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KRISLAI
Jubiliatas B. F. Kubilius 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
Ką skirs teisėjais?
įjungia vaikus darbui 
Plečias gyvulių ligos

—- J. Gasiūnas—
Profesoriui Benjaminui F. 

Kubiliui sukako 80 metų am
žiaus.

J u b i 1 i atas K u b i 1 i u s — pasi
žymėjęs visuomenės veikėjas, 
kovotojas prieš karą ir fašiz
mą, dienraščio “Vilnies” di
rektorius. :
i Sveikiname jubiliatą ir lin
dime jam ilgiausių metų, tvir
tos sveikatos darbuotis visuo
meninėje veikloje.

šiuo metu tenka rūpintis 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajais, 
kad jie būtų sėkmingai pra
vesti.

Abiem laikraščiam reikia fi
nansinės paramos, kad jų iš
leidinėjimas 1972 m. nesusi- 
trukdytų. Taipgi svarbu pre
numeratas atnaujinti, o svar
biausia — gauti nemažai nau
jų skaitytojų.

Visi turėtume padėti laik
raščių vaj ininkams.

Aukščiausiasis teismas pra
dėjo po atostogų darbą. Tei
sėjai Black (.jau miręs) ir 
Harlan rezignavo. Prez. Nix
onas turi progą paskirti du 
naujus teisėjus.

Moterų nacionalinis politinis 
kokusas ir moterų išsilaisvi
nimo organizacijos reikalau
jat skirti vieną moterį. Rei
kalavimas — teisingas. Mo
terys sudaro daugumą gyven
tojų, o neturi nei vieno savo 
atstovo Aukščiausiajame teis
me.

Taipgi teisingas ir remti
nas negrų reikalavimas skir
ti negrą teisėju. Kodėl 25 mi- 
milijonai juodųjų negali turė
ti savo atstovo Aukščiausiaja
me teisme ?

Senatiniam subkomi t e t u i 
liudijo Mrs. Maria Castro iš 
Presnos, Texas. Ji aiškino, 
kad žemės ūkio darbininkai 
vedasi į darbą ir savo vaikus, 
nes jų algos per mažos šei
moms užlaikyti, todėl privers
ti ir vaikus darban įkinkyti.

“Esti namuose laikų, kai 
nėra maisto valgymui,” pa
reiškė Castro, žemės ūkio 
darbas yra sezoninis ir pras
tai apmokamas pietvakarinė
se valstijose.
^Turime daugiau kaip 5 mi
lijonus bedarbių, o prie že
mės ūkio darbų prijungiami 
ir vaikai, nors įstatymai drau
džia vaikų darbą. Daug vai
kų neturi progos lankyti mo
kyklas ir palieka beraščiai.

Agrikultūros departamentas 
raportuoja, kad Amerikos mė
sos gamybai susidaro pavojus 
iš besiplečiančių gyvulių ligų.

Nemažą pavojų sudaro iš 
Afrikos atvežtos kiaulių ligos, 
kurios gali žymiai sumažin
ti kiaulieną rinkoje.

Mėsos spekuliantams, jeigu 
susidarytų mėsos trūkumas, 
atsirastų proga iškelti kainas 
ir gerai pasipelnyti.

Washingtonas. — Per pa
staruosius penketą menesių 
amerikiečių šeimose gimi
mai sumažėjo net 12%. Lie
jos mėnesį gimė 295,000 kū
dikių. Tai 2% mažiau kaip 
1970 m. liepos mėn.

Nixonas naudoja Tafto-Hartley 
įstatymą uostų darbiu inkų 

streikui laužyti
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas naudojo pirmą kar
tą jo administracijos metu 
streiklaužišką Tafto - Hart
ley aktą, kad galėtų privers
ti Pacifiko pakraščio 15,000 
uostų darbininkų grįžti 
darban. Savo įsakymui vy
kinti paskyrė 5 žmonių ko
misiją.

45,000 streikuojančių At
lanto pakraščio uostų dar

Amerikiečiai per klaidą užmušė 
11 vietnamiečių kareivių

Saigonas. — Amerikiečių0-----------------------------------
lėktuvas mėtė bombas per Londonas. — Imperialistų
klaida ant vietnamiečiu ka-V V
reivių įsitvirtinusių arti 
Krek, Kambodijoje. 11 viet
namiečių kareivių užmušta, 
12 sužeista.

Tai ne pirmą ir nepasku
tinį kartą amerikiečiai per 
klaidą paleidžia bombas ant 
savųjų.

Pereitą sekmadienį šiaur- 
vietnamiečiai ir partizanai 
apšaudė Saigono, karių įsi
tvirtinimus net \ 90 vietų. 
Amerikiečių bazės irgi ap
šaudytos.

Sao Paulo. — Brazilijos 
militarinis teismas nuteisė 
tris kunigus kalėti po ketu
ris metus už “subversyvinę 
veiklą” prieš valdžią.

Nori didesnių pelnu
Washingtonas. — Komer

cijos sekretorius Stans pa
sakė spaudos konferencijai, 
kad algų ir kainų įšaldy
mas yra naudingas korpo
racijoms, nes leidžia dau
giau pelnų pasidaryti.

Taipgi jis nurodė, kad 
Nixono siūlymai Kongresui 
galėtų sutiekti korporaci
joms dar 3 bilijonus 400 mi
lijonų dolerių pelno. O tai 
gali būti ekonomikai stimu- 
liantas, sako Stans.

Port of Spain, Trinidadas. 
— Jungtinės Valstijos iš
traukė paskutinius militari- 
nius dalinius iš Trinidad ir 
Tobago. Militarinės bazės 
žemę pervedė valdžiai.

San Diego, Calif. — 6 ka
rinio laivo Constellation jū
rininkai atsisakė vykti į ka
ro zoną Indokinijoje ir pa
sislėpė bažnyčioje, protes
tuodami prieš kriminališkas 
skerdynes.

Tokijas.—Kinijos valdžios 
pareigūnas ir Japonijos par
lamentinė delegacija pasi
rašė bendrą pareiškimą dėl 
abiejų šalių santykių page
rinimo.

Paryžius. — Keletas tūk
stančių paryžiečių ir iš apy
linkės sudarė demonstraci
ją reikalaujančią paleisti iš 
kalėjimo Angela Davis ir 
baigti karą Indokinijoje. 

bininkų unijos prezidentas 
Gleason atsisakė tartis su 
laivų savininkų sąjungos at
stovais. Jis reikalauja, kad 
derybos ir nauja sutartis 
padengtų visus Jungtinių 
Valstijų uostus. Tik tada 
bus galima susitarti ir strei
ką baigti.

Manoma, Nixonas naudos 
Tafto-Hartley aktą ir prieš 
Atlanto uostų darbininkus.

agentai sukurstė Ugandą 
puldinėti Tanzanijos paru- 
bežį ir išprovokuoti karą.

Popiežius smerkia 
nepaklusnius katalikus
Vatikanas. — Popiežius 

Paulius pareiškė Vyskupų 
sinodo susirinkimui, kad tie 
katalikai, kurie nesutinka 
su jo enciklika, reikalauja 
reformų ir celibato panaiki
nimo, prasižengia prieš baž
nyčią.

Susirinkime dalyvauja 210 
vyskupų ir kardinolų. Tarp 
jų taipgi atsiranda tokių, 
kurie norėtų reformų, ypač 
panaikinti celibatą.

Albany. — New York o 
vąlstijos Mokytojų fede
racija, išeidama prieš algų 
įšaldymą, s k u n d ž i a teis
mams 25 skirtingas švieti
mo tarybas, kurios laiko 
įšaldžiusios $6,200,000. Tuos 
pinigus atšaldžius galima 
pasamdyti 20,000 mokytojų 
valstijoje ir pagerinti mo
kyklinį darbą.

Lisbonas. — Portugalijos 
policija areštavo 29 žmones, 
kaip komunistus ir jų rėmė
jus, kovojančius prieš fa
šistinę diktatūrą.

Jacksonville, Fla. — 300 
svarų Geo M. Giffe, pasi
grobęs savo buvusią žmo
ną, bandė lėktuvą nusukti į 
Bahamas, Lotynų Ameriką. 
Kai FBI agentai sugadino 
lėktuvą, tai jis nušovė savo 
žmoną, lėktuvo vairuotoją 
ir pats nusišovė.

Beirutas. — Arabų laik
raštis rašo, kad Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Libi
joje kurstęs 100 jaunų ar
mijos oficierių sukilti prieš 
valdžią. O kai sukilimas 
nepavyko, tai ambasadorius 
nieko nepadėjo areštuo
tiems.

Denver, Colo. — Rugsėjo 
25 ir 26 dienomis čia įvyko 
eilinių tymsterių unijos na
rių pasitarimas, kuriame su
darytas komitetas kovai su 
unijos biurokratija ir patai
kavimu prez. Nixonui.

Mainieriai reikalauja pakelti 
algas, priešingi įšaldymui

Pittsburgh, Pa. — Jungti
nė Mainierių Unija paskel
bė savo reikalavimus anglies 
savininkams. Reikalauja pa
kelti algas iki $50 j dieną ir 
pagerinti darbo sąlygas. 
Šiuo metu jie gauna po $35 
į dieną.

Mainierių streikas apima 
visas kasyklas. Tai dar vie
nas streikas prieš algų įšal
dymą. Mainierių streikas,

Tarybą Lietuvoje
Moterų džiaugsmui

Druskininkų meno dirbi
nių įmonėje pradėta kurti 
filigrano papuošalus. Sudė
ti į mažutes dėželes, puikuo
jasi viena už kitą gražesnės 
sagės, auskarai, medaljo- 
nai. Tai jaunųjų specialis
tų—Telšių taikomosios dai
lės technikumo auklėtinių—< 
darbai. Jaunieji dailininkai 
puikiai įvaldė sudėtingą ju
velyro techniką ir paruošė 
gamybai apie 20 naujų pa
puošalų etalonų.

