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KRISLAI Popiežius Povilas Vl-asis Karas tarp Indijos ir
! ragina kovoti komunizmą Pakistano tebesitęsiaPoetas Janis Rainis 

Vietos kultūrininkai 
Rytu Vokietijoje 
A. J. Greimo šmeižtą 

^gniūžtės lietuvių tautai

— Rašo R. Mizara —
š. m. rugsėjo 11 d. sukako susirinkimo Vatikane ket- 

šimtas metų, kai gimė didy- virtoji ir paskutinė sesija, 
sis latvių poetas ir lietuvių bi- Suvyko apie 2,000 visokių 
čiulis Janis Ramis. i katalikų bažnyčios “garse-

nybių” —vyskupų, arkivys
kupų, kardinolų ir kitokių 
“Švento rašto” žinovų.

(Girdėjome, kad ir Lietu
vos katalikų bažnyčia čia 
bus atstovauta — turės sa
vo specialią delegaciją.)

Sesija tęsis tarp 10—14 
savaičių. Per tą laiką bus 
diskusuojamos vis o k i o s 
problemos, pasilikusios ne
išspręstomis pirmesnėse se
sijose.

Popiežius Povilas Vl-asis 
praėjusį sekmadienį sakė 
pamokslą, ir jis pradėjo

Roma. — Šiomis dieno
mis Vatikane prasi dėjo 

Į Antrojo katalikų bažnyčios

sienio,” rašo prof. K. Korsa
kas, “Janis Rainis gerai mo
kėjo lietuvių kalbą, nuo vai-į 
kystės klausėsi lietuvių liau
dies dainų. Dar būdamas stu
dentas, jis tyrinėjo Lietuvių 
folklorą, raštiją, bandė išvers
ti į latvių kalbą lietuvių gro
žinės literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio kūry
bą J .”

Savo eilėraštyje “Broliams 
lietuviams” Janis Rainis 
sė:

1 Kokias kalnų sienos, 
Kokios jūrų gelmės 

■Stojo skersai kelio. 
Draudė eit bendrai?..

ir 
šalinin-

Ši u o s žodžius rašant, 
rugsėjo 15 d., ateinančios 
žinios iš Indijos ir iš Pakis
tano skelbia, jog karas 
tarp tų dviejų valstybių te
besitęsia. Tačiau yra vil
ties, kad mūšiai gal bus su
laikyti, gal bus paskelbtos 
mūšių paliaubos.

aštriai pulti komunizmą 
visokius herezijų 
kus.

Kai kurie mano, kad šia 
savo kalba Povilas VI ryž
tasi nutiesti “liniją”, pagal 
kurią susirinkimo sesijos 
dalyviai turėtų kalbėti ir 
veikti.

Kiti mano ir taip: kadan- Abidvi šalys kariauja ame-
gi Povilas VI yra pasiryžęs ribiniais ginklais, šautu- 
atvykti į JAV, tai jis da- vais, tankais, lėktuvais. Nė- 
bar, kaip apdairus politi- ra tikrų duomenų, kiek ku- 
kierius, nori pasigerinti ri puse “laimėjo” ar “f" 
Washingtono valdovams ir laimėjo” z"'-'"”’ 
pasirodyti, koks jis smar- žinoma, kad yra paleisti 
kus antikomunistas.

klau-

Buržuazijos valdymo metais 
tarp lietuvių ir latvių tautų 
buvo sudarytos “kalnų sienos,” 
stovėjusios skersai kelio ir ne- 
leidusios bendrai eiti. Korsa
kas priduria:

“Tik socialistinės santvarkos 
sąlygomis, kai lietuvių ir lat
vių tautos susivienijo didžiojo
je tarybinių tautų šeimoje, ta
po tikrove tie aukštieji prie
sakai, kuriuos skelbė Rainis...”

Lietuvos ir kitų tarybinių 
respublikų spauda plačiai at
žymėjo poeto sukaktį. O Lat
vijoje, josios sostinėje Rygo
je, įvyko pats iškilmingiausias 
jubiliejinis mitingas, kūr Lie
tuvą atstovavo akademikas K. 
Korsakas ir poetas E. Matu- 
z evpčius.

^Ireit “Laisvėje” tilps mūsų 
bendradarbio J. Paliukonio 
įdomus apie J. Rainį raštas.

Iš karo lauko 
Vietname

Dabartinė kataliku baž- lėktuvai;
V • I •

nyčios sesija, tūlų nuomone, 
gali nemaža apgriauti viso 
to, ką pastatė pirmoji sesi
ja, kai jai vadovavo Jonas 
XXIII. *

Iš fašistinių žudikų 
teisino Kaune

i" ar pra- 
žmoniu ir ginklu.

' ‘ i “į 
darbą” tankai ir kariniai

‘; bombarduoja m i 
miestai; žuvo nemaža žmo
nių — iš abiejų pusių.

U Thanto misija
Jungt. Tautų Organizaci-; paliaubas.

kuriai valstybei jie norį pri
klausyti — Indijai ar 
kistanui.

Tarybų Sąjunga 
ragina taikytis

Tarybų Sąjunga, kuri pa
laiko gerus santykius su 
Indija ir su Pakistanu, pa
kartodama ragina abidvi 
valstybes liautis kariavus. 
Premjeras Kosyginas tvir
tai pareiškė abiejų valsty
bių valdžioms, kad liautųsi 
kariavusios, kad pradėtų 
kaimyniškai tartis.

Tarybų Sąjungos diplo-j jeriįus buvo neblogas

Pa-

! matija Azijoje ir kitur uo- 
I liai darbuojasi, kad paveik- 
; tų Indijos ir Pakistano di- 
; plomatus, kad jie ragintų 
| savo valdžias skelbti mūšių

A. Laurinčiukas praneša:
“Ruošiuosi kelionei į Demo

kratinę Vokietiją, kur nuo 
. rgsėjo 15 iki 25 d. pravesime 

lietuvių kultūros dienas. O 
rugsėjo 22 d. Vilniuje minė
sime Čiurlionį — 90-ąjį gimta
dienį.”

Gi žurnalistas V. Miklaševi- 
čius Vilniaus “Tiesoje” rašo: 
Lietuvos menininkų kelias į 
Erfurtą, į lietuvių kultūros de
kadą Vokietijoje, eina per 
Dainavą.

Primintina, kad šis Tarybų 
Lietuvos kultūros veikėjų — 
menininkų, rašytojų ir kt. — 
pasirodymas Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje nėra 
pirmutinis ir, žinoma, nebus 
paskutinis.
^Kultūriniai ryšiai tarp Lie
tuos ir VDR vis tvirtėja.

šių metų švenčių dienomis 
Vilniuje teko sutikti ne vieną 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos atstovą.

Saigonas. — Didieji JAV 
bombonešiai“B-52” ir vėl 
bombardavo “numatytą” 
liaudiečių jėgų koncentra- 
vimosi punktą Pietų,Vietna- 
me, apie 20 mylių atstume 
iuo Saigono. Tai jau 23-čias 
toks bombonešių užpuoli
mas ant liaudiečių arti Sai
gono.

Šis bombonešių “žygis” 
padalytas tuomet, kai liau
diškieji partizanai — tarp 
900—1,400 žmonių — buvo 
užpuolę Pietų Vietnamo 
armiją netoli Caudinh 
miestelio.

Apie bombonešių misijos 
rezultatus kol kas žinių dar 
nėra, o jei jas karo vadovai 
ir turi, tai neskelbia.

NAUJAS VIRŠININKAS 
ATLANTOS KALĖJIMUI
Washington, rugs. 12 d.— 

Olin G. Blackwell, buvęs 
Alcatrazo kalėjimo - kator
gos wardenas, dabar tapo 
paskirtas federalinio kalė
jimo Atlanto mieste, Geor
gia valstijoje, war d e n u 
(viršininku). Ligišioli n i s 
viršininkas Joseph Kearney 
pasitraukia į pensiją.

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
Niujorke sakė kalbą “prancū
zų kalbos profesorius dr. A. 
J. Greimas,” rašo Čikagos ma
rijonų “Draugo” bendradar
bis (š. m. rugs. 11 d. laidoje).

Jo kalbos paklausyti susi
rinko apie šimtas galvų, o pro
fesorius, anot S. šimoliūno, pa
sakęs: “šiandien girtuoklystė 
Lietuvoje yra pasiekusi tikro 
pavojaus ribą,” o “lietuvių 
tauta tampa vagių tauta.”

Kas jau begalėtų apšmeižti 
savo tautą labiau?!

Iš kur profesorius gi sėmė
“žinias” ? “Draugas” at

sako: “iš skaitymo, susitiki
nėjimo su žmonėmis, kurie bu
vo nuvykę anapus ar iš ten at* 
vykę, susirašinėjimo*”

Prieš keletą metų tūlas Jo
kūbas, taipgi profesorius, grį
žęs iš Lietuvos, pareiškė, kad 
Lietuvoje “visi girti ir apdris
kę.” >

Abiejų šitų “mokslo vyrų” 
“aiškinimas” supanašėja kaip 
du vandens lašai. Bet ką tai 
turi bendra su tikrove?

Bendra turi tiek: vienas ir 
antras, pataikaudami lietuvių 
tautos priešams, atsisveikina 
su teisybe.

Besiryždami niekinti kultū
roje ir moksle aukštai kylan
čią savo tautą, praradę širdį 
“kavalieriai” priemonių nesi
renka. O Šekspyras yra pa
sakęs :

Tas, kam J užkulnius Širdis 
Nusmuko Iš krūtinės, 

Graudžiai dejups dienas naktis, 
Pūsles sau prisltrynęs.

šiuo atveju man gaila ne 
greimų, o tų, kurie jo “moks
lą” skelbia savo spaudoje*

Kaunas, IX. 9.—Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
išvažiuojamojoje sesij oje 
baigta nagrinėti buvusios 

buržuazinių nacionali s t ų 
gaujos dalyvių Česlovo Sta
šaičio ir Antano Džiaugio 
baudžiamoji byla.

Teisminė medžiaga ir liu
dytojų parodymai atskleidė 
šiurpias kaltinamųjų p i k- 
tadarybes. 1944 metų pa
baigoje Stašaitis ir Džiau- 
gys įsijungė į banditų gau
ją ir dalyvavo žudant ne
kaltus tarybinius piliečius 
Čekiškėje, Ariogaloje ir ki
tose apylinkėse.

Banditai užpuolė Čekiš
kės miestelį, nužudė vietoje 
bei į mišką išvarę nukankino 
grupę komjaunuolių ir ta
rybinių aktyvistų. Nuo bur
žuazinių nacionalistų kulkų 
žuvo Čekiškės valsčiaus že
mės ūkio komisijos pirmi
ninkas Jonas Krasauskas, o 
vėliau — į jo vietą stojęs 
Benediktas Balsys, tarybi
niai aktyvistai Pranas Bal
sys, Zenonas Bakanauskas 
ir eilė kitų.

Kai nacionalistinių ban
ditų gaujos buvo likviduo
tos, nusikaltėliai A. Džiau- 
gys ir Č. Stašaitis, bijodami 
atpildo už savo juodus dar
bus, išgalvotomis pavardė
mis slapstėsi Latvijos teri
torijoje.

Lietuvos TSR Aukščiau
siojo teismo išvažiuojamoji 
sesija, išnagrinėjusi teismi
nę bylą, nuteisė Česlovą 
Stašaitį ir Antaną Džiaugį 
kalėti po 15 metų.

ELTA

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras 
M. Couve de Murville daly
vaus Jungtin i ų Tautų 
asamblėjos sesijos atidary
me rugs. 21 d. Tai parodo, 
kad Prancūzija pradeda 
kreipti daugiau dėmesio į 
Šią tarptautinę organizaci
ją

jos generalinis sekretorius j 
buvo nuvykęs • į Pakistaną i 
ir Indiją, ir jis labai ener- i 
gingai ragino abi puses [ 
taikytis. Thantas buvo Pa-1 
kistano sostinėje Rawapil- jlipinuose ir Thailande, kad 
dyje ir Indijos sostinėje— , jie siųstų lėktuvus į Pakis- 
New Delhi; tarėsi su abiejų • taną ir išgabentų iš ten 
valstybių vadovais. Po visų JAV piliečius, kurių ten esą 
pokalbių atre.do, kad gal apie 1,100. Evakuavimo 
bus prieita prie mūšių su- darbas jau pradėtas, ir ftia- 
laikymo, nors gal negreit, noma, kad jis per porą die-

Indija sutinka sulaikyti 
mūšius ir tartis, bet ji ne
nori priimti Pakistano iš
statytų išlygų. O tos išly
gos yra tokios: (1). Iš
traukti iš Kašmyro Indijos 
kariuomenę; (2) Į Kašmy
rą pasiųsti Jungt. Tautų 
kariuomenės dalinius, suda
rytus iš afrikiečių ir azijie
čių; (3) Leisti Kašmyro

Gabena laukan 
amerikiečius

JAV valdžia įsakė
kariniu bazių vadovams Fi- v c

savo

nų bus baigtas.
Washingtonas bijosi, kad, 

jei karas ilgiau pasitęs, tai 
amerikiečiai Pakistane gali 
žūti—žūti nuo puolimų 
amerikiniais bombonešiais, 
kuriuos turi Indija.

(Vėliausios žinios iš Indi
jos skelbia, jog, girdi, mūšių 
paliaubos gali įvykti “grei-

gyventojams nusibalsuoti,’• čiau negu tūli galvoja”.)

Norvegijos Darbo partija 
prakišo rinkimus

Oslo. — Rugsėjo 14 d.— 
Per dvi dienas Norvegijos 
piliečiai dalyvavo balsavi
muose, rinkdami parlamen
to (Storting) deputatus.

Balsavimo pasekmės to
kios: Norvegijos Darbo 
partija su grupėmis, besi
sukančiomis apie ją, rinki
mus prakišo. Naujame par
lamente Darbo partija te
turės 68 deputatus, o deši
niųjų grupės—80 deputatų.

Taigi dabar Norvegija 
turės naują valdžią; per

apie 30 metų valdžiusioji 
Darbo partija atsist o s į 
opoziciją. Buvęs ilgametis 
premjeras Einar Gerhard- 
senas pareiškė, kad, girdi, 
“mes sugrįšime į valdžią”, 
bet kada sugrįš, nieks ne
gali šiandien pasakyti.

Iš valdžios, vadinasi, pa
sitraukė ir ilgametis Nor
vegijos užsienio reikalų mi
nistras Dr. Halvard Lange, 
uolus NATO rėmėjas, Va
karų Europos (o tai reiškia 
ir JAV) politikos šalinin
kas.

Lenkijos - Prancūzijos 
santykiai pagerėjo
Paryžius. — Prancūziją 

aplankė Lenkijos Liaudies 
Respublikos premjeras Jo
sef Cirankevičius. Jis buvo 
šiltai čia sutiktas, tarėsi su 
De Gaulliu ir kitais valsty
bės vyrais.

Dabar skelbiama, kad 
tarp Lenkijos ir Prancūzi
jos .santykiai smarkiai pa
gerėjo; tai liečia ypatingai 
tarp šių dviejų šalių preky
binius reikalus.

Streikas Kenoshoje 
baigėsi

Kenosha, Wis. — Ameri
can Motors kompanijos fa- 
frikai ir vėl pradėjo gamin
ti automobilius — “Ramb
lers”. Jie gaminami jau 
1966 metams.

Per tris savaites fabrikai 
buvo užstreikuoti. Pagaliau 
darbininkai, kurie priklau
so United Auto Workers 
unijos lokalui 72-ajam, nu
tarė grįžti į darbą.

Blogas oras ir potvyniai 
pakenkė Rytinei Europai

Iš Rytų Europos valsty- į pirkti apie du milijonus to- 
bių pranešama, kad ten 
blogas oras - potvyniai pa
darė žemės ūkiui daug nuo
stoliu, c-

Čekoslovakijoje liūtys ir 
išsiliejimai iš Dunojaus nu
siaubė daug derlingų laukų. 
Be to, Čekoslovakijoje sto
koja laukų darbininkų. Dėl 
to sakoma, ir šiemet Čeko
slovakijai teks dasipirkti Į 
kviečių Kanadoje.

Vengrijoje išsiliejimai iš 
Dunojaus ir lietūs taip pat 
derliui pakenkė. Nors javų 

_ ta
čiau gyvuliams pašaro teks 
dapirkti iš kitur.

