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KRISLAI
Bene bus paskutinis 
“Naujoji politika” 
Spalio 21-22 dienomis 
Studentų susivienijimas 
Irgi progresas...

— Rašo A. Bimba — /

Sekmadienį ’piknikas pas 
Ramanauskus ūkyje, rodosi, 
bus šią vasarą šioje apylinkė
je paskutinis spaudos naudai 
parengimas. Girdėtis, kad į jį 
vxks daug niujorkiečių.

Kaip žinia, šiuo pikniku bus 
pagerbti puikūs draugai ir 
seni laisviečiai Tilvikai iš Eas- 
tono. Jiems bus palinkėta dar 
daug gražaus gyvenimo mete
lių.

Pažangioji Amefikos visuo
menė daug vilčių yra sudėjusi 
į šį savaitgalį Chicagoje įvyk
siantį “Naujosios Politikos” 
suvažiavimą. Čia bus aptarti 
visi krašto reikalai ryšium su 
ateinančiais 1968 m. prezi
dentiniais rinkimais. Taipgi 
aišku, kad suvažiavimas pa
smerks Vietnamo karą ir su 
juo visą prezidento Johnsono 
užsieninę politiką.

Bet ką suvažiavimas duos 
organizaciniai ? Ar tik pasi
tars, priims rezoliucijas ir iš- 
g^kjrstys ?

Trenka palaukti.

Viskas rodo, kad spalio 21 
ir 22 dienos bus istorinės. Dar 
kartą tūkstančiai žmonių iš vi
sų šalies kampų suplauks į 
Washingtoną pareikšti protes
tą prieš Vietnamo karą ir pa
reikalauti, kad jis būtų tuč
tuojau nutrauktas.

Demonstraciją ruošia Naci
onalinis Vietnamo Karui Baig
ti Komitetas. Jo žygį remia 
šimtai įvairiausių liaudies or
ganizacijų. Jų tarpe žymią 
vietą užima civilinių teisių ju- 

j dėjimo organizacijos.
Tik labai gaila, kad šio 

* prieškarinio žygio ruošėjų 
gretose nesimato nė vienos di- 
deq|ės darbo unijos. Nejaugi 
nebuvo dedama pastangų 
įtraiRti darbo unijas? Vei
kiausia buvo stengtasi, betne- 
pavyko.

i __

Gerai, kad Nacio n a 1 i n i s 
Amerikos Studentų Susivieni
jimas savo suvažiavime, su
traukė ryšius su Centrine 

* žvalgybos Agentūra ir išrin- 
ko naują vadovybę. Reakci
ninkus labai pritrenkė suva
žiavimo priimta rezoliucija, 
užginanti “Juodosios Jėgos” 

i kovingą judėjimą.
Iki šiol, vyriausiai finansuo- 

- jamas valdiškos C e n tr i n ės 
Žvalgybos Agentūros, Studen
tų Buwvienijimas buvo val- 

į džiSfa “šaltojo karo” politikos 
| įrankis. Reikia tikėtis, kad 

nuo dabar Susivienijimas pa- 
I suks nauju keliu.

__:__

Pranciškonų “Darbininkas” 
I (rugp. 25 d.) įdėjo dviejų 

vienuolių nuotrauką su 
tikslu pademonstruoti naująją 
vienuolių aprangą.

(Moterys ar merginos jos 
gražios.

J Tarp senosios ir naujosios 
suknelės skirtumas gerokas, 

į NaJjbjW apsčiai sutrumpėjus 
kiš abiejų galų. Vienuolės 
f kaklas ir blauzdos jau aiškiai 
’matosi.

Jubiliejinis operos ir baleto 
sezonas Lietuvoje

Pastiprintas evakuavimas iš 
Hanojaus miesto

Sako, buvęs sąmokslas 
perversmui padaryti Egipte

A. Vaivutskas telegrama 
praneša mums apie Lietu
vos operos ir baleto sezoną, 
kuris prasidės š. m. rugsė
jo mėnesį Vilniuje. Teleg
rama sako:

Repertuare yra keletas 
premjerų. Dvi naujos nacio
nalinės operos—kompozito
riaus Paltanavičiaus “Kryž
kelėje” ir kompozitoriaus 
Laurušo “Paklydę Paukš
čiai”. Greta to kompozito
rius Žigaitis sukūrė baletą 
“Praėjo mergina”. Pakarto
tinai statomas baletas “Mie
gančioji Gražuolė”.

Partizanai išlaisvino 1,200 
karo belaisvių Vietname

Saigonas. — Apsiginklavę 
partizanai, Liaudies gynėjai 
(Vietcong), įėjo į Quangn- 
gai miestą išlaisvinti savo 
draugų, karo belaisvių, ku
rių buvo 1,200. Visi jie buvo 
laikomi kalėjime, aptverta
me spygliuotomis vielomis.

Įvyko mūšis. Partizanai 
nugalėjo kalėjimo sargybi
nius, atidarė vartus ir išlei
do 1,200 savo bičiulių, pate
kusių į priešo nelaisvę.

Tuojau buvo pradėta me
džioti pabėgusius kalinius. 
Sakoma, valdžios organams 
pavyko suimti ju apie ketu
ris šimtus, o kiti išsislaps
tė po visas puses.

Nepilietis, o balsavo 
per 54 metus

Chicago, III. — Pietro Lu- 
piscilo, italų kilmės 75 metų 
amžiaus žmogus, per 54 me
tus dalyvaudavo visokiuose 
valdinių pareigūnų rinki
muose.

Dabar Lupiscilo panorėjo 
vykti į savo gimtąją šalį,i 
Italiją ir pareikalavo pas- 
porto. Betikrinant jo praei- 

■tį,. paaiškėjo, kad jis nėra 
JAV pilietis.

New York. — Rugp. 27 d. 
čia mirė įžymus advokatas 
Eilihu Root. Jr., sulaukęs 
86 metų amžiaus.

Puiku, Didelis progresas. 
Mes karštai už visokį progre
są. Todėl nuoširdžiai balsuo
jame ir už naują vienuolių 
uniformą!

O štai staigi ir liūdna ži
nia. Šiuos krislus baigiant ra
šyti, ateina telegrama iš Vil
niaus. Mirė rašytojas Albinas 
Morkus, buvęs amerikietis. 
Dar tik 46 metų amžiaus.

Buvau jį sutikęs Vilniuje. 
Atrodė labai gerai. Gyrėsi ir 
sveikata. Džiaugėsi, kad gra
žiai prisitaikė prie naujų gy
venimo sąlygų ir dabar gali 
visas jėgas paaukoti literatū
rai ir rašymui. O dabar Albi
no nebėra gyvųjų tarpe!

Taip pat numatyta pasta
tyti Pučinio operą “Auksi
nių Vakarų Mergelė” ir 
amerikinio kompozitoriaus 
Geršvino — “Pergi ir Bes.”

Sezonas atidaromas Pal
tanavičiaus opera. Libreto 
autorius — poetas Astraus
kas. Operą stato LTSR Nu
sipelnęs meno veikėjas Van
cevičius. Spauda skelbia, 
kad ši opera — pasakoja 
apie vyresniosios kartos lie
tuvių inteligentijos išgyve-, 
nimus sunkiaisiais hitleri
nės okupacijos metais.

Antradienio “Laisvė” 
neišeis

Pirmadienį, rūgs. 4 d. bus 
tautine švente —Labor Day. 
Laisvės” leidyklos darbinin
kai tą dieną nedirbs, dėl to 
ir antradienio “Laisvė” ne- • v • įseis.

Sekamas, — 67- a s i s — 
“Laisvės” numeris išeis 
penktadienį rugsėjo 8 dieną.

JAV krepšininkai 
Lietuvoje

Prieš leidžiant šį “Lais
vės” numerį, sužinota, kad 
JAV lietuviai krepšininkai 
jau turėjo penkias rungty
nes su Lietuvos krepšinin
kais.

Be tų, apie kurias rašėme 
“Laisvėje,” vykusias Vilnių 
j e ir Trakuose, JAV lietu
viai krepšininkai rungėsi du 
kartus Druskininkuose; 
rungėsi su Kauno žalgirie
čiais, ir abidvi rungtynes 
laimėjo kauniškiai.

Vadinasi, iš penkių rung
tynių, dvi laimėjo JAV lie
tuviai sportininkai, o tris— 
Lietuvos krepšininkai. Kol 
sekamas “Laisvės” numeris 
išeis, gal būt mūsų krepši
ninkai jau bus grįžę iš savo 
tėvų žemės.

Mirė įžymus aktorius,
Paul Muni

Santa Barbara, Gal. — 
Rugpiūčio 25 d. čia mirė įžy
mus amerikinis aktorius 
Paul Muni, sulaukęs 71 me
tų amžiaus.

Paul Muni buvo didelio 
talento aktorius, plačios eru
dicijos vyras. Vaidino jis 
filmuose ir scenoje. Jis su
kūrė nepamirštamus cha
rakterius: Zolos,, Pasteuro, 
Juarezo, ir kitų žymių isto
rinių asmenų. Mirė nuo šir
dies smūgio. Liko žmona ir 
du broliai.. Buvo palaidotas 
Beth Olam kapinėse.

Hanojus, Šiaurės Vietna
mas. — Administracinė Ko
misija išleido naują potvar
kį iškėlimui iš sostinės visų 
žmonių, kurie nereikalingi 
miestui ginti, gaisrams ge
sinti.

Valdžia jaučia,, kad ame
rikiniai bombonešiai pradės 
sėti bombas ant viso miesto, 
ant visų jo kvartalų, nesis
kaitant su jokiu žmonišku
mu. Jau pirmiau buvo iš 
miesto iškeldinėjami kai ku
rie žmonės; dabar išleistas 
naujas įsakymas: evakuoti 
visus civilinius gyventojus; 
palikti tik ginkluotojų jėgų 
dalinius, jaunus vyrus ir 
moteris, kurie, gali gesinti 
gaisrus, bombų sukurtus; 
palikti tik tuos, kurie būti
ni judėjimo palaik y m u i 
mieste.

Administracinė komisija 
paskelbė: “Priešas ryžtasi 
bombarduoti Hanojaus cen
trą ir jo pakraščius •.. Žmo
nės, kurie m'ieste pasiliks, 
turi būti pasiruošę nubausti 
amerikinius piratus ...”

Visi lengvų pramonių 
darbininkai apleidžia mies
tą. Dirbtuvių direktoriams 
įsakyta, kad jie rūpintųsi 
savo darbininkų evakuacija. 
Naktimis ir dienomis, kai 
tik pavojus praeina, tie, ku
riems įsakyta palikti mies
tą, renkasi į nuskirtas vie
tas su valizomis, su našuliais 
ir sėda į autobusus, i sunk
vežimius ir leidžiasi į pro
vinciją, į kaimą arba ma
žuosius . miestelius pagy
venti.

Tie, kurie pasilieka mies
te, renkasi į mitingus ir po 
priesaika nusitaria ginti Ha
nojų visomis jėgomis; ko
voti su priešu, kol jis bus nu
galėtas, kol tauta ir vėl pa
sijaus saugi.

Kaip gi buvo Hanojuje 
iki šiol.

Agentūra Agence France 
-Presse skelbia, kad ligi šiol 
Hanojuje, nors nemaža 
žmonių buvo evakuota, gy
venimas atrodė į normalų: 
knygynai buvo atdari; veikė 
kino teatrai — atdari, vi
suomet pilni žmonių; veikė 
net ir rūbsiuviai — jei žmo
gus norėjai paprosyti savo 
kelnes ar pataisyti švarką, 
visuomet turėjai kur. Anti
kinės krautuvės veikė ir jos 
turėjo užsieniečiui daug įdo
mių daiktų.

Kinų muštynės su 
britų policija

Londonas.—Londone vei
kia Kinijos misija, lyg ir 
ambasada. Prie misijos pa
stato įvyko aštrus susirėmi
mas tarp misijos darbuoto
jų ir Londono policijos. Ki
nai vartojo net kirvius- Iš 
abiejų pusių buvo sužeistų, 
nugabentų į ligoninę.

Kaip dabar bus po šitos 
evakuacijos, dar nėra žinių, 
bet tiems, kurie jame pasi
liks miestui ginti, užteks 
ir maisto, ir visokių būtinų 
produktų, kadangi pasilieka 
žmonės, kurie tai pagamins.

Pradedant su š. m. rug
piūčio 11 diena, ant Hano
jaus ir jo apylinkės buvo 
numesta apie 400 ameriki
nių bombų, taip pat 30 gais
rus ir mirti nešančių rake
tų. Buvo iš oro padaryta 
apie 300 ant miesto užpuo
limu.

