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Rašo A. Bimba

Man atrodo, kad Kanados 
lietuviai šiemet labai laimingi. 
Tik neseniai jie turėjo sve
čiais tokius žymius meninin
kus iš Lietuvos kaip Daunora, 
Silevičiūte, Bartusevičius su 
šauniuoju ansambliu “Lietu
va”, o štai dabar vėl pas juos 
svečiuojasi Virgilijus Noreika 
ir keletas kitų menininkų.

įdomu, kad ši grupė ne tik 
dalyvavo Visasąjunginės Die
nos programos išpildyme, bet, 
sakoma, koncertuos lietuvių 
salėje Montrealyje, Windsore, 
Toronte ir dar gal kur kitur.

Gaila, labai gaila, kad mes, 
Jungtinių Valstijų lietuviai, 
neturime progos juos išgirsti. 
Girdėjau Virgilijų dainuojant 
Vilniuje. Didelė laimė būtų jį 
vėl išgirsti.

O štai mano rankose Ame
rikoje anglų kalba leidžiamas 
Tarybų Sąjungos žurnalas 
“Soviet Life”. Didžiuliai ke- 
tlfcį puslapiai pašvęsti garsia
jam Lietuvos grafikui Stasiui 
Krasauskui ir jo kūrybai, 
įdėtos net kelios labai jaudi
nančios jo kūrybos nuotrau
kos. Tai puikus Lietuvos gra
fikos išpopuliarinimas.

Labai džiaugiuosi, kad rug
sėjo 3 d. gražioje draugų Ra
manauskų farmoje (Sellers
ville, Pa.) bus pagerbti easto- 
niečiai Tilvikai. Net nenoriu 
tikėti, kad jie jau tokio gra
žaus amžiaus sulaukę.

Drg. Tilvikas yra senas 
“Laisvės” korespondentas. Ne
atsimenu tokio su juo susitiki
mo, kada jis nebūtų įdavęs 
aukų savo laikraščiui.

Reikia, kad šios šių taip di
džiai nusipelniusių laisviečių- 
pa^rbtuvės būtų gražios ir 
didelės. Daug niujorkiečių 
rui&iasi dalyvauti. Tikiu, jog 
ten bus “visa”’ Filadelfija. 
Neatsiliks nė Baltimore. Rei
kia tikėtis daug svečių iš New 
Jersey miestų.

Kokia ten M. šnarienė men
ševikų spaudoje sakosi esanti 
priešinga krepšininkų vyki
mui į Lietuvą pasportauti, nes 
jie negalės su savimi nusivežti 
didelių ir pilnų maišų “mūsiš
kės gamybos knygų, plokšte
lių, liet, laikraščių” ir viską 
ten “plačiai paskleisti.”

Tai bene bus vienas iš kvai
liausių argumentų prieš krep
šinių išvyką.
>^Mes gi sakome: krepšinin
kai važiuoja ne propagandą 
skleisti, bet pasportuoti, pa
rodyti savo talentą, savo ga
bumus, na, ir, ta pačia proga, 
pamatyti Lietuvą. Tai ir vis
kas. Nereikia jiems nusivežti 
maišus “mūsiškės gamybos”, 
nei atsivežti. Palinkėkime 
jiems didžiausios sėkmės tik 
kaip sportininkams. x

Nacionalinio Studentų Susi
vienijimo suvaži avime gar
siai keliamas šūkis prezidentą 
Jc^jrt^ną išmesti laukan iš 
prezidento vietos per 1968 m. 
rinkimus. Studentai piktinasi

(Tąsa 6-me pusi.)

Premjeras A. Kosyginas 
lankėsi Lietuvoje

Klaipėda.—Atvykęs į Lie
tuvos respubliką poilsiui, 
Tarybų Sąjungos Ministrų 
tarybos pirmininkas A. Ko
syginas ta proga apsilankė 
kai kuriuose tarybiniuose 
ūkiuose ir Klaipėdoje, Ta
rybų Lietuvos uostamiesty
je.

Lydimas CK sekretorių 
A. Sniečkaus ir R. Songai
los, A. Kosyginas pavažinė
jo po Šilutės rajoną. Su juo 
kartu važinėjo ir TSRS Mi
nistrų pirmininko pavaduo
tojas M. Lesečka.

Be kitų vietų, svečiai ap
silankė Stonikio ir Nemuno 
tarybiniuose ūkiuose; kal
bėjosi su tų ūkių darbuo
tojais, linkėdamas jiems 
sėkmės darbe ir gyvenime. 
Svečiai apsilankė ir Šilutės 
linų fabrike.

A. Kosyginas Klaipėdoje
Elta praneša, kad rugpiū

čio 10 d. Klaipėdą aplankė 
Tarybų' Sąjungos premje
ras A. Kosyginas. Lietuvos 
žinių agentūra sako:

A. Kosyginą lydėjo Lietu
vos KP Klaipėdos miesto 
pirmasis sekretorius J. Bab- 
ravičius ir Lietuvos žuvies 
pramonės gamybinės valdy
bos viršininkas E. Urbona
vičius.

A. Kosyginas apžiūrėjo 
plaukiojančią bazę ‘‘Tarybų

Tarybinio malūnsparnio 
katastrofa

Š. m. rugpiūčio 6 d., vaka
re Prancūzijoje, netoli Mar
selio miesto, gesinant didelį 
miško gaisrą sudėtingomis 
kalnuotos vietovės sąlygo
mis, patyrė katastrofą tary
binis malūnsparnis MI-6. 
Eilinį kartą skrisdamas į 
gaisro zoną, mažu aukščiu 
tirštuose dūmuose, malūn
sparnis atsitrenkė į uolą ir 
sudužo.

Įgula — laivo vadas J. 
Garnajevas, pilotas J. Pote
ris, šturmanas V. Ivanovas, 
S. Bugejenka, B. Stoliaro
vas, inžinieriai bandytojai 
A. čiulkovas, V. Molčiano- 
vas ir du prancūzų specia
listai—žuvo.

Malūnsparnis MI-6 pri
taikytas gaisrams gesinti, 
š- m. gegužės mėnesį buvo 
demonestrouoja m a s Pary
žiaus tarptautinėje aviaci
jos parodoje ir vėliau, susi
tarus su Prancūzijos firmo
mis, dalyvavo, gesinant miš
ko gaisrus Prancūzijos pie
tuose.

Per tą laiką mallūnspar- 
nio igula užgesino aštuonis 
didelius miško gaisrus. '

Lietuva,” susipažino su 
naujomis žuvies produkci
jos rūšimis, kurias gamina 
Klaipėdos įmonės. Jis aukš
tai įvertino žuvies gaminių 
kokybę. Paaiškinimus davė 
plaukiojančios bazės kapi
tonas A. Brodskis ir Lietu
vos žuvies pramonės gamy
binės valdybos gamybos 
skyriaus viršininkė K. Ko- 
roliova-

Šiltas ir draugiškas susi
tikimas įvyko su didžiojo 
žvejybos trailerio-šaldytuvo 
“H. Borisą” įgulos nariais. 
Laivas ką tik sugrižo į gim
tąjį uostą. A. Kosyginas 
plačiai domėjosi žvejybos 
sąlygomis, žvejų ir jų šei
mų buitimi. Jis nuoširdžiai 
kalbėjosi su jūros darbuo
tojais, pareiškė įsitikinimą, 
kad jubiliejiniais metais jie 
žymiai padidins žuvies su
gavimą, pal i n k ė j o jiems 
sėkmės.

Tralerio žvejai parodė A. 
Kosyginui žuvies produkci
ja. pagamintą betarpiškai 
žūklės rajone ir pristatytą 
i uosta. A. Kosyginas pabrė
žė kaip svarbu yra gaminti 
aukštos kokybės žuvies pro
dukcija ir pažymėjo, kad 
Klaipėdos žvejai šiame dar
be pasiekė tam tikrų laimė
jimu.

Pasitraukia negras 
miesto majoras

Flint, Mich. — Nuo pra
ėjusių metų lapkričio mene
sio šis 210,000 gyventojų 
miestas turėjo negrą majo
rą — Floyd McCree. Dabar 
jis nutarė pasitraukti iš tos 
vietos.

McCree sako, pasitrau
kiąs dėl to, kad miesto ko- 
misionieriai atsisako priim
ti jo planą, pagal kurį mies
to gyventojai z turėtų pilną 
teisę laisvai pasirinkti sau 
gyvena m u o s i u s namus 
miesto ribose. Jis turi gal
voje tai, kad negrai, kurių 
čia daug gyvena, turėtų tei
sę gyventi ten, kur jie nori 
ir kur išgali. Miesto komi- 
sionieriai 4- 5 balsais prieš 
tris — atmetė miesto majo
ro planą.

[kaltino Browna ir 
kitus penkis

Cambridge, Md. — Do r-
chesterio apskrities grand 
džiurė įkaitino H. R a p 
Browną, negrų vadovą, už 
tai, kad jis š. m. liepos 24 d. 
raginęs negrus sukilti. Kar
tu su Brownu įkaitinti ir ki
ti penki negrų veikėjai.

Brownas buvo suimtas 
Virginijos valstijoje ir pa
leistas po $10,000 belą. Da
bar Marylando valstija rei
kalaus. kad Browna Virgi
nija išduotų, kad jis čia bū
tų teisiamas.

I
Sako: “reikia pradėti karą 

prieš baltuosius”
Londonas. — Negrų mu

sulmonų vadovas Michael 
X sakė kalbą mitinge, ku
riame dalyvavo dauguma 
juodųjų. Jis sakė: negrų ko
vą prieš baltuosius reikią 
sutarptautinti ir pagriež- 
tinti.

Bombarduoja Kinijos pasienyj;
Washingtone kyla protestai

Kelia laiškų siuntinėjimo 
kainas

Washington. — Kongreso 
komitetas, “bes i r ū p i n ą s 
JAV pašto reikalais,” nuta
rė pakelti kainas ant laiš
kų, siuntinėjamų paštu. Li
gi šiol žmonės ant laiško 
lipdė 5 centus, o dabar tu
rės būti šeši. Ant atvirlaiš
kių ligi šiol reikėjo lipdyti 4 
centų štampą, o dabar rei
kės 5 c.

Taip, žinoma, ir bus, jei 
Kongreso pilnatis komiteto 
siūlymą užgirs, jei prezi
dentas Johnsonas nutarimą 
pasirašys.

Nicosia, Kipras. — Ketu
ri jauni kiprietiški turkai 
buvo užmušti eksplozijoje, 
įvykusioje farmoje, kai eks- 
plodavo traktorius-

Baisus potvynis ir gaisrai
Fairbanke, Alaskoje

Fairbanks, Alaska. — Iš
siliejo Chena upė ir apsėmė 
šį miestą. O prie to kilo 
gaisrai, kuriuos gesinti ne
lengva.

Fairbankas — 30.000 gy
ventojų miestas. Kai van
duo pradėjo apsemd i n ė t i 
gyvenamuosius namus, tūli 
žmonės sulipo ant stogu ir 
ėmė šauktis pagalbos. Pa
galba buvo teikiama valti
mis ir kitokiais plaukian
čiais daiktais.

Alaskos gubernat orius 
Walter J. Hickel sako:

“Nelaimė atrodo didesnė

Didesnį boikotą!
Bagdadas. — Irako prezi

dentas A r i f a s reikalauja, 
kad arabiški kraštai skelb
tų didesnį boikotą toms 
valstybėms, kurios praėju
sio karo metu rėmė Izraeli.

Kiesingeris “vieši” 
Amerikoje

Washington. —-Vakarų 
Vokietijos kancleris Kurt 
Kiesingeris atvyko i JAV 
ir čia bus ištisą savaitę.

Svarbiausias šio vizito 
tikslas: tartis su prezidentu 
Johnsonu, kad būtų išsiaiš
kinti visokiausi tarptauti
niai klausimai, o labiausia: 
Vakarų Vokietijos santy
kiai su Jungtinėmis Valsti
jomis. '

Baisi padėtis 
vienoje ligoninėje

Beacon, N. Y. — Niujor
ko valstijos įstatymų leidė
jai pradėjo tyrinėti Mattea- 
wan valstijinę ligoninę, ku
rioje gydosi kriminalistai 
protiniai nesveiki ligonys.

Seimelio narys Bertram 
L. Powell (iš Brooklyno), 
apžiūrėjęs šią ligoninę, su
rado, kad ji baisioje padėty
je. Ligonių yra 600, o gydy
tojų (psichiatrų) iš viso tik 
14. Ir iš tų keturiolikos dau
gelis nemoka gerai anglų 
kalbos; jie baigę mokslus 
kitose šalyse ir nepažįsta 
vietos sąlygų ir žmonių — 
nebegali su ligonias kaip 
reikia susišnekėti.

Mieres, Ispanija. — Neto
li šio miestelio anglies ka
sykloje įvyko katastrofa: 
anglis užgriuvo 11 anglia
kasių. Vienas angliakasys 
buvo sunkiai sužeistas.

Accra, Ghana.—Jungtinės 
Valstijos skolina Ghanai 
$2,000,000 “ek o n o m i k a i 
aukštyn pakelti/’

Saigonas. — JAV bombo
nešiai per tris dienas sėjo 
ugnį ant Šiaurės Vietnamo 
palei Vietnamo-Kimjos ru- 
bežių. Bombardavimai vyko 
tik dešimt mylių nuo Kini
jos teritorijos.

Karo yadavybė sako, kad 
buvo daužyti Šiaurės Viet
namo geležinkelių mazgas 
ir tiltai; sako, daug nuosto
liu padaryta.

Washington. — JAV bom
bonešių pastaruosius veiks
mus Šiaurės Vietname už
gina buvęs prezidentas Ei- 
senhoweris, taip pat ir ki
ti respublikonų vadovai — 
pav. kongresmanas Fordas 
iš Michiagano. Užgiria ir 
tūli pietinių valstijų demo
kratai senatoriai.

Bet prieš karo eskalacija 
(plėtimą) kyla ir protestai. 
Demokratų. partijos vado
vas Senate Mike Mansfield 

I smerkia prezidento Johnso- 
no politiką. Jis sako: iš
plėtimas karinių žvgiu Ki
nijos pasienyje, gali šukei-

negu buvo 1964 metais, kai 
čia įvyko didelis žemės dre
bėjimas; ši nelaimė paliečia 
daugiau žmonių ” _

Daugelis gyventojų, paju
tę nelaimės atėjimą, išbė
giojo iš miesto i aukštumė
les. Gubernatorius mano, 
kad reikės daug žmonių iš
kelti iš miesto. Jis paskyrė 
specialia komisiją, kuri tu
ri tuo rūpintis.

Medžiaginiai nuostoliai— 
milžiniški. Kiek žmonių ši
toje katastrofoje žuvo, dar 
nėra suskaičiuota.

ti kinus. Nežiūrint vidinių 
kovu, kurios šiandien vyks
ta Kinijoje, toji šalis gali 
apsivienvti ir stoti ikarą 
prieš JAV.

Senatorius Fulbright sa
ko pradėiimas bombarduoti 
Šiaurės Vietnamą palei Ki-

nijos sieną yra “pavojin
gas ir kvailas.”

Respublikonas senatorius 
llinois valstijos, Charles 
Percy, sako: Jei kinai 
dėtų bombarduoti Mek- 
į dešimties mylių atstu- 
nuo JAV rubežiaus, tai 

tuomet darytų šios šalies 
džia?.. Percy sako: ne- 
lima pasikliauti vidiniais 

neramumais Kinijoje ir gal
voti, kad Kinija nepradės 
karo prieš mūsų šalį-

iš

pre 
sik
me

vai

Prezidentas Johnsonas su
tiko bombarduoti tas Šiau
rės 
pir 
na, 
Sh: 
ei jo 
tik

Vietnamo sritis, kurios 
niau nebuvo įėję “i pla- 
’ po to, kai admirolas 
irp ir kiti karo eskala- 
s šalininkai ėmė jį kri-

.10 ti.
Dienraštis “The • New 
'k Times” taip pat kriti
ka prezidento Johnsono 
tiką Šiaurės Vietname.

kuo 
pol

Trenton, N. J. — New
Jersey valstijos prokuroro 
pacėjėjas Joseph Hoffman 
sako: visoje valstijoje vyks
ta p i d e 1 ė s kriminalystės.

būsią galima, nugalėti 
tuomet, jei visos valsti- 
policija “vieningai dar

Jas 
tik 
jos
buosis.”

Baltieji užpuolė 
negrus žygiuotojus
Holden, La. — Apie 15 

baltų chuliganų užpuolė 
grupę jaunų negrų, žygiuo
jančių į valstijos sostinę, i 
Baton Rouge.

Šerifas ir policija bandė 
l apsaugoti maršuojanč i u s , 
bet baltieji paguldė ir šeri
fą ir kitus.

Užpuolikai — kuklukskla- 
n i e č i a i. Jie čia sudegi
no keletą kryžių, kaip įspė
jimą, kad jie pasiryžę ir to
liau pulti negrus.

Negrai žygiuotojai vyks
ta į valstijos sostinę reika
lauti darbų.

New York. — Mirė H, H. 
Kungas, buvęs buržuazinės 
Kinijos premjeras ir Čiang 
Kai-šekb švogeris, sulaukęs 
86 metų amžiaus. Jis gy
veno Feeks Lane, Locust 
Valley, L. I.

Karachi, Pakistanas. — 
Septyniolika žmonių buvo 
užmušta, dvylika sužeista, 
kai čia sugriuvo keturių 
aukštų gyvenamasis namas.

