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KRISLAI
Jam taikos nereikia!
Mokykloms atsidarant
Laukia eilės
“Kryžiui kraštas. . .” 
Apgaudinėja per akis 
Dffr Vienas parengimas

Rašo A. Bimba

Pietų Vietname premjeras 
karininkas Ky sušaukė spau
dos korespondentus ir pareiš
kė, kad jis dabar dar nenori 
nė kalbėti apie taiką. Barasi 
ant tų, kurie taikos trokšta.

Tasai “vadas” sako, kad tai
ka dabar reikštų jam ir jo kli
kai nelaimę. Jai reikią dar 
daug laiko sustiprėti.

Pagaliau, girdi, jeigu taika 
ir įvyktų, Amerikos armija 
turėtų pasilikti Vietname il
giems metams. Nes jei ji iš
sikraustytų, liaudiečiai paim
tų šalies vairą.

Vadinasi, Ky militarinė kli
ka neturi pasitikėjimo liaudy- 
je< Ji pasilaiko tik Amerikos 
ginklais. Amerikiečiai turi 
kraują lieti ir galvas guldyti, 
kad toji žmonių neapkenčia
ma klika galėtų viešpatauti!

Pono Ky pareiškimas paver
čia niekais mūsų prezidento 
teigimą, kad viskas būtų ge
rai, jeigu tik Šiaurės Vietna
mas sutiktų sėsti prie bendro 
stalo ir tartis.

Kai kuriose valstijose viešo
sios mokyklos jau atsidarė. 
Kitose neužilgo atsidarys. ;

Negrai susirūpinę. Pietinėse ’ 
valstijose daugumoje vietų 
mokyklų integracija nė nepra
dėta. Jie turi savo pusėje įs
tatymus, bet tos valdžios su 
įstatymais nesiskaito.

Ką darys negrų vadovybė— 
King, Wilkins, Farmer, Young 
ir kiti? Aišku, kad jie netylės, 
neą išjudintos negrų masės 
ngjkis jiems tylėti.

Prašome kantrybės bendra
darbius, kurie yra parašę il
gesnius straipsnius bei atsimi
nimus ir įspūdžius, bet nema
to jų laikraštyje, žinau, pav., 
kad nekantrauja Juozas Be
kampis dėl savo jau senokai 
pateiktų atsiminimų, arba flo- 
ridietis S. Zavis dėl savo įspū
džių iš kelionės į Europą ir 
Tarybų Sąjungą.

Ačiū jums, draugai, už įdė
tą rūpestingą darbą. Jūsų 
straipsniai tilps. Jie tik dar 
vis laukia eilės.

Chicagos kunigų “Draugas” 
(rugp. 31 d.) rašo sužinojęs, 
kad mūsų mielojoje Lietuvoje 
kryžiai einą iš mados, ir tai 
esą baisu. Girdi, visame pa
saulyje Lietuva buvo “garsi 
kaip kryžių kraštas”, kryžiai, 
kaip grybai po lietaus, dygo 
baudžiavos ir caristinės prie- 
ftoaudos laikais, o dabar jie 
bMigįa išnykti.

Mūsų sutanuoti tėv/rlai vei
kiausia niekados^negalės susi
taikinti su ta mintimi, jog Lie
tuva buvo “kryžių kraštas” 
tik iš didžiausios bėdos ir ne
laimės, iš priespaudos ir atsi
likimo. Šiandien ji klesti ir 
visame pasaulyje garsėja nau
ju gyvenimu — apšvieta, mok
slu, žemės ūkiu, pramone, li
teratūra, daile.

Su kryžiais gi būna šitaip. 
Kadangi jie beveik visi medi
niai, tai jie supūva ir nugriū
va, o žmonės naujų nebesta- 
to.

Štai man puikiai žinomo vie
no kryžiaus istorija. Mūsų tė
velio pastatytas kryžius buvo 
gražiausias visoje apylinkėje, 
fiftt su laiku jo apačia visiš
kai supuvo, ir kai per tą gar
siąją “baisiąją naktį” užėjo

(Pabaiga 6-tame)

Nėra antisemitizmo Tarybų 
Sąjungoje, sako rabinas

JAV studentai prieš 
karą Vietname

Ženevoje nebus susitarimo 
nusiginklavimo reikalais

New Yorkas.—Prieš kiek 
laiko čionai žydai laikė su
sirinkimus sinagogose, mo
kyklose, savo centruose ir 
protestavo prieš “antisemi
tizmą TSRS.”

Po to grupė rabinų, jų 
tarpe ir rabinas Israelis 
Mowshowitz, iš Florai Par
ko, nuvyko į Tarybų Są- 

i jungą. Mowshowitz grįžo 
tik po dviejų mėnesių ir 
rugpjūčio 31 dieną “Long 
Island Press” dienraštyje 
sakė: “Tarybų Sąjungoje 
yra antireligizmas, bet ne 
antisemitizmas.”

Mowshowitz sako, kad 
Tarybų Sąjungoje antise
mitizmo nėra, kad TSRS 
yra antireliginė kampanija, 
kuri vedama ir prieš žydų 
religiją, kaip ir kitas reli
gijas. Tūli žmonės tą skai
to atnsemitizmu. Jis sako, 
kad TSRS Konstitucija ga-

Vietname karas JAV Milžiniška elektros
daug kainuoja

Washingtonas. — Kolum- 
nistas Paul Martin sako, 
kad Vietnamas labai daug 
Jungtinėms Valstijoms kai
nuoja. Kada ten Prancū- 
cūzija daugiau kaip septy
nerius metus kariavo, tai 
JAV vien pinigais atsiėjo 
daugiau kaip trys bilijonai 
dolerių, jau neskaitant su
teiktų ginklų ir amunicijos.

Dabar JAV ten turi apie 
80,000 militariniu žmonių. 
Jos užlaiko ir Pietų Viet
namo armiją^ nes ta valdžia 
neturi išteklių. Per metus 
JAV ten išleidžia bilijonus 
dolerių. O kiek žūva ame
rikiečių ir vietnamiečių!

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas.— Tarybų 

Sąjungos oro tyrimo biu
ras informuoja Jungtines 
Valstijas apie oro pakaitas. 
2,130 Jungtinių Valstijų 
civilinių ir militariniu oro 
centrų gauna iš TSRS oro 
biuro informacijas.

Albany, N. Y.~Nuo rug
sėjo pirmos dienos New 
Yorko valstijoje vaistinės 
gali pardavinėti gimdymų 
kontrolės priemones asme
nims virš 16-os metų am
žiaus.

Miami, Fla. — Šiemet jau 
susiformavo du uraganai. 
“Anna” nepasiekė JAV-jų 
sausumos, “Betsy” padarė 
žalos Bahamas salų srityje.

Paryžius. — De Gaulle 
sako, kad karas Vietname 
nieko gero neduos, nei 
JAV, nei priešingai pusei.

Ankara.—Pietinėje Tur
kijoje traukinys sudaužė 
autobusą. Nelaimėje 17 
žmonių užmušta ir 25 su
žeista. 1 . 

rantuoja religinę laisvę, 
kaip ir religinę kritiką. Ta
rybų Sąjungoje yra sina
gogų ir žydų maldaknygių, 
nors pastarųjų per mažai.

Jis sako, kad Maskvoje 
išeina žydų kalba laikraštis 
(žurnalas), kurio spausdi
na 30,000 egzempl. Žydų 
Maskvoje gyvena apie 400,- 
000, bet daug jaunnesnių 
jau nemoka savo kalbos ir 
skaito rusišką spaudą.

Jis sako, kad Tarybų Są
jungos žmonių tarpe yra 
antisemizmo, kaip y r a ir 
tarp JAV žmonių, ypatin
gai dar yra hitlerininkų 
paskleistų liekanų.

Rabinas grįždamas iš Ta
rybų Sąjungos parsivežė 
įvairių religinių relikvijų, 
jų tarpe ir ragą, kuriuo žy
dai per 200 metų skelbda
vo Naujuosius metus.

gaminimui jėgainė
Budapeštas. — Prie Du

nojaus taip vadinamų Gele
žinių vartų, k u r Dunojus 
yra Jugoslavijos ir Rumu
nijos siena, yra statoma 
milžiniška užtvanka ir elek
tros. garhinimo jėgaine..' Jė
gainė turės virš bilijono ki
lovatų jėgos. *

Dunojaus reikalais yra 
sudarytas komitetas Aust
rijos, Vengrijos, Bulgari- 
ojs ir Tarybų Sąjungos at
stovų, kuris rūpinasi ir 
tuo projektu.

Maskva. — “Pravda” per 
tris dienas savaitėje bus 
padidinta iki 6 puslapių.

j Londonas. — Nepaisant 
kiek anglai vartoja gudru
mo, sudarydami vis naujas 
dominijonų valstybes, bet 
“laisvuose” domij o n u o s e 
auga žmonių pageidavimas 
atsiskirti nuo Britanijos.

Silpnais ryšiais su ja yra 
surišta Indija, Kanada ir 
visa eilė kitų dominijonų.

Washingtonas.—A. Spil- 
hause rašo: Jeigu JAV-jų 
astronautai nori pralenkti 
Tarybų Sąjungą pasiunti
me žmogaus į Mėnulį, tai 
pirma turi dar išmokti erd
vių laivus nuleisti sausu
moje, nes Mėnulyje jūrų 
nėra.

Truror, Mass. — Kubos 
laivas “Bahia Santiago de 
Havana” čia buvo sustojęs 
slėpdamasis nuo uragano. 
Jis plaukė iš Montrealio su 
kviečių, miltų ir medika
mentų kroviniu.

Detroitas. — Firestone 
Tire & Rubber Co. per tris 
mėnesius pasidarė $22,737,- 
000 pelno.

Madison, Wis. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas Donald Janson 
aprašo metinę National 
Student Association kon
venciją. Iš visų JAV daly
vavo studentai, kurie atsto
vavo virš 300 kolegijų ir 
universitetų.

Studentai savo deklara
cijoje kritikuoja JAV, kad 
jos pasirinko milita r i n i ų 
veiksmų politiką, nesisteng- 
damos taikos keliu pasiekti 
Vietname susitarimo, ku
ris reikalingas taikai ir 
žmoniškumui.

Jeff Greenfield, studen
tas iš Yale universiteto,
tarp kitko, pareiškė: “Šian
dien mes studentai, o atei
tyje turėtume būti šalies 
vadai, o ne kanuolių paša
ras.”

Studentai _ savo pareiški-į organizaciją Kiniją.
me reikalauja:

(1) Jungtinės Valstijos
tari tuojau susilaikyti nuo į
Šiaurės ir Pietų Vietnamo' 1 _ J
bombardavimu ir kitokiu! <a studentų dauguma. Jų 
militariniu veiksmų. " a,T dalyvavo studentai,

(2) JAV turi siekti be-j k"ne P*.rmlau kov°J° uz cl" 
. Suvažiavi-

Koresppondentas rašo, 
j kad konnvenciijoje buvo už 
Šiuos reikalavimus milžiniš-

sąlyginio pasitarimo, kuria- vihnes laisves.
me dalyvautų ir Pietų me dalyvavo ir negrų stu- 
Vietnamo liaudiečiai. dentų.

D id ėja Pakistano 
ir Indijos karas

New Delhi. — Tūkstan
čiai Pakistano kareivių, pa
laikomi karo lė k t u v ų ir 
tankų, atakavo Indijos pa
sienio jėgas. Indusai oro 
mūšyje nušovė vieną Pa
kistano lėktuvą, o diena 
pirmiau pakistaniečiai nu
mušė keturis Indijos lėktu
vus. Pakistaniečių pėsti
ninkus palaikė virš 70 tan
ku.

Karačis.—Pakistano vy- 
riasybė nesako, kiek jos jė
gų dalyvavo mūšyje prieš 
indusus, bet sako, kad ge
rai išlavinti ir apginkluoti 
kariai nustūmė indusus 
daugiau kaip penkias my
lias. Už susirėmimus Pa
kistanas kaltina Indiją, o, 
Indija—Pakistaną.

MILIITARINĖ TARNYBA 
IR JAUNŲ VEDYBOS
Washingtonas — R. Ede- 

ris rašo, kad niekados tiek 
daug jaunuolių vedybų ne
buvo, kaip pereitą liepos ir 
rugpjūčio mėnesius. Tai 
ženklas, kad jaunuoliai nori 
išvengti militarinės tarny
bos.

Verstinai j militarinę tar
nybą liepos mėnesį buvo 
šaukiama 17,000 jaunuolių 
rugpiūčio men. — 24,700, o 
rugsėjo mėn. šauks 34,000.

Albany, N. Y. — Tik per 
liepos mėnesį New Yorko 
valstijoje įvyko daug auto
mobilių nelaimių. Jų metu 
287 žmonės buvo užmušti 
ir 1,600 sunkiai sužeisti.

(3) JAV turi tuojau 
veikti, kad baigtųsi karas 
tarp Pietų Vietnamo val- 
dižos ir liaudiečių (“Viet- 
congo”).

(4) Jungtinės Valstijos 
turėtų tuojau pasiūlyti 
Vietnamo reikalų sutvarky
mą Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai.

(5) JAV vyriausybė tu
rėtų reikalauti, kad Viet
name įvyktų laisvi balsavi
mai, tarptautinėje priežiū
roje,. išrinkimui vyriausy
bės, o Pietų ir Šiaurės Viet
namo apvienijimas kad bū
tu atliktas referendumu.

c-

(6) Jungtinės Valstijos 
turėtų pasiūlyti būsimajai 
priimti į Jungtinių Tautų 
ka.”
Jungtinių Tautų asamblėjai

Maskva. — Tarybų Są
junga vėl paragino Indiją 
ir Pakistaną pasitarimų 
keliu sureg u 1 i u o t i sieną 
Kašmyre.

1947 metais Pakistanas 
atsiskyrė nuo Indijos, bet 
ir šiandien šios valstybės 
dar nesureguliavo sienos 
Kašmyre.

Indija užima 1,261,600 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 450,000,000 gyventojų. 
Pakistanas užima 364.000j 
ktv. mylių plotą ir turi apie 
100,000,000 gyventojų. Pa
kistano silpnybė ta, kad jis 
dalijasi į dvi dalis — Rytinį 
ir Vakarinį Pakistaną, ku
rių tarpe yra Indija.

BOMBOS NENUGĄSDINS 
VIETNAMO ŽMONIŲ 
Toronto.—Alan Rimmer, 

vidurinės mokyklos moky
tojas, Naujų Demokratų 
Partijos kandidatas būsi
muose federaliniuose rinki
muose (kai jie įvyks), 
pareiškė, kad bombardavi
mas Šiaurės Vietnamo ne
paveiks Kinijos vyriausy
bės. “Mes niekad nenuga
lėsime Kinijos,” pasakė jis.

Geriau esą sustoti bom
bardavus Šiaur. Vietnamą, 
išardyti amunicijos fabri
kus, o pinigus panaudoti 
suradimui darbų namie.

‘Santo Domingo. — Do
minikoje per keturis mė
nesius karo iš abiejų pu
sių žuvo apie 3,000 žmonių.

Ženeva. — Semionas Ca
rapkinas, TSRS delegacijos 
pirmininkas, pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mas branduolinių ginklų 
reikalais yra nepriimtinas, 
nes juo prisidengdamos JV 
siekia atominiai apginkluo
ti Vakarų Vokietiją, kuri 
ruošiasi trečiajam pasauli
niam karui. Carapkinas sa
kė, kad ypatingai dabar tas 
matoma, kada Vakarų Vo
kietijoje ruošiasi prie rin
kimų, kurie įvyks rugsėjo j 
19 diena, v

JAV savo pasiūlyme sakė, 
kad suteikus vakarų vokie
čiams atominius ginklus, 
Jungtinės Valstijos apsi
ūks sau galią leidimui juos 
vartoti, o Euroops sausže- 
myje tą galią turės Angli

Sakalai gerai dirba 
angly aerodromuose
Londonas. — Paukščiai, 

o ypatingai žuvėdros, sutu
pia ant lėktuvų cementinių 
kelių ir kliudo jų nusileidi
mui bei pakilimui/ Būvb 
nęt nelaimių, kada žuvėd-> 
ręs pateko į reaktyvinių 
lėktuvų motorus.