Nuo to laiko, kai ameri
kiečiai pradėjo iš oro pulti 
šiaurės Vietnamą, rugpjū
čio 22 dienos buvo nukirsta 
2,221 amerikinis lėktuvas.

Prieš kara Harioius turė
jo anie 1,200.000 gyventojų. 
Tai jau didmiestis. Dabar, 
kai kurie stebėtojai mano, 
amerikiniai bomb onešiai 
bandysią jį visiškai sunai
kinti-

Šiaurės Vietnamo žmonės 
labai myli savo sostinę, sako 
pranešimai, ir yra pasiryžę 
ginti Hanojų, jei reikės, iki 
paskutinio kraujo lašo.

Lietuvoje mirė 
Albinas Morkus

Telegrama
Vilnius. — Po ilgos ir sun

kios ligos rugpiūčio 25 d. 
Vilniuje, mirė rašytojas Al
binas Morkus.

Morkus gimė 1921 m. ko
vo 27 d- Punske. Mokėsi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
vardo lietuvių gimnazijoje, 
vėliau lankė Vilniaus uni
versitetą. 1945-1963 metais 
gyveno Amerikoje, Čikago
je. Buvo “Naujienų” redak
toriaus P. Grigaičio sekre
torius, bet, pamatęs menše
vikų ir klerikalų politines 
suktybes, pakrypo į pažan
giųjų lietuviu judėjimą. Ra
šinėdavo “Vilniai” Nari
manto Norago slapyvar
džiu.

1962 metais Vilniuie buvo 
išleistas jo prozos rinkinys 
— “Baltasis miestelis”.

1963 metais grįžęs į Lie
tuvą, Morkus įsijungė į li
teratūrinį darbą. Išėjo iš 
spaudos jo apsakymų rin
kinys “Susitikimas”. Tais 
pačiais metais jis buvo pri
imtas į Lietuvos rašytojų 
sąjungą. Vėliausias jo vei
kalas, atiduotas spaudai, — 
“Vaduotojai iš arti”.

A. Morkaus palaikai buvo 
pašarvoti Lietuvos Rašyto
jų Sąjungos rūmuose. Pa
laidotas rugpiūčio 29 dieną.

A. Vaivutskas

Anglai sako: kinai tyčia 
išprovokavo šias muštynes. 
Kinai kaltina anglus.

Visa tai lemia negerą 
Britanijos - Kinijos politi
niams santykiams.

“New York Times” ko
respondentas Egipte, Hed
rick Smith, praneša, kad 
Egipte buvo susektas kari
ninkų sąmokslas dabartinei 
Abdel Nasserio vadovauja
mai valdžiai nuversti.

Valdžios pareigūnai są
mokslą susekė laiku ir visi 
jų planai iširo.

Korespondentas tvirtina, 
kad apie 150 karininkų bu
vo suareštuota ir įkalinta. 
Jiems, girdi, vadovavęs 
maršalas Abdel Hakim 
Ameris, artimas Nasserio 
bičiulis.

(Po to, kai birželio dieno
mis kilusiame kare tarp

Komisija, kuri užglostys 
Vietnamo rinkimus

Washington. — Preziden
tas Johnsonas, kaip žinia, 
paskyrė “rinktinę” komisi
ją, kuri buvo pasiųsta į Pie
tų Vietnamą užglostyti tuos 
prezidentinius rinki mus, 
kurie įvyks rugsėjo 3 dieną.

Komisijos pirmin inkų 
prezidentas Johnsonas pa
skyrė buvusį JAV ambasa
dorių Henry Cabot Lodge. 
Jis vadovaus komisijai. Lo
dge, kaip visiems gerai ži
noma, yra. praskyręs genero
lą Ky būti diktatorium 
Pietų Vietname.

Pietų Vietnamb genero
lai, kurie valdo tą šalies da
li, kuri dar nėra liaudies 
žinioie, nusitarė neišleisti 
valdžios iš savo ranku. Jie 
paskyrė kandidatu , į šalies 
prezidentus generolą Thieu, 
o į viceprezidentus — da
bartinį diktatorių generolą 
Ky. Be jokiu abejonių, yra 
žinoma, kad Thieu ir Ky 
bus “išrinkti”.

Tie kandidatai, kurie pa
sisakė už taiką Vietname, 
buvo nubraukti iš rinkimi

Išprievartavo nėščią vie namę moterį
Associated Press agen

tūra paskelbė tokią žinia iš 
Ankhe miestelio Pietų Viet
name:

, Š. m. rugpiūčio 25 dieną 
JAV armijos militarinis 
teismas teisė penkis ame
rikiečius kareivius ir juos 
nuteisė tarp 15 ir 25 metu 
kalėti. Juos teisė už tai, kad 
jie užpuolė vietnamietę nėš
čią moterį ir ją išprievar
tavo (išžagino), taip pat jie 
atliko ir kitus pasibaisėti
nus nusižengimus.

Aštuonių karininkų teis
mas juos teisė ir surado, 
kad jie labai baisiai nusikal
to. Sekami asmenys buvo 
teisti: Seržentas Billy D. 
cialistas” Tromas J. Ward, 
Smith, 22 metų amžiaus, iš 
Charleston, W. Va.; “Spe
cialistas” Thomas J. Ward, 
20 metų, iš Mechanicsburg, 

arabiškų valstybių ir Izrae
lio, Iz 
rą la: 
tė, ką 
v a d 
pareitų reikiamai, 
ris kj 
dovus
ir žemesnių karininkų paša
lino
siryžA reorganizuoti Egipto 
kariu 
aukšti 
to, m
nerolki ir ryžosi Nasserio 
vyria 
genei} 
šerį 
norįs

raelio kariuomenė ka- 
mėjo, Nasseris pama
li Egipto kariuomenės 
o v y b ė neatliko savo 

Nasse- 
iltino kariuomenės va- 
, ir daugelį generolų

š vietų. Nasseris pa-

omenę, pastatant ją 
esniajame lygyje. Po 
rtyt, “nuskriausti” ge-

nsybę nuversti. Tūli 
olai, beje, kaltina Nas- 
iž tai, kad jis, girdi, 
taikytis su Izraeliu.)

visokie nenaudėliai, 
es priešai. Dėl to tie 
imai”, kuriuos suruošė 
kiniai militaristai, yra 
s daugiau, kaip Piet-

niams rinki; 
styti. Atvyko

,nio sąrašo. Sąrašuose palik
ai tik 
liaudį 
“rink 
amer 
nieką 
vietnamiečių išjuokimas.

Hue, Pietų Vietnamas. — 
Čia įvyko mitingas prezi
dentiniams rinkimams ap- 
dentiniams rinkimams ap
svarstyti. Atvyko diktato
rius Ky, kuris bandė saky
ti ka 
vo “d

Pul 
dėjim 
kaubojau, eik šalin!” 
chuligane, nesi vertas čia 
atsistoti”!

Tokiais ir 
kiais 
toriu 
natik 
ši rin 
na jo 
vo is 
už ji 
litari: 
rinkt 
tu.” 

bą žmonėms apie sa
ndelius nuopelnus”.
ilikoje prasidėjo bruz- 
as ir šauksmai: “Tu,

“Tu

kitokiais šū- 
publika sutiko dikta- 
Ky. Jam tai labai ne- 

o- Ir jis galvoio, kad 
kimine kamnaniia nei- 
n andai; Tačiau K v bu- 
itikinęs, kad. kadangi 
stoja amerikiniai mi

etai. tai jis ir “bus iš- 
as šalies vice preziden-

Pa.; David R. Holman, 22
metų, iš Tunas, Mo.; Murlin 
mas Ward — 20 metų, abu 
Garden City, Kansas; Lynn
D. Ward, 19 metų, iš Man
teca, Cal.

Saržentas Smith buvo nu
teistas 25 nietų kalėti, Lvnn 
Ware —20-čiai metų, Tho
mas Ward — 20 metų (abu 
Ware ai negiminingi), kiti 
du — 15 metų.

Moteris, kurią jie išprie
vartavo, ne tik buvo nėščia, 
o ir šešių vaikų motina.

Surasta, kad šitie asme
nys atliko ir kai kurias va
gystes.

Atlanta, Ga- — Rasistas 
gubernatorius Lester Mad
dox sako: Būtinai 
įvesti 
ir bit Ii jos skaitymą.

reikia
į mokyklas “maldą”
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Darbo Dienos troškimai ir viltys
PIRMADIENĮ Darbo Diena — visos šalies tautine 

šventė. Jau nuo seniai priimta, kad šios šventės proga 
plačiai prisimenamas darbininkas. Kiekvienas valdinin
kas stengiasi tam darbininkui pasigerinti. Jį kartą per 
metus pagarbina. Paskui, žinoma, ir vėl jį “gražiai” pa
miršta. Tas pats pasikartos ir šiemet.

Seniau Darbo Dieną beveik visos darbo unijos ruoš
davo dideles gatvėmis eisenas, tuo siekdamos pademonst
ruoti organizuotų darbininkų jėgą. Pastaraisiais kele- 
riais metais tai pradėta pamiršti. Mūsų organizuotų dar
bininkų biurokratija ne tik nebenori rodyti kokį nors ko
vingumą, bet dar pasistengia jį užgniaužti,, jei kur jis 
bando pasireikšti.

Žinoma, darbo unijų vadai pasigirs “laimėjimais,”

KURIUO KELIU TURIM 
EITI IR KO SIEKTI?

Visi sutinka, kad ameri- 
čių tauta yra kryžkelėje. 
Jos svarbiausia naminė 
problema yra rasių sugyve
nimo ir bendradarbiavimo 
problema.

Ši problema plačiausiai 
diskusuojama. Nėra tokio 
įžymesnio žurnalisto ar vei
kėjo, kuris tose diskusijose 
nedalyvautų. Kiekvie n a s 
stengiasi parodyti savo 
nuomonę ir pasiūlyti šios 
problemos išsprendimui ke
lią.

Vienas pačių įžymiausių 
Amerikos buržuazinės spau
dos kolumnistų yra Walter 
Lippmann. Jis turi savo 
nuomonę rasinio bendra
darbiavimo klausimu ir ją 
išdėsto straipsnyje “Negrų 
sukilimas, ” kuris tilpo 
“Long Island Press” rugp. 
20 d. Tai labai įdomus

nors, iš tikrųjų, per paskutinį dešimtmetį ne tik kad dar
bo unijų narių skaičius nepaaugo, o dar šimtais tūkstan
čių nusmuko. Amerikos Darbo Federacijos - Industri
nių Organizacijų Kongreso, AFL-CIO vadovybė su Geo. 
Meany priešakyje nė rankos nebepakelia, kad suorga
nizuotų milijonus neorganizuotų darbininkų.

Prieš kokį pusmetį atrodė, kad didžiosios automobi
lių pramonės darbininkų unijos — United Automobile 
Workers — vadovybė jau pasipiktino Meany nusistaty
mu ir pradės pati viena organizuoti neorganizuotus dar
bininkus. Unijos prezidentas Walter Reuther tam tiks
lui ir dideli planą buvo iškilmingai paskelbęs. Deja, nie
kas iš to neišėjo, ir apie automobilistų unijos pastangas 
toje dirvoje nieko nebesigirdi.

Dar baisiau tas, kad, kaip atrodo, visų didžiųjų dar
bo unijų vadovybė, o ypač AFL-CIO centrinė vadovybė 
yra įjungta j Vietnamo karo mašiną. Ji nenori prezi
dentui Johnsonui sudrumsti “ramybės..” Ji jam visame 
kame taikau j a.

Tas, žinoma, ųepeiškia, kad organizuotų darbinin
kų masės šiam karui pritaria. Tik, kol kas plataus or
ganizuoto biurokratijai'pasipriešinimo nesimato.

Bet šiandien prieš visą amerikiečių tautą, o ypač 
prieš darbininkiją vyriausias klausimas—nepateisinamo 
Vietnamo karo baigimas. Nėra jokia paslaptis, kad ka
ras yra nustelbęs visas taip labai reikalingas reformas 
namie.. Pamirštas “karas prieš skurdą.” Nėra lėšų! 
Siaurinamos federalinės valdžios lėšos mokslui, apšvie- 
tai, mokykloms, kultūriniams reikalams. Reikia, girdi, 
taupyti. Pirmoje vietoje karo reikalai. O tam karui ga
lo nesimato. Jis dar tebeplečiamas.

Taigi, šiemet Darbo Dienos vyriausias šūkis ir tu
rėtų būti: Vietnamo karas turi būti nutrauktas! Mūsų 
militarinės jėgos iš Vietnamo turi būti ištrauktos. Visos 
karui skiriamos lėšos turi eiti naminiams tiesiog degan
tiems reikalams.

