir 
Vengrija pasirašė susitari
mą, reguliuojantį svarbius 
socialistinės valstybės ir 
Katalikų Bažnyčios santy
kius. Tarp kitų dalykų, šis 
susitarimas įpareigojo Ven
grijos vyskupus prisiekti, 
kad jie bus lojalūs socialis
tinės valstybės atžvilgiu.

Tad kokia teise naciona
listiniai politikantai drįsta 
kurstyti mūsų šalies tikin
čiuosius prieš kūrybinį dar
bą, ieškant Bažnyčios - vals
tybės santykių sureguliavi
mo?

Visiškai aišku, kad kai 
kuriems subankrutavu
siems politikantams religija 
tėra dingstis paslėpti ti
kruosius užmojus bei savo 
vergavimą kapital i s t i n i o 
imperializmo tarnyboje. 
Juk “Aidų” straipsnyje aiš
kiai sakoma, kad “ELTA” 
apginklunojanti Italijos po
litinius veiksnius kovai su 
vietos kompartija (“Aidai,” 
1970 m. vasario mėn. Nr.

Newark, N. J. — Pedro 
DaSilva gazolinu vale ba
tus. Gazolinas uždegė na
mą, sudegino jį patį ir porą 
vaikų.

Į Gražus buvo LLD piknikas 
Cranford, N. J.

Skaitant patrauklų LLD 
2-ros apskrities ir LLD 54 
kuopos pranešimą apie ren
giamą “Laisvės” naudai 
pikniką New Jersey apy
linkėje, newyorkiečiai iš 
anksto jau nusitarė ten 
dalyvauti ir, reikia pasaky
ti, kad nebuvo keblumų su
rasti kelius, nes tilpęs “Lais
vėje” kelrodis buvo labai 
aiškus, tiksliai nurodytas.

Pikniko vieta labai erdvi 
ir žavėtinai graži. Aukšti, 
ištysę ąžuolai teikė malonų 
pavėsį pikniko dalyviams, 
tik gaila, kad ne per dau
giausia svečių susirinko. 
Gal būt todėl, kad prieš po
rą dienų praūžusi smarkioji 
vėtra “Doria” padarė daug 
žalos toje apylinkėje. Išlau
žė medžių šakas, nutraukė 
elektros vielas ir kai kur 
užtvino keliai. Gal būt visa 
tai sulaikė atvažiavimą.

Pikniko vieto labai erdvi 
dvi darbingos draugės: Lil
lian Šerelienė-Novak ir Lu
cy Vaičionienė. Svečiai su
dainavo joms “Happy Birth
day” ir “Ilgiausių Metų,” o 
I. Mizarienė prisegė abiem 
draugėm po raudoną kor
sažą. • <U

Po vaišių, buvo ir trumpų 
kalbų. Drg. Ignas Beeis 
pravedė programą, pir
miausia iškviesdamas LLD 
Centro sekretorę I. Miza- 
rienę, kuri šią vasarą vie
šėjo Lietuvoje, tarti žodį. 
Ji papasakojo įspūdžius, 
prisimindama savo pirmą
jį apsilankymą Lietuvoje 
1960 metais. Po to apsilan
kymo, ji dažniau važinėda
vo Lietuvon, ir kiekvieną 
kartą nuvažiavus ji pama
tė vis didesnius progresus 
industrijoje, miesto ir kai
mo gyvenime, bei eilinio lie
tuvio šeimoje. Su kiekvie
nais metais Lietuva gražė
ja !

Kalbėdama apie LLD vei
klą, ji pabrėžė A. Rainie
nės ir J. Grybo pastovų ir 
nenukryps tarną darbingu
mą draugijos veikloje. Pa
dėkojo draugei L. Šerelie- 
nei-Novak už leidimą susi
rinkti jos taip gražiame so
de.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba pasveikino abidvi 
drauges su gimtadieniais. 
Priminė “Laisvės” jubilieji
nius metus ir ragino darbuo-

Big Things From 
Small Countries

The other day I was look
ing at professor ’ Kubilius’ 
book of high mathematics. 
It is such an important 
piece of work that it was 
translated from the Lith
uanian language to English. 
His book is a great contri
bution to science.