Paukščiams nub a i d y t i 
nuo lėktuvų kelių buvo 
vartojamos įvairios prie
monės. Bet pasirodė, kad 
sėkmingia u s i a — tai me- 
džiojantys sakalai. Jie yra 
dideli, gudrūs ir lengvai iš
lavinami. Kai tik paukš
čiai susėda ant takų, tai 
sakalai juos puola ir nu
vaiko.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Karačis. — Rugsėjo 1 die

ną Indijos sausumos ir oro 
jėgos vėl puolė Pakistano 
pasienio sargus. Pakista
niečiai nušovė keturis Indi
jos karo laivus.

New Delhi.— Indijos da
liniai išvarė pakistaniečius 
iš Haji Pir perėjimo ir 
sunaikino 10 jų tankų.

Washingtonas. — Gene
rolas Tayloris, kuris buvo 
JAV ambasadorius Pietų 
Vietname, dabar bus prezi
dento Johnsono patarėjas.

Washingtonas. — Daug 
senatorių reikalauja, kad 
JAV nevaržytų kviečių 
pardavimo socialist! n ė m s 
šalims.

New Delhi. — Indijos ar
mijos daliniai vėl užėmė 3 
Pakistano pasienio kaimus.

Belgradas.—Lenkijos va
das Gomulka atvyks į Ju
goslaviją,

Washingtonas. — Dabar
tinė šiaurrytinių valstijų 
sausra gal nepasikartos per 
200 metų, sako oro spėjimo 
specialistai.

ja ir Prancūzija, N A T O 
narės.

Carapkinas šį pasiūlymą 
apibūdino kaip “apginkla
vimą vakarų vokiečių pro 
užpakalines duris.”

Apie vidurį rugsėjo mė
nesio Septyniolikos valsty
bių nusiginklavimo konfe
rencija užsidarys. Carap
kinas sakė, kad nusiginkla
vimo reikalą turės diskur 
suoti būsimoje Jungtinių 
Tautų asamblėjoje.

Saigonas. — Šiaurės Viet
namo premjeras Pham Van 
Dongas, atsa k y d a m a s į 
Jungtinių Valstijų taikos 
pasiūlymą, sako: “Jungti
nių Valstijų taikos pasiūly
mo sąlygos reikštų užgyni
mą jų agresijų... Išeikite 
iš Vietnamo, ir čia bus tai-

Tolimi Rytai jau 
darosi artimi

Chabarovskas. — “New 
York Timeso” korespon
dentas T. Shababas rašo> 
kad iš Maskvos į Chaba- 
rovską jis atskrido per, 8 
valandas ir 20 minučių, 
atliekant veik 4,000 mylių 
oro kelionę.

Skrido tarybiniu “TU- 
114” lėktuvu, kuris skrenda 
beveik 5 0 0 mylių per va
landą ir veža 170 keleivių. 
Kasdien trys toki lėktuvai 
skrenda iš Maskvos į Cha- 
barovską ir tiek pat atgal.

Greitasis t r a u k i n y s iš 
Maskvos Chabarovską ga
li pasiekti tik per šešias 
paras.

Saigonas. — Rugpiūčio 
mėnesi 1,262 JAV bombo- 
nėšiai puolė ir bombardavo 
Šiaurės Vietnamą. Jie su
naikino 347 namus, nuskan
dino virš 50 laivų ir baržų 
ir padarė daug kitokių 
nuostolių.

Ekstra
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Karas tarp Indijos ir Pakis
tano plečiasi. Iš vienos ir 
kitos pusės veikia mechani
zuotos jėgos ir lėktuvai. 
Vietomis į Pakistaną įsiver
žė indusai, o vietomis pakis
taniečiai į Indiją.

Jungtinių Tautų baugumo 
Taryba siekia pertraukti 
mūšius ir Kašmyro reikalus 
sureguliuoti pasitarimų ke
liu. J. Tautų Generalinis 
sekretorius U Thantas iš
skrido į Indiją ir Pakistaną 
pasitarimams. . *

Miami, Fla. — Uraganas 
“Betsy” per kelias dienas 
siautė Bahamas salų srityje 
ir padarė nuosetolių. Rugsė
jo 7 dieną jis jau pasiekė 
pietinę dalį Floridos. Nu
matoma, kad gal kliudys ir 
vakarinę Kubą. . \

į|
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Dominikoje “taika” atsteigta
DOMINIKOS RESPUBLIKOJE sukilimas likviduo- 

tas. Bus sudaryta laikinoji valdžia, kuri suruoš ir pra
ves rinkimus sudarymui pastovios vyriausybės. Sako
ma, kad ir sukilėliai sutiko taikos sąlygas priimti. Ma
tyti, jie įsitikino, kad pilnai laimėti revoliuciją prieš 
Jungtiniių Valstijų militarinę jėgą šių dienų sąlygose 
neįmanoma. Todėl pasdavė.

Taip, “taika” atsteigta. Bet nieko nesakoma apie 
problemas, kurios sukilimą prieš militaristų viešpatavi
mą pagimdė. Vadinasi, niekas nepasikeitė. Revoliucija 
nuslopinta tiktai laikinai. Dominikos liaudis bus pri
versta vėl stoti atviron kovon už išsilaisvinimą. Kaip 
greitai ? Sunku pasakyti.

Socialdemokratu vadas pasikeitei
MUS pasiekė įdomus pranešimas iš Vakarų Vo

kietijos. Atrodo, kad Vokietijos Socialdemokratų Par
tija bus pakeitusi savo nusistatymą. Tai sprendžiama 
iš jos vado V. Berlyno majoro Brandto pareiškimo, kad 
jis nebepritaria Jungtinių Valstijų projektui sudaryti 
NATO ribose bendrą branduolinę militarinę jėgą, kas 
duotų progą ir V. Vokietijai prieiti prie branduolinio 
ginklo kontrolės. Kaip žinia, iki šiol ponas Brandtas 
už tą projektą galvą guldydavo.

Kas privertė pakeisti socialdemokratų nusistatymą 
tuo labai svarbiu klausimu? Aišku kas: žmonės.

Neužilgo Vakarų Vokietijoje įvyks parlamentariniai 
rinkimai. Kova eina tarp Krikščionių Demokratų ir So
cialdemokratų. Pastarieji, matyt, priėjo išvados, kad 
jie daugiau laimės pasisakydami prieš Amerikos siū
lomą projektą. Tuo tarpu Krikščionys Demokratai te
besilaiko savo seno nusistatymo ir reikalauja, kad Ame
rika neatsisakytų savo projekto dėl NATO branduolinės 
militarinės jėgos.

Priešinga “Anglijos interesams”
GRAŽIAI veikianti Anglijos Taikos Fondacija, ku

riai vadovauja įžymusis mokslininkas-filosofas Bertrand 
Russellis, pakvietė Pietų Vietnamo liaudiečius atsiųsti į 
Angliją atstovus pasitarimui. Liaudiečiai pasiūlymą 
priėmė ir paskyrė tris savo vadus vykti į Angliją. At
rodė, kad Anglijos žmonės turės progą geriau susipa
žinti su Vietnamo padėtimi. Deja, jiems tos progos ne
davė Anglijos darbiečių vyriausybė. Ji atsisakė duoti 
vietnamiečių atstovams leidimą įvažiuoti į Angliją. Gir
di, jų misija nesuderinama su “Anglijos interesais.”

Bet tai yra akių muilinimas. Darbiečiai bijo nusi
dėti Jungtinėms Valstijoms.

Kaip pigiau galima 
gauti prėską vandenį
Freeport, Texas.—Dabar 

Jungtinėse Valstijose yra 
apie tūkstantis miestų, ku
rie prėską ,(gėlą) vandenį 
ima iš upių, ežerų ir šu
linių. Miestams didėjant, 
plečiantis industrijai, rei
kia daugiau prėsko van
dens.

Dabar klausimas: Kaip 
pigiau jo gauti: ar paruo

Dainų šventės dienomis Vilniuje buvo labai daug turistų iš 
jvairių šalių. Nuotraukoje matome svečius iš Italijos Flo-

• rencijos miesto. Jie grožisi Gedimino aikšte. *

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

šiant prie upių rezervua
rus, nutiesiant vamzdžius 
prie didelių ežerų, ar, kur 
galima, išsūrinti jūrų van
denį?

1961 metais Freeporte 
buvo pastatytas pirmas 
PAV-ose vandens išsūrini- 
mo fabrikas. Per parą jis 
išdruskina 250,000 galionų. 
Tūkstančio galionų van
dens išdruskinimas atsiei
na $1, tai penkis kartus 
brangiau, kaip jo gavimas 
iš upių.

Kas ką rašo ir sako
KLERIKALAI BIJO 
NAUJŲ IDĖJŲ

Labai apsidžiaugęs, kad 
niekas neišeina iš visų 
šnektų apie militarinį nusi
ginklavimą, B r o o k ly n o 
pranciškonų “Darbininkas” 
(rugp. 31 d.) skundžiasi:

Kitaip yra intelektualinėje 
ir moralinėje srityse. Jose nu
siginklavimas vykdomas. Lei
džiamos idėjos už taiką, už su
sikalbėjimą (dialogą) tarp 
tautų, ideologijų, už san
tykius, meile, ne kova grįstus. 
Šūkiai veikia 1 protus, kursto 
moralinius nusiteikimus— vie
niem atsisakyti nuo karinės 
prievolės, kitiem reikalauti, 
kad Amerika pasitrauktų iš 
Vietnamo, tretiem tiesti “til
tus” į komunistus ir t.t.

Ar tokie ženklai kyla iš tai
kos meilės, ar iš baimės įsipa
reigoti naujiem gyvenimo sun
kumam, ar iš priešininko pa
šnibždėjimu, ar iš intelektu
alinio siaurumo tiem pašnibž- 
dėjimam pažinti — visokių 
priežasčių gali būti, bet jų vi
sų bendras padarinys tas pats 
—■ moralinis nusiginklavimas”.

“Darbininkas ragina toms 
naujoms idėjoms nepasiduo
ti, prieš jas visomis keturio
mis visur kovoti. Bet ar ne 
veltui tos pastangos?

APIE TURISTUS
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” gražiai atsiliepia apie 
turistus, kurie sugrįžę iš 
Tarybų Lietuvos pąrvežė 
daug ir naudingų žinių. Už 
tai juos reikia nuoširdžiai 
pasveikinti.

Bet “L. B.” pastebi, kad 
“iki šiol turizmas buvo tik į 
vieną pusę. Mes kanadiečiai 
dar neturėjome turistų iš 
Lietuvos. Amerikiečiai lai
mingesni šioje srityje. Rei
kia turėti viltį, kad kada 
nors ir mes turėsime laimės 
susilaukti iš Tarybų Lietu
vos. Kanados ir Tarybų Są
jungos santykiai, atrodo, 
nuolat gerėja. Tiktai karas 
Vietname dar vis drumsčia 
padangę.”

Mažai mes laimingesni už 
kanadiečius. Mes irgi labai 
norėtumėm matyti daugiau 
svečių iš mūsų senosios tė
vynės.

JŲ TOKIA SPECIALYBĖ
Chicagos menševikai iš

vien su visais lietuvių tau
tos priešais, kaip žinia, pra
džioje šių metų sušilę agi
tavo, kad nė vienas Ameri
kos lietuvis nevažiuotų šie
met į Lietuvą. Ypač reika
lavo, kad niekas nevažiuotų 
į Dainų Šventę. Bet toji jų 
agitacija nuėjo vėjais. Daug 
amerikiečių Lietuvą aplan
kė, ir sugrįžę gražiai kalba 
apie senąją tėvynę ir jos 
laimėjimus.

Tai ką dabar daryti ? Kaip 
dabar sugrįžusius pasitik
ti? Juos plūsti nebėra jokio 
išrokavimo. JTuo būdu 
“Naujienos” pasileido sugrį
žusiu “raportus perduoti” 
savo nelaimingiems skaity
tojams. Jų “bendradarbiai”, 
“klausytojai” ir kitokie su
tvėrimai pliekia iš peties.

Aną dieną jie padavė ka- 
liforniečio “nuomonę” ir jį 
labai pagyrė. Bet kai pasi
rodė, kad jis visai kitaip 
kalba apie savo įspūdžius 
Lietuvoje, tada jį amžinai 
prakeikė.

Dabar jie rašo kur tai 
slaptomis išgirdę vieną tu
ristę pasakojant savo drau- 
gėms apie Lietuvą, čia irgi, 
matyt, tasai slapukas bus 
tos moteriškės pasakojimą 
savaip “pataisęs”. Pavyz- 
din, girdi, ji, paklausta, ar

Lietuvoje yra biednų žmo
nių, atsakė:

“Kur čia nebus. Biednų. 
kaip, buvo, taip ir yra, tik
tai mums, parvažiavusiems 
turistams, jų neparodė”.

Vadinasi, moteriškė savo 
akimis biednų žmonių ne
matė. Tai ką ji žino, kad 
tokių žmonių yra?

Ar reikia biednus žmones 
pirštu parodyti, jeigu jų 
randasi? Pav., tegu turis
tas nueina į mūsų New Yor- 
ko rytinę dalį arba į Harle
mą, arba Brooklyne į Wil- 
liamsburgą ir pereina gat
vėmis. Ar reikės parodyti,

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip klaniečiai plečia savo 

veiklą
Floridos valstijinio uni

versiteto profesorius Wil
liam Peirce Randel parašė 
knygą “The Ku Klux Klan: 
Century of Infamy”. Mini
moje' 300 puslapių knygoje 
autorius atidengia juodai 
nudažytą klano istoriją.

Ku Klux Klanas buvo su
kurtas 1865 m., gruodžio 24 
d. Pirmieji klano nariai 
buvo šeši konfederatų (neg
rų vergijos gynėjų) karei
viai. Matydami, kad negrai 
iš vergijos pančių jau išlais- 
svinti ir jiems suteikiamos 
pilnos piliečio teises, vergi
jos gynėjai, prakišę visus 
šansus karo lauke ką nors 
laimėti, būrėsi į grupes ker- 
šintojų, teroristų, plėšikų. 
Tose apystovose gimė ir 
klanas.

Klanas greitai išgarsėjo 
pietinėse valstijose. Baltieji 
šovinistai, prisidengę iš
virkščiu patriotizmu, pradė
jo visose pietinėse valistijo- 
se siautėti, laisvę pasieku
sius negrus terorizuoti. Vė
liau klaniečiai atsisuko ir 
prieš katalikus, žydus, mor
monus ir sveturgimius. Ne
apykantos sėklą jie sėjo, 
kur tik galėjo.

Su laiku klanas jau pa
siekia ir kitas valstijas, ku
riose negrų vergijos visai 
nebuvo. Visur klaniečiai 
verda rasinės, religinės ir 
tautinės neapykantos sma
lą, skleidžia nešvarią lite
ratūrą, apsidengę baltomis 
marškomis maršuoja gatvė
mis, degina smaluotus kry- 
žius.

Klanas su laiku jau pasi
daro nacionalinė organiza
cija, pasiekusi beveik visas 
Jungtinių Valstijų valsti
jas. 1925 metais baltamarš- 
kįniai klaftiečiai jau mar
šuoja mūsų sostinės Waj 
shingtono garsiąja Penn
sylvania Ave., pro Baltuo
sius Rūmtiš,< rodydami pa
čiam prezidentui savo jėgą.

Ilgojoje Saloje (Long Is
lande), prie pat New Yor- 
ko miesto, 1923 m. klanas 
jau turėjo daugiau kaip’ 8 
tūkstaričius- narių.

Kaip keista, kad ši juo
dašimtiškoji teroristihė or
ganizacija nekliudomai be
veik visur laisvai veikė, vi
sai nesiskaitydama su fe- 
deraliniais įstatymais..