Du bilijonai dolerių kas niėnesis eina Vietnamo ka
rui. Per metus karas suėda dvidešimt keturis bilijonus 
dolerių. Tegu tik vienerių metų militarinės išlaidos nu
trūksta ir visos karui skiriamos lėšos nueina karui su 
skurdu — pakėlimui biednumenės gyvenimo lygio, pa
šalinimui miestuose getų ir lūšnynų, tuojau atsiras mi
lijonai naujų darbų. Tuojau bus pašalintos sąlygos, ku
rios gimdo miestuose riaušes!

Kaip tik to ir trokšta kiekvienas sveikai ir rimtai 
protaujantis amerikietis. Anksčiau ar vėliąu šis troš
kimas virs galinga jėga, su kuria turės skaitytis krašto 
valdovai.

Siūlo panaikinti 
mirties bausmę

Washington. — Kongres- 
manas Donald M. Fraser 
(respublikonas iš Minneso- 
tos valstijos) siūlo JAV 
Kongresui, kad jis panai
kintų mirties bausmę visoje 
šalyje. Tai yra, kad federa- 
liniai teismai neturėtų tei
sės žmones bausti mirties 
bausme.

Minnesota panaikino mir
ties bausmę, sako kongres- 
manas. Jis studijavo FBI 
raportus apie atliktas kri- 
minalystes visose valstijose. 
Fraseris surado, kad ma
žiausia kriminalysčių buvo 
atlikta tose penkiose vals
tijose, kuriose mirties baus
mė yra panaikinta.

Vadinasi, sako kongres- 
manasj baudimas žmonių

Sako, suėmė devynių 
žmonių žudytojų

Iš North Battleford, Sas- 
katchevanos, Kanados, pra 
nešama, kad ten buvo su
imtas Ernest Hoffmanas, 21 
metų amžiaus vyrukas. Po
licija skelbia, jog jis būsiąs 
tas pats, kuris užmušė far- 
merių Petersonų šeimą — 
viso devynis asmenis-

E. Hoffmanas, sakoma, 
yra buvęs nesveiko proto 
ligoninėje, neseniai iš ten 
išleistas. Jei jis bus pripa
žintas užmušėjystėje kaltu, 
tai jam grės kartuvės.

Ernesto tėvas, sakoma, 
buvęs “labai padorus žmo
gus, priklausęs liuteronų 
bažnyčiai” ir ten gražiai pa
sižymėjęs.

IŠ anksto galvokime, kaip

straipsnis ir labai įdomūs 
šio kolumnisto išvedžioji
mai. Verta su jais susipa
žinti /

Lippmannas nurodo, kad 
mes turime vieną kelią, bū
tent “tęsti darbą už gali
mai didesnį taikų tarp 
Amerikos negrų ir baltųjų 
sugyvenimą ir bendradar
biavimą.” Šios dvi rasės 
“negali atsiskirti.” Nėra že
mės, į kurią negrai galėtų 
išsikelti. Jie taipgi negali 
atsiskirti čionai ant vietos 
ir sudaryti atskirą savo 
valstybę.

Negrai netoleruotų tokio 
atsiskyrimo, koks yra vyk
domas Pietinėje Afrikoje, 
ir Amerikos- baltieji tokio 
brutaljškumo nevykdys.

Todėl vienintelė išvada ? 
^Turime gyventi kartu, 
stengiantis padaryti santy
kius galimai svarbiausius ir 
tolerantiškiausius.” •

Lippmannas yra tos nuo
monės, kad baisiai klysta 
tie negrai, kurie žada savo 
tikslų siekti ginkluota jėga. 
Negrai, girdi, yra didelėje 
mažumoje — tesidaro apie 
10 procentų šalies gyvento
jų. Bet kokiame jėgos ar
ba ginklų išbandyme baltie
ji juos sutriuškintų. Tuo 
būdu, jo supratimu, bepro
tystė iš negrų pusės tuo ke
liu siekti laimėjimo.

Iš kitos pusės, “negrų 
nusiskundimai yra pagrįs
ti/" juos negalima atidėti, 
juos reikia tuoj spręsti.

Lippmannas mano, kad 
šios problemos branduolis 
yra tame, kaip išauklėti 
negrų jaunus vadus, ku
riais negrų masės pasitikė
tų ir su kuriais baltieji ga
lėtų sugyventi ir išvien dar
buotis. Tokie ekstremistai, 
kaip Stokely Carmichael, 
“kurie įsivaizduoja, kad jie 
nuolat turi kariauti su bal
tųjų dauguma, neturi atei
ties, apart tremties ar ka
lėjimo.”

Bet Lippmanno straipsnio 
bene svarbiausia vieta yra 
ta, kurioje jis kalba apie 
dabartinę" prezidento John- 
sono politiką ir rasių prob
lemą. Jis griežtai atmeta 
neseniai pareikštą nuomo
nę kad mūsų Amerika ga
linti ištesėti ir Vietnamo 
karą tęsti, ir spręsti rasių 
problemą. Tai neįmanoma, 
tai nesąmonė. Jis teisingai 
nurodo, kad dabar pirmoje 
vietoje Amerikos visuome
nės dėmesys nukreiptas į 
karą, o ne į vidinį socialinį 
klausimą. Viskas sukišama 
į karą. Viską praryja ka-

sys turėtų būti nukreiptas į 
kovą su skurdu čionai. Vi
sos lėšos turėtų būti nu
kreiptos į karą prieš skur
dą.

Čia Lippmanno išvada la
bai teisinga. Prezidentas 
tik apgaudinėja tautą, kai 
jis skelbia, kad galima kar
tu išspręsti abi problemas. 
Karas turi būti nutrauk
tas!

Bet lieka dar vienas svar
bus klausimas, kuriuo šis 
senas žurnalistas turi sa
vo įdomią nuomonę. Tai 
klausimas, ar galima šią 
Amerikos problemą išspręs
ti, laikas nuo laiko nume
tant bilijoną kitą dolerių 
negrams, gyvenantiems lūš
nose? Tai klausimas, ar iš 
tikrųjų mūsų didmiesčių 
getų klausimas yra tik neg
rų- reikalas? Jis atsako: 
NE! Tai mūsų visų bend
ras klausimas. Juk ne tik 
negrai sudaro mūsų bied- 
nūomenę. Milijonai ir mili
jonai ir baltųjų gyvena 
skurde. Reikia, girdi, mums 
griežtai įsitikinti, kad tai 
nėra mūsų problema tik 
almužnomis negrus ištrauk
ti iš skurdo, kad čia turime 
reikalą pakelti gyvenimo 
lygį VISOS biednuomenės. 
Čia, girdi, reikalingos griež
tos reformos.

Bet, žinoma, reakcioniš- 
koji Amerikos visuomenės 
dalis griežtai priešinga to
kiai reformai. Lippmannas 
vėl pliekia Johnsoną. Gir
di, prezidentas įsivaizduoja, 
kad kadangi jis vykdo 
Goldwaterio karinę politi
ką, tai. goldwaterieciai pa
remsią jo “didingosios vi
suomenės programą.” Nie
kė panašaus nebus!

Lipipmano išvada yra, kad 
šios p roblerhos; negalima iš1- 
spręsti; kada “tautos dė
mesys nukreiptas į užsienio 
karą,- kurio ji nesupranta ir 
kuriuo ji netiki.”
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APGAVYSTĖ AIŠKI
Iš Washingtono trys vy

rai — Aaron, Forbes ir 
Meselson — parašė laišką 
“N. Y. Timesui” (rugp. 28 
d.). Jie atstovauja “Coun
cil for a Livabale World.” 
Jie, mayt, yra griežti Viet
namo karo priešai.

Jie kalba apie būsimus 
Pietų Vietname “demokra
tinius” rinkimus. Jie pri
mena, kad tie rinkimai jau 
seniai sugalvota ir supla
nuota apgavystė.

Kodėl? Ogi todėl, kad 
kai buvo nominacijos, net 
septyni kandidatai buvo at
mesti. Vadinasi, kandida
tais palikti tik tie, kurie 
yra dabartinės militarinės 
diktatūros ir Amerikos ša
lininkai. Tai reiškia, kad 
Vietnamo žmonėms jokio 
pasirinkimo nėra.

Šitie vyrai smerkia ir vi
są Amerikos vyriausybę, 
kad ji šių rinkimų nepa
smerkia ir neatmeta. O juos 
vadinti “demokratiniais” 
rinkimais yra didžiausias 
pasityčiojimas iš demokra
tijos.

Teorija ir praktika
kad jiems beaugant kartu 
augtų ir religija.

Štai jauna pora augina sū
nų, kuris jau 9 metų am
žiaus, ir dvi dukreles, vie
na 6 metų, o kita 5 metų 
amžiaus. Kadangi jie re
ligijos nepraktikuoja, tai 
nei vaikų neprievartauja. 
Tačiau vieno iš jaunų tėvų 
motina kiekvieną sekmadie
nio rytą atkiūtina ir nusive
da tuos vaikučius į sek
madieninę mokyklą (Sun
day school)- 9-erių metų 
berniukui jau įbrukta į ran
ką biblija, gi mergytės dar- 
nemoka skaityti. Turėjau 
progą būti tuose namuo
se, tada kai ta bobutė 
parvedė vaikučius iš tos mo
kyklom žingeidavau, ko jie 
mokosi, arba ko juos moko 
Užklausiau didesnę mergai
tę, kaip jai patinka ir ko 
ją ten moko. Ji atsako, kad 
ji dainavo.

Bostono kardinolas Ri
chardas Cushingas yra pa
sakęs, “kada vargšas valgo 
paskutinį duonos kąsnį, jis 
neplanuoja kalbėti poterius, 
kuomet jau pabaigs-” Ką 
kardinolas norėjo tuo pasa
kyti? Jis norėjo painfor
muoti turtingąją klasę, ku
rią jis atstovauja, kad var
gas ir alkis yra priežasti
mi kovų. Taigi, reikia, kad 
jo gerbiama klasė prie to 
nedasileistų, kad ji numestų 
vieną kitą didesnį trupinį, 
arba...

Vienas labai įžymus dar
bininkų vadas pasakė kovo
tojams ir judėjimo vadams: 
“Kada eina kovos už dar
bininkų laimėjimą bei jų bū
vio gerinimą, palikim reli
giją nuošaliai.”

Nelyginsime Bostono kar
dinolo prie darbininkų va
dų, nors jis ir labai pagei
dautų,. bet sutiksime, kad 
jo priminimas apie vargšo 
paskutinį kąsnį duonos tu
ri kai ką panašaus su pa
tarimu nekliudyti religinių 
klausimų, kada eina kovos.

Jei kam atrodytų, kad re
liginė teorija yra už bied- 
nuomenę, tai reikia pažvelg
ti į praktiką, o ji yra ir vi
sais laikais buvo, už valdo
vus, už turčius, tik ji labai 
atsargiai įvyniota į dievo 
galybę, į dangaus karalys
tę, į pomirtinį kokį tai gy
venimą.

Religija, neturėdama nie
ko rimto pasiūlyti žmoni
jai^ siūlo pasakišką dan
gaus karalystę po mirties.

Istorikai prilygina religi
ją prie opiumlo. Žmogus, pa
ėmęs opiumo, jaučiasi, kad 
jam yra malonu skendėti 
fantazijoje, sapne, , vaiden
tuvėje, kuri nieko bendro 
neturi su tikrove, su bui
timi. Opiumas vadinamas 
nuodu todėl, kad laikui bė
gant jis sunaikina žmogų 
fiziškai ir protiškai.

Keista, kad į dievo galybę 
“tiki” kai kurie baigę aukš
tesnius mokslus. JN e j augi 
jie netikėjo tuo, ką skaitė, 
mokėsi, klausėsi. Nejaugi 
žmogus; galėtų tikėti “die
vo” pasaulio sutvėrimu?

Tada, kada buvo dievai iš
galvoti, mokslas buvo žemo 
laipsnio, viskas rėmėsi įsi
vaizdavimu, baime, paslap
timi. Baimė pranyksta, ka
da žinai kelią, kuriuo ke
liauji. ,

Kodėl, kai kurie, baigę 
aukštesnius mokslus, ‘ tiki 
viršgamtiška jėga, “sutver- 
toju dievu”? Todėl, kad ti
kėjimas yra opiumas. Vieną 
kartą į savo sistemą jo įim- 
siy tada jau be gydytojo pa- 
galboss nuo jo neatsipaląi- 
duosi.

Vienas religijos skelbėjas 
štai kaip išsitarė: “Duoki
te man netikinčių arba ti
kinčių dievu tėvu vaiką nuo 
7 metų amžiaus, kol jo sie
la stato klausimą, o aš jums 
grąžinsiu karžygį — dievo 
žodžio skelbėją.” Jis įsako 
tikintiesiems tėvams skie
pyti religiją į vaikų mintis,

nav u
ko.