Lenkijoje oras nebuvo 
taip nepalankus, kaip kito
se kaimyninėse valstybėse, 
bet ir šiemet Varšuvos vy
riausybė žada užsienyje da-

nų javų.
Bulgarijoje javai šiemet 

užderėjo—jų suimta 15 pro
centų daugiau negu praė
jusiais metais. Bet dėl blo
go oro nukentėjo vaisių ir 
daržovių derlius.

Rumunijoje kviečių ir ru
gių šiemet suimta apie 11 
milijonų tonų, — vadinasi, 
daugiau nei praėjusiais me
tais.

Jugoslavijoje buvo po-

Drava, Sava ir Morava 
upės ir vanduo nusiaubė 

i derlingiausius žemės plo- - 
| tus.

Washingtonas. — JAV 
Kongresas priėmė įstaty
mą, pagal kurį bus saugo
mi vandenys nuo užterši
mo.

Bilijonas dolerių 
nuostolių Louisiana!

New Orleans, La. —Vals
tijos gubernatorius John J. 
McKeithen paskelbė, kad 
uraganas “Betsy”, žiauriai

Sirai krikščionys 
protestuoja

I
Damascus, Sirija. —Reu- 

terio žinių agentūra skelbia, 
kad netoli nuo čia, Alep-. 
po miestelyje, krikščionys

nusiaubęs šią sritį, Louisia- suorganizavo protesto de* 
nos valstijai pridarė už vie- monstraciją prieš Vatikano 
ną bilijoną dolerių nuosto- siekimąsi “nubaltinti 
lių. Gubernatorius ragina dus”. Girdi, Vatikane nori- 
visus piliečius kuo greičiau- j ma nuimti nuo žydų kaltę 
šiai darbuotis, -—padėti 
tiems, kurie nuo uragano 
labiausiai nukentėjo.

Uragano siautėjimo me
tu žuvo 61 asmuo Louisia- 
noje, septyni — Floridoje, 
keturi Arkansas valstijoje 
ir vienas Mississippėje.

“Betsy”, sakoma, buvo 
vienas baisiausių uraganų 
JAV istorijoje.

Pilni nuostoliai kol kas 
dar nėra “suvesti”. Federa
linė valdžia, tačiau, pažadė
jo teikti “greitą ir didelę” 
nuo uragano nukentėju- 
siems pagalbą.

zy-

dėl Kristaus nukryžiavoji- 
mo, todėl sirai krikščionys 
prieš tai protestuoją. Sirai 
krikščionys mano, kad po
piežiai, norėdami “nubal
tinti” žydus, kenkia arabiš
kų tautų kovai prieš Izrae-

Brandtas vis nori 
bombiniy sekretų

Bpnna, Vakarų Vokieti
ja.—Berlyno majoras Willy 
Brandt pareiškė, kad, jei 
jis bus Vakarų Vokietijos 
kancleriu, tai reikalaus, 
kad JAV išduotų Vakarų 
Vokietijoje atominius sek
retus — kaip pasigaminti 
bombas.

Kaip žinia, rugsėjo mėne
sio 19 d. Vakarų Vokietijo
je įvyks parlamento rinki
mai; jei socialdemokratai 
juos laimės, tuomet Willy 
Brandt gali būti šalies 
kancleriu.

Brandtas, kaip matome, 
mobilizuoja aplink save ka
ro šalininkus, revanšistus.

Londonas. — Britanijos 
valdžia oficialiai pripažino 
neseniai sudarytą Domini
kos respublikos laikinąją 
valdžią.

Reikalauja priimti 
Kiniją

United Nations, N. Y. — 
Negrų vadas kun. Dr. Mar
tin King reikalauja, kad 
JAV misija Jungtinių Tau
tų Organizacijoje pasisaky
tų už priėmimą Kinijos 
Liaudies Respublikos į JT.

Kai kurie baltieji šovinis
tai dabar kaltina Dr. Kin
gą už tai, kam jis kišasi ,į 
“ne savo biznį”. Girdi, tegu 
King rūpinasi negrų reika
lais Amerikoje, bet tegu 
nekalba nieko prieš karą 
Vietname ir už Kinijos įsi
leidimą į Jungtines Tautas. ,

Mirė Father Divine, 
vadintas dievu

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 10 d., Woodmonte, ne
toli Filadelfijos, mirė tūlos 
negrų tikybinės sektos va
das Father Divine; kai ku
rie jo pasekėjai jį vadinda
vo “dievu”. Mirė sulaukęs , 
apie 100 metų amžiaus.

Father Divine buvo tur
tingas — jo pasekėjai, skai
tydami jį savo dievu, nesi
gailėjo jam aukų. Jis buvo 
vedęs jauną kanadietę, Ed- 
ną Rose Ritchings, kuri 
šiuo metu yra našlė.



/ 
t

2 psi. t Aisve Penki, rugsėjo (Sept.) 17, 1965

1H V C IT VI LITHUANIANA 1 3 V Xi SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of HoUdayu
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered is second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

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

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

Turi būti dabar, Mr. Prezidenteb ~
DUKARTSAVAITINIS “The Worker” rugsėjo 12 

d. įdėjo Komunistų partijos vado Gus Hali L. B. Johnso- 
nui atvirą laišką, kuriame plačiai išdėstomas Amerikos 
komunistų požiūris į prezidento “karą prieš skurdą”. Ma
nome, kad ir mūsų skaitytojams bus įdomu su komunis
tų nuomonėmis susipažinti. Hali rašo:

Gerb. Mr. Prezidente!
Neseniai jūs persergėjote šalį, kad “Los Angelese 

riaušės nėra joks izoliuotas įvykis”. Jūs teisingai paste
bėjote, kad toks pat dalykas “gali įvykti ir kituose mies
tuose, kur žmonės mano, kad jie negauna teisingos jiems 
priklausančios dalies, ir kur teisingumas yra jiems ne
prieinamas”.

Bet ką gi federalinė valdžia žada daryti, kad mūsų 
miestų ir kaimų lūšnynų ir getų žmonės gautų tą jiems 
priklausančius dalį ir teisingumą, apie kuriuos jūs kal
bate? Štai kame klausimas, Mr. Prezidente.

Mes žinome, kad Kongresas šioje sesijoje yra priė
męs visą eilę socialinių reformų. Tai laimėjimas žmonių, 
kurie už tai kovojo per daugelį metų. Bet nė vienas tų 
įstatymų paskirai, arba visi kartu negali daug ką pa
keist baisiausiose skurdo sąlygose, į kurias tiek daug mi
lijonų amerikiečių yra pakliuvę.

Kiekvienas lūšnynas ir kiekvienas getas kiekviena
me mūsų mieste ir daugelyje farmų sričių Pietuose yra 
panašus į smilkstantį žmonių vulkaną, gatavą išsiveržti. 
Nebent valdžia tą supras ir pripažins šios krizės pobūdį 
ir dydį, ir nebent ji imsis atitinkamų priemonių jai pasi
tikti, tai, kas pernai atsitiko New Yorko Harleme, Ro- 
chesteryje ir Philadelphijoje, ir prieš keletą savaičių Los 
Angelese, bus tiktai pradžia daug pavojingesnių įvykių 
ateityje.

Tai, kas įvyko Los Angelese, tai nebuvo rasinės riau
šės. Tai buvo kantrybės pritrūkusių žmonių sukilimas 
prieš nebepanešamas sąlygas —prieš policijos brutališ- 
kumą, prieš masinį nedarbą (34 proc. visų Watts žmo
nių ir 60 proc. jaunuolių'yra bedarbiai), prieš begėdiškai 
žemas algas tiems, kurie dirba, ir prieš kiekvieną diskri
minacijos ir pažeminimo formą.

Per tuos tragiškus įvykius Los Angelese Mr. Prezi
dentas pylėte druską į tų prispaustų žmonių žaizdą, kal
tindamas juos už prievartos reiškinius ir liepdamas jiems 
turėti kantrybės ir gerbti įstatymus ir tvarką Ir jūs dar 
kartą jiems pažadėjote, kad “mes nugalėsime”. Kaip gi 
gali būti įstatymų ir tvarkos gerbimas, kuomet tie, kurie 
yra prisiekę gerbti įstatymus, patys jų negerbia, kuomet 
teisė ir tvarka, kurias jie skelbia, reiškia priėmimą ne
pakenčiamų ir pažeminančių gyvenimo sąlygų? Kodėl 
jūs, Mr. Prezidente, nieko nedarėte sulaikyti žudymą ci
vilinių teisių darbuotojų ir negrų pietinėse valstijose? 
Kodėl Teisingumo Departamentas nieko nedaro? Arba 
valdžia apsaugos žmonių gyvybę, arba patys žmonės bus 
priversti griebtis apsigynimo priemonių. x

Kodėl jūs, Mr. Prezidente, nepasmerkėte policijos bru- 
,tališkumo ir to fakto, kad negrų bendruomenės traktuo
jamos tarytum jos būtų kolonijinės okupacijos zonos? 
Watts rajonas buvo paverstas mūšio lauku, kuriame 
žmonės buvo žudomi lygiai taip begėdiškai, kaip Ameri
kos kareivių ir lėktuvų yra žudomi žmonės Vietname. 

. Los Angeles mieste iš 36 užmuštų žmonių 33 yra negrai; 
iš 900 pasiųstų į ligonines beveik visi negrai, iš 4,200 su
areštuotų visi negrai.

Per beveik dvejus metus, Mr. Prezidente, jūs žadėjo
te visuotinį karą prieš skurdą. Bet taip garsiai paskelb
tas karas nieko nedavė. Tiktai keletas bilijonų dolerių 
paskirta kovai su skurdu ir viešiesiems darbams. Tuo 
tarpu <50 bilijonų dolerių per vienerius metus išleista pa
didinimui mūsų militarinės galios masiniam žudymui. O 
dabar, kuomet jūs išplėtėte, karą prieš Vietnamo žmones, 
.jūs reikalaujate bilijonų ir bilijonų dolerių daugiau šiam 
purvinam karui. Jūs tik paskelbėte, kad bus net devy- 
-niais bilijonais dolerių sumažintos lėšos naminiams rei
kalams, kad būtų galima finansuoti žudymą nekaltų viet
namiečių. Tuo būdu karas prieš skurdą namie tapo pava
duotas visuotiniu karų prieš žmones aštuoni tūkstančiai 
mylių nuo mūsų krantų.

Tuo tarpu mūsų lūšnynuose ir getuose sąlygos to
liau blogėja. Mūsų šalies biednuomenė, negrai ir baltieji,

• nūdien yra blogesnėje padėtyje, negu jie buvo, kai buvo
• pradėtas taip vadinamas karas prieš skurdą!

Tai toks Amerikos kapitalizmo paveikslas. 
Kalnai turto vienoje mūsų visuomenės kraštu tiny bėję ir 

‘ Ištisi kloniai neapsakomo skurdo kitoje! O mums buvo 
žadėta “Didinga visuomenė”.

Prieš metus laiko, laike Harlemo įvykių, Komunistų 
'Partija pasiūlė greitosios veiklos programą pašalinimui 
skurdo ir getų. Vyriausias šios programos punktas buvo 

- reikalavimas paskirti penkioliką bilijonų dolęrių per me
tus pašalinimui lūšnynų.

Tiktai federalinės tokio dydžio lėšos galėtų pradėti

KAS
APIE ĮŽYMŲJĮ 
HUMANISTĄ 
IR KOVOTOJĄ

Šiomis dienomis Afrikoje 
mirė 91 metų sulaukęs Al
bertas Schweitzer (Albertas 
Šveiceris). Apie šį pasau
linio garso žmogų Lietuvos 
žinių agentūra ELTA rašo:

Daugiau kaip 50 metų Va
karų Afrikos džiunglėse jis 
teikė pagalbą žmonėms, ken
čiantiems nuo ligų, Jo veikla 
Afrikoje nesiribojo medicinos 
pagalba. Daug jėgų ir ener
gies šveiceris skyrė švietimui, 
kovai su tamsumu. Gabono 
džiunglėse jis įsteigė ligoninę, 
parengė medicinos personalą. 
Iš pradžių abejodami, o pas
kui su vis didesniu pasitikėji
mu ėjo pas gydytoją afrikie
čiai. Savo žiniomis ir meist
riškumu šveiceris šimtus žmo
nių grąžino į gyvenimą.

Palaipsniui šveicerio ligoni
nės Lambarene garsas išplito 
už Afrikos ribų. Apie Švei
cerio veiklą imta kalbėti visa
me pasaulyje. Didvyri š k a s 
darbas buvo visuotinai pripa
žintas.

Daug energijos šveiceris 
skyrė, gindamas žmonijos at
eitį. Jis suprato, kad tik 
mokslo technikos ir kultūros 
pažanga gali užtikrinti žmo
nėms gyvenimą be trūkumų ir 
ligų. Pirmųjų atominių bom
bų sprogimai ir po jų prasi
dėjęs šio mirtino ginklo kau
pimo procesas privertė huma
nistą pakelti savo balsą už 
taiką.

Gydytojas, filosofas ii* hu
manistas Albertas šveiceris 
aistringai kovojo, prieš karą, 
už branduolinį nusiginklavi
mą, už taiką visame pasauly
je. 1953 metais jam buvo su
teikta Nobelio taikos premija.

RAŠO IR SAKO
TEGUL KLESTI TAUTŲ 
DRAUGYSTĖ

Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos organas “Prav
da” rugsėjo 5 d. pašventė 
visą vedamąjį (editorialą) 
apibūdinti tautų draugystę, 
kokia yra suklestėjusi Ta
rybų Sąjungoje. Vedama
sis pavadintas “Leninė 
Tautų Draugystė.” Čia pa
duodame iš jo kai kurias iš
traukas.

“Pravda” rašo:
Tarybų Sąjunga... Mūsų Tė

vynės platybės driekiasi nuo 
Baltijos ir Karpatų iki Ramio
jo vandenyno, • n u o Tolimųjų 
šiaurės salų iki Vidurinės A- 
zijos ir Užkaukazės oazių. Ir 
didžiulėje mūsų žemėje gyve
na vieninga tarybinių tautų 
šeima — daugiau kaip 100 
tautų ir tautybių! Jas jungia 
vieningas tikslas—sukurti ko
munistinę visuomenę.

Didžiojo Spalio pergalės 
dėka mūsų šalyje visam laikui 
buvo likviduotas nacionalinis 
nelygiateisiškumas, susi kūrė 
valstybė, kuri savo pavyzdžiu 
rodo visoms tautoms kelią, 
kaip išspręsti nacionalinį klau
simą, susijungti joms į vienin
gą brolišką ir darnią šeimą.

Buržuaziniai ideologai visa
da teigdavo ir dabar teigia, 
kad nacijų kova nepašalina
ma ir esanti amžinas istorijos 
dėsnis. Išnaudotojiškoje visuo
menėje, pagrįstoje privačia 
nuosavybe ir žmogaus engimu 
kito žmogaus, taip ir yra, To 
pavyzdys—neseniai buvę įvy
kiai Los Angele, rasistų siau
tėjimas Pietų Afrikos Respub
likoje ir daug kitų faktų. Ka- 

i pitalistiniai gamybiniai santy- 
I kiai skiria tautas, skleidžia jų

tą milžinišką darbą išvalyti lūšnynus, atremontuoti' se
nus pastatus ir pastatyti naujų žemomis nuomomis butų, 
naujų mokyklų ir techninių bei mokslinių lavinimo cent
rų, kultūrinių ir rekriacijos vietovių, ypač mūsų vai
kams ir jaunuoliams.

Kuomet eina kalba apie ginklavimąsi ir karą, visa
dos pakankamai pinigų. Bet kuomet reikia tikrai kovoti 
prieš skurdą, valdžia pradeda taupyti, ekonomizuoti.

Ši šalis yra turtinga. Didžiosios korporacijos nieka
dos nėra turėjusios tokių gerų laikų. Nuo 1961 metų jų 
pelnai paaugo ne mažiau kaip 68 procentus. O juk tie 
pelnai parėjo iš liaudies darbo. Didelė jų dalis parėjo iš 
diskriminacijos. Apdraudos kompanijos ir bankai yra 
stambiausi šalies lūšnynų savininkai.

