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KRISLAI
Jonas Skliutas
Vladas Niunka

Klaidos ar provokacijos? 
Užmaskuota apgavystė 
Universiteto gėda 
Romney ir Johnsonas

— Rašo A. Bimba —

Mirtis vėl pasimaišė mūsų 
senų veikėjų retėjančiose gre
tose ir pasiėmė puikų draugą, 
seną verkėją Joną Skliutą. Jo
nas buvo populiarus ir įtakin
gu ne tik Worcesteryje ir 
Naujojoje Anglijoje, bet visa- 
rflfc mūsų judėjime. Jis buvo 
vienas iš nuosekliausių ir pa
stoviausių mūsų judėjimo vei
kėjų. Neatsimenu mūsų veik
loje momento, kada jis būtų 
susvyravęs arba buvęs abejin
gas mūsų idėjoms ir idealams.

Netekimas šio įžymaus vei
kėjo skaudus mūsų judėjimui 
nuostolis.

Lietuvos spaudoje pastebė-Į

Aštri Tarybų Sąjungos 
nota Kinijos valdžiai

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybės nota Ki
nijos valdžiai buvo paskelb
ta “Izvestijose.,, Nota skel
bia, kad Kinija, pastarai
siais savo anti-tarybiniais 
veiksniais, atrodo, nori su
traukyti paskutinius ryšius 
su Tarybų valstybe.

Tik neseniai, sako nota, 
kinai chuliganai įsiveržė i 
Tarybų Sąjungos ambasadą 
Pekine. Išdaužė ambasados 
langus, sulaužė b a 1 dus, 
žiauriai sumušė vieną tary
binį darbuotoją sudegino 
tarybini automobilių, stovė
jusi palei ambasadą. Visa 
tai buvo atlikta, stovint ki
nų policijai ir nieko chuli
ganams nedarant.

Liepos 22 d. į Daireno 
uostą atplaukė tarybinis 
prekybinis laivas “Svirs- 
kas”. Įsiveržę į jį kinai 
giansteriai, pradėjo ‘šeimi
ninkauti”. Jie‘suėmė laivo 
kapitoną, jį apmušė ir vi
saip, kiek galėdami, žemino. 
Tik Tarybų Sąjungos prem
jerui A. Kosyginui griežtai 
užprotestavus, laivas iš uos
to buvo išleistas — rugpiū
čio 13 dieną-

“Visi šitie išpuoliai ”, sa
ko nota, “buvo plačia skale, 
provokacijos būdu, supla
nuoti, suorganizuoti, ir juos 
pravedė Mao Tse-tungo pa
kalikų grupės”.

JAV bombonešiai puolė 
Hanojaus miestą

Prancūzų žinių agentūra 
— Agence France-Presse — 
praneša iš Šiaurės Vietna
mo sostinės Hanojaus, kad 
rugpiūčio 22 d. JAV bom
bonešiai bombardavo Hano
jaus centrą.

Agentūra sako: “buvo už
mušta tam tikras skaičius 
žmonių,” taip pat į griuvė
sius paversta nemaža gyve

namųjų namių ir krautuvių. 
Visa tai atlikta miesto cen
tre, pietinėje jo dalyje.

Rugpiūčio 21 d. Šiaurės 
Vietname buvo nukirsti ke
turi amerikiniai bombone- v • •
šiai.

O du amerikinius bombo
nešius nukirto kinai, kai 
lėktuvai buvo įsiveržę į Ki
nijos teritoriją.

Popiežiais reformavo Romos 
katalikų bažnyčią

Negrai smarkiai ginčijasi 
su amerikiniais žydais

jau, kad rugpiūčio 17 dieną 
Vladas Niunka, “Komunisto” 
žurnalo redaktorius, vienas iš 
senųjų Lietuvos Komunistų 
Partijos vadų, minėjo savo 
60-ąjį gimtadienį. Su Vladu 
Niunka susipažinau 1945 me
tais, kai jis su draugais atėjo 
į aerouostą Vilniuje mane 
pasitikti. Man buvo labai ma
ldau tą pažintį su juo atnau- 
jinT/ pastarosios viešnagės me
tu. Radau jį taip pat darbš
tų, kuklų, malonų ir draugiš
ką.

Todėl, nors truputį ir pa
vėluotai, siunčiu tau, drauge 
Vladai, šios garbingos jūsų gy
venime sukakties proga nuo
širdžiausius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

Prezidentas Johnsonas aiški
na, kad laikas nuo laiko mūsų 
lėktuvai pasirodo ant Kinijos 
per klaidą. Bet ar iš tikrųjų 
taip yra?

Sunku tikėti, kad mūsų la
kūnai jau tokie žiopli būtų, 
jog nematytų ir nežinotų, kur 
jie lekioja. Būtų jų įžeidi

Martin Luther King sako: 
skelbsim sėdėjimo streikus

mas.
{^augelis klausia: Kaip ga

lėjo atsitikti, kad paskutiniai 
du^ėktuvai Kinijoje nukirsti 
bombardavo šiaurės Vietname 
punktus už 75 mylių nuo Ki
nijos, o pateko į Kiniją?

Sutikime, kad tie įsiverži
mai į Kiniją nėra pagal pre
zidento Joh n s o n o įsakymą. 
Bet kur užtikrinimas, kad 
gen. Westmoreland as, ar ku
ris kitas, kuris tiems bombar
davimams vadovauja, tiksliai 
“klaidų” nepadaro, kad išpro
vokuotų karą su Kinija?

Taip jau iš anksto sutvar
kyta, kad Pietų Vietname pre
zidentinius rinkimus laimės 
generolai. Niekas tuo neabe
joja.*

^ie rinkimai yra užmas
kuota apgavystė. Jų tikslas 
duoti mūsų prezidentui dar 
vieną “argumentą” už tęsimą 
ir plėtimą karo. Jis dabar sa
kys: matote, mes turime gin
ti ir palaikyti “žmonių išrink- 

• tą” valdžią.

Columbijos universitetas yra 
sena ir garsi mokykla. Bet 
dabar jis įsivėlė į nešvankų 
biznį su cigaretėmis.

“Išradėjas” Strick manas 
“išjates” patobulintą “filte- 
rį, per kurį perėjęs tabako 

f dūmas rūkorių sveikatai nebe 
r pavojingas. Na, ir šitą savo

Atlanta. — D-ras Martin® 
Luther King, Southern . 
Christian Leadership Con
ference vadovus, sako: di
deliuose Amerikos miestuo
se negrai už darbus ir bend
rai už savo teises pradės ki
tokią kovą.

Jie, sako King, skelbs sė
dėjimo streikus, taip pat 
naudos kitokius kovos bū
dus už darbus ir laisve. Di
džiausias dabar judėjimas, 
sako King, bus nukreiptas 
j didžiuosius pramoni n i u s 
miestus.

Bus boikotuojamos mokyk
los, bus sėdėjimo streikai 
fabrikuose, o Washingtone 
bedarbiai jauni žmonės su
organizuos kitokia demon
straciją, reikalaujant dar
bų.

Nelygybė, nurodė d-ras 
King, bus kovoiama iki 
mirties. Jis rūsčiai kalti
na dabartini JAV Kongre
są dėl visos baisios būklės 
getuose.

Atvyksta mokslininkas 
Juras Požėla

“Gimtasis Kraštas” š. 
num. 29-tamę praneša:

Žinomas Lietuvos moksli
ninkas, Lietuvos Mok si ų 
akademijos Puslaidininkių 
fizikos instituto direkto
rius J. Požėla išvyksta tri
jų mėnesių kelionėn po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Viešnagės metu J. Po
žėla skaitys savo pranešimą 
tarptautinėje konferencijo
je, skirtoje elektr o n i n i ų 
reiškinių inžineriniams pri
taikymams, aplankys stam
biausius Amerikos universi
tetus, įvairias laboratorijas, 
kur susipažins su JAV 
mokslininkų darbais.

m.

Seattle, Wash. — Vakari
nėse valstijose siautėja miš
kuose gaisrai.

“stebuklingą” išradimą jis pa
dovanojo Columbijo^ universi
tetui. Universitetas iš to biz
nio pasidarysiąs įpilijonus do
lerių.

Tabako trustas naująjį fil- 
terį smarkiai garsina. Irgi ti
kisi gražaus pelno.

Bet į ką paverčiamas šis 
universitetas ?

Gallup Viešosios Opinijos 
Institutas pravedė šiaudinius 
balsavimus, kuris dabar yra 
populiaresnis: prezi d e n t a s 
Johnsonas ar Michigano gu
bernatorius George Romney. 
Ir surado, kad jeigu šiandien 
būtų prezidentiniai rinkimai, 
tai Johnsonas prakištų.

Iš apklausinėtų žmonių už 
Romney pasisakė 49 procen
tai, o už Johnsoną tiktai 41 
proc.

Svarbu, žinoma, tas, kad 
Johnsono populiarumas smar
kiai smunka.

levai Anglickienei— 
110 mėty

Telšiai.—Telšių priemies
tyje gyvena Ieva Anglickie- 
nė, kuriai neseniai sukako 
110 metų. Pasiremdama 
lazdele, ji vaikščioja sau, 
dairosi ir šnekasi su žmo
nėmis; ji gerai mato ir gir
di. , >

.Ieva Anglickienė gyvena 
pas :savo dukrą Leonorą 
Ignotienę, sulaukusią 73 m. 
amžiaus. Sūnus Stanislovas 
—poetas — gyvena Kuršė
nuose. Ieva pagimdė 10 vai
kų. Šiandien ji turi 22 anū
kus ir 23 proanūkius.

Princeton, N. J. — Jei da
bar būtų renkamas JAV 
prezidentas ir jei kandida
tais būtų Romney ir John
sonas, tai Romney būtų iš
rinktas.

Tokius duomenis paskelbė 
Gallupas, kurio ištaiga ren
ka “statistinius duomenis” 
apie tai, ką amerikiečiai 
galvoja, kaip jie reaguoja į 
politinius reikalus.

Roma. — Romos katalikų 
bažnyčios valdžia yra t- v. 
Romos Kurija. Ji buvo įkur
ta 1588 metais. Ją sudarė 
apie vienuolika departa
mentų, kuriose buvo susis
pietę kardinolai, arkivysku
pai ir vyskupai. Jų niekas 
nekeisdavo; jie ten buvo, 
kol norėjo, iki mirties.

Nusenę, surambėję, šitie 
“aukštieji k u nigaikščiai” 
darė, ką norėjo, ir valdė pa
saulio tikinčiuosius, žinoma, 
su popiežių pritarimu, bet 
ne visada ir-popiežiai galė
davo Romos Kuriją palenk
ti savo pusėn, ypač jei ji bu
vo “geresne kryptimi” pa
siūlyta.

Dabar, po Vatikano baž
nyčios susirinkimų, popie
žius Povilas VI nutarė pra
vesti Romos Kurijoje, t. y., 
katalikų bažnyčios valdžio- 
je.šiokias tokias reformas.

Panaikinti trys departa
mentai — palikti devyni.

Ligi šio Kuriją sudarė be
veik išimtinai tik italų kil
mės dvasininkai; dabar bus 
įsileista nors keli vyskupai 
iš kitų šalių, kitų tautų.

Jeigu ligi šiol Kuriją su
darė “amžini dvasininkai”, 
dabar, einant šia reforma, 
kiekvienas “bažnyčios kuni
gaikštis” tegalės būti tik 
penkerius metus. Išbuvęs 
tą laiką, jis bus išprašytas 
laukan, o jo vietą užims ki
tas. Vadinas, bus ir sąstate 
dažnų pakeitimų.

Bus paskirtas Valstybės 
sekretorius, kuris eis ir

premjero pareigas. Bus fi
nansų ministras, bus ir kiti 
ministrai, tik jie gal būt ofi
cialiai “ministrais” nesiva- 
dins.

■ Jau dabar Romos politi
kierių rateliuose vyksta po
kalbiai ir spėjimai, kas bus 
Valstybės sekretorium. Nu
matoma, kad į tą vietą po
piežius paskirs kardinolą 
Maksimilįaną de Fursten- 
bergą, hollandą, o finansų 
ministro vietą užimsiąs kar
dinolas Della Acqua-

Šitaip Romos katalikų 
bažnyčia taikstosi prie nau
jų sąlygų, kad ilgiau palai
kytų savo pastogėje tikin
čiuosius.

Surado upėje lavoną— 
sako: Jordano ■

Washington. — Iš Pragos 
pranešta, kad ten Vltava 
upėje buvo surastas neži
nomo asmens lavonas. Su- 
žinota, kad jis ameriki
nių žydų veikėjo Charles 
H. Jordano, kuris su šeima 
čion buvo atvykęs kaip tu
ristas.

Prieš keletą dienų Jorda
nas buvo dingęs be žinios. 
Valdžios organai tuo reika
lu buvo labai susirūpinę.

New York. — Kovingasis 
negrų sparnas,—su Student 
Non - violant Coordinating 
Comm i 11 e e priešakyje,— 
išstojo su kritika Izraeliui.

Šios organizacijos vado
vai paskelbė, kad izraelie
čiai Viduriniuose rytuose 
atliko daug žiaurių darbų 
prieš arabus. Jie sakė, kad 
Amerikos žydai zionistai 
eina išvien su Izraeliu. Ko
vingieji negrai viešai pa
reiškė, kad jų likimas yra 
artimai susietas su arabiš
kų tautų likimu.

Žydų organizacija — An- 
ti-Defam a t i o n League of 
B’nai B’rith — savo bule-

tinyje atkerta negrams dėl 
tokio pasisakymo. Jie sako, 
tai yra antisemitiz m a s, o 
daugiau niekas- Jie skelbia, 
būk 
bai.

negrus finansuoja ara-

Su šiuo žydų pareiškimu 
sutiaka ir dešinieji negrų 
vadovai, pavyzdžiui, Whit
ney 
Urb

lišti) tarybos direktorius 
rabi
kalb
rų vadovas H. Rap Brown 
tik
nist

Young, National Urban 
an League direktorius.

i ydų zionistų (naciona-

nas Milleris sako: Taip 
ėdamas, kovingųjų neg-

eško pagalbos iš komu- 
į ir iš arabų.

Izraelio komunistai dirba 
labai sunkiomis sąlygomis

New York. — Gautomis 
žiniomis iš Izraelio, ten vei
kia dvi komunistiniu vardu 
pasivadinusios partijos: vie
na — tikrai komunistinė, 
kita nukrypusi į buržuazi
nio nacionalizmo lagerį. Is
torija tokia: Iki 1965 metų 
ten buvo vieną Komunistų 
partija, bet minėtaisiais me
tais suskilo. Vienai vadova
vo Šmuelis Mikunis ir Mo- 
šė Sneh, kitai — Meir-Vil- 
ner ir Tewfic Toubi.

Iš karto, giliau dalykų ne
žinantiems, kitur gyvenan
tiems žmonėms .nebuvo len
gva atskirti, kuri iš tų par
tijų tikrai yra komunistinė. 
Tik iškilęs Artimuosiuose 
Rytuose karas,, š. m. vasarą, 
parodė tarp tų partijų skir
tumus : Mikuniso vadovau
jama grupė atsistojo su pa
čiais aršiausiais Izraelio 
buržuaziniais nacionalistais, 
ji užgyrė Izraelio agresiją, 
ji užgyrė visa, ką Izraelio 
vadovai padarė blogiausia, 
taiką mylinčių žmonių at
žvilgiu.

io pačiu kartu M. Vil- 
o vadovaujama Komu- 
į partija pasmerkė ag- 
rius, pasmerkė visa tai,

neri 
nist 
yeso
ką padarė prieš arabus Iz- 
rael
bejeį yra Izraelio parlamen
to (Kneseto) deputatas.