) kokią dainelę tu dai 
ai?”

Jėzus mane myli,” atsa

išku, ne
toje skiepijama, 
ko "

T
Jėzaus.
aip, “duokite man nekal

tą sielą, o aš iš jos padary- 
dievo karžygį.”

Kaip girdima, tai tokios 
utės nesnaudžia ir Lie- 
oje ir kitose socialistinė

se valstybėse. Jos tempia 
o anūkėlius į bažnyčią, 
au į pirmją išpažintį, prie 

pirpios komunijos. O dar vė- 
, bobutės džiaugsmui, 
nytiškai susi tuokia ir 
žmiršta savo vaikus pa- 
<štyti.

siu

bob 
tuv

sav 
vėli

liai 
baz 
nei 
kri

Kaip sau norite, čia yra 
kas nors su mūsų jaunąja 
karta negero, kad, bobutei 
patenkinti, ta atgyventa lie
kama turėtų įsikraustyti į 
jų

Beprasmišk
Jau daugiau kaip mėnuo 

Nigerijoje vyksta pilietinis 
karas. Jis prasidėjo neužil
go po to, kai rytinė šios di
džiausios Afrikos valstybės 
sritis atsiskyrė nuo federa
cijos ir. pasivadina nepri
klausoma Biafros respubli
ka. Centrinė Lagoso vy
riausybė bandė • susigrą
žinti “atsiskyrėlę,” bijoda
ma, kad Biafros pavyzdžiu 
nepasektų kitos sritys ir ne
iširtų valstybė. Tačiau, kai 
nei politinė, nei ekonominė 
blokada nieko nepadėjo, te
ko griebtis ginklų.

Pradėdamas karą prieš 
vieną iš Nigerijos .sričių, 
centrinės vyriausybės vado
vas generolas Govonas tikė
josi, kad Biafros “miaišti- 
ninkai” bus tuoj pat palauž
ti- Tačiau greitai tuo teko 
nusivilti. Užgrobtų terito
rijų gyventojai ėmė bėgti į 
džiungles ir iš pasalų užpul
dinėti reguliarią kariuome
nę.

Žinios apie karo veiksmus, 
gaunamos iš Lagoso ir Biaf
ros sostinės Enugu, yra ga
na negausios ir prieštarin
gos, todėl susidaryti tikrai 
vaizdą gana sunku. Aišku 
tik viena, kad šis karas nie
ko gero negali atnešti nė

išv
Di

namus.
Dzūkelis

s karas
:žti iš Nigerijos naftą į 
žiąją Britaniją, o iš ki- 

toį mokesti už naftą žada 
keti Biafros režimui, ka- 

,:igi naftos gręžiniai yra 
s provincijos teritorijoje.

Taigi, užsienio valstybės ki
šimasis į Nigerijos reikalus 
dar labiau aštrina karinį 

if liktą.
Afrikos valstybės su neri

mu seka įvykius Nigerijoje, 
irasdamos, kad jie nieko 
ro negali atnešti nei šiai / 
lai, nei visam žemynui.

V. Petkevičienė
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Pas Ramanauskus
Pažangiųjų mūsų tautie- " 

čių linksma sueiga ir šau- - 
nūs pietūs draugų Rama- ’ 
nauskų sode, Sellersvillėje 

jgsėjo 3 d. Dabar tik ger- .. 
imi puikių parengimų 
ėgėjai turi gerai įsitėmy- .. 
dar kartą nurodytą kel- 
dį, kurį daugelis pamirš-

bi 
m 
ti 
ro 
ta.

mirtimi UŽ atliktus nusižen- kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
gimus, kriminalysčių skai- rudeni Laisvės vaju gavimui 
čiaus nesumažina. 1 nauw skaitytoj^.

ras.
O, girdi, turėtų būti prie

šingai. Didžiausias dėme

Washington. — Čia įsi
kūrė Demokratų partijos 
veikėjų komitetas už tai, 
kad senatorius Kennedis 
būtų 19(58 metais draftuotas 
kandidatu JAV prezidento 
vietai. Nes, šakė jie, jei Ken- 
nedžio nestatysime, tai pre
zidentinius rinkimus ląimės 
respublikonai.

Šis komitetas reikalauja, 
kad Johnsonas, kai tik baig
sis dabartinis jo terminas, 
pasitrauktų iš prezidento 
vietos ir eitų sau šalin.

Važiuojant per Philadel- 
pliją, gerai važiuoti tiesiai - 

Broad St. iki pasieksite 
enton Avė., kuri randasi • 
ie 6200 North. Sukite į .: 
irę ir ten važiuodami .ra- j 
;e kelią 309, kuriuo ‘tie- ; 

šiai įvažiuosite į miegelį »
Į Sellersville. Pervažiavę til- . .- 

netoliese rasite kelią • •
Sukite į kairę, k u r >

St 
ap

vienai iš kariaujančiųjų pu- kji: 
šių. Spėjama, kad jis gali šit
užsitęsti ir galutinai sužlug
dyti valstybę, kurioje vy-1 
rauja genčių nesantaika, 
netvirta ekonomika ir fi
nansai.

O ju!k Nigerija turtinga 
šalis. Jos gelmėse yra ne
maža turtų, o naftos telki
niai, esantys rytinėje pro
vincijoje, patraukia ne vie
nos užsienio valstybės dė
mesį. Ypač susirūpinusi 
Nigerijos nafta Anglija, 
kuri prisibijo, kad dėl arabų kampanijos busu, kuris iš 
šalių blokados gali tekti ap- i ei-— 12 ----- 1—1 221.
riboti benzino vartojimą. 
Iš vienos pusės Wilsono vy
riausybė siekia, k a d Lago
sas panaikintų draudimą

v<^, 
563.
Texaco gasolino stotis, ir . 
pavažiavę virš poros mylių ą 
airėje matysite farmėrską ..į 
aliuką Lonely Rd., ir už 
usantrų varsnų rasite Ra- j 
anauskų sodą.
Neturintiems galimybių * 

įvažiuoti automašino mis ***

k;
ki
P'
m

n
ghlima važiuoti Trailways

Lietuvos styginis kvartetas lietuvių dienoje, Montrealyje

na • iš Terminal 13th ir •' 
rch Sts. 7, 9, 11 vai. ry- 
i. Bušo šoferiui pas^yki- 
>, kad norite išlipti \/rie ‘ 
Washington House- Ten ga- ' 

lima pasišaukti taxi, kuris •* 
grupei pigiai kainuoja. 4

Taipgi grupė iš keleto as
menų gali telefonu pa-, 
šaukti Ramanauską, kuris .2 
mielai atvyktų savo limozi- 
nu parvežti svečius į pa- 
rengimą. Jo telefonas 257- 
7444.

Dabar tik pageidaujama *. 
šilto ir giedro oro užbaigi
mui vasariniu sąsh^dJAų. • ■ 
Nepasivėluokite — pietūs! 
bus duodami 1 vai.

“L” Reporteris *
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RAŠTAI

A
is liftai laukiama 
zra “Daile.” Tai 
•ietuvos dailininkų 
ar kaip pavadinsi- 
nys nėra mėnesi
us ir matinis. Dai- 
ypatingi žmonės: 
i savo leidinį kaž 
eguliariai, — ma- 
pas juos atsiran- 

igos ir noro.
j “Dailę,” išleistą 
lis. Pavadinimas 
įprastas: “Dailė— 
aulptūra, grafika, 
dailė.”

j dailininkai apdo- 
us jau devintąja 
) kadangi šie me- 
liliejiniai, tai ir 
iri ryšku ir gražų 
i atspalvi.
3 ar kaip kitaip 
ne teina anie 70 
dailininkų darbu: 
;, grafikos. alieii- 
mosj^s dailės kū
ną. žinoma, ir įdo- 
ipsniu- Vis anie 
» tai. ką šiandien 
sietuvos dailinin

ką iie dirba, jų 
vzdžiai- 
įdomino įžanginis 
) strainsnis. Kas 
s, — aš nežinau.

gerai nusimano 
anie tai. kas nū- 

siai Lietuvos dai- 
omina.
lailės sritys,” ra
mi nemaža nasie- 
mku. kuriai iš iu 
r m e n y b e , nes 
savain snrendžia 
; kūrybos klausi- 
sri^įu šiandien 
pirmauja? S. Ju- 
tyt, nedrįsta pa-

I L E

je šiandien anie 
sunku nasisakvti. 
mus. užpyks kiti. 
*atūroje, tain ir 
atikai esti labai 
dažnai tiesiog to- 
čiam nuo lietuviš- 
nio darbo asme- 
i nėra lengva su- 
pasisakvmus. O 
įsisakvti — atvi- 
iališkai. Prisipa- 
ie Lietuvos rašy
bą aš, skaityda- 
įzij as. kai kada 
1: ar ^ritikas tam 
fra giria, ar ją 
ukiu/fvis laukiu 
yadų.
teisingiausia bus 
etuvos daile bei 

pažiūra, kuria 
javo straipsnyje 
įtosios knygos 
straipsnio auto
sioms.
i grafika jau se
is kūrybinio bran- 
Uidien grafikai 
ihiame gyvenime 
llj barą.” 
taip ir bus. Lie
ka — pati didžio- 

dailinį^kų “at- 
atyš žymiausieji 
V. Jurkūnas. J. 
I, A. 'Kučas. Prie 
i: A. Makūnaitė, 
ivičius. V. Va
lkus, R. Gibavi- 
dinauskas ir kt. 
1 būt bus Lietu- 
i s t a i. kaip A- 

Morkūnas, A.
į. S. Kazimierai- 
istai savo kūry- 

nemaža dėme- 
besilanka n č i u 
ion'tWaHje Ta- 
iaviljone.
/ tain pat žengia 
nj Lietuvoje. S. 
' pabrėžia, šaky-

damas, kad skulptorių kūry
ba “reikalauja daug dar
bo ir jėgų. Šiandien jų dirb
tuvėse jau matyti kūrinių, 
skiriamų V. Lenino gimimo 
šimtosioms metinėms. V. 
Lenino atvaizdą yra kūrę 
jau daug žymių dailininkų, 
ir pasakyti ką nors naujo 
nepaprastai sunku. Visus 
džiugina G. Jokubonio pa
stangos sukurti orginalią V. 
Lenino skulptūrą...”

G. Jokūbonio “V. Lenino” 
modelio fotonuotrauka tel
pa šiame leidinyje, antra
me puslapy.

“Reikia džiaugtis.” rašo 
S. Jusionis, “kad Dailininkų 
sąjungos gyvenime jaučia
ma kūrvbinga darbo atmos
fera. nėra subjektyvaus be- 
specialinio vadovavimo iš 
vidaus.”

Džiaugiasi dailės kritikas, 
džiaugiamės tuo ir mes visi, 
net ir toli nuo Lietuvos Dai
lininkų sąjungos gyvenan
tieji.

“Dailėie” teina ir kitu 
svarbiu strainsniu. kain tai: 
J. Umbraso “Jubil i e j i n ė 
Pabaltiio Dailės n a r o d a 
Maskvoie.” K. Bogdano — 
“Didžiojo Snalio ppnkiasde- 
šimtmetis artėia.” “K. 
Čerblėno — “Liaudišku m o 
nroblenfos šių dienų dailė
je.”

G. Jokū bonis rašo anie 
skulptorių Juozą. Kėdainį, 
P. Galaunė — anie tapytoją 
Justina Vienožinskį.

Tenka pareikšti norą, kad 
dešimtasis “Dailės” nume
ris pasirodvtu dar šiais me
tais, nes tai jubiliejiniai me
tai. Nekantriai lauksime!

Trumpa santrauka ir kū
rybinių darbų, telpančių 
šiame leidinyje paminė j i- 
mai-aprašymai knygos gale 
telpa anglų, rusų, prancūzų 
ir vokiečių kalbomis.

Leidinio redakcinę komisi
ją sudarė: P. Gudynas (at- 
sakomingasis redaktorius), 
V. Jurkūnas. J. Kėdainis, A. 
Kučas, J. Kuzminskis, V. 
Mackevičius ir V- Uloza. 
Redaktorė I. Maciūnaitė, 
meninis redaktorius ir su- 
darvtojas Ed. Jurėnas, 
techninis redaktorius — V. 
Zdancevičius, korektorė T. 
Ališkevičienė.

Visa tai paminime, ka
dangi “Dailės” num. devin
tasis, iš tikrųjų, yra labai 
įdomus, patraukiąs, tiesiog 
sužavįs leidinys.