Meškos užmušė 
dvi merginas

West Glacier, Mont. — 
Glacier National Parke 
rugpiūčio 13 d. įdūkusios 
meškos užmušė dvi 19-ka- 
metes merginas, Michele 
Koons iš San Diego, Cal., ir 
Julie Helgeso, iš Albert 
Lee', Minnesota.

Meškos merginas užmu
šė, kai jos miegojo “miega
muosiuose maišuose.” I r 
jos miegojo ne vienoje ir to
je pačioje vietoje-

Meškos, beje, čia pat su
žeidė 20 metų amžiaus vai
kiną, Roy Ducat, iš Perrys- 
burgh, Ohio.

Nušovė keturias meškas
West Glacier, Montana.— 

Po to, kai naktį meškos už
mušė dvi merginas turistes, 
miegančias parke, sargai 
nušovė keturias meškas, nes 
mano, kad jos tai padarė.

Operą Montrealio 
scenoje

Montreal. — Wilfrid Pel
letier salėje Maskvos Di
džiojo teatro artistai pasta
tė Rymskio-K o r s ak ovo 
operą “Nematomo Kitežo 
miesto legendą.”

Kompozitorius šią operą 
baigė kurti 1905 metais, ir 
ji Rusijoje ligi šiol mažai 
kur buvo statoma scenoje. 
Vyriausią operoje rolę at
lieka Tamara Milaškina.

(až kas pasmaugė 
dvi mergaites

Syracuse, N. Y.—Onon- 
a apskrities prokuroras 
ink Gualtieri sako, kad 
greit suims niekadėjus, 
ie mirtinai pasmaugė 2 
metų amžiaus mergai-

Fn 
jis 
kui 
14
tęs—Jacqueline Saunders ir 
Ma

Abidvi 
ma 
bili 
ria

y Ann Marzullo.
rastos negyvos, 

;yt, išmestos iš automo- 
io po to, kai piktada- 

jas pasmaugė.

Bordeaux, Prancūzija. — 
Pirėnų srityje įvyko žemės 
drebėjimas; vienas asmuo 
buvo užmuštas, o apie 20 
sužeistų.

ž ko, jie nori feodalizmo
New Delhi. — Indijoje 

lo klausimas, kaip suval- 
i visokius kunigaikščius 
princus, kurie siekiasi

išk
dyt
bei
Indijoje feodalinės santvar
kos.

S akoma, apie 60 visokių 
buvusių valdovų tebesinau- 

a milžiniškomis pajamo- 
ir priešinasi tiems, ku- 

bando jas apkarpyti.

do j 
mis 
rie

Bt distų kunigas skundžiasi
S aigonas. — Budistų dva- 

sin nkas Thich Tri Quang
sako, kad generolas Theu, 
kuifis yra katalikas, siekiasi 

aikinti budizmą Pietų 
tname. Theu, kaip žinia, 
ididatuoja į šalies prezi-

sur
Vie 
kai 
dertus: ji remia militaris-
tai ir JAV.
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Naujas karo plėtimo pavojus
JAU ir komercinė spauda susirūpinusiai kalba apie 

naują ir pavojingą karo plėtimą Vietname. Viena, kad 
dar siunčiama i Pietų Vietnamą apie 50,000 kareivių, 
antra, kad prieš kelias dienas Amerikos bomberiai pa
sirodė prie pat Kinijos rubežiaus ir apdaužė geležinkelio 
tiltą. Niekados pirmiau Šiaurės Vietnamas nebuvo puo
lamas iš oro taip arti Kinijos. “The New York Times” 
(rugpiūčio 14 d.) vedamajame pripažįsta, jog tai pavojin
gas karo plėtimas- Atrodo, kad mūsų vyriausybė lyg ir 
tyčia norinti išprovokuoti Kiniją ir Tarybų Sąjungą.

“The N. Y. T.” primena, kad šis naujas ir pavijingas 
karo plėtimas neprivers Šiaurės Vietnamą pasiduoti. 
Priešingai, vietnamiečiai dar geriau susivienys ir steng
sis atsilaikyti.

Vėl mūsų farmeriai
Miestuose mes mokame labai aukštas kainas už vi

sus žemės ūkio produktus. Bet tas nereiškia, kad mūsų 
farmeriai gauna aukštas kainas. Jie skundžiasi, kad jie 
negali išsiversti. Visi dalykai, kuriuos jie perka iš miestų, 
labai pabrango, o kainos ant jų produktų beveik nepa
kilo. Todėl tūkstančiai farmerių kasmet pameta farmas 
ir plaukia į miestus.

Farmerių pajamos kasmet krinta žemyn. Jeigu pernai 
visų farmerių grynos pajamos siekė $16,400,000,000, tai 
šiemet tepasieks $14,800,000,000.

Todėl Nacionalinė Farmerių Sąjunga, kuri pereitą 
pavasarį vadovavo taip vadinamam “pieno streikui” dvi- 
šimt penkiose valstijose, vėl kalba apie naujas kovas. Pie
no streiką valdžia sulaužė teismų pagalba. Tada farme
riai buvo iškėlę šūkį: “Parduokime pieną ir meskime 
laukan prezidentą Johnsoną.” Manoma, kad naujas far
merių bruzdėjimas turės nemažą poveikį i prezidentinius 
rinkimus 1968 metais. Tiesa, farmeriai tesudaro apie 6 
procentus visų balsuotoju, bet kai kuriose valstijose, su 
jais demokratai ir respublikonai turi rimtai skaitytis, jei
gu nori rinkimus laimėti- - 1

Jo sąžinė esanti rami...✓
DAR nepamiršome skandalo su senatoriumi Dodd, o 

jau turime naują. Paaiškėjo, kad kongresmanas Tradde- 
us J. Dulskis iš New Yorko valstijos taip pat yra ne
gražiai rankas susitepęs. Jis sau į kišenę susidėjęs $11,- 
000 nuo rinkimų kampanijos išlaidoms padengti sureng
tų pietų.

Ponas Dulskis sako, kad jo sąžinė esanti visiškai ra
mi. Bet kiekvienas, kuris turi sąžinę, pasakys, kad p. 
Dulskis jokios sąžinės neturi.

Įdomu būtų, jeigu kas nors visus senatorius ir kon- 
gresmanus pervarytų per šerengą. Kiek jų pasirodytų 
tokiais pat sukčiais kaip Dodd ir Dulskis.

Irgi susirūpinimas
KAI šiomis dienomis daugelyje mieštų buvo malši

nami negrų išstojimai, tai pasirodė, kad juos šaudo vien 
tik baltieji ginkluoti milicininkai iš Nacionalinės Gvardi
jos. Paaiškėjo, kad toje gvardijoje negrų beveik nė su 
žiburiu nerastum/

Negražu, tiesiog nedora, kad vien tik baltieji šaudytų 
negrus. Reikia, kad ir patys negrai būtų panaudoti mal
šinimui savo brolių didmiesčių getuose. Tai va mūsų pre
zidentas Johnsonas, kaip visų ginkluotų jėgų ko- 
mandierius, ir išleidžia įsakymą tuojau pradėti į Nacio
nalinę Gvardiją rekrutuoti negrus.

Tai dar vienas mūsų pono prezidento labai “gudrus” 
sumanymas!

Sako: gal popiežius Povilas 
apsilankysiąs Maskvoje

Paryžius.—Katalikų laik
raštis “La Croix” paskelbė 
savitą sensaciją. Girdi, gal 
būt netolimoje ateityje po
piežius Povilas Vl-asis apsi
lankys Maskvoje.

Laikraštis mano, kad Po
vilas VI nori susitikti su 
rusų stačiatikių patriarchu 
Aleksiejumi ir “tartis dėl 
apvienijimo kri k š č i o n i ų 
bažnyčių”

Girdi, popiežiui Povilui

patarė tai padaryti Turki
jos patriarchas Atenagoras, 
su kuriuo Povilas neseniai 
buvo susitikęs Turkijoje.

Būdamas Maskvoje, po
piežius gal būt norės pasi
tarti su Tarybų Sąjungos 
vyriausybe, kaip greičiau 
baigti karą Vietname.

(O kiti mano, kad šis ka
talikų laikraščio paskelbi
mas yra nieks daugiau 
kaip savita sensacija.)

NACIŠKIEJI 
KRIMINALISTAI 
JUNGT. VALSTIJOSE

Bob Considine yra vienas 
iš pačių įžymiausių Ameri
kos kolumnistų ir komenta
torių. Jis, matyt, yra labai 
pasipiktinęs Amerikos poli
tika priglausti ir globoti 
baisiuosius naciškus krimi
nalistus. Ir štai dienrašty
je “Long Island Press” 
rugp. 8 d. savo kolumnoje 
“The Killers in Hiding” jis 
rašo apie tokius kriminalis
tus, tarp kurių pamini ir 
lietuvius.

Considine sako:
“Žmonės... vietovės... daik

tai. ..
Mažiausia 59 naciai karo 

kriminalistai gyvena Ame
rikoje šiandien, kai kurie iš 
jų kaip piliečiai, ir visi jie 
įsitikinę, kad mūsų valdžia 
nieko nedarys, kad7 sugrą
žintų juos i Vokietiją pa
traukimui į teismą.

Tai tokia yra Nathan Mil
ler Adams naujos knygos 
“The Fifth Horseman” te
ma. Parašyta apysakos (no
velės) formoje, bet joje fak
tai paimti iš Žydų Reikalų 
Instituto ir iš daugybės už- 
sienyje atspausdintų 
straipsnių. Vienas natūra- 
lizuotas amerikietis buvo 
karo kriminalistų teismo 
metu kaltinamas Tarybų 
Sąjungos Krasnodar© mies
te nužudyme 200,000 žydų, 
kitas — 800, dar kitas 1,592. 
Antanas Impulevičius, ku
ris dabar gyvena kita pa
varde viename mūsų dide
liame rytiniame mieste, bu
vo komendantas naikinimo 
batalijono Baltarusijoje ir 
Lietuvoje, kuris išžudė 
Kaune, Minske, Baranovi- 
čiuje ir kitose vietose 50,- 
000 žmonių. Jis buvo teisia
mas (už akių) Vilniuje ir 
nubaustas mirtimi 1962 me
tai. po to, kai Jungtinės 
Valstijos atsisakė išpildyti 
Tarybų Sąjungos reikalavi
mą jį išduoti teismui.

Kitas vyras, katalikų baž
nyčios kunigas, kuris pasi
traukė iš bažnyčios (? — 
Red.), žinomas kaip “Juoda
sis komendantas,” Lietuvo
je šalia Skuodo 1941 m- nu
žudė 1,200 žmonių. Jį Tary
bų Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas nuteisė (jam teis
me nepasirodžius) 15 metų 
kalėti. Jis gyvena Brook- 
lyne.

Jungt. Valstijos nėra pa
sirašiusios Genocido Sutar
ties. Plačiai dalykus ištyręs 
Washingtone Adams priėjo 
išvados, kad vyriausia prie
žastis, kodėl mes atmetame 
reikalavimą kriminali s t u s 
išduoti kaip “komunistų 
propaganda” yra tame, kad 
Jungtinių Valstijų imigra
cijos viršininkai nenori pri
sipažinti, jog jie prieš dau
gelį metų padarė klaidą, ne 
pakankamai atsargiai per
sijoję imigrantus.

Baisiausi kriminali štai, 
šimtus tūkstančių žmonių 
išžudę, tapo įpilietinti ir gy
vena Amerikoje! Tai pui
kiai žino Amerikos valdžios 
organai, tačiau nieko neda
ro, kad jie būtų tinkamai 
nubausti už savo kruvinus 
darbus!

gram” patalpino ALTo pir
mininko A. Rudžio straips
nį, kuriame esą rašoma:

“Kaip komunistų apgaulę 
galima paminėti, kad kun. 
Eugenijus Sabaliauskas gavo 
leidimą aplankyti savo gimi
nes Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. žinoma, jam bus pa
sakyta, ką kalbėti ir kaip 
elgtis. Labai galima, kad jis 
turės sargą — seklį, kuris jį 
visur seks. Lietuvoje kunigai 
neturi veikimo ir žodžio lais
vės, o tas kunigas čia turės 
skelbti, kad jie ten laisvi ir, 
kad nėra jokio .persekiojimo”./

Chicagos kunigų “Drau
gas,” padavęs šią ištrauką, 
prideda: “Mes nežinome, 
kiek kun. Eug. Sabaliaus
kas yra įpareigotas tai mi
sijai, bet ta misija būtų la
bai aiški: per kunigą pa
skleisti sovietinį melą, kad 
Lietuvoj esanti religijos 
laisvė.”
Vadinasi, dar nežino, ar 

kunigas Sabaliauskas at
vyks ar ne, o jau iš anksto 
paskelbta, kad čia ne tiesą 
pasakos, bet meluos. •

Mes irgi nieko nežinome 
apie šio kunigo atvykimą ir 
ką jis pasakys- Bet mes ne
sakome, kad jis vienaip ir 
kitaip meluos. Tegu žmogus 
atvažiuoja. Pažiūrėsime, ką 
jis pasakys.

Ryšium su tuo mums no
risi paklausti: kas pasida
rė su tais nelaimingais 
“veiksniais,” kad jie taip bi
jo amerikiečių lietuvių lan
kymosi Lietuvoje ir Lietu
vos žmonių lankymosi 
Jungtinėse Valstijose?

Pav., štai grupė krepši
ninkų ždda vykti į Lietuvą 
pasportautipir jau veiksnių 
spaudoje1 jie niekinami ir 
dergiami, girdi, jie ten bus 
apgauti ir čia sugrįžę me
luos ir meluos. Dabar me- 
lagiumi iš anksto paskelbė 
kunigą, kuris dar tebesėdi 
Lietuvoje ir nė kojos nėra 
įkėlęs į Amerikos žemę!

JAU IR VARGŠĄ
KUNIGĄ PRAKEIKIA

Cincinnati arkivyskupijos
laikraštis “Catholic Tele

terminus vartojant, reiktų 
vertinti “kailiadirbiu ar ark
lių gydytoju”? Pagaliau, ko
kiu pagrindu tos profesijos 
niekintinos? Ar jos ne gyveni
miškos, nereikalingos ? Ais
čiui, jeigu jisai save laiko 
kultūringu žmogum, turi būti 
gerai žinoma, kad kiekvienas 
doras darbas yra gerbtinas.

Kraštutinumas be ribų.
Laikantis Aisčio logikos iš

eitų, kad visi Lietuvos gyven
tojai turėjo pabėgti, o kas pa
siliko, tai verti tiktai panieki
nimo ir pasmerkimo. Ar tai 
gyvenimiška ir ar tai logiška ?

Nedera poetui taip nepado
riai, besaikiškai ir nesąžinin
gai kraštutiniškai rašyti.”

TOKIO BEGĖDIŠKUMO 
JAU PER DAUG 
IR KARDELIUI

Jau ir Kanadoje gyvenan
čių pabėgėlių lai k r a š č i o 
“Nepriklausoma Liet uva” 
bosas (redaktorius) Jonas 
Kardelis pritrūko kantry
bės. Nors jis pats kiekviena
me savo laikraščio numery
je plūsta ir niekina Tarybų 
Lietuvą ir jos veikėjus, bet 
jau ir jam per daug šlykš
tūs poeto Jono Aisčio 
(Aleksandravičiaus) burno
jimai. Savo vedamajame 
“Nenuklyskime į kraštuti
numus” jis tą menkystą ba
rą ir sarmatija. Jis- rašo:

“žymusis mūsų poetas Jo
nas Aistis “Draugo” kultūri
niame priede (lieipos 29 d.) 
tiesiog nustebino savo nekul- 
turingumu, išeinančiu iš pa
prasčiausio padorumo ribų. 
Nei matęs, nei girdėjęs jis iš
koneveikė solistą Daunorą, 
kabinėdamasis net prie jo 
švarko ir rankogalių. Solistę 
Saulevičiūtę 'jis prilygino “ka- 
tiušoms” ir esą jos “laikyse
noje aiškiai kyšo - katiušos su 
kūju ir piautuvu poza”. Vie
na, kad Aistis nematė nei lai
kysenos, nei pozos, kad ga
lėtų tai spręsti. Kita, ar pado
ru taip apie nieku dėtus žmo
nes rašyti ir dar autoritetin
gam poetui ?

Reikia stebėtis ir Aisčio lo
gika. Pagal ją išeitų, kad vi
si Lietuvoje gyveną žmonės 
yra smerktini be jokių išimčių 
net. O jeigu taip būtų Jonas 
Aistis pripuolamai pasilikęs 
Lietuvoje, tai ar jau jis, jo gi

Ponia L. atranda...
Vilnių

Aerouoste jos niekas ne
sutiko. (Lėktuvas atskrido 
šiek tiek anksčiau.) Ir be
ne .pirmieji ponios L. žo
džiai buvo šie:

—Vaje, kaip gražiai čia 
visi apsirengę...

Tuo tarpu pro šalį ėjo ei
liniai vilniečiai — kas iš 
darbo, kas į kiną ar teatrą, 
kas—tiesiog pasivaikščioti. 
Ne mažiau ponia L. iš Ka
nados nustebo, apsilankiu
si prie Aušros vartų ir pa
mačiusi besimeldžian č i a s 
moterėles. Ji net panoro 
paliesti pro šalį ėjusio ku
nigo sutaną. Kad įsitikintų, 
jog jai nesivaidena, jog ji 
nesapnuoja.