Prezidentiniuose 1964 me
tų rinkimuose klanas, veikė 
su visais ultra-dešiniaisiais, 
rėmė respublikonų kandida
tą Goldwaterj. Piliečiai rin
kimų dieną dešiniesiems už
davė didžiulį smūgį. Tą 
smūgį ir klanas pajuto. Po 
to sekė klano veiklos tyri
nėjimai, kuriuos pravedė 
kongresinės neamerikinėš 
Veiklos komitetas, suside^ 

kad ten pilna biednų žmo
nių? Tik aklas jų nematy
tų.

Vilniuje, didžiausiame Lie
tuvos mieste, turistai galė
jo vaikštinėti gatvėmis ir, 
aišku, vaikštinėjo. Aišku, 
kad vaikštinėjo ir minėta 
turistė, bet biednų žmonių 
nematė, “juos turėjo kas 
nors jai parodyti". Juk 
skamba juokingai. Protinga 
moteriškė tokių nesąmonių 
nepasakos.

Chicagos menševikai yra 
dideli specialistai faktus ir 
tiesą kraipyti, kai kalba ei
na apie Lietuvą. Tad vei
kiausia ir čia jie bus minė
tos turistės pasakojimą sa
votiškai “pataisę”.

dantis daugiausia iš ultra
dešiniųjų kongresmanų. To
kie tyrinėjimai, supranta
ma, klaniečių negązdina, jie 
savo teroristinį darbą tęsia 
ir toliau.

Klaniečiai žino, kad jie 
niekur negali legalėmis 
priemonėmis pastoti kelią 
išsiplėtusiai negrų kovai už 
pilnas civilines teises. Tuo
met jie griebiasi žiauriau
sių teroristinių priemonių, 
pasalingai užpuldinėdami 
negrus ir tuos baltuosius, 
kurie negrams vienokiu ar 
kitokiu būdu padeda.

Šiuo metu klanas remia 
prez. Johnsono politiką 
Vietnamo karo klausimu. 
Klaniečiai teigia, kad Viet
namo kare, kaip ir klanie
čių kare prieš negrus, bal
toji rasė girianti “dievišką
sias teises” valdyti kitas ra
ses. '

Besiplečianti klano veikla, 
kaip matome, imperialis
tams naudinga. Todėl kla
nas ir toleruojamas.

Gera jaunuoliams knyga
Amerikoje mažai tegali

ma rasti knygų, kurios tik
rai padėtų vaikams ir pa
augliams susipažinti su gy
venimo tikrove. Mokyklose 
ir visur kitur daugiausia 
dievinamas “amerikinis gy
venimas”, išplaukiąs iš pa
siturinčiųjų ir turtingųjų 
klasių. Paprastoji darbo 
žmogaus buitis paliekama 
nei nepajudinta.

Donald Myrus parašė jau
nuoliams knygą, pavadintą 
“A Man’s Work”. Tai skir
tinga nuo daugelio kitų 
knygų. Autorius— pieno iš
vežiotojo sūnus. Jis matė 
savo tėvą ir kitus tokius 
sunkiai dirbant-prakaituo- 
jant. Jis matė, kaip darbo 
žmonės sunkai dirba plieno, 
geležies, fabrikuose, kasyk
lose, prie laivų krovimo* 
Mato, kaip automatija iš
meta iš darbo tūkstančius 
darbininkų. Jis mato skur
džiai gyvenančius milijonus 
žmonių.

Autorius pamatė, kad be 
savo organizacijų darbo 
žmonės negali nieko laimė
ti. Todėl savo knygoje jis 
ir parašo tikrovę, kad pien
vežiai, susiorganizavę į sa
vo profsąjurigą (uniją), iš
sikovojo 8 vai. darbo dieną 
ir 5 dienų ęavaitę. Taip pat 
padarė ir kiti oi’ganizuoti 
darbininkai.

Gaila, kad iš 75 milijonų 
už algas dirbančiųjų tik 
dpie 18 milijonų tėra Jung- 
tirięše Valstijose organizuo
tų į savo profesinės sąjun
gas* Tai didžiulis atsiliki
mas, kokio nei vienoje ki
toje pramoninėje šalyje nė
ra.

Nauji socialinės apsaugoj... 
pakeitimai

Naujas įstatymas (Medi
care) liečia du svarbiausius 
punktus. Pirma, jis sutei
kia medicinos ligoninėse 
priežiūros programą ir 
sveikatos draudimą, įskai
tant ir slaugymą institute, 
namie, gydytojo sąskaitas 
ir kitus patarnavimus vi
siems virš 65 m. amžiaus 
amerikiečiams. Šie naujojo 
įstatymo punktai veiks nuo 
1966 m. sausio mėn. 1 d. 
Jie bus aprašomi vėlesnia
me straipsnyje. \

Antrojoje naujojo įsta
tymo dalyje randasi toli 
siekią dabar t i n i o Sociali
nės A saugos įstatymo 
pakeitimai, kurie yeikia 
nuo dabar. Svarbiausi pa
keitimai yra sekantys:

1. Padidinimas mėnesinių 
mokėjimų

Naujas įstatymas teikia 
7% padidinimą, retroakty- 
vų nuo 1965 m. sausio mėn. 
1 d. visiems pensininkams 
pagal dabartinę seno am
žiaus Socialinės Apsaugos 
programą, išlikusius gyvus 
ir su invalidų apsauga. Tai 
duoda minimalinį padidėji
mą keturių dolerių į mėne
sį visiems į pensiją išėju
siems darbi n i n k a m s 65 
metų amžiaus. 20 milijonų, 
gaunančių Socialinės Ap
saugos pensiją, r u g s ė j o 
mėn. gaus atskirą čekį už 
pirmus aštuonis mėnesius. 
Nuo spalio mėn. 7% padi
dinimas bus įtrauktas į jų 
mėnesinius čekius. Mėriesi- 
niai niokėjimai darbinin
kams, ’ išėjusiems ‘f pensiją 
65 m. ‘ anyžiaus, bute’ padi- 
dįritas' ligi naujo' 44 dole
rių ' minimumo (ligi dabar 
buvo 40 dolerių minimu
mas) ir ligi naujo $135.90 
maksimumo. Daugu mui 
žmonių, išeinančių į pensi
ją ateityje mėnesiniai mo
kėjimai bus toliau padidin
ti su didėjančiomis paja
momis. Šiuo metu Sociali
nės Apsaugos mokesčiai 
yra mokami nuo metinio 
uždarbio $4,800 dydžio. Pa
gal naują įstatymą jie bus 
mokami nuo 1966 m. nuo 
metinio uždarbio $6,600 dy
džio.

2. Išlaisvinimas uždirbtų 
pajamų suvaržymo

Nuo 1966 m. sausio mėn. 
1 d. į pensiją išėję darbinin
kai, jaunesni kaip 72 metų 
metų amžiaus (nėra suvar
žymo asmenims virš 72 me
tų amžiaus), galės už 
dirbti 1 igi $1,500 į metus 
(vietoj dabartinių $1,200), 
neprar a s d a m i Socialinės 
Apsaugos pensijos. T a i 
įgalins daugelį seno am
žiaus asmenų tęsti savo 

£

Poetas Ed. Mieželaitis ir amerikietis rašytojas Fili pas 
Bonoskis, kuris jau senokai vieši Tarybų Lietuvoje.

darbus ir gauti socialinės 
apsaugos pensiją. Vienas 
doleris bus išimtas iš pensi
jos už kiekivenus 2 uždirb
tus dolerius tarp $1,500 ir 
$2,700 uždarbio ir bus at
imtas doleris už kiekvieną 
uždirbtą dolerį iš pensijos, 
jeigu pensininkas uždirbs 
virš $2,700 į metus. Pav.: 
jeigu asmuo pasiekia 65 
metus amžiaus ir pagal jo 
uždarbį gali gauti Sociali
nės Apsaugos mėnesinius 
mokėjimus $120 dydžio 
($1,440 per metus), jis ^ta
li toliau dirbti ir vis gau
ti dalį Socialinės Apsaugas 
mokėjimų, jeigu jo metinės 
pajamos nėra didesnės už 
$3,540. Jeigu jo metinės 
pajamos, pav., būtų $3,200, 
jis gautų iš Socialinės Ap
saugos $340 į metus šalia 
savo $3,200 pajamų.

3. Mokėjimai mokyklinio 
amžiaus vaikams ligi 22 

metų amžiaus
Socialinės Apsaugos mo

kėjimai bus daromi į pensi
ją išėjusių, invalidų ar mi
rusių darbininkų vaikams 
ligi 22 mętų amžiaus (vie
toj dabartinių 18 metų am
žiaus), su sąlyga, kad jie 
yra pilnalaikiai studentai?
4. Našlės 60 metų amžiaus 

gali prašyti Socialinės
Apsaugos pensijos

Paagl senus įstatymus 62 
m. našlės galėjo gauti pen
sijas, kurias sudarė 82.5% 
pensijos, priklaususios jų 
vyrams. .Pagal naują įsta^ 
tymą našlės 60 metų am
žiau^ gali gauti mokėjimus 
71,5% jų mirusio vyro mo
kėjimų/'" ’ ' ' ' '
5. Asmenims 72-76 m. am
žiaus ir senesniems reika

laujamas laikas išdirbti
dabar nuošimčiais

Naujas įstatymas leidžia 
asmenims 72-76 metų am
žiaus gauti minimaliomis 
mokėjimus, išdirbus paėjai 
Socialinės Apsaugos planą 
tik ‘tris ketvirčius metų, 
vietoj dabartinių šešių ket
virčių.

6. Socialinės Apsaugos 
mokesčių padidinimas

Dabartinis Socialinės Ap
saugos mokestis, per pusę 
mokamas darbdavio ir dar
bininko, yra 7.25%. 1966 
m. jis bus padidintas ligi 
8.4% ir palaipsniui pakils 
ligi 11.3% 1987 m.,ACNS

Bogota, Kolombija. — 
Kalnuose surasta JAV ka
rinio lėktuvo liekanos, ku
riame žuVo 14 karių. Jr"
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Šiurpi tragiška žinia pa- 
f&ljpo žaibo greitumu: Mi
rs Kazimieras Undraitis. 
Ne vienas nenorėjo tikėti. 
Juk jį vakar mačiau, su 
juo kalbėjausi? Stiprus, en
ergingas ir dar pilnas užsi- 
brėžimų buvo. Dažniausia 
tai nelaimės nereikia eiti 
ieškoti, ji pati į namus atei
na, bet šį kartą Undraitis 
išėjo jos ieškoti.

11 valandą ir 20 minutų 
atsisveikinęs su žmona, kaip 
kad pridera kiekvienam šei
mynos nariui — visai ne
jausdamas, kad tai buvo 
paskutinis jo su žmona at
sisveikinimas, skubiai laip
tais nukiutino žemyn, 40 
minutų vėliau, priešais par- 
lazmento rūmais skersgatvy- 
j^Entre Rios ir Rivadavia 
tragiškai žuvo.

Palei policijos pranešimą 
per vietos laikraščius, auto
mašina Undraitį permušė, 
ko priežastimi neišlaikyda
mas žaizdų balandžio 21 d. 
17.10 vai. Rawsono ligoni
nėje mirė.

Apie velionį
Kazys Undraitis gimė 

1883 m. kovo mėn. 6 d. ma
žame Ravų kaimelyje, Ra
seinių apskrityje. Juozo 
Undraičio ir Pranciškos 
Mosaitytės - Undraitienės 
šeimoje.

“t Argentiną Kazys atvyko 
19P7 metų gegužės mėn. 
13 d. vos turėdamas 24 me
tus žydinčio amžiaus. Po 
septynių metų vienišo gyve
nimo 8 d. kovo mėnesio 1914 
m. sukūrė gyvenimo židinį 
su Ona Krušinskaite, kuri 
iki paskutinių jo gyvenimo 
dienų buvo pavyzdinga gy
venimo draugė ir judviejų 
dukrelės Aldonos motina.

Kelionė jį traukė į “pa- 
garsėjusią Ameriką”. Ar- hanti prigimta lietuviškai 

kalba, o skųsti savo tautie
tį į tam tikras įstaigas už 
jo politinius įsitikinimus ta
da visai nebuvo “įpratimo”, 
kaip dabar liaudies priešai 
kad daro.

gentiną tada mažai dar kas 
žinojo. Iš Lietuvos išvykda
mas kovo mėn. 19 d. keliavo 
į JAV. Tačiau del jo silpnų 
akių jo ten 'neįleido. Nenu
siminė jis ir nepuolė mora- 
li$, pamaino jis kelio kryp
tį i Argentiną, ir veik po 
dviejų mėnesių kelionės pa
siekia Buenos Aires prie
plauką.

Jau Argentinoje
Aplankė jis keliolika fab

rikų, bet atsakymą visur 
sutiko tą patį, “darbo nė
ra”, o kelionpinigiai baigėsi. 
Kitos išeities nebuvo, kaip 
kartu su kitais emigrantais 
leistis į laukus darbo ieško- 

• ti. Stebino jį nepaprastai 
nuobodžios neapgyventos 
lygumos ir skurdžios lau
kų gyventojų lūšnelės.

Jujuy miestelyje apsinak
vojo prie minkyto purvo 
krečiamo “namo”. Nakvoti 
pačiame name buvo pavo

jinga gyvybei, kad kartais 
sukrėstos sienos neuž

griūtų ant miegančių darbi
ninkų. Naktį jiems prisiei
davo praleisti po spindančių 
žvaigždžių rėčiu bekovojant 
su retkarčiais per kaklą 
peršliaužiančiais driežais.

Į dieną, kurios ilgumas— 
nuo saulės iki saulės, jis ta
da gaudavo vos vieną pezą 
ir 60 centų. Už maistą darb- 
davis į dieną atskaitydavo 
90 centų. Likusius 70 centų 
prarydavo lietingos ar tai 
kitos nedarbo dienos.

Ilgai jis turėjo vargti, kad 
v užsidirbus atgal kelionę į 
Buenos Aires.

.Pas ii mosavimas iš prietarų
Karštas tikintysis iki to

liai jis buvo. Abu su Pad- 
valskiu eisena į Luchaną

Nelaimėje žuvo Argentinos lietuvių
kolonijos tėvas Kazys Undraitis

organizavo. Nors jis ir ta-idraitis nusipelnė uolaus or- [ mutinysis ir punktualus, 
da jau jautė, kad pasaulyje ganizacinio darbuotojo var- Jam niekad nebuvo nei blo-
yra neteisybė, tačiau kas 
tame yra kaltininkas jam 
dar buvo neaišku. Su dievu 
jis irgi greit apsipyko, ma
tydamas, kad jis jo maldų 
visiškai neklauso.

— Nuo religinių pinklių,
— kartą aiškindamas savo 
nuotikius, — sakė Undrai-
— gražiai atsisakiau, kuo
met pamačiau, persitikri
nau, kad dievas ne tik ma
nęs neklauso, bet jis netgi 
neklauso ir Padvalskio ir 
kitų karštų maldininkų. Ti
kinčiuosius taip pat jis 
skriaudžia.

Mintimis jis peržvelgė vi
są savo gyvenimo laikotar
pį. Matė kaip laukuose vie
tai vargsta, o kiti pertekliu
je gyvena. Prisiminė jis ir 
14-ų metų karą, < kur pats 
šventas tėvas šventino ka
reiviams ginklus, vietoje, 
kad maldauti dievo taikos. 
Keletą sykių jis perskaitė 
kunigo Macocho žmogžu
dystes ir daugelio kitų šu
nybes.

Kartą Undraitis supratęs 
taurų gyvenimą ir prievolę 
kiekvieno darbo žmogaus, 
jis metė į šalį visus religi
nius įsitikinimus, ieškoda
mas tikrojo savo kelio.

Greit jis surado ir dau
giau tų laikų emigrantų, 
kurie stovėjo tokioje pat 
padėtyje. Surasti tais lai
kais lietuvį buvo tik rete
nybė, tad netgi ir į krašti
nius politinius bei religinius 
įsitikinimus mažai kas krei
pė domės. Džiaugsmas ta
da buvo surasti žmogų kal-

do ir įvykusiame L.S.S. ant
rame suvažiavime 27-28 d.d. 
1920 metais vėl išrenkamas 
delegatu į suvažiavimą. Iš 
dalyvavusių 22 delegatų 
Undraitis gauna 19 balsų 
užimti spaudos komisijos 
vietą.