Apie Tarybų Lietuvos dai
lininkus ir jų darbus mes 
labai mažai terašome, gal 
dėl to. kad jų “gyvų darbų” 
parodose ir m u z i e j u o s e 
mums labai retai tetenka, 
matyti, jais gėrėtis.

Tegu mielieji Tarvbų Lie
tuvos dailės korifėjai žino, 
jog tai yra ne dėl to. kad 
mes jų negerbiame, neįver
tiname, <o dėl to. kad labai 
maža amerikiečiu lietuviu 
tegali iu originale kūryba 
pasigrožėti, n a s i d ži augti, 
pasididžiuoti. Rojus Mizara

Kokio laukiama derliaus 
Lietuvoje?

Girdi, jau plaka dalgį. 
Svyra sunki, geltona rugio 
varpa. Jau ateina rugiapiū- 
tė. Pats sunkiausias ir pats 
maloniausias žemdirbiui 
metas.

Todėl jam ir ruošiamasi 
rūpestingai, iš anksto. Kad 
nereikėtų lakinti šunų, kai 
teks eiti medžioti.

Išplaka, išpusto dalgį, 
kaip skustuvą ir pakabina 
pastogėn. Tegul sau kaba— 
po savaitės bus reikalingas.

O paskui žemdirbys nesu
silaiko. Eina į lauką pasi
žiūrėti, pasiklausyti, kaip 
javas brandina grūdą, kaip 
krauna jį į varpą — vieną 
prie kito, šitoks platus tas 
kolūkio laukas. Kiek akimi 
aprėpsi. Ir žmogus visai ne
sijaudina, kad dalgis tik 
vienas. Kiek gi to piovimo? 
Dalgiu — vos viena pra
dalgė aplinkui. Visa kita— 
kombainu, kuris ir už šim
tą dalgių spartesnis, o 
drauge ir kuliamoji: vežk 
grūdą ir tiesiai iš lauko į 
džiovyklą, o iš jos — {aruo
dą. Į patį talpiausią aruo
dą, kuris kada nors buvo 
šioje apylinkėje. Mat, už
pernai, 1965 metų vasarą, 
kada laukuose pribrendo 
rekordinis derlius, aruodus 
teko kaip galima daugiau 
praplatinti ir pagilinti. Per
nai jie ne iki pat viršaus 
užsipildė: blogas pavasaris 
išgadino apie trečdalį žiem
kenčių. O šiemet? O šie
met vasarėlė — kaip reta— 
šilta, vaiski, naši.

Žemdirbys sustoja ir gal
voja — užteks jam anų, re
kordinių metu aruodų, ar 
vėl teks gilinti juos ir pla
tinti.

— Ar bus pilni aruodai?
— klausimu į klausimą at
sako Lietuvos Žemės ūkio 
ministerijos žemdirbystės 
valdybos viršininko pava
duotojas Algirdas Motiejū
nas. — Man atrodo, kad 
pripildysime. Neseniai va
žinėjau po kaimus. Žiūrė
jom. kaip ruošiasi darby
mečiui, ka žada laukai. To
dėl ir galiu pasakyti: bus. 
Buvau Kėdainiuose, Dotnu
vos eksperimentiniame ū- 
kvje, jūs pamatytumėte, ko
kie mišiniai subrendo — 
kaip gyvas tokių nebuvau 
matęs. Žemdirbiai, seni ir 
prityrę, sako: po 500 cent
nerių* iš hektaro pripul- 
sią. Įsivaizduojate? Kitą 
dieną važiavau pro Valki
ninkus, tą smėlių kampelį
— žiūriu, miežiai, bulvės — 
net juodi. Gera vasara, ge
rai patręšiama, tai ir už
auga.

— Kokio derliaus laukia
te visos Lietuvos mastu?

—' Žiema ketinome susi
laukti po 14—15 centnerių 
grūdinių kultūrų iš kiek
vieno hektaro. Bet žiema 
pasitaikė labai gera. Geras

ir pavasaris, vasara. Da
bar tikimės prikulti nema
žiau kaip po septyniolika.

— .Tai daugiau, negu ge
riausiais 1965 metais? Kuo 
tai paaiškinti?

— Taip, truputį daugiau. 
1965 metais visuose Lietu
vos ūkiuose prikūlėme 16.2 
centnerio grūdų iš hektaro. 
Šiemet pasėliai dar geriau 
atrodo. Kuo tai paaiškinti? 
Rūpestingu ūkininkavimu. 
Daugelis žemių jau melio
ruotos, duodame daug trą
šų, ypač savojo Jonavos ga
mybos amoniakinio van
dens, turime daug ir geros 
technikos — traktorių, sė
jamųjų, kombainų, džiovy
klų. Visi darbai nudirbami 
greitai ir gerai. O tuo pa
čiu vis mažiau bepriklauso
me nuo gamtos užgaidų. 
Štai pernai buvo blogi me
tai, žieminių kultūrų be
veik neturėjome, o aruodai 
vis vien nebuvo tušti. Pa
šė jome daugiau vasarojaus, 
ir kiekvienas arimų hekta
ras pribrandino neblogą 
derlių — tik pusantro 
centnerio mažiau, negu pa
čiais geriausiais — 1965-ai- 
siais metais.

— Tai šiemet ne atsitikti- 
tinai tikimės pačio geriau
sio derliaus, geresnio ir už 
1965-uosius?

— Žinoma. Jeigu kas ant
ri metai aruodai eina pil- 
nyn, argi tai galima vadin
ti atsitiktinumu? Visa tai 
ūkininkavimo, gero, rūpes
tingo ir išradingo ūkinin
kavimo, pasekmės.

— štai turiu 1939 metų 
Lietuvos žemdirbystės sta
tistinius duomenis. Ka ga
lėtume į tai pasakyti?

—Įdomu palyginti. Kokių 
kultūrų tada geriausias 
derlius užderėjo? Štai — 
miežių ir kviečiu. Pirmųjų 
iš hektaro prikulta po 12,1 
centnerio, o žieminių kvie
čiu — 13,5 centnerio. Ir tai, 
kaip žinoma, pačios našiau
sios to meto kultūros. Da
bar gi, kaip minėjau, der
liaus — visų kultūrų — net 
vidurkis žymiai didesnis 
(užpernai — 16,2 cnt iš he
ktaro, pernai — 14.8). O, 
va, miežių pernai iš kiek
vieno hektaro gavome po 
21.5 centnerio. Tai matot, 
kaip išeina.

Egidijus Baleišis

Elizabeth, N. J.
Singer Co. paleidžia 500 

darbininkų-
Diehl Co., Finderne, N. J., 

taipgi mažina darbininkų 
skaičių.

New Jersey Central Rail
road subankrutavo. Resy- 
veris-paėmė visą geležinke
li.

Darbai mažėja, o gyven
toju skaičius didėja. Kadai
se Elizabethe buvo 114,000 
gyventojų, o dabar priskai- 
toma 117.000.

Laureatas V. Blėdžius
Ar teko girdėti apie J. 

Grušo dramą “Adomo 
Brunzos paslaptis”? Ją pa
statė Panevėžio dramos te
atras. Sakoma, kad tai ypač 
būdingas režisieriui V. Blė
džiui spektaklis. Gal ir sun
ku būtų ji nusakyti, reiktų 
ištisos studijos apie šio tik
rai didelio menininko darbą. 
Vaclovo Blėdžio pastaty
muose, jo sukurtuose vaid
menyse susiduriame su sa
votiška maniera — nieko 
primygtinai neakcentu o t i, 
nepateikti žiūrovui išbaigto 
savojo sprendimo, o leisti 
veiksmui vystytis natūra
liai, laisvai ir tame veiksmo 
vystymesi plėsti veikalo idė
ją, giliai paliesti žiūrovo 
protą ir širdį.

Panevėžiečiai seniai pa
mėgo šį menininką, tokį išti
kimą gvv e n i m o tikrovei, 
mokanti atrasti savo liniją 
kiekvi e n a m e spektaklyje, 
filme, vaidmenyje.

Jis ir gyvenime toks: 
mąslus, ieškantis, gilus. Ga
li šnekėti apie ką nori: te

atrą, knygas, rašytojus ar 
tarptautinius įvykius — vi
sada jausi šalia dėmesingą, 
nusimanantį pašnekovą, su
gebantį jam vienam težino
mais takeliais įsiskverbti i 
žmonių vidaus pasaulį, su
rasti žmonėse tai, kas ki
tam visai neįžiūrima.

Ne tik Panevėžyje, bet ir 
Vilniuje, ir Kaune daugelis 
pažįsta šį neaukšto ūgio 
žmogų, tarsi apsunkusia 
mintimis galva, giliomis, 
skvarbiomis akimis. Susiti
kęs su žmonėmis, jis ras 
gerą žodį, apdovanos 
šiltu žvilgsniu, tarsi ieško
damas tavyje kažko, kas 
paskui lyg medaus lašelis 
Pžpildvs vieną meninio ko
rio akute, padės išaugti 
naujam liaudiškam perso
nažui ar spektakliui.

Malonu kad šis n/eninin- 
kas u ž Indriūno vaidmenį 
filme “Laiptai i dangų” šie
met apdovanotas respubli
kine prenįija.

J. žakaitė

Worcester, Mass.
Labai miela buvo rugpjū

čio popietę praleisti Irenos 
ir Ričardo Janulių gražioje 
rezidencijoje — Ričardo 
gimtadienio proga. Dalyva
vo mūsų gerieji veikėjai 
Marijona ir Jonas Petkūnai, 
Katriutė ir Pranas Ausie- 
jai, Helena Žilinskienė, He
lena ir Jurgis Smitai ir Al
bertas Daukšys su žmona. 
Tai buvo suprizas Ričar
dui gimtadienio proga, su
rengtas mūsų mylimu drau
gių ir draugų veikėjų.

Čia susitiko trys prezi
dentai: Jonas Petkūnas — 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
prezidentąs per daugelį me
tų, Ričar 
prezidentas ir Albertas 
Daukšys — Aido choro pre
zidentas.
linkėjome 
liui ilgiau 
katos. k a 
Apie LDS 
ir daug parašo “Tiesoje.

as Janulis — LDS

Visi bendrai pa- 
Ričardui Janu- 

sių metų ir svei- 
d LDS stiprėtu, 
jis labai rūpinasi n

Gyvenimo prasmės ieškotojas

*) Skaičįuojama dvigubais cent
neriais (100 kg)

Lietuvių įpublikos dalis koncerte lietuvių < dienoje,,-Monte

Katalikiškos b a žnyčios 
užsiima su bingo. Prizus 
skiria po $1,000, tai turi bū
ti ir geros pajamos.

Aplankiau Walterį Žuką. 
Jis pereina per kambarį tik 
su krukiais. Kojos kaulas 
trūkęs. Sako, ims daug lai
ko kol sugis.

Žukas gydosi namie. 170 
Elmora Avenue, Elizabeth, 
N- J.

Linkiu Walteriui greit pa
sveikti. <

Ukrinas

Ragausko 60-čiui pažymėti
Suėjo šešiasdešimt metų 

rašytojui, plačiai žinomam 
ateistui Jonui Ragauskui, 
kurio kūrinius gerai pažįs
ta visi Lietuvos žmPnės. 
Dauguma klausėsi ir jo pa
skaitų, su kuriomis rašyto
jas ne kartą apvažinėjo vi
są Lietuvą. Į rašytojo pa? 
skaitąs visada prisirinkda
vo pilnutėlės salės klausy
tojų. Vienus traukė smalsu
mas išgirsti, kaip buvęs 
kunigas drįsta neigti paties 
dievo buvimą, kitus — no
ras sužinoti tiesą apie reli
giją, trečius — pasiryžimas 
sugriauti jo argumentus.

Bet tiesos sugriauti ne- 
įmenama. Painų, pilną 
prieštaravimų ir ggyveni- 
mo prasmės ieškojimo ke
lią nuėjo J. Ragauskas.

1 Baigęs Panevėžio berniu-i 
kų gimnaziją, Jonas Ra
gauskas įstojo i Kauno Uni
versiteto lietuvių literatū
ros, pedagogijos-filosofijos 
fakulteta. Norėdamas būti 
labiausiai naudingu žmogu
mi, jis pasirinko pedagogo 
profesiją. Artimiau susipa
žinęs su; studentais ir Kau
no inteligentija, pamatė, 
kad daugelio žmonių idealas 
vra sotus gyvenimas gera 
alga, dvaras. Tik tiek. Di
desniu troškimu jie neturė
jo ir visu mažiausiai rūpi
nosi kitais. Jonui Ragaus
kui buvo ne pakeliui su jais. 
Prieš pat valstvbinius eg
zaminus iis metė universi
tetą. istojo į kunigų semi
narija.