Federalinė valdžia Los Angeles miesto Watts rajoną 
paskelbė nelaimės sritimi, kad galėtų gauti greitos para
mos iš nepaprastųjų statybos ir darbų fondų. Bet to ne
užtenka. Kiekvienas lūšnynas ir kiekvienas getas turi 
būti paskelbti nelaimės rajonais. Mes negalime laukti 
kol jie bus paversti pelenais prispaustų žmonių pagiežos 
ir pasipiktinimo ugnies. Mes turime turėti visašališką 
greitąjį planą pašalinimui getų ir lūšnynų visoje Ameri
koje ir aprūpinimui jos žmonių darbu su pragyvenimui 
reikalingomis algomis ir žmoniškais žemomis nuomomis 
butais.

Jeigu kokia nors gamtinė nelaimė mūsų kraštą ištik
tų, mes juk griebtumės darbo be jokio atidėliojimo ir su 
didžiausiu ryžtu. Mes sukeltumėme reikalingas lėšas to
kios nelaimės pasitikimui. Nemažiau mes turime susirū
pinti baisiomis sąlygomis, kuriose žmonės gyvena Ame
rikos lūšnynuose.

Nebegalima delsti. Atsakymas glūdi ne padidinime 
policijos jėgų arba FBI (Federalinio Investigacijos Biu
ro). Atsakymas glūdi ne piršime kantrybės bei panaudo
jime kovai su skurdu skirtų lėšų papirkimui getų vado
vų, kad jie nuramintų tuose getuose žmones. Tokios poli
tikos laikosi imperialistai suvaldymui savo kolonijų 
žmonių. Ji negali laimėti mūsų užsieninėje politikoje. Ji 
niekados nelaimės prieš prispaustas žmonių mažumas ša
lies viduje.

Mr. Prezidente, aš rašau jums šitą atvirą laišką to
dėl, kad reikalinga greita veikla dabar. Nutrauk karą 
prieš Vietnamo žmones! Pašvęsk bilijonus dolerių gyve
nimui, o ne mirčiai! Paskirk nemažiau kaip 15 bilijonų 
dolerių greitosios statybos reikalams! Imkis griežtų prie
monių sulaikymui teroro ir prievartos prieš negrus pie
tinėse valstijoje! Pravesk federalinį ištyrimą policijos 
brutališkumo ir rasistinės įtakos mūsų įstatymų prave- 
dimo agentūrose! " \

Tokie yra reikalavimai ne tiktai Amerikos negrų, 
bet ir milijonų baltųjų. Pašalinti lūšnynus, kovoti prieš 
skurdą, atstatyti mūsų miestus, — naudinga visiems 
Amerikos žmonėms ir yra priešdepresinės priemonės, ku
rios tarnauja patiems geriausiems tautos interesams ir 
pasaulinei .taikai.

Laikas veikti dabar, Mr. Prezidente!

tarpe antagonizmą, priešpa
stato jas vieną kitai.

Kitaip yra socializmo sąly
gomis. “Socializme*, — rašė 
Leninas,—organizuodama* ga
mybą be klasinė* priespaudos, 
užtikrindamas gerovę visiems 
valstybės nariams, tuo pačiu 
duoda visišką laisvę gyvento
jų ‘simpatijoms’ ir kaip tik 
dėl to palengvina ir milžiniš
kai paspartina nacijų suartė
jimą ir susiliejimą.”

TSRS tautų draugystės stip
rėjimas — socialistinės visuo
menės vystymosi dėsnis. Tai 
išplaukia iš to fakto, kad dau
gelio tautų susivienijimas mū
sų socialistinėje valstybėje ati
tinka jų svarbiausius ir pa
grindinius politinius, ekonomi
nius bei dvasinius interesus.

Suminėjęs visos eilės ma
žesnių tautų suklestėjimą 
tarybinių tautų šeimoje, 
laikraštis dėsto:

Nuolat stiprėja Tarybų ša
lies tautų politiniai savitarpio 
ryšiai. Vystantis socialistinei 
demokratijai, kyla politinis 
tautų aktyvumas ir didėja 
bendradarviavimas. Valstybės 
organuose — nuo vietinių Ta
rybų iki TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos, daugybėje visuome
ninių organizacijų dirba visų 
Tarybų Sąjungos tautų atsto
vai, bendrai spręsdami įvai
riausius visuomeninio gyveni
mo klausimus.

Stiprėja TSRS tautų kultūri
niai savitarpio ryšiai. Kiekvie
na iš jų turi istoriškai susida
riusią kultūrą, kurios pagrin
du, laimėjus socializmui, išaugo 
nacionalinė socialistinė kultū
ra. Broliškosios tautos dosniai 
dalijasi savo kultūrinėmis ver
tybėmis, turtindamos vienos 
kitas ir taip kurdamos daugia
nacionalinę socialistinę tarybi
nės liaudies kultūrą. Mokyk
lose, aukštosiose mokyklose ir 
technikumuose lygiateisiškais 
pagrindais drauge mokosi visų 
tautybių atstovai. Visa tai dar 
labiau vysto tautų savitarpio 
pasitikėjimą ir gerbimą.

Vieninga visoms mūsų šalies 
tautoms ideologija — marksiz- 
mas-leninizmas, kurią vis la
biau įsisavina tarybiniai žmo
nės, idėjiškai cementuoja ta
rybinių tautų draugystę.

“Pravda” kreipia dėmesį 
į tai, kad Tarybų Sąjungos 
vaidmuo nūdieniame pasau
lyje yra labai didelis. Skai
tome:

Tarybų šalies tautos dirba 
kuriamąjį darbą. Jos suinte
resuotos, kad žemėje būtų tai
ka. Tačiau taiką reikia ginti 
ir stiprinti. Tai ypač svarbu 
pabrėžti dabar, kai sustiprėjo 
agresyvūs imperializmo sieki
mai, kai Amerikos imperialis
tai sukėlė agresiją
alistinį Vietnamą . Kuo stip
resnė TSRS tautų 
tuo tvirtesnė tika.

Taip pat negalima pamirš- 
/.ti, kad į Tarybų Sąjungą — 

pirmąją pasaulyje socializmo 
šalį, į santykius, susiklosčiu
sius tarp mūsų šalies tautų, 
žiūri kaip į pavyzdį viso pa-1 
šaulio tautos, ypač tautos, iš
sivadavusios iš imperializmo 
priespaudos. Tai reiškia, kad 
stiprinti brolišką TSRS tautų 

, draugystę — labai svarbi in
ternacionalinė kiekvienos Ta
rybų respublikos pareiga.

Suprasdami, kokią revoliucio- 
nizuojančią reikšmę turi pir
mosios socializmo šalies tautų 
draūgystė, imperialistai įvai
riausiais būdais stengiasi ją 
apšmeižti. Jie nesiliauja mė
ginę atgaivinti nacionalinę ne- 
santaiką tarp mūsų tautų. 
Bergždi mėginimai! Vis dėl
to mes turime jų neišleisti iš 
akių, dirbdami mūsų ideologi
nį darbą, atminti, kam galė
tų būti naudingi bet kurie na
cionalistinių atgyvenų ir ne
santarvės pasireiškimai.

Reikią ir ateityje laikytis 
kurso — visapusiškai vystyti 
visų tarybinių nacijų ekonomi
ką bei kultūrą, siekti jų glau
daus bendradarbiavimo su le
nininės tautų draugystės vė
liava.

prieš soci-

J. GRIGIŠKIS *

ĮVAIRIAIS MAUSIMAIS*
žingeidūs siuvėjo 

pasakojimai
Tūkstančiai amerikiečių 1 

lietuvių yra paragavę dra
bužių siuvėjo amato. Šimtai 
lietuvių ir dabar siuvėjais 
tebedirba.

Siuvėjai yra matę, pergy
venę visko — šilto ir šalto. 
Jų amatas nėra rožėmis 
nusagstytas. Imigrantams 
“aukso šalyje” gyvenimo 
pradžia buvo sunki. Daug 
vargo ir rūpesčių jiems te
ko panešti.

Prieš 50 metų, kuomet 
siuvėjų pramonėje nei prof
sąjungos (unijos) nebuvo, 
nei valandų niekas neskai
čiavo, siuvėjo dalia buvo 
vargų vargais nusegiota.

Apie sunkią siuvėjo dalią 
galime pasiskaityti 272 
pusi.- knygoje “Tates of a 
Tailor” (Siuvėjo pasakoji
mai. Knygos autorius Sa
mas Liptzinas — pats imi
grantas, pats sunkiai dir
bęs mažoje “prakaitinėje” 
siuvykloje, kovojęs prieš 
sunkias siuvėjų darbo sąly
gas ir mažas algas, organi
zavęs United Garment 
Workers profsąjungą, vė
liau Amalgamated Clothing 
Workers profsąjungą, joje 
iškilęs į vadovybę, vėliau už. 
pažangųjį veikimą iš prof
sąjungos išmestas.

Savo knygoje, išverstoje 
iš žydų kalbos į anglų, S. 
Liptzinas , sut alpina 66 
trumpus apsakymus iš tik
rojo siuvėjo gyvenimo ir 
bendrųjų kovų, kurios paė
mė nemažai aukų, iki buvo 
laimėtas profsąjungos pri
pažinimas. Artistas • Wil
liam Gropper savo iliustra
cijomis knygą gražiai pa
puošia.

Buvęs siuvėjas Liptzinas 
turi nepaprastų gabumų 
trumpoms * apysakait ė m s 
rašyti, panašiai kaip kadai
se rašydavo pagarsėjęs O’ 
Henry, ir žydų garsusis ra
šytojas Sholom Aleichem. 
Žydų kalba Liptzinas' jau’ 
yra parašęs net 28 knygas. 
Tai vis apsakymai iš tikro
jo žmonių gyvenimo ir jų 
kovų.

Kas gi gali geriau at
vaizduoti darbo žmo n i ų 
buitį, kaip tas, kuris ne tik 
savomis akimis ją matė, bet 
ir pats pergyveno? Tad jo 
knyga, atvaizduojanti nuo
gą siuvėjo buitį, tikrai žin
geidi pasiskaityti.

draugystė,

vęs, atsisakytų su Kongre
su ir piliečiais skaitytis? 
Jis galėtų patapti diktato
riumi.

Vienatinė priemonė su
laikyti prezidentą nuo pa- 
tapimo diktatoriumi, sako 
minimas laikraštis, tai 
Kongreso galia prezidentą 
apkaltinti (impyčinti) ir iš 
vietos pašalinti, jeigu jis 
nebesiskaitytų su Kongresu 
ir federaliniais įstatymais. 
Bet kas bus tuomet, jeigu 
prezidentas panaudotų sa
vo diktatūrą ir prieš Kon
gresą, jį išvaikyd a rrffes, . 
kaip yra pasielgę dangtis 
kitų šalių diktatorių?

Kaip mes nekalbėtume, 
kuomet prezidentui sutei
kiamos neribotos galios, 
tuomet demokratijai susida
ro rimtas pavojus.

d

Turtingiausia bažnyčia 
pasaulyje

Romos katalikų bažnyčia 
yra turtingiausia visame' 
pasaulyje. Nei viena kita 
religinė sekta savo turtu 
negali pasilyginti su Vati
kano turtu.

Italijos vyriausybės gin
čiuose su Vatikanu dėl tak
sų mokėjimo paaiškėjo,
šiuo metu Vatikano tuntas 
siekia 5 bilijonus ir 6 fffili- 
jonus dolerių. Bet tai nėra 
visas Vatikano turtas. Va
tikanas turi savo turto dau
gelyje kitų valstybių.

Vatikano investmen tai 
siekia milijonus dolerių 
tarptautiniuose bank u o s e, 
įvairiose korporacijose, 
transportacijos kompanijo
se. . ' ■

Reikią taipgi atsiihinti, - 
kad visos bažnyčios su Visu 
turtu, kur jos bebūtų, yra 
vyskupų kontręlėje ir Va
tikano žinioje.

Anglijos bažnyčia yra se
kanti turtingiausia —turin
ti apie 580 milijonų dolerių 
turto. Kitos religinės jpk- 
tos nėra tiek turtingos.^.VV0 AlVlCl vlvll vUCJL

Romos katalikų bažnyraa, 
kaip matome, moka daug 
sėkmingiau savo biznį ope
ruoti ir tuo daug daugiau 
turto susikrauti. “Dievo 
garbei” aukos plaukia į 
tarptautinius bankus, į fi
nansines firmas. Plataus 
pasaulio katalikai padeda 
Vatikanui susikrauti milži
niškus turtus. Tik iš socia- 

-! listinių kraštų Vatikanas 
įiegali pasipiningauti..

Demokratija ar diktatūra
Daugelis amerikiečių tik

rai susirūpinę, kas dabar 
darosi Washingtone. Kuo
met prezidentui suteikia
mos diktatorinės galios už
sieniniais reikalais, kuomet 
prez. Johnšonas šiuo metu 
turi daugiau galios negu 
bet kuris kitas valdovas 
pasaulyje, tai daugelis ame
rikiečių teiraujasi, kur link 
mes einame, ar demokrati
ja jau laipsniškai užleidžia 
savo vietą diktatūrai.

Tuo v svarbiu klausimu 
smarkiai prabilo bankinin
kų dienraštis “The Wall 
Street Journal”. Susirūpi
nusiai to dienraščio redak
torius teigia, kad preziden
tas Johnsonas šiuo metu 
turi daugiau galios negu 
bet kuris pirmiau buvęs 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas yra turėjęs. Tas 
diktatorinės teises prezi
dentui suteikė Kongresas. 
Kas galėtų atsitikti, jeigu 
prezidentas, tomis totalita
rinėmis teisėmis apsiginkla-

GĖRIMAS IR VĖŽIO 
LIGA

New London, N. H. ' 
D r. Mil ton Terris, iš New 
Yorko medicinos kalegijos, 
ir Dr. A. Z. Kelleris, sako, 
kad didelis alkoholio gėri
mas gimdo vidurių vėžiOrfl-gą. . . j

Jie ištyrė apie 600 vėžio 
ligonių.

Don 
ko-

AR TEISYBĖ?
Glaucester, Mass. — 

Guy, Associated Press 
respondentas, rašo, kad At
lanto vandenyne žvejoja 
apie 350 Tarybų Sąjungos 
laivų ir laivelių, ant kurių 
yra 30,000 žvejų.

Jis rašo, kad TSRS žve
jai dukart tiek pagauna žu
vų, kaip JAV žvejai.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė padėkojo Jungtinėms 
V aisti j oms už kvie t i m$ 
prisiųsti erdvių užkarifrn- 
mo specialistus į “Gemini- 
6” iššovimą, bet TSRS ne
dalyvaus.
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I don’t profess to be much
.> correspondent, but I 

would like to write about 
some of my experiences and 
something about the people 
and the country that I have 
come to love... beau t i f u 1 
Lithuania.

.1 will never forget the 
beautiful day our plane 
landed in Vilnius. As we 
stepped out, it seemed like 
the whole country was 
there to greet us. Many 
young people were dressed 
in national costume hurry
ing to present us with arms 
full of flowers and cups of 
midus, welcoming us to 
their country. Many digna- 
taufss were also there, and 
af^er heartwarming speech
es by them, and also by | 
members of our own 
group, I could see in the 
background, hundreds of 
relatives waiting to greet 
their loved ones from Amer
ica. As I walked toward 
them, the tears began to 
flow freely, and I knew 
then why my mother was 
anxious to make her second 
trip to visit her homeland.

Tite next few days were 
spent in preparation for 
Dainų Šventė. This festival 
was most important to me i 
because of my association 
with the chorus and because 
w#, too, were going to par
ticipate in this greatest of 
all Song Festivals. At the 
dress rehearsal the night 
prior to the Festival, we 
walked into Vingio Park 
not knowing just w-h-a-t to 
expect. A thunderous ova
tion by 19,000 singers greet
ed us, and at this point my 
legs trembled, not knowing 
just which direction to turn. I 
Luckily, we were promptly 
seated, presented beautiful 
flowers and sat with fast 
beating hearts and eyes 
wide open as these very in
spiring singers began their 
final rehearsal. I couldn’t 
believe my ears. Dainų šven
tė must be called a “Spect
acular.” I have never heard 
1ft,000 voices sound as one, 
I have never seen so many 
conductors work with such 
enthusiasm, and at this 
point, I must give much 
credit to our conductor M. 
Stensler, who, with head 
high, climbed to the podium, 
raised her hands and did 
such a fine job in leading 
this group in the song, 
“Mergužėle Lelijėle.” Our 
own group of twenty-four 
singers, led to the platform 
by Composer Povilas Ta- 
muliūnas, were proud to be 
in the front row, also sing
ing under Mildred’s excel- 

\ lent direction. The organiz- 
. ation of this Festival was 

very obvious to us all as 
everything was done just 
4ike clock-work. The rest of 
tne evening I sat with a 
lump in my throat and 
tears in my eyes, listening 
to music with meaning, with 
vigor, and the love for Lith- 

, uanian music. I said to Eva 
Mizara, who was sitting 
near me, that just seeing 
Dainų šventė made my 
whole trip worthwhile.