Taip, ponios L. pavyzdys 
dar kartą rodo, kaip klai
dingai daugelis tautiečių 
įsivaizduoja TalPybiį Lietu
vos gyvenimą.’Žinoma, dėl 
to kalti visokio plauko “va
duotojai,” kuriems tėvynė
je degė po kojų žemė ir ku
rie dabar, negalėdami su
stabdyti istorijos rato, 
stengiasi bent apdrabstyti 
purvu visa, kas susiję su 
nūdiene Lietuva-

Tiesa, tokių, kurie patiki 
jų plepalams, vis mažiau. 
Antra vertus, perdaug jau 
akivaizdūs Nemuno krašto 
laimėjimai.

Išplaukdamas i turistinę 
išvyką Nerimi, Amerikos 
lietuvis Antanas Lipčius su 
nuostaba žvelgė į dešinįjį 
upės krantą.

—Žiūrėkite, tikras naujas 
nuėstas išaugęs. O kai pas
kutinį kartą prieš trejetą 
metų lalnkiausi, plynas lau
kas šioje vietoje buvo. Ir 
namai kokie modernūs.

Stebisi ne jis vienas ir ne 
vien naujuoju Vilniaus ra
jonu — Žirmūnais. Kiekvie
ną svečią iš tolimųjų kraš
tų Lietuvoje stebina ir ma
loniai nuteikia nauji fabri
kai ir mokyklos,„naujos as
faltuotos magist ralės, ir 
tai, kad po tėviškės dangu
mi visiems užtenka ir duo
nos, ir džiaugsmo.

Stasys Kamaitis

Kiekvienų metų liepos 21 
dieną ^skelbiami Lietuvos 
premijų laureatai. Taip pa
gerbiami žmonės, kurie nu
veikė ypač reikšmingus 
darbus, praturtino savo 
kraštą vertingais meno kū
riniais.

Kokius žmones mini Ta
rybų Lietuva šiais metais, 
švęsdama savo 27-ją sukak
tį? Vėl skaitome ilgą sąra
šą daugiau ar mažiau žino
mų pavardžių.

Už įžymius mokslo ir te
chnikos darbus 1967-jų me
tų premijos paskirtos:

K. Ragulskiui — už dar 
bus — netiesinių dinaminių 
sistemų virpesių srityje.

J. Trekui — už mono
grafiją “Daugiaekstrema- 
liniai uždaviniai projekta
vime”.

J. Adamoniui, V. Deks- 
niui, A. Kazlauskui, V. La- 
tiniui, J. Patumsiui, V. 
Pliuškiui, J. Raugui — už 
sukurtas ir įdiegtas gamy
boje labai didelio tikslumo 
krumpliaračių frezavimo 
stakles (modeliai 5310A ir 
5308A).

A. Augustaičiui, M. Bort 
kevičiui, . I. Kaulakiui, A. 
Nargėlui — už sukurtus 
universalių statinių mode
lius.

P. Vasinauskui — už mo-
nografiją “Agrotechnika”, 
III leidimą.

J. Bulotui, A. Mejeriui,
V. Ruokiui, K. Vaitiekūnui,

“Lietuvos TSR d i r v o ž e - 
žemiai.”

3. ABRAIČIUI— už d#r- . 
bu5 embriologijos ir histo
logijos srityje.

E. Chlomauskui, R. Ja
montui, H. Karveliui, Z. 
Liandzbergiui, S. žilževi- 
čiii — už ligoninių komp- 
lėktų Vilniuje, Antakal 
nio gatvėje, projektą ir sta
tybą.

G Kaplanienei, P. Kiube- 
riti, M. Kleinui, V- Maldžiū- 
nui, A. Pučui, V. Saunoriui, 
A. Skupeikai, K. šešelgiui, 
S. Vainikoniui, L. Zaduševs- 
kiiii, H. Zvolinskui — už su

artą Lietuvos TSR rajoni- 
o planavimo schemą.ni
Literatūros ir meno kū-

rinių autorių tarpe šiais 
metais premijomis apdova- 
no

J. Balčikonis — už sieni
ti:

ni is kilimus “Nebus ponų 
nė bajorų”, “Mergužėlės-le-
lijėlės”, “Širmieji žirgeli^”, 
“Kas dainoj pasakyta”, už 
kilimą “Gėlės tėvynei”.

A. Gudaitis-Guzevičius —
už romaną “Sąmokslas”.

J. Kuzminskis — už es
tampų! ciklą lietuvių liau
dies ir revoliucinių dainų 
motyvais.

R. Vabalas — už meninio 
k no filmo “Laiptai i dan
gų” pastatymą, V. Blėdis 
— už Petro Indriūno vaid-

-- --------- ..........................—, -----
V. Vazalinskui—už veikalą I celei.

rrenį šiame filme.
S. Vainiūnas—už Kvinte

tą Nr. 2 fortepijonui, dviem 
smuikams, altui ir violon-

Mano įspūdžiai iš Lietuvos
Vilnių pasiekėme rugpiū

čio 4 d. Vilnius'l&bai gražus, 
bet Kaunas išdidus, nepasi
duoda Vilniui, žengia smar
kiai pirmyn. Kaip vietos gy
ventojai sako, tai tikrai lie
tuviškas miestas.

Su daugeliu mano gimi
nių lankėsi ir jaunutė, pui
kiai išaugusi gražuolė kau
nietė pas mane Vilniuje ir 
užkvietė mane aplankyt 
Kauną. Susitarėme susitik
ti geležinkelio stotyje kaip 
10 vai. ryto. Pasiekiau sto
tį laiku ir radau laukiančią 
automašiną.

Važinėjome po visą mies
tą. Aprodė, kaip namai ir 
išdirbystės auga, nauji na
mai statomi daugelio aukš
tų. Pasiekėme garsiąsias 
Kauno marias. Matėme pa

dlęš besigydant. Jos ses&e 
yyena Butlęr, N. J. Jiyau 
) metų kai grįžo iš Ameri- 
)s ir gyvena Lietuvoje.
Gydytojas Kavaliauskas 

•asakojo, kad jis turi arti
mą giminaitį Juozą Kava
liauską 

erdavė

k

P

Philadelphijoje, ir 
geriausių linkėji-P 

mų.
Vėliau 

giminaitės butą. Trys tu- 
butą puikiame pušyne, 

ugina dvi dukras, viena 
mokosi jau penkti metai 
gydytoja, o antra nori įstoti 

gydytojų mokyklą. Lin- 
lu joms gerų sėkmių.

A- Lipčius
ddystone, Pa. <

pasiekėme mano

r

i

Bites—žmonių draugės
Vis daugiau žmogus pa-

mariais statybą einant, va- naujoja bites, kovodamas 
Hunai an ~ v • •s'arnamiai, klubai su laive

liais pasivažinėjimui- Va
saros laiku čia galima pra
leisti labai gražiai atosto
gas. Puikios vietos pasilsė
ti darbo žmonėms ir darbo 
inteligentijai, puiku pažve-

“Dramblių kapinių” 
paslaptis

Keliautojai seniai lauže 
galvas, iš kur yra kilę vadi
namieji “dramblių kapai” 
kalnuotose Afrikos ir Pie
tų Azijos vietovėse. Nese
niai belgų mokslininkui dr. 
Ž. Veršurenui pavyko išaiš
kinti masinių “broliškų ka
pų” paslaptį; Dramblių ban
dos, ieškodamos apsaugos 
nuo išsiveržusių vulkanų 
kalnų raukšlėse, tapdavo 
vulkaninių dujų aukomis.

jaučiu, kad mano gimi
nės turi kuo pasidžiaugti, 
nes ir jie prie to darbo savo 
pūslėtomis rankomis prisi
dėjo ir jaučiasi, kad tai 
jiems priklauso.

Vėliau vykome į Pama
rius, kur yra gydomi plau
čių ligomis sergantieji. Ten 
tos jaunuolės mamytė dir
ba slauge. Nuvykę vaikščio
jome po didelį pušyną, Pui
ki vieta, gražus miškas. Ten 
yra įrengta sanatorija. Ma
ne pasitiko jaunas gydyto
jas, Kazys Kavaliauskas. 
Išvedžiojo po visus kabine
tus ir supažindino su dau
geliu ligonių, gydydtojų ir 
slaugių.

Susitikau ir pasikalbėjau 
su buvusia amerikiete, ra-

prieš nepalankias jam gam
tas sąlygas. Vienas prancū- 
z
Montobane vynuoges, įren
gė 5 avilius savo bandymi
niame 5 hektarų vynuogy
ne. Mokslininkas tvirtina, 
kad bitės nepajėgia pradur- 
t vynuogių žievelės, o tega
li jas laižyti. Štai dėl to jis 
įkurdino bites vynuogyno 
teritorijoje; lai ž y d a m o s

į mokslininkas, tiriantis

pradurtas ir pažeisti# sp
rogęs, bitės apsaugo gS’eti- 
mas uogas nuo gedimo.

Štai dar vienas pavyzdys, 
kaip bitės padeda žmogui. 
Paaiškėjo, kad bitė-motinė- 
lė „gamina medžiagą, kuri 
panaikina kitų bičių gebėji
mą daugintis. Neseniai en
tomologai išaiškino, jog ši 
medžiaga gali sustabdyti 
uodų lervų vystymąsi ir jas 
užmušti. Dabar galvoja
ma panaudoti bites-ųiorinė- 
es kovoje prieš 

gus uodus, kurie perneša 
pavojingą žmonių ligą —

in-
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Su Naujosios Anglijos 
draugais ir veikėjais

*Vos įžengęs i Olimpia par
ką (rugpiūčio 13 d. piknike 
Worcesteryje), sutinku Juo
zą Luką.

—Kaip einasi?
—Einasi taip, kad mes 

pardavėme Lietuvių salę.
—Tikrai ?
—Taip! — atsako Juozas. 

Nebepajėgėme ilgiau išlai
kyti.

Salė, kaip jau daugelis 
žmonių žino, priklausė Sū
nų ir Dukterų fraternalei 
draugijai Worcesteryje; tai 
pačiai draugijai priklauso 
ir Olimpia parkas Shrews- 
buryje, palei Worcesterį, 
kur dabar vvksta “Laisvės” 
naudai piknikas.

Per kurį laiką, vaikščio
damas po parką, galvojau: 
Vadinasi, yra kas tokio 
naujo — mūsų draugai bu
vo priversti parduoti salę, 
irioje per apie 50 metų 
įwvo pažangiųjų Worceste- 
rfo lietuvių kultūros cent
ras! Gaila! Ir aš neturiu 
teisės worcesteriecams dėl 
to nieko sakyti. Jie dirbo, 
kiek pajėgė, kad galėtų pa
laikyti abudu centrus: sa
lę—mieste, Olimpia parką 
šalia miesto.

Nemaža didelių dalykų 
per tuos 50 metu vyko mi
nėtoje salėje. Čia buvo 
daug masinių mitingų, 
daug prakalbu, daug kon
certų, daug visokių sceni
nių pastatymų - spektaklių! 
Čia sakė prakalbą V. Kap- 
sukas-Mickevičius; dešim
tis kartų kalbėjo L. Prū- 
seika, .kalbėjo F. J. Bago- 
gįus, J. B. Smelstorius. M. 
Jasevičius, d-ras Jonas Rep- 
švs ir daug kitų, jau miru
sių veikėjų.

Čia pat kadaise veikė pui
ki biblioteka. O kiek kon
certų, kiek visokių kultūri
nių sambūriu! Kiek repeti
cijų — ir Aido choro, ir sce
nos mėgėjų. “29 Endicott 
St.” buvo plačiausiai lietu
viams žinomas adresas.

Bet atėjo laikas. Užgu
lė mūsų žmones ligos, se
natvė, mirtis, ir štai netu
rime to kultūros centro. 
Nieko dėl to nekaltinu!

Salę — visą namą — nu
pirko kabpenterių unijos 
vietinis lokalas, ir ten, be 
abejo jimo, ir Aido choras, ir 
L®LD kuopa, ir pati Sūnų- 
Dukterų draugija galės lai
kyti mitingus. O už gau
tus pinigus, man sako drau
gai, paremontuosime Olim
pia parką.—juk čia turime 
puikią salę ir koncertams, 
ir mitingams.

Ričardas Janulis, L D S 
prezidentas, sako:

—Sekamais metais čia tu
rėsime LDS seimą. Tik rei
kia gerai ruoštis.

Su v i s a i s draugais, su 
kuriais teko kalbėtis, buvo 
pareikšta tokia nuomonė: 
Namą mieste pardavėme — 
dėsįfie pastangas išlaikyti 
O^įmpia parką.

Piknikas
Jis buvo geras, gražus, 

spalvingas. Jurgis Šimaitis, 
kuris “tvarko automobi
lius,” skundžiasi:

—Stoka vietų karams pa
statyti.

Privažiavo jų daug. At- 
pyškėjo trys polnutėliai 
žmonių autobusai: iš Hart
fordo, iš B r o c k t o n o, iš 
Lawrenco-Haverhillio.

^Kroi pikniko dalyviai 
linksmi, smagūs.

Daugelis jų apdovanojo 
“Laisvę” po kiek kas išgali;

kiti atsinaujino laikraščio 
prenumeratas. (Aukos bus 
paskelbtos laikrašty.)

Skaitytojai duoda visokių 
patarimų, pareiškia viso
kių nuomonių dėl laikraščio 
turinio. Keletas sakė:

—Mums labai patiko til- 
pęs “Laisvėje” J. Petronio 
apsakymas “Česn a k y n ė s 
blūdas”; daugiau tokių ap
sakymų !..

Bronė Kaliušis, iš Fitch- 
burgo, Mass., klausia: kodėl 
mes dažniau neparašome 
apie Seną Vincą ir L. Prū- 
seiką. Ji labai mėgo jų raš
tus skaityti. Jų raštai jai 
daug padėjo. Ji niekad jų! 
nepamirš.

Kiti skaitytojai davė ki
tokių pastabų ir patarimų. 
Sakiau, kad visa, ką jie sa
ko, mes imsime dėmesin ir 
jų žodis nebus pamirštas.

Anna Phillipse aukojo $5 
kovotojams už taiką.

Buvo svečių net iš Flo
ridos: J. Bakšys — iš St. 
Petersburgo; P. ir M. Gab
rėnai iš Miamio. Jiedu čia 
netoli leidžia vasarą. Atvy
ko Simonavičiai iš Provi
dence; jie—muzikas, kadai
se mūsų chorą vadovavęs 
Cambridge, Mass. Buvo 
daug suvažiavusių svečiu iš 
ivairių miestų ir miestelių. 
Ir tai sudarė puikų didžiulį 
ansamblį. Visi draugai ir 
draugės mieli ir geri bičiu
liai.

Jonas Grybas atvežė pilną 
mašiną svečių iš Niujorko.

Buvo W. ir A. Juškevičiai 
iš Stamfordo.

Koncertas
Naujosios Anglijos žmo

nės, visuomet atsimena, 
kad čia yra Amerikos kultū
ros lopšys, ir kiekviename 
piknike jie duoda ir gražią 
koncertinę programą.

Šiuo atveju programoje 
dalyvavo ir “Laisvės” cho
ras iš Hartfordo, kurį vado
vauja Wilma Hollis. Su cho
ru atvyko ir pašaliečių ge
rų žmonių.

Choristės baltuose kostiu
muose, visos tarytum pa
jaunėjusios, žvalios, gyvos, 
taip pat ir vyrai, bet jų, ro
dosi, truputėlį mažiau. 
Šiam chorui šiemet sukan
ka 40 metų, kai jis gyvuo
ja ir dainuoja, kai lietuvių 
liaudies dainomis skaidrina 
Connecticuto padangę. Gra
žiai choras sudainavo kele-' 
tą dainų, o solo kai kur dai
navo pati Wilma, prancū
zaitė. bet su lietuviais su
tapusi; lietuviška daina ją 
suartino.

Pirmininkaujanti M- Su
kackienė apdovanojo Wil- 
mą gražia lietuviška juos
ta. Smagus buvo tas mo
mentas! Chorui ir solis
tams pianu akom panavo 
Helen Smith-Janulytė.

Kiti programos dalyviai: 
Irena Janulienė ir Helen 
Smith-Jan uly t ė — duetai; 
Elena Brazauskienė (buvu
si niujorkietė, o dabar hart- 
fordietė) keletą dainų solo; 
Jonas Sabaliauskas ir Ona 
Dirvelienė — tris duetus.

Visi dainininkai jau nebe- 
pirma kartą mums girdėti; 
gražiai jie savo pareigas 
atliko, it čia apie juos dau
giau nieko nesakysiu. No
riu tarti žodelį apie viešnią 
soliste — apie m i a m i e t ę 
Mae Gabrėniene, kuria pir
mą kartą išgirdau. Ji čia 
buvo staigmena, o apie ją

mes esame jau skaitę spau
doje nemaža; ji dainuoja 
visokiuose parengi m u o s e 
Floridoje.

Solistė sudainavo “Kur 
bakūžė samanota” ir “Plau
kia sau laivelis.” Tenka čia 
pat pasakyti: Mae Gabrė- 
nienė — jau gražiai dainuo
ja. Tiesa, solistė Jš karto 
jautėsi nervuota, bet tai 
nieko, tai tik parodo,kad jai 
labai rūpi gerai atlikti sa
vo uždavinį. Jos sopranas 
tvirtas, malonus, jau aukš
tame lygyje past a t y t a s . 
Man svarbiausia—puiki jos 
dikcija, tartis, nes tai yra 
solisto puošmena. Matyt, 
Mae turi gerą profesorių. 
Linkiu solistei žengti pir
myn ir pirmyn dainos pa
saulyje!