Susitvėnis Spaudos 
bendrovei

Prie laikraščio “Ryto
jaus” jis užima svarbią vie
tą. Įeina į valdybą ir neša 
iždininko pareigas. Neleng
va tais laikais buvo užima
ma vieta. Nedarbas šalyje 
viešpatavo. Daugiausia tai 
nedarbo našta krito ant 
emigrantų, nemokančių vie
tinės kalbos. Laikraščio 
spausdinimas svetima kal
ba buvo begaliniai brangu. 
Nekartą reikėjo savomis 
iždininkui lėšomis išimti 
laikraštį iš spaustuvės. Ta
čiau jis to nebojo.

Darbą Kazys turėjo ne
blogą. Dirbo medžio langų 
ir durų išdirbimo Iriarte 
Ko. iki darbdaviai, sužino
ję jo veiklą, pašalino iš dar
bo. Pašalinimo priežastis 
tai kandidatūra nuo Arg. 
Kom. Partijos į Avellane- 
dos miesto valdybą ir me
džio darbininkų streikas, 
atidengęs Undraičio kovin
gumą.

Užtenka pavartyti istori
jos puslapius, kuriuose ra
sime gražią Undraičio gy
venimo istorijos praeitį. Ne- 
atbojo jis nei sunkiausių 
siaučiančių šalyje vėjų. Ak
tyvus jis buvo Ispanijos Rė
mimo Komiteto rėmėjas. 
Karo metu uolus veikėjas. 
Rasime ištisą eilę organiza
cijų bei komitetų, kurie per 
ištisus metus keitėsi pagal 
šalies padėtį. Tačiau ne
palaužiama Undraičio valia 
buvo plieninė. Pyko jis da- 
girdęs, kad buvo kur pa
rengimas, ar tai kitokia vi
suomeninė sueiga ir jam 
niekas apie tai nepranešė. 
Jis jautėsi užgautas, ko tai 
tokio neišpildęs, neatlikęs 
visuomeniškos pareigos.

Kiek Undraitis laike savo 
82 metų amžiaus padėjo 
triūso dėl žmonijos labo, čia 
neįmanoma aprašyti. Visa 
jo didesnė pusė amžiaus iš
puošta raudonomis rožėmis. 
Jis buvo uolus laikraščių 
rėmėjas, skaitytojas, agita
torius. Veik visų buvusiųjų 
ir esamųjų pažangiųjų or
ganizacijų narys ir jų vei
kėjas. Prie visų jam paves
tų pareigų, visad buvo pir-

Kaip organizatorius
Undraitis buvo vienas pir

mųjų Argentinoje lietuviš
kų organizacijų tvėrėjas ir 
Argentinos darbininkų ju
dėjimo uolus darbuotojas. 
Jau 1918 metais jis buvo 
Argentinoje veikiančiosios 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 2-ros kuopos sekreto
rium. Tais pat metais kar
tu su F. K. Stalioraičiu ir 
P. Jasinsku išrenkamas nuo 
L.S.S. 2-ros kuopos delega
tu į suvažiavimą, kuris 
įvyksta 14-15 d. d. gruodžio 
mėn., 1918 m. Kelmės rajo
ne, pirmininkaujant J. Ra- 
kūnui ir sekretoriaujant P. 
Ivaškevičiui.

Pirmoje šio suvažiavimo 
sesijoje Undraitis išrenka
mas į rezoliucijų komisiją.

I

Kilus gyvam reikalui įsi
gyti lietuvišką laikraštį to 
pat suvažiavimo antroje se
sijoj Undraitis su kitais su
važiavimo dalyviais išren
kamas į spaudos komisiją. 
Kadangi tais pat metais 
Lietuvoje paskelbiamas “ne
priklausomybės” farsas, tad 
šio suvažiavimo dalyviai iš
neša protesto rezoliuciją 
ir pasiunčia raštišką Argen
tinos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos suvažiavimo pa
geidavimą sudaryti Lietu
voje socialistinę santvarką 
prisijungiant prie didžiosios 
Tarybų šeimos. Undraitis 
vienas iš tų, kurie stojo už 
Lietuvos Socialistinę Res
publiką.

Dviejų metų bėgyje Un- 

go oro, nei šalyje blogos at
mosferos.

Kartą žydų salione g-ve 
Arenales, Avellanedoje, tu
rėjo įvykti liepos 21-sios mi
nėjimas. Audringas lietus 
pylė lyg iš kibiro, gatvės 
buvo vandens užplukdytos. 
Dauguma autobusų linijų! 
buvo nukirstos. Undraitis 
pirmutinis pasirodė prie sa- 
liono durų.

Daugelis kiek pagerinę 
ekonominę savo būklę, pa
mynė po kojų savo anksčiau 
skleistas idėjas. Undraitis, 
nežiūrint gana gražiai susi
tvarkiusios savo ekonomi
nės padėties, neatleidžiamai 
pasiliko ištikimas liaudies 
sūnus.

Paskutiniais metais, ne
žiūrint savo amžiaus, jis 
kūrė ką tai iš gyvenimo. 
Per keletą atvejų savo kū
rinį mėgo perskaityti savo 
draugų tarpe. Jo rankraš
tis grynai buvo nukreiptas 
prieš religines pinkles, prieš 
išnaudojimą žmogauj žmo
gum. ;

v

Paskutinis pagerbimas
Buvo darbo diena, ketvir

tadienis. Nežiūrint kiekvie
no asmeniškų užsiėmimų 
bei darbo prievolių, kiekvie
nas iš jo draugų, giminių, 
bei pažįstamų norėjo pasku
tinį kartą pamatyti staigiai 
ir netikėtai tragiškai žuvu
sį draugą. Paskutinį kartą 
atiduoti jam per ilgus me
tus užsitarnautą pagarbą.

Pamatyti Undraitį pasku
tinį kartą nebuvo galima. 
Karstas buvo — dėl visiems 
gerai žinomos priežasties— 
aklinai uždarytas. Undrai
tis miegojo amžinu miegu, 
paskendęs gyvų gėlių vaini
kų žieduose.

Kazimiero Undraičio va
lia tapo išpildyta pačiame 
karsto galvūgalyje: vietoje 
jo atmesto gyvenant kry
žiaus puošė karstą raudonų 
rožių vainikas su užrašu: 
“Tavo žmona Ona Undrai- 
tienė”. Toliau buvo matyt 
vainikai nuo giminių, jo 
draugų, jų tarpe matėsi vai
nikas nuo Lietuvių Klubo 
“KULTŪRA”, tino Kultūros 
Klubo Moterų skyriaus ir 
kiti.

Gražus, tačiau liūdnas 
penktadienio popietis. Dvi 
valandos ir pusė popiet vi
duje ir šalygatvyje susirin
ko nemažas draugų būrys. 
Saulutė, ir ta, rodos, lyg pa
skutinį kartą prasiskverbu
si pro medžių šakas, žvelgė

\ <

Jų širdys nesensta! Pagyvenusiųjų žmonių šokių ratelio pasirodymas "Žalgirio” 
stadione Dainų šventės metu sukėlė didžiausią žiūrovų susižavėjimą, z

į nešamą karstą Ir gėles, 
kurias jis taip glostė beau
gant.

Auto mašinų karavanas 
paskui vežamą karstą slin
ko Čakaritos kapinių link.

Ši ilga paskutinė jo kelio
nė į Čakaritos kapinyną 
buvo jo paties valia. Gyven
damas jis buvo padaręs tes
tamentą, kad, mirus, jo kū
ną sudegintų.

Krematorijos laiptų papė
dėje laukė keliolika draugų. 
Kremavimo procesas įvyko 
tik už kelių dienų palei tei
sėjo pasirašytą aktą.

Tragiška mirtis atskyrė 
K. Undraitį iš mūsų tarpo 
neužbaigus jo kai kurių už- 
sibrėžimų. Pavyzdingas, už
sigrūdinęs kovingoje dva
sioje jo auksinis 82 metų 
gyvenimas lai būna visiems 
progresyviems tautiečiams 
pavyzdžiu. Jo nuopelnai dėl 
kolonijos labo, visuomet 
liks gyvi širdyse tų, kurie 
dar liko gyventi.

Baigdamas šią trumpą 
Kazimiero Undraičio gyve
nimo apžvalgą išreiškiu kuo 
giliausią užuojautą: jo gy
venimo draugei — žmonai 
Onai Undraitienei, dukrelei 
Aldonai, žentui Virgilio Si
ti a ir anūkei Nancy.

Tadas Adamonis

Bethlehem, Pa.
Nors trumpai iš suvažia

vimo, įvykusio rugsėjo 29 
d. pas Ramanauskus, Sel- 
lerssville, Pa., nuoširdžiam 
draugui Antanui Rama
nauskui pagerbti jo gimta
dienio proga.

Dieną praleidome iškil
mingai. Privažiavo drau
gių ir draugų pilnas dide
lis kiemas, dug i a u s i a iš 
Philadelphijos, Šenad orio 
ir Eastono.

Pietų laiku, apsėdę 6 bal
tus, įvairiais patiekalais 
apkrautus stalus, svečiai, 
kaip vienos šeimos nariai, 
kalbėjosi ir gėrėjosi tyru 
oru.

Draugai ir draugės phi- 
ladelphiečiai susibūrę už
traukė “Happy Birthday” 
draugui Ramanauskui; pa
dainavo ir daugiau daine
lių — apie bernelį ir mer
gelę. Niujorkietis G. Vari- 
sonas, sugrįžęs iš Tarybų 
Lietuvos turistas, plačiai 
papasakojo apie ekonominį 
Tarybų Lietuvos gyvenimą. 
Po jo kalbėjo drg. Pranai
tis.

Manau, kad mūsų mie
li turistai galėtų parašyti 
“Laisvėje.” Esu labai pa
tenkintas ir dėkingas už šį 
ketvirtą suvažiavimą.

Fi;ank Zavis

Binghamton, N. Y.
Mirė Adelė Tvarijoniene-

Suvak, po tėvais Semižytė gai piknikavome gerbiamų
R. ir M. Mijat gražioje re
zidencijoje, kurią supa so
dai ir gausios gėlės. Ši gra
ži aplinka randasi apie Los 
Altos, Calif. į pietų pusę 
nuo San Francisco. Svečių 
suvyko iš visos apylinkės.

Svetingiems šeiminin
kams padėkos žodžio neuž
tenka už maloniai praleistą 
jų žavingame darže popie
tę. Prie to, dar gavom gau- 

Įsiai pasivaišinti jų vaisme
džių skanėsiais..

Malonus pobūvis neapsiė
jo be gimtadienių atžymėji- 
mo. Pavyzdžiui, mūsų jud
ri, darbšti Agotėlė Norkie
nė atsigabeno gražų tortą, 
Sužinojom, ksL. ji savo ir 
šio pobūvio kitų dalyvių pa- 
siruošius “selebreityti gim
tadienius. Įdomu, kad mū
sų darbščioji Norkienė, pa
siekus 82 metus amžiaus, 
yra nepaprastos, energijos 
moteris.

Randasi nemaža jos am
žiaus žmonių, kurie save 
vadina senais ir nedarbin
gais. Kai kas pagal
vos, kad ji nėra pergyvenu
si gyvenimo šiurkštumų ir 
rūpesčių. Būt netiesa — ji 
visą savo gyvenimą sunkiai 
dirbo ir dirba ir nemažai 

Ji atsivežė kupiną | gyvenimo rūpesčių pergy
venus.

Rodosi šiame pobūvyje ir 
daugiau selebrantų su gim
tadieniais buvo, tačiau jų 
metų skaičius mažesnis ir šį 
sykį jų neminėsiu.

Beje, mūsų mieloji Ksave- 
vera neseniai grįžo iš įdo
mios kelionės — iš Taikos 
kongreso Helsinkio mieste 
Suomijoj. Džiugu, ji turė
jo progą matyti ir Lietuvą 
ir kitas valstybes. Džiau
giamės grįžusia sveika ir 
savo įdomia kelione paten
kinta.

Kai kas ir kai kam iš 
Miamio, Fla., telefonu pra
nešė, kad rugpiūčio 17 die
ną mirė Adelė Tvarijonie- 
nė-Suvak, sulaukusi 56 me
tų amžiaus, ir kad bus lai
dojama penktadienį, rug
piūčio 20 dieną.

Ši nelaukta ir netikėta 
liūdna žinia viena akimirka 
pasiekė ir giliai sujaudino 
visus Adelės draugus.

Adelė gimusi ir augusi 
gražiame Bartonių kaime, 
Ramygalos rajone, Lietu
voje. Kantriai pergyvenusi 
pirmąjį pasaulinį karą ir 
visas jo baisenybes ir susi
dėjusius sunkumus po jo, 

11931 metais atvyko į šią ša
lį Ameriką, į Binghamtoną 

I pas savo vyrą Leoną Tva- 
į rijoną. < _
neužgydomų žaizdų širdį. 
Tai fašistinio karo “dova
na.” Adelė taipgi atsivežė 
savo įgimtą malonų būdą ir 
nesuskaitomą skaičių gra
žių lietuviškų dainelių. Ji 
visuomet buvo linksma ir 
su visais gražiai sugyveno.

Adelė niekada gyvenimu 
nesiskundė, kad ir sunkiau
siose gyvenimo valandose ji 
sugebėjo paslėpti jas daino
je. Ji mylėjo dainą ir me
ną bendrai ir kiekvienoje 
sueigoje ji linksmino daly
vius gražiomis iš Lietuvos 
atsivežtomis dainomis. To
kiai jos eilgsenai labai tin
ka poetės Salomėjos Nėries 
eilėraštis “Dainuok, širdie, 
gyvenimą.” Adelė gyveno 
sulyg tuo pašaukimu — jos 
širdis visuomet dainavo gy
venimą ...

Neilgai trukus, velionė 
įsirašė į Aušros choro dra
minį ratelį ir aktyviai ja
me veikė, kiek jai jė
gos ir laikas leido. Įsira
šė į LDS 6 kuopą ir per 
eilę metų ėjo protokolų sek
retorės pareigas. Visuomet 
dalyvavo parengimuose ir, 
reikalui esant, prisidėdavo 
darb.u

Adelei atvykus į šią šalį, 
už kiek laiko (tikrai nepri
simenu, atleiskite) mirė jos 
mylimas gyvenimo draugas 

> Leonas Tvarijonas. Ir 1950 
metais Adęlė nusisprendė 
vykti į saulėtąją Floridą, į 
Miamį, ir ten pastoviai ap
sigyventi. Ir ji ten gyve
no iki mirties.

Kad pilnai įvertinus A- 
delės nuopelnus, draugai 
Antanas ir Helena Pagie- 
galai savo gražiame vasar
namyje suruošė sueigą — 
gedulo pietus, kur dalyvavo 
nemažas būrelis Adelės 
draugų. Po skaniai paruoš
tų vaišių drg. A. Pagiega- 
la iškvietė visus iš eilės tar
ti žodį. Visi pareiškė ap
gailestavimą ir liūdesį, ne
tekus Adelės, kuri tiek daug 
ir aktyviai dirbo vietos pa
žangiojoje veikloje. Besi
kalbant kilo mintis, kad 
reikia per “Laisvę” pa
reikšti užuojautą jos myli
miesiems.

Gili užuojauta jos vyrui 
Jurgiui, jo dukrai, anūkei, 
jos broliui ir sesutei Tary-

San Francisco, Calif.
Rugpiūčio 22 d. sėkmin-

San franciskietį Matt 
Strauss ištiko negailestinga., 
liga, paralyžius ir prie to 
susidarė komplikacijų, 
net prisiėję’ nupiauti 
jam koją iki kelio. Skaudi 
žmogui nelaimė. M. Strauss 
yra brolis Adelės Ziksienės 
ir Frank Strausso.

M.

Waterbury, Conn.
Iš spaudos parengimo
Rugpiūčio 29 d. vėl teko 

praleisti visą popietę tyra
me ore, waterburiečių su
ruoštame parengime spau
dos naudai, daktaro Stani- 
slovaičio sodyboje. Svečių 
buvo daug ir visi buvo gra
žiai pavaišinti patiekalais.