Some months ago I saw 
in an Estonian paper that 
filming of ‘“The Red Tent” 
was taking place there and 
now this film was shown in 
Radio City. It was really a 
very pleasant surprise.

Big things come from 
small countries. In sports 
Lithuania, E st o n i a and 
Latvia have many gold 
medal and world record 
holders.

A person can be proud 
about his home country, big 
or small, they all have some
thing to give to the world 
and humanity.

Use

tis, kad jie sėkmingai pra
eitų. Savo kalboje jis pa
lietė ir šių dienų darbininko 
ekonominę situaciją.

Į pikniką atsilankė ir ka- 
lifornietė V. Sutkienė, kuri 
vieši pas savo gimines New 
Jersey. Ji pasveikino nuo 
San Francisco LLD kuopos, 
kurios ji yra sekretorė. Jai 
patiko pasakytos kalbos, ir 
džiaugėsi, turėjusi progą 
atsilankyti.

Labai daug darbo įdėta 
pikniko surengime, bet apie 
tai ir pačius darbininkus, 
manau, parašys patys ren
gėja. O mes newyorkieciai 
dėkojame už taip malonų 
priėmimą tokioje puikioje 
medžiu paunksmėje.

H. F.

Sveikina New Jersey 
veikėjas

Mylda ir Walteris Žukai, 
kurie dabar jau pastoviai 
apsigyveno Floridoje, St. 
Petersburg© apylinkėje, vis- 
vien neužmiršta savo ilgų 
metų draugų New Jersey 
valstijoje.

Jie prisiuntė gražų laišką 
Liliai Novak-Šerelienei ir 
Lucy Vaičionienei, sveikin
dami jas, apgailestaudami, 
kad negalėjo dalyvauti sy
kiu su New Jersės drau
gais parengime, kuriame 
šios dvi draugės gražiai pa
gerbtos.

Sykiu su laišku prisiuntė 
$5 čekį “Laisvei.”

Ieva

Grįžo paskutinė 
turistinė grupė

Šeštadienio vakare grįžo 
paskutinė šio sezono Union 
Tours grupė iš Lietuvos. 
Toje grupėje buvo 10 mia- 
miečių, jų tarpe draugai 
Jonas Smalenskas ir Pau
lina Urban, du mūsų geri, 
nuolatiniai veikėjai ir - dar
bininkiškos spaudos rėme- f • •jai.

Visi, su kuriais teko pasL 
kalbėti, atrodė pasitenkinę 
kelione. Sako, pasimatė su 
giminėmis, draugais.

I. M—nė

Saigonas. — Nepaisant 
naujų suvaržymų Pietų 
Vietname, narkotikai vis- 
tiek plačiai pardavinėjami 
ir amerikiečiai kareiviai 
jais naudojasi.

San Mateo, Calif. —Bom
bos sprogimas Internal Re
venue Service raštinėje pa
darė $75,000 nuostolių.

Dacca, Rytų Pakistanas. 
— Potviniai apsėmė 13,000 
kaimų, prigirdė 21 žmogų.

PAPARTeLIS
Rankos priartėjo, 
akys priartėjo... 
Kaip tave bučiuoti, 
mano papartėli?
Aklas praregėjau, — 
šitaip pievos žalios! 
Išgirdau aš — kurčias — 
giedantį paukštelį.
Tai nuo tavo žiedo — 
nuo stebuklų žiedo — 
šitaip dienos žydi, 
šitaip naktys (gieda! 
Lūpos priartėjo, 
širdys suartėjo... 
Kaip tave mylėti, 
mano papartėli?

J. Marcinkevičių®

Mieste pasidairius Važiuosime į filadelfie-
Bronxe gaisrui kilus vie

name apartamente žuvo ke
turi vaikai. Tėvas, motina 
ir 5 metų vaikutis išsigel
bėjo.