Marijona Sukackięnė, be
je, buvo suorganizavusi įdo
mią Tarybų Lietuvoje iš

leistų knygų ir žurnalų pa
rodą, taip pat ir rankdar
bių. Daugelis žmonių pasi
džiaugė, stebėdami ją.

Publiką reikia ir paval
gydinti, ir pagirdyti. Kas 
tai atlieka? Tie patys mū
sų draugai ir draugės: ir 
prie baro salėje, ir valgyk
loje, ir prie tanciaus ir prie 
rožančiaus! Visokio maisto 
mūsų draugės iš anksto pri
gamino svečiams pavaišin
ti. Jos svečius ir aptarnavo.

Iš pikniko mudu su Ieva 
išvykome jau vėlokai, ir il
gai ilgai kelyje šnekėjome 
apie puikius mūsų žmones, 
kurie piknike dirbo, apie 
mielus svečius, su vykusius į 
šį rudeninį “Laisvės” pik
niką-

Iki sekamu metu, mieli 
draugės ir draugai!

R. Mizara

DETROIT, MICH.
Tarybų Lietuvos 

menininkai-dainininkai 
Windsore!

Pastaraisiais laikais daug 
menininkų ir visokių profe
sionalų ir svečių iš Tarybų 
Lietuvos lankėsi New Yor
ke ir Ghicagoje, bet niekad 
Detroite ir Windsore- Ši sy
kį detroitiečiai ir windso- 
riečiai bus už kitų miestų 
lietuvius laimingesni, nes 
garsusis dainininkas visoje 
Europoje, Tarybų Lietuvos 
sūnus, Virgilijus Noreika 
dainuos koncerte Windsore, 
šeštadienį, rugpiūčio (Au 
gust) 26 d. Su dainininku 
Virgilijum Noreika iš Lie
tuvos ir Montrealo atva
žiuoja ir daugiau meninin
kų ir svečių, kurie dalyvaus 
tame koncerte.

Solistas Virgilijus Norei
ka gimė 1935 metais Lietu
voje, o 1958 metais pabaigė 
Vilniaus Konservatoriją, ir 
buvo visiems Amerikos lie
tuviams žinomo ir mylimo 
Kipro Petrausko klasėje. 
Noreika laimėjo laureato 
vardą šeštajame Pasauli
niame Jauonimo Festivaly
je. 1960 metais laimėjo Lie
tuvos Valstybės premijos 
laureatą. Virgilijus Norei
ka yra dainavęs daugelyj 
miestu Tarvbų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Vo
kietijoje, Australijoje. Suo
mijoje ir Italijoje. Daina
vo didžiausiame ir gar
siausiame pasaulyje teatre 
La Scala operoje ir nepa
rastai pasižymėjo.

Koncerte Windsore Virgi
lijus Noreika atliks lietu
vių liaudies dainas, harmo
nizuotas muzikų Karnavi- 
čiaus, Švedo, Dvariono ir 
kt. Dainuos arijas iš žy
miausių pasaulio kompozi
torių, kaip tai Čaikovskio, 
Verdi, Bučinio ir kitų. Jam 
akomp anuos liaudies in
strumentais Danutė Juod
valkytė ir Pranas Budrius.

Koncertas Windsore įvyks 
gražioj didelėj svetainėje— 
Italian Hall (Italu svetainė
je), 750 East Erie Street, 
Windsore, šeštadienį, rug
piūčio (Aug.) 26 d. Svetai
nės durys bus atdaros 5 vai. 
po pietų, o koncertas prasi
dės 6:30 vai. vakare. Kon
certą rengia visi Windsoro 
lietuviai- Po koncerto bus 
šokiai prie gero orkestro ir 
vaišės- Bus proga po kon
certo dešinę paspausti mie
lam svečiui dainininkui No
reikai ir jo draugams. Aiš
ku, šokiai >bus su Lietuvos, 
M o n t re, alio ir Windsoro 
gražiais žmonėmis.

Prie to, iš Montrealo Ex
po-67 atvažiuoja du Tarybų 
Lietuvos svečiai žurnalis
tai — Albertas Laurinčiu-, 
kas ir Stasys Jurčius, ku
rie dalyvauja Expo-67 nuo^ 
pradžios parodos ir gelbsti 
visiems atsilankiusiems su- 
sipažinti su Tarybų Lietu
vos progresu ir nuopelnais.

Su Tarybų Lietuvos sve
čiais atvažiuoja trys geri 
lietuviai iš Montrealo: Jo
nas Petrulis, jo sūnus Ed
mond, ir Albertas Narkeliū- 
nas.

Taigi visi Detroito ir 
Windsoro lietuviai, jauni ir 
seni, nepraleiskite šios ne
paprastos progos ir renki
tės dalyvauti koncerte. 
Mes, detroitiečiai ir windr 
soriečiai, jau senstame ir 
gal niekad daugiau neturė
sime tokios n e p aprastos 
progos.

Italų svetainė randasi 750 
El. Erie St., netoli miesto 
centro. Windsorieciai jąge- 
'rai žino, o visi lietuviai iš 
Jungtinių Valstijų važiuo
kite sekamai : Kas va
žiuosite per Ambas s a d o r 
Bridge, važiuokite į kairę 
Wyandotte gatve iki Quel- 
lette gatvės; pasukite į de
šinę ant Quellette gatvės; 
važiuokite iki Erie 
gatvės; ant Erie pasukite 
vėl į kairę iki nuomerio 750. 
Kas vaižuosite per Tunelį, 
išvažiavę iš tunelio, sukite 
i dešinę į pirmą gatvę Go- 
yeau; sukite ant Goyeau 
gatvės i dešinę ir važiuoki
te iki Erie gatvės: paskui 
i kairę ant Erie iki svetai
nės.

Taigi, iki apsimatvmn ne
paprastame koncerte Wind
sore, šeštadienį, rugpiūčio 
(Aug.) 26 d.

Stefanija

Baltimore, Md.
širdinga padėka

Širdinga padėka visiems 
mano giminėms, draugėms 
ir draugams, kurie taip žy
miai atjautė mano vyro 
Antano Žemaičio ligoj ir po 
jo mirties užpirkimą mišių, 
ir už puikias gėles visiems 
draugams LLD 25 kuopos. 
Susidėję brooklyniečiai, fi- 
ladelfiečiai ir b a 11 i morie- 
čiai išreiškė užuojautas per 
laikraštį “Laisvę.”

Ypatingai ačiū draugams 
Zenkevičiams už atsilanky
mą ir už gražų atsisveikini
mą laidotuvėse.

Taipgi didelis ačiū drau
gui Smalenskui, už puikų

Binghamton, N. Y.
Darbuojasi karo baigimui

Prieš kurį laiką čia susi
kūrė nauja grupė, kurios 
siekis darbuotis karo baigi
mui klausimu Vietname. 
Sudarytame savo plane, jie 
eis iš stubos į stubą, kalbė
sis su registruotais balsuo- 
gas greitam karo baigimui 
Vietname.

Ši nauja organizacija va
dinsis: Broome C b u n t y 
Vietnam Survey (BCVS). 
Jis jau turi tarp 35 ar 40 
narius.

Pirmutinis jų žygis eiti į 
West Side Trečią Wordą, 
kuriame daugumoje gyvena 
vidurinės klasės žmonės. Jie 
ten įš pasikalbėjimu su gy
ventojais rinks požiūri, ar 
buvo reikalas U. S- įsivelti 
į Vietnamą.

Jie taipgi tyrinės žmonių 
nuomones, kad gauti atsa
kymą į klausimų požiūri 
link U. S. įsipainiojimą į 
Vietnamą, iškaitant ir bom
bardavimą Š. Vietnamo, ir 
ar U. S. turėtu daryti spau
dimą derybomis siekti tai
kos ar militarinę pergale 
arba turėtų atsitraukti tuoj 
pat.

Savaite vėliau BCVS per 
spauda. pateikė visos savai
tės veiklos rezultatus.

Jie sako: bendrai per ty
rinėtojų pareigūnus buvo 
lankyti apie 600 registruotų 
balsuotojų. Iš tų aplanky
tų apie 4.50 žmonių atsa
kinėjo į jiems statvtus kai 
kuriuos klausimus. Taip pat 
68 balsuotojai pasirašė ant 
peticijos, šaukiančios “Ne
gotiation Now” —dėl derv- 
bų dabar. 211 žmonių tiki 
kad publika nebuvo atitin
kamai informuota, tiktai 
98 mano, kad buvo pakan
kamai painformuota.

Nežiūrint to, kad dauge
lis klausiamųjų pasisakė, 
jog jie sutinka su [U. S. po
zicija į Vietnamą, o visgi 
112 pasisakė prieš dėl eilės 
priežasčių.

Tyrinėtojai pažymi ir ta, 
kad trečiame worde per ši 
tyrinėjimą jie surado 118 
žmonių, norinčių, kad U. S. 
bombardavimas Š. Vietna
mo turėtu būti padidintas, 
92 — nori, kad bombarda
vimas būtu sulaikytas. 27 
nori tęsti kara dabartiniu 
lygiu, ir tiktai 15 norėtų 
matyti sudarytas salvgas, 
kad toks bombardavimas 
būtu sulaikytas.

Pasikalbėjimuose sd bal
suotojais, tyrinėtojai įsiti
kino, kad 80 žmonės yra pa
lankūs militarinę pergale 
Vietname, o 214 palankūs 
per derybas siekti taikos ir 
tiktai 44 mano, kad turėtų 
būti greitas U. S. pasitrau
kimas.

Tyrinėtojų grupė pabrė
žė, kad trečio wordo gyven
tojų tarpe žymi mažuma 
turi žinojimą apie U. S. įsi
vėlimą i Vietnamą. Tyrinė
tojai sako, kad 68 procentai 
gyventoju trečiame worde 
jaučia, jog publika nebuvo 
gana informuota apie situ
aciją.

Ona Wellus

aprašymą visą laiką. Žemai
čio ligoje darė moraliai ge
rą jausmą su savo puikiais 
laiškais.

Vienu žodžiu, ačiū vi
siems už tokį didelį atjauti
mą skaudžiam laikotarpyje.

Anna žemaitis

Jei jus norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite grei^Už pa
skelbimą kaina žema. ,.

ST. PETERSBURG, FLA.
Viešnia gražiai dainavo
Atostogų proga Leonas ir 

Gertruda Raškauskai iš 
Waterbury, Conn., pasišovė 
aplankyti Leono tėvelius 
Andrių ir Moniką, kurie iš 
to paties miesto atvykę į 
Dunedin, Fla., pastoviai ap
sigyveno, ir ne toliausiai 
nuo St. Petersburgo.

Visi kartu užkliuvo į šio 
miesto pažangiečių pramo
gas per du kartu. Kai ku
riem čionai žinoma G. Raš- 
kauskienėi - Rasimavičiūtė, 
kai ji ankstyvesniais lai
kais Waterbury vadovavo 
Vilijos chorui, net ir Lais
vės chorui Hartforde. Vieš
nia pakviesta floridiečiams 
padainuoti, ji mielai sutiko. 
Dainavo rugpiūčio 6 d. po 
LLD kuopos susirinkimo ir 
rugpiūčio 12 d.

Gertrūdos paskutinis dai
navimas išėjo daug žavin
gesnis, malonesnis, nes bu
vo sutvarkytos geresnės 
dainavimui sąlygos prie pia
no ir garsiakalbio. Tik la
bai gaila, kad šią dieną iš 
pat rvto lietus be paliovos 
pylė, kaip iš kibiro, tad ne
menkai pramogų lankytojų 
sulaikė nuo atsilankymo- 
Tačiau, kurie atsilankė, tie 
gėrėjosi viešnios dainavi

mu. Vietos pažangiečiai il
gai nepamirš. Jei pasitai
kys proga čionai vėl atvyk
ti, suruošime savo rūšies
koncertėlį.

šio trumpo dainininkės 
odymo galima jausti, 
J. Raškauskienė prie 
nio darbo prigijusi, ji 
dkuojasi, lav i n a s i ir 
alsas tikrai gerai pra-

Iš 
pasir 
jog 
meni 
prak 
jos l 
lavintas, malonus. Gražiai
čionai ji visus nuteikė. Vi
si jai taria didi ačių už šias 
paslaugas floridiečiams.

LLD kuopos pramogų ko
misija stropiai ruošiasi prie- 
pokylio surengimo vieno iš 
našiausių atžymėti Juliaus
ir Onutės Greblikų 50-asias
vedyoų metines. z Pokylis 
įvyks rugp. 26 dieną, 12 
vai.. 314 — 15th Ave. So.
Laukiame vietiniu, laukia
me iš artimu ir tolimų mies
tų žrponių. kad šiame poky
lyje 
palinkėti jiems tvirtos svei- 
katoi 
mo. 
spau 
pasiduoti, bet vis tęsti dar
bingumą darbo žmomios at
eities gerovei. Greblikai per

pasveikinti jubiliatus,

5 ir mielo ilgo gyveni- 
Nors. tiesa, senatvė 

ttlžia. bet linkėtina ne-

ilgus laikus ir dabar darbš
tūs žmonės.

Vikutis

San Francisco, Cal.
Gimtadienis ir auka

Rugpiūčio 13 d. mūsų Valė 
Sutkienė buvo užklupta 
staigmenos- Jos draugės, 
nugirdo, kad šio mėnesio 
pradžioje jos gimtadienis ir 
kad ji jau pasiruošusi tapti 
pensininke. Toks žmogaus 
gyvenime amžius turi daug 
reikšmės, yatingai sunkaus 
darbo žmogui, o Valė ir yra 
sunkaus darbo žmogus.

Jos draugės pasibrėžė su
ruošti nors mažą jai poky- 
lėlį. Valė yra toks žmogus, 
pas kurį randasi daug jaus
iu i n g u m o visiems savo 
draugams ir bendrai žmo
nėms. Pav., ji viena iš pir
mųjų prisimeni visų gim
tadienius, pirmutinė aplan
ko sergančius, pirmutinė 
taria suraminimo žodi pa- 
kliuvusiems vargan bei bė
don. žodžiu, ji visada pasi
ruošusi su įvairiais patari
mais visiems.

Jos gimtadienio proga 
draugės atvyko su vaišėmis 
ir gyvų gėlių puokštėmis 
palinkėti, sudainuoti jai il
giausių metų ir puikiausios 
sveikatos. Valė susijaudini
mo momentu, dėkodama už 
prisiminimą, su džiaugsmo 
ašaromis vertino gausių gė
lių puokštes.

Buvo galvota Valei įteikti 
kuklią dovanėlę nuo jos 
draugų. Deja, su dovanėlių 
pirkimu nėra lengva, dau
gumoje atsitikimų žmogus 
gauna nenaudingą dalyką, 
arba tą, ką jau pats įsigi
jęs. Rodos, patogiau po da- 
lerį sumesti ir lai celebran
tas panaudoja tam, kam, jo 
nuomone, yra naudingiau. 
Tai. ot. čia ir pasielgta 
praktiškai: sumesta $30 Va
lei apdovanoti. Bet ji pa
reiškė: Jei priešingų nesi- 
ras, ji pridėsianti dar $35, 
ir lai visa suma — $65 — 
būna “Laisvės” naudai. Nes 
Valė savo gimtadienio pro
ga jau pasiuntė į Chicaga 
daugiau kain šimtinę “Vil
nies” ir “Mildos” naudai.

Beje, svečių tarpe atsira
do maloni viešnia iš Red

lands, Cal., — Adelė Ziksie- 
nė, su gėlių puokšte celeb
rantai-

Valė ir jos vyras reiškia 
š i r i i n g a dėkui visiems 
draugams bei svečiams už
malonų neužmirštamą j ų 
prisiminimą.. L—ma

(Mes taip pat širdingai 
sveikiname draugę Valę 
Sutljienę, • sulaukusią pen- 
s i n
abudu draugai Sutkai būva 
sveiki, drūti ir laimingi. 
Kartu dėkojame už paskir
tą “Laisvei” ’dovaną. — Re
dakcija)

i n k ė s “stono.” Tegu

Wethersfield, Conn.
Kada žmogus sveikas, ne

pagalvoji, jog gali įvykti to
kių nelaimių, kad be draugų 
bei artimų pagalbos būtų 
labai sunku.

Štai ir mums abiem atėjo 
valanda, kad abu susirgome. 
Vien; 
oper 
temo 
Na, : 
tų sunku.

Todėl ir norime tarti šir
dingą ačiū Onutei Žilinskie
nei i 
Ievutei Yokša už vežiojimą 
pas g y d y t o j u s , J. ir M. 
Luką 
gaus 
Muręikienei už skanumy 
nūs.
siemš kitiems d r a u gams, 
kurių negalima visų įvar
dinti 
fonu

am reikėjo pasiduoti 
acijai, kitam akys ap- 
irgi reikėjo operacijos, 
r jeigu ne draugai, bū-

ž nuvežimą į ligoninę,

tams už dovanas ir 
lj lankymą, draugei

Taipgi dėkojame vi-

, už skambinimą tele- 
už prisiųstas korteles, 

nkvmą kaip namuose, 
ir ligoninėje.
bar abu jaučiamės ge- 
ir bandysime kaip nors

taip
Da 

riau i 
atsitęisti už jūsų visų paro
dytą gerą širdį-

Jurgis ir Ona šilkai
Draugai Šilkai aukojo 
“Laisvei” worcesterie- 
iknike, už ką tariame

$10
cių
jiems ačiū.—Red.)