The next day we were all 
invited to a stadium of 
enormous size to view the 
Dance Festival, which al
so had special meaning 
to me as my cousin was 
a dancer in the group 
of Modern Ballroom Dan
cers. I have never before 

so many beautiful and 
colorful costumes, so many 
energetic young dancers at 
one time, such precision

My Experiences
In Lit!

dancing, and so many dif
fer e n t orchestras accom
panying them. I must not 
forget to give high praise 
to the “Old Timers Group” 
of dancers, who, with proud 
hearts and feet, added so 
much humor to this very 
joyous event.

That evening, we were all 
invited to a party given by 
General Karvelis who, in so 
many ways, helped to make 
our stay in Lithuania so 
pleasant. We enjoyed a 
very delicious five-course 
dinner and the opportunity 
to meet other Lithuanian 
tourists from Canada, Eng
land and Scotland. My sis
ter-in-law, Irene Janulis, 
and I did some impromptu 
singing, without any accom- 
paniment, and then our 
faithful friend and accom
panist, Algimantas Lopas, 
found an accordian, and 
that was all that was need
ed for a round of dancing. 
The evening ended as it 
usually does in Lithuanian 
circles, with everyone join
ing in song.

A few days later, my 
mother and I left on a jour
ney to visit her homeland 
where she lived as a young 
girl. Many relatives and 
friends gathered, talking 
with eagerness, remember
ing the days of their youth, 
laughing with merriment, 
and just plain having a real 
good time. I must add that, 
by this time, my Lithuanian 
language was very much 
improved. Seeing the beau
tiful countryside where my 
mother was born, again 
brought tears to my eyes, 
as now, for the first time, 
I really understood all the 
stories about Lithuania my 
mother told me as I was 
growing up. My aunts and 
uncle and cousins are all won
derful, honest, hard work
ing people, and after being 
so happy with them, it was 
very hard for me to part 
with them.

Our group next traveled 
to Palanga, a truly beauti
ful resort area by the sea. 
This is a lovely city with 
its beautiful clean beaches, 
modern buildings and gar
dens of colorful flowers 
everywhere. While in Pa
langa, we were invited to 
listen to a program put on 
by the boys chorus, “Ąžuo
liukai.” These young men, 
under the direction of H. 
Perelšteinas, were just won
derful, with their smiling 
faces, their big voices and 
their variety of songs two of 
which they sang in Amer-
ican. They, in turn, invited 
our group to entertain them, 
which we enjoyably did. 
Irene and I sang an Amer
ican song for them which 
they seemed to like, even 
though many of them may 
not have understood, what 
the song was about. Later 
we enjoyed a feast fit for 
kings, prepared by members 
of the “Ąžuoliukai,” and 
the evening ended in com
munity singing and warm 
friendliness. My only regret 
in Palanga is that I did not 
get to swim in the beautiful 
area as there was inclement 
weather.

The next day, Mildred 
Stensler, Irene and I parted 
from the group for the day 
and were taken to see the 
beautiful Sand Dunes of 
Nida. We traveled part way 
by ferry and part way by

and Impressions

bus, chauffeured by our 
very faithful Vytautas. Our 
very amiable and experi
enced guides for the day 
were S. Sverdlovas, A. Ke
penis J. Lingys and P 
Tamuliūnas. They gave us 
a very interesting tour, and 
we saw many holiday 
homes among the pine 
woods, tourists camps, fish
ermen’s cottages, white 
beach sand, and the most 
beautiful sand dunes 
stretching as far as the eye 
could see. While there, we 
also visited the home of the 
renowned German writer, 
Thomas Mann, who resided 
for some time at Nida. We 
enjoyed a picnic lunch of 
dark bread, smoked eel, half 
sour pickles, and that day, 
truly was a memorable one 
for us all.

The next stop on our 
itinerary was Druskinin
kai, famous for its many 
health sanatoriums. After 
visiting the many health 
sites and hearing talks by 
various physicians, a con
cert was arranged for our 
group. The entertainment 
was furnished by the “Est
radinis Orkestras”.which, in 
my opinion, is as fine a jazz 
orchestra as I have heard in 
a long time. Irene and I 
were really surprised to 
hear such modern jazz be
ing played by a Lithuanian 
orchestra. Under the direc
tion of Mildred Stensler, 
our chorus and soloists then 
entertained the audience 
with much satisfaction. 
Irene and I agreed that it 
was very easy to sing for 
the audience, because by 
the looks on their faces, 
you could tell that they 
were warm and friendly 
and very eager to hear 
songs by American Lithua
nians, many of which were 
new to their ears. The 
audience was warm with 
their applause for the cho
rus and all the soloists. 
That same evening, at our 
very lovely tourist restau
rant, while having dinner, 
we were honored at our 
table by the presence of 
the Mayor of Druskininkai 
and his wife, and it was 
indeed an unforgetable 
night. There was much dan
cing, with music furnished 
by an orchestra, impromptu 
singing, many refreshments, 
and never to forget, the 
warm friendship everyone 
had for each other. No mat
ter where we turned, there 
was always a smiling face 
and a welcome hand to greet 

Dainų šventė Vilniuje. Dainuoja Lietuvos moterys.

us, wanting to make our 
visit a pleasant experience.

The city of Kaunas was 
the next stop in our travels. 
Not only do I have happy 
memories of this city, but 
sad ones, too. The tour of 
the city that we took, 
brought us to the 9th Fort 
Memorial Museum where the 
Hitlerites murdered more 
than 80,000 people. The 
walls of the fort still bear 
inscriptions in Lithuanian, 
Russian, Polish, French and 
other languages, made by 
people who died in this fort. 
This visit brought a note of 
sadness to everyone. Turn
ing to a more pleasant 
event, the Kaunas Saviveik
lininkai invited us to join 
them in a “get acquainted” 
dinner. We were wined and 
dined very graciously, and 
after speeches by members 
of their group and also our 
group, th’ė mood once again 
turned to that of a musical 
nature. Adjourning to an
other room, accompanied 
(on the accordion) by be
loved accompanist A. Lopas, 
Irene and I once again were 
asked to sing our songs and 
we were truly gratified by 
their warm applause for us. 
This was followed by dan
cing and then another ac- 
cordianist played wth such 
enthusiasm that everyone 
could not help but join in 
song, including Mr. J. Šid
lauskas, Kauno Radio Ban
ga Chorus director, who 
sang with much vitality.

Our tour of Lithuania 
soon coming to an end, we 
arrived back in Vilnius the 
next day, tired, but very 
happy and truly satisfied. 
That evening was both a 
happy and sad occasion, as 
it was a farewell party for 
all of us, attended by the 
President of Lithuania and 
many other high officials. 
Happiness was all around 
us as there were many 
farewell toasts, speeches of 
memorable experiences in 
Lithuania, followed by songs 
from our chorus and solo
ists, and then an orchestra 
provided music for dancing. 
The sad part was the end of 
the evening, knowing that 
this was the last time we 
would be with many of 
these wonderful people/

The next day was spent 
in preparation for our tele
vision appearance. Irene 
and I were very nervous 
that day, as this was an 
entirely new experience for 
us. At the studio, tension 
began to mount, as we were 
given many various in
structions by the TV of
ficials, but once the actual 
program began, all the ten

sion disappeared, and our 
director Mildred Stensler 
said she was very pleased 
and very proud of the fine 
job we all did.

That same evening, my 
mother, Mrs. Žilinskienė, 
Irene and I dined with Mr. 
V. Zenkevičius and Romas 
Petrauskas and his lovely 
and very helpful wife Da
lia. It was there that I made 
a promise to them and to 
myself that I would very 
soon once again return to 
the country and people I 
have come to love, beauti
ful... beautiful... Lithua
nia. It may be very hard 
for some people to under
stand this statement com
ing from an American 
born, living in America all 
my life, but everything I 
say comes truly from my 
heart.

The next morning was ve
ry sad indeed, as it was the 
day of our departure from 
Vilnius. As our plane left 
the runway, I waved my 
final and tearful good-bye 
to all my beloved relatives 
and so many new and dear 
friends. It was a good-bye 
for now, but not forever.

I would like to extend 
sincere thanks and appreci
ation from my mother, He
len Žilinskienė, my sister- 
in-law, Irene Janulis, and 
myself for our lovely Dai
nų Šventės costumes that 
were given to us by the Me
no Saviveiklos Kolektyvas. 
I would also like to express 
my warm thanks to the 
many composers, directors, 
writers, accompanists, sing
ers, dancers and Cultural 
Ministers, who made our 
stay in Lithuania one that 
will live in my heart for
ever. May your beautiful 
Lithuanian music be heard 
for many many years to 
come.

Lastly, I woul like to give 
sincere thanks to the LMS 
and Mildred Stensler for 
their hard work in the or
ganization of this trip.

If I may, I would like to 
add that Irene and I did 
not go directly home with 
the rest of the group. We 
continued our travels to 
Helsinki — Finland, Stock
holm—Sweden, Copenhagen 
— Denmark, Munich — Ger
many, and to Milan and 
Lake Como — Italy. There, 
too, we saw many beautiful 
and interesting sights, and 
met many wonderful and 
friendly people, but there 
was not another country 
that left us with such 
everlasting and warm im
pressions as Lithuania did.

Helen Janulytė Smith
Worcester. Mass.

Miami, Fla.
Uraganui “Betsy” 

tik praėjus
Paprastai vasarą, prade

dant birželio mėnesiu, čia 
prasideda uraganų sezonas. 
Šiemet pasirodė vėliau. Jie 
pradžią gauna Atlanto van
denyne apie saliukes kaip 
San Salvador ar dar toliau. 
Kartais pašturmavę Atlan
te ir numiršta, bet tūli įsi
gali šturmuoti iki sausže- 
mių, Floridos ar kitur.

“Betsy” maršavo gana il
gai ir pasilsėdama. Jau 
prieš Labor Day buvo pra
nešta, kad galim ramiai 
šventes praleisti, nes “Bet
sy” praėjo pro Floridą ir ne
bus pavojaus. Bet ji, pasil
sėjus dieną vietoj, sumanė 
grįžti prie Floridos. Ir jau 
pirmadienį gavom praneši
mus, kad jinai jau artinasi 
prie sausžemio ir yra pavo
jingas uraganas: labai di
delis vėjas ir vanduo smar
kiai kyla. Įspėta, kad arčiau 
vandens žemose vietose gy
venantieji išeitų į sauges
nes vietas.

Labai nukentėjo Miami 
Beach, nes vėtra pripūtė 
daug vandens į hotelius ir 
namų vidų. Daug langų iš
daužyta, kai kur ir sienas 
išvertė. Kadangi buvo ge
rai persergiami, tai žmonių 
gyvasčių, rodos, čia žuvo 
nedaug, kai kas sužeista.

Toliau nuo vandens gyve
nantieji mažiau nukentėjo, 
tačiau ir ten buvo medžiai 
išvartyti, vaisiai sunaikinti, 
nes nenunokusius nukrėtė, 
sudaužė. Dar daug vietų 
šviesų neturim namuose ir 
ant gatvių, nes miesto dar
bininkai nespėjo atsteigti.

Socialio Klubo narė S. 
Danis turėjo akies ope
raciją, bet jau yra namie 
ir gerai sveiksta. Linkiu 
greitai pasveikti ir vėl kar
tu su mumis dalyvauti, i 
Abudu Daniai yra labai 
darbštūs mūsų klube ir jie 
labai reikalingi.

Kitų sergančių klubiečių 
nežinau padėties, tai kiti 
draugai apie juos parašys.

Saulutė

Lawrence, Mass.
Senatorius T. Kenedis 

pranešė, kad federa line 
valdžia Laurenčiaus 
miestui paskyrė $3,683,365 
naujų gyvenamųjų namų 
statybai. Pagal planą, sta
tyba užims apie šešius hek
tarus >— seni namai, iš 
Hempshire, O a k, E 1 m, 
Chestnut, Maple ir kt. ap
linkinių gatvių bus išgriau
ti, o jų vieton bus pastatyti 
nauji namai. Iki sekamo pa
vasario iš šitų senų namų 
gyventojai turės išsikelti 
kitur gyventi. Iš viso bus 
nugriauta, sako praneši
mai, apie 212 “praperčių”. 
Gyventojai turi iš anksto 
pasirūpinti ateitimi.

Darbo Dieną teko netikė
tai būti tarptautiniame pik
nike Brocktone. Atvyko A. 
ir M. Kazlauskai su A. Na
vicku, pasiėmė mane ir J. 
U. Kovei, na, ir visi kartu 
nuvykome. Žmonių buvo 
nedaug dėl priežasties kitų 
piknikų. Bostoniškės drau
gės gaspadinės turėjo pri
gaminusios skanių valgių. 
Nemažai mūsų gerų žmo
nių paaukojo pikniko reika
lams — tūli net po šimtinę 
davė. Garbė jiems. Pinigai 
labai reikalingi apsigyni
mui.

Turėkime mintyje, kad 
rugsėjo 19 d. pas draugus 
Kazį a u s k u s, Hjaverhill, 
Mass., įvyks LLD kuopos 
pramoga. Reikia rūpintis, 
kad šis parengimas būtų 
sėkmingas, o jis bus, jei visi 
rūpinsimės, ir jei ten būsi
me. Prasidės 1:30 v. popiet. 
Vieta: 74 North Main St., 
Haverhill, Mass. Pasimaty
sime!

S. Penkauskas

Camden, N. J.
Apsilankius pas Camde- 

no ir apylinkės senus drau
gus labai liūdna, kad Cam- 
dene senųjų lietuvių beveik 
neliko. Dar iki šiol vis lai
kėsi Bakšių šeima. Tai seni 
pažangaus judėjimo vetera
nai, “Laisvės” skaitytojai ir 
LLD nariai. Čia mes laiky- 

1 davome LLD kuopos susi
rinkimus. Bet štai Uršulė 
Bakšienė yra sunkiai ser
ganti ir sakė, kad kuopa 
ten jau negalės laikyti susi
rinkimų. Tai sudarys kuo
pai keblumų.

Aplankiau Joną Shinkū- 
ną, gyvenantį Col 1 i n gs- 
wood, N. J. miestuke, apie 
12 mylių nuo Camdeno. J. 
Shinkūnas gyvena vienui 
vienas, dar suvis neseniai 
mirė jo žmona. Labai nuo
širdus draugas, darbininkų 
spaudos rėmėjas. Jis turi 
labai gražų namą ir didelį 
daržą, medžiais ir gėlėmis 
apsodintą. Jis sako: būsiu 
jau 77 metų, turiu dvi duk
teris, žentus ir 7 anūkus, 
kai kurie jau lanko kolegi
jas. Ir taip besikalbant, Jo
nas padeda ant stalo 50 do
lerių ir sako: tai, drauge, 
bus paminėjimas 50 metų 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos ir kartu vedybinio gy
venimo 50 metų. Deja, sa
ko J. Š, dar trūko 3 dienų, 
kai mirtis išskyrė mano 
draugę.

1 Reiškiu širdingą užuo
jautą draugui J. Shinkūnui 
netekus draugės, ir didelis 
ačiū už gražią auką.

Beje, draugas Shinkūnas 
pasipirko 3 knygas “Lithu
ania Past and Present”, su
mokėjo po $2. Sako: aš tu- 
riu žentą italų tautybės, 
geras žmogus ir labai do
misi apie Lietuvą, tai ti
kiuosi, kad knygos bus 
jiems naujanybė.

A. J. Pranaitis

DAUG ŽUVIES
Klaipėda.—Daugiau kaip 

20 rūšių žuvų Baltijos, 
Šiaurės jūrose ir Atlanto 
vandenyne gaudo Lietuvos 
žvejai. Didžiausia dalis va
saros mėnesiais sugauna
mos žuvies pristatoma į 
krantą šviežiai sūdyta ir 
šaldyta.

Nuo metų pradžios Lie
tuvos žvejai sugavo dau
giau kaip milijoną dvigubų 
centnerių žuvies.

(Centneris yra 220 ame
rikoniškų svarrų.)