Garbingi svečiai
Tris dienas Lietuvoje vie

šėjo Belgijos parlamento 
delegacija, vadovaujama se
nato pirmininkę Polio Strė- 
jaus. Svečiai apžiūrėjo Vil
nių, Kauną, Trakus, lankėsi 
universiteto bibliotekoje, M. 
K. Čiurliionio galerijoje, A. 
Žmuidzinavičiaus memoria
liniame muziejuje, pabuvo
jo IX forte, Kauno rajono 
S. Nėries kolūkyje, susitiko 
su respublikos vadovaujan
čiais darbuotojais, vyriau
sybės nariais.

Gromyko ragina baigti 
ginklų lenktynes

Jungtinių Tautų asamb
lėjoje TSRS užsienio reika
lų ministras Gromyko ragi
no didžiąsias valstybes baig
ti ginklų lenktynes.

Jis priminė, kad nusigink
lavimo konferencija turėtų 
būt pastovi ir turinti galios 
sulaikyti ginklavimąsi.

Cleveland, Ohio. — Rasis
tas Grofolis pralaimėjo de
mokratų nominaciją majoro 
vietai. Laimėjo negro majo
ro Stokes užgirtas baltas 
advokatas Carney.

Muzikų kongresas
Maskva. — Čia atvyksta 

iš 50 šalių muzikai dalyvau
ti Tarptautiniame Muzikų 
Tarybos šaukiamame kong
rese.

Svarbiausia kongreso te
mą: kaip geriau muzika ga
li patarnauti liaudžiąi.

Pekinas. —Diplomatų ap
skaičiavimu, Kinija dau
giausia prekybos turi su ka
pitalistinėmis šalimis. Pre
kyba su užsieniu sudarė 
1970 m. $4,200,000,000.

kaip ir uostų darbininkų 
streikas, parodo, kad dar
bininkai yra pasiryžę kovo
ti prieš tokį algų įšaldymą, 
kuomet pelnai neįšaldyti.

Washingtonas. — Kard. 
O’Boyle pareiškė griežtą 
nesutikimą su Aukščiausio
jo teismo nutarimu nefi
nansuoti katalikų ir kitų 
privačių mokyklų.

Pagerbtas kovų veteranas
Šiaulių visuomenė gražiai 

paminėjo revoliucinio judė
jimo Lietuvoje dalyvio, per
sonalinio pensininko Myko
lo Adomaičio 75-ąsias gimi
mo metines. “Aušros” mu
ziejuje įvyko iškilmingas 
vakaras, į kurį pasveikinti 
kovų veterano susirinko 
gausus šiauliečių būrys.

1919 m. M. Adomaitis, bū
damas Frenkelio odų fabri
ko darbininku, dalyvavo 
Lietuvos Tarybų pirmajame 
suvažiavime, o paskui su 
ginklu rankose kovėsi už 
Tarybos Raudonojo žemai
čių pulko kovų gretose. Bur
žuazinės santvarkos metais 
M. Adomaitis daug jėgų ati
davė darbui komunistinia
me pogrindyje.

Garbingo jubiliejaus pro
ga Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
apdovanojo M. Adomaitį 
Garbės raštu.

V. Petkevičiene

Vokietijos darbininkai 
prieš karą Indokinijoj
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos Metalo Darbininkų 
unijos kongresas pasisakė 
už Vakarų Vokietijos ir 
Lenkijos sutartį, taipgi už 
Europos saugumo konfe
renciją.

Kongrese dalyvavo 1,300 
delegatų, atstovaujančių 2,- 
200,000 metalo darbininkų. 
Kongresas taipgi pasisakė 
už solidarumą su Indokini- 
j o s kovojančia liaudimi 
prieš Amerikos agresorius.

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Fauntroy, Juodų
jų kokuso vadas, reikalauja 
kongresinio tyrinėjimo An
gela Davis bylos.

Pasaulio darbo unijų 
konferencija

Maskva. — Čia įvyko pa
saulio darbo unijų atstovų 
konferencija, kurioje daly
vavo 229 atstovai 122 pa
saulinių unijų iš 90 šalių.

Amerikos automobilių 
darbininkų unijos atstoxfai 
aukštai vertino Tarybų Są
jungos sveikatos programą.

Thieu giriasi prezidento vietą 
laimėjęs 94% balsuotojų; tai 

Buvo apgavingi rinkimai
Saigonas. — Pietų Viet

namo prezidentas Thieu gi
riasi gavęs 94 proc. visų bal
suotojų. Užsiregistravusių 
piliečių buvo 7 milijonai.

Thieu buvo tik vienas kan
didatas ir jo mašina pilniau
siai kontroliavo rinkimus. 
Balsavimų vietose buvo pa
statyti ginkluoti kareiviai 
“tvarkai” prižiūrėti.

Giriasi jis, kad Da Nange 
gavo 74% balsuotojų. Kiek 

Prancūzijos prezidentas smerkia 
bombardavimą Šiaurės Vietnamo

Paryžius. — Prancūzijos®
prezidentas Pompidou pa
smerkė panaujintą ameri
kiečių bombardavimą Šiau
rės Vietnamo. Jis kritikavo 
Jungtinių Valstijų vaidme
nį Indokinijoje.

Pompidou priminė teisin
gą buvusio prezidento Ch. 
de Gaulle pareiškimą 1966 
metais, kad amerikiečiai 
privalo tuoj pasitraukti iš 
Pietų Vietnamo.

Morokoje nuteisti mirtimi 
48 žmonės ir 124 visam am
žiui kalėti už bandymą nu
versti Karaliaus Hassano 
režimą. ,

Sulaikyti fondus karui
Washingtonas. — Senato

riai Cooper, Church ir Sy
mington siūlo bilius sulaiky
ti karui skiriamus fondus, 
jeigu nebus paskirtas ame
rikiečių ištraukimui iš Indo- 
kinijos laikas. .

Jie nurodo, kad dabar yra 
proga ir galimybė susitarus 
ištraukti visas militarinės 
jėgas iš Indokinijos ir kartu 
būtų paleisti amerikiečiai 
karo belaisviai.

Symingtonas siūlo sulai
kyti finansavimą Tailando 
karių, kurie įsiveržę į Kam- 
bodiją ten kariauja.

Belfast, Š. Airija.—Tarp
tautinis Raudonasis kryžius 
pradėjo tyrinėti protestan
tų valdžios brutalumą, at
kreiptą prieš katalikus, ypač 
be teismo laikomus kalėji
muose^ k / ;

Washingtonas. —• Nacio
nalinės švietimo sąjungos 
prezidentė C. Barrett pareiš
kė Senatui, kad mokykloms 
skiriamų fondų mažinimas 
žymiai pažeis mokyklinę 
programą.

Hanojus. — Tarybinė de
legacija, TSRS prezidento 
Podgornio vadovaujama, at
vyko į Šiaurės Vietnamą. 
Delegacija buvo iškilmingai 
priimta. Prasidėjo pasitari
mai.

Washingtonas. — Nepai
sant draudimo streikuoti ir 
algų .užšaldymo, visoje ša
lyje vyksta 157 streikai.

žinoma, Da Nange 55% pi
liečių buvo priešingi Thieu 
kandidatūrai. Thieu agen
tai visur milijonus balotų 
prikišo, kad parodytų Thieu 
laimėjimą.

Tai buvo apgavingi rin- 
mai, nieko bendro neturį 
su demokratija. O Nixono 
administracija džiaugsmin
gai užgyrė rinkimus, kaip 
“demokratijos laimėjimą.”

Paryžius. — Prancūzijos 
Demokratinė Darbo Fede
racija ir taikos judėjimas 
reikalauja paleisti iš kalėji
mo Angela Davis.

Nuodingus chemikalus 
purkščia ant kaimiečiu

Hanojus. —Išsilaisvinimo 
spaudos agentūra skelbia, 
kad amerikiečiai ir Saigono 
armija Camao provincijoje 
apipurkštė iš lėktuvų nuo
dingais chemikalais kaimus 
ir jų žemę.

Šimtai kaimiečių buvo ap- 
nuodinti ir didelių žemės 
plotų javai sunaikinti.

Atlanta, Ga. — Šio miesto 
darbo unijos prisidėjo prie 
Taikos koalicijos, užgyrė 
karui moratoriumą ir akty
viai dalyvaus demonstraci
joje spalio 13 d.

Vėliausios
Žinios

Washingtonas. — Prezid. 
Nixono reikalavimu teismas 
išdavė užd r a u d i m ą prieš 
Vakarų uostų darbininkų 
streiką. Streikas atšauktas. 
Darbininkams draudžiama 
per 80 dienų vėl streikuoti. 
Tai padaryta pagal jau 
seną Tart-Hartley įstatymą.

United Nations. — Egip
to užsienio reikalų minis
tras Mahmoud Riad kalbė
damas Asamblėjoje pareiš
kė, kad Egiptas atmes bet 
kokį pasiūlymą laikinai ati
daryti Suezo kanalą, kol Iz
raelio militarinės jėgos ne
bus ištrauktos iš visų ara
biškų okupuotų žemių. Lai
kinai atidaryti kanalą, o 
paskui derėtis kitais klausi
mais, yra Jungtinių Valsti
jų pasiūlymas. A

Washingtonas. — Senatas 
82 balsais prieš 4 užgyrė 
valdžios reik a 1 a vi m ą pa
skirti 21 bilijoną dolerių 
militariniams reikalams. 
Tai laikoma labai dideliu 
prezidento Nixono laimėji
mui^ '
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Nauja mašina—“pavojus”
IKI šiol tabako nuėmimus būdavo vyriausiai atlie

kamas rankų darbu. Bet štai pranešama, kad pagaliau, 
po ilgų bandymų ir tyrimų, tapo išrasta ir pagaminta 
tam įkiriam darbui atlikti mašina.