Buvo ir gražių kalbų pro
grama. Matyt, parengimo 
komisija turėjo daug dar
bo, kad viską pagaminti ir 
svečius aptarnauti. Šis pa
rengimas daktaro Stanis- 
lovaičio sodyboje yra šeš
tas iš eilės ir gerai pavy
ko, nes visų apylinkės 
draugai kartu dirbome. 
Vienas miestas šią pramo
gą rengė, o iš kitų miestų 
jon vykome.

Hartforde pramoga yra 
rengiama spalio 24 dieną. 
Bridgeporte taipgi bus di
delis parengimas; dieną 
paskelbsime vėliau.

J. Strižauskas

bų Lietuvoje, ir kitiems gi
minėms. O Jums, brangi 
Adele, amžinai ilsėtis saulė
tosios Floridos žemėje. Jū- . > 
sų gražūs darbai lieka mū- t 
sų širdyse neužmirštami.

Ona Wellus
e
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M. Baltulionyte

Iš mielos kelionės po Lietuvą

“Laisvės0 salėje, 
kurie jau buvo 
vykti į Lietuvą, 
pora labai gra- 

Aido choro

jančią mano mielą sesers 
dukrą Danutę Kvaraci e ju
tę (gydytoją) su antros se
sers dukros Lionės vyru V. 
Balčiūnu stovinčius. Koks 
to momento malonumas — 
rodos, širdis sustos plaku
si. „ .... !
• Apgyvendino mus gražiai 
atremontuotame “Vilniaus” 
viešbutyje. Kambariai erd
vūs, gražūs ir švara pirmos 
rūšies.

Pirmus pietus Vilniuje 
valgėme naujame dailiame 
“Dainavos” restorane.

Sekančią dieną buvo puiki 
proga vykti su mūsiškių 
dainininkų grupe į Kauną. 
Dainininkai skubotai vyko 
tautinių kostiumų reikalu.

Liepos 16 d. Vilniuje, po 
skanių pusryčių, vykome į 
Karo muziejų, kur šiurpo 
banga sukrečia žmogų, ma
tant vaizdus, girdint gidų 
pasakojimus apie karo lai
kų žiaurias žudynes.

Tą pačią dieną po pietų 
gavome progą lipti į garsų
jį Gedimino kalną bei pilį. 
Užlipus ant šio aukšto is
torinio kalno, prieš akis 
atsiskleidžia žavinga gra
žuolio Vilniaus panorama.

Sostinė Vilnius skendi 
žaliuose medžiuose, soduo-

grožis!.. Ot, kažkaip pa
sijunti, kad randiesi kur 
nors padangėse, dausose.

Tik pagalvokim, koks 
įspūdis. Dvidešimt tūkstan
čių žmonių choras. Jų tar
pe ir mūsų Amerikos dai
nininkai stovi pirmoje eilė
je. Visi kartu džiaugėmės, 
visiems ne viena džiaugsmo 
ašara iškrito. O ta mūsų 
mieloji Aido choro moky
toja Mildreda, kai atsisto
jo diriguoti 20,000 chorą, 
tai didesnio entuziazmo sa
vo visame gyvenime nesu 
mačius bei girdėjus.

Turėjau progą 1960 me
tais dalyvauti Dainų šven
tėje. Bet ši, rodos, dvigu
bai išgražėjo.

Liepos 18 d. šokių popie
tė — taip pat buvo žavė- 
jančiai įspūdinga ir jaudi
nanti. Šoko trys kartos: 
vaikai,, jaunuoliai ir pagy
venę. Tūkstančiai šo
kėjų išsirikiuoja su ryš
kiausių spalvų kostiumais. 
Spalvos taip artistiškai su
derintos, kad jų grožis ne
apsakomas.

Įspūdingai Dainų šventei 
užsibaigus, generolas Kar
velis užkvietė turistus į 
puošnią salę su puikiausio
mis vaišėmis. Salė skambė-Tr • • 1 *1 • y • , Illlb Vdlbdlllb. blxctlUUU“se. Kaip ir kiti Lietuvos . <,k„mbplo nllo dain„ ir 
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tokiu talentu.
12 d. mes j a U
Kenedžio aero-

Liepos 2 dieną American 
linijų lėktuvu palikau San 
Francisko miestą. Didelis 
padėkos žodis B. ir V. 
Sutkams už paslaugą.

Dešimt dienų prieš išvy
kimą į Lietuvą norėjosi 
pasižmonėti po rytines vals
tijas ir dalyvauti jų pik
nikuose. Nuoširdus padė
kos žodis brooklyniškiams 
draugams už sudarymą 
progos dalyvauti Eastono 
“Laisvės” naudai gražiame 
piknike. Autobuse netikė
tai sutikau senų laikų ma
lonią pažįstamą brooklyniš- 
kę Čepulienę.

Liepos 4-5 dienomis pasi
taikė auksinė proga vykti į 
Brocktono, Mass., pikniką. 
Čia yra labai daug mano 
senų gerų pažįstamų. Abu 
čia minimi piknikai buvo 
sėkmingi.

Bostone bei Dorcheste- 
ryje teko paviešėti kelias 
dienas pas mano gerą 
draugę Elzytę ir jos vyrą 
dr. Repšį. Širdingai dėko
ju jiems.
Liepos 11 d. buvo proga 

dalyvauti “Laisvės” salėje 
dainininkams išlei s t u v i ų 
pokyly arba bankete. Žmo
nių bei svečių tiek daug 
prisirinko, kad tikrai trū
ko vietos 
Choristai, 
pasiruošę 
sudainavo
žiu dainelių, 
mokytoja Mildred Stensler 
turi nepaprastą gabumą, 
energiją ir judrumą. Niu
jorkiečiai ir bendrai visi 
pažangiečiai turėtume 
džiaugtis

Liepos 
Niujorko 
uoste.

Didžiulis Kenedžio var
do aerouostas pripildytas 
keliautojais, palydovais ir 
giminėmis. Įvairių veidų 
čia matosi. Mes, turistai, 
laikomės, kad neišklystume 
iš savo didelės grupės.

Tarp džiaugsmo ašarų 
girdisi linkėjimų pasiekti 
mielą tėvų žemę. Štai jau 
8-ta valanda vaakro, ir di
džiuliu S AS linijos lėktu
vu greit pakilome virš de
besų. Nesimato Atlanto 
vandenyno. Šios nakties 
miegas kažkur į padanges 
išskrido. Kur čia galvosi 
apie miegą tokiu momentu. 
Netenka ilgai skristi į ry
tus, kai maloni auštančio 
ryto šviesa jau sveikina ke
leivius.

Va, jau ir Danija, Ko
penhaga. Labai trumpai 
čia teko sustoti, ir vėl į 
lėktuvą—į Stokholmą, Šve
diją. Čia praleidome pen
kias valandas. Sutikom čia 
gerbiamą Vytautą Zenke
vičių, kuris, mūsų laimei, 
kartu su mumis skrido į 
Maskvą.

Maskvoje, pern a k v o j ę 
iveną naktį, po pusryčių 
lėktuvu į Vilnių. Ši kelionė 
buvo trumpa. Man pasitai
kė skristi į Vilnių su dai
nininkų grupe. Antroji mū
sų grupės dalis atvyko tos 
pačios dienos pavakarę.

I

Gražuolis Vilnius
Vilniuje pasitiko mus 

masė žmonių su puokštė
mis gelių. Jaudinanti ban
ga užlieja krūtinę, atsisto
jus mielojoje tėvų žemėje. 
Džiaugsmo ašaros liejasi. 
Apima maloniai svaiginan- 

• tis jausmas.
č Besiž valgy dama, pama

čiau minioje ranka mosuo-

nuvv'vui, ------------------- -------------------------------

greitai auga. Miestas gra
žiai išdabintas, išpuoštas 
dvidešimtpenktųjų tarybi-1 
nes valdžios atsteigimo me
tinių proga.

Kur tik teko mums ke
liauti — Vilniuje, Kaune 
Klaip ėdoj, Palangoj, 
Druskininkuose ir bendrai 
visur akys greit pastebė
davo dar iš toli už taiką 
šūkius. Didelėmis raidėmis 
išrašyti taikos žodžiai po 
visą Lietuvą.

Vilnius buvo perpildytas 
svečiais iš visos Lietuvos ir 
iš kitų respublikų. Visi 
džiaugiasi, visi kalba, kad 
rytoj prasidės didelė šventė 
—Dainų šventė. Tai 25 ta
rybinių metų šventė.

Jaudinančios apeigos
Liepos 16 d. po vakarie

nės teko stebėti labai įspū
dingas, jaudinančias, tie
siog pasakiškas karių kapi
nėse apeigas. Didžiulės ir 
labai gražios kapinės prisi
pildė didžiulėmis žmonių 
miniomis, su muzika, su 
liūdesio giesmėmis ir kal
bomis. Jaunų vyrų, pasi
puošusių juodais kostiu
mais ir baltais it sniegas 
baltiniais, o merginų balto
mis suknelėmis choras atli
ko programą. Orkestro at
likti liūdesio kūriniai ir 
choro aidai, rodos, galėjo ir 
akmenį pravirkdinti; rodos, 
net tie žali aukšti kapų 
medžiai lenkė savo lapotas 
galvas žemyn. O šimtai 
gražiausių, puikiausių gė
lių vainikų buvo sunešta, 
sukrauta ten, kur dega am
žina ugnis. Šiuo momentu 
daug daug graudžių ašarų 
iškrito.

25-mečio Dainų šventės 
įspūdis

Liepos 17 d. turėjom auk
sinę progą dalyvauti 25 
metų jubiliejaus šventėje— 
Dainų šventėje. Netikiu,' 
kad atsirastų žmogus, ku
ris įstengtų pilnai apsakyti 
šio spektaklio grožį. Tai 
spektaklis ant spektaklio, 
grožis ant grožio. Tie ža- 
vėjantieji dainų, muzikos 
aidai, kostiumų spalvų

kalbų. Pirmiausia genero
las Karvelis klausė: Kas 

!yra pasaulyje brangesnio 
už auksą? Atsakė: Drau
gyste. Kas brangesnio yra 
už meilę? Taip pat drau
gystė. Pilnai tikiu, kad šio
je salėje esantieji visi suti
ko, kad pasaulyje merą 
brangesnio dalyko už drau-

navo pora gražių dainelių, 
duetu. Jos labai daug ga
vo aplodismentų ir sveiki
nimų nuo visų svečių. 
Prie ' to, Elena, Irena ir 
Mildred Stensler buvo mū
sų ' grupės iš grožio pusės 
pažibos. Tiesa, Elena Bra
zauskienė ir Anelė Ventie- 
nė jaunatve ir grožiu 
dainoje neatsiliko. Ir bend
rai visos mūsų amerikie
tės dainininkės ir kartu vy
rai dainininkai puikiai at
rodė su Lietuvos apdova
notais spalvingais kostiu
mais ir tikrai gražiai visi 
dainavo!

Jie visi gerai išvargo, nes 
jiems prisiėjo nemaža prak
tikų laikyti. Ypatingai mo
kytoja Mildreda dvigubai 
išvargo. Atsakomybė jai 
teko ir dėl visos mūsų gru
pės.

Pirmadienį, liepos 19 d., 
rytmetį praleidome Dailės 
muziejuje ir apl a n k ė m e 
Pirčiupį. Padėjome gėlių 
puokštes ant ašaromis ap
laistyto bendro aukų kapo, 
kur hitlerininkai sudegino 
119 žmonių. Tai tikra liū
desio ir ašarų vieta. Ypa
tingai, kai pažvelgi ten mu
ziejuje į vaikučių nuotrau
kas, tai tiesiog širdis krau
ju apsilieja.

Liepos 19-tos dienos po
pietėje buvome gražiai su
tikti Vilniaus Universiteto 
rūmuose. Universiteto stu
dentu ansamblis davė mums 
žavėjantiį koncertą.

Galvojome ir sakėme 
jiems, kad gal ateis laikas, 
kada jie pas mus, į Ameri
ką galės atvykti pagastro- 
liuoti. 
plaukės

Pionierių Spaliukų 
stovykloje

Netoli nuo Vilniaus ap- 
aplnkėme spaliukų stovyklą 
—labai gražiame miške. Pi
onierių šioje stovykloje 
šiuo tarpu buvo 385 ber
niukai ir mergaitės. Visi 
švariai, gražiai pasipuošę. 
Mergaitės baltomis bliusku- 
tėmis, berniukai taip pat 
baltais marškiniūkais ir vi
si su raudonomis skarytė
mis ant kaklų.

Jie mus iškilmingai su
tiko. Kaip paprastai Lie
tuvoje, sutiko su gėlių 
puokštėmis. Čia radome 
svetingą generolą Karvelį. 
Jis iškvietė Ievą Mizariė- 
nę pasveikinti pionierius - 
spaliukus mūsų visų vardu. 
Ievutė pasakė puikią kalbą 
pionieriams. Po to buvome 
pakviesti apžiūrėti jų šva
rias erdvias patalpas.

Beje, pas pionierius bu
vome nemaža grupė. Be 
amerikiečių, buvo ir iš Ang
lijos, Kanados žmonių.

Vėliau pionieriai, tie nuo
stabūs spaliukai, mums da
vė puikų koncertą.

Buvo iškviesti ir mūsų 
choristai spaliukus ir jų va
dovus palinksminti. Gražiai 
sudainavo pora dainelių. 
Prie to, Elena Smith su 
Irena Januliene padainavo. 
Ypatingai “The Sisters” 
(anglų kalba) visiems labai

(Bus daugiau)

APIE TSRS NAFTOS 
IŠVEŽIMĄ

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų naftos biznio 

nepa-

Didysis lietuvių 
kalbos žodynas

Dvi mūsų gražuolės Ele
na Janulytė-Smith ir Irena 
Janulienė labai gražiai pa
sižymėjo su daina iškilmin
game bankete. Jos sūdai-

Gražuolės gelton-
studentės puikios kapitalistams labai 

artistės. Ne vien jos savo tinka, kad Tarybų Sąjun- 
' ga su kiekvieneriais me
tais vis daugiau naftos iš
gabena į užsienius.

1964 metais ji kasdien į 
užsienius išveždavo 840,- 
000 bačkų, o 1965 metais 
per pirmus tris mėnesius iš
vežė po 900,000 bačkų.

talentu pasižymi,grožiu, 
bet ir maloniu draugišku
mu. Tenka neužmiršti ir 
vyrų studentų. Jie dailūs, 
liekni ir su nuostabiais ta
lentais. Pav., šokių laiku 
tikrai setebiesi jų judru
mu.

mte
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Dainų švente Vilniuje. Dainuoja 20,000 dainininkų choras

z

Žalgirio” stadione pasirodo Lietuvos vaikučiai. Jie atlieka savo linksmuosius šokius.

Didysis akademinis “Lie
tuvių kalbos žodynas” — 
tai ne knyga, kurią užgu
lę galėtume nuo pradžios 
iki galo perskaityti. Gal 
ir naudos iš tokio skaity
mo ne kiek teužsiliktų. Bet 
dažniau paimti Žodyną į 
rankas, atsidėjus paskai
tyti vieną kitą puslapį nau
dinga kiekvienam žmogui.

Štai IV tome akį pa
traukia sudurtinių būd
vardžių su pirmuoju dėme- 
niu ILGA- gausumas: il
gaamžis, ilga a u s i s , ilga- 
blauzdis, ilgakaklis, ilgako-' 
jis, ilgakotis, ilgalaikis, il
galiežuvis, ilgametis, ilga- 
pienė, ilgapirštis, ilgaplau
kis, ilgarankis ir tt. tt. 
Daugelis jų sudaiktavardė- 
ję: ilgu kotu dalgis (tar
miškai -dalgė) šnekamojoje 
liaudies kalboje vadinamas 
ilgakote, ilgomis kasomis 
mergaitė — ilgakase.