ŽAIBO JĖGA
Žaibas ir perkūnas, • tai 

dvynukai. Paprastai žmo
nės sako: “Perkūnas užmu
šė”, turėdami mintyje žaibo 
trenksmą. Trenksmas - gar
sas neturi jėgos, tai tik 
žaibo jėgos atgarsis. Jėga 
eina su žaibu. Žaibo jėga 
yra milžiniška, nuo kelių 
milijonų iki bilijono voltsų.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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S. Zavis

Iš keliones po Europą ir Tarybų Sąjungą
Mes keturi miamiečiai: 

Jonas Koch, jo žmona Ma
rie, aš ir mano žmona Bar
bora dėl tam tikrų priežas
čių nutarėm vykti į Europą 
laivu. Gegužės 13 d. pasie
kėme New Yorke laivo 
“France” prieplauką ir tuoj 
po pietų išplaukėm Euro
pos link. Diena saulėta. Jū
ra rami. Laivas labai puoš
nus. Kelionė laivu šiais lai
kais, tai keleto dienų nenu
trūkstamas balius.

Ant rytojaus ryte lijo lie
tus ir jau buvo šalta ir jūra 
audringa. J. Koch prieš sė
dant į laivą gyrėsi, kad jį 
jūros liga neįveikia, tai jis 
ir vaistais neapsirūpino nuo 
to. Betgi žiūrim, kad po 
pusryčių jau pamėlinavu- 
siais poakiais skubinasi į 
savo kambarį. Pradėjo im
ti vaistus, ir viskas pasitai
sė. Visi kiti išlikome sveiki 
ir linksmi.

Pirmieji įspūdžiai
Po penkių dienų nenu

trūkstamų pramogų pasie
kėme La Havre Prancūzi
joje. Iš ten traukiniu va
žiavome į Paryžių.

Prancūzijos laukai duoda 
labai jaukų vaizdą. Tarp 
daugelio mažų ūkių matosi 
ir didelių.

Vidurys gegužės mėnesio, 
visi pasėliai jau žaliuoja, 
kiti gerokai paaugę. Kiek
vienas ūkininkas turi po 
kelis sklypus, užsėtus skir
tingomis pasėlių rūšimis. 
Rubežiai ūkiij apsodinti 
ruožais medžių bei krūmų. 
Ištisai visa žemė yra užsė
ta ir maži užkampiai dar
žovėmis apsodinti. Trobe
siai yra visokie. Yra dide
lių ir gražių, bet yra daug 
ir gana skurdžiai atrodan
čių.’

Pravažiuojamuose mies
tuose matosi didesnių bei 
mažesnių fabrikų.

Paryžiuje apsinakvojome 
viešbutyj “Terminus”.. Kol 
viską susitvarkėmė, bu
vo jau 10 vai. vakare. Išė
jome pasivaikščioti po mies
tą. Oras buvo gana šaltas, 
tai nebuvo malonumo ilgai 
vaikščioti ir gėrėtis miesto 
vaizdais.

Ryte mūsų moterys nuėjo 
į krautuves ieškoti pirkinių, 
o mudu su Jonu nuėjom 
tvarkyti tolimesnės kelio
nės reikalus.

Vidurmiestyje žmonių ju
dėjimas didelis. Visi bėga. 
Iš busų, iš Metro stočių mi
nios žmonių liejasi nenusto
jamu srautu. Taxi ir pri
vačios mašinos neriasi gat
vėmis galvotrukčiomis.

Tolimesnėn kelionėn
Paryžiuje dažnai matai 

krautuvių su rusiškais var
dais iškabomis. Taipgi są
raše kavinių ir naktinių 
klubų matosi rusiškais var
dais, taipgi balalaikų orkes
trų bei dainininkų ir kome- 
dijantų rusiškais vardais. 
Vis tai, mat, vaisiai Rusijos 
revoliucijos. Pabėgėliai nuo 

. jos prisitaikė visur kaip 
nors pelnyti kasdieninę sau 
duonelę.

Paryžių apleidome 3 vai. 
popiet ir važiavome Belgijos 
link. Išorinis Belgijos vaiz
das nesiskiria niekuo nuo 
Prancūzijos.

Traukinys bėga labai grei
tai. Rubežiaus inspekcija— 
tik dokumentų patikrini
mas.

Artinantis prie Vokietijos 
, . jau matosi daug stambių

arti- 
kurį

fabrikų ir vietomis supilti 
augšti minkštosios anglies 
kalnai.

Į Vokietiją atvažiavom vi
dunaktį. Čia jau griežtesnė 
rubežiaus inspekcija. Čia 
jau nori žinoti, kiek pinigų 
su savim turi.

Kadangi mūsų bilietai bu-, 
vo tiesiai į Maskvą, tai mū
sų daugiau nei nekamanti- 
nėjo . Per naktį pervažia
vome nemažai didelių mies
tų, su gerai apšviestomis 
gatvėmis ir keliais.

Berlyne
Ryte prašvitus jau 

nomės prie Berlyno,
pasiekėme be jokių trukdy
mų 10 vai. ryto.

Vakariniam Berlyne trau
kinys stovėjo arti vieną va
landą laiko.

Vakarinis Berlynas jau 
apvalytas nuo karo griuvė
sių, tik kur-ne-kur dar yra 
neužgijusių karo 
Atstatytoji miesto 
Amerikos pinigais 
niai išpuošta.

Rytinėje Berlyno dalyje 
traukinys stovėjo ilgiau, bet 
į miestą išeiti nebuvo įma
noma, nes čia vienus vago
nus nukabino, kitus prika
bino. Pertvarkė traukinio 
sąstatą.

Nors Rytinis Berlynas 
pagrindiniai gražiai atsta
tytas, bet čia nematyt to 
banališko žibėsio. Ir taipgi 
čia matyt daugiau karo žai
zdų, liudijančių, kad čia bū
ta žiaurių kovų. •

Apleidus Berlyną, važia
vome per didelius plotus pu
šynų. Pakelėse daug van
dens slėniuose tyvuliavo. 
Būta daug lietaus. Vietomis 
net ir pasėliai apsemti van
dens.

Kuo toliau važiavom į ry
tus, tuo darėsi vėsiau. Ja
vai ant žemės žaliavo, bet 
paauglių dar visai mažai. 
Ūkiški trobesiai labai įvai
rūs.

Didelių bandų gyvulių ne
teko matyt. Arti stubų: po 
dvi ar tris karves, keletą 
kiaulių, keletą avių ir vištų.

Pravažiavom keletą nedi
delių miestų su rūkstančiais 
kaminais.

Lenkijoje
Atvažiavus prie Lenkijos 

rubežiaus vėl inspekcija, do
kumentų tikrinimas. Čia jau 
Lenkijos traukinio tarnau
tojai perėmė traukinį nuo 
vokiečių.

Lenkai, kaip visad, man
dagūs, sukalbami. Važiuo
jant per Lenkiją, gamtos 
peizažas nei kiek nepasikei- 
te. Ūkiai, ar/dėl vėlyvo ir 
lietingo pavasario, atrodė 
niūresni. Iki Varšuvos 
traukinys bego labai greitu 
tempu. Kelio -bėgiai ir va
gonų sukabos turbūt senos 
ir išsinešioję, tai barška, 
tarška ir krato-daužo į vi
sas puses, kad stovėt ar, 
reikalui esant, kur eit, bu
vo labai sunku.

Į pavakarį pasiekėm Var
šuvą. Čia vėl pertvarkė 
traukinio sąstatą ir po ge
ros valandos vėl pradėjom 
riedėti Bresto (tai yra Brest 
Litovsko) link.

Pakelėse link Bresto dar 
daugiau vandens' apsemtų 
laukų matėsi.

Šis traukinys jau mažiau 
barškėjo.

Lenkijos ūkiai daugumo
je privačiai, tai ir įvairu
mas jų didelis.

žaizdų. 
dalis — 
liuksusi-

Bresto stotis yra ant ru
bežiaus tarp Lenkijos ir 
Tarybų Sąjungos. Čia mui
tinė. Patikrinimas doku
mentų. O kadangi Tarybų 
Sąjunga yra mūsų apsisto
jimo punktas, tai čia jau ir 
peržiūrėjimas vežamų daik
tų ir kitos ceremonijos. Ka
dangi mes visi vežėmės ga
na daug bagažo, tai į mūsų 
bagažą muitinės tarnauto
jai atkreipė ypatingą dė
mesį, ir kadangi mes turė
jom kai kurių dalykų po di
delį kiekį, tai juos muitinė
je sulaikė. Davė įsivežti tik 
tam tikrą dalį jų. Sulaiky
tus daiktus, išvažiuojant iš 
Tarybų Sąjungos, mums su
grąžino.

Taip pat čia traukiniams, 
einantiems į Tarybų Sąjun
gą, maino ratus su ašimis, 
nes Tarybų Sąjungos gele
žinkelių bėgiai yra keletą 
colių platesni už kitų Euro
pos valstybių, tad ir ašys 
su ratais turi būti atitinka
mo platumo.

Ten pat išsikeitėm po tam 
tikrą kiekį amerikoniškų 
dolėrių į rublius.
Gilyn į Tarybų Sąjungą
Nuo čia traukinys jau bė- 

go gana švelniai. Ryte sau
lei patekėjus, mes jau va
žiavome Baltarusijos lau
kais.

Čia irgi vanduo visur ti- 
vuliuoja. Vienur laukai jau 
žaliuoja, kiti tik suarti, o 
žemesnėse vietose nei ne
pradėta arti. Medžiai dar 
tik sprogsta. Oras gana šal
tas. Kolūkiečių stubukės 
išsimėtę po laukus. Didžiu
moje nedažytos, nedidukės. 
Kitos ir gana skurdžios.

Didelių kolūkinių pastatų 
ir centrų arti kelio neteko 
pastebėti. Prie stubelių 
maži tvartukai dėl karvu
tės ir dar kai ko. Moterys 
savo nuosavas karvutes ant 
virvutės vedžiojas į vietas, 
kur jau didesnė žolė, gano 
jas.

Stotyse kaimiečiai ateina 
su visokios rūšies ryšuliais, 
važiuoja kur nors į turgų. 
Nemažai miškų ir giraičių.

Artinantis prie Maskvos 
panorama jau pagyvėja. 
Visur didesnis judėjimas, 
daugiau ir daugiau dides
nių pastatų, dirbtuvių ir di
desnių fabrikų, su 
ant sienų: “Garbė 
nistinei liaudžiai”, 
liaudies gerovė”, 
darbo didvyriams” 
panašiai.

Maskvos priemiesčiai pil-

Lietuvos miško muzika
Rašo A. Alekna —

ištisai

valgių 
ar tai

šūkiais» 
komu- 

“Darbe 
“Garbė 
ir tam

ni didelių apartmentinių na
mų, tūkstančiai jų. Platūs 
bulvarai. Atrodo, kad tai 
būtų savistovūs miestai.

Maskvoje
Maskvą pasiekėm po pie

tų. Inturisto tarnautojas 
pasitiko mus, sukrovė mus 
ir mūsų lagaminus į Intu
risto mašinas ir, kaip mat, 
pristatė į gražų Pekino vie
šbutį. Sukraustė daiktūs į 
erdvius kambarius, ir, kolei 
s u t v a r kėm dokumentus, 
drabužius ir apsiprausėm, 
persirengėm, jau buvo va
karienės laikas.

Valgomojo kambario salė 
tai kaip puošnios katedros 
interjeras, tik skirtumas 
tame, kad švarutėliai šva
rūs ir viena siena 
veidrodinė.

Maskviečiai prie 
pripratę išsigerti
konjako ar kaukaziško šam
pano, vodkos, alaus, o vie
toje “Ginger Ale”, tai var
toja mineralinį vandenį 
“Boržom”, Tas didelis val
gomasis pilnas svečių-val
gytojų.

V akarienė tęsėsi virš 
dvejų valandų. Mums beval
gant pradėjo groti džiazo 
orkestras, ir bematant šo
kiams skirta vieta prisipil
dė šokėjų. Šoko: “two 
step”, “tvistą” ir kitus šo
kius. Šoka ne blogiau už 
amerikiečius. Tarpais prie 
orkestro dainuoja gana gra
ži dainininkė meiliškus ku
pletus, — kupletus, pasie
kiančius meilužių pačias 
gelmes širdies.

Ten žmonės, atėję vaka
rieniauti, praleidžia visą 
vakarą. Valgo ir geria visą 
laiką. Girtų nematyt.

Po vakarienės dar nesino
rėjo eiti gulti. Nors ir šal
ta, bet išėjom pasivaikščio
ti Gorkio gatve (tai Mask
vos Fifth Avenue). Gatvė 
plati ir puošni. Pilna žmo
nių. Restoranai, kavinės, 
valgomųjų daiktų krautu
vės atdaros iki vėlai, pilnos 
valgytojų ir pirkikų.

Marie Koch pradėjo skųs
tis, kad jai šalta, na, tai Jo
nas turėjo vesti ją namo 
sušildyti. Aš su savo žmo
nele besidairydami nužy
giavome beveik iki Raudo
nosios aikštės. Grįžtant į 
viešbutį jau buvo arti 12 
valandos naktį.

Apie Maskvos įdomybes
Rytojaus dieną po pusry

čių gavome gražią mergai
tę—gidą, limoziną su šofe
riu ir leidomės apžiūrėti 
miesto įdomybių.

(Bus daugiau)

Atsikelk sekmadienio ry
tą, saulei vos tekant, meške
rei ar knygai /paskirk trum
pas atostogas, o pats pa
trauk į Neries šlaitus. Nuo
bodžiauti neteks! Net ne
spėjęs pasigrožėti augmeni
ja, gaiviu rytmečio vėjelio 
dvelktelėjimu, išgirsi liau
dies dainose ir pasakose ne 
be reikalo išgarsintą lakš
tutės giesmelę — gryną, 
skardžią ir malonią. Atsar
giai priėjus, iš trejeto, ket
verto metrų atstumo, gali
ma grožėtis vos ne ranka 
pasiekiamame aukštyje be- 
tupinčiu ir taip puikiai be
giedančių pilku ir, atrodytų, 
labai paprastu paukšteliu 
Čia pat, šakose, be paliovos 
nardo tošinukė — ji irgi 
puiki dainininkė, ir “miško 
chore” užima ne pąskutinę 
vietą. Pasistengs save ir 
savo balsą pademonstruoti 
devyniabalsės, strazdai, pe
čialindos, o didžioji zylė, 
geltonoji starta, kikilis šiuo 
metu per daug nenustebins 
— , atsirado stiprių. konku
rentų.

Tačiau ne vien giesmelė
mis paukščiai garsūs. Dau
gelis jų žinomi kaip žmo
gaus talkininkai, kovojant 
su miško, sodo ir žemės ūkio 
kultūrų kenkėjais, nuosta
biai pasitaikę vienam ar ki
tam “darbui,” apsisaugoję 
nuo gausybės priešų.

Visi iš balso, kai kas iš 
matymo, pažįsta gegutę. 
Pirmą kartą ją išgirdus, 
pasikrapštoma kišenėse, ar 
yra pinigų- Kai kas žino ir 
šio paukščio “nešvarius” 
darbus. Mat, gegutė pati 
kiaušinių neperi, o primeta 
juos kielėms, kalviukams, 
medšarkėms, devynbalsėms 
ar kitiems panašaus dydžio 
paukšteliams. Tai gegutė 
atlieka taip meistriškai, jog 
jos kiaušinis tiek dydžiu, 
tiek spalva nesiskiria nuo 
lizdo šeimininkų kiaušinių. 
Išsiritęs gegužiukas papras
tai išmeta šeimininko kiau
šinius arba išsiritusius jau
niklius, tuo užsitikrindama 
sau pakankamą mitybą. Už 

ytai daugelis gegutės neken
čia, deja, be reikalo. Mat, 
nukentėję paukšteliai po to 
išsiveda antrą vaikų vadą. 
O gegutė yra vienas nau
dingiausių miškui ir sodui 
paukščių, naikinąs plaukuo
tus vikšrus, kurių, kaip ži
nia, neliečia kiti paukščiai.

Įdomiu, paslaptingu gy
venimo būdu pasižymi 
juodasis strazdas. Patinėlis 
mėgsta melodingai švilpauti.

tiškai išmargintą nugarą ir 
atitinkamą šnypščiam^ 
są. Kiti taip prisitaiko prie 
gyvenamos aplinkos spalvų, 
jog lengviau juos užmušti, 
negu pastebėti.