Per Carolines ir Virginijos valstiją eina platus taip 
vadinamas “tabako ruožtas”. Čia daugelis mažų, smul
kių privatiškų farmų augina tabaką. Tai daugiausia 
juodieji farmeriai.

Mašina — jų “mirtinas” priešas. Maži ūkiai turi 
eiti velniop. Jie netinka mašinos darbui.

Kur dėsis tūkstančiai farmerių su savo šeimomis? 
Turės palikti ūkius ir bėgti. Bet kur? Ogi į šiaurines, 
lytines ir vakarines valstijas, į jų didmiesčius. Did
miesčių “tėvai” išsigandę laukia naujo bedarbių ir 
skurdžių antplūdžio!

Tegu prezidentu bus moteris!
ŠALIES Kongrese Brooklyno žmonėms gražiai 

atstovauja pažangi, kovinga Mrs. Shirley Chisholm. 
Susidarė skaitlinga grupė jos pasekėjų ir pradėjo siū
lyti Demokratų partijai jos kandidatūrą i prezidentus. 
Iš sykio buvo tai laikoma tiktai juokais. Bet tuoj pra
dėjo ta idėja plėtotis į kitus šalies kampus. Pradėjo su- 
sidarinėti jos kandidatūrai remti skaitlingos grupės iš 
juodų ir baltų. Dabar tokių grupių tinklas jau yra iš
siplėtęs į dvidešimt vieną valstiją. Ir jis vis dar pla
tėja ir ilgėja. “Juokas” pasidarė rimtomis pastangomis 
Mrs. Chisholm išrinkti prezidentu!

Mrs. Chisholm sako, kad ateinantį pavasarį, kai 
prasidės daugelyje valstijų visose partijose kandidatų 
kėlimas, ji tikrai bus ant baloto keliose valstijose. 
Iš už jai paduotų balsų Demokratų partijoje, nes ji yra 
tos partijos narė, ji spręs, kiek yra šalyje sentimento 
už jos kandidatūrą ir kiek progų ji turi laimėti Demo
kratų partijos suvažiavime.

Ar V. Vokietija nauju keliu?
“THE N. Y. Times” redakcijos narys Graham Hovey 

sugrįžo iš ilgos kelionės po Europos kraštus ir rašo apie 
Vakarų Vokietijos įsidrąsinimą žygiuoti “nauju keliu”. 
O jai vadovauja socialdemokratas Willy Brandt, prieš 
karą buvęs ištremtas iš Vokietijos į Norvegiją, ten ta
pęs Norvegijos piliečiu ir norvegų kareiviškoje unifor
moje sugrįžęs jau po karo į Vokietiją. Antai, sako Mr. 
Hovey, premjeras Brandt nepasitaręs su Jungtinėmis 
Valstijomis, Anglija ir Prancūzija ir negavęs jų pa
laiminimo aną dieną nušovė į Krymą ir ten tarėsi su Ta
rybų Sąjungos Komunistų Partijos vadu Brežnevu.

Kaip tą išaiškinti ir suprasti?
Viena, girdi, V. Vokietijos vadas “atsimoka” mūsų 

prezidentui. Juk ir mūsų prezidentas Nixonas, nepa
siklausęs ir negavęs Vakarų Vokietijos, Anglijos, Pran
cūzijos ir kitų NATO narių sutikimo, paskelbė “naują 
ekonominę programą”, kuri baisiai skaudžiai palietė ir 
Europos kraštus, ir pasišovė važiuoti į Pekiną tartis 
su Komunistinės Kinijos vadais. Tai kodėl dabar Brandt 
turėtų prašyti mūsų prezidento leidimo tartis su Brež
nevu?

Antra, tęsia Hovėy, Vakarų Vokietija jau atsistojo 
ant savo kojų ir nori pasauliui įrodyti, kad ji jau gali 
turėti savo nusistatymą ir politiką. Jai nebėra nei pras
mės, nei reikalo kiekviename pasisukime žiūrėti, kaip į tai 
pažiūrės Washingtonas, Londonas ir Paryžius.

Mr. Hovey pastabos labai reikšmingos. Jose, ma
tyt, yra daug tiesos.

Vokiečiai kraustosi j 
Vakarų Vokietiją

Lawrence Fellows “The 
New York Timeso” birželio 
20 dienos laidoje, pateikė 
faktų, kaip vokiečiai kraus
tosi i Vakarų Vokietiją.

1945 met. Tarybinė armi 
ja išlaisvino Rytų Prūsiją 
ir Sileziją, senas istorines 
Lenkijos teritorijas. Jai be
ar tė j ant, keli milijonai vo
kiečių pabėgo į Vakarų Vo
kietiją. Bet ne visi suspėjo.

Pasilikę Lenkijoje jie prie 
pirmosios progos darė išsto
jimų prieš socialistinę san
tvarką. 1955 metais Lenki
jos vyriausybė patvarkė, 
vokiečiai gali gauti leidi
mus išsikraustyti į Vakarų

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

Vokietiją. Nuo to laiko iki 
šių metu jų'persikėlė 370,- 
000. ;

Šiemęt Vakarų Vokietija 
pasirašė su Lenkija sutartį, 
kad tarpe Rytų Vokietijos 
ir Lenkijos siena yra išilgai 
Neisse ir Oderio upės. Po to 
iš Lenkijos dar išsikėlė 
400,000 vokiečių į Vakarų 
Vokietija.

D.M.Š.

Paryžius. — Prancūzijos 
Moterų Sąjunga pridavė 
Amerikos Ambasadai reika
lavimą tuoj paleisti iš kalė
jimo Angela Davis.

Hanojus. — šiaurės Viet
namas sumobilizuotas likvi
duoti didelių potvinių nuos
tolius/

Kas ką rašo ir sako
PERŠASI Į VOKIEČIŲ 
GLOBOTOJUS

Cleveland© smetonininkų 
“Dirva” labai susi rūpinusi 
Vakarų Vokietijos premje
ro Brandto politika ir vė
liausiu jo susitikimu su 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos sekreto r i ūmi 
Brežnevu. Tokia politika 
galinti voki e č i a m s labai 
skaudžiai atsirūgti.

Rugsėjo 30 d. “Dirvoje” 
skaitome kokio ten Stp. Vy
kinto tokius apdūmojimus:

“Leninais, rodos, yra me
tęs šūkį, kad komunizmo 
kelias į Europą eina per 
Vokietiją. Brandtas šiuo 
savo susitarimu Oreandoje 
atidarė Brežnevui tiltą į 
Europą. Tačiau turėkime 
gerų vilčių, kad V. Europo
je yra dar politikų, kurie 
supranta Maskvos pavojų ir 
šį tiltą uždarys.

Vokiečių laisvoji spauda 
samprotauja, kad Brandto 
kelionės vaisiai bus aiškes
ni po kelių savaičių ar mė
nesių. Man atrodo, kad tie 
vaisiai vokiečiams paaiškės 
tik po daugelio metų.. Bi
jau, kad tie vaisiai jiems 
nebūtų perkartus...”

SAKO, UNIJISTAI 
LABAI NUSIVYLĘ

Dienraščio “Daily World” 
kolumnistas Conrad Komo- 
rowski džiaugiasi, kad šie
met už Vietnamo Karui 
Moratoriumą, kuris skel
biamas visoje šalyje spalio 
13 dieną, pasisako daug 
daugiau darbo unijų vadų 
ir eilinių narių, negu per
nai. Jis paduoda ir prie
žastį. Mūsų unijistąi yra 
nusivvylę prezidento Nixo- 
no politika ir Vietnamo ka
ru. Kaip žinia, darbo unijų 
aukštieji viršininkai su G. 
Meany priešakyje rėmė ir 
remia Vietnamo karo tęsi
mą. Bet daugelis eilinių na
rių ir vadų jau pradeda 
įsitikinti, kad šis karas yra 
didžiausia nelaimė.

O gal dar labiau unijis- 
tai tapo su vilti prezidento 
paskelbimu algų kontrolės. 
Jie mato, kad kainos tebe
kyla, o tuo tarpu darbinin
kai negauna nei tų algų pa
kėlimų, kurie yra įrašyti į 
sutartis tarp darbininkų ir 
fabrikų savininkų.

Komo rowski. sako, kad 
unijistų sentimentus puikiai 
išreiškė vienas Detroito 
Chrysler fabriko darbinin
kas unijistas, kuris kolum- 
nistui pasakė: “Tasai už
šaldymas dvokia. Mes turė
jome gauti algų pakėlimą, 
bet negausime, kol šis už
šaldymas tęsis. Šis už
šaldymas (taip vadinama 
kainų ir algų kontrolė) pa
deda turtuoliams. Kaip da
lykai stovi, tai turtuolis 
turtėja, o biedniokas bied- 
neja.”

Tos pačios dienos (spa
lio 3 d.) vedamajame reiš
kiamas didelis pasitenkini
mas, kad prezidento Nix- 
ono “naujoji ekonomine 
politika” nepajėgė nuslo
pinti darbininkų ko v as . 
Laik r a š t i š primena, kad 
Pacifiko pakraščio jūrinin
kai seniai streikuoja už al
gų pakėlimą ir nesitraukia 
iš kovos lauko, nepaisant 
prezidento paskelbtos algų 
kontrolės. Dargi šiomis die
nomis tūkstančiai uostų darbi
ninkų metė darbą ir Atlan- 
tiko pakraščiuose. Taip pat 
prieš kelias dienas apie 80 
tūkstančių min k š t o s i o s 
anglies k a s § j ų paskelbė 
streiką.