Įvairių sričių specialistai 
tokiu žodžių darybos būdu 
naudojasi terminus kur
ti. Zoologai, pavyzdžiui, 
paukščių, turinčių ilgus 
sparnus, šeimą pavadino 
ilgasparniais, melioratoriai 
prietaisui, toli metančiam 
vandenį, pavadinti pasinau
dojo naujadariu ilgačiurkš- 
lis. Anglys, degančios su 
didele liepsna, Chemijos žo
dyne vadinamos ilgalieps- 
nėmis. Turintys ilgą pluoš
tą linai, ilgūnėliai, žemės 
ūkio specialistų vadinami 
ilgapluoščiais.

Sudėtinga semantine 
struktūra neretai pasižy
mi veiksmažodžiai. Pasi
ėmę V tomą, atsiverskime, 
pavyzdžiui, veiks m a ž o d į 
KELTI. Rodos, toks pa
prastas, visiems žinomas 
žodis, o kokia įdomi jo var
tosena! Veiksmažodžio kelti 

Žodyne išskirta arti pusės 
šimto reikšmių, sugrupuo
tų pagal loginį tarpusavio 
ryšį į atskiras grupes. Gau
sūs reikšmių atspalviai la
biausiai išryškėja iš varto
senos pavyzdžių: Ledas 
jau ir gyvulį gali kelt 
(Liškiava); Karolių kak
lai nekelia (žemaitė); Pas 
mus šiemet obuolių — ša
kos nekelia (Dusetos;) Uo
gienojai kaip rūtos kelmais 
želia, juodas, raudonas uo
gas išsirpusias kelia (A. 
Baranauskas); Kaip ėmė 

- rėkt, net namai kelias 
(Armoniškės); Lietuva ne
žus čia — Lietuva gyventi 
kelias (Salomėja Nėris); 
Kai nedygo, tai nedygo, o 
kai kelias, tai net iš dir
vos virsta (Tauragnai); O 
tie šilko marškinėliai pa
siutimą senei kėlė (Salomė
ja Nėris) ir t. t., ir t. t.

Vartant Žodyną, nesun
ku pastebėti dažnai pasi
kartojančią santrumpą 
prk., žyminčią perkel
tinę reikšmę ar perkel
tinį 
jimą. . Neretai po tokios 
santrumpos yra labai vaiz
dingų, gyvų pasakymų, 
pvz.: Autuvas tai kenčia 
tokiame sniege (Molėtai); 
Pridirbs visokių bėdų, o tu 
paskui kukuok (Veiveriai); 
Ta bobelė verpia ir verpia, 
graužia ir graužia (Griš
kabūdis) ; Gaidžiukas rie- 
jutus vis tarbelėn gieda ir 
gieda (iš pasakos).

Po perkeltinių pavyzdžių, 
reikšmes pabaigoje, kartais 
žodyne matome trikampio 
ženklelį. Po jo pateikiami

pastovesni žodžių jungi
niai, vaizdingi pasakymai, 
liaudiški palyginimai, pa
tarlės, mįslės, pvz.: Pasa
kė — tai kaip kirviu nukir- ' 
to (Tauragnai); Tai įsipy
lė arbatos — gaidžio aša
rą (Igliauka); Duoda, bū
davo, kvapo pasiklausyda
mi (iš pasakos); Stovi kaip 
kuolą prarijęs (Vilkaviš
kis) ; Kelias niekada nemie
ga (Kabeliai); Anas kai 
pradeda pasakoti, tai visą 
pirkią užkuria juoku (Mie
lagėnai) . —

Kai kurie Žodyno straips
niai turi dar papildomas 
pastraipas, pažymėtas rom
bo ženkleliu. Čia juodais 
spausdmenimis pateikiami 
ypatingi žodžių junginiai, 
suaugę į nedalomus leksi- 
nius vienetus, pasižymin
čius neįprastu reikšmės 
perkėlimu, vaizdin gurnu, 
ekspresyvumu, pvz,: atkus
ti dantį — atlyžti, apvers
ti aukštyn kojomis — pa
daryti didelę netvarką, 
kirsti į akį—miegoti, kiškio • 
pyragas — lauktuvės, krei
vais keliais eiti — negerai 
elgtis, nagai knita — rūpi 
ką padaryti, iš kailio ner
tis — labai stengtis, pakal
ti sparnus — rengtis išvok
ti, pirštus krimsti — grstuz- 
tis ką negerai padarius ir

Tokie pasakymai kalbi
ninkų yra vadinami idiomo
mis. Atskiri žodžiai ,čia 
yra praradę savarankišką 
reikšmę: atlyždamas žmo
gus dantų j nieką neatkan
da, miegodamas nei sau, 
nei kitam į akį nekerta, 
kiškiai pyragų nekepa...

Pastovūs žodžių jungi
niai, arba frazeologizmai, 
—tai pati įdomiausia leksi
kos sritis. Frazeologinius 
žodžių junginius, idiomas 
labai vertina rašytojai, gro
žinės literatūros kūrikų 
vertėjai, žurnalistai. Jie j*ra 
pareiškę pageidavimą, kad 
tokioms kalbos įdomybėms 
Žodyne nebūtų gailimą vie
tos. i

Kol dar neturime specia
laus frazeologizmų žody
no, “Lietuvių kalbos žody
nas” tėra vienintelis šalti
nis, kuriame yra surinkti ir 
konkrečiais pavy z d ž i a i s 
pailiustruoti mūsų kalboje 
vartojami pastovūs žodžių 
junginiai ir idiomos. Su 
malonumu juos skaito kiek
vienas, kuris turi įgimtą ar 
išsiugdytą kalbos jausmą, 
kuriam, mintis reiškiant 
žodžiu ar raštu, svarbu ne 
tik ką, bet ir kaip pasa-

!

i

žodžio pavartoj i-

Šiuo metu turime 
spausdintus 6 tomus. jrfu' 
atiduotas spaudai septinta
sis, parašytas aštuntasis. 
Šiais metais bus perreda
guotas pirmasis tomas, o 
1966 m. — antrasis (jų ti
ražai jau seniai išsibaigę. 
III-VI tomus dar galima 
gauti mūsų knygynuose).

Didysis “Lietuvių kalbos 
žodynas” — naudingas ir 
reikalingas visiems, tad jis 
turėtų rasti prideramą vie
tą visų viešųjų ir asmeni
nių bibliotekų knygų lenty- 
nuose.

A. Kučinskaitė
. ................. ... ■ ’ Ih .... - '

Užkasykite Laisvę sava 
giminėms į Lietuvą. Kiutra 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.



Antrad., rugsėjo (Sept) 7, 1965 tAisva M 5

r Cranford, N. J.
1^'* Bronė Makutėnienė, po 

15 dienų buvimo ligoninėje, 
jau sugrįžo į savo naums 
470 Brookside Place, Cran
ford, N. J. 07016.

Kaip jau buvo “Laisvė
je” rašyta, ji buvo susižei
dus koją. Kaulas per kelį 
buvo trūkęs, koja yra su
gipsuota. Jos sūnus Alber
tas ir marti Thelma rūpes
tingai prižiūri ligonę. Lin
kiu sergančiai greitai ir 
pilnai pasveikti.

A. Skairus

Haverhill, Mass.
Moterys bus policininkais

ŠCugpiūčio 25 d. policijos 
vi^š i n i n k a s William A. 
Ross pranešė, kad rugsėjo 
8 d. atsidarys mokyklos, tai 
gatvėse prie mokyklų tvar
ką prižiūrės moterys, kad 
mokiniai būtų apsaugoti. 
Jau yra paskirtos penkios 
moterys, o vėliau bus dau
giau—viso bus 20. Joms bus 
mokama $1.88 valandai.

Jau seniai unijų su darb
daviais susitarta, tik nebu
vo vykdoma gyvenimam 
kad unijistų duoklės būtų 
išimtos dirbtuvėse iš algų.

P. J. Mecharty, United 
Shoe Workers of America 
(AFL-CIO) unijos mana- 
dateris, pareiškė, kad sekan- 
čby metų, sausio mėnesio 
pradžioje clarbininkų duok
lės bus išimamos iš darbi
ninkų algų dirbtuvėse.

LLD 50-mečiui atžymėti 
ir spaudai paremti pietūs 
ir filmų iš Lietuvos rody
mas pas A. ir M. Kazlaus
kus, 74 N. Main St., bus 
rugsėjo 19 d. Pietūs bus 
duodami 1 vai. o po to J. 
Petruškevičius rodys nau
jus filmus iš Lietuvos.

Mary Kazlauskienė ir An- 
tosė Račkauskienė \ gerai 
darbuojasi, kad svečiai bū
tų patenkinti.

Tikimės turėti svečių ir 
iš .kitų miestų, todėl nuro- 
dįyne, kaip surasti Kazlaus- 

rezidenciją.
Atvažiavus į Haverhillį, 

reikia imti Main St. ir va
žiuoti tris mylias į šiaurius 
(North). Čia bus kelias 
dešinėj — North Main St- 
Tuoj kairėj ir Kazlauskų 
rezidencija visai prie New 
Hampshire rubežiaus.

Darbininkė

Philadelphia, Pa.
Sėkmingas gimtadienio 

minėjimas
Rugpiūčio 29 d. buvo iš

kilmingai paminėtas ūki
ninko A. Ramanausko gim
tadienis jo gražiame sode- 
lyje> P° obelių šakomis, ku
rios, nepakeldamos gausaus 
obuolių derliaus, nulinkę 
dengė svečių stalus, ap
krautus skaniais valgiais. 
Buvo svečių prigužėjusių 
net iš tolimų miestų, dau
giau negu tikėtasi. Vidur
dienį oras atšilo, ir svečiai 
linksminosi.

Apie 4 vai., kuomet sve
čiai buvo vaišinami antrą 
kartą įvairiais skanėsiais, 
pramogos vedėjas R. Mer
kis trumpai pakalbėjo, nu
šviesdamas jubiliato veiklą 
pažangių darbo žmonių ju
dėjime ir jo rėmimą pa
žangios spaudos. Jis ir jo, 
žmona Broniutė dažnai au
koja spaudai šimtus dole
rių.

Prie A. Ramanausko kaž
kas prijungė ir J. Kazlaus
ko gimtadienį, jam nieko 
apie tai nežinant. Svečiai 
abiem jubiliatam sudaina
vo ilgiausių metų ir “Hap
py Birthday.”

A. J. Pranaitis pasakė 
trumpą prakalbėlę, pritai
kytą parengimui. Trečias 
kalbėjo bruklinietis G. Va-, 
risonas, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos, kurioje išbuvo ar
ti mėnesio laiko. Jis smulk- 
jneniškai papasakojo apie 
gerėjantį Lietuvos žmonių 
gyvenimą ir puikią socialis
tinę santvarką.

Parengimo patarnautojos 
buvo tos pačios veiklios 
draugės, kurios sunkiai 
dirba kiekviename parengi
me. Ačiū joms.

Parengime aukojo šios 
dosnios draugės: Marcelė 
Romikaitienė — dvi pagal
ves, antklodę ir pyragai
čių (ausukių), Antanina 
Zambusevičienė — 4 poras 
moteriškų šilkinių kojinių, 
Angelė Vasiliauskienė — 
karolius ir apy r a n k į, L. 
Tilvikas — duoną ir pyra
gus. Per neapsižiūrėjimą 
nėra įrašyta, ką aukojo 
draugė Stašienė. Visoms 
aukojusioms draugėms di
delis lietuviškas ačiū!

Draugė Ramanauskienė 
sakė, kad liko gausios pa
ramos spaudai nuo jos vyro 
gimtadienio atžymėjimo.

u

WORCESTER, MASS
Parašysiu iš Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos specialaus susi
rinkimo, kuris įvyko rug- 
piūčio 31 d. susiri n k i m a s 
buvo šaukiamas atvirutė
mis reikale pardavimo na
mo 29 Endicott St.

Draugijos pirmin i n k a s 
pranešė šio specialaus susi
rinkimo reikalą, — kad mū
sų namas, kuris per dau
giau kaip 50 metų buvo pa
žangių lietuvių centras, kur 
daug kultūrinių parengimų 
įvyko — koncertų, teatri- 
niių pastatymų, prakalbų, 
prelekcijų įvairiais klausi
mais buvo surengta,—šian
dien neša Draugijai dide
lius nuostolius. Priežastis— 
senas narių amžius.

Kadangi šis susirinki- 
| mas buvo šauktas atviru
kais, tai atsilankė arti šim
to narių, daugiausia tie, ku
rie retai Draugijos susirin
kimuose dalyvauja.

Draugijos pirmin i n k a s 
ir vicepirmininkas aiškino, 
kad jie jau pasiruošę eiti j 
tai galime subankrutuoti. 
Pirmininkas taipgi pranešė, 
kad jau atsirado geri pir
kėjai.

Klausant tokių kalbų iš 
senų Draugijos narių, kurie 
per 50' metų daug savo 

i brangaus laiko ir pinigų 
į šį namą įdėjo, pasirodė, 
kad jis jau pasiruošę eiti į 
kapus.

Diskusijose dalyvavo ir 
kitaip manantieji Draugi
jos nariai, kurie taipgi 
daug laiko ir pinigų įdėjo. 
Jie įrodinėjo, kad mes dar 
per jauni ir nenorime mir
ti, kad mes dar turime ga
limybių šį mūsų namą pa
laikyti, tik reikia daugiau 
narių kooperacijos, o kai 
dėl pinigų — būtų galima 
sukelti.

Po ilgų diskusijų buvo 
i leista nubalsuoti — parduo
ti, ar ne. Didžiuma susirin
kime dalyvavusiųjų nubal
savo namą parduoti.

Ši Draugija turi ir kitą 
nuosavybę — Olympia Par
ką, kuris irgi sunkiai ver
čiasi, ačiū tik grupei mo
terų, kurios sekmadieniais 
rengia pietus ir padaro šiek 
tiek pelno.

Parkas gražus — puiki 
vieta laikui praleisti vasa
rą. Bet kažkas yra su pub
lika—skaitlingai jo nelanko.

Ar nebūtų gera pasimo
kyti iš Brocktono Tautiš
ko Namo? Jie pardavė 
parką ir pinigus įdėjo į na
mą mieste. Dabar turi kur 
susirinkti laikui praleisti ir 
žiemą ir vasarą. Jeigu mes 
irgi būtume taip padarę 
su Olympia parku, kaip 
Brocktonas padarė su tau
tišku parku, tai visi žiemos 
ir vasaros metu turėtume 
kur užeiti.

Nuliūdęs

“Laisves” Reporteris
LABOR DAY GREETINGS!

JAMES A. MONIHAN

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Adelei Tvarijonienei—Suvak
Liūdesio valandoje reiškiame širdingiausią užuojau

tą velionės gyvenimo draugui Suvakuį, jo dukrai ir 
anūkei, broliui ir sesutei Tarybų Lietuvoje ir kitiems- 
giminėms ir draugams, 
gios draugės.

Liūdime ir mes netekę bran-

A. ir H. Pagiegalai J. ir A. Kireiliai
M. Morkūnienė M. Sadauskienė
A. ir J. Kaminskai E. čekanauskienė
Albert Kaminsky U. šimoliūnienė
G. ir E. SlesoraiČiai J. ir K. Vaicikauskai
M. Kazlauskienė P. N. Mačiukai
F. Ewanow J. ir A. žemaičiai
J. Kazlauskas P. Juozapaitis
O. Wellus L H. Vėžiai
J. ir O. Uogantai ■ J. ir N. Stroliai
Ch. Saladunas K. Staniulis
Anna Dishis V. E. Kazėnai
S. Vaineikas M. Lynh
J. Duda A. Barnhart
J. ir Z. Krasauskai N. Yudikaitienė
J. ir E. Stroliai J. Navalinski^iie
A. žolynas M. Liužinienė
E. židonaitė H. BlehkeVičienė
N. židonaitė H. žukienė
Endwell Bakery

Iš Binghamton, N. Y.

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

Help Wanted—Male
KITCHEN CABINETS

Experienced man 
in installation 

of kitchens.
DE. 6-0440

(67-71)

WOODWORKER 
Experienced men to set-up and oper
ate high speed cut-off saws, multi
drill, gang saw and other automatic 
woodworking equipment. Large Mfg. 
Plant in Wollow Grove. Hourly rate, 
plus bonus, plus benefits. Call Mr. 