Daug naudingų paukščių 
sąmoningai arba nepažinda
mi sunaikina vaikai; tiek 
lizdai su kiaušiniais, tiek 
jaunikliai dažnai tampa jų 
aukomis. Kiekvienas suau
gęs žmogus tokiais atvejais 
turėtų juos sudrausti, pa
mokyti.

Vertėtų mus supančiai ap
linkai skirti daugiau dėme
sio. Įvairius gamtos, jos 
apsaugos, medžioklės, žūk
lės klausimus puikiai nu
šviečia kas mėnesį išdūlan
tis žurnalas “Mūsų gainta.” 
Apie paukščius yra išlmsta 
profesoriaus T. Ivanausko 
trijų dalių knyga “Lietu
vos paukščiai.”

Na, o artimiausiu laisvu 
laiku — į mišką! Tepra- 
džiugina jus pirmoji pažin
tis su “miško muzika” ir jos 
atlikėjais!

. _.. p.

Tačiau, pastebėjęs žmogų, 
neria tankumynan ir dings
ta puraus juodžemio fone. 
Aplamai, šis paukštelis di
desnius plynus plotus per
skrenda tik bėdos verčia
mas. Šiuo metu patinėlis 
jau vedžiojasi pirmos vados 
jauniklius, q patelė peri 
antrą kartą. Mat, strazdai 
labai dažnai tampa kačių, 
plėšrių paukščių ar gyvūnų 
aukomis. Tad suprantamos 
tėvų pastangos giminei iš
laikyti.

Priešingai juodajam straz
dui visą dieną praleidžia ore 
čiurliai. Tai labai paprasti 
miesto paukščiai. Beveik 
kiekvienu momentu, pakė
lęs galvą, gali pamatyti vik
riai benardantį ore jų bū
relį. Čiurlys primena kregž
dę, tačiau daug pilkesnis, 
daigo formos sparnais. Jis 
nenusileidžia ant žemės- O 
jei taip atsitinka, tik su di
deliu vargu bepakyla. Lizdą 
suka prie stačių sienų, me
džiuose.

Be keturkojų priešų, su 
kate priešakyje, daugeliui 
paukščių tenka saugotis ir džioje turės 25 mylias ilgio, 
plunksnuotų savo giminai- Jų paruošimui išleis $$631,- 
čių. Nelaimei išvengti vieni, 000,000. Jie pradės veikti 
kaip grąžiagalvę, turi gyva- 1970 metais.

Washing tonas. — Užgirti 
planai paruošimui požemi
nių traukinių susisiekimo. 
Požeminiai traukiniai pra-
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Džiaugsmas
Ir šiandien vėjas mūsų nebara, j 
Paslaptis išsakom lyg savam.
Atsilaužę mes po džiaugsmo gabalą 
Nešame parodyti tėvams.

Nešame iškėlę juos ant rankų 
Laiko neapdailintus grubius. 
Melas sverdinėja į pasaulį 

džiaugsmą atsitrenkęs, 
O mes šaukiame, kad melo nebebus.

Rimgaudas Graibus
■ ! k

Ar mes kalti?
Nauja diena visiems po lygiai 

džiaugsmo neša,
Tik nez kiekvienas moka jį savin pašąukt, 
Jei kam užtiško vienas džiaugsmo' lašas, 
Tas verkia — laimės teko jam mažiau.

Ar mes kalti, jei tu per visą laimes lietų 
Kažkur stpysojai vienas pašaly, 
Ir ant tavęs tiktai keli krislai nukrito 
Lietaus, kuris vadinamas džiaugsmu?

\ Jonas J urevičiua

Motina žemė
Amžiaus ketvirtį pragyvenai. 
Bet ar viską, vaike, tu žinai? 
Akmenys, kur kojomis mini, 
Nuo aršių grumtynių kruvini.

Žmonės, kūnais dengdami gatves, 
Kovės įnirtingai dėl tavęs, 
Kad ateitų geresni laikai, — 
Kad, šviesiau gyventų jų vaikai.

Į žvvaigždynus smeigdamas akis, 
Žemės nebesiekdamas, leki;
Ji gi laukia rankų ir širdies.
Nes be darbo duona nežydės.

Veltui žemė nieko tau neduos.
Jei barstysi savo laimę be naudos, 
Kuo galėsi atlygint jai, 
Jei ranka jos prisiliest bijai?

Dar ne kartą teks tau žemę gint.
Privalai tu jausmą išaugintu
Kad ateina po dienos naktis,— 
Tavo rankoj žemės ateitis.

Ežerų akim tave matau.
Į tave žiūrėdamas mąstau: 
Jei užpultų kas gimtus laukus, 
Ar pajėgtum mirti už draugus?

Teofilis Tilvytis
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, • BINGHAMTON, N. Y.
Iš LLD 20 kuopos Moterų 

skyriaus veiklos
Nors ir yra drovu, bet 

tenka prisipažinti, kad mes 
nuo spalio 10 d., 1963 metų, 
iki šiol nepajėgėme susi
tvarkyti ii* laikyti Moterų 
skyriaus susirinkimą. Tad 
ir šis raportas ilgai užsitęsė 
nepaskelbtas. Veikla vistiek 
nebuvo sustojusi, tik trupu
tį susilpnėjusi. Buvo tam ir 
priežasčių. Mes neturime 
tinkamos vietos laikyti su
sirinkimams, kur visos na
rės noriai atsilankytų. Į 
privatiškas stubas, dėl man 
nįj&inomų priežasčių, kelios 

' r^rės nenori eiti, dėl to 
mūsų M.S. veįkla daug ken
čia, o svarbiausia iš visų—■ 
bene bus ta, kad kelios na
rės apie metai laiko kai ser
ga, ir stipri gydytojo prie
žiūra prilaiko jas būti na
muose. Yra ir tokių, kurios, 
nors pačios neserga, bet tu
ri ligonius savo šeimoje. 
Kad ir tokiose sąlygose 
esant, o visgi kai kurios na
rės suranda išeitį ir darba
vosi, kiek jėgos leidžia.

Tuo laiku svarbiausias 
mūsų veiklos punktas buvo 
rūpintis savo spauda, gauti 
jai naujų skaitytojų, pri
žiūrėti senus, kad jų prenu- 
terata būtų laiku panau- j 

nta ir, žinoma, rūpintis 
kiek galint sukelti spaudai 
ir visuomeniškoms organi
zacijoms finansinės para
mos.

Per 1963 metų spaudos 
vajų mūsų vajininkei M. 
Kazlauskienei pavyko pa
naujinti 12 prenumeratų, 
jų tarpe 4 Tarybų Lietuvo
je. Surinktus pinigus už 
prenumeratas $114 pasiun
tė “Laisvei”. O kas buvo 
veikta pirm šio vajaus, kiek 
sukelta finansinės paramos 
ir kokiems tikslams, buvo 
aprašyta korespondencijo
je, kuri tilpo “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” lapkr. 23 d. laido
ja. Nėra reikalo pakartoti, 
rbie to verta čia priminti, 

Jfcad per Moterų skyrių ne 
visi “L.” ir “V.” skaitytojai 
panaujina savo prenumera
tas. Keli iš jų patys pasiun
čia pinigus už prenumeratą 
ir sykiu finansinę paramą. 
Per kelis metus darbavosi 
ir daugiau vajininkių Mot. 

Skyriaus vardu, bet apie 
vajaus vei k 1 o s pasek- 
mes niekada nepranešdavo 
M.S. komitetui. Tad jų va
jaus sėkmė į šį raportą ne
įskaityta.. Jeigu visos vaji- 
ninkės, kurios veikia M.S. 
vardu, savo veiklos sėkmes 
sudėtumėm kartu, tad ir 
šis raportas būtų pilnes
nis, ir pati veikla pakiltų 
aukščiau... Atrodo, kad mes 
“sergame” pavojinga “li-

U 1964 metais mūsų ilgame
čiai laikraščio “Laisvės” 
skaitytojai ir geri jos fi
nansiniai rėmėjai J. Kra
sauskas ir V. E. Kazėne, 
negalėdami gauti naujų 
skaitytojų, prenumer a v o 
laikraštį “Laisvę” savo gi
minėms į Tarybų Lietuvą. 
Tai gražus pavyzdys, gal ir 
kiti paseks juos.

Pradžioje spaudos vajaus 
1964 metų mūsų geroji va- 
jininkė M. Kazlauskienė 
buvo smarkiai susirgusi ir 
ji turėjo eiti ligoninėn. O 
visgi ji suspėjo panaujinti 
11 prenumeratų, jų tarpe 3 
Tarybų Lietuvoje, už juos 
užmokėjo O. Wellus. Už 

’ ^prenumeratas surinkta 
$125.50. Buvo pasidarbuota 
ir finansiniame bare, bū
tent, užuojautomis sukelta

$52, pasveikinimais $39, su
eigose $35, iš pavienių žmo
nių surinkta $45, Antano 
Bimbos bylos vedimui $29, 
ir pasveikintas LLD visuo
tinis suvažiavimas su $12. 
Visi suminėti pinigai pa
siųsti į laikraščio “Laisvės” 
raštinę.

Per tą patį laiką truputį 
pasidarbuota ir dėl dien
raščio “Vilnies”. Parduota 
20 egz. 1963 m. kalendo
riaus, 10 egz. A. B. Saliečio 
knygos “Po Amerikos dan
gum”, 15 egz. Karosienės 
knygos “Tarptautinė Mo
ters Diena ir kova už ly- 
giateisiškumąir taiką”. Pri
sidėta prie pasiuntimo Ka
rosienės į Moterų Kongresą 
kovai už taiką su $15, už 
panaujintas 3 dienraščio 
“Vilnies” prenumeratas per 
2 metus $60, finansinės pa
ramos $45, dviejų “Vilnies” 
suvažiavimų pasveikinimai 
$36, ir bazarui $21. Visi pi
nigai pasiųsti, kur priklau
so. Mums dienraštis “Vil
nis” lygiai svarbus, kaip ir 
“Laisvė”, ir turime gerus 
norus darbuotis dėl jos 
kiek jėgos leidžia.

Verta čia priminti, kad 
mes Moterų Skyriaus var
du, per kelis metus, nepa
jėgėme surengti bent ko
kios pramogos pakelti iždą 
finansiniai. Mūsų M.S. iž
das menkas, susidedantis iš 
mažų įeigų. būtent: nuo
šimtis už parduotą literatū
rą per 1963 ir 1964 m. $4.90, 
nuošimtis nuo “Laisvės” 
prenumeratų $12, A. Že
maitienė pridavė $8.50, tai 
18 narių duoklės po 25 c. į 
metus. Turime. 21 narę, bet 
dalis jų atsilikus i o s su 
duoklių mokėjimu. Pasikal
bėjusios, Moterų Skyriaus 
Komitetas sutikome pasvei
kinti ALDLD 50 metų jubi
liejaus proga su $5 ir pa- 
skyrėme $10 į ALDLD kny
gų fondą.

Spaudos vajus
Su rugsėjo 1 diena prasi

dėjo dienraščio “Vilnies”, o 
su spalio 1 diena prasidės ir 
laikraščio “Laisvės” vajus. 
Tai mūsų pažang i o s i o s 
spaudos vajus gavimui nau
jų ir panaujinimui senų 
skaitytojų. Šis praklnus ap- 
švietos skleidimo darbas j au 
yra vedamas per eilę metų, 
kaip specialus pasidarbavi
mas pažangiajai spaudai.

Per šį vajų, mano supra
timu, turėtumėm daugiau 
pasidarbuoti. Ir štai kodėl. 
Dienraštis “Vilnis” šiemet 
labai gražiai žymi savo gar
bingą 45 metų jubiliejų, o 
ALDLD yra pasiruošus ir 
siekia sėkmingai atžymėti 
savo 50 metų gyvavimo 
garbingą jubiliejų. Tai nuo
pelnas, tai gražus su meile 
ir širdingas Amerikos pa
žangių lietuvių pasidarba
vimas. Tad dėkime pastan
gas, kad šis “Vilnies” ir 
“Laisvės” vajus būtų gau
siai sėkmingas. Lai šviečia 
šviesos žiburys dąr šviesiau 
ir per ilgus metus!

Mūsų LLD 20 kuopos 
Moterų Skyrius jau pradė
jo šį “Laisvės” vajų su nau
ju skaitytoju. N. Yudikai- 
tienė liepos mėnesį su pir
mąja turistų grupe vyko į 
Tarybų Lietuvą. Ji ten be
viešėdama pamatė ir paty-f 
rė, kaip linksmai ir gražiai 
gyvena Lietuvos liaudis ir 
jie džiaugiasi tarybinės val
džios rūpestingumu jų ge
rove. To džiaugsmo dėlei, ji, 
per M. Kazlauskienę, užra
šė laikraštį “Laisvę” į Ta
rybų Lietuvą savo gimi-

nėms. Gražus pavyzdys ir 
kitiems tą padaryti.

Lankėsi brangūs svečiai
čikagiečiai Vincas ir Ju

lia Andruliai, vykdami į 
New Yorką trumpam lai
kui buvo sustoję ir Bing- 
hamtone pas P. Jasilionie- 
nę. Ta proga ir tiktai ke
lioms minutėms įAndruliai, 
P. Jasilionienė ir A. Žoly
nas atvyko ir mane aplan
kyti. Man, kaip sergančiai, 
buvo labai malonu matyti 
šiuos mielus draugus. Ypa
tingai Vincas daug papasa
kojo apie tenaitinius įvy
kius ir jų kovas prieš viso
kius žiaurumus. Jų aplan
kymas, draugiškas pasikal
bėjimas ir linkėjimai sėk
mingai pasveikti tikrai pa
kėlė man ūpą ir sustiprino 
ryžtą stipriau kovoti ligą. 
Šis jų aplankymas pasiliks 
ilgai atmintinas. Už tai šir
dingai dėkoju jums, gerieji 
draugai.

Mūsų ligoniai
Jau ilgas laikas, kai Juo

zas Strolis buvo smarkiai 
susirgęs ir išvežtas į Memo
rial Hospital. Teko girdėti, 
kad Juozo sveikata gerėja. 
Jis mano, kad netrukus ga
lės grįžti namo. Gera nau
jiena.

Teko sužinoti, kad tuojau 
po Labor Day Juozas Kirei- 
lis ruošėsi į Wilson Memo
rial Hospital patikrinti 
sveikatą.

Abudu Juozai yra LDS 6 
kuopos nariai ir “Laisvės” 
skaitytojai. Linkiu jums 
abiem ištvermingai ir grei
tai pasveikti.

Onytė Wellus

Hartford, Conn.
Liet. Moterų klubas turė

jo susirinkimą. Narių da
lyvavo gražus būrelis. Svars
tė, kaip geriau prisirengti 
spaudos parengimui spalio 
31 d., sekmadienį, 1 vai. po
piet.

' Bilietai jau gatavi ir pla
tinami. Visus prašome tą 
dieną pasižymėti spaudai ir 
nepamiršti.

Nutarta apsigynimo fon
dui duoti iš iždo $10, o na
rės aukojo sekamai: L. But
kevičienė $5, M. Barnett $3, 
M. Sabaliauskienė ir Latvin 
po $2; po $1: J. Kazlau, M. 
Raulinaitiepė, A. Dagilienė, 
O. Lopata, i

Ačiū draugėms už aukas.

Ligoniams lankyti narė 
pranešė, kad Martha John
son turėjo operaciją, gydo
si St. Frances Hospitalyje.

Kam galima, būtų gerai 
aplankyti.

Linkiu jai greitai pasveik
ti.

L. Butkevičienė, tik sugrį
žusi iš Lietuvos, davė labai 
gražų pranešimą. Perdavė 
Lietuvos moterų gerus lin
kėjimus mums, kas suteikė 
mums malonumą, kad sese
rys iš užjūrio mus prisime
na. Sakė, kad ji plačiai va
žinėjo pas gimines viena ir 
niekas jos netrukdė; kalbė
josi su daugeliu žmonių, ir 
visi begaliniai meilūs — di
deli ir maži. Ji negali atsi
džiaugti tokiu maloniu priė
mimu. Patarė važiuoti, kas 
tik gali, pasisvečiuoti.