Labai svarbu, kad šiuose 
streikuose skaitl ingai ir 
kovingai pasireiškia juo
dieji ir puertorikiečiai dar
bininkai.
NESIJUOKiTETTlE IR 
PRIEŠ ŠVIETIMĄ

Rugsėjo 23 d. Vilniaus 
“Tiesoje” redaktorius rašė: 

“Neatsitiktinai mūsų par
tija kaip tik šiuo, metu 
ypatingą dėmesį atkreipia į 
ekonominį darbo žmonių 
švietimą., Šioje srityje dar 
yra nemaža spragų ir trū
kumų.”

Šiuos trūkumus šalinti 
galima ir reikia per švieti
mą, sako Lietuvos Komu
nistų Partija. Atrodo, jog 
už tai reikėtų Lietuvos 
draugus tik karščiausiai 
pasveikinti.

Bet Chicagos menševikų 
laikraštis (rugs. 30 d.) rė
kia, kad “ekonominis švieti
mas”. esąs “rusų išgalvo
tas” padaras mūsų brolius 
Lietuvoje pavergti. To laik
raščio supratimu, Lietuvos 
darbo žmonėmis apšvieta 
yra pavojinga. Juo jie tam
sesni, tuo jie laimingesni! 
Komu n istai, “brukdami” 
jiems apšvietą (šiame atsi
tikime, ekonominę apšvie
tą) padarys juos nelaimin
gais !

REAKCININKAI 
LENKAI JUOS 
VEDŽIOJA Už NOSIES

“Vaduotojų” spaudoje pla
čiai rašoma apie tai, kad 
New Yorke rugsėjo 21 d. 
įvykęs Europos “pavergtų” 
kraštų atstovų susirinki
mas. Lietuviams atstovavę 
Sidzikauskas, Audėnas, Pu
zinas, Vainauskas ir Vai
tiekūnas. Jų sąskrydžio tik
slas seniai aiškus ir žino
mas: dar kartą liežuviais 
paplakti prieš Tarybų Są
jungą.

Įdomiausias gal bus tas, 
kad tiems šaltojo karo ir 
neapykantos tarp tautų ir 
kraštų kurstytojams vado
vavo du socialistinės Lenki
jos užkietėję priešai. Posė
džio pirmininku buvo Ste- 
fen Korbonski, o sekreto
rium F. Gadomski.

NESULAIKOMA 
KAPITALO 
KONCENTRACIJA

Kongreso Atstovų Butas 
turi taip vadinamą “Anti- 
turistinį pakamitetį”. Jam 
pirmininkauja kongresma- 
nas Emanuel Celler iš New 
Yorko. Neseniai pakami- 
tetis paskelbė savo raportą 
apie pavojingą mūsų šalies 
ekonomikoje kryptį, kuri 
pasireiškia nesulaikomoje 
kapitalo koncentracijoje. 
Raporte nurodoma, kad jei
gu ši kryptis nebus sulai
kyta, tai Amerikos ekono
miką dominuos saujelė did
žiųjų korporacijų.

Kongresmanas Celler siū
lo Baltuosiuose Rūmuose 
sudaryti naują centralinę 
agentūrą, kuri ateityje per
žiūrėtų ir tvarkytų suma
nymus korporacijoms arba 
kompanijoms susijungti į 
didesnes korporacijas ir 
kompanijas. Jis mano, kad 
tik taip būtų pastotas ke
lias kapitalo koncentracijos 
augimui.

Betgi jau seniai gyvuoja 
Kongreso Antitrustinis Ko
mitetas. Jam buvo pavesta 
kapitalo konce:ųtracijai už
kirsti kelią. O jis nieko ne
padarė. Tai kuo geresnė 
bus siūloma nauja agentū
ra?

MŪSŲ BIČIULIAI

Kartu SU
Sklaidydami JAV pažan

gius lietuviškus laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį,” dažnai 
užtinkame ir anglų kalba 
parašytų straipsnelių, žinu
čių. Po jais — kuklus ir pa
prastas parašas—Ilzė.

Tą kaitrų vidurvasarį 
vingrūs Talino skersgatviai 
pražydo tautiniais apdarais, 
suskambo liaudies dainomis 
— vyko šimtametė Estijos 
dainų šventė. Ji suvadino 
minias žmonių, nieko nepa
liko namuose. Į šimtmečio 
šventę atvyko ir daug žiū
rovų iš svečių šalių, su jais 
iš už jūrių marių, iš tolimo 
Niujorko — ir miela Ilzė 
Bimba, estų amerikietė, žy
maus JAV pažangaus lietu
vių visuomenės veikėjo An
tano Bimbos gyvenimo 
draugė. Viską, ką ji tąsyk 
išvydo tėvų žemėje,— at
šiaurioje Estijoje — širdin 
dėjosi, viskas išsiilgusią akį 
traukė. Ir kai sugrįžo na
mo, Niujorkan, nuostabios 
dainų šventės atšvaitai su
tvisko “Laisvės” ir “Vil
nies” puslapiuose. Ji pasa
kojo apie per šimtmetį su
siklosčiusias gražias tradi
cijas, apie savo liaudies dai
nas ir begalinę tėvynės 
meilę. Laikraščio eilutėse 
atgijo senasis, šventiškai 
pasidabinęs Talinas, skaity
tojui atsivėrė naujamiesčio 
kvartalų durys, jis nusikė
lė į jaunystės miestą—Tar
tu, aplankė jo senąjį uni
versitetą.

Didžiausias jos nerimas ir 
sielvartas — Vietnamo ka
ras, tapęs Amerikos skaus
mu ir gėda, nes joks doras 
žmogus negali nurimti, kol 
žėruoja rausva kraujo pa
švaistė Indokinijoje.

Vašingtonas. 1967 metų 
balandis. Tą atmintiną ve
lykinę savaitę į gatves išėjo 
pusė milijono. Jie ėjo, aukš
tai iškėlę vienintelį žodį — 
“Taika,” sulydyti vieno troš
kimo — nutraukti gėdingą, 
nedorą karą Vietname. Su 
jais šioje JAV antikarinėje 
protesto demonstraci joje 
šiame jau istorija tapusia
me taikos žygyje per Va
šingtoną, drauge su lietu
viais iš Čikagos, Niujorko 
ėjo ir ji, Ilzė Bimba. Vėliau 
į laikraščio skiltis gulė jos

gyvenimu
sujaudintos, neramios eilu
tės apie šį protesto ir taikos 
žygį. dv; . i

Ilzė susižavėjusi rašo apie 
moteris ■— visuomenininkes, 
moteris — kovotojas: nar
siąją Angela Davis, šią “ne
numaldomos kovos prieš 
blogį simbolį,” nuostabiąak- 
torę Džeinę Fondą, nepalūž- 
tančią Ksaverą Karosienę. 
“Amerikos vyriausybė, — 
rašo ji kitame straipsnyje,
— išleidžia milijonus dole
rių beprasmiškam Vietna
mo karui, ir mes mokame už 
jį. Šis gėdingiausias karas 
JAV istorijoje neša tik 
nuostolius visai šalies eko
nominei struktūrai. Jis at
ima mūsų vyrus, jis pasi
glemžia mūsų pinigu s 
griauna mūsų tautos gero
vę.” Šį straipsnį lydi kitas
— dramatiškos eilutės apie 
Kento universiteto tragedi
ją, nekaltų studentų krauju 
apšlakstytą Ohio grindinį.

Tėvynės ilgesys, nerimas 
dėl savo krašto ateities, vi
sos žmonijos likimo išsilieja 
ir jos eilėse, kukliuose Ilzės 
Bimbos poetiniuose bandy
muose, nuspalvintuose tai 
švelniu liūdesiu, tai sklidi
nuose kovingo protesto.

Ilzė Bimba — dailininkė. 
Tarybų Lietuvos moterys, 
vilkinčios jų pamėgtą šilką, 
net neįtaria, kad jis išmar
gintas dailiais ir skoningais 
Ilzės Bimbos sukurtais 
raštais. Kaip draugiškumo 
išraišką, dovanų lietuvėms 
moterims ji atsiuntė audi
nių raštų eskizus, o išaudė 
juos Tarybų Lietuvos fabri
kai.

. ..Kiekviena diena į ju
drų Niujorką atneša nau
jus Į vyki u s, a ts kr a i d i n a 
brangias žinias iš tėvų že
mės. Jie neliks nepastebėti, 
juos palydės jautri Ilzės 
Bimbos plunksna.

I. Lietuvaityte 
Iš “Tiesos” 
Vilnius, 1971.IX.18

KARIO PABUČIUOTA KARTA

Kai tėvas į frontą žygiavo, 
Vyiausiam vos ėjo šešti. 
Pakėlęs tas atžalas savo, 
Skausmingai, karštai jas bučiavo...
Jam ašara tryško karti, 
Širdgėla virė širdy.

Daug frontan ištraukusių vyrų 
Namo negrąžino taika, «• 
Vaikams jų daug vargo ji skyrė: 
Jie dalią griuvėsių patyrė, — 
Jie augo maža palikta 
Pabučiuotų našlaičių karta.

Lyg antspaudas tapo įsmigęs 
Tas tėvo šiurpus bučinys.
Paliminimui jis prilygęs
Vaikus augant skatino žygiams, 
Jih įkvėpė jiems norus, mintis, 
Jis švietė tarsi žiburys.

Su motinom juos jis sulydė 
Kantrybei ir ryžtui veržliam. 
Lig šiandien tą kartą jis lydi, 
Juos grūdina, guodžia, juos gydo, 
Juos uždega siekiui kilniam, 
Gyvenimo skrydžiui lakiam.