Chicago, Ill- — Ties Civic 
Center pastatu čia tapo ati
dengtas Picasso kūrinys — 
163 ionus sverianti moder- 
nišk; skulptūra.
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JURGIS SAVICKIS

KLEVIENĖ
(Tąsa)

Papasakojau, kaip sunkiai einasi ir 
duodasi tas mokslas. Kaip kartais sun
ku net batus sau mieste palopyti. O be 
batų mieste negalima. Kokia ateitis — 
nežinia. Žmonės sako, vargonininkausi, 
bet vargonininkų daug. Be vargoninin
kavimo iš jų dar daug ko kita reikalau
ja. Ypač kai kurioje provincijoje. Pa
dėti kunigams. Kuone jų bernais būti. 
Jei nori dar tikru, tai yra — vien tik 
muziku būti ir gaidas rašyti, — aš sten
giausi juodviem tą miglotą amatą kiek 
galima geriau išaiškinti, —tai iš ko mi
si ir kaip gyvensi.— Močiutė net susi
jaudino. Interesavosi manim ir dukrele.
— Ūkyje, sako, aš žuvęs žmogus. Juokai 
saldūs, bet koks aš ūkininkas.

Moterys klausėsi atsidėjusios. Senoji 
dar pasiteiravo apie mano motiną, ko
dėl ji niekad neatsilankanti į šiuos kra
štus.
—Taigi, taigi, gražiai pašnekėjome, vai

keliai, ir galim atsiskirti. Be reikalo tik 
iš vyrų juokiausi, kad nemoka gyventi 
ir nieko neišmano, o pati, boba būdama, 
sniurštu. Ne juokai — rytoj šventė, rei
kia pamigti. Dar bažnyčioje nosim im
si badyti.

Aš pabučiavau šeimininkei ranką, bent 
taip pas mus tuomet buvo priimta, iš pa
garbos senesniajam žmogui, daugiau 
dienų gyvenusiam ir geriau gyvenimą 
pažinusiam.

Ji nepiktai kumštelėjo savo dukrelę.
— Svetį užmarinom savo bobiškom 

kalbom. Skubėk svečiui patalo kloti. — 
Tik nenuklok visai! — pajuokavo senoji.
— O aš eisiu jau, vaikeliai, gulti. Neiš
pultų šeimininkei, bet, žinai, — 
mi. Judu čia likitės.

Kresnas, pagyvenęs žmogus, 
pažiūrėti, trinktelėjo seklyčios 
ir išėjo statutėliai miegoti.

O kas toliau? Seklyčia išties liko tuš
čia.

Jaunoji, kaip buvo įsakyta, klojo man 
lovą seklyčioje. Baltutėles drobulės, 
gražios duknos. Ištakinga lova, čia to
je, didelėj seklyčioj. Ir patogiai pato
gutėlė, kaip ciesoriui kokiam nužiūrėta, 
bet ne man, kelių padaužai. Ant laba- 
nakties aš pabučiavau dukraitę, kuri pri
ėmė iš manęs šį bučkį, kaip kokią, visai 
prideramą dovaną. Aš nustebau. Tegu, 
broliškas bučkis, bet — kas ji? Kas šio
ji jaunoji moteriškė, argi ji iš tikrųjų 
tokia visai paprasta, kaip aš dabar ją 
matau?

—Ir aš sudievu sakau.... —Sudainavo 
ji, -nė kiek neblogesnių balsu už motiną. 
O gal dar skaistesniu. Tokios dainin- 
kės!

— Aš susitariau su savo drauge rytoj 
kartu keliauti į atlaidus. Tamsta irgi 
gal keliausi rytoj su mumis. Graži mer
gina — tamsta pamatysi.

— Kokie man atlaidai... nudrisku
siam. Bet savo draugę tamsta sveikink 
ir nuo manęs. Graži, bet ne gražesnė už 
tamstą.

Nešina žvakę dukrele išėjo.
Aš, dar jai beeinant, suskubau, kaip 

vari jotas koks, paklausti:
— Argi tamsta čia miegosi ?
— Čia!
— Ne klėtyje?
— Kad ten susu.
— Viena?
— Taip. Tuoj čia už sienos. — Ji pa

rodė sienos lentas.
Ši moteriškė staigiai išaugo mano 

akyse. It subrendo. z Juk tai mamos 
duktė! Taip. Dabar aš atspėjau, kad 
jos toks pat atvirumas. Toks pats sava
rankiškumas. Ir paprastumas. O jei to
liau, pamaniau sau, tektų konversuoti* 
su tokiu sutvėrimu... Mūsiškės,— pa
maniau apie mano matytas dvaruose ir 
dvareliuose — daugiau konvenciona- 
lios**. Vis ten — viel Geschrei und 
wenig Wolle***. Koks skirtumas! Čia aš 
turėčiau likti. Studijuoti! Ramu, Nak
tis. Šviesi naktis. Kažkur vozojasi ma
no “dukrelė”, kurią taip įdomu “studi-

pažįsta-

gražus 
durimis

ATGAUTA TĖVYNĖ
’ Kadaise iš tėvynės juos išvijo vargas. 
Samdinių vaikai, bedarbiai važiavo laimės 
ieškoti svetur: į Pietų Ameriką, Kanadą, 
Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją.

“Beveik trečdalis mūsų brolių ir sesių kla
joja po pasaulį. Sunki jų “dalia“, — rašė 
1937 metais buržuazinis laikraštis 
vos aidas“.

Tarybiniais metais daug lietuvių 
tėvynę. Buvę reemigrantai įsijungė
binį krašto gyvenimą. Tik čia jie rado tik
rąją laimę.

Nuotraukoje: “Kauno audinių“ fabriko 
šablqnininkas reemigrantas Stasys Bendžius 
su žmona Antanina Kauno jūroje.

M. Ogojaus nuotrauka

“Lietu

grįžo i 
i kūry-

—Labanaktis!—sušukau, už lentų sie
nos, norėdamas įsitikinti, ar viena.

— Labanaktis, — visai draugiškai ir 
ramiu balsu atsiliepė moteriškė. Čia pat. 
Už lentų pertvaros. Veik jaučiau ją.

Net girdžiu, kaip nusivilkusi, mėto sa
vo drabužius ant kėdės, kaip šukuoja 
plaukus, kaip pučia žvakę. Aš persižeg
noju — kad Dievas mane apsaugotų, 
nelabasis negundytų, sugriūvu pats sa
vo lovon. Ir — miegu.

Nakties skaistybė. Ąžuolo siluetas 
kieme, kažkokio paslaptingo ir priblės
to mėnulio nusidabrintas. Vozojas ark
liai arkly dė j e. — Gal tas ūkininkas ab
rako jiems užpylė perdaug, — pamaniau 
sau. Kaip sunku migti tokia nakčia! 
Pavargęs, bet mintys užpuolė staiga vi
su būriu. Kokia čia idilija,; tas kaimas. 
Savo gyvenimu gyvenąs. Jokios pašali
nės įtakos. Nei knygų, nei laikraščių, 
kurių niekas dar čia nėra skaitęs ir žmo
nės neiškrypę ir nesugedę. Nei pašali
nių skonių. Tur būt, čia pat, toj vietoj, 
buvo taip prieš šimtą, prieš tūkstantį 
metų, toks pats ąžuolas, po kuriuo žmo
nės ugnį dievui kūrė ir smilkavo atna- 
šus, kaip ir dabar. Nors atnašavimas 
dabar virto kažkokiu “atlaidų” nubluku
siu pavidalu, į kuriuos rengiasi rytoj 
mano draugai.

Aš negalėjau užmiršti dukrelės. Žiū
riu įbedęs akis seklyčioje ir žvalgausi. 
Taip gražiai sustatytos puodynaitės su 
gėlėmis ant aslos: fuksijos, klevai, ole
andrai, ir mažesnės — ant palangių.

Staiga aš pastuksenau mocartiškai ko
kią muziką pirštais į sieną, iš anapus 
atsiliepė veik toks pats stuksenimas. 
Tik nė Vieno žodžio!

— Labanaktis, — prislėgtu, duslių bal
su, kaip pakaruoklis, pabandęs dar gy
venti. /

— Labanaktis, — pajuokos, bet ramiu.
Aš merkiu akis. Aš miegu. Aš knar

kiu. Tai ne aš. Tai nieko čia nebuvo. 
Tai kitas kas pabarškino. Koks palai
mintas ir isveikas dalykas miegas! Pra
ėjo gal pusvalandis, ar valanda ar gal 
daugiau, bet aš nemiegojau. Man vai
denos šioji ’moteriškė, tik jau suaugu
si, ir gudri, kaip žaltys. Kaip ir kiek
viena moteris. Ji dabar snaudžia, kasas 
sušukavusi, kaip aš neįsižiūrėjau iš va
karo, kaip ji iš tikrųjų atrodė. Naktis. 
Naktis jau keitėsi. Šviesa metė šešėlius 
kitaip. Tur, būt, greit auš. Tokia so
dyba ir jos įnamiai. Ir ta vientisumą 
čia. :*

Aš vėl pagrojau muziką sienoje. Nie
ko nepagalvodamas, tikriau savo minčių 
apsėstas. Kaip banalu trukdyti nakčia 
žmones. Mušiau šį kartą paprastesnį 
Štrauso valso taktą.

— Ar tamsta miegi?
— Ne! Miegojau. Dabar ne.
— Bet tamsta kodėl nemiegi, ar nepa

tinka mūsų seklyčioj? — klausia mane 
šėtonas, atklydęs į šios ramios girios tro
bą.

— “Kodėl?” — staiga sušukau. — Ko
dėl! Dėlto, kad aš negaliu užmigti. Kas 
gali užmigti tokią naktį.

— Tamsta dar nemiegi... Rytoj at
laidai.

*) kalbėtis
**) įprastos
***) iš didelio debesio — mažas lietus (vok.).

(Bus daugiau)^

MONTREAL, CANADA Yucaipa, California
Taikus obalsiai ir dvasia 
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Pasaulinėje parodoje — 
Expo-67—taip jau nustaty
ta, kad visos parodoje daly
vaujančios valstybės, kurios 
turi savo paviljonus, iškil
mingai ap vaikščioja savo 
nacionalinę dieną. Tą daro 
ir atskiros šakos, kaip pra
monės ar provincijos, su sa
vo paviljonais.

Kadangi jaunimas irgi tu
ri savo paviljoną plačioje, 
su visais žaislais, La Koncl 
aikštėje, todėl rugpiūčio 6 
ei., oficialiai paskeiota Jau
nimo diena. Keikia pasa
kyti, kad jaunimo diena 
Puvo tikrai jaunuoliškai ap
vaikščiota. alio pat ryto iki 
vėlaus vakaro pačių jaunų 
žmonių — berniukų ir mer
gaičių — vadovybėje buvo 
patiekta įvairios, linksmos 
su šokiais ir dainomis pro
gramos. Viskas buvo atlik
ta, kaip jaunuoliams tinka 
atlikti, kad patenkinti jų 
jaunus, pilnus energijos ir 
pasiryžimo troškimus.

Kas svarbiausia, kad ne
buvo pasitenKinta vien tik 
pasilinksminimais. Jų aspi
racijos, pasirodė, daug 
aukščiau pakilusios negu li
gi šiol kas nors galėjo įsi
vaizduoti!

betoj o šis išsireiškimas pub
likos buvo palydėtas aud
ringais plojimais.

Tas pats ir vakare jau
nuolių suruo š t u o s e deba
tuose, kurie savo ruožtu bu
vo labai įdomūs, kur, tarp 
kitų kalbėtojų, dalyvavo 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos at
stovai. Kada klausimų me
tu išvilktas JAV atstovas 
pradėjo teisinti Amerikos 
naudojimą dujų ir napalmo 
Vietname, publikos su di
džiausiu pasipiktinimu buvo 
nutildytas.

Susumavimui Jaunimo 
Dienos parodoje, gal ge
riausiai tiks Kvebeko stu
dentų unijos atstovo žo
džiai. O jis pasakė: “Jūs 
žinote ir aš žinau, kad ligi 
šiol senesnės kartos žmonės 
jautė ir jaučia, kad jie ant 
savo pečių neša visą atsako
mybę už jaunimo veiksmus. 
Lai ši Jaunimo Diena ir šie 
1967 metai būva diena ir 
metais, kad nuo dabar mes, 
jaunimas, galime prisiimti 
patys atsakomybę už savo 
veiksmus ir veikti už taikos 
išlaikymą, kaip mums atro
do geriausiai!”

J. Lesevičius

Visą meną išti
sai vyravo anti-kanne tai
kos dvasia, ir tai nebuvo 
pripuolamas dalykas, bet iš 
anksto planuotas, apgalvo
tai priruoštas įvykis. Fir
moj eilėj, iš New Yorko bu
vo pakviesta taikos šalinin
kų, netruksmauj ančių prie
vartos keliu (non-violent), 
iš 45 žmonių grupe daly vau- 
ti jų dienos šventėje. Tarp 
kalbėtojų, apart garbės sve
čio Jungtinių Tautų pasek- 
retoriaus dr. Ralph Bunch, 
buvo pakviesti kalbėti to
kios žymios asmenybės, kaip 
poetas Louis Meyer, rašy
tojas dr.. Paul Goodman, 
Montrealio Unive r s i t e t o 
profesorius Marcal Rioux, 
mokytojas-švietėjas dr. 
William Pepper, Amerikos 
socialistų vadas Norman 
Thomas, Julian Bond, pir
mas .negras išrinktas Geor
guos seimelio nariu, ir kt.

New Yorko taikos šali
ninkų grupė, nors oficialiai 
kviesta, tačiau parodoje įė
jo kaip pavieniai žmonės, 
nors pagal parodos viršinin
kų patvarkymą joks de
monstratyvus pasirodymas 
negalimas, bet programoje, 
šalia kitų anti-karinių ak
tų, puikiai pavaizdavo nu
metimą bombos ant Hiroši- 
oms ir to pasėkas, kur žuvo 
apie 40,000 žmonių, kas pub
liką gana jaudino. Parody
mui taikos simbolio, buvo 
paleista virš šimto balan
džių, kas publiką irgi gana 
efektiviai paveikė link tai
kos.

Nors Expo-67 pareigūnai 
iš anksto stipriai perspėjo 
jaunuolių dienos organiza
torius ir kalbėtojus, kad 
kalbėdami neliestų nė vie
nos valstybės vardų, ypa
tingai Vietnamo, kas visai 
natūralu, nes to reikalauja 
parodos tarpvalstybinis 
protokolas, tačiau, atsižvel
giant į šių dienų pasaulinę 
padėti, kalbant už pasauli
nės taikos išlaikymą, nė vie
nas kalbėtojas negalėjo nu
tylėti fakto, kad šiandien 
Amerika veda žiaurų karą 
prieš Vietnamo liaudį (ar 
nepaliesti namuose rasinių 
riaušių) ir už tai turi būti
pasmerkta. KiekVieno kai- raudoniems.

IŠ ARGENTINOS
Gegužes 24 d. po sunkios 

inkstų ligos, išgulėjęs 3 .me
nesius Rawsono • ligoninėj e, 
mirė * jaunuolis, Alb ertas 
Butkus. Albertas prieš 8 
metus baigė L Platos inžine
rijos universitetą.

Ekonominiu atžvilgiu ne
blogai vertėsi. Sykiu su dar 
trimis dailininkais Villa Lu
gano rajone gatvėje Mur- 
guiondo 560 turėjo nuosavą 
dirbtuvę “Strumat.” Nežiū
rint to, Albertas kaip moks
lo žmogus buvo pažangios 
minties jaunuolis, savu lai
ku priklausė: saviš a 1 p o s 
draugijai “Bielorusų Židi
nys,” M. Gorkio klube ir 
Lietuvių klube “Kultūra.”

Apgailėtina, kad Butkų 
šeimos duris nelaimė varsto 
jau nuo seniai. Prieš ke
letą metų Alberto sesutė, 18 
metų amžiaus, La Platos 
universiteto studentė Olga 
staiga mirė nuo galvos prie
puolio.

Gegužės 25 d. nemažo bū
relio draugų bei pažįstamų 
lydimas, Albertas palaido
tas Espeletos kapinėse But
kų šeimos bo vedoj e.

Nuliūdime liko tėvai Ma
rija Višniauskaitė ir Alfon
sas Butkai, žmona Elisa 
Wescziowski su 15 mėnesių 
sūneliu Walteriu, sesutė 
Lydija, pusbrolis Gido Kri
vickas ir daug giminių.

(“Vaga”)

“Negirdžiu be akinių”
Biofizikai nustatė, kad 

klausos jautrumas pakyla, 
kai akis veikia žalia švie
sa. Gali būt, muzikos mė
gėjams verta užsidėti žalius 
akinius, kad nuo jų nepa
spruktų nė vienas garsas? 
Gal būt, reikia perspėti ar
chitektus, kad konservato
rijų ir teatrų vidinių sienų 
negalima dažyti šiltais to
nais — raudona ir oranži
ne spalva.

Stiprūs garsai sustiprina 
akių jautrumą mėlyniems- 
žaliems spinduliams ir su
silpnina — oranžiniams-

Apie LLD kuopos veikimą
Smagu pažymėti, kad 

LLD 78 kuopos susirinki
mas praėjo sklandžiai. Nu
tarta atsiteisti LLD Cent
rui už parduotas knygas —- 
“Lithuania: Past and Pres
ent”; 4 knygos neparduo
tos kuopa atmokėjo po $1 
už jas. Taipgi, iš kuopos iž
do ir du pavieniai aukoja 
kovai prieš karą delegaci
jos į Vietnamą lėšoms.