V. K.

Brockton, Mass.
Palaidojome George 

Steponauską
Rugpiūčio 30 d. mirė 

George Steponauskas. Jo 
kūnas buvo pašarvotas Ja- 
kavonio šermeninėje; buvo 
daug lankytojų ir daug gė
lių. Velionis paliko liūdesy
je žmoną Elzbietą ir sūnų 
Algirdą su žmona ir septy- 
nius anūkus; taipgi seserį 
Anną Kavaliauskienę ir jos 
šeimą, gyv. New Britam, 
Conn. Liko ir daugiau gimi
nių—brolių vaikai, ir tt.

Velionis priklausė Liet. 
Tautiško Namo draugovei, 
buvo jos vicepirmininkas; 
priklausė šv. Roko drau
gystei, Vyrų Dailės grupei, 
LDS 67 kuopai—buvo jos 
vicepirmininkas. Buvo lais
vų pažiūrų.

Laidotuvės buvo skait- 
j lingos. Palaidotas Melrose 
I kapinėse, kur prie duobės ; 
atsisveikinimo kalbą pasa
kė G. Shimaitis. Visi paly
dovai buvo pakviesti pietų į 
Liet. Tautišką namą.

Velionis G. Steponauskas 
buvo kilęs iš Kauniškių kai
mo, Kalvarijos rajone, vals
tiečio šeimoje.

Kiti mirusieji
Rugp. 29 d. mirė Antanas 

Kireilis. Priklausė prie 
United Lithuanian Socie
ties, Stougtone, ir prie šv 
Roko Draugystės Montello- 
je. Paliko liūdesyje du sū
nus — Anthony ir Arthur. 
Buvo palaidotas Holy Se-

pulchre kapinėse Stought
on, Mass.

Rugpiūčio 31 d. mirė 
Viktoras Budrikis. Buvo 
pašarvotas Vaitekūno kop
lyčioje. Palaidotas su pro
testantų apeigomis Melrose 
kapinėse, Brocktone. Liū- 
desyj liko žmona Grace, sū
nus R. Budrikis su žmona 
ir kt. giminės. Velionis nie
kur nepriklausė. Buvo ki
lęs iš Klaišių kaimo, Skuo
do parapijoj.

Iš darbo lauko
Rugpiūčio 20 d. Knapp 

Shoe kompanijos dviejų 
dirbtuvių darbininkai, be 
unijos vadovų pritarimo, 
išėjo streikan dėl to, kad 
kompanija numušė mokestį 
tiems darbininkams, kurie 
dirba “nuo kavalkų”, ir 
daugiau uždirbo, bet pakėlė 
tiems, kurie mažai uždirbo. 
Iš viso dirbo apie 700 darbi
ninkų. Vietinis laikraštis 
“Enterprise” streiką vadi
na “laukinių kačių streiku”.

Bendrai, avalynės stoko
ja lavintų darbininkų. Kai 
kuriose dirbtuvėse moko 
darbininkus amatų ir jiems 
algas moka..

Geso Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Serga d. O. Kušleikienė. 

Ji pergyveno sunkią vidu
rių operaciją, ligoninėje bu
vo apie 3 savaites. Teko nu
girsti, kad sveiksta ir grįš 
į namus. Jos adresas: 309 
Earp St., Philadelphia, Pa. 
19147.

Sungiai susirgo d. Sidab
ras, jį ištiko širdies smūgis. 
Ligoninėj po oksigenu išbu
vo savaitę, sveikata gerėja, 
bet lankytojų dar nepriima. 
Jo namų adresas: 204 Mor
ris St.

Serga Charles Zalner. Jį 
kankina cukrinė liga. Gydo
si namie, sakoma, eina ge
ryn. Adresas: 1009 Jackson 
St., Phila, Pa. 19145. Jis ir 
Anna Zalner priklauso LLD 
10 kuopai, jinai yra kp. iž
dininkė.

Mūsų širdingiausi linkė
jimai visiems laimingai pa
sveikti.

Walantai

MALE and FEMALE

HELP WANTED

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

A
A WONDERFUL GIFT FOR YOUR CHILDREN 

OR GRANDCHILDREN 
A SUBSCRIPTION TO

(^liitdren J 

įkeatre PLAYS
of Philadelphia 

Mrs. Robert F. Rldpath, Exec. Director 

SUBSCRIBE NOW AND BE ASSURED OF GOOD SEATS 
All Performances at the Academy of Music 

MATINEES AT 2:30 P.M.

B. ALTMAN
& CO.

ST. DAVIDS, PA. 
Interviewing for 

FULL TIME
27% or 37% Hrs. 

Restaurant positions 
Housekeeping positions 

Tailor-Fitter 
Corsetier-sewer 
Rec. & Marking 

Apply in person
Mon. thru’ Sat. 10 AM. —5 PM. at

TREADWAY INN 
St. Davids, Pa.

(69-75)

a
SCHEDULE FOR THE 1965-1966 SEASON

—-1965—

REAL ESTATE
OCT. 2—“HIAWATHA" ...................*................x............... Merry Magic Playets
NOV. 13—“THE EMPEROR'S NIGHTINGALE" .... The Merry-Go-Rounder« 

) “HOLIDAY IN ISRAEL"—Ballet of Folk Dances
WED., DEC. 29—“THE NUTCRACKER" ....................................................... Ballet

BALLET TRIANON—2 SHOWS—10:30 A.M.—2:30 P.M.

1966
FEB. 19—"MARY POPPINS" .............................. Rockefeller Players of N.Y.
MARCH 19—“DANIEL BOONE * THE INDIAN PRINCESS" j 

Mao Desmond Children’s Theatre
APRIL 16—"KINO OF THE GOLDEN RIVER" ............. Merry Magic Players

SINGLE PICKETS MUST BE PURCHASED , 
MAY 7—“BARBER OF SEVILLE" ...................................................................... Opera

5th Ave. Opera Association

BINGHAM ST., 5400 Blk (Vic 
Sears) 6 rm. airlite. 1st fl., pwdrm, 
w/w carp. Air-conditioned. Finished 
basement and many other extras.

Huge lot in rear of house. 
JE. 5-8663

(73-74)

HELP WANTED MALE

SCHEDULE
Series Single, .

Parquet and Balcony \ '
Boxes per seat ______ >16.20 >3.00

Parquet & 1st Row
(Row T) Par. Cir.... 12.15 2.25

Parquet Circle.
Remainder . .... .. .. 8.10 1.50

. write er phone CHILDREN’S THEATRE
2006 Walmit Street LO 3-7125

OF PRICES
Series Singles

Bal. Rows A & B.
and Lose Chairs 

Bal. Remainder 
Family Cir., Rows A & B—

All of Sec. DEF — .... 6.00
Family Circle Remaining . 3.60

->12.15 >2.25
8.10 ‘ “1.50

1.00 
.60

BAKERS HELPER 
Doughnut frying and cake icing.

5 day week.
Time and half after 40 hours. 

Fringe benefits. LEE WALKER, 
5910'- Crescent Blvd., Pennsauken, 
N. J. Sunburn Bakery. 74-79)

Sepulveda, Cal.,—Čia mi
rė Bobby Jordan, filmų ak
torius, sulaukęs 42 metų 
amžiaus. Sirgo kepenų liga*

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

AUGIES GLASS CO.
Wilmington, Del. 

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

MACHINE SHOP LAYOUT & 
SET-UP MEN. Must be able to lay
out from blueprints and set-up ma
chines. Must work to close toleran
ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP., 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.

(70-76)

ELECTRICAL MAINTENANCE & 
HAMMER REPAIR MAN 
SCHUYLKILL FORGE CO.

3rd & Luzerne Sts.
An equaj opportunity employer.

(73-75)

OIL BURNER SERVICEMAN 
Exp. on all types of industrial & 
Commercial Burners. No phone 
calls, apply in person between 8:30 
AM & 4:30 PM. Erie Avenue at 

Lawrence, Philadelphia. 
GOLDEN PETROLEUM CO. INC.

(73-75)

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 Willow Grove. Hourly rate, 
plus bonus, plus benefits. Call Mr. 

Ostheimer, 7 to 5—657-0350.
(73-74)

IRON WORRER
Experienced in welding, brake and 

shear work.
Steady employment.

9030 State Road.
(74-80)

PLUMBER 
Journey man. Jobbing & alteration. 

Top pay.

JOHN J. COLEMAN 
VI. 3-9100 or TU. 4-4269 

' 74-75)

CARPENTERS
Experienced men 

for complete form work. 
Apply Field Office— 
McCloskey & co.

Scotts Lane & Henry Ave.
(72-77)

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

(70-76)

WELDERS (Electric ARC&CO2). 
Press Brake Operators. Punch Press 
Operators. Minor set ups from draw
ing, Day and nite shifts. PALMER 
SHILE CO., Conshohocken Rd., Nor
ristown, Pa.

(74-76)

DIE MAKERS—CLASS A 
MACHINISTS—CLASS A 

PROGRESSIVE DIE GRINDER 
Top pay, all benefits, overtime.

Apply Ralph Lang.
Connecticut Spring Corp.

Farmington Industrial Park 
Farmington, Conn.

(74-75)

BAKER (2)
Experienced Bench hands. 

Day work.
Fancy cakes & pastries.

Apply at 650 E. Erie Ave.
(74-75)

ENGINEER

Grade “A” License.
11 P. M. to 7 A. M.

Call
FRED CONRAD. CE. 8200.

(74-82)

SEWING
Machine repair & warehouse man. 

Steady income. 
World wide company.

Benefits.
Phone Mrs. Malatesta. WA. 5-5024.

(74-79)

PLUMBERS. Mechanics & helpers. 
Must have experience on new work. 
Steady work & good wages, paid for 
legal holidays and vacation. Apply 
ready for work. 7:30 A. M. Farm 
House, opposite water tower, Rt. 70, 
Marlton, N. J., or'call after 6 P. M.. 

609-RO. 7-2086 or DA. 9-4478.
(74-80)

Atėnai. —- Graikija jau 8 
savaitės be valdžios.

BAKER
Experiened bench hand. 

Danish and sweet dough. 
Day work.
Apply at—

650 E. Erie Ave.
(74-78)

SALES: National household ap
pliance Mfr. opening new sales of
fice. Part or full time. Men or - 
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)

BINDERY
Man to work in Bindery Department 

of main line printing Company.
Knowledge of folding and paper 

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

(70-74)

MACHINISTS 
TOOLMAKERS-

Day work, good pay. Plenty overtime.
Liberal benefits.

HUGHES INDUSTRY 
Riverton, N. J.

Phone:
609-829-6500. Nites 215-675-2505.

(72-74)

TOOL MAKERS 
and 1st class 
MACHINIST 

For Proto type work needed. 
Top wages. All benefits.

Call CU. 9-7171
(72-74)

AUTO BODY MAN 
1st class. 

Apply ready to work. 
Ask for Mr. H. Shultz

17 E. Baltimore Avenue 
Landsdowne, Pa. 

POLLOW CHEVROLET
(73-74)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER and COOK.
No laundry. Other help. No small 
children. Reliable woman who 
wants to live in pleasant surround
ings oh the Main Line. Pvt. alr- 
cond. room & TV. Recent refs & 
exp. only. Call MI. 2-4691. (74-75) 

.................................................. .... 4.

HOUSEKEEEPER

Full time, 5 day week. 10:30—5 
PM. Full charge of cleaning & 
laundry for working couple and two 
school children. Mature, reliable 
woman. Call CU. 9-9075 bet 6 & 
7 PM.

(74-75)

HOUSEKEEPER-COOK
Doctor's home. Sleep in. 5% days. 

Recent references. 
Bonus each quarter. 
Vacation with pay. 

Lovely room, T. V. S. S. $45. 
Call OR. 3-8181.

(73-74)

NURSES. Registered.
Pleasant working conditions. 

Rewarding work.
Catholic Home for the Aged. 

Salary commensurate with ability. 
Contact Sister Paulina. 
St. Bernadette’s Home

18th & Jefferson Sts. PO. 3-9812.
(74-75)

HOUSEWORK
Tuesday & Friday.

$10. 
Plus carfare.

AD. 3-2653
(73-74)

DIETITIAN, registered.
Exc. working cond. Rewarding work. 
Prepare special diets for aged guests.

Catholic 'Home for the Aged. 
Contact Sister Paulina. 
St. Bernadette’s Home 

18th & Jefferson Sts. PO. 3-9812.
(73-75)

OPERATORS

Apply at 
PIONEER CANVAS 

2nd floor.
875 N. 28th Street • .

72-74)

GENERAL HOUSECLEANING 
and. child care.

5 days, sleep in Saturday only.
$45 and car fare.

HI. 9-7888
(71-75)

HOUSEKEEPER
For general housework, cooking, 
and laundry. Live in or sleep in. 
3 nights, one day off and every 

other Sunday. Must love childlren 
Good salary. GE. 8-2046.
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Labai pasitenkinę viešnage IŠ LAIŠKŲ
Tarybų Sąjungoje

•ar
Dienraštis “Long Island 

Press” (rugsėjo 13 d.) įdė
jo pasikalbėjimą su keliais 
vietos gyventojais, sugrįžu
siais iš viešnagės Tarybų 
Sąjungoje. Jie ten gyveno ir 
su vietos gyventojais drau
gavo per tris savaites. Jie 
priklauso tai 149 amerikie
čių grupei, kuri buvo Pilie
čių Apsimainymo Korpora
cijos pasiųsta į Tarybų Są
jungą.

Tarp sugrįžusių yra Dr. 
Joseph Liberman ir jo žmo
na. Jie gyvena Flushinge. 
Dr. Liberman, kaip dantų 
gydytojas, Maskvoje susi
pažino su tos profesijos 
įstaigomis Maskvoje. Jis sa
ko, kad dentisterijos klini
kos ir tarybiniai dantų gy
dytojai stovi lygioje aukštu
moje su mūsų klinikomis ir 
gydytojais.

Tarybiniai žmonės, sako 
Libermanai, labai trokšta 
taikos ir kovoja už taiką.

Dr.' Liberman sako: “Aš 
pilnai pritariu stiprinimui 
saitų su Tarybų Sąjunga vi
sais galimais būdais, kad iš
vengus naujo pasaulinio 
karo. Aš manau, kad labai 
svarbu mums vieni kitus su
prasti, ir suprasti tarp mū
sų skirtumus.”

Panašiai apie savo paty
rimus Tarybų Sąjungoje iš- 
sireiškia ir kiti grupės da
lyviai iš Queens apskrities. 
Jais yra: Mr. ir Mrs. Leon 
Smolen, Nancy Reilly, Dr. 
ir Mrs. Paul Jarmon, ir John 
Manning.

Tikimasi, kad gal dar šiais 
metais panaši iš 149 asmenų 
grupė atvyks iš Tarybų Są
jungos čionai pagyventi tris 
savaites. Tuo rūpinasį minė
ta Piliečių Apsima i n y m o 
Korporacija, kuri buvo 
įsteigta 1961 metais New 
Yorke.

Rep.

Abr. D. Beame — demokratų
kandidatas majoro vietai

Ilgai besitęsiusios niovy- 
nės tarp Niujorko miesto 
Demokratų partijos lyderių 
dėl majoro (burmistro) vie
tos, pagaliau, baigėsi praė
jusį antradienį.

Kandidatais majoro vietai 
buvo net keturi kavalieriai: 
Miesto tarybos prezidentas 
Paul R. Screvane (kurį rė
mė Wagneris), miesto kont
rolierius — A b ra h aį D. 
Beame (kurį rėmė Farley 
ir kiti, nusistatę prieš Wag- 
nerį), kongresmanas Willi
am Fits Ryan, ir miesto ta
rybos narys — Paul O’Dwy
er.

Peštynės buvo didelės: 
kiekvienas iš keturių sakėsi, 
kad jis būsiąs sekamas mies
to majoras. Dauguma spė
jo, kad Screvane tikrai bus 
nominuotas.

Pirminiai balsavimai-no- 
minacijos įvyko rugsėjo 14 
d. Balsavimuose, tačiau, da
lyvavo nedaug partijos na
rių (turėjo teisę balsuoti 
tik tie, kurie praėjusių rin
kimų metu užsirašė Demo
kratų partijos nariais). Na, 
ir balsavimus “nusinešė” A. 
D. Beame. Štai kiek kuris 
gavo balsų:

Beame................. 307,128
Screvane ........... 248,466
Ryan ..................  105,141
O’Dwyer .............. 26,475

Kas bus dabar?
Abraham D. Beame par

eina iš Brooklyno, jis čia 
gyvena, todėl, spėjama, jam 
tai ir padėjo prasiskverbti į 
priekį, kadangi Brooklynas 
turi daug balsuotojų, daug 
gyventojų. Beame nėra“re- 
formistas” demokratas; jis 
daugiau konservatyvus ir 
palaikąs konservatyų pusę.