Jiems pergalė laisvę laimėjo, 
Augimui daug erdvės skaidrios. 
Ko jie dar pasiekt nesuspėjo, 
Pasieks jų vaikaičiai kūrėjai 
Siaube nebučiuotos kartos, 
Nelaužytos, neapvogtos, 
Išaugusios metais taikos.

J. Alota

Laiškas draugams
Venta m« ’

Brangūs draugai,
Pranešu, liūdną žinią. Š. 

m. rugsėjo 22 d. mirė Pra
nas Ulevičius. Vakar palai
dojome. Buvo pašarvotas 
politinio švietimo namų sa
lėje. Atsisveikinti su velio
niu atėjo labai daug drau
gų, pažįstamų, beveik visi 
buvę Ispani j o s kovų bendra- 
žygiai, Didžiojo Tėvynės 
karo veteranai. Matės daug 
atvykusių iš kitų miestų, 
ypač iš Kauno.

Laidotuvių diena pasitai
kė ypač graži, kaip kad gra
žus buvo ir visas Prano gy
venimas. Palaidojome karių 
kapuose ant kalnelio, beveik 
šalimais su K. Preikšu. Jų 
bendras nueitas Ispanijos 
kovų kelias, rodos, nuvedė ir 
poilsiui į vieną vietą. Čia 
]) a t kapas Jakše v i č i a u s, 
Venclovos ir kitų žmonijai 
nusipelniusių veikėjų poilt 
šio vietos. '

Rodos, netik, kad nebė
ra mūsų tarpe Prano, nebe- 
girdėsime jo sąmoningo, bet 
aštraus humoro. Jo tvirta 
valia, įsitikinimas viską 
įveikti is s i i a i k iu si be
veik iki pat paskutinių jo 
gyvenimo dienų, davė drau
gams viltį, kad jis nugalės 
tą sunkią ligą ir atsistos 
ant kojų, bet liga padarė 
savo.

Visi, kas tik jį pažinojo, 
labai liūdi dėl jo ankstyvos 
mirties, jo draugiškumo, 
optimistinė nuotaika, nuo
širdūs patarimai buvo Pra
no neatskiriamos savybės. 
Nėra reikalo man apie jį 
daug rašyt, nes ir Jūs jį pui
kiai pažinote ir ypač, kad 
neseniai dar pas Jus svečia
vosi. Tačiau mes, jo buvę 
draugai, taip pergyvename, 
kad net ir rašydamas negį^- 
liu susikoncent r u o t i, kad 
nuosekliai parašyti.

Nuoširdžių Jums visiems 
linkėjimų.

Bučiuoju,
Jonas
(Jurgaitis) 

Vilnius, 1971 m. rugs. 25 d.
Albany, N. Y.—2,500 žmo

nių dalyvavo protesto de
monstracijoje prieš gub. 
Rockefellerio suruoštas At
tica kalėjime skerdynes. 
Pasisakė už karui morato
riumą spalio 13 d.

Įvairenybes
1924 metais vienas anglas 

meškere sugavo upėtakį, 
sveriantį 3.86 kilogramo. Šis 
rekordas iki šiol nepralenk
tas. Olštino (Lenkija) gy
ventojas Valdemaras Miar- 
činskis vos nepasiekė naujo 
rekordo: tačiau žuvis svėrė 
tik 3.68 kg. Iki pasaulinio 
gekordo trūko 18 gramų.

Kolumbijos sostinės Bo- 
gotos gyventojai ilgai at;> 
mins Aristobulo Ambrigezo 
ir Julijos Lorens vestuvių 
dieną. Tąsyk jaunikis pabė
go su uošve, o jaunoji — su 
šešuru.

JAV antžeminės stotys, 
startuojant kosminiams lai
vams “Apolonas 11” ir “A- 
polonas 12,” užregistravo 
gaiso bangas, sklindančias 
iš 185 kilometrų aukščio. 
Iki šiol buvo manoma, jog 
garsas, iš tokio aukščio ne
gali pasiekti žemės. Mat, 
tose vietose atmosfera yra 
mili jonus kartų retesnė. Už
registruoto signalo dažnu
mas siekia 1 hercą.

Mirė John Taylor, garsus 
amerikiečių kišenvagis. Jis 
buvo areštuotas 120 kartų, 
o per vieną teismą kpvo^ 
net policijos šefą ir repor- 
terį.
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Chester, Pa. i
Miela vasarėlė jau prabė- 

► go. Bet jai užsibaigiant, 
labai daug lietaus iškrito. 
Iš kalnuotos apylinkės visi 
upeliai subėga į Česterio 
upelį, kuris teka per miesto 
centrą. Jame vanduo paki
lo 15 pėdų ir apsėmė 450 
namų, o du namus visai nu
nešė į Delaware upę. Taip
gi šimtus automobilių ap
sėmė, daugelį sugadino. 
Kaip vietinė spauda sako, 
kad 20 žmonių prigirdė, 
vanduo juos nusinešdamas 
į Delaware upę.

Iš mūsų tautiečių lietuvių 
nedaug nukentėjo, išskyras 
tai, kad daugelio skiepus 
apsėmė ir dumblo privarė. 
Didelis darbas juos išvaly
ti. Sakoma, miestui padary
ta už daug milijonų dolerių 
nuostoliu, v

Jau spalis atėjo. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet spa
lio17 d. bus LLD 6-toiS ap
skrities konferencija. Prasi

ėjęs 11 vai. ryto. O pirmą 
valandą bus pietūs.

Neužmirškite, kad su šia 
sueiga prasidės “Laisvės” 
vajus dėl gavimo skaityto
jų. Todėl susirinkime ir 
išdirbkime gerus planus, 
kad vajus būtų pasekmin
gas 6-tos apskrities apylin
kėje. Konferencijos ir pie
tų vieta: 339 East 4th St., 
Chester, Pa.

Vietą pasiekti labai leng
va. Iš Philadelphijos i.m* 
kite autobusą 37, kuris at
veš prie svetainės durų. O 
iš vakarų puses, atvažiavę 
į Chesterio centrą, pasuki
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Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis

Kviečiame visus vietinius ir apylinkės lietuvius. Paremsime darbininkišką laikraštį LAISVĘ ir buS| 
proga sueiti pažįstamus draugus, išgirsti gerą koncertą ir skaniai pavalgyti pietus. Kviečia i engėjai į
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te po dešinei ir važiuokite 
iki svetainės.

Visus ir visas kviečia
Apskrities Komitetas

A. Lipčius

Hartford, Conn.
“Laisves” 60 m. Jubilie

jaus; parengimas jau čia 
pat. O ar visi esame prisi
rengę tinkamai prisiminti 
tą ilgą kelią, kurį vedė 
“Laisvė” be svyravimo vi
sais laikais? Ar tai buvo 
‘Taimerio” laikai, ar “Mc
Carthy” laikai, visada drą
siai ėjo tiesos keliu, nors jai 
grėsė represijos. Ji savo po
zicijas išlaikė ir mums, eili
niams žmonėms, buvo drą
siau, kai buvo persekiojami 
už laisvės žodį vieni ir kiti 
draugai ir draugės.

Todėl kviečiame visus į šį 
šeimynišką susiėjimą pra
leisti laiką ir rengtis dar to
liau darbuotis, kad “Laisvė” 
mus lankytų ant ilgiau.

Turėsime gražią meninę 
programą. Laisvės Choras 
dainuos, Elenute Brazaus
kienė duos solo. Ji visada 
gražiai dainuoja skambiu 
soprano balseliu, kad malo
nu klausytis. Wilma Hollis ir 
gražiai žavingai dainuoja, 
kad miela klausytis. Taigi 
spalio 17 dieną, sekmadienį, 
1 vai., 157 Hungerford Str., 
visi būkime.
.: geidžiam .wisus / neveluoti^ 
nes dienos jau sutrumpėjo, 
greit temsta, tai norime, 
kad viskam užtektu laiko. 
Iki pasimatymo. V. K.

T
Lietuviu Moterii Klubas Rengia 

“LAISVES” NAUDAI KONCERTU IR PIETUS 
Sekmadienį, Spalio 17 d., 1971 

157 Hungerford Street
BUS DUODAMI 1 VAL. — KONCERTAS BUS PO PIETŲ

iyl o.

Binghamton, N. Y.
Mary Lynn po operacijos
Rugsėjo 28 dieną Mary 

Lynn pergyveno pasekmin
gą tulžies operaciją. Kiek 
ant greitųjų teko sužinoti, 
tai ligonė jau rugsėjo 30 d. 
buvo atsisėdusi, ir gydyto
jai tvirtina, kad viskas ge
rai pavyko ir kad ji gali 
priimti lankytojus. Laikas 
nėra nustatytas.

Čia tenka širdingai atsi
prašyti drg. Mary Lynn, 
kad pirmesniame aprašy
me apie jos patekimą ligo
ninėn, nepastebėjamai pa
liko nepažymėtas ligoninės 
vardas. Atleiskite man už 
tai, Mariute, tas įvyko ne
tiksliai. Dabar Mary Lynn 
randasi Lourdes ligoninėje, 
kambarys 163.

Jei dalykai taip sėkmin
gai eis, tai jau galima tikė
tis, kad po kelių dienų ji 
grįš į namus. Ilsėsis iki pil
nai sutvirtės, o atgavusi 
sveikatą vėl grįš prie kas
dieninio darbo, prie LDS 6 
kuopos veiklos.