Pirmininkaujant Marytei 
Dementienei, susirinkimas 
ėjo gera tvarka, valdybos 
raportai buvo aiškūs.

Finansinis kuopos stovis 
yra gana tvirtas, tai kuo
pa neskūpauja svarbius rei
kalus paremti. Iš iždo auko 
jo kovai prieš karą $50.00 
ir pora pavienių — Anta- j 
nas Russ ir Geo. Šidlaus
kas—po $1. Viso $52.00. •

Už parduotas knygas 
LLD Centrui atmokėjo 13 
dolerių.

Kadangi susirinkime vi
suomet yra duodami pra
nešimai apie kuopos narius- 
ligonius. Kuopos pirminin
kė M. Alvinienė savo rapor
te pranešė, kad ji tuo laiko
tarpiu pardavė du punde
lius “Vilnies” pikniko bilie
tėlių ir lankė ligoninėje ser
gančią Anną Pukienę. Li
gonė laipsniškai sveiksta.

Kuopos susirinkime da
lyvavo losangeliečiai Geo. 
ir Anna Bernotai, Elžbie
tėlė Cable ir Antonetė Mar
cinkienė. Šie svėčiai atvy
ko pasisvečiuoti* pas mus.

Jono žeko prisiminimas
Rugpiūčio 5 d. jau suka

ko vieneri metai, kai mirė 
Jonas Žėkas. Nors vėlesniu 
laiku velionis dėl silpnos 
sveikatos mažai Yucaipoje 
veikė, bet buvo nuoširdus 
pažangių laikraščių rėmė
jas ir buvo narys LLD ir 
draugijinis narys LDS kuo
pos. Jonas iš jaunų dienų 
dirbo sunkiai ir turėjo su
sitaupęs pinigų, ir tas san
taupas tinkamai sunaudojo.

Prieš mirtį padarė testa
mentą turtui padalyti ir da
lį turto paliko LLD kuopai, 
o namą paliko savo pusbro
liui Kaziui Eidukaičiui, ku
ris gyvena Clevelande.
Gyvendamas Yucaipoje J. 

žėkas turėjo gerą pažintį 
su iš tolimos praeities Mi
kola Pukiu, net iš Zeigler, 
Ill. Todėl šiame jo metinių 
sukaktuvių susir i n k i m e 
Mikolas Pūkis pasakė trum
pą Jono Žėko gyvenimo per
žvalgą ir suteikė pagarbą 
už jo sumanumą, kad gau
siai rėmė pregresyvią spau
dą ir pažangias organizaci
jas per eilę metų- Dirbda
mas anglies kasyklose Jonas 
buvo .unijų narys ir organi
zavo darbininkus į unijas.

Buvo pakviesta viešnia 
Anna Bernotienė pakalbėti. 
Jos kalba buvo nuosekli. Pa
gyrė, kad yucaipiečidi pami
nėjo ir pagerbė savo miru
sius narius už jų veiklą. 
Trumpai kalbėjo J. Richar
das ir kai kurie tik padė
kojo rengėjams už skanius 
pietus ir vaišes.

Jonas Žėkas buvo stam
baus ūkihinko sūnus. Jis at
važiavo į Ameriką su išro- 
kavimū, kad nerėikėsią tar
nauti caro armijoje. Jis 
atvyko dar . jaunas būda
mas —19 metų. Amerikoje 
išgyvėno apie 59 metus. *

Jonas paėjo iš Užupių 
kaimo, Vilkaviškio apskri
ties. Jonas turėjo brolį Juo
zą. Kai tėvas neteko svei
katos ir mirė, Juozas buvo

ūkio paveldėjas. Taipgi tu
rėjo tris seseris — MagDf 
leną, Oną ir Viktoriją. .

Geros šeimininkės paga
mino šiai pramogai skanius 
pietus ir geras vaišes. Visi 
ds ly viai buvo patenkinti- 
Dalyvių buvo pilnai salė.

rmininkavo Adelė Ziksie- 
, kuri labai tinkama 
arkai vesti.
Šioje pramogoje svečių 
lyvavo iš Los Angeles, 

Lagūna Beach ir iš Pomo
na. Vietinių irgi dalyvavo 
nemažai. <

Ligone jau namie
Annai Pukienei padaryta 

operacija. Per tris dienas 
sveikata gerėjo. Vėliau su
sidarė skaudėjimas ir ne
galėjo valgio priimti. Ji bu
vo taip nusilpus, kad net per 
keletą dienų neprileista 
lankytojų.

Medikamentais skausmai 
bu vo sumažinti ir ligone 

adė jo valgyti. Dabarti
nė jau yra namie, 34746 
dar Avė. Jos sveikdfta 
laipsniui gerėja. Linkime 

jai greitai pasveikti.
Netenksime geros drauges

Anna Peslienė pardavė 
savo s tūbą ir jau trumpu 

ku mano i š v a ž i u oti į 
^lewood, Calif, arčiau sa- 

šeimos.
Onutė jau per daugiau 

kalip trejus metus gyveno 
Yucaipoje ir draugiškai su 
visais sugyveno. Ji yra LLD

LDS kuopų narė.
Labai gaila netekti nuo- 
džios draugės. Linkime 
. geros kloties Inglewoo-
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Yucaipoje ir veik visoje 
spietinėje Kalifornijoje < 

dienos metu taip karšTas, 
kad dažnai temperatūra bū
na iki 106 laipsnių. Žmo
nės, kurie čia gyvena per 
dešimtį metų, nepamena to

es šiltos vasaros.
Alvinas

ki

Rochester, N. Y.
Pagerbėm Oną Bačiulienę
Kad pagerbti Oną Bačiu- 

lie lę jos gimtadienio proga, 
jos draugai ir draugės su
re] įgė labai gražų ir dide
lį pokylį Gedemino salėje. 
Svečių buvo daugiau kaip 
šimtas. Buvo net iš Kana
dos. Iš Chicagos atvykę jos 

:ius su žmona ir dukrai-sui 
te.

Draugė Bačiulienė yra 
sipelniusi šios pagarbos, 
labai gera virėja ir dir- 
kožname parengime. Ji 

visiems parengimams kepa 
•tus ir pyragus. Tai mū- 
žvaigždė. Ji yra Gede- 

mitio draugystės direktorė. 
Visur dirba, kiek galėda
ma, todėl ir turi daug drau- 

, kurie dabar suteikė jai 
ig gražių dovanų ir vi- 
sustoję uždainavo “li

kusių metų” Onutei.
Visi jai linkime stiprios 

sveikatos, ilgo ir maRmaus 
venimo, nes ji y varvi
nis reikalinga.
Nuoširdus ačiū visiems 

rengėjams ir dirbusiems, ir 
dovanas. O tau, Onute, 

ilgaausių ir laimingiausių 
metų!
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L. Bekešienjė ,

Ištisas pasaulis—kišenėje
Naujas anglų televizorius 

telpa kišenėje. Jis primena 
miniatūrinę ' 

<o matmenys 
centimetrų! Nepaisant dy- 

o, mikrotelevizorius gali 
imti 13 programų.
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Ką aš mačiau
Praslinkus trims valan

doms po išvykimo is Niujor
ko, kur mus palydėjo didelis 
būrys draugų ir giminių 
rugpiūčio 2 a., lėktuvo pa
tarnautojai atnešė puikią 
vakarienę — tai jau buvo 
11 vai. nakties mūsų laiku. 
Lėktuvas skrenda tarsi ne
judėdamas ir daugelis ke
liautojų nuo motorų ritmin
go ūžimo pradėjo migti.

Pirmą valandą nakties 
įdomus reginys — tai sau
lės tekėjimas. Gi jau maino
si laikas. Lekiame 575 my
lių į valandą smarkumu, 33, 
000 pėdų augstumu, tempe
ratūra lauke 58 f. Kai pa
sieksime Oslo, Norvegiją 
būsime padarę 3,750 mylias. 
Perskrendame Cartwright, 
Labrador, Bergen ir 6-tą 
valandą ryto jau nusileido
me Norvegijoje (mūsų laiku 
11 vai.).

Stotis puikiai įrengta. 
Ankstyvus rytas, gyventojų 
mažai matosi. Vietoje sto- piūčio 9 d., ir atsakymas 
Vėjome 45 minutes, tai lai- ’ ' r—---- ’’—“
ko platesniam susipažini
mui su miestu mažai liko.

Po valandos ir 45 minu
čių skridimo pasiekėme 
Stockholmą, Švedijoje. Ten 
laiko turėjome labai mažai 
apsistojimui. t |,

Vėl skrendame į Helsinkį, 
Suomiją, kurią pasiekėme 
už dviejų valandų ir 35 mi
nučių. Ten teko pabuvoti 
apie tris valandas- Gaila, 
kad nebuvo kam nuvežti į 
miestą kur taip norėjosi ką 
nors pamatyti.

Maskvos aerouostą pasie
kėme 6 vai. vakare jų laiku. 
Sutiko mus jaunuolė Nina, 

Joiri pagelbėjo visakame, o 
ų^irbo ten buvo gana daug. 
Grupė susideda iš 39 asme
nų. E. Jeskevičiūtė, kuri va
žiuoja su sesute Amilija, 
yra viena iš grupės vadų. 
Ten patikrinami pasportai, 
suregistruota įs i v e ž a m i 
daiktai. Lagaminų neper- 
žiūro, jie tik pristatyti į 
viešbutį, kuris randasi 
miesto centre ir į 
žiavome mašina iš 
to dvi valandas.

Mūsų gabioji Nina pui
kiai vartoja anglų kalbą ir 
bevažiuojant mašina tik aiš-- 
kina pavadinimus gatvių, 
aikščių, pastatų... Tai rau
donoji aikštė, tai Kremliaus 
sienos, tai Bdlšoj Teatro 
^štatas... Šimtai pastaty
tą naujų apartmentų, kurie 
nakties laiku blizga tarsi 
pasakiškas kalėdų darželis. 
Keleiviai mažai domisi, nes 
nuvargę ir tik laukia kada 
pasieksime viešbutį.

Pasiekę viešbutį, kiek su
sitvarkę lagaminus, gauna
me vakarienę, o tai jau 10 
vai. nakties. Įsakyta keltis 
5 vai. ryto, nes reikia apleis- 

r ti viešbutį 6 vai. Tada die
nos metu keliaujame Mask
vos didmiesčiu. Keliaujame 
plačia gatve, dvi eilės me
džiu puošia šalygatvius ir 
tuojau lyg išvažiuojame iš 

■0^ to. Važiuojame tarsi 
per mišką, kur šimtametės 
eglės, baltieji beržai, vin
giuoti takai ir moterys ne
šinos kašutes eina — vei
kiausia grybauti bei uo- 

’ gauti.
Sunku patikėti, kad visa 

tai matome viduje miesto
• — Maskvos. Neteko sužino-' 
ti miško ilgio ar ploto,bet 
pavažiavus apie 15 mylių, 
ir vėl išlenda aukšti apart- 
mentai, didžiulės krautuvės.♦ m ir vėl aerodrome, kur 
gavome pusryčius apie 7 
vai. ryto ir už valandos lai
ko jau skrendame į Vilnių.

Lėktuve gauname valgyt 
pradedant saldainiais ir bai
giant puikiais pietumis. Al
koholinių gėrimų lėktuve 
neparduoda, kas buvo pla
čiai praktikuojama skren
dant Skandinavijos oro li
nija.

Vilniaus aerodrome jaut
rus įspūdis, kai matai senus, 
jaunus ir mažus su pluokš- 
tėmis gyvų gėlių, atvykusius 
pasitikti gimines, kurie bu
vo atskirti per daugeli me
tų išeivijoje- Skruostus vil
go džiaugsmo ašaros, o 
skausmas tiems, kurie ieško 
ir nesuranda tų kuriems gė
lės buvo skirtos.

Tuojau likosi apsuptas L. 
Kapočius asmenų klausian
čių ar bus galima išvažiuoti 
iš Vilniaus ribų. Ar bus duo
damos ekskursijos į žymes
nes vietas? Tie klausimai 
buvo statomi rugpiūčio 4 d., 
o šiuos žodžius rašau rug-

kurį va- 
aerouos-

vis tas nats: ekskursijų nė
ra, išvažiuoti iš Vilniaus ri
bų pas gimines į miestus 
bei kaimus negalima.

Pasiekėme viešbutį “Gin
taras” kur buvome apgy
vendinti. Tai naujas pasta
tas ir čia randasi trys gru
pės turistų iš JAV, iš viso 
80 asmenų. Kometetas ku
ris rūpinasi ekskursijantų 
reikalais, turi nilnas rankas 
darbo. Dvi dienos duotos 
liuosai — poilsiui ir pralei
dimui su atvykusiais gimi
nėmis. Vėliau rengiamos 
ekskursiios a p 1 a n k ymui 
svarbesnių Vilniaus miesto 
vietų. Aplankėme Vingio 
parka, kur dabartiniu laiku 
vyksta Lenkijos kultūrinė 
paroda, kuri gana įdomi.

Lankėmės į Gedimino pi
lį, kuri pabudavota 1410 me
tais. įdomi istoriška vieta 
tai “stiklo” kalnas su pui
kiu gamtovaizdžiu ir aiškia 
miesto panorama. Matėme 
specialiai rodyta ekskursan
tams filmą “Niekas nenori 
mirti”, gaminta Lietuvoje 
ir kalba lietuvių.

Bet kaip nepasakius, at
vykusieji į Lietuvą pamaty
ti jos puikius miškus, ža
liuojančius laukus, sriau
nias upes bei upelius, pa
vaikštinėti tuose pat lau
kuose kur jauni bėginėjo— 
ta visa matyti negali. 
Skaudu!

Bet, prisitaikius prie są
lygų, Vilniuje 
irgi nereikia.
daug teatrų, 
šiaip įdomių 
bant apie draugiškumą čio- 
naitinių lietuvių, kurie tei
kia mums nuolatinę paslau-

Pattenburg, N. J.
Piknikas draugų Čiurlių 

rezidencijoje gerai pavyko. 
Ačiū gamtai, dienelė buvo 
labai prielanki. Mielų drau- 
gų-draugių suvažiavo geras 
būrys iš visos apylinkės. 
Dauguma philadelphiečių ir 
newy o r k i e č i ų.' Draugai 
Bukniai, Bunkus su savo 
žmonele, A. Bimba ir P. M. 
Šolomskas, kurio buvau la
bai seniai pasiilgęs. Mačiau 
labai gerai nusiteikusią Ma
riutę, buvusią Mulerčikienę, 
ir draugus, kurių visų pa
vardžių negaliu išvardyti.

Trumpus pranešimus pa
darė Pranas B u k n y s, A. 
Bimba, grįžęs iš Tarybų 
Lietuvos Antanas Lipčius 
papasakojo, kaip mūsų gim
toji tėvynė gražiai kyla, 
kaip ant mielių. Jis jau tre
čiu kartu lankėsi Lietuvoje 
ir vis matė, kas naujo, pro
gresuojančio.

Mano kaimynas iš Darsū
niškio, Pranas Naginė, 
gyvenantis Keene, N. H., 
grįžęs iš Lietuvos parašė 
man laiškutį. Rašo, kad 
jokiu būdu netikėtum, kad 
po dviejų karų per Darsū
niškį ėjęs vokiečių blickry- 
gas išdegino, išgriovė visą 
miestelį, o trumpu laiku ga
lėjo taip gražiai atsistatyti. 
Dyvų dyvai!

Leonas Tilvikas, eastonie- 
tis duonkepys, mačiau, at
vežė piknikui pas Čiurlius 
glėbius duonos ir keikų. Jis 
mane iš Bethlehemo ir Šar
kį iš Eastono nuvežė ir par
vežė. Sakau, mielas drau
ge, gal tau užmokėt nors 
už gesą. O šis sako: Ne
imsiu nieko, šitie mano me
tai yra man labai svarbūs; 
Eastono klube atlaikiau sa
vo’ 85 metų sukaktį. Dabar, 
rugpiūčio 3-ią d. pas Rama
nauskus minėjimą baigsiu.

F. P. Zavis

MIAMI, FLA.
Rugpiūčio 12 dieną po il

gos ir sunkios ligos mirė 
Helena Daulenskienė, su
laukusi 65 metų. Palaidoji
mui ji buvo jos dukros iš
vežta į Philadelphiją, Ikur ji 
buvo gimusi.

Didelė užuojauta jai nuo 
visų giminių ir visų jos 
draugų.

Brockton, Mass.
Moterų Apšvietos klubas 

savo susirinkime liepos 28 
d. nutarė surengti pikniką 
K. Ustupo sode, 27 Cleve
land Ave., * rugpiūčio 27 d. 
Pradžia bus vidurdienyje.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyko rugp. 7 d. Tarp kitko 
nutarė surengti rudeninį 
pikniką taipgi Ustupo sode 
rugsėjo 17 d- Į komisiją įei
na G. Shimaitis K- Ustupas 
ir A. Markevičienė.

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER
Gen. Good cleaning woman.

Mature. 5 days a week. 8:30 to 4:30.
For Doctor’s home & office. 

Refs. & exp.
Call HO 7-3443. (62-63)

LABLERS
Machine or hand. Part or full 

time. Excellent opportunity with 
fast growing Co. Earnings not lim
ited. Will train operators with some 
exp. Call WA 5-9933.