Vilnerio vado vau j a m a 
Komunistų partija savo gre
tose 
niso
miasi išimtinai žydų kilmės 
žmonėmis.‘

o karo vadai. Vilneris,

turi ir arabų, ko Miku- 
“partija” neturi — re-

abar viso pasaulio ko- 
istai pripažįsta Vilne- 
ir Toubio vadovaujamą

mur 
rio 
partiją — tikrąja Izraelio 
Komunistų partija.

JAV Komunistų partijos 
generalinis sekretorius Gus
Hat pasiuntė jai šilta svei
kini na, kartu pridėdamas
$30C dovana. Šiuos pinigus, 
sako Gus Hali, sudėjo žydai
rūbu siuvimo pramonės dar
bini 
kad 
tiia 
nės 
inte

ikai Niujorke už tai, 
Izraelio Komunistų nar- 
laikosi teisingos politi- 
linijos — proletarinio 

rnacionalizmo.

Ar auto pramonėje 
bus streikas?

Detroit, Mich. — Detroite 
ir pląčiojoje A m e r ikoje 
žmonėš klausinėja: Ar au
tomobilių pramonės darbi
ninkai šiemet eis į streiką? 
Bet kol kas nieks į tai ne
gali teigiamai atsakyti.

United Auto Workers 
unijos nariai savo lokaluose 
tą klausimą jau balsuoja. 
Milžiniška dauguma balsuo
tojų pasisako už tai, kad 
būtų paskelbtas streikas, 
jei korporacijos atsisakys 
išklausyti unijos reikalavi
mus.

Bet korporacijos nieko 
nesako. Manoma, kad jos

Londonas. — Trys asme
nys apšaudė JAV ambasa
dą Londone, ir paliko rašte
lį: “Laisvė Amerikos neg
rams!”

Ambasada stovi Grosve
nor skvere, Londone. Bet 
apšaudymo metu, kuris įvy
ko vidurnaktį, nebuvo su
žeistas nei vienas žmogus.

'Paliktąjį rašteli pasirašė: 
“Revoliucinis solid a r u m o 
komitetas”-

United Nations, N. Y. — 
Portugalijos valdžia užgin
čija, kad iš jos valdomos 
Angolos yra teikiama gink
lų pagalba sukilėliams Kon
ge.

“savo žodį” tars tik kitą sa
vaitę.

Unijos su kompanijomis 
kontraktas baigiasi su rug
sėjo 6 diena- Jei iki to laiko 
nauja, sutartis — kontrak
tas nebus pasirašytas, tai 
darbininkai skelbs streiką.

Iš kovų fronto už 
civilines teises

New Haven, Conn. — Per 
keletą dienų ir naktų šiame 
mieste negrų rajonuose vy
kusios riaušės tapo sulaiky
tos. Taip skelbia policija.

Į “riaušių rajonus” buvo 
pastatyta apie 500 policma- 
nų, kurie ir “padarė tvar
ką.”

Riaušių metu buvo su
areštuota ir įkalinta apie 
400 “riaušininkų”.

New York. — čia buvo 
suimtas kovingųjų negrų 
vadovas H. Rap Brown; Su
ėmė jį federalinės valdžios 
agentai kaltindami, kad jis 
su savimi turėjęs ginklą. 
Kadangi Brownas jau yra 
po areštu, tai, sakoma, jis 
sulaužė įstatymų, d r a u- 
džianti “po areštu” esan
tiems žmonėms nešiotis gin
klą.

4-

rownas buvo patalpintas 
ralinin kalėjiman ir pa- 
s po $25,000 bėla. Suma 

labali didelė, — Browno ša

fede 
dėta

lininkai jos negalėjo sudėti. 
Buvo reikalauta teismo, kad
jis sumažintų belą Teismas 
tai ir padarė: sumažino iki
$15,000.

Išlaikytas kalėjime kele
tą dienų, Brownas buvo pa
leistas; jis pasakė kalbą 
negifų mitinge, kaltindamas 
balt losius ir jų teismus.

N ashville, Ten. — čia bu
vo areštuotas ir padėtas po 
$10,000 bėla kitas Student
Nonviolent C o o r dinating 
Com nittee veikėjas — George
Washington Ware, kuris 
tik leseniai grįžo iš Hava
noje vykusios konferencijos.

Ware kaltinamas agitavi- 
me nuversti JAV valdžią.
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Svarbiausias politikoj 
įvykis šiemet

ŠIUO tarpu visos pažangiosios Amerikos dėmesys 
nukreiptas i Darbo Dienos savaitgalį, į rugpiūčio 31—rug
sėjo 4 dd. įvyksiantį Chicagoje suvažiavimą. Prie jo ruo
šiamasi labai rūpestingai. Išleistas ir po visą kraštą pa
sikeistas astuonių puslapių laikraštinio formato suva
žiavimo šaukimas. Iš paskelbto dieųptvarkio darosi 
išvada, kad tai bus istorinis suvažiavimas, labai daug 
reiškiantis amerikiečių tautai.

Suvažiavimą šaukia Nacionalinė Naujosios Politi
kos Konferencija. Suvažiavimas taip pat pavadintas 
“Naujosios Politikos” suvažiavimu. Tikimasi 1,000 dele
gatų ir 1,000 svečių iš visų Amerikos kampų. Suvažiavi
mas atsidarys rugpiūčio 31 dieną su masiniu mitingu 
Chicagos didžiajame Coliseume.

Suvažiavimo šaukėjai džiaugiasi, kad jie susilaukė 
nepaprastai gausių atsiliepimų ir pareiškimų noro su- 
važavime dalyvauti.

Kodėl tiek daug dėmesio šiam suvažiavimui? Ko 
iš jo laukiama ir tikimasi?

Viena, ateinančiais metais įvyks prezidentiniai rin
kimai. Antra, Vietnamo karui galo nesimato. Trečia, 
biednuomenės sukilimai mūsų didmiesčiuose. Ketvirta, 
“šaltasis karas” dar labiau paaštrėjo.

Tai vis problemos, kurios reikalauja sprendimo. Jo
mis negali nesidomėti Amerikos žmonės ir jų organiza
cijos.

Senosios kapitalistinės partijos eina savo keliu. Bet 
ką turi daryti pažangūs amerikiečiai, kurie nesutinka 
su tų partijų politika? Argi jie gali užsičiaupę burnas 
sėdėti ?

Ne, jie to daryti negali. Ir štai jų atstovai susirinks 
ir pasitars, ką daryti, kur eiti, ko siekti?

Suvažiavimui dienotvarkis siūlomas iš penkių punk
tų: . • i ; . .

1. Apdiskusuoti ir aptarti politiniu^'siekius, politinę 
strategiją ir politines* perspektyvas.

2. Apdiskusuoti ir aptarti 1968 metų rinkimus.
3. Palyginti ir įvertinti po praėjusių rinkimų įgytus 

patyrimus. i
4. Įvertinti Nacionalinės Naujosios Politikos Konfe

rencijos pastangas sudaryti plačią nacionalinę koaliciją.
5. Nustatyti Nacionalinės Naujosios Politikos 

Konferencijos sudėtį, programą ir vadovybę ateinančiam 
laikotarpiui-

Įdomu, kad nė vienu klausimu suvažiavimo šaukėjai 
nieko konkretaus nepasiūlo. Gal jie ir turi ką nors pa
tiekti kiekvienu dienotvarkyje suminėtu klausimu ir 
gal juos iškels pačiame suvažiavime, bet iki šiol jie ne
skelbiami. Matyt, viskas paliekama pačiam suvažiavimui, 
patiems delegatams.

Aiškus dalykas, kad nuomonių yra įvairiausių. Jos 
iškils ir bus apsvarstytos suvažiavime.

Pav., ar suvažiavimas nutars kurti trecią pastovią 
politinę partiją? Taip pat: ar suvažiavimas apsiūlys 
1968 metų prezidentiniuose rinkimuose statyti trečią 
prezidentinių kandidatų sąrašą, o neis prie naujos pasto
vios politinės partijos įkūrimo?

Kaip žinia, iki šiol pažangiečiai orientavosi į laimė
jimą naujų, svarbių pozicijų Demokratų partijoje, o apie 
kūrimą trečiosios partijos buvo mažai teprisimenama. Ar 
dabar tos idėjos jau atsisakoma? Ar jau prieita išvados, 
kad Demokratų partija su Johnsonu priešakyje jau toks 
beviltiškas sutvėrimas, kas liečia darbo liaudį, kaip ir 
Respublikonų partija?

Šitie ir kiti klausimai reikalauja atsakymo, ir į juos 
suvažiavimas turės atsakyti. Ir nuo atsakymo į juos labai 
daug priklausys kovų gairės per 1968 metų rinkimus ir 
po rinkimų.

Tame ir yra didžioji šio Naujosios Politikos suvažia
vimo prasmė. Kaip tik šitas iš vadovybės pusės palikimas 
pačiam suvažiavimui aptarti ir surasti atsakymus, mums 
atrodo, padaro suvažiavimą patraukliu įvairių pažiūrų ir 
įsitikinimų žmonėms, kurie yra nepasitenkinę dabartine 
Amerikos namine ir užsienine politika ir ieško kelio į 
naują ateitį. Suvažiavimas bus forumas, kuriame tos 
visos nuomonės turės lygią progą pasireikšti ir stengtis 
laimėti savo pusėn kitas * nuomones.

Dar reikia paminėti, kad šitame naujame plačiame 
politiniame sąjūdyje labai svarbų vaidmenį vaidina ci
vilinių teisių judėjimo vadai ir veikėjai. Jų priešakyje 
stovi dr. Luther King ir dr. Benjamin Spock. Pranešama, 
Lad dr. King pasakys įžanginę kalbą.

Kalbant apie šio judėjimo vadovybę, kol kas viešai 
joje nesimato nei kongresmanų, nei senatorių, kurie vie
šai smerkia Vietnamo karą ir prez. Johnsono politiką. 
Tačiau reikia tikėtis, kad jie pasirodys pačiame suva
žiavime.

Mes, žinoma, karštai pritariam Naujosios Politikos

lovos

1937- 
metu

SVARBIAUSIA— 
ŽMONIŲ SVEIKATA, 
SENIAU IR DABAR

Vilniaus “Vakarinės nau
jienos” išspausdino straips
nį “Sveikatos1 namai” apie 
Aukštojoje Pan e m u nėję 
(netoli Kauno) esančią J. 
Domaševičiaus vardo sana
toriją. Pasakojime apie šios 
sanatorijos gydytojus ir li
gonius pateikta keletas įdo
mių faktų iš praeities ir da
barties.

... Pirmasis sana t o r i j o s 
korpusas gaivų aromatą sklei- 
džiančiame pušyne prie Ne
muno buvo pastatytas dar 
1930 metais, — rašoma laik
raštyje, — šioje sanatorijoje 
buvo vos 20 lovų.

Kas galėjo šioje sanatorijo
je tuo metu gydytis? Atsi
verskime laikraščio “Lietu
vos žinios” 1937 metų Nr. 
122, kuriame išspausdintas 
straipsnis “A. Panemunės sa
natorija pavadinta dr. K. 
Griniaus vardu.” Jame buvo 
rašoma, kad “valdyba papigi
no A. Panemunės sanatorijo
je išlaikymą. Už suaugusio lai
kymą dabar imama 7 lt., o 
už vaiko — 6 lt. per parą. . . 
Be to, nutarta laikyti sanato
rijoje 2-3 lovas neturingiems 
ligoniams ir juos dykai gydy
ti. šiuo metu visos 3 
užimtos. . .”

Taip buvo rašoma 
aisiais metais. Šiuo
sanatorijoje yra 115 lovų ir 
visi ligoniai gydomi veltui. 
Tai tik vienas mūsų naujo 
gyvenimo bruožas. Dar 
svarbiau tai, kad, kaip rašo 
“Vakarinių naujienų” laik
raštis, 
tuberkuliozė, buvusi labai 
.skaudžia darbo žmonių rykštė 
buržuaziinėje Lietuvoje—tada, 
apytikriai skaičiųojąjnt/ Lietu
voje buvo apie 60,000 džio
vininkų, kurių kasmet 6,000 
mirdavo (1937 metų gegužės 
26 d. “Lietuvos žinios,” str. 
“Liūdna statistika”), — da
bar tapo išgydoma.

Susirgusiam žmogui da
bar nebereikia išleisti savo 
santaupų. Jo sveikata rū
pinasi valstybė. Tai gerai 
iliustruoja toks laikraštyje 
minimas faktas:

...Kapsuko rajono Kazlų 
Rūdos žuvininkystės ūkio dar
bininkė Anelė Valaitienė pusę 
amžiaus pragyveno, nejausda
ma negalavimų. Bet štai atvy
ko į ūkį “keliaujantis dispan
seris,” ir rentgenas parodė, 
kad iš pažiūros sveika ir dar
binga moteris serga tuberku
lioze.

Dabar A. Valaitienė gydo
si J. Domaševičiaus vardo sa
natorijoje. ..

Kaip matome, Tarybų 
Lietuvoje gydytojai nelau
kia, kol į juos kreipsis su
sirgęs žmogus, o stengiasi 
patikrinti visų sveikatą. 
Juk kiekvieną ligą leng
viau išgydyti, kol ji dar nė
ra išsiplėtojusi. Visi Lietu
vos gyventojai dabar priva
lo kartą per metus būtinai 
pasitikrinti sveikatą savb 
apylinkės p o 1 i k 1 i n ikoje. 
Atokesnių kaimų gyvento
jus tikrina kilnojamieji me
dicinos kabinetai.

grindas yra senovinės mies
to sienos dalis ir siekia net 
XIII amžių, netoli esanti 
gotiška Onos bažnyčia ir 
virš miesto kylanti. pilis — 
visa tai neturi sau lygių, vi
sa tai, be abejo, viena iš 
gražiausių vietų visų Pa
baltijo miestų tarpe”...

Tai dalelė Demokratinės 
Vokietijos žurnalo “Zeit im 
Bild” pasakojimo *ąpie Ta
rybų Lietuvos sostinę, jos 
istornes vietas ir naująsias 
statybas.

Prieš kiek laiko žurnalo 
redakcinės kolegijos nariai 
E. Kotvicas ir P. Friedma- 
nas, kurie lankėsi Lietuvo
je ir anksčiau, apkeliavo vi
sas tris Pabaltijo respubli
kas. Pradėję savo kelionę 
nuo Vilniaus, jo širdžiai — 
Gedimino aikštei — jie ir 
paskyrė savo pirmąjį re
portažą.

Dešimt meniškų nuotrau
kų rodo Gedimino pilį ir 
varpinę, Paveikslų galeri
jos frontoną ir jos vidų sek
madienio koncerto metu, 
daugelį mažū ir suaugusių 
vilniečių, atėjusių sekma
dienį į Gedimino kalno pa
pėdę.

Lygindami nūdienį Vilnių 
su tuo, ką jie matė Lietu
vos sostinėje prieš septyne
rius metus, VDR žurnalis
tai rašo:

’-Iškilo naujos miesto dalys— 
Antakalnis ir Žirmūnai. Nuo 
Gedimino pilies tolumoje ma
tyti šviesus “Gintaro” viešbu
tis, kitapus upės statomas 
sporto kompleksas, daugybė 
statybos kranų prie kylančių 
pastatų, moderniškas naujas 
tiltas per Nel’Į... Vilnius iš
augo ir pagražėjo. Vilniečių 
gyvenimas dabar turtingesnis, 
įdomesnis, patrauklesnis, 
gu pirma.