Turėjau progą telefonu 
pasikalbėti su Helena Pa- 
giegalienė. Paklausiau, 
kaip dabar jaučiasi Anta
nas po tokio sunkaus-dide- 
lio susižeidimo? Jinai papa
sakojo, kad Antano sveika
ta laipsniškai daro progre
są į gerąją pusę. Jaučiasi 
stipresnis, betgi dar vis 
-Ii i e ko.sunkesnio. negalLdir b* ? 
ti, tiktai po truputį vaikšti
nėja su “Walkens” pagalba. 
Buvo malonu girdėti, kad 
abiejų jų sveikata nors lė

tai, bet visgi progresuoja 
link visiško pasveikimo.

Linkiu jums, draugai, sėk
mingai ir greitai nugalėti 
ligą ir būti sveikiems.,

Ona Wellus

I—J«ll——I
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Baltimore, Md.
LLD 25 kp. susirinkimas

Nors visiems buvo gerai 
žinoma, kur ir kada bus su
sirinkimas laikomas, bet na
rių dalyvavo nedaug. Bet 
visgi darbas buvo atliktas.

Visi likomės patenkinti su 
pelnu nuo rugsėjo 19 d. pa
rengimo. Liko daugiau, nes 
draugai P. Paserskis ir J. 
Deltuva aukojo dalį gėrimų. 
Todėl mūsų spauda susilau
kė gražios paramos. Paskir
ta “Vilniai” ir “Laisvei” po 
$60, ir dar kiek liko irt ižde.

Išrinkti delegatai J. Sta
nys, J. Deltuva ir P. Pa
serskis dalyvauti Vl-osios 
apskrities konfere n c i j o j e 
spalio 17 d. Chester, Pa.

Kp. Korespondente

Oakland, Calif.
Klaidos atitaisymas

Rugsėjo 24 dienos “Laisvė
je’’ mano straipsnyje “žiups
nelis įspūdžių iš Vilnies pik
niko yra pora klaidų. Te at
spausdinta, kad aukų “Dar
bui“ buvo sudėta $166.50, o 
turėjo būti $116.50. Taipgi ten

Nepažymėta, J. K. Staliorai- 
tis aukojo $2.50. Labai atsi
prašau.

Ignas Kamarauskas

Philadelplūa, Pa.
Skaitlingas gyvas 

susirinkimas
Spalio 3 dieną įvyko LLD 

10 kuopos susirinkimas. Su
sitelkė net keturiolika na
rių. Plačiai pasikalbėta apie 
suruošimą dar vieno pobū
vio šį rudenį. Bet kai ku
rie svarbūs parengimų dar
buotojai nusiskundė, kad jie 
esą pavargę dar nuo praė
jusių parengimų ir nori po
ilsio. Ir šis klausimas pa
liktas ateičiai...

Dar kartą pasitarta apie 
Vl-osios apskrities konfe
renciją, kuri įvyks šio mė
nesio 17 d. Lietuvių klubo 
salėje, Chester, Pa. Kuopa 
išrinko penkis delegatus: 
E. Švegždienę, P. ir P. Wa- 
lantus, R. Merkį ir J. Kaz
lauską.

Baigiant susirinkimą, bu
vo prisiminta apie “Moterų 
už Taiką” sunkią finansinę 
padėtį. Kuopa iš kasos au
kojo $5, Lietuvaitė $10, ki
ti nariai aukojo po ma
žiau — viso suaukota $23.

Daugelis narių tarėsi apie 
išvyką pas Čiurlius į Patten- 
burgą, N. J. Atsirado daug 
ukvatninkų, tik, deja, nėra 
tiek automašinų nuvažiuoti.

.....  • .

Rugsėjo 22 d. Philadelphi
jos žydai buvo suruošę pro
testo demonstraciją prieš 
Tarybų Sąjungą, būk tai už 
persekiojimą žydų T. Sąjun
goje. Didelis būrys polici
jos saugojo demonstrantus. 
Tas viskas įvyko nešvarios 
propagandos sumetimais...

“L” Reporteris

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD 37 
kuopos susirinkimas įvyks spa
lio 16 d., 2 vai. po pietų.

Turėsim pasikalbėjimą apie 
“Laisvės“ vajų. Taipgi kvie
čiam ir “Laisvės” skaitytojus 
dalyvauti.

Susirinkimo vieta: Polish 
American Veterans’ Julian 
Stopyra Post, Ine., 23 Mon
mouth St.

Valdyba

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks spa
lio 10 d., 2 vai., 29 Endicott 
Street.

Kviečiame narius daly
vauti ir pasimokėti duok
les, kad nebūtumėte suspen
duoti, nes šis susirinkimas 
bus paskutinis šiemet.

Jaskevičius, sekr.

LLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks po LDS 
kuopos susirinkimo. Prašo
me narius dalyvauti šiame 
susi rinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų apkal
bėti, ypač “Laisvės” vajus 
jau čia pat. Turime šį ju
biliejinį vajų pravesti sėk
mingai, nes mums visiems 
priklauso jo pasekmės.

Jaskevičius, sekr.

fe / {vairios Žinios
Washingtonas. — Senato

rius Mansfield siūlo Sena
tui rezoliuciją, reikalaujan
čią ištraukti visus amerikie
čius iš Indokinijos per se
kamus šešis mėnesius.

Washingtonas.—Prez. Nix- 
onas, grįžęs iš Alaskos, pa
reiškė esąs labai patenkin
tas susitikimu su Japonijos 
karaliumi Hirohito ir susi
tarimu artimiau kooperuoti.

HELP WANTED--MALE-FEMALE

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own products, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200:» or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(77-81)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
ATTENTION

Web Pressman-Offset to work in 
Expanding Co. — background forms 
& commercial job shop helpful. Op
portunity to Advance to your po
tential. Metuchen, N. J. Call 201- 
548-1054. (72-78)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. — back
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054. 
Metuchen, N. J.

(71-83

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20; & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be Good with 
figures.

* 201-521-3338.
Ask for Mr, Abbott.

(71-80)

SUPERVISOR — R.N.
Full timp evenings. Liberal benefits. 

Van Dyk Manor, 
445-8200. »

Richwood, N. J.
(71-77)

MEN and WOMEN wanted for 
food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Adust be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. (77-84)

GIRLS. Receive free training in 
the cosmetics field. Earn 83 per 
hr. in commissions working fri your 
spare time.

For personnel interview call Mrs. 
McGcary. MA 6-5659/ (77-79)

Sales-Recent high school gradu
ate. Over the counter, selling exp. 
necessary. Also general duties in 
center city jewelry store. 40 hr.-6 
day week. Call 215 WA. 2-5049 af
ter 11 A.M. (77-80)

HOUSEKEEPER. 14 room City 
Line estate needs lady on Soc. Sec. 
to care for and make her home. 
Equal opportunity employer. Call 
PE 5-7393, after 7 call GR. 3-9343.

(77-79)

NURSES. RN’S, part time and 
full time, nite shifts. Challenging 
positions for in-patient unit of N.E. 
Mental Health Center. Nite differ
ential. Exc. working conditions and 
fringe benefits. Salary commensur
ate with exp. Call PI 3-1600. Ext. 
86. (77-79)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2% baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-79)

RESORT HOTEL. 80 rooms on 
the ocean front in New Jarsey’s 
finest shore community. Dining 
room seats 300. Elevator. Steady 
clientele. Season June to Septem
ber. Same ownership for 27 years. 
Gross $150,000. Asking $250,000.

201-774-2505. (77-79)

Washingtonas. — Maisto 
ir vaistų administracija su
rado nemažai nuodingų da
lių maisto dėžių popieriuje. 
Tyrninėjimas tęsiamas to
liau.

Boston, Mass. — Dr. P. D. 
White grįžo namo iš dviejų 
savaičių lankymosi Kinijoje. 
Jis sakė nematęs nieko blo
go^ nei Kinijoje, nei tarp 
komunistų.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos, Turkija ir 
Tailandas susitarė vienin
gai kovoti prieš narkotikus 
ir jų skleidėjus.

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

RN and LPN. For small Nursing 
home. Part time.
HOMESTEAD NURSING HOME
119 Broadway, Freehold, N. J.

201-462-0444.
(73-77)

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. 201-256-6200-410

(73-81

KNITTERS. Threaders, Warpers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-82)

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment. 
Apply Fimbel Door Corp.

Whitehouse, N. J.
201-534-4112

(71-77)

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J. Perin, 
2CU-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer,

(77-83)

MAINTENANCE MECHANIC
Experience in repair and main

tenance of manufacturing machines 
and equipment. Group insurance be
nefits. Company pension plan, paid 
vacations and holidays. Area wages. 
Steady employment. Apply:

U.S. GYPSUM CO.
193 Henderson St., Jersey City.

N. J. 07302.
201-435-4700. An equal opportunity 

employer. (77-79)

Needed at once. Forklift truck 
driver, punch press operator, Some 
experience necessary. Small man
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelton Ave. GR. 8-7400.

Warehouseman. An opportunity or 
a responsible individual to work in 
a small modern chemical plant. 
Diversified duties including manifest, 
shipping and receiving. 5 day week, 
full benefits; salary $130 week. 
Must speak English. Call Mr. Perl- 
stein. 201-381-6200, for interview.

(77-79)

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
to 5.
201-684-5162. Patterson N. J.