Speciali valstijos komisija 
pripažino, kad šio miesto 
kalėjimai yra prastoje pa
dėtyje ir kaliniai gyvena 
sunkiose sąlygose. Komisi
ja rekomenduoja pravesti 
kalėjimuose reformas.

.  • '• 1 ■’
Miesto tarybos preziden

tas Garelik tvirtina, kad 
per metus vagys išvagia 
miesto statybos medžiagų 
apie 50 milijonų dolerių. Jis 
rekomenduoja sudaryti spe
cialią komisiją vagims gan- 
dyti.

Mieste surinkta daugiau 
kaip 40,000 piliečių parašų, 
rei ka 1 a u j a n č i ų paskelbti 
New Yorko miestą valstija. 
Parašų rinkimas tęsiamas. 
Peticijos bus priduotos vals
tijos legislatūrai svarstyti.

' •
Jumoristas, kolumnistas 

ir knygų leidėjas Bennett 
Cerf mirė 73 metų amžiaus.

Ll " •
Meteorologai pradėjo stu

dijuoti New Yorko miesto 
klimatą. Paskiausias studi
javimas buvo 1958 m.

Paul O’Dwyer pareiškė, 
kad tikri demokratai negali 
remti Nixona, sen. Jackso- 
ną ar Wallace. Jis remtų 
Lindsay, jeigu jis būtų pre
zidentinis kandidatas.

.. "" "lf
Bronxo boro prezidentas 

Abrams užgyrė sen. Mc
Govern kandidatūrą prezi
dento vietai. Queens boro 
demokratų vadas Troy taip
gi pasisakė už McGovern.

•
New Yorko telefonų dar

bininkai tebestreikuoja 7- 
ąją savaitę. Streikierius re
mia visos šalies telefonų 
darbininkų unija ir jos pre
zidentas Beirne.

Rep.

Come to Ali People’s 
Picnic

The All People’s Picnic 
Committee announced today 
that Henry Winston, Na- ----  ------e ---------- , —• Mary nepamiršo ir lais- 
tional Chairman of the|viečių„ Ji įteikė lauktuvių! 
Communist Party,£USA, will iš Lietuvos ir linkėjimų
be the guest speaker of the 
day, at the Third Annual 
People’s Picnic, September 
12, at Arrow Park in Mon
roe, N. Y. The picnic’s 
theme this year is “Free- 
dom for Angela Davis — 
Bail Now” and program 
of entertainment and speak-
ers will be built around this 
topic.

The food will be delicious 
and there will be a variety 
of dishes to satisfy any 
appetite. The entertain
ment will take place out
doors. Folk singers will 
sing and those that enjoy 
folk dancing will have that 
too. A

The admission is $5.00 
round trip by bus (less than 
last year!) ąpd $2.00 by 
car. Children under 12 are 
admitted for 25c at the gate. 
For bus reservations call 
924-0552.

Tre Picnic is sponsored by 
the NY Friends of the Dai
ly World. Come and have a 
lot of fun, meet some great 
people and support the Dai
ly World...

ciy rengiamą pikniką
Jau sužinojau, kad savo 

automobiliais pasiruošę va
žiuoti sekmadienį į filadel- 
f iečių spaudos naudai pik
niką Nelė Ventienė, Jonas 
Grybas, Literatūros Drau
gijos pirmininkė K. Petri- 
kienė ir A. Bimba. Aišku, 
kad jų mašinos bus pilnos. 
Gal bus ir daugiau, kurie 
turi savo mašinas ir pano
rės gražiai laiką praleisti 
svečiuose pas filadelfiečius.

Neabejoju, kad Philadel- 
phijos lai,šviežiai mūsų ne
nuvils savo vaišėmis.

Rep.