Laimėjęs nomin a c i j a s, 
Beame atsišaukė į visus de
mokratus, liberalus ir ne
priklausančius jokiai parti
jai, kad jie lapkričio mėnesį 
balsuotų už jį, kad nugalė
tų “Goldwaterio ir Niksono 
partijos kandidatą.”

O kas gi/ tas do kandida
tas?

Tai kongresmanas John 
V. Lindsay, respublikonas, 
bet jį jau indorsavo, užgy- 
rė Liberalų partija. Lind
say sakosi, kad jis nekandi
datuojąs kaip respubliko
nas, o kaip kadaise visų pi- 
Hečių kandidatas — pana

šiai, kaip kadaise padarė La 
Guardia.

Spėjama, kad dabar tarp 
Beame ir Lindsay vyks ašt
rios polemikos, ginčai, de
batai. Na, o lapkričio mė
nesį piliečiai galutinai pasi
sakys, kas bus miesto majo
ras.

Tūli sako, kad Niujorko 
miestas — Demokratų par
tijos tvirtovė, ir todėl Lind
say čia rinkimus laimėti ne
galės. Tačiau gali visko 
įvykti.

Pavėluotas 
pasveikinimas

Kadangi negalėjome da
lyvauti Rojaus Mizaros pa- 

! garbos bankete rugsėjo 5 
d., iš priežasties Onos ne- 
sveikavimo, tai nors pavė
luotai sveikiname laikraš
čio “Laisvės” redaktorių jo 
70 m. gimimo proga, ir kar
tu d ė 1 gavimo Lietuvių 
Liaudies Rašytojo vardo 
nuo Lietuvos Rašytojų są- 
įungos. Daug sėkmės tau, 
Rojau.

Šia proga laikraščiui įtei
kiame dovaną $10.

—Ona ir Vincas 
Baltrušaičiai, 

Brooklyn, N. Y.

IŠVYKSTA “GEROS 
VALIOS KELIONEI”
Washingtonas. — Astro

nautai L. Gordon Cooper ir 
Charles Conrad Jr., išvyks 
“geros valios kelionei”. Su 
prezidento Johnsono prita
rimu ir užgyrimu, abudu 
astronautai, neseniai baigę 
ilgą kelionę kosmose, dabar 
aplankysią šešias valsty
bes: Graikiją, Turkiją, taip 
pat keturias Afrikos šalis.

Su aštronautais vyksta ir 
jų žmonos.

Washingtonas. — Kon
gresmanas B. S. Rosenthal 
(iš Niujorko valst.) pasiū
lė, kad Kongresas tyrinėtų 
veiklą Central Intelligence 
Agency ir kitų panašių 
įstaigų.

Hollywood, Calif. — Iš 
po nakties kambaryje rasta 
negyva arti s t ė Dorothy 
Sandridge*

Gerbiami Draugai:
“Laisvės” specialus nume

ris, kuris bus išleistas spa
lio mėn. pagerbimui LLD 50 
metų jubiliejaus, iš anksto 
galiu sakyti, bus įdomus, ir 
mes visi laukiame. Siunčiu 
ir aš porą pasveikinimų — 
LDS 160 kuopos ir LLD 87 
kuopos draugų.

Prisiminimų ir sveikinimų 
susilauksite daug. Kas gi 
negalėtų džiaugtis LLD at
liktais darbais apšvietoje 
per 50 metų?

Mano prisiminimui pavar
čiau ir perskaičiau keletą 
“Kovos” numerių — 1913 ir 
1914 metų. Perskaičiau ke
letą laiškų, rašytų Leono 
Prūseikos, M. M. Račiūtės, 
J. Naudžiaus, J. Šukio ir ke
leto kitų, kurie buvo rašyti 
daug pirmiau 50 metų. Pa
skaičius tuos senus raštus, 
atsinaujino atsiminimai, 
kaip prieš 50 metų prasidė
jo LLD ir kitos pažangios 
organizacijos.

Knygų išleidimu Leonas 
Prūseika pradėjo rūpintis 
1912-13 metais, važinėda
mas po lietuvių kolonijas su 
LSS prakalbomis, nes tais 
laikais LSS buvo viso pro
gresyvaus viekimo pamatas. 
L. Prūseika turėjo artimus 
ryšius su LSS rajonų, kuo
pų vadais ir bendrai su daug 
veikiančių LSS narių; susi-į Prisibijau, kad philadelphie- 
rašinėdavo laiškais. Laiš-; čių veikimas . nesumažėtų, 
kai visados buvo draugiški, Į Vieni išvažiuoja, kiti suser-Į 
pilni patarimų, paraginimų ; ga
veikime. " Baigiant mes abu su žmo-!

L. Prūseikos sumanymas na siunčiame jum abiem ge- ■ 
kurti knygoms leisti drau
giją buvo įvykdytas 1915 
m., buvo sutverta LLD, ku
rios . milžinišku apš y i e t o s 
darbu, atliktu per 50 metų, 
mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Nėra užsienyje gy
venančių lietuvių draugijų, 
kurios būtų tiek apšvietos 
knygų išleidusios, kaip LLD! t

Leonas Prūseika rūpinosi 
LLD reikalais iki paskuti
nės valandos — iki jo gy
vybės šviesa užgeso!.. Štai 
prieš mane ant stalo padė
tas 1958 m. “Šviesos” Nr. 
3, kuriame telpa eilė svei
kinimų LLD suvažiavimui, 
įvykusiam Pittsburghe 1958 
m. Tarp tų sveikinimų yra I 
sveikinimas Leono Prūsei
kos. Nors jis jau buvo li
gos sunkiai spaudžiamas, 
bet jis paskutiniais žodžiais 
sako: “... Tegyvuoja Lie
tuvių Literatūros Draugi
ja!”

Įvertinimui LDD tvėrėjų, 
ilgų metų darbu o t o j ų dėl 
LLD, turime kiekvienas 
dirbti dėl LLD, kad ta ap
švietos organizacija gyvuo
tų daug daug metų.

J. K. Mažukna

Draugam Bekampiam
Draugai:

Ačiū už laiškutį, kurį se
niai gavau su linkėjimu pa
sveikti. Jau trečias mėnuo 
gydytojo įsaku nuo namų 
toliau kur vykti negaliu ir 
porą ar daugiau blokų nu
eidamas savimi nepasitikiu, 
kad nenuvirsiu.

Manau, Jums žinoma, kad 
prieš porą ar daugiau me
tų kairiąja ausimi netekau 
girdėjimo, apsipratau, ne
buvo taip bloga. Pagaliau 
ausis visai sugedo, kraujas 
muša į galvą, galva svaigs
ta. Du gydytojai pasakė, 
kad visiškam pagydymui 
vaistų nėra, senų metų su
laukus. Turiu užsilaikyti 
ramiai. Į Philadelphiją į 
susirinkimus toli vykti gy
dytojas draudžia. Jeigu gy
venčiau Philadelphijoje, ar
čiau susirinkimų vietos, ga
lėčiau nueiti, dabar mano 
veikimas pasibaigė. Pradė
jau veikti 1912 metais, bai
giu 1965 metais.

Na, nieko nepadarysi. Ne
su ligonis, gulintis lovoje, 
nesu nė sveikas, ir jeigu ne
įvyks kitokios nelaimės, ga
liu gyventi. Bet nuobodu, 
veikus per tiek metų, sėdė
ti namie, kuomet tiek daug 
darbo yra organizacijose.

Antradienį “La i s v ė s” 
įstaigoje lankėsi buvusi 
newyorkiete Anasta z i j a 
Paukštienė. Kartu su ja bu
vo jos sūnus Karolis Bie
liauskas.

Jiedu atvyko iš Miami, 
Fla., pasimatyti su giminė
mis. Paukštienė buvo nuvy
kusi pas sesutę gyvenančią 
Philadelphijoj. Po to grįžo 
į Woodhaveną pasisvečiuo
ti pas brolio dukterį Eleną 
Feiferienę ir jos vyrą Ro
bertą.

Užėjusi į “Laisvės” rašti
nę, ji atsinaujino prenu
meratą. Įteikė $3 nuo savęs 
ir $3 nuo sūnaus Karolio, 
laikraščio paramai.

Viešnia labai, labai gerai 
atrodo, matyt Miamio kli
matas po jos “skoniu”. 
Paukštienė perdavė laisvie- 
čiams linkėjimus nuo mia- 
miečių, ypač nuo tų, kurie 
gyvendavo “Laisvės” apy
linkėje ir tankiai sueidavo
me parengimuose. Ačiū jai 
už linkėjimus, už dovanas 
ir linkime jai laimingos ke
lionės į namus.

Beje, noriu pasakyti, kad 
jos sūnus Karolis ir aš 
(mūsų laikais) buvome 
studentais Ateities Žiedo 
Draug. mokykloje Brookly- 
ne—ir gražu, kad jis nepa
miršo kalbėti lietuviškai, 
nepaisant to, kad tarp lie
tuvių mažai jam tenka da-

Mieste pasidairius
Džetiniai lėktuvai, kurie 

lekia iš Kennedy Airporto 
per miestą, pastatė daugelį 
gyventojų ant kojų. Jie to 
triukšmo nebegali pakęsti. 
Tai daugiau kaip trys šim
tai South Brooklyno gyven
tojų praėjusį sekmadienį su
rengė Airporte demonstra
ciją. Jie reikalauja, kad 
lėktuvai skristų per įlanką, 
o ne per rezidencinius rajo
nus.

Mūsų mokyklų vadovai 
turi bėdos su vaikais, kurie 
ateina į mokyklą su ilgais 
plaukais, pamėgdž i o d a m i 
Anglijos “beatles.” Ką su 
jais daryti? Versti juos 
plaukus nusikirpti, ar palik
ti ramybėje? Spėjama, kad 
bus išleistas patvarkymas, 
kuris privers tokius berniuk 
kus plaukus nusikirpti.

Ar kenčiate nuo uodų? 
Miestą jie užklupo. Bet ne
bijokite. Sveikatos žinovai 
užtikrina, kad jie jokių li
gų nenešioja ir neskleidžia. 
Tik pataria jų nesigailėti, 
kai pagaunate.

Iškilmingai minėsipię 
LDS 35 mėty jubiliejų
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks rugsėjo 1 d. Iš 
kuopos valdybos raporto pa
sirodė, kad kuopoje viskas 
tvarkoje, nariai moka re
guliariai mokesčius. Šiame 
susirinkime taipgi nemažai 
narių pasimokėjo.

Sekr. Anna Yakštis rapor
tavo, kad kuopa turi vieną 
ligonę. Susirgo ir buvo 
operuota B. Briedienė. Da- - 
bar ji namie gydosi. Viši 
linkime jai greitai pasveik
ti.

Iš LDS Centro buvo pra
nešta, kad N. Y. apdraudos 
departameno egzamini^iai 
jau peržiūrėjo visą L^S 
stovį ir surado mūsų Susi
vienijimą geriausioje tvar
koje. Tik jie pastebėjo, kad 
LDS permažai įrašo naujų 
narių, kad atpildžius miru
sių ir išsibraukusių vietas.

Vajaus reikalus svarstant 
pasirodė, kad ir vėl gavome 
naują narę — Julią Lazaus
kienę. Tai šiame vajuje jau 
turime gavę du naujus na- 

irius. Bandysime dar vieną

Baigiant mes abu su žmo

ras dienas, linkėdami svei
katos. Linksma girdėti, kad 
Jūs, sulaukę gražaus skai
čiaus metų, dar pilnas ener
gijos organizaciniam dar
bui.

Draugiškai,
A. Matulis

L. K—te

New Yorkaš. — Rugpiū- 
čio mėnesi virš miesto rę^ 
zervuarų iškrito beveik 6 
coliai vandens, tai daugiau, 
kaip normaliai. Bet kada 
rezerv u aruose stoka 
gėlo vandens, tai nedaug 
pagelbėjo.

Pamatykite Lietuvą 
Naujuose Filmuose

Bus Rodomi Sekmadienį

Rugs.-Sept. 26 d., 1965
Pradžia 3-čią valandą popiet

WHITE HORSE TAVERN SALĖJE 
86-16 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

Rodys Jonas Grybas, tik ką sugrįžęs 
iš Tarybų Lietuvos

jėjimas kaip auka $1.00

Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir 
pamatyti Lietuvą 1963 ir 1964 metais.

Rengia
Lietuvių. Literatūros Draugijos 185 Kp.

Dainų švente Vilniuje. Dainuoja Lietuvos vyrai.

Mokytojai ir miesto mo
kyklų taryba pasirašė nau
ją sutartį. Mokytojų strei
ko nebus. Praėjusį pirma
dienį visos miesto mokyklos 
atsidarė be jokio nesusipra
timo. Bet, žinoma, senosios 
problemos pasilieka: klasės 
perpildytos, nepakankamai 
mokyklų, trūksta ir moky
tojų. Per vasarą mažai kas 
padaryta toms problemoms 
išspręsti.

^Pąul O’Dwyers siūlo po 
oficialaus Pasaulinės paro
dos uždarymo; laiko, ją, pa
laikyti dar vieną mėnesį ir 
yisųs leisti ją, pamatyti, ne
mokamai! Girdi, milijonai 
žmonių parodos .nelanko, 
nes įėjimas per aukštas. 
Kai bus galima įeiti už dy
ką, jie ją pamatyti ateis, ir 
įvairios , joje užeigos turės 
gražaus biznio!

Bet parodos prezidentas 
Moses šiam sumanymui 
pinešinasi. Rep.

Susirinkime svarbiau s i u 
klausimu buvo LDS 35 me- * 
tų sukakties minėjimas. Kad 
tą sukaktį iškilmingai atžy
mėti, kuopa ruošia jubilie
jinį parengimą šeštadieAiį, 
rugsėjo 25, “Laisvės” saljįe, 
Ozone Parke. Aidiečiai at
liks programą. Bus ir 
kitų įvairumų. Bus trum
pas pranešimas J. Gasiūno, 
Lietuvoje išbuvusio pustre
čio mėnesio ir daug ten pa
tyrusio. Vaišės prasidės ly
giai 5 vai., o vėliau bus pro
grama.

Kuopos valdyba kviečia 
visus ir visas .šiame jubilie- 
jinidthė parengime dalyvau
ti. (

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks spalio 5 d.

Narys

PRANEŠIMAI

Varšuva.
yra geras javų derlius.

Lenkijoje

de
ar

Paieškojimas
Paieškomo savo giminių: trijų 

dži ų ir dviejų tetų Auksaičių
Auksakių, išvykusių j Ameriką prieš 
didįjį karą, gimusių Ukrinų mieste
lyje, Židikų valsčiuje, Mažeikių ap
skrityje.

Yra labai svarbus reikalas iš 
tuvos. Prašomi atsiliepti.

Mrs. Anna Latuka
160 Melrose St.
Brockton, Mass. 02402

Lie-

(74-76)

MONTELLO, MASS. -
Massachusetts Moterų Sąry^s 

rengia pikniką sekmadienj, Rugsėjo- 
Sept. 26 d., popiet., K. Ustupo dar
že, 27 Cleveland Ave. Bus valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus atsilan
kyti. Valdyba (74-75)

CAMDEN, N. J.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

133 kuopos susirinkimas jvyks Rug- 
sėjo-Sept. 25 d., 1 vai.

Prašau visus kuopos narius jsitė- 
myti, kad šis susirinkimas jvyks 
naujoje vietoje. Kadangi draugė 
U. Bakšienė sunkiai serga, tai at
sako mums vietą susirinkimams.

Šis susirinkimas atsibus draugės 
Gudžionienės namuose, 811 Cherry 
St., Gloucesteryj, N. J.

Važiuodami Broadway privažiuo
site Central St.; čia sukite j vaka
rus ir čia rasite Cherry St.

A. J. Pranaitis (74-75)

•. /*

LDS 35-erių metų sukaktį

Šeštadienį, Rugsėjo 25-tą d

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Vakariene su kokteliais 5-tą valandą.

Po vakarienės dainų programa, kurią atliks 
AIDO CHORO DAINININKAI

J. Gasiūnas trumpai kalbės apie kelionę Lietuvoje.

Rengia ir visus kviečia dalyvauti LDS 13-ta kuopa
Įėjimas $2.00

tesą