VOKIEČIŲ ŽURNALAS 
APIE VILNIŲ IR 
VILNIEČIUS

“Vilnieus Gedimino aikš
tė, puiki jos Paveikslų gale
rija, varpinė, kurios pa*

ne-

galvosenai, tai yra prisitai
kyti prie pasaulio.”

Bėda su tokiais “moky
tais žmonėrriis” yra ta, kad 
jie stengiasi tikėjimą sude
rinti su protu. Gi tai ne
įmanoma. Popiežius teisin
gai juos bara. Jeigu jie no
ri būti ištikimi bažnyčios 
dogmoms, tai turi atsisaky
ti mokslinės šių dienų gal
vosenos. ,

Worcester, Mass.
Kai kas iš mūsų kolonijos

Rugpiūčio 17 d. mirė Jo
nas Skliutas. Palaidotas 
rugpiūčio 21 d- Vilties ka
pinėse.

Jonas gyveno pas savo 
dukrą Mattapan, Mass, ke
letą metų. Buvo parvežtas 
į Worcester}, kur pirmiau 
gyveno daugelį metų. Čia 
jo žmona ir brolis yra pa
laidoti, dabar ir jis sugrįžo 
į jo pasirinktus amžinus 
namus.-

Jonas Skliutas visą savo 
subrendusi gyvenimą buvo 
atsidavęs pažangiųjų lietu
vių veiklai. Plačioje mūsų 
apylinkėje jį visi pažinojo 
kaip sumanų organizatorių, 
kalbėtoją, visuose reika
luose patarėją. Jis buvo uo
lus spaudos ir progresyvių 
parengimų rėmėjas per visą 
savo gyvenimą. Jis mirė su
laukęs 79 metų amžiaus. Gi
mė ir augo Varėnos vals
čiuje, Vilniaus gubernijoje, 
Lietuvoje.

Čia visi jį pažinojusieji 
reiškiame gilią užuojautą 
jo dukrai Heleriai ir žentui 
Mr. Doyle. O Jonui tegul 
bus lengva Amerikos žemė!

DIDŽIUOJASI,
KAD APSIKIAULINO

Emilija Lekienė smeto- 
nininkų laikraštyje rašo:

“L. Stukas ir' Jonaitienė 
mums pranešė, kad jie ne
plojo tokioje didingoje dai
nų šventėje, nežiūrint, kad 
programa, buvo puikiausiai 
meniniu požiūriu atlikta, 
nes ji tarnavo bolševikinei 
propagandai iškelti.”

Kaip žinia, dainų šventė 
įvyko Vilniuje. Ten matyt, 
dalyvavo ir Liudas Stukas 
su Jonaitiene. Visa progra
ma buvo lietuviška. Ji bu
vo meistriškai atlikta.

Na, o va, čia sėdi du žmo
nės iš Amerikos ir nė ran
kų nepajudina. Bijo, kad 
jeigu paplos, cho r i s t a m s 
(tūkstančiams jų) už pui
kiai sudainuotą lietuvišką 
dainą, tai “patarnaus bol
ševikinei propagandai”! To
kio išvirkščio, atsiprašant, 
tokio kiauliško samprotavi
mo dar nesame girdėję.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugijos kultūrinis pik
nikas įvyks rugsėjo 3 die
na, tai yra Darbo Dieną— 
Labor Day, dviejų dienų 
švenčių proga, Olympia 
parke. Č i a rasite visko: 
valgyti ir gerti, o pasisve
čiavę galėsite pasiklausyti 
daug gražių dainų, kurias 
atliks mūsų šaunieji- daini
ninkai—O. Dirvelienė, I. Ja
nulis, Helen Smith (Janu
lytė) ir Jonas Sabaliaus
kas.

Jau nedaug vasaros lai
ko liko, tai dar kartą pra
šome plačios mūsų apylin
kės pažangiečius praleisti 
dienelę gražiajame mūsų 
Olympia parke. J. M. L.

Iš Centro raštines
Liepos ir rugpiūčio mė

nesiai paprastai karščiau
sias vasaros laikas ir kuo
pos nelaiko susirinkimų, 
bet aukų Draugijai ateina.

Štai nuvykus į worceste- 
riečių pikniką rugpiūčio 13 
d., vos įėjus į parką, pa
sišaukė mane Jurgis Šimai
tis ir įteikė $25 nuo LLD 
3-čios apskrities buvusio 
pikniko. Galbūt nevisai 
tikslu sakyti, kad tai nuo 
3-čios apskrities, nes tai bu
vo piknikas visų Naujosios 
Anglijos pažangiųjų drau
giją

Sutikau Katherine Ausie- 
jus, iždininkę Lietuvių Duk
terų ir Sūnų Draugijos 
Worortoryje. Ji pridavė 
$100 “Šviesai” ir sako, tai 
mirusiojo Juozo Bendorio 
testamento išpildymas; 
jis prieš mirtį paskyrė šią 
sumą “Šviesai-”

Pradžioje liepos mėnesio 
Birocktono piknike, N. Gry
bienė, iždininkė Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio, 
perdavė $25 auką nuo Są
ryšio-

Per J. Sholiūną, LLD 45- 
os kuopos sekretorių iš St. 
Petersburg, Florida, gavom 
$50. Tai Onos Straukas au
ka pris įminimui poeto- 
veikėjo Jono Vilkelio.

A. Strich iš Kenosha, Wis
consin, prisiuntė $10 auką. 
Tai nuo Antano Borden — 
atminčiai jo mirusios žmo
nos.

Kitos aukos: J. Ragaus
kas iš Shelton, Conn. — $5; 
po $3 Stanley Petronis 
iš Athol, Mass.,- ir Ona Wel- 
lus iš Binghamtori; N. Y. 
P. Gasparienė iš Grand 
Rapids, Mich., prisiuntė $5 
auką, sykiu su ’narinėmis 
duoklėmis: po $1 nuo seka
mų narių: A. Gasper, P.'V. 
Gaspūrienė, F. Adams, S. 
Karsokas ir S. Motiejaitis. 
Jonas Velička, muzikas, ku
ris dabar gyvena Los An
geles, Calif., užsimokėda
mas duokles, prisiuntė $1 
aukų — pabaudą, kaip jis 
rašo, už tai kad vėlokai 
mokasi narines duokles.

Per šį laikotarpį, pilnai 
užsimokėjusių narinių 
duoklių kuopų priaugo še
šios: 4 kp. Portland, Ore
gon; 20 kp. Binghamton, N. 
Y.; 66 kp. Grand Rapids, 
Mich.; 67 kp. Point Pleas
ant, N. J.; 75 kp. Miami, 
Florida; ir 133 kp- Camden,

Naujų narių gavome: pa
vienių 2; 2 kp. Boston, 
Mass., Mass.—1 (jau turL3 
naujus narius); 24 kp. 2o. 
Brooklyn, N. Y; — 1; KosrooKiyn, i\i. i; — i,4o 
xp. St. Petersburg, Fla. — 
L (jau turi 26 naujus na
rius) ; 52 kp. Detroit, Mich. 
—1 (turi 3); 56 kp. Milwau
kee, Wis. — 1; 79 kp. Chi
cago, Ill. — 1 (viso gavo

Dar reikėtų kuopoms ge
rai padirbėti naujų narių 
gavime — turim ikišiol 95 
naujus narius, — o kvota 
reikalauja 250. Dirbkime 
’dsi!

Veikiausia “Šviesa” j a u 
bus siuntinėjama nariams, 
kai šis rašinėlis tilps laik
raštyje. Tikimės, kad na
riams patiks šis žurnalo 
numeris.

Juozo Baltušio knygos 
“Tėvų ir brolių takais” dar 
vis laukiame, nors jau turi
ne tikrus patvirtintais, 
kad ji kelyje.

Už mėnesio-kito bus ir 
antra knyga gatava — tai 
Antano Bimbos knyga apie 
Jo buvimą Lietuvoje, kurią 
iuosime nariams prieš pa
baigą metų.

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

JIE TURI 
PASIRINKTI

Popiežius Paulius VI aną 
dieną pasakė:

“Taip pat. dažnai sutinka
ma net mokytų asmenų, ku
rie uoliai prisipažįsta esą 
katalikai, bet nekreipia dė
mesio į katalikų Bažnyčios 
mokomąją galią, ir neatsar
giai bando tikėjimo tiesas 
taikyti šių laikų pasaulio

judėjimui ir Šiam suvažiavimui. Nekantriai lauksime jo 
nutarimų. ' • •

Netenka abejoti, kad suvažiavime bus atstovaujamos 
ir lietuvių organizacijos. Ypač Chicagos apylinkės or
ganizacijoms gera proga gerai pasirodyti šiame istori
niame suvažiavime.

Vladas Krupickas Skambina senovišku lietuvių liaudies 
muzikos instrumentu “skrabalai” lietuvių dienos

,, koncerte Montrealyje

Waterbury, Conn.
Prieš 40 metų Bingham- 

;one, N. Y-, baigė daktaro 
noksią Jonas Stanislovaitis. 
Savo kabinetui pasirinko ne 
savo gimtąjį miestą, bet 
Waterbury, Conn.

Iki antrojo pasaulinio ka
ro jis gydė įvairias Itoi. 
Karo metais buvo pašauk
tas*-.ir laivyno tarnybą. At- 
ikdamas daktaro pareigas, 
kartu studijavo - mokėsi gi
lesnio žinojimo nervų gydy
me. Grįžęs iš tarnybos, jis 
atsidarė kabinetą ir nuo ta
da gydė vien nervų ligas.

1962 metais mirė jo žmo
na Kristina, buvusi plačiai 
žinoma kaip nuoširdi visuo
menininke. Kristina ne tik 
buvo gera veikėja, bet buvo 
ir gera šeimininkė, kuri pil
nai suprato darbininkų gy
venimą. Kristina ir dakta
ras Jonas Stanisl o v a i 11 s 
gražiai sugyveno, išaugino 
tris sūnus ir visus išmoks
lino: vyriausias kalbų mo
kytojas, antras pasirūko 
tėvo mokslą—daktaras,Tbet 
prieš porą metų netikėtai 
mirė, o trečias (jauniau
sias) — mokytojas.

Kada vaikai paliko jį vie
ną, daktaras apsivedė su ki
tataute, labai draugiška 
moteriške,

Dabar daktaras uždarė 
savo ofisą ir išvyko į Flo
ridą. Sako, baigs gyveni
mą be šalčio ir sniego.

Rugpiūčio 17 d. teko daly
vauti kartu su waterburie- 
čiais draugais išleistuvėse. 
Susirinko būrelis ir pap
kėj ome jam laimės naujoje 
vietoje.

J. Strižauskas

Tai bent seklumas
Garsioji lašiša, kuri ke

liauja į neršiavietes daugel 
kilometrų, sugeba aukštai 
šokinėti. Sutikusi gamti
nes kliūtis-krioklius ar dirb
tines neaukštas užtvankas, 
įveikia jas savo nepanrastu 
šuoliu, ir skuba toliauF la
šiša nugali net apie 4.5 met
rų aukščio kliūtis.
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Nauji raštai

Gilios mintys,
W“Kažin ar nuo eilėraščių kiek pri- 

kįįuso žmonių likimas? Nežinau. Bet 
vis tiek rikiuoju posmus, trokšdamas, kad 
į mano gimtąjį kaimą amžinai lietųsi 
žaibų tyla. O jeigu dangus kada ir ap
siniauktų, tegu jis kvepia tiktai nebal
tintos drobės rietimais.”

Taip kalba poetas Albinas Bernotas, 
patiekdamas pasauliui savo eilėraščių 
rinkinį “Žaibų tyla.”

Iš tikrųjų sunku pasakyti, kiek žmo
nių likimas priklauso nuo poezijos. Bet 
kad poezija vaidina svarbų vaidmenį 
grožinėje literatūroje ir žmonių gyve
nime, tai netenka abejoti.

Nors žinau, kad mažai kas su manimi 
nesutinka, bet aš visada gerą poeziją 
siejau su daina. Man atrodo, kad poe
zija be dainos gali paveikti žmogaus pro
tą, bet nepalies jo širdies, nepakels jo į 
didelius, didelio pasiaukojimo reikalau
jančius žygius.

Ar bereikia kalbėti, kokį vaidmenį po
ezija vaidino, kaip giliai žmogaus likimą 
lėmė, 1905 m. revoliucijoje bei didžiojoje 
Spalio revoliucijoje? Panašų vaidmenį 
digjna-poezija vaidino prancūzų ir ame
rikiečių revoliucijose. O aš niekada ne- 
pmniršiu didžiosios ekonominės krizės 
Jungtinėse Valstijose, kai turėjome 17 
milijonų bedarbių. Bedarbių demonstra
cijose prieš alki ir eisenose didmiesčių 
gatvėmis daina bedarbių lūpose pakel
davo juos į neregėtas kovingumo aukš
tumas. Visa liaudies kovų istorija ku
pina pavyzdžių, kaip daina niekais pa
versdavo net mirties baimę.

Tai štai jums, mielas “Žaibų tyla” au
toriau, atsakymas į klausimą, kokį po
veikį turi poezija-daina į žmogaus liki
mą...

Todėl netenka abejoti, kad ir jū
sų surinkti ir gražiai išleisti eilėraščiai 
turi savo* vietą ir vaidina savo vaidme
nį šių dienų liaudies kovose už geresnį 
ir šviesesnį rytojų.

Negaliu sakyti, kad kiekvienas eilė
raštis yra šedevras. Kai 'kuriuos jų net 
sMjįku nepoetui suprasti. Bet daugelis 
jų/mano supratimu, turės pastovią ir 
garbingą vietą vis beaugančiame tary
binės lietuvių tautos poezijos lobyne. Pa
galiau ne tiek svarbu tai, kokią vietą jie 
nusipelnys istorijoje, kiek tai, kad jie 
yra išplaukę iš jūsų širdies ir giliausio 
troškimo poeto žodeliu padėti Lietuvos 
liaudžiai siekti savo kilniųjų idealų—pa
sistatyti naują, laimingą rytojų. Savo 
eilėraščiais ją ragindamas ir paskatin
damas jai aktyviškai padedi skintis ke
lią.

Patinka man, gražiai skamba eilė-

gražios dainos 
raštis “Vėjiniai malūnai.” Vėjiniai malū
nai išėjo iš mados, nes elektros jėga jau 
suka girnas.

Bet kaip su žmonėmis, kurie nebesu
pranta ar nenori suprasti dabarties? 
Poetui jų gaila, ir jis sako:
Vieni sparnus praranda per audras, 
Kitų sparnai voratinkliu įkliūna. . . 
Aš niekam nelinkiu sparnų prarast, 
Kaip juos prarado vėjiniai malūnai.

Eilėraštis “Vai eikim sėti”—graži dai
na. Prašau:
Už. nuotaiką gražesnė—pavasarį iš klėties. 
Už motiną duosnesnė—rugpiūtyje į klėtį.
Iš klėties dirvon—sauja. Į klėtį stinga vietos. 
Vai eikime sėti—žemele pasitikėti.

Puikiai skamba eilėraštis “Laukų pla
tybėse,” maloniai kutena sielą “Mėnesie
nos gražume.” O, prisipažinsiu, tiesiog 
paskendau jausmų jūroje, skaitydamas 
eilėraštį “Žuvėdra,” kuriame poetas kal- 
ba-dainuoja apie baisiuosius fašistinių 
nacionalistų siautėjimo laikus. Jis dar 
tebebuvo, matyt, studentas ar mokslei
vis, pergyveno tuos baisius, kruvi
nus nuotykius. Poema susideda iš šešių 
dalių. Kiekviena jų širdį verianti, kerš
tą kelianti, kovon šaukianti daina. Už 
pavyzdį čia užteks trijų posmelių:
Ir meilė, ir nurytos ašaros, 
Ir neapykanta, ir skausmas 
Iš tolo atbanguos kaip ežeras— 
Banguos ir amžinai skalaus mus, 
Ilsėkitės, draugai, ilsėkitės... 
Kapus gyvųjų dainos lanko. . . 
Nušvitęs dalgyje saulėtekis 
Pakils kaip vėliava į dangų.
Pakils ir bris per varpų šnaresį. 
Išjudins žemę žingsniai skubūs. 
Ir Volgoje, ir Kuršių mariose 
Atsispindės mūs aukštos gubos.