Ostheimer, 7 to 5.—657-0350.
(71-72)

PHILADELPHIA PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Real Estate 
Insurance — Notary Public 

LO. 8-3464 
1901 Spring Garden St.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo (September) 11 d., 2 vai. 
dieną, Ukrainą klubo patalpose, 715 
North 6th st., Phila. Išgirsime komi
sijos raportą iš parengimo atžymė
jimo A. Ramanausko gimtadienio. 
Taipgi išrinksime delegatus į 6-tos 
Apskrities konferenciją, kuri įvyks 
spalio 17 d., Lietuvių klubo svetai
nėje, Chester, Pa.

Valdyba 
(71-72)

BECOME A MECHANIC !
AIRCRAFT & ENGINE j 

Courses Includes
• Ignition-Carburetion 

Jet & Turbo Jet
• Engijne Overhaul
• Welding-Electricity
• Shfcdt Metal Work
• Hydraulics

IMMEDIATE ..
ENROLLMENT

A Theory & Practical Work
Day & Evening Classes
Write For Free Catalogue
Quakef City School 

of Aeronautics
256ft Grays Fdrry Ave. KL ft-7508 

(25th & Christian)

SHEETMETAL 
Mechanics. Stainless steel, aluminum 
and carbon steel fabrication layout 

and assembly. 
Permanent, all benefits included. 

Overtime.
KEANE METAL FABRICATORS 

INC.
Oreland, Pa. TU. 7-3970.

(62-72)

SALES: National household ap
pliance Mfr. opening new sales of
fice. Part or full time. Men Of 
women. Regardless of race, creed or 
color. Exc. opp. for managership. 
I m m. commission plus Incentive 
monthly bonus. Car. nec. Interviews 
Mon. thru’ Fri. 11 A..M. .to 4 .P.M.;

Century Metalcraft Corp.
7040 Woodland Ave. SA. 6-1626

(70-74)

Lowell, Mass.
Ką sako sugrįžusi 

iš Lietuvos
Su Bostono turistų grupe 

Tarybų Lietuvoje lankėsi 2 
moterys iš mūsų miesto. 
Tai Albina Voverienė ir 
Morta Paderienė.

Kada jos sugrįžo, tai se
kamą dieną man pasitaikė 
susitikti su Vove r i e n e 
ir pasikalbėti.

Voverienė sakė, kad ke
lionė jai labai patiko, yra 
pilnai pasitenkinusi, kad 
pamatė savo tėvų žemę — 
Lietuvą. Sakė, kad buvo 
pas savo gimines, nakvojo, 
jokių suvaržymų nebuvo, 
jokie policininkai jos ne
sekiojo, kaip Amerikoje tū
li žmonės kalba. Sakė kal
bėjosi ir vaikščiojo laisvai. 
Niekas nesiskundžia gyve
nimu.

Buvo kolūkiuose. Jie gra
žūs, javai geri, viskas gra
žiai sutvarkyta, laukai ap
sėti. O jau tos karvės, tik
rai gražiutelės; skirtingos 
veislės laikomos atskirai. 
Tokių karvių ir kiaulių nie
kad nesu mačiusi, šakė Vo- 
verieną.

Vilnius labai gražus, daug 
naujų namų pastatyta. Res- 
tonarai gerai įrengti, yra 
įvvairiausio maisto. Nesu
tikome tokių, kurie skųstų
si alkiu, nematėme apdris
kusių žmonių. Sakė, kad 
buvo turguje (kermošiuje). 
Ten viskas kaip seniau: 
vieni žmonės parduoda, ki
ti sau reikalingus dalykus 
perkasi.

Sakė, kad Maskvoje buvo

WELDER
Must have proven ability to work 
from drawings with minimum super
vision. Will fit-up cabinets and 
weldments of varying custom de
signs. Excellent opportunity for 
steady employment and good wages. 
Investigate now. (609) 386-0672. 
N. J. (71-73)

UPHOLSTERER. 1st class man, 
all new custom work. Excellent 
wages and working conditions, paid 
holidays, vacation, hospitalization for 

entire family. Pension plan.
German spoken.

SAYBOLT & CLELAND, INC. 
326 N. 17th St., Phila.' LO. 3-8724.

(69-71)

AUTO MECHANIC
GM exp. 1st class only. 

Pleasant working conditions. 
Top salary & fringe benefits.

Apply in person only.
HOLLY PONTIAC, INC.
Rte. 38. Mt. Holly, N. J.

(70-73)

CARPENTERS
Excellent working conditions. 
Apply Comptroller’s Office,

Valley

MEN Wanted. Auto Glass men & 
glazers. Experienced only. Also shop 
manager.

AUGIES GLASS CO.
Wilmington, Del. 

302-WY. 4-5731 for appt.
(70-74)

9 AM to 4 PM.
Forge Military Academy, 

Wayne, Pa.
(66-71)

OPERATORS
Apply at

PIONEER CANVAS 
2nd floor.

875 N. 28th Street
(70-72)

tris dienas. Lankėsi istori
jos muziejuje, Lenino mau- 
zoliejume. Sake, nustebusi.

BAKER
Experienced 

GOLDEN HORSE INN
Street Rd., and Route No. 1 

Trevose, Pa.
(68-73)

MACHINE SHOP
Machinist and lathe dpportunities. 

AIR SHIELDS, INC., growing medi
cal equipment company. Call OS. 
5-5200 for Interview or make appli* 
cation: 330 Jacksonville Rd., Hatbo
ro. Excellent working conditionsand 
benefits. An equal opportunity em
ployer.

(69-73)

MACHINE SHOP 'LAYOUT & 
SET-UP MEN. Must be able to lay-UK1V. kJCVXYC, 11LIOUVMUO1, KJX-.X x W «Mxt lu ACAJ

kad T PninoQ mill knin crv- out from blueprints and set-up ma- Kad Leninas gun Kaip gy-1 chines Must work to close toleran.
vas, tik nekalba. Maskva 
labai graži ir švari, kaip ir 
Vilnius.

Taip man papasakojo A. 
Voverienė. Ir ji sakė, kad 
tų pasakys ir tiems, kurie 
neteisybę skleidžia apie 
Lietuvą. Gi kas netiki, tai 
gali nuvažiuoti ir įsitikinti.

250,000 KOMUNISTŲ 
LOTYNŲ AMERIKOJE
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų Valstybes 
departamentas skelbia, kad 
Lotynų Amerikos 21 šaly
je yra 250,000 komunistų.

\ Argentinoje yra 65,000, 
Meksikoje — 50,000, Brazi
lijoje — 40,000, o kitose, ša
lyse po mažiau.

MONTREALIO PARODA
IR SUBVĖ (“METRO”)

Montrealis. — 1967 me
tais Montrealyje įvyks Pa
saulinė paroda. Pasiruoši
mo darbai jau eina.

Greta kitų įrengimų pirm 
parodos bus atidarytas virš 
16-kos mylių ilgio požemi
nė linija (“Metro”). Ji tu
rės 30 stočių.

PIKNIKAS ir PIETŪS
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 12 September
Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 

duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę”. Pietų kaina $3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną

Kelrodis iš New Yorko
Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 

imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia temykite ma
žą užsisukimą j kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; penktas 
namas bus Čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Patten- 

burgą Sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite čiur
lius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki čiuflią Ukio.

ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP., 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.

(70-76)

ELECTRICIAN 
INDUSTRIAL

MAINTENANCE

Experienced in all types Industrial 
AC & DC Machines and equipment. 
Company offers 

pension and

DODGE
6501 State Rd., Phila., Pa.

DE. 2-2200
(70-72)

BINDERY
Man to work in Bindery Department 

of main line printing Company.
Knowledge of fol/\g and paper 

cutting helpful, bet not necessary.
Call — 687-1200.

(70-74)

BAKERS
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Mickelberg’s Bakery.

7720 BuStleton Avenue.
RA. 5-4387

(69-73)

free hospitalization, 
incentitive plan.

STEEL CO.

■ OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent behefits. Apply Personriėl 
Dept. BOGUE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal

- (70-76)

FORMICA MAN
Counter tops and 

Vanatories.
SA. 4-3333

(67-71)

PORTER. Man to perforin janitd- 
rial duties at Ibcal truck terminal. 
jMusf; be steady and reliable, mini
mum wage guaranteed. Full time 

man. Apply AAA TRUCKING, 
4165 E. Thompson St., Phila.

(70-73)

MACHINIST
Wanted skilled machinist all around, 

' from Paoli-Malvern area.
Salary commensurate with ability.

Call 647-0453.
(66-71)

MAN With orhamental iron expe
rience preferred. Will teach man 
willing to learn. Call CE. 2-7170. Or 
apply STURDY ORNAMENTAL 
HAND RAILS, 705 W. DauphihSt.

(69-71)

TAPERS AND FINISHERS
Work available Philadelphia and 

Jersey areas.
Call between 8 and 5:30 P. M. .

EL. 6-8330.
(66-72)

MACHINIST
Able to run Lathe, Drill Pfrėšs, 

Milling Machine and do bench work. 
Must have own hand tools.

Apply:
840 S. 55th St.

(7142)

TOOL MAKERS
and 1st class Machinist

Top wages. All benefits.
Call CU. 9-7171.

(69-71)

AUTO BODY & FENDER MAN.

Experienced, top wages, 
good working conditions.

ALBANY BOHRER BODY SHOP
420 East 4th St.

TR. 4-6231
(6§-7fi)

Help Wanted—Female

MACHINISTS
TOOLMAKERS

Day work, good pay. 
Phone 609-829-6500. 
Nites 215-675-2505.

Riverton, N. J. 
Phone 609-829-6500. 
Nites 215-675-2505.

REAL ESTATE

(69-71)

FOR RENT
Frankford — 1000 sq. ft. plus bsmt.
Cor. loc. Avail, w/300 sq. ft. gar..

Will alter to suit tenant. 
Zoned Commercial.

Call DE. 2-2939 or PI. 3-8225.
(67-71)

Business Service

A. &A. PAINTING
Call now for your interior work 

Paintihg done by experts.
SU. 9-1111

(68-72)

' BINGHAM ST., 5400 Blk (Vic 
Sears) 6 rm. airlite. 1st fl., pwdrrri, 
w/w carp. Air-conditioned. Finished 
basement ahd many other extras. 
Huge lot in rear house. JE. 5-8663.

(71-72)

GĖNfifUt hOUšeclėaNING 
and child care.

5 days, sleep iri Saturday 6rily.
$45 and car fare.

HI. 9-7888
(71*75)

WAITRESS. Work in Luncheonette, 
4 to 12 P. M. Apply iri perščtfi. 

POLLY'S LUNCHEONETTE.
Ridge Fk. & North Lane, Consho
hocken, before 2 PM, or call after 
2.30 PM.

275-9018.
(60-72)

MALE and FEMALE

HELP WANTED
B. ALTMAN

& CO.
ST. DAVIDS, FA. 

Interviewing for 
FULL TIME 

27% or 37% Hrs.
Restaurant positions 

Housekeeping positions 
/Fdllbr-fiiUr 

Corsetler-SeWef’ 
Rec. & Markihg 

Apply in persort 
Mon. thru* Sat. 10 AM. —5

TREADWAY INN 
St. Davids. Pa.

j ..... (69-75X



6 psi.

Il-ras Laiškas iš Vengrijos
Balatonas • - sveikatos 

kombinatas
Mielas Drauge Rojau!

Gavęs šiandien laikraš
čius iš Lietuvos, mačiau 
nuotraukas jųdviejų su Ie
vute išvykimo iš Vilnaius 
bei skaičiau Jūsų jaudi
nantį atsisveikinimo žodį.

O mudu su Genovaite vis 
dar ilsimės Vengrijoje. Iš 
Budapešto atvykome į Ba
latono ežero pakrantę. Pa
keliui pravažiavome mies
tą Sekešfehervar, kur 1945 
metais vyko aršios kauty
nės tarp Tarybinės Armijos 
ir fašistinės kariuomenės. 
Tai buvo dideli tankų mū
šiai ir miestas kelis kartus 
ėjo iš rankų į rankas. Vi
duryje miesto stovįs > pa
minklas tarybiniams ka
riams primena apie tas kau
tynes.

Balatono ežeras, kurį daž
nai vadina “Vengrų jūra” 
yra vienas didžiausių ežerų 
Vakarų Europoje. Jo ben- 
ras plotis — 600 ketvirtai
nių kilometrų, jo ilgis — 78 
kilometrai, o plotis nuo pus
antro kilometro siauriau
sioje vietoje ligi 15 kilomet
rų plačiausioje. Jau priva
žiuojant Balatoną, tuoj ga
lima pastebėti, kad tai mė
giamiausia vasarojimo vie
ta vengrų tautai, kuri netu
ri išėjimo į jūrą. Bet kiek 
pabuvoję, galėjome padary
ti išvadą, kad čia atvyksta 
daug svečių ir iš įvairių ša
lių, ypač kaimyninės Čeko
slovakijos, Austrijos, Vo
kietijos, Lenkijos ir kitų ša
lių. Visa Balatono pietinė 
dalis yra kaip ištisas kuror
tas. Čia yra visa eilė mies
tų ir miestelių, o jų tdfĮiė 
daugybė atskirų poilsio na
mų, viešbučių, kempingų.

Mes apsigyvenome mies
telyje Balatonfeldvar, kuris 
yra priešais Tichanės pu
siasali, tad čia ir yrą šiau
riausioji ežero vieta — vos 
apie pusantro kilometro. 
Tačiau ir tai, esant rūkui, 
atrodo, kad čia plati jūra, 
nes antrojo kranto nema
tyti, kai jis ūko uždengtas. 
Gi platesnėse vietose susi
daro tikras jūros įspūdis. 
Tačiau šioji “jūra” negili — 
prie kranto siekia ligi krū
tinės, o ir toliau kelis šim
tus metrų gali laisvai sto
vėti. Tik pačiame viduryje 
jau gilu.

Aplink ežerą Balatoną jau 
nuo seno buvo pastatyta 
daug solidžių vasarnamių, 
kuriuose vasarodavo veng
rų aristokratijos bei turtin
gosios buržuazijos atstovai. 
Dabar čia ilsisi darbininkai, 
tarnautojai, inteligentija, 
valstiečiai, nes sudaromos 
sąlygos čia atostogas pra
leisti pačioms darbo žmo
nių masėms. Savo vasarna
mius ' turi atskiros įmonės, 
eilę poilsio namų išlaiko 
profesinės sąjungos, kurios 
suteikia galimybę savo na
riams už menką atlyginimą 
naudotis vasaros malonu
mais.

Mes ne vien ilsimės, šildo
mės saulėje ir maudomės 
Balatone, bet ir naudoja
mės proga susipažinti su 
Vengrija. Vieną pirmųjų 
ekskursijų turėjome į Ti
chanės pusiasalyje esantį 
kurortinį miestelį Balaton- 
fiure, žinomą savo gydo
maisiais šaltiniais. Apžiūrė
jome ir įdomų muziejų, į- 
rengtą buvusiame vienuoly
ne, greta senos bažnyčios, 
kurios pradžia siekia 12-t$ 

amžių. Ten daug archeolo
ginių iškasenų metu atras
tų daiktų bei įdomios me
džiagos iš margos vengrų 
istorijos. Tarp kitko, įdo
mus eksponatas yra senie
ji maudymosi drabužiai iš 
šio šimtmečio pradžios. Da
bar keista atrodo, kad mo
terys ir vyrai eidavo į van
denį nuo galvos ligi kojų 
apsirengę.

Įdomios ekskursijos buvo 
į miestą Kesthei, kur gra
fai Festetičiai įrengė vieną 
pirmųjų Europoje žemės 
ūkio mokyklų. Netoliese yra 
garsus karštų šaltinių ku
rortas, kuriame gydosi reu
matikai. Gražūs taip pat 
kurortai-miestai Šiofok,. Lė
lė ir kiti.

Daugiausiai turėjome gra
žų orą. Bet paskutinėmis 
dienomis teko matyti Bala
toną rūstų ir audringą, 
banguojantį ir siaučiantį 
kaip tikrą jūrą. Poilsiauja
me kartu su daugeliu sve
čių iš užsienio. Čia ir italai, 
ir prancūzai, ir austrai, ir 
rumunai, ir čekoslovakai, 
ir ispanai, ir graikai, ir tur
kai ir kiti. Ir tarybinių 
žmonių yra čia įvairių tau
tybių. Deja, jau atostogos 
eina į galą, jau gyvename 
čia paskutines dienas.