(61-63)

HELP WANTED MALE

ATTENTION!
TAILOR—FITTER

Quality Men’s Store. FullyFor 
experienced to operate 4-man tailor 
shop, n

Salary upwards to $9,000. Bonus! 
during 
cation

ewly enlarged.

nuobodžiauti 
Ten randasi 
kavinių ir 

vietų, nekal-

Vinco Duktė
1967-VIII-9
Vilnius

Sydney. — Australijos val
džia praneša, kad ji nusita
rė ginklavimuisi išleisti 18 
proc. pinigų daugiau, negu 
išleisdavo ligi šiol.

Philadelphia, Pa.
Rūpinasi organizacijos 

reikalais
Rugpiūčio 12 d. įvyko 

LLD 10 kuopos susirinki
mas. Susitelkė visi seni ve
teranai, kuopos ilgamečiai 
veikėjai, pasitarti draugijos 
gyvybiniais reikalais. Pla
čiai padiskusuota apie ūki
ninkų Ramanauskų drau
gišką rudeninę sueigą, kuri 
įvyks rugsėjo 3 d.

Pati kuopa Savo jėgomis 
nutarė suruošti rugsėjo 
mėnesį kokią nors pramo
gėlę su menine programa.

Iš 133 kuopos į 10-ąją 
persikėlė J. Kaspariūnas.

Rašant ,šias žinutes, pa
skambina man O. Žalnierai- 
tienė liūdną žinutę. Jinai 
gavusi telefonu pranešimą 
iš Floridos, kad rugpiūčio 
12 d. ten mirė H. Pletienė- 
Liaudanskienė, ilgametė 
phil&delphietė, buvusi LLD 
10 kuopos narė. Sakoma, 
jos kūną parveš iš Floridos 
į Ramanausko šermeninę. 
Velionė Plėtienė ilgai sirgu
si vėžio liga. J. K.

Mirus

Vincui Lizdeniui
Mūsų gili užuojauta jo žmonai, broliams ir se

sei Lietuvoje. Taipgi draugams ir pažįstamiems.

ALDLD 198 kuopa,
Į Oakland, Calif.

Rugpiūčio 13 dieną Lietu
vių Socialinio Klubo paren
gime, be nortiškių svečių, 
dalyvavo ir laisvietis Stan
ley Urbelis iš Denver, Colo. 
Jis ten išgyvenęs 18 metų. 
Čia atvažiavo automobiliu, 
prisikabinęs treilerį — mie
gamąjį kambarį. Jis mano 
čia pastoviai apsigyventi. 
Mes jam palinkėjom stip
rios sveikatos, sulaukusiam 
75 metų amžiaus.

Prieš pora savaičių lie
tuvių kilmės Jackson 
Memorial ligoninės darbi
ninkų Walterį Mars hą 
nakties laiku užklupo baisi 
liga — strokag. Buvo nuga
bentas į ligoninę. Pasta
ruoju laiku jis tą ligą pra
deda nugalėti — eina svei- 
kyn.

teko pagulėti li- 
Dabar jaučiasi 
Rugpiūčio 13 d.

Filadelfietis Kazimieras 
Daulenskis buvo susirgęs, 
kiek laiko 
goninėje. 
jau gerai.
dalyvavo Socialinio Klubo 
parengime. Užk 1 a u s t a s , 
kaip einasi su sveikata, at-

sakė kad labai gerai!
Juozas Sliekas jau parėjo 

iš ligoninės. Sveikata eina 
geryn. Jo žmona Ema džiau
giasi. Labai gerai!

Visiems ligoniams linkime 
gerų pasekmių.

Rašant šiuos žodžius, jau 
kelinta diena pas mus siau
čia audros su perkūnija, o 
lietus pila, kaip iš kibiro. 
Bet ir saulutė nepasiduo
da—dažnai iš debesų išlen
da ir nusišypso-

V. J. Stankus.

Atlankiau mūsų buvusią 
veikėją J. Stigienę. Dabar 
randasi Nursing Home, 
B ridge watery j e. Gerai atro
do, “Laisvę” skaito, nusis
kundžia nuobodumu.

Taipgi aplankiau M. Za- 
liukienę jos namuose. Skun
dės, kad jos sveikata silpna. 
Dėkoja visiems, kurie ją 
lankė ligoninėje ir už atvi- 
rukes ir dovanas.

NURSE
LPN. Nurse for Nursing Home in 
Germantown area.

Call VI 3-0550
GERMANTOWN NURSING HOME,

Phila., Pa. (62-65)

SHIRT Pressers Cabinet unit, 
expd., 5 days, year round steady 
work. Fast transportation, vacation 
and other benefits. Call Mr. Fromberg 
JE 3-1188. (62-63)

peak season. Two weeks va- 
and hospitalization.

VICARY’S
MEN’S SHOP

Penn Ave., Reading Pa.
(62-65)

526
Call 1-215-373-0797.

NSTRUCTION Estimator — 
Įrcial and industrial work. 

Good working 
For appointment dial 

13577 between 8 AM and 5

cc 
Comme 
Experte nee desired, 
conditions. 
814-535 
PM., weekends, 814-266-4843.

KNITTERS

(62-63)

Vasara baigiasi, tuoj pra
sidės ruduo. Rugsėjo pra
džioje prasideda mūs kuopų 
susirinkimai.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
7. Kviečiami nariai dalyvau
ti ir savo mokestis pasimo- 
kėti.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 
11 d- Prašomi visi nariai da
lyvauti.

A. Kandraška iš Doches- 
terio su savo automašina 
rugniūčio 12 d. išvažiavo į 
Kalifornija. Su juo išvažia
vo ir montelietis A. Skiir 
montas. Laimingos kelionės.

Geo. shimaitis

Plieninės kojinės
Švedų pramonės firma, pa

ruošė tekstilinių medžiagų 
iš nerūdyjančio 'plieno ga
mybos technologiją. Tokia 
medžiaga neįsielektrina ir 
duodasi apdorojama įpras
tomis mašinomis. Plieninio 
“šilko” siūlai yra 7-12 mik
ronų storumo. Iš jų numa
toma gaminti “nebėgan
čias” kojines, drabužius, ki
limus- Atliekami plįeno ir 
vilnos, plieno ir sintetinių 
medžiagų mišinio bandy
mai.

WINDS0RIE6IAMS DETROITIECIAMS

LIETUVOS OPEROS 
DAINININKO

KONCERTAS
ITALŲ SVETAINĖJE

750 E. Erie St., Windsor

Šeštadienį, Rugpiūčio 26 d

VIRGILIJUS NOREIKA
Akompanuos liaudies instrumentais iš Lietuvos 

DANUTĖ JUODVALKYTĖ ir PRANAS BUDRIUS

Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga $2.50 ypatai

PO KONCERTO —ŠOKIAI IR VAIŠĖS

Kviečiami Visi Windsor© ir Detroito Lietuviai

WAITRESSES
Expd, accustomed to earnings $15 

to $20 a day, tips. Full and part time. 
Pleasant working conditions. Open
ings on all shifts. Apply—1410 W. 
Cheltenham Ave., Phila., Pa.

WA 4-4848. (63-64)

FOR SALE
CHESTER COUNTY. Grand work

shop for rehabilitation of PA antique. 
Ideal for Veterinarian. Antiquaria 
or Restaurateur. A 1710 stonehome 
with stone additions in 1722 and 
1733 completely restored w/exquisite 
authenticity, kitch w/walk-in fp. LR, 
DR, 3 bedrooms & delightful mod 
bath. Has one of the largest pegged 
barns in Chester Co., a delightful 
stone house w/walk-in fp, which 
could be converted to a guest 
house. Many extra out-buildings. 
This magnificent property is one of 
the few commercial locations in this 
area. Over 4 acs. Asking $69,500.

CARLTON-CAIRNS, INC. 
215-MI 2-2520. (59-64)

Philadelphia, Pa.
Rugpiūčio 13 d. pietūs 

pas Čiurlius, Pattenburg, 
N. J., buvo smagūs. Susi
tikome daug draugų ir 
draugių ir draugiškumą at
naujinome ir su naujais 
draugais pažintį užmezgė
me.

Diena pasitaikė nelabai 
smagi. Iš pat ryto gązdino 
lietus. Mums važiuojant iš 
namų kiek lynojo, bet nesu
laikė nuo važiavimo. Apie 
11 vai. lietus apstojo ir sau
lutė šiek tiek pasirodė. Bu
vo smagu matyti, kad dau
gelis atvažiuoja ant pietų.

Dabar ruoškimės prie ki
tų pietų, kurie bus pas drau
gus A. ir B. Ramanauskus 
Sellersville, Pa., rugsėjo 3 
d. Tai bus vasaros užbai
gimas. Visus kviečia daly
vauti ir visi bus gerai pa
vaišinti.

Iš Philadelphijos važiuo
jant reikia pasiekti kelią 
309, važiuoti į North iki 
Sellersville miestuko, kurį 
pervažiavus už mylios ant 
kalno keliukas 563, sukite į 
West. Atvažiavę iš North 
taipgi sukite 563 West ir 
Važiuokite keletą mylių, kol 
privažiuosite po kairei mo
kyklą. Už kokio bloko bus 
keliukas po kairei, kuris 
veda prie Ramanauskų 
ūkio. '

P. Walantiene

We are looking for Knitters, with 
exp. or Links, T.A.I., with exp. on 
flat an 
is an 
knitter ; who are looking for ad- 
vancen> 
steady 
la., Pa. 
MILLS

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

Moterų apšvietos klubas ren
gia pikniką rugpiūčio (Aug.) 
27-tą d., pas K. Ustupą jo 
gražiąm sode, 27 Cleveland 
Ave. Prašau visus ir visas at
silankyti. Turėsime valgių ir 
gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną..

Rengimo komisija,
K. Čereškienė

(63-64)

i circular machine, etc. This 
outstanding oppty, for qual.

ent in textile Ind. Top rates
work. 640 N. Broad St., Phi-

SOMERSET KNITTING
, CE 2-6900. (62-64)

ATTENTION! Mechanic wanted. 
Experience on foreign and domestic 
oars. $ 
surancę benefits, paid holidays, va
cation, 
conditibns with modern equipment. 
Call 7'7-6711. Ask for Mr. Bredben- 
ner. Reading, Pa.

100 a week guaranteed. In

bonuses, pleasant working

(59-63)

CABINET MAKERS 
erience necessary. Min. rateExp i

$3.50 per hr, plus 39c per hr., fringe
benefis plus 8 paid holidays per yr.
Steadj
6th & Columbia Ave. PO 3-1338.

work. PARISI, Inc. NE cor.

(61-63)

MEN
general factory work. Some 

in assembly
For 

experience necessary 
and drill press and riveting.

Appy: ;
S.! A. ALLEN'INC
5th & Glenwood Ave.

(61-64)

PUNCH PRESS OPERATORS
Experienced for blanking, piercing 

and forming.
Apply:

S. A. ALLEN INC
5th & Glenwood Ave.

(61-64)

SHEET METAL MECHS
& SHEET METAL HELPERS
Expd in Commercial Kitchen 

Equipment.
MECHANICS

Must be capable of own Layout 
HELPERS

Must have exp. in Assembling 
Top pay. Paid vacation & holidays, 
hospitalization & sick benefits Life 
insur., etc. Phila (WA 3-0335), NJ. 
(609-NO 3-3300).

(62-64)

SHORT ORDER COOK
Experienced. Good pay and working 

conditions. Uniforms supplied.
PRESTON DINER

Essington. 521-3888. (63-66)*

MANAGER TRAINEES. With ra
pidly expanding company, good sa
lary, many benefits, all promotions 
from within, over 21. Married, 
draft exempt. Call Larry Harpster, 
7-11 FOOD STORE. KI 4-4718.

(63-64)

MALE & FEMALE

TEACHERS wanted in rapidly 
growing Morris County, N. J. com
munity. 1st grade, 5th grade, girls’ 
physical education, math, 7th and 
8th grade. Guidance, librarian, speech 
therapist, remedial reading. Salary, 
B. A. degree, $5,800. Apply or call 
collect Mr. C. Stephens, Superinten
dent, (201) 347-2707, Budd Lake, 
N J. (61-66)

OPERATORS
Steady work, high wages, all op

erations in men’s Sack cod shop.
PATGAT CLOTHES

3rd fir, 2200 Arch St.
(61-63)

REAL ESTATE
LARGE Single, 5 bedrooms, 4 

baths, solid stone. Large lot, rea
sonably priced. 124 E. Crocus Rd., 
Wildwood Crest, N. J. Can see any 
time. Phone 1-609-522-2557.

(62-65)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti.
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11 krepšininkų ir 5 palydovai 
išvyko į Tarybų Lietuvą

Apie juos buvo daug kai 
beta, daug rašyta. Vieni 
juos bare ir smerkė, kiti 
drąsino ir gyrė- Pagaliau 
vienuolika krepšininkų ir 
penki jų palydovai antra
dienį išvyko į Tarybų Lietu
vą. Jie išskrido Sabina lini
jos lėktuvu. Kai šiuos žo
džius skaitysite, jie vei
kiausiai jau bus Vilniuje.

Sportininkų grupei vado
vauja R. Dirvonas. O tarpe 
į aerodromą susirinkusių 
juos išlydėti matėsi Almos 
šalčius, J. Valaitis, > Jony 
nas, Narkeliūnaitė, Gurec- 
kas, V. Rastenis, Vaišnys ir 
keletas kitų.

Na, o Santara-Šviesa dai
lininko A- Jonyno studijoje 
suruošė jiems smarkias iš
leistuves. Sakoma, čia 
sportininkai ir jų palydovai 
buvo gerai pavaišinti, čia 
pasidarbavusios Jonynaitė 
ir Zaunytė.

Sportininkus aerodrome 
fotografavo Narkeliūnaitė,! 
Kisielius ir Valaitis.

Tiek šiuo tarpu ir užteks. 
Gal tik tiek dar galima pri
dėti, kad krepšininkų ir jų 
palydovų ūpas geras ir kad 
jie nusiteikę ontimistiškai. 
Reikia nuoširdžiai palinkėti 
jiems geriausios sėkmės. •

Rep.

MIESTE PASIDAIRIUS
19 merginų pabėgo iš 

gydymo centro
Kilus mažam gaisrui nar

kotikų naudotojų gydymo 
centre, 19 merginų paspru
ko. Laisve neilgai naudojo
si 10 merginų, nes netrukus 
buvo jos sugautos. Kitos 
pabėgėlės ieškomos.

Narkotistės merginos su
daro ir visuomenei pavo
jaus, nes be narkotiku jos 
negali apsieiti. O kadangi 
tam pinigų nebeturi, tai 
gali viską daryti: ka nors 
apiplėšti ir net, blogiausia- 
me atsitikime, auką sužalo
ti ar užmušti.

•

Rytiniame Harleme 
neramu: minia nugalėjo 

policiją
Polici ja buvo suėmusi jau

nuole, kaip nužiūrimą nar
kotikų pardavinėtoją. Bet 
neilgam. įnirtusi negftj ir 
puertorikiečių minia nu
galėjo policiją ir areštantė 
paspruko.

Policiją teigia, kad pas ją 
rado net 10 narkotikų pa
kelių. Vienas policistas bu
vo sužeistas, turėjo ligoni
nėn pasiduoti.

Pradžioje atrodė, kad šis 
incidentas gali sukelti nau
jas riaušes, bet vėliau vis
kas aprimo.

Mokytojai netenka 
kantrybės, crali masiškai 

mesti darba
N. Y. mokytoju federaci

jos prezidentas A. Shanker 
teigia, kad 50.000 mokytoju 
jau netenka kantrybės. Jei
gu iki rugsėio 11 d. nebus 
pasirašvtas kontraktas, vi
si masiškai gali mesti dar
bą, ir tuomet mokyklos ne
turės mokytojų.

Shanker nurodo, kad ma
joro Lindsav paskirtoji tri
jų žmonių komisija tartis 
su mokytojų federaciia dar 
nieko nauio nepasiūlė, kas 
parodvtu. kad einama prie 
susitaikymo.

Nedarbas-—vyriausai 
masinio neramumo 

priežastis
N. Y. valstijos konstituci

nės konvencijom brooklvnie- 
tis delegatas E. K. Pincus 
pareiškė, kad nedarbas vra 
“svarbiausia riaušių ir civi
linio neramumo priežastis.”

Toliau jis nurodė, kad 
šios valstijos valdžia nepa
kankamai rūpinasi darbų 
suradimu ir bedarbių reika
lais. Welfare įstaigos taip
gi prastai rūpinasi tais, ku
rie skurdžiai gyvena ir ne- 
rimastauja.

Lietuvos dovaniniai daiktai 
parodoje New Yorke

New Yorko Koliseume ir

New Yorker Kotelyje šiuo 
metu buvo ypatinga paro
da—dovaninių daiktų paro
da. kurioje dalyvavo ir Ta
rybų Sąjunga.

Gera parodos dalį užėmė 
dovaniniai daiktai, atvežti 
iš Tarybų Sąjungos. Tarp 
jų buvo ir Lietuvos pramo
nės dovaninių daiktų dirbi
niu.

Parodą pamatyti tegalėjo 
tie biznieriai, kurie tokius 
daiktus perkasi. Paroda 
prasidėio rugpjūčio 13 d. ir 
tęsėsi tik penketą dienų.