į

Argi galima nesutikti su poetu, kai jis 
eilėraštyje “Darbo kultas” sako, kad 
“tikrojo dievo vardas yra Darbas”?
Mes jį kartu į prezidiumą imam.
Jį smilkom kodylu—mašinų dūmais. 
Jis—ir žmogaus pradžia, ir sutvėrimas. 
Jis—mūsų rojus ir nemirtingumas.

Visi kultai praeis, išnyks, bet “niekas 
nepaneigs jau šito kulto.” Darbas visur 
esantis ir amžinas. Be darbo gyvenimas 
neįmanomas ir negalimas...

Galima būtų dar daug ką pasakyti 
apie šį poeto Bernoto eilėraščių rinkinį 
ir daug gražių pavyzdžių pacituoti, ta
čiau lai užtenka to, kas pasakyta. Tik 
tiek dar pridėsiu: Algis Bernotas yra 
puikus lyrikas-dainius.

A. B. Salietis

Virgilijus Noreika visų širdis užkariavo
Montreal, Que—Kanadie

čiai, o ypatingai montrealie- 
čiai. šiais metais, sąryšyje 
su čia vykstančia pasauline 
paUįda, tikrai esame laimin
gi, turėdami labai daug 
progų ne tik susitikti su 
brangiais svečiais iš Tėvy
nės, bet ir pasigėrėti jų 
aukštai pakilusiu menu. 
Štai ir vėl mums nusišyp
sojo laimė, sulaukėme vie
no iš žymiausių T. Lietuvos 
menininko, operos solisto 
Virgilijaus Noreikos, kuris 
čia su kitais tarybiniais me
nininkais atvyko ne tik da
lyvauti Tarybų Sąjungos 
expo dienoje, bet ir atlikti 
eilę koncertų didesniuose 
Montaealo miesto teatruose.

lįjus taipgi atliks eilę 
koncertų, skirtu tik lietu
viams, tai bus du koncertai 
Montreale. Toronte, Hamil
tone ir Windsore.

Virgilijus, kaip ir anks
čiau minėti menininkai, pir
majame Montreale suruoš
tame Vytauto klubo kon
certe^ kuris jvyko rugpiūčio 
18 d., iš pirmo pasirodymo 
su daina, užkariavo visų šir
dis ir ne vienam ištraukė 
dž^uAsmo ašarą, ypatingai, 
kai jo dainos priminė gim
tąjį kraštą: bakūžę sama
notą, tėvynę brangią, Ne

munėlį, dainą apie žirgą ir 
mergužėlę ir t. t. Po kiek
vienos dainos, o jų buvo virš 
20, svečias susilaukė tiek 
daug aplodismentų, kad at
rodė jog salė sutrupės į ši
pulius.

Negaliu praleisti nepažy
mėjusi ir jo akompanunoto- 
jų, tai kanklininkės Danu
tės Juodvalkytės ir birby
nininko (kuris Vienos fes
tivalyje yra laimėjęs aukso 
medalį) Pr. Budrio, kurie 
ne tik savo muzika publiką 
žavėjo, bet ir jų puikūs rū
bai teikė malonaus įspū
džio. Baigiantis koncertui, 
menininkams nuo klubo bu
vo įteikti rožių bukietai ir 
dovanos.

Virgilijus yra nepaprasto 
talento dainininkas, plačiai 
žinomas ne tik Tarybų ša
lyje, bet ir užsienyje, k. t. 
Lenkijoje, Vengrijoje, Py
tų Vokietijoje, Austrijoje. 
Suomijoje, Danijoje ir Itali
joje. Įvairių šalių, kuriose 
jam teko dalyavuti, spauda 
nešykštėjo labai gerų atsi
liepimų. Todėl, turėdami 
mes jį čia išn a u d o k i m e 
visas progas suruošti jam 
koncertus ir kuo skaitlin
giausiai juose dalyvaukime,

nes tai vienintelė tokia pui
ki proga ir jos nepraleiski- 
me.

Windsore bus rugpiūčio 26 
d-, Hamiltone lietuvių na
me, rugpiūčio 27 d., o Mont- 
reale, Vytauto klube,- ruo
šia Pašalpinė Sūnų ir Duk
terų draugija rugsėjo (Sep
tember) 1 d. Pradžia 8 vai. 
vak. Taigi gerai įsidėmėki
te šias datas ir neužmirški
te dalyvauti.

Lietuvaitė

Chester, Pa.
Klubo pereitasis susirin

kimas buvo neskaitlingas, 
nes oras buvo šiltas. Be to, 
šis mėnuo daugiausia atos
togų mėnuo, tai daugelis iš
važinėj a, daugelis i Atlan
to pakraštį.

Bet draugijos nariai tu
rėtų dalyvauti susirinki
muose ir žinoti, kas yra vei
kiama tarp draugijos narių.

Buvo pranešta, kad mirė 
Adolfas Lakačiauskas, ge
rokai peržengęs per 80 me
tų. Gaila netekti nario. Lai 
jis ilsisi šios šalies žemelėje.

A. lipčius

Jonas Skliutas
Rugpiūčio 13 d. jis buvo 

“Laisvės” piknike Olimpia 
Parke Worcesteryje. Susiti
kome, kaip visados, pasikal
bėjome apie daugelį dalykų.

Rugpiūčio 17 d. Jonas 
Skliutas užmigo amžinu 
miegių o rugpiūčio 21 d. 
buvo palaidotas Vilties ka- Į 
pinėse Worcesteryje. Toks 
žmogaus gyvenimas ir li
kimas!

Tiesa, piknike besišne
kant, Jonas ir pabėdavojo:
— Sunku vaikščioti, neleng
va net ir kalbėti. — Gal 
šiaip taip vasarą čia išvešiu, 
o žiema vėl bandysiu vykti 
į Floridą.

“Neišvežė” lis vasaros, 
negrįžo į Floridą. Per metų 
eile Jonas sirgo cukra- 
ralige, o vėliausiu laiku gal 
būt prisimetė ir kitokių 
komplikacijų. Ir štai jo jau 
nebėra.

J. Skliutas, rodosi, jau 
baigė gyventi aštuntaii de
šimtmeti. Gimė valstiečių 
šeimoje Dzūkijoje — dabar
tiniame Varėnos rajone- At
vyko į Amerika jaunas, ir 
Čia. — daugiausiai Worces- 
cesteryje — dirbo fabrike, 
vmikė pažangiųjų lietuviu 
^įdėjime. Jis buvo takto 
žmogus: neužgaulioio kitu, 
n kur reikia, padėdavo vi
siems. Mokėio gerai orien
tuotis politikoje. Sugebėjo 
gražiai pasakyti kalbas 
draugini bei kuomi mitin
guose. Jis gerbė kitus, o jie
— Joną.

Susirgęs, likes vienišas, 
pasitraukęs uensiion. velio
nis vasaromis gvveno nas 
savo dukra Helena ir jos 
wra Mattanane. Mass., o 
žiemas praleisdavo Miamy-^ 
je.

Seniau Jonas, parašydavo 
koresnondenciiu “Laisvei”, 
bet vėliausiu laiku jau nebe
galėto.

Prieš norą metu parašė 
iis mums neilga knresnon- 
rlonnjin L laiškuti, kuriame 
sakė: “Tai bu,s naskutinė 
mano “Laisvei” kor^nnn- 
deneiia. Plunksna afatisako 
manės kjaitsvti. tai daugiau 
aš ios ir nebaderiuosiu...”

Mūsų judėjimas, spauda 
išauklėto daug puikiu žmo
nių. veikėju. Jonas Skliutas 
buvo vienas iu. Gimęs ne
turtingu valstiečiu šeimote. 
vaikvstėie. niemenaves. dir
bės visokius lauku darbus, 
atvvkes i JAV tano nrole- 
ta.ru. Prasikranštes akis, iis 
suprato: darbininko parei
ga organizuotis, šviestis ir 
kovoti už savo ir kitu dar
bo žmom’n reikalus, už nau
ja. socialistine santvarka, 
už pasauli be karų, be žmo
nų1 žii d vn iu.

Ramiai ilsėkis, mielas Jo
nai. Visiems io artimie- 
c-iprną iv droii^ams—mūsų 
nuoširdi užuojauta.

Rojus Mizara

Brockton, Mass.
Moterų Apšvietos klubas 

buvo nusitaręs rengti pikni
ką K. Ustupo sode rugpiū
čio 27 d. Dabar pranešame, 
kad tą dieną pikniko nebus 
— piknikas nukeltas į sek
madieni, rugsėjo 10 dieną.

Piknikas bus sudėtinis 
bendrai su LLD 6 kuopa, K. 
Ustupo sode. Pradžia 1 vai.

Šiemet iš Montellos į Tar.- 
Lietuvą trečioje grupėje iš
važiavo trys: Stela Gutaus- 
kienė, Jurgis Puidokas ir 
laisvietis W. Vindžiulis.

Kaip girdėti, jie laimin
gai ten nuvažiavo. Giminės 
juos su gėlėmis pasitiko. 
Rugniūčio 23 dieną grįžo iš 
Vilniaus, tai galės papasa
koti mums savo įspūdžius.

• • •

Gerai pavyko busu kelio
nė j “Laisvės” pikniką rugp. 
13 d., Olimpia Park. Mūsų 
busas jau buvo per pilnas 
— trvs sėdėjome ant kėdu
čių. du visai netilpo.

Be to. dar atvažiavo Ka
liošai iš Dorchesterio. ma
nydami gauti buse vietos- 
Jie paėmė Gutauskiene ir J. 
Pozniaką ir laimingai su
važinėjo.

Geo. Shimaitis

MIAMI, FLA.
Klubiečiai pasitenkinę

Lietuvių Socialinis klubas 
turi gerus, teisingus, darbš
čius ir švarą užlaikančius 
draugus, Joną ir Uršulytę 
Daugirdus, kurie, patarnau
ja klube prie baro. Baras 
atdaras kasdieną.

Nariai, svečiai ir drau
gai gali atsilankyti pas mus 
bile dieną. Jie čia ras Joną 
ir Uršulytę, kurie mielai pa
tarnaus ir su užkandžiais. 
Uršulvtė parūpins jums 
sandvičių. Taipgi čia par
duodamas Andrulio lietu
viškas sūris.

Po medžiais, pavėsyje, ga
lima kortomis pažaisti, bei 

; pasikalbėti. Klube yra laik
raščiu. visokiu žurnalų ir 
knygų pasiskaitymui.

Nereikia bijoti nei stai
gaus lietaus — klubo patal
pose prieglauda randasi vi
siems.

Mūsų visų draugai, kurie 
buvo išvykę į Lietuvą šiais 
metais, jau grįžę. A. Šma- 
gorius parvežė dovanėlių 
pora gintarinių suvenyrų 
nuo Lauryno Kapočiaus. 
Vienas suvenyras ypatingai 
įdomus, natūralus — viduje 
matosi uodų ir muselių.

Širdingai dėkoju L. Kapo
čiui, taipgi ir A- Šmagoriui 
už atvežimą.

LS Klubo patalpose duo
dami pietūs sekmadieniais, 
pirmą valandą. Vieta: 2610 
N. W. 119th Street, Miami, 
Florida.

J. Smalenskas

Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti.

Jei Tamsta negali gauti

Ansamblio “Lietuva” artistai šoka Vilniaus krašto pa
gyvenusių žmonių šokį lietuvių dienoje, Expo-67 Montr.

“LAISVES” REIKALAIS
Per pietus pas K- ir J. čiurlius, Pattenburg, N. J., 

per A. Bimbą paramos “Laisvei” suteikė $57. Aukojo:
N. Dudonis, Chester, Pa........ . ..........   $10.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y..................... 10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa..................................... 10.00
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J................... 5.00
A. Lipčius, Chester, Pa......... ......................... 5.00
W- ir B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y..................... 5.00
K. ir B. Briedžiai, Brooklyn, N. Y.......................5.00
C. Gižauskas, Chester, Pa. . ......................... 2.00
F. Zavis, Bethlehem, Pa........................................2.00
P. Šlajus, Chester, Pa............................................ 2.00
P. Siauris, Woodhaven, N. Y...............................1.00

Rojus ir Ieva Mizarai dalyvavo Worcester, Mass-, 
rugpiūčio 13 dieną “Laisvės” pikni <e. Aukų gauta $222. 
Aukojo:

Juozas Bendoris (mirė 1967 m.,
įteikė LSD frat. D-jos iž(f. Katherine
Auseius ir pirm. Petkum
Worcester, Mass..............

Juliaus ir Teofilės Herman-Ge
atminčiai (nuo Sadauskų
Norwood Mass..................

, jo palikimą

t

$100.00
rmanavičių 
šeimos),

25.00
Marytė ir Petras, Haverhill, Mass..................
M. Virbickienė, Nashua, N. H..........................
L. Butkevičienė, Hartford, Conn.....................
Ona Lopatto, Hartford, Conn............................
B. Belecki ...................... »...................................

15.00
11.00
10.00
10-00
10.00

n.J. Kazlauskas, Hartford, Cor 
Jurgis ir Ona Šilkai, Rocky Hill, Conn 
A. Navickas, Haverhill, Mass............
Jurgis Deksnys, Worcester, Mass. ... 
Uršulė Zaleckaitė, Brockton, Mass. . 
Agota Žurauliūtė, Brockton, Mass- .. 
J. ir N. Rudžiai, Methuen, Mass. .. 
A. Grimaila, Hartford, Conn. 
Ona Giraitienė, Hartford, Con 
J. ir D. Lukai, Worcester, Mas; 
Svečias iš Hartfordo ............

.p.
s

10.00 
10.00 

. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass....................... 5.00
J. Šleivienė, Methuen, Mass........................,.......... 2.00
R. Čiuladienė, Methuen, Mass. ........................ 2.00
Po $1: J. Petrus, Haverhill, Mass.; S. Šukienė, South

Boston, Mass.

Nuo kitų pavienių ir organizacijų gauta sekamai:
ikutė! Štai čekis ver-Laiškas iš Scranton, Pa.: Sve

tės $25., tai auka nuo ML Truikienės, josios išgyvenusios 
su vyru L. Truikiu 25 m. Nors be galo liūdnas prisimi
nimas, nes jos vyrą L. Truikį pala: 
dieną, bet ji vistiek jo pagerbimu 
kiekvienerius su juo pragyventus 
buvo labai geras žmogus 
(M- Truikienė yra ;
LK).

Agnes Petriukaifienė, Stoughb 
M. K. Kalifornietis...............
J. Jordan, Three Bridges, N. ir. 
Mary Truikis, Scranton, Pa.

. Nuo turistų pares' (per A. V 
Haverhill, Mass.....