(77-81)

Grinders. Sheet metal disc. Must 
be experienced. Good working con- 
ditionos and fully paid benefits. 
Alpine Metal Products, 7 Progress 
St., off Inman Ave., No. Edison, 
N. J. 201-753-4543. (77-80)

Factory help. Male needed. Door 
manufacturing and assembly plant. 
Blue Cross, Blue Shield coverage. 
Life fnsurancc. Good starting rate 
plus overtime. Apply at Main office. 
Bakor-Aldor-Jone of New Jersey. 
Coddington Rd., Whitehouse, N. J. 
201-534-4151. (77-79)

Oil Burner Service Man. Exper
ienced. Chance to get out of the 
City. Apt. avail, in suburbs for 
salary and other benefits. Call 

201-541-5222. (77-80)

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE, 
201-236-6249

(71-77)

New Delhis. — Indijos 
jaunuoliai, daugiausia stu
dentai, surengė demonstra
ciją reikalavimui paleisti iš 
kalėjimo Angela Davis.
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Su turistais lankant
Vilniaus bažnyčias

(Pabaiga iš pereito nūm.)
O krikščionybe atsiliko
Tad kokia ta pagrmdinė 

krikščionybės idėja, kurios 
nebeišgelbėjo nė galingai 
psichiką veikiantis -visas 
meno priemonių arsenalas?

Krikščionybė išplito ver
govinės santvarkos Idikais 
todėl, kad skelbė artimo 
meilę, kad reikalavo lig tol 
galvijais laikomus vergus 
traktuoti kaip žmones. Tai 
buvo milžiniškas žingsnis į 
priekį žmonių santykių is
torijoje. Į vergą buvo im
ta žiūrėti kaip į kenčiantį 
Kristų, kuris savo darbo 
prakaitu, savo kančia palai
kė arba “atpirko” visą tuo
metinę civilizaciją.

Tačiau, šimtmečiams slen
kant, istorija žengė į prie
kį, o krikščionybė sustingo. 
Buržuazinėje santvarkoje 
susidarė tokia situacija, ka
da, pagal įstatymus esant 
visiems žmonėms lygiems, 
kapitalas leido vienai klasei 
negailestingai apiplėšinėti 
kitą klasę. Parazitavimas 
tapo teisėta, bažnyčios ap
robuota vagystės forma. Iš 
skurdžiaus buvo reikalai! ja- 
rila mylėti jį apiplėšinėjantį 
parazitą.

“Tu privalai su kruvinu 
prakaitu plušėti ir vargti 
visą gyvenimą, kad aš ga
lėčiau pramogauti, nieko 
pazityvaus neveikdamas”. 
— tarsi pareikšdavo dvari
ninkas savo baudžiaunin
kui. Ir šitokį parazito credo 
laimino ir tebelaimina baž
nyčia. Kas gali būti švent- 
vagiškesnio ir lapiau pikti
nančio!

žmogaus noras siekti 
teisybes

Šiam krikščioniškos mei
lės supratimui priešinosi 
vienas iš pagrindinių įgim
tų žmogaus psichikos po
troškių — noras siekti tei
sybės. Šis teisybės trošku
lys jau būdingas ir gyvu
liams. Šuo graužiamą kau
lą laiko šventa savo nuosa
vybe ir įnirtingai jį gina. 
Teisybės troškimas vertė 
žmogų koktėtis parazitavi
mu, reikalavo stoti į kovą 
prieš jį, siekti kuo tobuliau

oįgyvendinti teisingumą, 
krikščionybė atkakliai gynė 
ir tebegina parazitavimą. 
Parazitui žadamas tas pats 
saldusis dangus pomirtinia
me gyvenime, kaip ir varg
šams.

štai šis aklas krikščiony
bės reikalavirųas, šis mohi- 
kaniškas senųjų principų 
laikymasis šiandieniniam 
žmogui atrodo kaip visiškas 
absurdas. Šūkis “Kas die
vo — dievui, kas ciesoriaus 
—ciesoriui!” taikomas tik 
buržuazinei, o ne socialisti
nei santvarkai, nes parazi
tavimas yra suaugęs su 
krikščionybe.

Ir koks beprasmis šian
dieninis “Rerum Novarum” 
enciklikos reklamavimas, 
esą jau prieš aštuoniasde
šimt metų bažnyčia kriti
kavusi kapitalizmą. Ką rei
škia platoniškas kreipima
sis į kapitalistus, jei darbi
ninkams pabrėžtinai už
draudžiama streikuoti?

Jau pats pomirtinio gy
venimo akcentavimas nelei
džia krikščionybei matyti 
istorijos žengimo į priekį ir 
paskelbti, kad kiekvieno 
žmogaus pareiga prisidėti 
prie progreso, užuot skel
bus individualistinį sielos 
gelbėjimą, pomirtinių sma
gumų siekimą.

Štai šių visų anachronisti- 
nių ir absurdiškų idėjų ir ne
beįstengė pridengti didžių
jų genijų sukurtas toks di
džiai veiksmingas menas.

Menas globojamas ir 
populiarinamas

Bet tas menas šiandien 
saugomas socialistinės val
stybės. Jis branginamas, 
restauruojamas . Jis popu
liarinamas, apie jį išleidžia
mos plačiai iliustruotos mo
nografijos bei albumai. Se
nuosius meno paminklus 
lanko pulkais modernieji 
pilgrimai—šiandieniniai tu
ristai. Tas menas 
muodamas įeina 
buitį. Šventyklų 
kartojasi naujai 
teatrų, bibliotekų
ros rūmų fasaduose. Išla
kiems bažnyčių bokštams 
lyg savotišką pavėsį sudaro 
iškilę daugiaaukščių grakš
čių moderniosios architek
tūros pastatų korpusai.

Didingos “Requiem” me- C0.1,)tl;V not to ,sP®ak of th® 
lodijos, tik jau optimistine 
tonacija, suskamba revoliu
cinio triumfo oratorijose. 
Aikštėse ištiesę ranką į 
priekį kelią rodo žuvusių 
karžygių skulptūros. Kapi
nėse paminklai skelbia pa
sauliui kovoje kritusių did
vyrių nemirtingumą ir be
galinę gyvųjų padėką jiems.

Jei poezija ir literatūra, 
kartais mėgdžiodamos de
kadentinius Vakarus, kiek 
atsilieka šioje srityje, tai 
dar nereiškia, kad netoli
moje ateityje ji negalės pa
sivyti ir pralenkti kitų 
cialistinio meno rūšių.

Šios mintys man 'kilo 
turistų būreliu apeinant 
Petro ir Povilo, šv. Jono, 
šv. Teresės ir Domininko
nų bažnyčias.

Tai, ką aiškino gidas, ap
rašyta daugybėje knygų bei 
brošiūrų, ir aš nenorėjau 
to viso kartoti. Mane do
mino visų šių senojo meno 
rūšių potekstė, kadaise to
kia veiksminga ir tokia vi
suotinė.

Dr. John Staneslow s 
Open Letter to 
Secy, of Defense

R. Laird 
Washington, D. C.

New Smyrna Beach 
Florida 32069

persifor- 
į žmonių 
kolonos 
statomų 

ir kultū-

Dear Sir:
On the front page of 

our Daytona Beach Sunday 
News Journal on Septem
ber 19th, 1971, there ap
peared an article in which 
you claimed that the Soviet 
Union had achieved tre
mendous momentum in its 
nuclear growth and that U. 
S. could slip to second place 
within a few years if Con
gress cuts U. S. defense 
budgets. But you do not 
differentiate between “de
fense” and “agression.“ I 
served in both World War I 
and World War II a n d I 
felt I was doing so to de
fend our country. But now 
billions are being spent to 
destroy and commit geno
cide on the Vietnamese 
people. That last bombing 
reported in our yesterday’s 
paper is a disgrace to our 
country and outside of 
making more shell holes in 
North Vietnam it has ac
complished nothing outside 
of wasting good ammunition 
and giving profits to mu
nition makers and manufac
turers of bombers.

$80,000,000,000 is a lot of 
money when half of the 
children are on a starvation 
basis and grown ups are 
out of work and can’t buy 
the necessary food. Medical 
authorities state that child
ren who are not sufficient
ly fed suffer definite brain 
damage and in the future 
years we will have a nation 
of morons and mental de
fectives.

$3 billion of national debt 
just supports the bankers 
who have increased the in
terest rates on new homes. 
If a business owed three bil
lion dollars they would be 
in bankruptcy long ago. 
And to waste 80 billion a 
year on an aggression is 
sheer nonsense. France 
fought the Vietnamese for 
almost 10 years and lost; so 
we took it over and have 
not won in 10 years, but 
have lost thousands of heli-

thing; Great Britain was a 
world power and claimed 
“that the sun never .set” 
on their possessions or 
something like that. Now, 
we are trying to become a 
world power. In the last 
World war the slogan was 
that we were fighting to 
end all wars. What hap
pened? We allowed Ger
many to rearm itself and 
we had the II World War 
with the slogan that this 
war was “to make the 
world safe for democracy.” 
Now we are rearming Ger
many and Japan. What 
kind of a war are we go
ing to have now? I would 
recommend birth control 
methods instead of having 
the children go to war and į 
reduce the population that 
way.

We need schools, proper 
nutrition and developent of 
our country instead of feed
ing the munition makers 
and the manufacturers of 
bombers.

Ar far as Russia goes it 
is a useless struggle to 
spend more money on the 
military because the Rus
sians are not dopes and the 
struggle to be militarily su
perior will bankrupt us 
more and more.

In the same paper there 
was a cartoon showing a 
fat West German and a fat 
Japanese in the back seat 
driven by a chauffeur. They 
were passing an American 
with holes in his shoe and 
old clothes and walking. 
The remark was “why 
doesn’t he stop fighting 
wars all the time” That is 
the truth!

So think it over and de
cide whether we need to 
blow up so much money and 
murder so many people.

Sincerely yours,
John S. Staneslow, M. D. 

Copy to Daytona Sunday 
News Journal and Senators.

Gražiai praleidome šeštadienį
Šinskienė, H. Siaurienė, V. 
Urbonienė, A. Petrai tienė, O. 
Walmusiene, I. Levanienė, 
L. Kavaliauskaitė, G. Dani
levičienė, A. Rainienė, J. La
zauskienė. J. Lazauskas, F. 
Mažilienė, B. Keršulienė ir 
A. ir Z. Sinkevičiai.