Trylika su puse metų Jo
nas Ragauskas vilkėjo ku
nigo sutana- Jis uoliai stu
dijavo bibliją, šventąjį raš
tą, atkakliai ieškoio žmo
gaus būties paslančių. Be
ieškodamas įsitikino, kad 
žmogus vra gamtos dalelė, 
kurią kiekvieną akimirka ir 
visa gyvenimą sąlygoją 
gamtos dėsningumas, pra
dedant io užuomazga ir bai
giant mirtimi.

Būdamas tiesios, drąsios 
prigimties žmogus. Jonas 
Ragauskas atsisakė kuni
gystės, viešai pareiškė : 
“Jokio dievo nėra.. Jokio po
mirtinio gvvenimo nėra. 
Žmogus turi tik viena gyve
nimą čia žemėie. Bėdnie, ne
laimėje, visada pasikliauki
te tik savo pačių jėgomis.”

Jo knygos “Ite missa

ėst,” “Nenoriu dangaus,” 
“Anuo metu,” straipsniai 
periodinėje spaudoje, pa
skaitos verčia daugeli reli
gingų žmonių susimąstyti, 
ieškoti tiesos, padeda išsi
ugdyti mokslinį požiūrį į 
mus supantį pasaulį. Be to, 
Jonas Ragauskas iš sveti
mų kalbų išvertė daugelį 
ateistinio turinio knygų, 
autoriai su moksline filoso
fija snrendžia. painius žmo
gaus būties klausimus.

Sunki liga pribloškė Joną 
Ragauską, bet jis nesugniu
žo. nepuolė atgailauti ar 
ieškoti paramos aukštybėse. 
Ne. Rašyto jas-ateistas šio
mis dienomis istojo i TSKP 
nariu eiles, skuba užbaigti 
naują knygą “Agnus Dei.”

A. Prėskienienė

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugi os kultūrinis pik
nikas ivyjks rūgščio 3-čia 
Olvmpia
šiame pikhike bus jau pas
kutinė dai 
ria atliks
Sabaliauskas. L Janutiene, 
H. Janulwė-Smith ir Alber
tas Dauk^vs, kuri jau se
niai girdėiome. Jis gal ir 
duetą su Irena sudainuos.

Laukiame daug svečiu.

narke. Tu r būt

i nu programa, ku-
O. Dirvelienė, J.

Chester, Pa.
Vietinė spauda rašo, kad 

retkarčiais pasitaiko netikė
tų nelaimių su povandeni
niais laivais (submarinais). 
Kai per giliai nusileidžia ir 
atsigula ant marių dugno, 
vanduo tiek laivą suspau
džia, kad net visa įgula žūs
ta.

Valdžios įstaigos jau se
nokai rūpinasi surasti iš 
tokių nelaimių išeiti. Dabar 
susirado gerus inžinierius 
ir sudarė planus, kaip to
kius laivus pasiekti marių 
dugne ir juos su visa įgula 
išgelbėti. Buvo priduoti pla
nai Sun Shipbuilding and 
Dry Dock Co., kuri sutiko 
pastatyti tokius povandeni
nius laivus, kaip malūnspar
niai, kad jie galėtų tiesiai 

■leistis į marių dugną ir su
radus nuskendusį laivą iš
gelbėti. Dabar užsakyti du 
tokie laivai, kurie kainuos 
arti trijų milijonų dolerių.

Jeigu pasirodytų, kad to
kie laivai-keltuvai būtų sėk
mingi, tai išradimas būtų 
naudingas. Prie jų statybos 
geras darbininkų skaičius 
turėtu darbo ir darytų sa
vo šeimoms pragyvenimą ir 
tuomet pačiai valstybei bū
tų daugiau naudos.

Jeigu valstybės pareigū
nai daugiau rūpintųsi apie 
civilinius darbus, tuomet 
būtų visiems daūgiau nau
dos ią būtų galima daugiau 
pagerinimų surasti.

i - A. Lipčius

Bridgeport, Conn.
Prieš apie porą savaičių 

buvo “Laisvėje” pranešimas 
iš Waterburio, kąd LLD 28 
kuopa rengia pietus. Tai 
bus paskutinis parengimas 
atvirame ore.

Jame žada d a 1 v v a u t i 
būrys bridgeportiečių. Ra
giname ir kitų miestu lietu
vius skaitlingai dalyvauti. 
Parengimo pelnas skiria
mas spaudos naudai., o mū
sų spauda yra geriausia 
priemonė kovai už geresni 
rytoiu.

Viliuosi, kad šiame pa
rengime dalvvaus visi geros 
valios žmonės.

Parengimas bus rugsėjo 
17 d. draugu Vaitiūnu Gra
žiame sodelvie. po gražiais 
medeliais.
darni pirnfe valanda.

Pietūs bus duo-

J. Strižauskas

Sudbury, Mass
kam ja Šabanskie- 
evičiūtė), sulau
ktų, gimusi Lie- 
Lešiškių valsčiuje,

Mirė Ste: 
nė (Redki 
kusi 74 n 
tuvoje, Or 
Žalojo kaime. Į šią šalį at
vykusi pri

Palaidot
Paliko 1

Juozą Šabanskį, vieną duk
rą ir vieną 
dę). Taipgi
lį, gyvenanti Pennsylvani- 
nijos valst 
Redkevičių

Ji buvo 
Kai buvo 
karves ir 
suspaudė ' ‘Laisvės” 
kams May nardė.

Dabar męs galime tik pa
linkėti jai 
bės Sudbu

aš virš 50 metų, 
i rugpjūčio 26 d. 
Aidinčius vyrą

sūnų (abu yra ve- 
i paliko vieną bro

joje, Aleksandrą

malonaus 
jaunesnė, 
ne vieną

būdo, 
laikė 
sūrelį 
pikni-

ramios amžiny- 
io žemelėj-

J. Gaidys

Susipažinhite su vidurvaka- 
riuose lietuvių veikla, skaity
kite dienrašti “Vilni”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill
merata $10 metam®.

60608. Prenu-



4 psL Penktadienis, Rugsėjo (September

“Laisves” skaitytojo 
Lietuvoje komentarai

Ko nepaminėjo Br. Raila
Viename iš paskutiniųjų 

“Laisvės” numerių, skyre
lyje “Krislai” buvo išspaus
dinti komentarai, kaip “va
duotojas” Bronius Raila 
garbina buv. buržuazinės 
Lietuvos prezidentą Anta
ną Smetoną- Ir kaip jis 
liaupsina, lyg varną tepda
mas baltais dąžais, siekda
mas padaryti jį baltu taikos 
balandžiu. Jis ir gėris ir 
grožis, saikas ir drąsa, tei
singumas ir pamaldumas.

Šitomis tauriomis savybė
mis Raila mėgina lietuvių 
tautos pasmerktą, nuo jos 
bausmės pabėgusį fa- 
š i s t i ni diktatorių pakel
ti į tauriųjų lietuvių gretas, 
kad nors dalinai nuplovus 
nusikaltimų dėmes. Tačiau 
Bronius Raila nepaminėjo 
vieno, kaip Smetona iš tik-i 
rųjų vadovavosi saiku ir 
teisingumu, padedant pana
šiems asmenims į jį, eng
damas lietuvių tautos darbo 
liaudį.

Tegu kalba dokumentai
Jį, kaip vadinamąjį tau

tos vadą, labai gerai cha
rakterizuoja Šiaulių rajono 
ateizmo muziejuje esantys 
dokumentai, gauti iš vienos 
bažnyčios klebono.

Kada 1930 - 1931 metais 
tautininkai apribojo gana 
aktyvią katalikiškųjų atei
tininkų-katalikų bažnyčios 
avangardo valstybinei val
džiai užgrobti — veiklą, 
dvasiški j a, jų rėmėjai ir ak
tyvas sujudo. Aukštoji dva
sininkija, naudodama jėzu
itiškus metodus, kad tikslas 
pateisintų priemones, sukė
lė ant kojų parapijų kle
bonus, pavasarininkus, at
eitininkus, tikinči uosius, 
kad šie įsijungtų į bendrą 
protestą už “tikėjimo lais
vės suvaržymą.” Sau pajun
gė ir diplomatus, net Sme
tonos prieš, Hitlerio agen
tą, Voldemarą. Ir šioje baž
nyčios dvikovoje su tauti
ninkais atsiskleidė katalikų 
bažnyčios tikrieji tikslai ir 
buržuazinės' valdžios vadi
namasis demokratiškumas, 
tikrasis Smetonos veidas.

Klerikalų tikslai
Reikšdamas protestus Ka

talikų Veikimo Centras 
Kaune, leido rotatoriumi 
daugintus aplinkr a š č i u s, 
raštus, biuletenius, nurody
toms priešą, Hitlerio agen- 
bažnyčios aktyvui ir kt-, 
juose nubrėždamas prieš
valstybinės veiklos gaires. 
Juose aiškiai ir nedvipras
miškai buvo išdėstyti baž
nytinės valdžios reikalavi
mai. Štai 1930 m. gruodžio 
11 d. KVC Vyriausiosios 
valdybos biuletenyje tarp 
kitko nurodoma, kad katali
kų akcija Pijaus XI žo
džiais kalbant, yra “katali
kų pasauliečių dalyvavimas 
hierarchiniame apaštalavi
me religiniams ir dorovi- 
nams principams apginti, 
sveikam ir geradingam vi
suomeniniam veiksmui iš
plėsti, po valdžia katalikų 
hierarchijos, šalia ir viršum 
visokių politinių partijų, 
kad pagaliau būtų realizuo
tas katalikiškas gyvenimas 
šeimoje ir visuomenėje.”

Kad šito pasiekus, Lie
tuvos Katalikų Veikimo 
Centras turi tikslą:

“... krikščioninti šeimą, 
mokyklą, spaudą, ginti vie
šąją dorovę, ginti bažnyčios 
teisę ir laisvę, spręsti krikš

čioniškoje dvasioje sociali
nes problemas, įkvėpti 
krikščionišką dvasią įstaty
mams ir įstaigoms.”

Aiškiau pasakyti negali
ma. Katalikų dvasininkijai 
keletą metų padirbėjus pa
gal šią programą su tikin
čiaisiais, lietuviškieji tauti
ninkai būtų savo< valdžią 
tematę tiek, kiek yarna sū
rį, kurį lapė nusinešė.

Puodas katilą vanojo
Taigi pastarieji susigrie

bė, kad nors dalinai pri
spaudus laputei uodegą. Ir 
tada katalikų bažnyčios hie- 
rachija, atvirai puldama 
tautininkus ir jų šefą Sme
toną, jį apnuogino, parody
dama tikrąją padėtį Lietu
voje, kokais pagrindais fa
šistai ją valdė ir t. t.

1931 m. birželio mėn. 10 
d. iš Ženevos A. Smetonai 
diplomatinis darbuotojas J. 
GABRYS parašė laišką. Šis 
laiškas KVC buvo padau
gintas ir išplatintas visose 
parapijose, kad klebonai su
pažindintų aktyvą su jo tu
riniu, kuris palankus baž
nyčiai, Gabrys, puldamas 
Smetoną už ateitininkų 
veiklos apribojimą, jam at
virai priekaištauja už ne
teisėtą valdžios užgrobimą, 
bet kokios demokratijos pa
niekinimą. Jis rašė:

“Tamsta, kalbėdamas apie 
gruodžio 17 d. įvykį (fašis
tinis 1926 m.* perversmas, 
kai buvo sušaudyti 4 komu
nistai — A. M.), sakai, kad 
prezidentas pasiėmęs atsa
komybę pertvarkyti valdy
mo formą, sutvarkyti vals
tybės gyvenimą ? Gerai. 
Bet ar ištesėjai? Ar vie7 
toje sutvarkyti nesuardei 
valstybės gyvenimo ? Ar 
Lietuva, vengdama gruo
džio 17 dienos anarchijos iš 
apačios, netapo auka anar
chijos iš viršaus.

Ar užmiršai Tamsta są
lygas, kuriomis Tąmstai 
gruodžio 17 d. buvo paves
ta valdžia? Ar nepasiža
dėjai, ar neprisiekei Tams
ta šventai saugoti Konsti
tuciją (1920 m.) . . . Ar, 
skelbdamas Seimo paleidi
mo dekretą 1927 m., nepa
skelbei sušauksiąs naują 
Seimą atskiru dekretu? Ar 
sušaukei naują Seimą 5 m. 
bėgyje? Ar nesijauti Tams
ta apgavęs tautą? Ar 
Tamsta vienu plunksnos 
brūkštel ėjimu,, naikinda
mas senąją Konstituciją ir 
skelbdamas naują (1928 
m.), nes i j a u t i nusikaltęs 
prieš įstatymus? Bet pa
skelbęs naująją, savąją 
konstituciją, ar ją vykdai? 
Ar netiesa, ką svietas sa
ko, kad Tamsta laikaisi įsi
kibęs į 63 veikiančius kon
stitucijos str., idant bet ko
kia kaina nepaleisti val
džios iš savo rankų, nors 
tai būtų ir Lietuvos nepri
klausomybės praradimo 
kaina? Ar nesijauti Tams
ta, kad statydamas save 
virš įstatymų, pastatei sa
ve už įstatymų?