K. Depsas, New York City, F 
LLD 22 kp. (per J. Žebri), CL 
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn. 
Anton Borden (žmonos atminčia

Kenosha, Wis.................. ...
John ir Marie Koch, Miami, Fla. 
Stanley Grigutis, Clark, N. J. ...
C. L. M. Klubas, Cleveland, Ohio 
M. Virbickai, Great Neck, N. Y. 
Charles Glaubert, Seattle, Wash- 
Maria Zeakas, Silver Spring, ' 
Eilizabethiečiai (per Ig. Bečį), 
M. Stulpinienė, Flint, Mich. . 
Andrew ir Marie Stenes, Bro : 
J. Smith, East St. Louis, Ill- 
P. Bieliauskas, Richmond Hil 
A. Kunevičienė, Maspeth, N. 
Globis šeima, Philadelphia, F
A. R. Antanavičiai, Stroud, Canada
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa. . 
Mary Cherkauskas, Scranton, 
Josie Vasil, Worcester, Mass. 
V. Maurukas, Shenandoah, Pa. 
F. Kalanta, Shrewsbury, Mass. 
P. Mainionis, Binghamton, N,
D. Vaitonis, Lewiston,, Me- ..

do j ome šio mėnesio 14 
i aukoja po dolerį už 
metus. Labai gaila,

žmogus. Draugiškai, I. Klevinskas. 
anksčiau aukojus, pažymėta sąraše—

on, Mass $60.00
50.00
30.00
20.00

ečkį)

eveland,. Ohio

Md

a.

Pa.

15-00
11.00
10.00
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

9.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5-00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
1.50 
1.48

Po $1: M. Ulazas, Waterbury, Conn.; W. Delnicki, 
Miami, Fla.; E. Gavė- 
knis, Ossining, N. Y.; 
a Žiobienė, Frackville, 
Peter Gavėnas, Hunt-

Bridgeport, Conn.; John Andrus, 
nas, Pittsfield, Mass.; Charles Yu 
John Kuniskas, Newark,, N. J.; On 
Pa.; Paul Alekna, Flushing, N. Y.; —------------------
ington Sta., N. Y-; Mary Tamelis, Flushing, N. Y.; A. 
Purvinis, Trumbull, Conn.

jų dovanas laikraščiui.Didelis ačiū viršminėtiems už
Tikimės, kad dar pirm spalio mėnesį (tada prasidės vajus 
gavimui naujų skaitytojų ir atnaujinimas prenumeratų, 
ir sukėlimas biudžeto) gausime 
Laikraščiui visuomet reikalinga f 
na ant popieriaus jau pakelta.

Ačiū ir tiems, kurie pasidar 
reikale. “Laisv

dar daugiau dovanų, 
nansinė parama. Kai-

oavo piknikuose aukų 
ės” Administracija

ta.ru
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JURGIS SAVICKIS

KLEVIENE MONTREAL, CANADA

(Pabaiga)
Ūkininkai, sūnus ir tėvas, abu nekal

būs, kaip ir vakar. Jie kažką slepia.
— Kad tamsta-nė marškinių neprižiū

ri. Štai vėl sudraskyti, — visur paspėja 
šeimininkė.

— Et, kad tik tamsta kabinies, — išsi
veržia iš šeimininko krūtinės.— Bene 
kas čia žiūrės į seną daiktą.

— Kokardėlė! Kur kokardėlė. Taip 
nuogu kaklu, o dar maršalka, bažnyčios 
tarnas.

— Aha! Tamsta maršalka? — It duo
ną iš manęs būtų išveržęs šis senis, su
šukau į jį.

— Koks ten maršalka iš jo. Tamsta 
žinotum, kiek darbo su 'ta maršalkyste.

Aš neįtikėjau savo ausim: jis vadina 
mane — tamsta! Ir visai nekarišku to
nu. Tai kur karas? Eureka!

Į trobą įėjo šeimininko duktė, tėvo ka
klui paraištėlį nešina. Ir pati tokia “-ko
kardėlė”. Jau suspėjusi galutinai pasi
puošti ir rūteles prisegti, ten, kur jos se
gamos. Taip tai jaunai merginai viskas 
pritinka. Ir kokios jos dabitos, pasiro
do, esama. Ir, be to, tikra skaisuolė.

Rankose maldaknygė su rože, įdėta 
maldai atžymėti, ar taip sau — dėl gra
žumo.

Vieną rožę ji ir man duoda. Prie visų. 
Karo, vadinas, nebus. Šiose apylinkėse 
karas neegzistuojąs.

Bet motina sako (čia jau blogiau):
— Mūsų svečias per naktį negalėjo 

užmigti.
— Musių daug! — Stambiai sušneka 

šeimininkas.
— Ne! Lova blogai paklota, žinai, kai

tra. Sakiau dukrelei, kad iškart prižiū
rėtų.

— Prižiūrėjo labai gerai.— Aš atsike
liu ir einu bučiuoti močiutės rankos.

— Bet kur tamsta? Ar ne su mumis 
į bažnyčią? — kalba šeimininkas.

Mergina sužvilgsi į mane, nors sodžiu
je kaip ir nepridera ’"j&ūnai merginai 
žvilgčioti jauniems vyrams.

— Ne! Šį kartą — ne. — Atsisakau.
— Gal kitą kartą.

—Tai kaip čia? Pavėžytum.
— Ak! Kiek aš kelių esu iškeliavęs. 

Aš pripratęs pėsčias. Batai dar išlaikys ! 
Pėsčiam patogiau, negu važiuotam. Ne

— Atiduok jai prie progos. Ką aš »tu- 
dešimt nei kitokių pinigų kažkokiai Klo
vienei.
riu bendro su ja! — Gana išdidžiai pa
sakė motina.

Aš išvažiavau į miestą.
Klevienės pinigus, kaip gerą atsimini

mą, pasilikau su savim. Nes aš supra
tau, kokių gerų žmonių esama giriose.

Į Klevų sodybą aš, žinoma, niekuomet 
negrįžau. Nors gal visuomet man mau
dė: grįžk! Ir skubėk! Gal tylumoje taip 
pat svarstė ir močiutė, tik nenorėdama 
manęs iš miestiško kelio išvesti. Jos bū
ta gudrios moteriškės ir, jei norite, ge
ros psichologės. Jaunam žmogui paro
domi visi ūkio turtai.

Bet, kaip dažniausiai atsitinka, aš į tą 
sodybą niekuomet negrįžau. Net nesi
jaučiau priderąs užsukti. Nors dabar 
jau aš pats seniai esu vedęs ir turiu še- 
šius, gerus vaikus. Išsvajotu muziku 
nelikau, bet turiu čia pat, panemuniais 
gerą vargonininko vietą.

Girdėjau, dukrelė ištekėjo, atkviečia
ma pas gerą, jauną ūkininką, pasiturin
tį. Kitaip ir negalėjo būti, kaip kuri 
gaida, vargonininko išgrota. Klevienės 
vienatinis sūnus buvo jau anksčiau išė
jęs į Ameriką, apie kurią visuomet sva
jojo.

Tų nelemtų dešimt rubių niekuomet 
negrąžinau geraširdei moteriškei. Nors 
ji, kad ir netiesiog, tikriausiai visuomet 
turėjo viltį, kad kada nors tie pinigai 
grįš į ūkį.

Kas laimė j jo?
O kas pralaimėjo?

PAVASARIO ESKIZAI
Gegužis

Gegužis — išdykęs berniokas.
Ant pakaušio atsmaukęs kepurę 
Nuo apyaušrio sode šoka.
Ir jėgų iš kur šitiek turi?

Liepsta juoku obelys lėtos — 
Joms gegužio patinka siausmas. 
Sniego saujom visas apmėto, 
Ir tik geria jos saulės džiaugsmą.

Žemė juokias, dažais aptaškyta, 
šis berniokas dažus pereikvojo.
O sudrausti išdykėlį šitą
Nieks nenori,
Visi jį bučiuoja.

krato.
— Žinai, taip jam reikia. Mokslai!— 

nuramina visus šeimininkė. — Tik pra
šom linkėti nuo mūsų visų mamai. To
kia puiki moteriškė.

Kleivienė dar teikia man daug užkan
džių ant kelio. Nors to viso “kelio”—aš
tuonetas varstų.

— Kaip dabar su ta skola...— Stai
giai ir labai susirūpina Klevienė.

Visi susirūpina ir klausia Klevienės:
— Kokia skola?
— Nagi mamai.
Ji įteikia man dešimt rublių.— Seniai 

ruošiausi atiduoti, bet nepasitaikė pro
gos.

Man net iš karto pasirodė įtartina ta 
“skola”.

— Tamsta gal pati tą skolą atiduotum. 
Būtų visiems patogiau. — Neprimu.

— Skolinau, tai ir atiduodu. Sakė pa
ti man, jei ne man, tai sūnui... Taip ir 
pasakė. — Kai į miestą važiuos.

Atsisveikinu su vaišingais žmonėmis.
— Jei daugiau nesimatysim, tai štai 

ką turiu. Sudiev!

Pavasario diena

Pempės užspringdamos klykia
Ir triukšmą neįprastą kelia.
Šiandien ir vaikai išdykę
Basi šokinėja per balą.

O žemė šį triukšmą pamėgo — 
Purienos su saule šoka.
Nedrauskite, mamos,
Lai bėga
Kartu su pavasariu juokas.

Džiaugsmas
Septyniolikmetė kasas išpynus
Su vėju lenktynių bėga.
Pavasaris lyg tyčia
Barsto gegužio sniegą.

Ir sukas, ir juokias mergaitė — 
Plaukai pavasarį geria.
Asfaltas nuo džiaugsmo įkaitęs 
Įsibėgėjęs į tolumą neria.

O suaugę, tartum suvaikėję, — 
Šypsos saulei ir žydinčiai žemei. 
Jie tik keikė įžūlų vėją, 
Dabar vėją — užančiais semia.

Rimgaudas Graibus

Pirmas susitikimas 
su Virgilijum Noreika

Man labai knieti pažymė
ti spaudoje apie pirmąjį su
sitikimą ir pažintį su Tary
bų Lietuvos meno pažiba, 
operos solistu — Virgilijum 
Noreika, kuris čia su kitais 
tarybiniais menininkais, 11 
d. rugpjūčio, atvyko į Expo- 
67 dalyvauti Tarybų Są
jungos Dienoje ir atlikti vi
są eilę kocertų ne tik pas 
mus, bet ir kitose Kanados 
lietuvių kolonijose.

Kai tik montrealiečiai su
žinojome, kad jis jau atvy
kęs ir kad sekančios dienos 
vakare laisvas, tai paskubo
mis buvo1 suruoštos jam 
sutiktuves pas J. ir A. Le- 
sevičius. Laukiantieji jo 
atvykstant, nors visi labai 
troškome su šią labai žy
mia asmenybe susitikti, bet 
kartu ir varžėmės, kad mū
sų svečias, patekęs tarp pa
prastų ir seno amžiaus žmo
nių, gali jaustis labai nema
loniai ir nuobodžiai, bet, 
dideliam mūsų džiaugsmui, 
šis ne tik labai talentingas, 
aukštai iškilęs operos daini
ninkas, bet taipgi labai ma
lonus, draugiškas, linksmas, 
pilnas jumoro, gražios ir 
simpatiškos išvaizdos jau- 

i nuolis, dar gerai nespėjus 
su visais dalyviais paspaus
ti dešinę ir susipažinti, pa
sidarė labai savas, kaip se- 
nas pažįstamas, bičiulis, 
kaip lygus su lygiu, tuoj iš
sklaidė mūsų visų varžymą
si ir baimę, šalia manęs sė
dėjusi dalyvė, visą laiką 
stebėjusi šį nepaprastą sve
čią, tik ir aikčiojo sakyda
ma: “Negaliu atsigerėti da
bartiniu tarybiniu jaunimu, 
koks jis inteligentiškas, 

'kultūringas, malonus ir 
| kuklus. Kiek čia jų pas 
mus šią vasarą privažiavo 
ir nė vieno, neteko sutikti 
pasipūtėlio; tai ne buržua
zinių laikų inteligentija, 
kurie paprasto žmogelio 
neskaitė.”

Kartu su juo šiose sutik
tuvėse dalyvavo ir jo> akom
panuoto jai, tai iš ansamblio 
“Lietuva” kanklininkė jau
nuolė Danutė Juodvalkytė, 
labai simpatiška mergina, 
kuri ir nesidrovėjo malo
niai pasikalbėti su senais 
tautiečiais, ir Pranas Bud
rius, birbynininkas, kuris 
vienas festivalyje yra lai
mėjęs aukso medalį, taipgi 
labai malonus ir draugiš
kas. Dalyvavo ir visi tau
tiečiai, dirbantieji Tarybi
niame paviljone. Susidarė 
labai graži ir jauki kompa
nija. Virgilijus visus pa
linksmino maloniai skam
biu balsu padainuodamas 
liaudiškų dainelių; atsira
do dainininkų ir iš publikos. 
Vakaras prie vaišių, gražių 
kalbų ir juokų, praėjo labai 
įspūdingai. Virgilijui ir ki-

palinksminti mus senos 
kartos tautiečius.

Tarybinė Diena Expo-67
Tiems, kuriems teko lai

mė dalyvauti Expo-67 Ta
rybų Sąjungos Dienoje, ku
ri atsibuvo rugpiūčio 15 d., 
ilgai pasiliks atmintyje. Va
landa prieš prasidedant ofi
cialioms ceremonijoms, nu
vykus su būriu tautiečių į 
Place Des National aikštę 
(aikštė, kur vyksta visų 
valstybių, daly va u j a n č i ų 
Expo, dienos), jau radome 
prasidėjusią programą, ku
rią atliko iš “Bolšoi” teatro 
menininkai—dainininkai ir 
muzikantai, daly v a u j a n t 
gausybei žmonių.

Vėliau į aikštę pradėjo 
rinktis ceremonijų dalyviai, 
jų tarpe atvyko išsirikiavę 
didžiulė masė tarybinių me
nininkų, pasipuošusių skir
tingais tautiniais rūbais, 
atstovaujančių visas 15 res
publikų, kurie iš publikos 
susilaukė griausmingų ap
lodismentų. Prieš pa,t cere
monijų atidarymą ir laike 
jos publiką labai sujaudino, 
balti karveliai, kurie per 
aikštę perskrido; Pagaliau 
atėjo laikas ir oficialioms 
ceremonijoms pradėti, ku
rias atidarė vyriausias Ex
po komisionierius Mr. Du
puys. Po jo kalbėjo vyriau
sias Tarybų, Sąjungos atsto
vas Dimitri Polyanski, ku
rio kalba per radiją dauge
lį atvejų buvo audringai su
tikta.

Po visų kitų ceremonijų 
publika skubėjo prie tarybi
nio paviljono, kur lauke vy
ko meninė programa, o vi
duje paviljono Cinema sa
lėje taipgi vyko įvairi pro
grama; filmai, koncertas, 
madų paroda ir klausimai, 
kurie buvo premijuoti. Gi 
5 vai. . po; atidarymo aikš- 

i tėję (Place Des National) 
vyko didžiausias koncertas, 
kurį atliko įvairių respubli
kų menininkai, dalyvaujant 
tokiai gausybei žmonių, 
kad ta aikštė per visą Ex
po laiką nebuvo mačiusi to
kios didelės masės publikos.

Meninė programa vyko ir 
kitose Expo vietose, kurią 
atliko tarybiniai meninin
kai.