Siunčiame dar iš Balato
no krantų geriausius linkė
jimus. Rugs. 3 d. grįžtame 
namo.

Justas
Balatonfeldvar,

1965. VIII.29.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mp pusi.) 

audra, kryžius nugriuvo sker
sai “ulyčią” ir visi jo šventie
ji subyrėjo. Nebeišgelbėjo jų 
nė subėgusių tikinčių moterė
lių visos gausios ašaros.

Kadangi tėvas naujo kry
žiaus nebepastatė, tai mūsų 
apylinkėje vienu kryžium jau 
buvo mažiau. Ir tikėkite ma
nimi, žmonės greitai jį pamir
šo ir labai gražiai be jo apsi
ėjo.

Jeigu taip buvo jau labai 
senais laikais, tai ką jau be
kalbėti šiandien, kuomet Lie
tuvos žmonės visa galva aukš
čiau pakilę apšvietoje! Kry
žiai iš tikrųjų išeina iš mados.

Kas pasidarė tam “Keleivio” 
redaktoriui ? Nebežinau nei 
ko jis iš manęs nori. Tik to
dėl, kad aš šioje vietoje aną 
dieną parodžiau, jog Lietuvoje 
duona ir bulvės daug piges
nės negu pas mus Amerikoje, 
tai jis net dviem skiltimis sa
vo laikraštyje (rugs. 1 d.) ma
ne be pasigailėjimo siunčia į 
peklą. Bimba esąs toks ir 
toks — baisesnis ir už patį vel
nią !

Už tai, žinoma, ant jo pyk
ti neapsimoka. Kaltas jo pa
laidas liežuvis. Bet aš baisiai 
pykstu ant jo, kad jis šitoje 
tiradoje prieš mane dar kartą 
piktai nusispiauna ant mūsų 
senosios tėvynės, štai, kalbė
damas apie turisto Mitchelio 
paduotas kai kurias Lietuvoje 
kainas, jis šaukia: Lietuvoje 
“sviesto svaras 3 rubliai ir 50 
kapeikų”.

Betgi Mitchelis aiškiai sakė, 
kad sviesto kilogramas kai
nuoja 3 rubliai ir 50 kapeikų, 
o ne svaras. Į kilogramą įeina 
beveik du svarai ir pusė.

Dabar žiūrėsiu, ar jis savo 
skaitytojus atsiprašys už to- 

: l-iią apgavystę.

Prašau įsitėmyti”, kad šį 
piknikų sezoną užbaigsime 
dar viena gražia, draugiška 
sueiga pas draugus čiurjius 
Pattenburg, N. J, Tai bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d.

New Yorkas. — Šis mies
tas įves pagerintas trafiko 
šviesas^

L AIŠ V®

Dainų šventė Vilniuje. Daugiatūkstantiniam dainininkų 
chorui diriguoja Mildred Stenslerienė.

Važiuosime piety pas Čiurlius 
į Patenburg, N. J.

Praėjusį sekmadienį Ro
jaus pagerbimo sueigoje 
kalbėjausi su daugeliu niu
jorkiečių. Beveik visi jie ža
da šitą sekmadienį (rugs. 
12 d.) važiuoti į Pattenbur- 
gą pas svetinguosiuos lais- 
viečius Čiurlius pietauti. 
Kurie neturi savų automo
bilių, klausinėja pas tuos, 
kurie turi, kad juos nuvež
tų,

Sueigoje sutikau ir drau
gus Čiurlius. Išgirdau jiems 
labai džiugią naujieną. Jų 
dukra Ruth baigusi medici
ninio sektoriaus mokslą ir 
jau turinti darbą. Tėvai, 
ypač motina, tuo labai pa
tenkinti ir labai didžiuojasi. 
Neklausiau, kur Ruthelė 
dirba ir dabar gyvena, bet 
galimas daiktas, kad ji da-
lyvaus toje gražioje sueigo- rasite Čiurlių sodybą.
je pas savo tėvelius. ' Tad susitiksime ir pasi-

Draugė Čiurlienė labai.matysime sekmadienį!
rūpinasi, kad pietūs ir visa Rep.

“Teach-In Constitution
Day” New Yorke

Nepaprasto Civilinių Lais
vių Komiteto paskelbimas, 
kad yra ruošiamos plačios 
įdomios masinės diskusijos 
formoje “Teach-in Constitu
tion Day,” sukėlė didelį 
New Yorko žmonių susido
mėjimą. Manoma, kad labai 
daug jų dalyvaus. Aišku, 
jog puiki proga ir šio mies
to ir apylinkės lietuviams 
skaitlingai pasirodyti ir iš
girsti daug gerų kalbų ir 
įdomių diskusijų.

Per dvi dienas bus disku- 
suojami klausimai apie Ą- 
merikos konstituciją ir įvai
rius reakcinius įstatymus, 
kuriais bandoma konstitu

Būtinai reikia 
pataisyti

Jono Juškos iš Tarybų 
Lietuvos korespondencijoje, 
kuri tilpo “Laisvėje,” para
šyta: “Šokių šventėje suau
gusiųjų šokėjai šoko darbi
niais drabužiais apsirengę.” 
Iš tikrųjų, buvo tautiniais 
kostiumais pasipuošę. Ąžuo
liukų chore Šventojoje 
“dainavo 200 ąžuoliukų.” O 
tikrenybėje — 100 ąžuoliu
kų.

Jonui Juškai klausimas: 
Kas ir kur Joną išstatė būti 
turistų grupei vadovu ? Kiek 
man žinoma, tai grupės va
dovais buvo: Mildred Stens- 
ler, Helen Smith ir Jonas 
Grybas.

Lietuvą pasiekę, vadovybę 
padidinome, pakviesdami M. 
Sukackienę, A. P. Gabrėną 
ir N. Ventienę.

t Jonas Grybas 

sueiga išdegtų šimtu pro
centų. Ji sako, kad jau vis
kas suruošta svečių priėmi
mui ir pavaišinimui. O sve
čių draugai Čiurliai tikisi 
daug net iš trijų valstijų— 
New Yorko, New Jersey ir 
Pennsylvanijos. Tikiu, jog 
jų ir bus daug.

Štai kas reikia visiems 
įsitėmyti, būtent, kad ne
reikia bijoti lietaus, jeigu 
jis ir užeitų. Pas Čiurlius 
yra daug vietos ir pastogė
je.

Kaip juos pasiekti? La
bai lengva. Visi žinote kelią 
Nr. 22. Iš New Yorko ir 
New Jersey šaukite juojki 
Pattenburg, kuris^randasi 
gerai šioje pusėje Eastono. 
Ten iš dešinės sukite į kai
rę ir truputį pavažiavus 

cijos suteiktas žmonėms 
laisves užgniaužti. Diskusi
jose dalyvaus daug žymių 

■ amerikiečių, veikėjų ir pro
fesorių.

Viskas vyks Statler-Hilton 
Hotel, 7th Avė. ir 33rd St., 
Manhattane. Rugsėjo 17 d. 
sesija prasidės 8 vai. vaka
ro ir tęsis iki gilumos nak
ties. O rugsėjo 18 d., šešta
dienį, programa tęsis nuo 11 
vai. ryto iki vėlumos.

Diskusijoms pirmininkaus 
profesorius David Haber. 
p Įėjimas per abi dienas tik
tai $2 asmeniui. Kurie no
rės dalyvauti tik vienoje 
sesijoje, turės užsimokėti 
$1.50. Visi kviečiami, vi
siems durys atdaros.

Rep.

Parskubėjo į banketą 
iš Floridos

Geras “Laisvės” rėmėjas 
maspethietis Vladas Valan- 
gevičius prieš porą sa
vaičių buvo nuvykęs į Jen
sen Beach, Fla., aplankyti 
taipgi gerus “Laisvės” drau
gus Karlonus.

Ten gražiai pasisvečiavęs, 
Vladas parskubėjo į R. Mi
zarai pagerbti banektą, per
davė laisviečiams širdingus 
draugų Karlonų linkėjimus, 
užsimokėjo už iš anksto te
lefonu užsisakytą banketui 
bilietą ir pridėjo “Laisvės” 
paramai penkinę.

Gyvuok, drauge Valange- 
vičiau! V. '

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstija tyrinės 34 
miestų prėsku vandenį*

Banketas buvo 
puikus

R. Mizarai pagerbti ban
ketas praėjusį sekmadienį 
buvo didelis ir gražus. Smul
kiau apie jį parašys mūsų 
bendradarbis A. Gilmanas 
sekančiame “Laisvės” nu
mery.

Mieste pasidairius
Miesto majoras Wagne- 

ris sako, kad valdžios in
spektoriai aplankys ir ap
žiūrės visus namus, ieško
dami vandens eikvojimo. 
Savininkai raginami iš 
anksto apsižiūrėti. Patik
rinkite savo namų vandens 
padėtį, ar viskas tvarkoje, 
ar niekur be reikalo van
duo nesieikvoja.

Ar žinote, kad didžiąją 
Hudsono upe kasdien pro 
mūsų New Yorko miestą į 
jūrą nubėga daugiau kaip 
vienuolika bilijonų galionų 
gėlo vandens?

Hudsono upės vanduo nė
ra naudojamas gyventojų 
poreikiams, nes jis yra už
terštas. Apie upę pridy
gę daug miestų ir kaimų, 
kurie vandenį užteršia. Kai 
jis pagaliau pasiekia mūsų 
miestą, jau nebetinkamas 
naudojimui.

Kadangi pernai per rinki
mus žurnalas “Fact” įdėjo 
keletą straipsnių, kuriuose 
buvo teigiama, kad Gold- 
wateris nėra iplnai norma
lus, tai dabar jis traukia 
žurnalą teisman už “ap
šmeižimą.” Reikalauja 2-jų 
milijonų dolerių'atlyginimo.

Brooklynietis Devernon | 
LeGrade pasiskelbė 'katali
kų bažnyčios kunigu, susi- 
mobiližavo apie save būrį 
moterų ir leidosi rinkti au
kas. Gal viskas būtų bu
vę gerai, jeigu jis būtų su
valdęs savo nervus. Bet 
kur tau: supykęs ant “da
vatkų” ėmė jas mušti. Da
bar už tai pateko, bėdon. 
Sėdi kalėjime. Neturi $75,- 
000 kaucijos, kad galėtų iki 
teismo išeiti į laisvę.

Jo šešiolikos metų sūnus 
irgi kalėjime. Jis-irgi pa
dėjo tėvui bizniavoti.

New Yorko Valstijos 
Darbo Santykių Taryba 
nusprendė, kad tarp kai ku
rių samdytojų ir darbo uni
jų viršininkų “geruoju” pa
daryti kontraktai yra nele
galūs. Kontraktas neturi 
būti slaptai padarytas. Jis 
turi būti unijos narių už- 
girtas.

Rep.

New Yorkas. — Vaikų į 
mokyklas suvežimui bus 
pavartota 660 naujų auto
busų.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks afntradienį, rugsėjo 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba 
(69-71)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

185 kuopos susirinkimas su pietum 
įvyks rugsėjo 14 d. “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė. Pietūs bus duo
dami 12 vai., o susirinkimas prasi
dės 2 valandą.

Visus maloniai prašome dalyvau
ti. Pietūs bus skanūs ir pigūs— tik
tai $1.25 asmeniui.

Prašome pietums duoti užsaky
mus iš anksto, iki rugsėjo 13 d.

Valdyba
... 170-71Į

Padėka
Mano teta, Mary Adams, 

gyvenanti East Meadows, 
L. L, susižeidė koją rug
pjūčio 2 d., ir dar vis ran
dasi ligoninėje. Gydytojai 
mano, kad gal reikės pabūti 
ligoninėje dar keturis ir 
penkis mėnesius.

Jinai prašė mane per laik
raštį “Laisvę” padėkoti 
draugams, kurie ją lankė li
goninėje, ir tiems, kurie 
prisiuntė atvirukų.

Ji randasi Meadow Brook 
ligoninėje, L. L, 2 - r a m e 
aukšte. Lankymo valandos 
kasdien nuo 1 iki 8 v. vak.

Nellie Venta

KEISTAS ORAS
New Yorke 23-28 rūpinčio 

savaitė buvo karšta ir drėg
na. Dauguma dienų buvo 
iki 90 laipsnių šilumos. 
Miesto apylinkėje protar
piais buvo lietaus.

Rugpiūčio 28 d. mieste ir 
apylinkėje buvo gausaus 
lietaus, vietomis su ledais, 
vėjas virš 65 mylių per va
landą. Po to temperatūra 
nukrito iki 50 laipsnių.

Pekinas. — Kinija Nepa- 
liui suteikė $28,000,000 pa? 
skolos nutiesimui 140 mylių 
vieškelio.

Išleista seniai pageidaujama knyga 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS 

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA 
I

i Past and, Present
Supažindinkite savo vaikus, anūkus ir kitus savo 
artimus Amerikoje augusius su savo senąja tėvyne. 
Patarkite jiems įsigyti arba nupirkite jiems knygą.

Lithuania Past and Present
, Knyga iš 188 puslapių. Kaina $2.00

TURINYS
' ■ , v

Part I: LITHUANIA’S PAST
1. Who Are the Lithuanians? 'j
2. Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division of Lithuania
3. Strengthening of the State
4. Growth of. Serfdom
5. Economic and Political Decline of Lithuania
6. Decline of Feudalism
7. Lithuanian Culture in the Feudal Era
8. Abolition of Serfdom

The Uprising of 1863 ,
9. Growth of Capitalism in Lithuania

10. Spread of Revoliutionary Ideas
11. Revolution of 1905-1907
12. From 1907-1914

Lithuania During the First World War
13. Soviet Government in Lithuania
14. Establishment of the Bourgeois Government
15. Fascist Putsch
16. Years of Struggle
17. Smetona Regime and Hitlerite Germany
18. A Great Change
19. Short-Lived Peace and Progress
20. Struggle and Liberation ,

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
21. Industrial Development
22. Building Homes for the People
23. Agriculture
24. Health of the People
25. Where the Wealth Comes From
26. Education
27. Science
28. Books and Libraries
29. Literature
30. Culture in Lithuania Today
31. Trade Unions of Lithuania
32. Lithuania Today
Nereikia jokios agitacijos, pats turinys pasako, 
kaip svarbi yra ši knyga ir reiąklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duodame dideles nuolaidas. 

Kurie ims 10 knygų ar daugiau, gaus už
pusę kainos, būtent už $1.00.

Užsakymus kartu su mokesčiu siųskite:

A. L. D. L. D.
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Antrad., rugsėjo (Sept.) 7, 1965

Moterų Klubo narėms
-n- v.Pirmas šiame sezone Mi

tingas įvyks trečiadienį', 
rugsėjo 15 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” salėje.

Visos Moterų Klubo na
rės bandykime dalyvauti. 
Reikia prisirengti naujam 
sezonui, o taip pat ir išklau
syti raportus iš nuveiktų 
darbų komiteto ir komisijų 
per vasarą.

Geras skaičius mūsų na
rių buvo išvykę į Lietuvą. 
Tikimės, kad jos mums kai 
ką papasakos iš savo įspū
džiu.

Valdyba

Aidiečiams <
Aido choro mokytoja^ h’ 

valdyba prašo visus aidie- 
čius atvykti i pirmąją šio 
sezono pamoką. Norėdami 
turėti sėkmi n g ą sezoną, 
pradėkime jį visi draugėje. 
Pamoka įvyks šį penktadie
nį, rugsėjo 10 d. Laisvės 
salėje. E.

ŠIRDIES PLAKIMAS
Suaugusių žmonių širdis 

normaliai per minutę supla
ka nuo 70 iki 80 kartų, o 
vaikų nuo 90 iki 100. Bend
rai skaitoma, kad per parą 
žmogaus širdis sup laka 
apie 100,000 kartų. Reiškia, 
ji sunkiai dirba.

/