Ar Tamsta, sakyd amas 
ta u t i n i n ik ų suvažiavime, 
kad vienas valdai ir vienas 
atsakysi prieš tautą, iš tik
rųjų manai ir esi pasiruo
šęs “atsakyti prieš tautą” 
už visus savo darbus?

Ar Tamsta manai, kad 
valstybės prezidentas, kuris 
rinktas 3 metams ir išėjus 
tam laikotarpiui, nebuvo 
vėl iš naujč išrinktas gali

valdyti tautą be mandato?..
...Ar nejauti Tamsta,

kad atėjo valanda pasi
traukti Tamstai iš mūs tau
tos kelio?” '

'Šios iš Smetonai diplo
mato Gabrio rašyto laiško 
paimtos kelios eilutės pa
rodo, kaip jis valdė ir tvar
kėsi.

Tai Raila pamiršo
Apie tai ir privalėjo kal

bėti ponas Raila, prisimin
damas “ištikimąjį” patrio
tą, kuris mėgo grožį, saiką, 
teisingumą ir t. t., bet ne
mylėjo lietuvių tautos žmo
nių, ir istorinėmis 1940 m. 
birželio dienomis tas “drą
suolis” pabėgo pas savo šei
mininkus į Vakarus, į fa
šistinę Vokietiją. Jis bijojo, 
kad teks “atsakyti prieš 
tautą” už kruvinus nusikal
timus, nekaltas motinų aša
ras, priespaudą ir išnaudo
jimą. Bėgo ne jis vienas. 
Bėgo ir jo sėbrai frakuose 
ir sutanose. Tie, kurie išli
ko, dabar vėl žada “išva
duoti,” kaip ir 4 komunarų 
krauju aplaistytais 1926 m., 
vėl žada tą “demokratiją,” 
apie kurią rašė Gabrys.

Bet Nemuno vandenys 
negrįžta. Negrįš, ponai 
“vaduotojai,” ir jums buvu
sios labai mielos dienos. 
Tiems metams ir savo vil
tims galite pastatyti kry
žių visiems laikams.

Ant. Martinionis
----------------------------------------- /

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos , 
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Rugpiūčio 20 d. sutinku 
Juozą Makulį, kuris nusi
džiaugė, susitikęs mane. 
Sako: gerai, kad tave suti
kau — būk geras,, pasiųsk 
“Laisvei” mano prenume
ratos atnaujinimą metams. 
Jis pridavė $14, o kas liks, 
tai auka. Juozas Makulis 
užlaiko gėrimų krautuvę, 
ant Cherry St., Walling-' 
ford, Conn.

/
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Amilija Miller atvyko iš 
Miami, Fla., aplankyti sa
vo draugus. Amilija seniau 
gyveno New Havene, o da
bar jau devinti metai, kai 
gyvena Floridoje.

Amilija daug. mums pa- 
p a s a k ojo. apie miamiečių 
draugų, gyvenimą, jų veik
lą ir apie mūsų niūhavenie- 
čius, kurie ten dabar apsi
gyvenę. /

m «•

Rugpiūčio 19 ir 20, mūsų 
kolonijoje buvo labai iš- 
gązdinta miesto valdyba. 
Mat, jie manė, kad čia visi 
“suvaldyti” ir kad niekas 
neišstos su reikalavimais 
pagerinti gyvenimą. Bet ne 
taip buvo...

Malonią žinutę gavau nuo 
waterburieciu draugų. Jie 
rengia spaudos naudai pik
niką rugsėjo 17 d. pas 
draugus Vaitonius, jų gra
žiame sode. Patariu visiems 
pasižymėti tą dieną savo 
kalendoriuje.

J. Kunca

Reikalauja vyti laukan 
amerikiečius

Lagos, Nigerija. — Nige
rijos Darbo unijų kongresas 
pareikalavo, kad iš šios ša
lies būtų išvyti amerikie
čiai, t. v. American Peace 
Corps darbuotojai; Sako, jie 
remią Biafra respubliką, at
siskyrusią nuo Nigerijos.;

New Britain, Conn.
Mirė du žymus lietuviai.
Mirė Juozas Ambrazevi

čius, dagyvenęs 83 metų, gi
męs kovo 19 d. 1884 m-, Gul
biniškių kaime, Kapsuko ra
jone. Atvažiavo į Ameriką 
būdamas jaunas. Išgyveno 
New Britane virš 67 metus.

Dirbo Kuswin Ervin 
American Hardware dirb
tuvėje 39 metus, būdamas 
mašinų operatorius. Pasi- 
liuosavo nuo darbo 18 me
tų atgal, gyveno iš pensijos 
ir iš savo sutaupų.

Kuomet N e w Britaine 
tvėrėsi organizacijos, Juo
zas irgi nestovėjo nuošaliai, 
jis irgi dėstė tas “plytas” ir 
verbavo narius i naujai tve
riamas organizacijas. Buvo 
muzikantas, pūtė į saksafo- 
ną. Priklausė orkest r u i, 
daugeliui lietuvių grojo ves
tuvėse ir visiems parengi
mams. Priklausė šioms 
draugijoms, kurias pats bu- 
davojo: Piliečių Apšvietos 
Klubui, Dramatiškam Klu
bui Varpas, New B ritamo 
Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Auksinio Jubilejaus Klubui 
(toj organizacijoj per 7 me
tus buvo finansų raštininku, 
pakol prisėjo atsigulti į li
goninę), prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir L. 
D.L.D.

Jo mylimiausias laikraš
tis buvo “.Laisve”. Skaitė ir 
is Lietuvos laikraščius “Švy
turys,” “Tiesa” ir kitus. Tu
rėjo eibes knygų, skaitė ir 
dalinos su kitais, buvo rėmė
jas pažangiojo judėjimo, 
paskelbus vajų sukėlimui 
finansų, visuomet jo vardas 
skambėjo aukotojų sąraše.

Juozą Ambrazevičių me
tai atgal ištiko skaudi ne
laimė. Turėjo operaciją ant 
vidurių, nesitikėjo iš jos iš- 
sivystyt- Pagaliau pasveiko 
ir pradėjo lankyti susirin- 
kimuns ir viešas sueigas. 
Pagaliaus ir vėl ištiko dar 
skaudesnė širdgėla, kuomet 
1966 metais Kalėdų ryte iš
tiko širdies smūgis jo sū- 
Edvardui Ambrazevičiui, 58 
metų amžiaus. Tas galuti
nai jį pritrenkė. Ir už kiek 
laiko ir vėl prasidėjo antru 
kartu atsigulti į ligoninę ir 
iš kurios jau gyvas neišėjo, 
rugpiūčio 17 dieną atsisky
rė su šiuom pasauliu.

Esant jam paskutiniu lai
ku ligoninėj, buvo draugų 
aplankytas iš klubo, kur jis 
pats priklausė. Daugiausiai 
lankė Pranas Naunčikas, 
Jurgis Aržuolaitis, Marty
nas Turskis, Pranas Yunka. 
O daugiausiai tai laidotuvių 
direktorius Lorein Venskū- 
nas, kuri rūpinosi visais 
jo reikalais. Laidojimas bu
vo laisvas. Kūnas buvo nu
vežtas į Springfield, Mass., 
krematorijoje sudegintas ir 
jo pelenai palaidoti ant jo 
sūnaus Edvardo kapo Ra- 
ocky Hill kapinėse. Laido
tuvėms rūpinosi Venskūno 
ištaiga. i

Tris dienas prieš mirsiant 
Juozas parašė gražų laišką 
Auksinio Jubilėja/us Klubo 
nariams, nes jam jautėsi, 
kad gyvenimo dienos bai
giasi. Laiškas skamba seka
mai, i

“Gerbiami Lietžuvių Auk
sinio Klubo Drangai! Šiuo- 
mi sveikinu visusi Klubo na
rius, linkiu ilgų nletų gyva
vimo. Gaila, kad aš negaliu 
su jumis dalyvauti. Mano 
gyvenimo laikasĮ eina prie 
pabaigos. Dėl sienų metų 
amžiaus ir nelaimingos li
gos, esu antru kartu pagul- 
-1

Jau gal neilgai turėsiu 
progą džiaugtis saulės švie
sa, priseis keliauti į amži
nybę, iškur niekas negrįšta-

Šitas mūsų senelių klubas 
gyvuoja virš 7 metai. Jis 
pasitarnavo savo reikalams. 
Sergančius ligonius aplan
ko, mirusiems parūpina 
grabnešius ir palydi į am
žinybės kapus. Begyje šio 
klubo gyvavimo jus daug 
aplankėt sergančių savo 
klubo narių ir daugelį pa
lydėjote į amžinybės atilsį.

Bet aš, dėl savo senų me
tų amžiaus, negalėjau pri
sidėti prie laidojimo drau
gų. Todėl aš jaučiuosi sko
lingas, dėl neatliktų man 
privalomų pareigų. Todėl 
mieli draugai, priimkite nuo 
manes šią dovanėlę $100 če
kį į jūsų iždą ir sunaudoki
te geriem tikslam.

Mieli draugai, Jūs dau
gelį esate palydėję i amžiny
bę savo draugų ir ne drau
gų. Todėl prašau Jūs, kurie 
dar pajėgiat, ištikus ir man 
mirties valandoje, suteikite 
paskutini patarnavimą.

Linkiu visiems Klubo na
riams geriausių linkėjimų 
ir ilgų metų gyvuoti.

Juozas Ambrazevičius”
• • •

Mirė ir kitas įžymus as
muo, tai Jonas Gerdauskas, 
kovo 4 d. 1967 m., 87 metų 
amžiaus. Buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytoj a s ir 
tvėrėjas visų lietuviškų or
ganizacijų New Britane, 
ne tik vyrų, bet ir moterų. 
Senais laikais buvo švento 
Andriejaus parapijos narys, 
prisidėjęs ir prie bažnyčios 
bei parapijos steigėjų. Bė
gant laikui išsižadėjo kata
likiškų dogmų ir visą laiką 
rėmė komunistinį judėjimą 
ligi paskutinių dienų.

Visi New Britaino lietu
viai pripažįsta kaip gabiau
sią lietuvį ir daug pasidar
bavusi vietos lietuvių tarpe*

Palaidotas be bažnytinių 
opeigų, Rocky Hill kapinė
se. Kilęs iš Lietuvos, Šakių 
rajono. Ėjo pradinę mokyk
lą Plokščiuose, mokytojau
jant Ribinskiui.

Plokščių Pranas

MIAMI, FLA.
Iš LLD 75 kuopos veiklos

Rugpiūčio 23 d. susirinki
me teko išgirsti gerų nau
jienų, bet tuo pačiu ir liūd
nų. Dvi mūsų kuopos narės 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo— 
Zlatkienė ir Helen Daulens
kienė. Kadangi jų giminės 
randasi šiaurinėse valsti
jose, tai jų palaikai tapo ten 
išvežti amžinam poilsiui. 
Šiame susirinkime kuopos 
nariai tinkamai pagerbė jų 
amžiną atsisveikinimą atsi
stojimu ir tyla.

Paaiškėjo keletas ir links
mesnių naujienų. Jurevi
čius, kuris pergyveno rim
tą operaciją, šiame susirin
kime jau dalyvavo ir atrodo 
t vi r t a i susveikęs. Juozo 
Slieko ir jo žmonelės jau 
kelintas susirinkimas drau
gai pasigenda. Juozas taip
gi pergyveno rimtą operaci
ją ir porą kartų prisiėjo po 
trumpą laiką pagulėti ligo
ninėje. Bet dabar teko suži
noti, kad jau randasi na
mie ir sveikata grįžta. Jo 
žmonelė taipgi skundėsi, 
kad jos sveikata per tą lai
ką pašlijo. Kuopos nariai 
linkime jų sveikatos sutvir- 
tėjimo ir tikimės sekančia
me susirinkime juos matyti.

aaiš-
me-

Susirinkimo eigoje p 
kėjo, kad pabaigoje šių 
tų ruošiamasi prie bavaro, 
kuris atsibus lapkričio 
vember) 29 ir 30 dienomis. 
Mūsų darbščioji ko 
draugė Mildred Kanc 
nė tuo rūpinasi ir pranešė, 
kad jau ir gauna gražių do
vanų tam tikslui.