Vakare, po priėmimo 600 
svečių, vyko labai puikus 
koncertas Cinema salėje, 
kurį atliko geriausios Ta
rybų Sąjngos meninės jė
gos, kuriame dalyvavo 
Montrealio miesto majo
ras, vyriausias Expo komi
sionierius, įvairūs valdžios 
pareigūnai, ats t o v y b ė ir 
svečiai iš Tarybų Sąjungos 
ir šiaip svečiai (publika, ku- 
rios buvo susirinkę prie te
atro didžiausios masės, dėl 
vietos stokos, negalėjo pa
tekti). Tą pat vakarą ta
rybinių menininkų progra
ma vyko ir žymesniuose 
miesto teatruose, kurioje

Philadelphia, Pa.
Pietūs bus su įvairumais

Rugsėjo 3-ia diena šuo
liais artinasi! Didysis ban
ketas Ramanauskų ūkyje 
Sellersvillėje bus įdomus 
tuo, kad po skanių pietų 
svečiai išgirs daug naujie
nų. Dvi moterys turistės ir 
vienas vyras vos tik sugrį
žę iš Tarybų Lietuvos, papa
sakos savo Įspūdžius,, ką jie 
savo akimis regėjo mūsų 
gimtajame krašte, o pasako
ti yra įkas, nes tame naujo
jo pasaulio kampelyje vis
kas keičiasi, progresuoja.

Tinkamai pagerbsime dd. 
Tilvikus, kurie visuomeni
nėje veikloje nusipelnė pa
garbos.

Su įvairiomis apeigomis 
linksmai užbaigsime vasari
nį piknikų sezoną. Visi ži
no, kad atvirame ore paren
gimų negalima prilyginti 
prie salėse parengimų-

Pagaliau ir Pennsylvani- 
jos įstatymų leidėjai susirū
pino savo valstijos piliečių 
sveikata. Nuo praėjusio lie
pos mėnesio 1 dienos vals- 
tijinis Medicare įstatymas 
pradėjo veikti. Dabar ir 
valstija prisideda prie ap
mokėjimo sąskaitų už medi
ciną ir gydytojams už pa
tarnavimą ligoninėse. Kli
nikose jau dabar valstija 
apmoka už mediciną, X 
spindulių nuotraukas ir la
boratorijos tyrimus.

Kas daroma su. pacientais 
pas privačius gydytojus, be
silankančiais, dar neteko 
sužinoti.

tiems tautiečiams iš Tėvy
nės tenka didelis, ačiū už dalyvavo ir mūsų žymusis 
nepasipuikavimą atvykti ir menininkas—Virgilijus No-

Dukrelė sega man į rūbų kilpą jau 
anksčiau padovanotą rožę. Ir dar kartą 
bučiuoja mane.

Aš einu vienas. Taip sakant, iš “kul
tūringo” pasaulio, O čia, tai tūkstanties 
metų pagonijos įpročių atgarsis. Bet 
toks tyras. Bent aš šiais papročiais pa
tenkintas.

Dainavau eidamas vienas giriose.
Bet kažkas tempė likti toj sodyboj ant 

visados. Geresnių žmonių niekur nera
si, Ir jauna moteriškė, tokia šypsena... 
Tegu ir sodietė!

— Bet kokia ji sodietė! O tu? — pra
kalbo sodžiaus kažkoks advokatas.

— Ne! — surikau ant jo.
Kai sugrįžau namo,, man mama pasa

kė, kad ji niekuomet nėra skolinusi nei
Dalis lietuvių publikos Tarybinio paviljono salėje laike koncerto lietuvių dienoje 

t liepos 23 Expo-67, Montrealyje.

Tai geras reiškinys, kad 
tekiame aukštame sveiku
tes apsaugos brangume’ jau 
pradedama truputį rūpintis 
ir biednaisiais.
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Ar galima ir tą žaislu pa
vadinti? ;

Poniutė Mabil Lallerty 
nusipirko 7-nių pėdų ilgio 
gyvatę, “Boa constrictor” 
New Jersey valstijoj- Par
važiavusi į Filadelfiją sus
tojo trumpam laikui su rei
kalais ant Frankford Ave. 
Kada jinai sugrįžo į savo 
automobilį, gyvatės nerado 
— jinai buvo iš mašinos iš
bėgusi. Policija ieško to bai
saus sutvėrimo jau savaitė 
laiko ir nepasisekė surasti.

Nors gyvatės savininkė 
ramina publiką, kad ta kir
mėlė nepavojinga, tačiau 
daug baimės kaimynams 

! įvarė.
“Laisvės” Reporteris

reika. Vietinė spauda, kaip 
ir apie visus menininkus, 
apie Virgilijų nepašykštėjo 
labai gerų kompl i m e n t ų. 
Labai apgailėtina, kad tūks
tančiai žmonių, jų tarpe la
bai daug ir lietuvių, norė
jusių patekti į vykstančius 
koncertus, neturėjo galimy
bių. Kam teko dalyvauti 
tarybinėje dienoje Expo ir 
koncertuose, tas ilgai ilgai 
minės.

Petrė

Pattenburg, N. J.
Širdinga padėka

Rugpiūčio 13 dieną įvyko 
piknikas Pattenburge. Ne
buvo tiek žmonių, kiek bu
vo manyta, bet nemažiau- 
siai. Daugumos neatvažiavi- 
mo priežastys: lietus, senas 
amžius, nesveikata.

Labai dėkojame visiems, 
kurie atvažiavote ir kuo 
nors prisidėjote prie pikni
ko. Labai dėkojam drau
gei Ramanauskienei už sū
rius, sviestą, kopūstus ir 
pieną, drg- Tilvikui už duo
ną ir keiksus, draugams 
Rauduvėms už bulves ir pa
sidarbavimą, draugei Muzi- 
kevičienei už skanų keiką, 
drg. Katinienei už obolienę, 
drg. Staniuliui už burokus 
ir agurkus. ▼

Taipgi dėkojam darbinin
kams: Ventams, Bunkams, 
Bukniams ir Valantams.

Churliai

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna “Laisvę,” ra
šo, kad ji jiems patinka.

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams —

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

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminacijos ant 
sekamų 20 metų “endowment” apdraudos 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 $2,000. 
Tai graži parama jaunam žmogui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio mokslo.

Bet jaunuolis, turintis “endowment” apdraudą, 
ir už 12 metų po įrašymo į LDS jau turėtų gera 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, įra&yt^ 
ant $2,000 sumos, už 12 metų jau turėtų virš $1,000 
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, savo anūkus.

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

LIETUVIŲ DARBININKV SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers)

104-07 102nd St., Ozone Park, N. Y. 114«?^ •>
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Norwood, Mass.
Mire Julius Herman

^Ęugpiūčio 7 d. po ilgo sir- 
Sjįmo mirė Julius Herman 
(Germanavičius), būdamas 
Wrentham Nursing Home, 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Paul 
K r ow Funeral Home 
ir palaidotas rugpiūčio 9 d. 
Norwoodo Highland Ceme- 
tary, šalia jo žmonos, Tofi- 
lės, kuri mirė 1965 m. va
sario 2 d. Į kapines velionį 
palydėjo 10 automobilių ir 
apie 40 jo artimų draugų ir 
giminių.

Laidojimo reikalu rūpino
si velionio švogeris Joseph 
ir Mary Sadauskai ir jų abi 
dukrelės Mary Ann Conrad 
iš Walpoles ir Lillian M. 
Johnson, norwoodiete.

Nuo kapų visi palydovai 
buvo pakviesti užeiti į Sa
dauskų namus ir ten visi 
buvo tinkamai pavaišinti.
.Julius paliko liūdesy bro- 

ųJuozų Lietuvoj, Amerikoj 
Shpusbrolius: Frank Juškų 
Arlingtone, Neviackų Nor
woode ir J. Neviackų Flo
ridoje, taipgi nemažai ar
timų giminių ir draugų.

Julius, kaip ir daugelis 
mūsų, atvyko iš Lietuvos į 
šių šalį laimės ieškoti prieš 
pirmų jį pasaulinį karų. 
Pirmus 15 metų gyveno 
Norwoode, dirbo pas Bird 
& Son Floor Covering. Čia 

> gyvendamas ir apsivedė su 
j Tofile Lazauskaite, su ku

ria gražiai išgyveno 44 me
tus. Vaikų jie neturėjo. 
Gyvendami Norwoode per 
kelerius metus užlaikė leng
vų gėrimų užeigų, kurioje 
daugiausia dirbo Juliaus 
flhįona Tofile. Pardavę šių 
užeigų persikėlė gyventi į 
Arlingtonų. Ten turėjo nu
sipirkę gražų namų, o pra
gyvenimų darėsi kitiems 
namus taisydamas ir dažy
damas. Šis darbas jam ge
rai vyko per daugelį metų.

1950 m. Tofilės sveikatų
i

labai pažeidė strokas. Nuo 
tada prasidėjo sunkūs jų 
gyvenimo vargai. Praėjo 
nemažai laiko, kol Tofilės 
sveikata pagerėjo. Tuomet 
jie nusitarė čia viskų par
duoti ir važiuoti į Floridų 
gyventi. Galvojo, kad ten 
oras visada šiltas, tai ir 
sveikatai daug geresnis. 
Ten pagyvenę trejus metus, 
grįžo atgal į Naujųjų An
gliju ir apsigyveno Nashua, 
N. H. Čia jiems begyve
nant Julių ištiko tokia pat 
sveikatos nelaimė, kaip ir 
Tofilę — gavo strokų. Tai 
jau abu ligoniai. Turi kas 
nors juos prižiūrėti, nes jie 
be kitų pagalbos jau nega
li pasikelti.

Pradėjo prasyti J. ir N. 
Sadauskus, kad jie pasiim
tų juos pas save į Norwoo
ds Sadauskai sutiko jų pra
šymų patenkinti, pasiėmė 
pas save ir gražiai juos pri
žiūrėjo, teikdami jiems įvai
rių reikalingų pagalbų. Iš
laikė juos net 5 metus.

Kada Tofile mirė 1965 m. 
vasario 2 d., tuomet Julius 
nenorėjo ilgiau pasilikti pas 
Sadauskus gyventi, išėjo į 
Wrentham Nursing Home. 
Ten ir baigė paskutines sa
vo gyvenimo dienas.

Julius ir Tofilė abu visų 
savo subrendusį gyvenimų 
buvo laisvų minčių, progre
syvūs žmonės. Julius “Lais
vę” pradėjo skaityti nuo 
pat jos pirmo numerio.

Kada gyveno Norwoode, 
abu priklausė prie LLD 9 
kuopos, visada lankė pažan
giečių parengimus. Dažnai 
auka paremdavo visuomeni
nius reikalus.

I Sadauskų šeima paskyrė 
$25 “Laisvės” reikalams Ju
liui ir Tofilei pagerbti.

Lai būna Juliui lengva 
šios šalies žemelė amžinai 
ir ramiai ilsėtis. O gimi
nėms — užuojauta liūdnoje 
valandoje.

M. Uždavinis

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopos reikalai
Kuopos susirinkimas 

įvyko rugpiūčio 12 dienų. 
Nors šis susirinkimas ir ne
buvo taip skaitlingas, kaip 
buvo tikėtasi, bet kuopos 
bei draugijos reikalai buvo 
tinkamai apsvarstyti ir kai 
kurie svarebsni reikalai pa
gal išgalę paremti.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad už šiuos me
tus duokles mokėjusių na
rių turime 101, 2 nariai mi
rė, ir 2 įrašyti, o 7 nariai 
atsisakė mokėti dėl labai 
paprastos priežasties: pa
senau, gerai neįmatau skai
tyti, tai ir nematau reikalo 
prigulėti. Bet ar iš tiesų 
taip yra, kaip jie sako? 
Kiek arčiau į tokių žmonių 
praeitį pažiūrėjus, surasi
me, kad jie ir jauni būdami 
neskaitė. Jeigu jie būtų vi
sų Draugijos išleistų litera
tūrų perskaitę, tai jie dau
giau įvertintų tų draugijų 
ir iš jos nesitrauktų, turėtų 
už garbę joje prigulėti ir 
tų menkų duoklę noriai už
simokėti.

Komisija išdavė raportų 
iš pirmiau įvykusios pra- 
pramogos su neblogomis 
pasekmėmis, Tai susirinki
mas ir nutarė finansiškai 
paremti sekamas įstaigas: 
“Laisvei,” “Vilniai,” apsigy
nimo reikalams ir “Worke- 
riui” po $10, o “Liaudies 
Balsui” $5. Viso išaukota 
$45.00. .

J. žebrys

Pranešimai
WORCESTER-SHREWSBURY 

MASS.
Labor Day dviejų dienų 

piknikas su dainų programa. 
Rengia Olympia Parko bend
rovė rugsėjo (Sept.) 3 d. bus 
specialiai paruošti .pietūs.

Kviečiame plačios aplinki
nės lietuvius dalyvauti šiame 
šauniame bankete ir kartu ty
rame ore laiką praleisti su 
savo kaimynais. Pradžia 1 va
landą. —Kviečia rengėjai

(65-67)
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Sellersville, Pa.
BANKETAS PAGERBIMUI

Vėlyvo Amžiaus Veikėjų
Leono Tilviko ir Jo Žmonos

Tilvikai yra ilgamečiai veikėjai, gyvenanti Easton, 
<*a. Darbštūs savo kolonijoje pažangiųjų lietuvių 
organizacijose ir dosnūs finansiniai rėmėjai pažan
giosios spaudos, užsitarnavę visuomenės pagarbos.

Jų pagarbai banketų rengia
B. A. Ramanauskai ir Filadelfiečiai
Įvyks sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Pietūs bus duodami 1-mų valandų 
Užkandžiai 5-tų vai. pavakarėje

RAMANAUSKŲ ŪKYJE, SELLERSVILLE,

Šiam parengimui pasitaiko labai gera diena—tarp- 
šventėje, patogu atvykti iš toliau, nes ant rytojaus 
Labor Day šventė, tai diena poilsiui po banketo.

Kviečiame visus, iš toli ir arti atsilankyti pagerbi
mui nuoširdžių, ilgamečių veikėjų. Rengėjai

PA.

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kartipo 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo
jau rasite Ramanauskų rezidenciją.

Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti bušo 
yaįfiuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite

Washington House.

CHESTER, PA.
A.L.D.L. Draugijos 6-to ap

skričio metinė konferencija 
įvyks spalio (October) 15 d., 
12 vai. dieną, V. L. P. Klubo 
svetainėje, 339 E. 4th St.

Draugijos nariai žinokite, 
kad svetainė paimta ant tos 
dienos, visų kuopų yra parei
ga išrinkti delegatus į apskri
čio suvažiavimą, kad visi .bū
tų'laiku, nes po konferencijos 
bus duodama užkandžiai.

Kviečia
Apskričio komitetas.

(65-67)

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų ir draugysčių 

Susirinkimai
Liet. Taut. Nanto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 
Rugsėjo 5-tą, 7 vai. vakare.

St. Roko pašalpinės- drau
gystės susirinkimas įvyks rug
sėjo 6 d., 7 vai. vakare.

L.D.S. 67 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 7 d., 7 v. v.

L. L. D. 6 kp, susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 11.

Liet. Piliečių Klubo susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 7-tą.

Nariai, nepamirškite daly
vauti šiuose susirinkimuose.

Rudeninis piknikas
Rengia Moterų Apšvietos 

Klubas ir L.L.D. 6 kp., įvyks 
sekmadienį, rugsėja 10 d. K. 
tlstuipų sode, 1 vai., 27 'Cle
veland Ave. Įėjimas nemoka
mas. Tam darbui yra išrinkta 
komisija: K. čereškienė, A. 
Markevičienė ir K. Ustupas.