Daug, labai daug prisidė
jo darbu mūsų gerosios klu- 
bietės Elenutė Siaurienė ir 
Nelė Ventienė. Aišku, abu 
Lazauskai,Julytė ir Jonas,

Praėjusį šeštadienį Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo pobūvis, kuris turėjo 
įvykti Jono ir Julijos La
zauskų darželyje, buvo per
keltas į “Laisvės” salę iš 
priežasties blogo oro.

Susirinko gražus būrys 
moterų ir jų draugų. Pasi
vaišinome gerai. Atsirado 
net trys klubietės, kurių 
gimtadienio minėjimas su
puolė šiuo laiku-—tai Kas
tancija Rušinskienė, Nelė dirbo daug, priruošdami 
Ventienė ir mūsų klubo se-j darželį mūsų pasitikimui ir,

Pramogų Kalendorius
Spalio 9 d.

Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

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

1

šiaip prie kitų darbų. Po
vilas Venta, kaip ir visuo
met, taipgi padėjo mums 
daug. Ačiū visiems.

Ieva Mizarienė

kretorė Bronė Keršulienė. 
Sudainavome joms “Ilgiau
sių metų,” palinkėjome svei
katos, džiaugsmo, ilgų dar
bingų metų.

Linksma buvo matyti mū
sų tarpe draugus iš Lietu
vos — A. ir Z. Sinkevičius 
ir mums visiems mielą drau
gą Vyt. Zenkevičių, kurie 
mus keliais žodžiais pasvei
kino.

Pinigais aukų gavome se
kamai: Anna Titanienė ir 
Ona Babarskienė po $10; 
M. ir E. Liepai $6; po $5: 
Anna Oibulsky, V. Misiū
nas, M. Šukaitienė, I. Leva- 
nienė ir Margaret Jakštas; 
O. Walmusiene ir G. Ware- 
sonas po $3; Marcelė Kar- raportuoja, kad 137,115 nau- 
velienė $2.

Vaišių turėjome kaip di
džiausiame baliuje. O veik 
visa tai sunešė pačios klu- 
bietės. Aukojo maistu ir 
gėrimais sekamos: K. Ru

Mieste pasidairius

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.

Policija raportuoja, kad 
prasižengimai tar]) vaikų 
žemiau 13 metų nuolatos di-

Įvedus naujų įstatymą, 
šalpos (relief) gavėjų skai
čius New Yorke sumažėjo

Policijos departam e n tas

jų balsuotojų užsiregistravo 
rinkimams.

Harleme peršautas detek
tyvas J. Williams. Policija 
ieško trijų užpuolikų.

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. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

She Believed in the 
United Nations

Recently a woman died in 
California and left over 40 
thousand dollars for the 
United Nations. She be
lieved that the United Na
tions is the most important 
instrument to serve peace.

Not all of us have big 
sums of money to contrib
ute to United Nations but 
there are many ways of 
supporting them if you be
lieve in what they are do
ing. You could buy United 
Nations Christmas cards, 
stamps, books and many 
things from the gift šhop. 
You can visit or treat your 
friend a visit to the United 
Nations, enjoy their guided 
tour, dine in their beauti
ful dining room or have a 
snack in their cafeteria. 
There are many, many 
things you can do and en
joy doing them, and at the 
same time whatever you do 
has its effect on their work 
for peace and a happier 
world to live in.

. killed boys and the wound
ed. I have seen some of the 
wounded and it makes your 
heart bleed.

For years the U. S. A. 
government has been trying 
to control the world. Alex
ander of Greece tried the 
same thing; Gengis Khan 
also tried; for a while 
France was a great world 
power; Spain tried the same
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Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks spalio 12 d., 21 vai., 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė. Visi nariai prašomi
ateiti. Valdyba

Spalio 1 d., laidoje, auko
tojų sąraše praleista K. 
Petrikienės ir M. Tamalie- 
nės pavardės. Jos aukojo po 
$10. Jų pavardės buvo 
skaitytos “L.” salėje, rug
sėjo 26 d. Atsiprašome.

Ad—ei j a

Ghent, Belgija. — Anglų 
lėktuvui susprogus 63 žmo
nės žuvo, tarp kurių buvo 
11 amerikiečių. Manoma, 
tai buvęs sabotažas lėktuvą 
susprogdinti.

PIETŪS PAS J. K. ČIURLIUS
JŲ SODE, PATTENBURG, N. J.

Sckmad., 10 Spalio-October
Pradžia 12 valandą dieną

Štai kelrodis: Pattenburg randasi prie kelioi 22. 
Taigi tuo keliu ir reikia važiuoti tiek iš New Yor- 
ko pusės, tiek ir iš E as to no pusės. Iš New Yorko 
puses Pattenburgas randasi kairėj pusėj kelio 22, 
iš Eastono—dešinėje. Automobilių vairuotojai ži
nokite, kad privažiavus Pattenburg iškabą reikia 
išsisukti'., Ten ir rasite Čiurlių gražią vietą.
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Ar bus išgelbėtas 
30 centy fėras

Jau seniai kalbama apie 
New Yorko miesto trauki
niais ir busais važiavimo 
fėrą nuo 30 centų pakelti 
iki 50 centų. Toks. pakėli
mas būtų skaudžiausias 
smūgis darbo žmonėms, .ku
rie turi tokiomis susisieki
mo priemonėmis naudotis.

Tai šiomis dienomis susi
darė miesto p a r e i gū 'n ų 
taip vadinama “koalicijai 30 
centų fėro išgelbėjimo.” Ji 
jau turi pasiūlymą, kaip tą 
fėrą išgelbėti nuo pakėlimo. 
Tik bėda, kad šio didmiesčio 
masinės transportacijos 
priemones kontroliuoja 
valstijos taryba, kuri pri
klauso nuo gubernatoriaus 
valios. O ta taryba tą koa
licijos pasiūlymą jau atme
tė.

Pasiūlymas yra toks: Pa
gal gubernatoriaus planą 
lapkričio 2 d. mes turėsime 
balsuoti (užgirti ar atmes
ti) reikalavimą išleisti spe
cialius pustrečio bilijono do
lerių sumoje bonus “pageri
nimui transportacijos prie
monių.” Koalicija sako, 
kad iš^os milžiniškos su
mos valstijos valdžia turi 
paskolinti $100,000,000 pa
dengimui New Yorko mies
to transportacijos sistemo
je trūkumų. Su tokia su
ma būtų galima užtikrinti, 
kad per visus 1973 metus 
dabartinis 30 centų fėras 
pasiliks galioje.
Ką dabar ši koalicija da

rys, kai jos reikalavimas 
tapo gubernatoriaus atmes
tas, dar neaišku. Gal ieš
kos kitų panašių būdų, tai 
yra, iš kur paskolinti pini-Į 
gų palaikymui dabartinio 
fėro.

Policijos komisionie r i u s 
Murphy suteikė įgaliojimus 
policijos viršininkams dis
ciplinuoti policistus ir baus
ti už jų prasižengimus.

Miesto darbo unijos ragi
na majorą Lindsay paskelb
ti spalio 13 d. karui mora
toriumo dieną. Manhattan o 
prezidentas Sutton sutiko 
kalbėti demonstracijoje siu
vimo pramonės centre.

Rasinės Lygybės Kongre
sas šaukia metinę konvenci
ją Harleme spalio 7-10 die
nomis.

Dokininkai tvirtai laikosi 
streiko lauke. Laivų niekas 
neaptarnauja. Iš keleivi
nių laivų patys keleiviai tu
ri išsinešti savo bagažus.

Dr. P. S. Foner duos lek
ciją apie šaltąjį karą ir ne
grų problemas penktadienį, 
spalio 8, Marksistų Švieti
mo Centre, 29 W. 15 St. Pra
džia 8 vai. vakare.
$1.50.

Įžanga

Rep.

Pirmadienį, spalio 4 d., 
namuose, So. Ozone Park, 
N. Y. , mirė Julius Klas- 
tauskas. Velionis buvo pa
laidotas spalio 6 d., Į M t. Oli
vet kapines. Nuliūdime pali
ko dukrą Ruth, žentą Petrą, 
brolius Feliksą ir Kazį, ir 
kitas gimines. Šią žinią te
lefonu pranešė Ona Skučie
nė, brooklynietė.

Rep.

Washingtonas. Mokyk
lų pareigūnų prašymas ne
mažinti mokyklų fondų vi
sai nepaveikė prez. Nixono. 
Karas jam pirmoje vietoje.

Spalio 24 d.
Niujorko Moterų Klubo 

popietė, Laisvės salėje. Vė
liau duosime daugiau infor
macijų.

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Ap^f 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisves” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hall, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die
ną turėti mintyje.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą.

REIKALAVIMAI \ <
Reikalinga moteriškė prižiūrėti 

sergančią moterį amžiaus 75 m. Ji 
neseniai buvo susirgusi (stroke) ir 
dabar sustiprėjus sveikatoje, vis- 
vien reikalinga pagalba . Atlygini
mas bus toks: veltui gyventi 5-kių 
kambarių bute ir viskas veltui. Li
gonei reikia prižiūrėjimo ir kartu 
draugės. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis: Frank Witkus, 
100 Irving Ave., Livingston, N. J. 
07039. Tel. 201-992-1741.

(75-77)

Mirus

Pranui Ulevičiui
■ (T. Lietuvoje)

Giliausia užuojauta velionio šeimai ir giminėms, 
netekus mylimo ir taip reikalingo žmogaus.

V. Venskūnas,
Brooklyn, N. Y.
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