Pradžia gera!
Tik pasirodžius “Laisvė

je” pranešimui, kad niujor
kiečiai turėtų paremti mu
sų Chicagos draugų laik
raštį “Vilnį,” jau ir pradė
jome gauti atsiš a u k i m ų. 
Štai sąrašas draugų, kurie 
jau prisidėjo su auka:

Ant. ir Use Bimbai $25.00 
Pranas Varaška .. 10.00 
Elena ir Robertas

Feiferiai ...... . 10.00 
Ieva Mizarienė .... 10.00 
Jonas Grybas ... . 10.00 
Lilija Kavaliauskaitė 5.00 
Laukiame daugiau atsi

liepimų.
Ieva Mizarienė

Vieši Jonavos klebonas
Iš Čikagos atgal Niujor- 

kan grįžo Jonavos klebonas 
kun. Čižauskas. Sako, jo 
ieškoti reikia per prel. Bal- 
kūną. O ar šitaip buvo 
traktuojami komunistai ka
da Lietuvą valdė krikščio
nys demokratai ?

Grįžo iš Lietuvos
Mary Zeakus, gyvenanti 

Maryland valstijoje, kuri 
anksčiau gyveno Brooklyne, 
buvo išvykusi į Lietuvą su 
savo anūke Nadia. Grįžo 
ketvirtadienį, o penktadienį 
buvo užėjusi į “Laisvės” 
raštinę. Ji labai patenkin
ta savo viešnage Lietuvoje. 
Išbuvo 25 dienas. Sako, 
kad labai patiko jos ma
žytei anūkei, nes gavo pro
gą pabuvoti vaikų stovyk
loje Gulbinuose, susipažinti 
su Lietuvos vaikučiais.

nuo pažįstamų. Ji davė 20
dolerių (už brolio prenu
meratą Lietuvoje $12, o $8 
auka laikraščiui).

Gerai, kad Marytei pati
ko viešnagė Lietuvoje, ir 
varde viso “Laisvės” kolek
tyvo, ačiū jai už “lauktu
vės” ir dovaną laikraščiui.

L. K—tė

Motiejus Venslauskas 
grįžo Lietuvon

RugpiūČio 26-tos dienos 
vakare išskrido Lietuvon 
mokytojas Motiejus Vens
lauskas, kuris viešėjo ke
letą mėnesių pas brolį Ado
mą Brooklyne.

Motiejus kilęs iš mieste
lio Aukštadvario, Trakų 
rajone. Svečiuodamasis čia, 
jis įsigijo platoką pažintį 
su brooklyniškiais lietu
viais. Į aerodromą Mo
tiejų išlydėjo keletas jo pa
žįstamų, linkėdami jam lai
mingai pasiekt savo tėvynę.

Motiejus ketino, sugrįžęs 
Lietuvon, parašyt kai ką iš 
savo įspūdžių kelionėje.

P.M.Š.

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. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Leg i o n salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
čiurlius. Prašome Šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

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

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

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

Kviečia Apskrities 
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

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

IŠNUOMOJIMAI
‘K JIšnuompju kambarį su rakandus, 

patogus kambarys. Duodu privilegi
ją pasigaminti valgi. 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)

IEŠKOJIMAS "
Ieško giminaičio K. Lukoševičiaus. 

Jis kadaise gyveno po adresu: K. 
Lukaso, 110 Harding Ave., Steuben
ville, Ohio. Žinanti kur jis dabar 
randasi, prašau pranešti man.

Charles Mackūnas, 2735 St. Ger
main St., Montreal 402, Que., Ca
nada. Jo ieško giminaitis iš Lie
tuvos. (67-68)

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojame gražią ir 

gerą vietą, su privilegija 
naudoti virtuvę ir šaldytu
vą. Gali kreiptis vyras, 
moteris ar vedusi pora. Del 
daugiau informacijų suži
nosite po adresu: 61-33— 
56th Avenue, Maspeth, NY. 
11378. Nuo 5-os iki 7-os yd-* 
landos vakaro. Klauskite
Jono. (67-69)

Pranešimas
LDS 1 k p. susirinkimas 

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

Visi nariai kviečiami da
lyvauti !

Sekr. A. Gilman (67-68)

Į Washingtonas. —- Darbo 
sekretorius Hodgson ir Ko
mercijos sekretorius Stans 
sako, kad reikalinga ir pel
nų kontrolė. Administraci
ja svarstysianti šį klausi
mą. .

Kopenhaga. — Vengri joSy 
lėktuvui susidaužius žuvA 
31 žmogus.