G. Shimaifis^
(65-66)

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuop. Susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugpiū
čio 7 d., Sokol salėje. Šį kar
tų vidutiniai narių atsilan
kė- Tie nariai kuriems bent 
kiek rūpi LDS reikalai, daž
niausiai ir lanko susirinki
mus, tačiau yra ir tokių, 
kurie tik retkarčiais teat* 
silanko.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Sekretorius 
J. Vaicekauskas pateikė kp. 
iždininkės K. Vaicekauskie
nės mėnesinį raportų ir prie 
to paaiškino, kad iždininkė 
negaluoja ir negalėjo atvyk
ti į šį susirinkimų. Vice 
pirmininkė A. Žemaitienė 
visiškai nedalyvavo.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad dar 
vis serga M. Simonaitis, gy
dosi namuose. Mes turime ir 
daugiau sergančių narių. 
Nors jie ir nėra užsiregist
ravę pašalpai ir jau ilgas 
laikas kai serga. Tad reikia 
ir juos nors retkarčiais pri
siminti, jie visgi yra 6 kuo
pos nariais: A. Yudikaitis, 
A. Navalinskas ir L Varei- 
ka. Iš draugų kai kas turėtų 
ir juos aplankyti- Visiems 
ligoniams linkiu sėkmingai 
nasveikti. Per J. Navalins- 
kienę,< A. Navalinskas reiš
kia padėka Centrui ir kuo
pai už suteiktą jam pašalpų.

Pranešta, kad nusamdyta 
Amerikos Legijonų salė ir 
bus suruošta koks nors po
būvis, veikiausiai filmu ro- 
dimo vakaras. Tam reikalui 
išrinkta komisija iš šešių 
narių.

Naujų narių gavimo klau
simas, dar kol kas, nebuvo 
rimtai, bendrai susirinkime 
apkalbėtas, rodos, kad šis 
darbas paliečia tiktai va- 
jininkus. Man atrodo, kad 
gavimas naujų nariu vra 
bendras visų nariu reikalas. 

zVisi turėtumėm rimtai pa
galvoti apie tai.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, rugsėjo 4 d., Sokol sa
lėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai- vakare. Visi kuo
pos nariai maloniai prašo
mi! dalyvauti.

Ona Wellus

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE

ADIRONDACK CENTRAL SCHOOL TEACHER
VACANCIES EXIST

for Instrumental Music (grades 5-12) Senior Band
SECOND GRADE TEACHER

Contact: H. P. Seamon, District Principal.
1 District Office:

110 Ford Street, Boonville, N. Y. Or call Collect 315-942-4413. 
Salaries are competitive with Upstate New York schools.

Index salary schedule starts at $5,600 and exceeds $9.800 with 
training and experience. Sick leave, health insurance, extra 
pay for special assignments are additional benefits. (64-66)

Kurmis—labai įdomus 
gyvūnas

Kurmis išrausia sudėtin
giausius labirintus, ieško
damas sųu maisto, kurio su
ėda labai daug. Minta tik 
gyvulinės kilmės maistu: 
sliekais, vabzdžių lervomis, 
varlėmis ir net pelėmis. 
Daugiausia jis suėda savo 
mėgstamiausio maisto — 
sliekų. Net nelaisvėje, ne
dirbdamas jokio darbo, jis 
ėda labai daug. Nustatyta, 
kad per parų kurmio suk
damas maistas vidutiniškai 
sudaro apie 160% jo kūno 
svorio. Tiek daug ėsdamas 
ir nedirbdamas, nelaisvėje 
kurmis labai nutunka. Tuo 
tarpu laisvėje nutukusių 
kurmių nėra tekę matyti.

Kuo minta kurmis žie
mų? žinoma, kad žiemos 
įmigis jiems nebūdingas, o 
sliekai, dirvai įšųlant, su
lenda giliau. Pasirodo, kad 
kurmis savo sudėtinguose 
tuneliuose padaro įdubi
mus, kuriuose sukrauna 
sliekų atsargas. Kurmis, 
atitinkamai ikųsdamas slie
kų, jį paraližuoja, arba tie-, 
siog atkanda jo priešaki
nius segmentus. Taip apdo
roti sliekai išlieka kurmio 
sandėliuose iki pavasario. 
Pavasarį, dirvai įšilus, išli
kę nesuėsti sliekai ataugi-

HELP WANTED FEMALE

NURSE
LPN. Nurse for Nursing Home in 
Germantown area.

Call VI 3-0550
GERMANTOWN NURSING HOME,

Phila., Pa. (62-65)

LAB. TECHNOLOGIST

MEDICAL LIBRARIAN
For 59-bed Hospital, fully accredit

ed, near beautiful Lake George. Live 
in accommodations. Also

REG. NURSES. 11 to 7.
(2) REG. NURSES—Day Shift.
(1) NIGHT DUTY
(2) 7-3 & 31-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-73)

HOUSEMOTHER
Mature, understanding. For 

interracial friends. Home for girls 
in Cheyney. 1-399-0492. Evening, — 
LO 6-3393. (65-66)

WOMEN to assist in kitchen With 
Some knowledge of cooking. Good 
pay. Call in person, one block off 
Old Lincoln Highway. Route 1, Boe
ings Hotel, 4304 Bristol Rd., Oak
ford, Pa. Call EL 7-9927.

(65-66)

LABLERS — SEWING
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. (65-67)

“dirba” apie 14 valandų ir
na trūkstamus segmentus ir apie ĮO valandų ilsisi.. Mie- 
išsiskirsto.

Naktį kurmiai nemaža 
laiko praleidžia, medžioda
mi žemės paviršiuje.

Per parų kurmis iškasa 
apie 4-5 metrus naujų tu
nelių, praeina apie 200-300 
metrų. Kurmiu iškasti la
birintai labai sud ė t i n g i. 
Vieno kurmio tunelių siste
ma apima 100-200 ketvirtai
nių metrų plotų. Kurmis

gamųjų kamerų kurmis tu
ri labai daug, todėl miega 
visuomet artimiausiame

S. Maldžiūnaitč
Biol. m. kandidatė

ATTENTION!
TAILOR—FITTER

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

Sala 
during 
cation

526
Call 1

newly enlarged.
try upwards to $9,000. Bonus 

peak season. Two weeks va- 
and hospitalization.

VICARY’S
MEN’S SHOP

Penn Ave., Reading Pa.
-215-373-0797. (62-65)

SHEET METAL MECHS
& SHEET METAL HELPERS
Expd in Commercial Kitchen 

Equipment.
MECHANICS

be capable of own Layout 
HELPERS

lave experience in Assembling.

Musi

Must
Top play. Paid vacation & holidays, 
hospitalization & sick benefits. Life 
insur., 
(609-1*

etc. Phila (WA 3-0335), NJ. 
O 3-3300).

(62-65)

SHORT ORDER COOK
Experienced. Good pay and working 

conditions. Uniforms supplied.
PRESTON DINER

Essiigton. 521-3888. (63-66)

DAVIDSON OPERATOR
Platb maker, stippler, camera man, 

with exp. in offset field. Good work
ing conditions. Call (609) 397-3000 
for appointment. (64-66)

Milling machineMACHINISTS. 
operator & engine lathe operator. 
1st ch ss, all around man for gene
ral machine shop work. Paid vaca
tion & 
rate. 
Water

holidays, hospitalization, top 
kpply WELTED TUBE CO., 

■ & McKean Sts. DE 6-2000.
(64-68)

MAęHNISTS — Immbd. ‘openings. 
Qual. 
Must 
routin: 
to 5 
Immecį. opening. Excel, starting sal., 
insur., 
Evening interviews can be arranged. 
U^ase 
,0700 bet. 9 AM&5 PM. weekdays. 
Alexandria, Va.

on eng. Lathe & milling mach. 
>e able to set up & operate on 

i. j assignments. Should have 2 
years relative machining exp.

& hosp., paid vac. & holidays.

call Mr. D. A. Price at 683-

(64-69)

PRODUCTION & Warehouse work
er. Excel, oppty. for good worker in 
new C 
DELM 
erican 
trial Pk., King of Prussia.

265-

o. No exp. nec. We will train. 
AR CHEMICALS, INC., Am- 
Ave., King of Prussia Indus-

3504. (64-65)

DETROITIEčIAMSWINDSORIEČIAMS

LIETUVOS OPEROS
DAINININKO

KONCERTAS
ITALŲ SVETAINĖJE

750 E. Erie St, Windsor

Šeštadienį, Rugpiūčio 26 d

VIRGILIJUS NOREIKA
Akompanuos liaudies instrumentais iš Lietuvos 

DANUTE JUODVALKYTĖ ir PRANAS ĖUDR1ŪS

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

PO KONCERTO —ŠOKIAI IR VAIŠĖS

Kviečiami Visi Windsoro ir Detroito Lietuviai

Airijos darbininkų 
veikėjai Lietuvoje

Vilnius. — š. m. rugpiūčio 
mėnesio pradžioje Vilniuje 
lankėsi Airijos darbininkų 
delegacija- Elta rašo:

“Tarybų Lietuvos darbi
ninkams ir tarnautojams 
sudarytos puikios sųlygos 
ilsėtis,” — pasakė ELTOS 
korespondentui D e n' i s a s 
Larkinas, Airijos Darbinin
kų sųjungos gene r a 1 i n i o 
sekretoriaus pavaduotojas, 
kuris vadovavo Airijos Dar
bininkų sųjungos delegaci- 

I jai, viešėjusiai mūsų res
publikoj e.—Aš turėjau pro
gos akivaizdžiai įsitikinti 
tuo, — tęsė jis, — apsilan
kęs sanatorijose, poilsio 
namuose, matydamas nuo
stabios gamtos prieglobsty
je tūkstančius žmonių, ku
rie tikrai moka gražiai, kul
tūringai ilsėtis.

Delegacija Lietuvoj viešė
jo penketų dienų. Ji lankė
si Vilniaus įmonėse, susipa
žino su darbininkų gyveni
mu, susitiko su vietinės pra
monėj, buitinio gyventojų 
aptarnavimo ir komunalinio 
ūkio ministerijų vadovau
jančiais darbuotojais, prof- 
sųjungų veikėjais, aplankė 
Druskininkų kurortų, Tra
kus, Pirčiupi.

Amatininkai, pajieskodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

SAIESMEN. $250 to $300 weekly 
our aver, eamifigs. We need sales
men, and will pay the price for the 
right Tien. We offer draw, plus bo
nus tc responsible men. Contact Mr. 
Walker, LO 4-3780 weekdays, bet. 1 
and 5 PM. (65-67)

WAREHOUSEMAN
Stee 1 service center in North Phi- 

• ne experience steel processing 
Blue

Blue Shield, pension plan,

la. So 
helpfuĮ but not necessary. 
Cross, 
paid holidays, vacation. *

Call RE 9-6759.

Waiters
Experienced. Knowledge of excell

ent service. Helen Wilson’s hew res
taurart, L’Auberge. in Spread Eagle 
Villag 
ford.
5 PM

;■», 503 Lancaster Ave., Straf- 
Apply in person, 10 AM to 

(65-67)

MALE & FEMALE

TEACHERS wanted in rapidly 
growing Morris County, N. J. com
munity. 1st grade, 5th grade, girls’ 
physical education, math, 7th and 
8th gi ade. Guidance, librarian, speech 
theraj I 
B. A. 
colleci 
dent, 
N J.

ist, remedial reading. Salary, 
degree, $5,800. Apply or call 
Mr. C. Stephens, Superinten- 

(201) 347-2707, Budd Lake, 
(61-66)

BEAL ESTATE
5 bedrooms, 4 

solid stone. Large lot, rea-
LAUGE Single, 

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

(62-65)

Mirtelange, Belgija. — 
Devyni asmenys čionai bu
vo u 
eksp 
gabenęs gazų. Kai kurie su
žeisti labai pavojingai.

žmušti, 34 sužeisti, kai 
lodavo šunkve žirnis,

■SHM
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Lietuviški apmąstymai kad amerikiečiai 
vien laimėjimus.

parsiveš

Rašo A. šalčius
* Iškelia Lietuviškus 

Vitražistus
Plačiai apie “Lietuvių Vit

ražą” rašo “Soviet Week
ly/’ liepos pirmos dienos 
numeryje, Londone. Telpa 8 
nuotraukos. Pati didžiausia 
S. Ušinskio “Donelaitis,” Ka- 
žio Morkūno ir Stasio Ka
zimieraičio vitražas tūlam 
Maskvos dangoraižiui, taip 
pat škicai Maskvos “Spa
lio” kinui- Nuotraukos, gai
la, nespalvotos ir vitražų 
spalvų nėra. Įspūdingai iš 
nuotraukų atrodo Kauno 
Vitražų Muziejus.

Gerai nuteikia Tarybinių 
leidinių dėmesys lietuviš
kiems atsiekimams. Nese
niai daug apie lietuvius 
(Trakus ir Žmuidzinavičių) 
buvo “Snutnike” — “Reader 
Digest like”—naujam žur
nale. Gaila tik, kad Mask
vos redaktorius dar vis pa
sitaiko nežiną nčiu, koks 
skirtumas tarp latvių ir lie
tuvių, ar kaip “snelinamos” 
iu pavardės. Dėlto pasta
bas daro tiek vietiniai, tiek 
ir niuįokiečiai lietuviai.

Sėkmės Krepšiniui!
. Rugpiūčio 16 d. pro Niu
jorką praskrido Lietuvon 
^privati” Amerikos lietuvių 
komanda. Šio raytojo ini
ciatyva. kitiems prisidėjus, 
sportininkai buvo pasitikti, 
pamylėti ir išleisti su gra
žiausiais linkėjimais Lietu
von.

Bėgliu politinė mašina iki 
šiol naiėgė gazdinimais ir 
šmeižtais atbaidyti nuo ke
lionių Lietuvon tiek sporti
ninkus, tiek daililninkus ar

i buvo diskutuojama pravesti 
tiek Čikagos operos, tiek 
krepšininkų vizitus Lietu
von. Reikėjo 6 metų, iki iš
eiviuose subruzdo šio kraš-. 
to piliečių laisvių ir teisių!

’ supratimas. Bet net ir šia
me mažame būrelyje paly
dėjusių būta chamizmo: kai 
kas bandė įsakinėti, kas ga
lima, kas negalima; foto
grafuoti,—tinka, kas tinka, 
kas netinka palydoj daly
vauti. Tarytum “asmeny
bės kulto” laikuos buvo 
pastebėta, kad štai tokio 
“Darb i n i n k o ” ar “Atei
ties” leidinių bendradarbiai 
slapstydamiesi žvelgė pasi
slėpę už kampo i išvykstan
čius, bet tain ir neidriso 
įsijungti į bendrą lietuvišką 
grupę.

Grunės vadovais buvo R. 
Mieželis, Rimas Dirvonis ir 
J. Kaunas- Vvrai atrodė 
gražiai, gaila, kad keli iš
krito— daugiausiai dėl bū
simu vedvbų.

Vašingtono Įstaigos vizi
tą pripažino “nrivaiču” ir 
pocntiko nei drausti, nei 
užgirti. Bet snėiama, kad 
bus viskas daroma, kad vi
zitas naši liktu “nrivaiču.” 
Tain kain Pabaltini nesido
mi nei “didžioji” televizija, 
nei snauda.

Po 80 metu amerikiečiai 
snortininkai n'rižta tėvu že
mėn. PranaŠAuiam. kad 
iunq ten sutiks, kain visus 
prižtančius. su tikru, lietu
višku vaišinsimu ir meile. 
Nnrs iiems ton iau buvo ir 
noho/lo bėorb’oVl maninvrni, 
tn.in ilcrai užlaikė ši vizitą, 
bet tain in neatsirado n oi 

susilažinti.nnizikus: Dar 1962* metais" Viena šUn’orėies

(Nuo Redakcijos.— Ame
rikos lietuviai sportininkai 
buvo Vilniuje iškilmingai 
pasitikti rugpiūčio 17 d.)