Nėra negrams jaunuoliams 
jokio darbo

2,000 negrų jaunuolių bu
vo susirinkę anądien prie 
Neighborhood Youth Corps 
raštinės, kuri iš anksto ža
dėjo jaunuoliams gauti dar
bu. Tačiau jiems buvo pra
nešta, kad dabartiniu laiku 
jokiu darbų nėra.

Raštinė nusisk u n d ž i a, 
kad joje labai daug apli
kacijų tokiu nat, kurie įvai
rių darbų ieško.

Priešingi žmogaus 
siuntimui ant Mėnulio
Surveieris Louis Harris 

rašo “New York Poste,” 
kad jis apklausinėjes dau
geli žmonių ir suradęs, kad 
anie 46 procentai yra prie
šingu siųsti žmogų ant 
Mėnulio. 43 procentai sutin
ka siųsti, o 11 proc. neturi 
savo nusistatymo.

Daugiausia priešingi tie, 
kuriu pajamos yra mažiau 
$3 000 į metus, o tie. kurių 
najamos siekia $10.000 ar 
daugiau, vra entuziastai 
pasiekti Mėnulį.

Tuos bilijonus doleriu, ku
rie sunaudojami Mėnulio 
nasiekimui, reikėtų panau
doti kovai su skūrdu. sako 
Mėnuliui pasiekti priešinin
kai.

Unijos ragina atmesti 
priešriaušinį bilių

N. Y. transporto darbi
ninku unija pasiuntė savo 
rezoliuciją Senato juridi
niam komitetui, kuris da
bar svarsto priešriaušinį 
bilių- Ragina ji atmesti. Ir 
daugelis kitų unijų pasisakė 
prieš ta bilių. «

Šis bilius pasiūlytas tam, 
kad sunkiai bausti tuos, ku
rie iš kitos vąlstijos bandy
tu padėti negrų ir kitiems 
išst o j i m a m s (riaušėms). 
Unijos nurodo, kad toks bi
lius, patapęs įstatymu, būtų 
panaudotas prieš darbinin
ku streikus ir kovas už ci
vilines teises, prieš rasinę 
diskriminaciją. Tai pavo- 
jngas bilius.

Gr—kis

KRISLAI
(Tęsinys iš 1 pusi.)

jo vedamu Vietnamo karu ir 
visa jo užsienine, politika.

Šūkis labai vietoj, ir labai 
geras. Jis turėtų nuskambėti 
po visus šalies kampus.

Johnsonas turi būti išmes
tas iš prezidento vietos!

Aš vis maniau, kad New 
Yorke tėra apie pusę milijo
no vargšų, kurie išsilaiko Wel
fare Departamento pašalpo
mis. Bet šiomis dienomis pa
sirodė įpranešimas, kad tokių 
vargšų mes turime daugiau 
kaip 600,000!

Bet mes turime, pagal “N. 
Y. Times”, ir kitą biaurią pro
blemą, būtent, nežinome, ką 
bedaryti su prostitutėmis. Jų 
priviso labai daug.

Ar jos gyvenimo aukos, ar 
kriminalistės ? Kaip jas trak
tuoti? Gal reikia jų pasigai
lėti?
, Kaip ten bebūtų, ateityje 
prostitutės bus sodinamos j 
kalėjimą ne ištisiems metams, 
o tik 15 dienų.

Lietuvių Moterų 
Klubo veikla

Smagu pasigirti, kad mū
sų klubietės nepamiršta sa
vo draugijos net ir atostogų 
laiku.

Štai praėjusį sekmadienį 
per “Laisvės” pikniką Čiur
lių sode, Nastė Buknienė, 
bedirbdama parengime, pri
siminė ir Klubą. Ji parve
žė; iš Pattenburgo $18 Klu
bui.

Įsirašė bei užsim o k ė j o 
duokles šios narės: B- Ra
manauskienė iš Sellersvil- 
les, J. Čiurlienė iš Patten
burgo, P. Walantiene iš Phi- 
ladelphijos; jos tampa am
žinomis narėmis, užsimokė- 
damos po $5: S. Švelnikie^ė 
iš Eąston o užsimokėjo $1. E. 
Mūlokaitė ir U. Gužonienė 
(narės) įteikė po $1 aukų 
Klubui.

Ačiū N. Buknienei už ge
ra pasidarbavimą! Taipgi 
ačiū narėms ir aukotojoms.

Socialistų vadas Norman 
Thomas savo laiške “N. Y.( 
Timesui” (rugpiūčio 15 d.) 
sako, kad mūsų prezidentas 
ir jo kolegos ieško durnių, kai 
jie mano, kad mes šiaurės 
Vietnamą ne tik iš oro nai
kinsime, bet ir iš vandens už- 
blokaduosime, ir Tarybų Są
junga su Kinija mums nieko 
nedarys.

Vladimirovas Toronte
Levas Vladimirovas, Jung

tinių Tautų bibliotekos di
rektorius, šią savaite daly
vauja Pasaulio Biblioteki
ninkų Federacijos suvažia
vime Toronte, Kanadoj. Jis 
ypač gyvai dalyvauja dis
kusijose, svarstant, kaip 
efektyviausiai biblioteko
mis gali būti aptarnaujami 
milžiniško geografinio plo
to kraštai.

Dr. Vladimirovas neseniai 
apeliavo į visą Amerikos 
lietuvių visuomenę, prašy
damas talkininkauti suren
kant ir registruojant visas 
lietuviškas retas knygas. 
Tokių ieškomu knygų ir lei
diniu sąrašai gali būti gau
nami per Amerikos Lietu
vių Fondą. P. O. Box 172, 
Great Neck, N. Y. 11024. 
Čia knygos taip pat renka
mos persiuntimui Lietuvos 
Knygų Rūmams. (ALF)

Šia proga norisi priminti 
mūsų ruošiamą paveikslų 
vakarą, — rugsėjo 9 d., šeš 
tadieni. 5 valandą vakare, 
White Horse Tavern (pas 
P. Bručą). 86-16 Jamaica 
Ave., Woodhaven, L. L

Jonas Siurba rodys pa
veikslus (slides) iš Montre- 
alio Expo-67. Jis ypatingai 
daug turi paveikslų iš Lie
tuvos savaitės įvykusios Ta
rybų Sąjungos paviljone.

Klubo pirmininkė
Ieva Mizarienė

Aido choro žinios
Ačiū, ačiū!

Šiemetis Aido choro pa
rengimas, iš eilės jau tre
čias, įvykęs užpraeitą sek
madienį Lazauskų darže — 
t. y. mano sodyboje, gal bus 
iš visų trijų pasėkmingiau- 
sias chorui medžiaginiai. 
Tai buvo, lyg ir choristams 
pagerbti pietūs-piknikas 
(tik be muzikos ir dainų).

Diena pasitaikė tokia gra
ži, saulėta, kad galima sa
kyti, jog pirmas toks sek
madienis šią vasarą, be lie
taus. Choristams, žinoma, 
vaišės buvo nemokamos: 
už jų pasišventimą daug 
laiko pamokoms bei išvy
koms. Gaila, kad bent pora 
choristų, ir dar žymesnių
jų (stažų), nesus i r i n k o . 
Bet mūsų Aido gerųjų, 
nuolatinių rėmėjų susirinko 
virš penkiasdešimt.

Tiesa, nelengva buvo su
rengti šiuos pietus aštuo
niasdešimčiai žmonių, netu
rint gana savų reikmenų 
(stalų, suolų), tad turėjome 
skolinti, parsivežti iš “Lais
vės.” Bet su gerų mūsiškių 
aidiečių pagalba piknikėlis, 
atrodo, pavyko be priekaiš
tu.

Dėkoju: Choro korespon
dentei Helenai Feiferienei 
už vykusius ir dažnus mū
sų būsimų parengimų apra
šymus, ypač paskutiniojo— 
gera reklama turi daug 
vertės. Valgių paruošimu 
rūpinosi: Julia Lazauskienė 
ir virėja draugė Kaziūnė 
Čeikauskienė.

J. Lazauskas,
Choro Pirmininkas

Pietūs Forest Parke
Rugpiūčio 20 dieną, sek

madienį, ruošiami pietūs 
Forest Parke. Vieta vi
siems gerai žinoma, lengvai 
pasiekiama iš visų Didžiojo 
New Yorko kampų.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos komi
sija, kuriai pavesta pietus 
suruošti, praneša, kad pie
tūs bus dideli ir skanūs, o, 
girdi, į pavakarį dar bus 
pridėta ir “hot dogs” su ka
vute.

Taipgi komisija sako, 
jeigu pasitaikytų prastas 
oras, tai už tą patį mokestį 
tie pietūs įvyks Laisvės sa
lėje, Ozone Parke. Vadina
si, nepaisant oro, rugpiūčio 
20, sekmadienį, negaminki
te sau pietų namie, o da
lyvaukite su mumis ir pas 
mus. Būkite mūsų labai 
laukiamais svečiais.

Pietūs bus išduodami 1 
vai. Todėl nesivėluokite.

Gerai pietus užsisakyti iš 
anksto* O užsisakyti gali
te pas LLD 185 kuopos vir
šininkus: V. Venckūna. O. 
K a z 1 a Juškienę. K. Briedį, 
Joną Grybą ir kitus. Arba 
pašaukite Laisvę ir jus už
registruos Lilija.

Visi esate nuo širdžiai 
kviečiami po atviru dangu
mi ! Rengėjai

ParengimŲ kalendorius
Rugpiūčio 20 d., LLD 185 

kp. pietūs, Forest Parke. & 
_____ <>

Rugsėjo 3 d. banketas pas 
Ramanauskus Sellersville, 
Pa., 1 valandą.

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas ruošia rodymą 
paveikslų iš Montrealio Ex
po-67 ir iš Lietuvos, šešta
dienį, 5 vai. vakare, White 
Horse Tavern, 86-16 Jamai
ca Ave., Woodhaven, L. I.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-
Pietūs “Laisvės” salėje.

Rengia A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas atžymėji- 
mui bylos laimėjimo ir u1£
baigimui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
’erencija, Harrison, N. 
(ey.

konf<
Jers

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Pasitraukti iš Vokietijos, 
sako Mansfield as

Hamburg, Vokietija.—Pa
sikalbėjime su žurnalo “Der 
Spiegei” korešpondentu Wa
shingtone, senatorius Mike 
Mansfieldas sakė: keturios 
(iš šešių) JAV armijos di
vizijos tuoiau turėtu būti 
ištrauktos iš Vakarų Vokie
tijos. Senatorius mano, kad 
Amerika per daug iau visur 
kišasi su savo armijomis ir 
ginklais.

Septyni korėjiečiai žuvo
Seoul, Pietų Korėja.—Su

sirėmime tarp Pietų ir šiau
rės Vietnamo karių keturi 
pietiečiai ir trys šiauriečiai 
tapo užmušti. Susirėmimas 
įvyko pagal neutralią zoną-

Sveikina
Mūsų trečioji grupė, ma

tyt, gražiai leidžia laiką 
Lietuvoje. Štai gavau atvi
ruką nuo bro'oklyniečio G. 
Wareson. Jis rašo:

Miela Lilija! Sveikinu Ju
mis visus, mes dabar esame 
Vilniuje. Oras gražus ir šil
tas. Gerai ir greitai laikas 
bėga. Dar niekur nebuvo
me, tik po miestą važinėja
me. Daug naujų pastatų. 
Visur smarkus judėjimas, 
žmonės atrodo gerai. Susi
tikau daug giminių ir pažį
stamų. Iki... Jurgis.

Maskva padeda Zambijai
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos vyriausybė pasirašė su
tartį su Zambijos (viena Af
rikos respublikų) valdžia, 
pagal kurią TSRS padės 
“pastatyti ant kojų” Zam
bijos universitetą Lusaka 
mieste. Tarybų Sąjungos in
žinieriai aprūpins mokslinė
mis priemonėmis medicinos 
ir inžinerijos fakultetus; 
Tarybų Sąjunga taip pat 
pasiųs dešimt profesorių va
dovauti tiems fakultetams.

Jackson Heights, N. Y.— 
Čia mirė meno kritikas Al
ton F. Cook, sulaukęs 62 
metų amžiaus.

Pranešimas
Ateinantį antradienį rugp. 

22 (L, 7 vai. vakaro, “Lais
vės’ salėn kviečiami susi
rinkti: Aido choro valdyba 
ir . komisija banketo drau
gams Ventams rugsėjo

"urėsime bent keleto rci- 
ų pasitarimą banketo 
alų ir choro reikalais.

nus 
reik

Choro pirm.

New York. — Drąsus va
gišius užpuolė Trude Hel
ler’s naktinį klubą ir pasi
grobęs $5,000, pabėgo. Klu
bas randasi Greenwich Vil-

rajone.

LIETUVIŲ KALBA 
Didelis Pasirinkimas Knygų, Plokštelių, 

Žurnalų, Laikraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėliausia gautos, dalis sąrašo: 
Janonis — Pūslėtoms rankoms .236 p., 1966. — Kaina 85c 
Martinaitis M. — Debesų lieptais. 80 p., 1966. — Kaina 50c 
Mieželaitis E. — Naktiniai drugiai. Monologas. 1966. Kaina $1.25 
Posmys Z. <— Keleivė. 198 p., 1966. — — — Kaina $1.00 
Dostojevsky F. — Nusikaltimas ir bausmė. 2 tomai. Kaina $2.50

PLOKŠTELES, Lietuvių kalboj (lietuviai rašytojai, artistai ir kom
pozitoriai). Monaural ir stereo. Turime labai didelį pasirin
kimą. Čia tai tik dalis sąrašo.

Kraujas ir pelenai — J. Marcinkevičiaus 10 veiksmų veikalas.
Muzika J. Indra. (Liet, dramos teatras),
3 plokštelė (setas) 10 colių. Kaina — — — — — $8.25 

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštus—lietuvių kalboj, 10 colių. $2.75 
Lietuviška Muzika. M. K. Čiurlionio, Kvartetas C. Minor.

Tarybų Lietuvos valst. Kvartetas 10 colių — — — 2.75 
Lietuviškos liaudies dainos. Liet. Radio ir kaimo choras,

vadovaujamas J. Gaižausko. 10 colių — — — — 2.75
Liet, plokštelės vaikams. 8 dainelės vaikams. V. Vaumilas, 7 col. 1.25
Liet. Įvairumo Orkestrą. Plokštelė 7 colių — — — — 1.25
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokštelė 10 colių. — — — 2.75
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų knygų ir plokštelių katalogo.

Mes dabar, priimame prenumeratas dėl lietuviškų 
žurnalų ir laikraščių už 1968 metus. Rašykite 

dėl mūsų periodinio kajtalogo.
Užsisakykite per laiškus arba ateikite ir nrfsirinldte.

Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: Antrad., pirmAd. iki penktad., 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtad. nuo 10 y. ryto iki 7 v. v., 

o šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vakaro.

Four Continent Book Corporation
156 Fifth Ave., N. Y. C., 10010. Tel. CHelsea 2-4500

.X

Atsiprašė už Aisčio 
“recenziją”

Poeto Kazio Bradūno re- 
daguo j amame Čikagos 
“Draugo” kultūriniame 
skyriuje, liepos 29 d., tilpo 
kito poeto, J. Aisčio (Kos- 
su-Aleksandravičiaus), “re
cenzija” apie Lietuvių Die
nos Montrealio Expo 67 at
likėjus. J. Aistis, Sorbon- 
nos, Paryžiuje ir prieškari
nės Lietuvos universitetų 
eruditas, dabar dirbąs Kon
greso Bibliotekoje Vašing
tone, “recenzija” rašė,... iš 
nu o traukų “Vienybėje”!!! 
“Recenzija” susilaukė gyvų 
komentarų Amerikoje lie
tuvių visuonjenėn. Susirū
pinta. prie ko veda išeivijos 
kultūrinis nuosmukis, neiš
vengiamas, be tvirto ryšio 
ir kultūrinio abipusio ben
dravimo su tautos kultūri
niu židiniu tėvynėje.

Amerikos Lietuvių Fondo 
vedėjas A. šalčius laiške 
Vilniaus “Lietuvos” ansam
blio vedėjui Vladui Bartu
sevičiui užtikrino, kad tai 
esąs tik paskiras išsišoki
mas, neišreiškiąs pastaro
sios išeivijos nei kultūri
nės etikos; nei jų nusiteiki
mo Lietuvos menininkams 
su meile ir pasiaukojimu 
paruošusius ir išpildžiusius 
EXPO programą. (ALF)

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams^

Suteikite gerą dovaną savo anūkui ar anūkei 
Įrašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ant 
20 metų santaupų (endowment) apdraųdos.

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminacijos ant 
įsekamų 20 metų “endowment’ apdraųdos sumų:

$300, $500, $1,000 ir $2,000
Laikas greitai bėga. Ir štai už 20 metų jūsų 

anūkas ar anūkė jau gali gauti $1,000 arba net $2JM)0. 
Tai graži parama jaunam žmjgui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio mokslo.

Bet jaunuolis, turintis “e 
ir už 12 metų po įrašymo į 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, 
ant $2,000 sumos, už 12 metų 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigu susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tuos pinigus.

Patarkite ir savo draugams bei pažįstamiems 
įrašyti į LDS savo vaikus, sa;o anūkus.

idowment” apdraudą, 
LDS jau turėtų gAu 
jūsų anūkas, įrašytas 
jau turėtų virš $1,000

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(Association of Lithuanian Workers) A i 

104-07 102nd St., Ozone ?ark, N. Y. 11417 *