AL Fondas bando 
atsikviesti Noreiką ir kitus

Šiuo metu Kanadoje kon
certuoja Virgilijus Noreika, 
kitas garsėjąs lietuviu dai
nininkas, su kitais dviems 
solo menininkais iš Lietuvos. 
Amerikos Lietuvių Fondas 
deda pastangas atsikviesti 
žymiuosius m e n i n inkus į 
Ameriką. Jei pasisektų, jie 
tikrai koncertuotų Niujorke 
ir jo apylinkėse.

Jei kitos lietuviškos kolo
nijos būtų suinteresuotos— 
prašome skubiai raš y t i: 
ĄFL, P. O. Box 172, Great 
Neck, N. Y. 11024.

Labai galimas dalykas, 
kad talentingi lietuviai me
nininkai pasirodys ir di
džiojoje Amerikos televizi
joje.

Du lietuviai TSRS biblio
tekininkų delegacijoje

Toronto vykusioje biblio
tekininkų k o nferencijoje 
dalyvavo didelė tarybininkų 
grupė. Budinga, kad joje 
buvo po vieną įvairių tau
tybių TSRS specialistu, iš
skyrus lietuvių, kurių buvo 
du. Iš Lietuvos joje buvo 
Povilas Kizis, Respublikinės 
Bibliotekos metodinio sky
riaus viršininkas, ir Klemas 
Sinkevičius, Vilniaus Uni
versiteto Bibliotekininkys
tės katedros docentas. Lie
tuvos Bibliotekinės Tarybos 
Pirmininkas. Jie nustebo 
Toronte susitikę savo buvu
si mokytoją — Levą Vladi
mirova.

Ateinanti pirmadieni šie 
du vyrai atvyksta trejetui

Važiuokime į Sellersville, Pa. 
pas Ramanauskus

Sekmadienį prieš Labor Day, rugsėjo 3-čią filadel- 
fiečiai ir Ramanauskai rengia pokylį pagerbimui vėlyvo 
amžiaus veikėjų: Leono Tilviko ir jo žmonos. Tilvikas 
yra 85 metų amžiaus, o Tilvikienė 93-jų metų amžiaus.

Leonas iš pat jaunystės dienų yra veiklus pažangia
me Amerikos lietuvių judėjime ir yra nuoširdus auko
tojas darbininkiško judėjimo reikalams. Už tai yra už
sitarnavęs pagarbos, kuri bus jam suteikta šiame pokyly.

Tilvikai gyvena nedideliame mieste—Easton, Pa., 
už 57 mylių nuo didmiesčio Filadelfijos. Tačiau Tilviko 
visuomeninė veikla yra plati, nes jis veikia nacionalėse 
pažangiųjų lietuvių organizacijose. Taigi jiems, kaip il
gamečiams veikėjams, pagerbti ir yra rengiamas šis ban
ketas.

Rengėjai kviečia visuomenę skaitlingai atsilankyti 
į šį parengimą, pagerbti ilgamečius veikėjus ir tuo 
pačiu kartu paremti apšvietą. v —Pr. B.

P. S. Kaip pasiekti Ramanauskų ūkį,.žiūrėkite ban
keto skelbime šioje “Laisvės” laidoje.

Jau sugrįžo ir trečioji 
turistų grupe

Trečiadienį Kennedy ae
rouoste sutikome iš Tarybų 
Lietuvos sugrįžusią trečią 
ir šiemet paskutinę Ameri
kos lietuvių turistų grupę. 
Gaila, kad reporteriui ne
pavyko nė su vienu iš sugrį
žusių kiek daugiau pasikal
bėti apie patyrimus ir išgy
venimus ilgoje kelionėje. 
Mat, kiekvienas turi savo 
reikalų su čemodanais ir 
skubinasi į namus, o čia jį 
apstoja žmonės, sveikina, 
kalbina, taip, kad žmogus 
nieko nebesugriebia. Tikiu, 
kad ne vienas jų savo įspū
džius žodžiu ar raštu vėliau 
mums perduos.

Džiugu, kad visi sugrįžo 
sveiki. Iš vietinių laisviečių 
mačiau Verutę Budrionie- 
nę, Zeikų, Jurgį Varisoną, 
Phil. Kunzą, na, ir mūsų 
kolektyvo narę ir veikėją 
mieląją Stefaniją S a s n ą . 
Atrodo, kad jie gerai, links
mai nusiteikę, kelione, ben
drai paėmus, patenkinti. 
Vienas kitas net sakė, kad 
kitais metais jie ir vėl no
rės atostogas praleisti Lie
tuvoje.

Bet, kaip sakiau, platesnių 
įspūdžių iš jų išgirsti nebu
vo progos.

Rep.

dienų į Niujorką.

! BROOKLYN, N. Y.

’ Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka aštuoneri metai, 

kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulsky (Akelaitis)
Lai būna Tau, mano brangusis, amžina ramybė.

ANNA CIBULSKY, žmona

Gražus buvo piknikas 
pas Čiurlius

Rugpiūčio 13 d. nuvyko
me į Pattenburgą, N- J., pas 
draugus Čiurlius, jų gražia
me sode papiknikauti.

Į pikniką buvo atvykę 
daug svečių iš visos pla
čios apylinkės. Atvyko ne
mažas skaičius ir niujorkie
čių.

Draugai Čiurliai visus 
svečius skaniai ir nuošir
džiai pavaišino.

Piknike susitikau mūsų 
Moterų klubo nares pitts- 
tonietę Lucy Rauduvę ir 
eastonietę Elizabeth Kati- 
nis. L. Rauduvė pasimtokė- 
jo LLD duokles $2 ir įteikė 
klubui auką $5. Ji tampa 
amžina klubo nare. E. Kati- 
nis pasimokė j o klubui duok
lę $1. Ačiū joms.

Tarsiu keletą žodžių į 
mūsų klubietes: Mielos

Aido choro žinios
i n. F . . .. . . .Pirmiausia reikia primin
ti aidiečiams; kad pirmoji 
Aido choro pamoka įvyks 
pirmąjį pen k t a d i e n į po 
“Labor Day’’ šventės, t- y. 
rugsėjo 8 dieną.

Kadangi reikia prisireng
ti prie draugų V e n t ų pa
gerbimo baliaus meninės 
programos, ,tad turime visi 
susirinkti ir nutarti, kokias 
dainas dainuosime.

Praėjusį antradienį susi
rinko “Laisvės” salėje ai- 
diečiai: L. Kavaliauskaitė, 
N. Buknienė, H. Feiferienė, 
J. Lazauskas, W. Keršulis ir 
V. Bunkus. . Jie apsvarstė 
ir sudarė planus įvyksian
čiam Aido choro baliui, ku

riame bus pagerbti aidie- 
čiai N. ir P. Ventai. Posė
dis praėjo labai gyvai, pa
daryta gerų nutarimų.

»Aido choro mokytoja 
Mildred Stensler ir Vikto
ras Beker is išvyksta šį sa
vaitgalį į Detroitą,, o iš ten 
vaižuos i Windsor — Kana
dą, kur įvyks T. Lietuvos 
operos dainininko Virgili
jaus Noreikos koncertas-

Bus įdomu pasiklausyti 
Mildredos įspūdžių. Laimin
gos kelionės! H. F.

Galvokime, planuokime ir 
duokime “Laisvės” adminis
tracijai patarimų, kaip sėk
mingiau pravesti vaju gavi
mui “Laisvei” naują skaityto
ji-

RODYMAS PAVEIKSLŲ
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

kviečia visus atsilankyti .

Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 9
„ 5 vai. popiet

WHITE HORSE TAVERN
(P. Bručo salėje)

86-16 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Jonas Siurba rodys paveikslus (slides) iš Mont- 

realio Expo 67. Jis turi nufotografavęs daug pa
veikslų iš Lietuvos dienos Tarybų Sąjungos pavil
jone, taipgi ir iš koncerto, kuris įvyko Montrealio 
Lietuvių Klube.

Įėjimas—$1.00

draugės, mūsų vasarinės 
atostogos eina prie pabai
gos, greit pradėsime regu
liarią veiklą. Kaip jau skai
tėte pranešimus “Laisvėje,” 
mūsų veikla prasidės su 
rugsėjo 9-a diena White 
Horse svetainėje (pas J. 
Bručą), kur bus rodomi 
paveikslai iš Expo-67 Lietu
vos Dienos.

O pirmas po atostogų klu
bo miltingas ivyks rugsėjo 
20 d. “Laisvės” salėje.

Iki pasimatymo.
V« Bunkienė

Ar jau žinote, kad šiemet 
“Laisve*” koncertas įvyks lap
kričio 12-tą dieną, New Na
tional Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y.

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

PLOKŠTELĖS, Lietuvių kalboj (lietuviai rašytojai, artistai irkonl- ' 
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 f 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 daineles 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 lietuvišką 
žurnalą ir laikraščiu už 1968 metus. Rašykite 

dėl mūsą periodinio katalogo.
Užsisakykite per laiškus arba ateikite ir pasirinkite.

Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: Antrad., pirmad. iki pe.nktąd„ 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtad. nuo 10 v. 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

LDS Imos kuopos 
vakacijos pasibaigė
Po trisdešimt septynerių 

metų LDS pirmoji kuopa 
turėjo savo pirmąją vasari
nę vakaciją šiemet. Net du 
mėnesius neturėjome regiu 
liario mėnesinio susirinki
mo. Bet su pabaiga rugpiū
čio mėnesio baigėsi ir mūsų 
kuopos vakacijos.

Rugsėjo (September) 5 d. 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Park, vėl įvyks LDS 1-mo- 
sios kuopos reguliaris susi
rinkimas. Todėl kiekvienas 
1-sios kuopos narys privalo 
pasižymėti atmintyje tą die
ną, kad jis nepamirštų at
vykti į susirinkimą.

Rekordas rodo, kad geras 
kiekis pirmosios kuopos na
rių turi užtęsę mokestį. Tie 
nariai turi susirūpinti pasi- 
mokėti duokles be tolesnio 
vilkinimo. Todėl, jei kuris 
narys jaučia ar žino, kad 
jis nepasimokėjes už visus 
šiuos metus duoklių, jis da
bar turi pažvelkti į savo na- 
rvstės knvgelę ir persitik
rinti. Jei jo duoklės užvilk
tos, jis turi dėti na stangas 
atvykti i ši susirinkimą rug-‘ 
sėjo 5 d. ir pasimokėti.

Kurie dėl rimtų priežas
čių negali atvykti į susirin
kimą, tie nrivalo pasirūpinti 
atsiųsti duokles kuopos sek
retoriui-

Bet šis susirinkimas rug
sėjo (Sept.) 5 dieną bus tik
rai įdomus kiekvienam, to
dėl ir tie nariai turėtų at
vykti į susirinkimą, kurių 
duoklės, pamokėtos už visus 
metus. Mat, šią vasara įvy
ko įdomūs dąlykai, kurie 
žingeidūs visiems . l-mo$ios 
kuopos,, narimą. t. Kanados 
Ekspozicija sukvietė daug 
lietuvių meniniųkų ir. moks
lininkų iš Lietuvos. O dau
gelis mūsų kuopos.nariu bu
vo ten nuvykę —, ypatingai 
tie. kurie gali rinkti žinias 
ir jas gali perduoti kitiems. 
Jie ten nasimatė su lietu
viais dailininkais, moksli
ninkais, su jais kalbėinsi, 
matė iu gabumus, veikla. 
Jie surinko daug žingeidžių 
žinių iš Lietuvos gerų at- 
siekimų.

Šitie ten buvę mūsų kuo
pos nariai bus šiame susi
rinkime ir išduos-atpasakos 
ta - ka jie ten matė, girdėio 
ir patyrė iš ten buvusių Lie
tuvos įžymiu lietuvių.

Bus žingeidu pasiklausvti 
tu dalvku kiekvienam. To
dėl kiekvienas narys turi 
bandyti prisiversti save at
vykti dėl savo naudos ir 
žingeidumo pat enkinimo. 
Po susirinkimo, pasivaišin
sime.

Parengi m y kalendorius
Rugsėjo 3 d. banketas pas 

Sellersville,
1 valandą.

Ramanauskus 
Pa.

Rugsėjo 9 d.
iujorko Lietuvių Mote- 
klubas ruošia rodymąrų 

paveiksiu iš Montrealio Ex
po-61 
dier 
Hor
ca Ave., Woodhaven, L. I.

7 ir iš Lietuvos, šešta- 
į, 5 vai. vakare, White 
se Tavern, 86-16 Jamai-

A. Gilman.

MONROE, N. Y. 

PAMINĖJIMAS 
LABOR DAY 

ARROW PARKE
: Šį savaitgalį

PROGRAMA

Penktadienį, Rugsėjo 1-ą 
Movie:

F “The Fate of Man”

: šeštadienį, Rugsėjo 2-rą;
; Socialūs Šokiai

Muzika Al Parks

: Sekmadienį, Rugsėjo 3-ią 
KONCERTAS

■ Atliks Glinka šokėjų Grupė,: 
direktorius Al. Kozik.
Po koncerto — šokiai 

; Kviečiame visus

vės

Rugsėjo 23 d.
do choro banketas Lais- 
salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-
Pietūs “Laisvės” salėje. 

Rengia A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas atžymėsi
mu i bylos laimėjimo ir už
baigimui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2 A 
konferencija, Harrison, 
Jersey.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps.
konferencija.

Pranešimas
teinantį antradienį rugp. 
d., 7 vai. vakaro, “Lais- 
” salėn kviečiami susi- 
kti: Aido choro valdyba 
komisija banketo drau

gais Ventams rugsėjo 23
Turėsime bent keleto mi

nučių pasitarimą banketo 
kalu ir choro reikalais.

Choro pirm. *

vėš: 
rin 
ir

d.

rei

Sveikina
Labas, Lilija! 

pei 
iš 
noif;

per kalnus, 
kalnus ir dar per kalnus, 

<urių nei neišvažiavome, 
s jau tik kelios mylios nuo 

Pačifiko okeano — Kaliforni
joj 3. Siunčiame geriausius 
linkėjimus visiems laisvie- 
čians iš San Francisco, čia 
tarpukalnėse labai gražu. 
Draugiškai, Alekas Kandraš- 
ka. (Alekas yra “Laisvės” ko
respondentas ir vienas iš vaji- 

kų, gyvenantis So. Bostononin 
apylinkėje. — LK).

Brįtai parduoda 
Jordanui lėktuvus1

Londonas. — Didžios ^b s 
Bųitanijos valdžia nutarė 

įduoti Jordanijai ketu- 
s Hawker-Hunter lėktu- 
k džetus.
Tai padaryta po to, kai 
vo sužinota, kad Jordani- 

nori pirktis lėktuvų iš 
rybų Sąjungos.
Taip pat pranešama, jog 
rdanijos karalius netru- 
s vizituos Tarybų Sąjun-

Visa tai britus, sakoma, 
dina-

pa i 
rilį
vu

bu 
ja 
Ta

Jo 
ku

Pranešima^
OZONE PARK, N. Y#

“Laisvės” direktoriai pra- 
šoįni nepamiršti savo posė- 

o šį pirmadienį, rugpiū-
28. Sekretorius

dž 
čic

Paieškojimas
Norėčau sužinoti adresus Petro ir 

Jokūbo Januškevičių. Jie išvyko į 
JAV prieš 1-ąjį pasaulinį karą, o kur 
datar randasi nežinome. Maždaug 
apip 1913 m. gyveno Philadelphia, 

Gali būt likę kas nors « ju ar- 
timlųjų. Su pagarba, MariJa>jaJhiš- 
kevičiūtė-Zamkauskiene, Biržai, Gei
džiūnų paštas Iškopiu kaimas, Li
thuania, USSR.,

Pa.

as, m- | 
(64-65)
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