Susirinkimui užsiba 
Džimis Kanceris davė 
skaitą iš poeto Jono M 
Kėkšto gyvenimo ir 
nių.

(No-

opos 
erie-

gus, 
pa- 

ačio- 
sūri-

Lėtus 
met,

Prieš susirinkimą p 
pagamino, kaip ir visuc 
M- Kancerienė ir Motuzienė. 
Joms prigelbėjo ir dtos 
darbščios kuopos narės.

Sekantis kuopos susirinki
mas atsibus rugsėjo (Sep
tember) 27. Kaip visuc 
prieš susirinkimą, 1 
bus duodami pietūs.

Viliuosi matyti visus 
rie buvo šiame susirinkime 
ir tuos, kurie nebuvo, 
pa, rodos, turi apie 7( 
rių; būtų gražu juos 
matyti susirinkime.

met, 
2:30,

ku-

(Kuo- 
na-

visus

Jeroni tnas.

Suėmė pakvaišusius 
žmogžudžius

Senora, Cal. — Policijai
pavyko suimti du pakvai
šėlius, kurie pastaruoju lai
ku “keliavo” vakarinėje 
valstijose ir pakelėse sutik
tus žmones žūęlė.

Suimtieji Thomas E. Bra
un, iš Odessa, Wash., ir Le
onardo E. Maine, iš Ritzvil
le, Wash. Abudu 18 metų 
amžiaus- Vėliausios ši į pa
kvaišėlių aukos buvo: Ti
mothy Luce, 17 m. amžiaus,
nužudytas, o Suzan Earto- 
lomei, 17 m. amžiaus, mir
tinai pašauta.

Rugpiūčio 18 d. Ši utėje 
prasidės Pabaltijo respubli
kų kooperatininkų antroji 
spartakijada. Šiuo metu 
Lietuvoje vyksta atranki
nės varžybos.

Piktžolės—"Tag
Piktžolių liga— 

pasikartoja ias n 
deda apie rclgpit 
tęsiasi iki geros : 
eina.

Piktžolės auga 
pakelėmis ir ant 
Ko prasčiausia že 
riau jos auga.

Piktžolės greit 
paleidžia į orą n 
dulkes, kurios, pa 
žmogaus nosių šr 
zina tam tikrus 
Akys pradeda pe 
roti, čiaudėti vei 
užsikemša, arba i 
piuoja, naktimis s 
goti. Kvėpavimas 
sis yra labai sum 
limas.

Aš esu vienas 
rie turi persirgti 
sezoną, kuris tęsis 
nesį ir daigiau 
medikalės pa^alb( 
iki šiol niekur 
Nuo šienligės tik 
nėra.

Prieš savaitę 
“The Evening Bu 
na plčiai aprašė 
(rag weed). Raš 
met jos labai der 
vasara buvo lietii 
gu lietus tęsis ilg 
žiedus sugadins ii 
kės suplaks į žen 
lietus sustos ir sa 
žiedai prinoks. ' 
apgailestauja tuo 
liga serga.

Valdžia išleidži 
dolerių lėkti į ere 
rui, o į žmonii 
mažai atidos k: 
jaugi federalinė ' 
gali paskirti m 
tyrimui šienligės

Jei federalinė 
valstijos, miestai, 
ir ūkininkai sul 
su viena diena p 
naikintų pirma n 
retų progą pr; 
žmonijos sveikata 
ro padarytų.

Br<

Gerai Dovai 
Jūsų Anūkai

dovaną savo anūkui aiSuteikite gerą
Įrašykite į Lietuviį Darbininkų Susivieni 
20 metų santaupų (endowment) apdraude

Galima įrašyti LDS vaikus nuo gimin 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminą 
isekamų 20 metų “endowment” apdraudos *

$300, $500, $1,000 ir $2,0(
bėga. Ir štai už 20 nLaikas greitai

anūkas ar anūkė jaii gali gauti $1,000 arba r 
Tai graži parama j 
čiam siektis aukšte

aunam žmogui, ypating 
snio mokslo.

Bet jaunuolis, 
ir už 12 metų po 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, 
ant $2,000 sumos, u 
pagal savo narystė 
labai svarbus reika

turintis “endow4|iept” a 
įrašymo į tui

ž 12 metų jau turėtų v! 
s paliudijimą. Jeigu & 
as, jis galėtų gauti tuo:

Patarkite ir savo draugams bei pažį 
įrašyti į LDS savo vaikus, savo anūkus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į ’ 
pą savo mieste ąrbii į LDS centrą sekamu.

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENI 
(Association of Lithuaniah^Wor’ '

104-07 102nd St., Ozone Park, N.
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Kaip augalai prisitaiko 
apsidulkinimui

> Kiek daug skirtingiausių 
formų, įvairiaspalvių, kva
pių ir bekvapių žiedų yra 
Žemėje — laukuose, pievuo- 
se, miškuose ir net vande
nyje. Vieni iš jų iš tolo pa
traukia mūsų akį — taip ir 
norisi sustoti, pasigrožėti, 
pakvėpinti, o kitų žiedų 
tūlas nelabai akylas žmo
gus net ir nepastebi. Iš kur; 
gi tokia gausybė skirtingų! 
žiedų? Daugelio tyrinėtojų 
Č. Darvino, A. Bolotovo, J. 
Kelreiterio, Ch. Šprengelio 
ir kt. — darbai parodė, kad 
ši žiedų įvairybė susidarė 
ilgų amžių bėgyje, auga
lams prisitaikant apsidul
kinti.

Žiedas yra žiedinių auga
lų dauginimosi organas. 
Kad žiedas užmegztų ir iš
augintų sėklą, būtina, kad 
jis apsivaisintų. O žiediniai 
jjugalai apsivaisina, kuomet 
ant piestelės — moteriško
ms žiedo dalies — kokiu 
nors būdu pakliūva žieda
dulkės, susidarančios kuo
keliuose — vyriškoje žiedo 
dalyje. Šis žiedadulkių perne
šimas nuo kuokelių ant pies
telės purkos ir vadinamas apsi
dulkinimu. (Purka — lipni 
piestelės viršūnėlė, prie ku
rios prilimpa žiedadulkės.)

Nbrs daugumos žiedai 
yra dvilyčiai ir kuokeliai 
yra greta piestelių, tačiau 
tik labai nedaugelio augalų 
rūšių žiedai yra savidul- 
kiai, t. y. piestelės apsidul
kina ir apsivaisina to paties 
žiedo žiedadulkėmis, kaip 
kviečiai, miežiai, pupelės. 
Daugumos žiedinių augalų 
įūšių žiedai yra prisitaikę 
kryžminiam apsidulkini
mui, t. y. kuomet piestelės 
apsidulkina arba to paties 
augalo kito žiedo, arba ki
to augalo žiedadulkėmis. Ir 
jeigu tokių kryžmadulkių 
augalų, pavyzdžiui, obelių, 
kriaušių, rugių, kukurūzų, 
raudonųjų dobilų, lelijų,

žiedai apsidulkina savo žie
dadulkėmis, jie neapsivaisi
na ir neduoda vaisių.

O iš kryžminiu būdu ap
sivaisinusių augalų sėklų 
išauga gyvybiningesni, svei
kesni augalai, galintieji 
lengviau prisitaikyti prie 
sudėtingų aplinkos sąlygų. 
Todėl per ilgus amžius au
galai įvairiausiais būdais 
prisitaikė kryžmiškai apsi
dulkinti. Štai, pavyzdžiui, 
aviečių, žemuogių, saulė
grąžų, tulpių, žiedadulkės 
subręsta anksčiau, negu to 
paties žiedo piestelė, ir to
dėl negali jos, dar nesu- 
brendusios, apvaisinti. O ki
tų augalų — daugumos var
pinių, gysločių, sausmedžiu 
— pirma subręsta piestelė, 
ir ji apsivaisina iš kito žie
do atneštomis žiedadulkė
mis, dar iki subręstant to 
paties žiedo žiedadulkėms.

Gana ryškus prisitaikymo 
kryžminiam apsidulkinimui 
pavyzdys yra vienlyčiai žie
dai, — kai vieni tos pačios 
rūšies augalų žiedai turi tik 
piesteles, o kiti — tik kuo
kelius. Jeigu ir vyriškieji, 
ir moteriškieji žiedai yra 
ant to paties individo, tai 
tokie augalai vadinami vie- 
nanamiais (kukurūzai, a-1 
gurkai, ąžuolai, beržai), o 
jeigu ant skirtingų indi
vidų — dvinamiais (kana
pės, apyniai, dilgėdės).

Mūsų kraštuose žiedams 
apsidulkinti padeda vėjas 
arba vabzdžiai, o tropikuo-: 
se — ir mažyčiai paukšte
liai kolibriai ar net žinduo
liai (šikšnosparniai). Ir čia 
pastebimas nepaprastai 
įvairus ir sudėtingas prisi
taikymas.

Štai vėjo pagalba apsidul- 
kinantieji augalai gamina 
nepaprastai daug (vienas 
kukurūzas — apie 50 mili
jonų) ir labai lengvų žieda
dulkių, kurios tiesiog užpil-

Sellersville, Pa.
BANKETAS PAGERBIMUI

Vėlyvo Amžiaus Veikėjų
Leono Tilviko ir Jo Žmonos

4 Tilvikai yra ilgamečiai veikėjai, gyvenanti Easton, 
Pa. Darbštūs savo kolonijoje pažangiųjų lietuvių 
Mganizacijose ir dosnūs finansiniai rėmėjai pažan
giosios spaudos, užsitarnavę visuomenės pagarbos.

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

Rugsėjo 3 September
Pietūs bus duodami 1-mą valandą 
Užkandžiai 5-tą vai. pavakarėje

RAMANAUSKŲ ŪKYJE, SELLERSVILLE, PA.

do orą ir todėl nesunkiai 
užklysta ant palyginti 
stambių purkų.. Puikiai pri
sitaikiusios žiedadulkėms 
sugauti yra lyg kasos svy
rančios kukurūzų, plunks- 
niškos rugių ir rausvų še
petėlio pavidalo lazdynų 
purkos. O kuokeliai irgi 
prisitaikę lengvai išbarsty
ti žiedadulkes. Vienų auga
lų, pavyzdžiui, rugių, yra 
svyruojančios dulkinės, o 
kitų, kaip antai beržų, laz
dynų, yra svyruojantys žie
dynai (žirginiai), iš kurių 
pabyra žiedadulkės, vos pū
stelėjus vėjeliui. Tačiau žie
dadulkės byra tik giedrą 
dieną, o ūkanotą, drėgną— 
dulkinės neatsidaro.

Nepalyginamai įvairiau 
ir įdomiau augalai prisitai
kė apsidulkinti vabzdžių pa
galba. Šie augalai vabz
džius prisivilioja maistu, 
glūdinčiu žieduose: nekta
ru (dobilai, obelys), žieda
dulkėmis (aguonos, erškė
čiai) arba kitomis maistin
gomis žiedo dalimis, pavyz
džiui, plaukeliais nuo kuo
kelių (tubė).

Nektarą gamina liaukos, 
vadinamos nektarinėmis. Į- 
domu, kad jos nektarą iš
skiria nedideliais kiekiais, 
todėl vabzdžiai, kol prisiso
tina po lašelį, turi aplanky
ti daugelį žiedų ir tuo būdu 
perneša žiedadulkes, kurio
mis jie apsivelia, benardy- 

i darni po žiedus, ant kitų 
žiedų, kitų augalų.

Pastebimas nepaprastas 
savitarpis žiedų ir vabzdžių 
prisitaikymas. Didelės reik
šmės turi žiedų forma, ir 
spalva, ir kvapas. Jeigu iš 
liepų žiedų nektarą gali pa
imti ir musės, ir bitės, tai 
iš dobilų — tik bitės, iš 
durnaropių — tik drugiai. 
Tai priklauso nuo žiedo 
formos ir vabzdžių, čiulptu- 
kų ilgio.

Ryški žiedų spalva, stam
bus vainikėlis padeda vabz
džiams juos surasti. O 
smulkūs žiedai, kad geriau 
būtų pastebimi, susitelkę į 
žiedynus: šluoteles, skėčius, 
galvutes, graižus. Be to, 
žiedynuose kai kurie žiedai 
būna ryškesnės spalvos, di* 
dėsni: antai saulėgrąžos 
graižo pakraščiais išsidėstę 
liežuviniai žiedai, prime
nantieji vainiklapius. Arba 
kai kurie žiedynai, pavyz
džiui, žinginioi, apsupti ryš
kios kontrastingų požiedy- 
dinių lapų. Dėl to vabzdžiai 
greičiau juos pastebi.

Vabzdžius prisivilioti au
galams padeda ir jų žiedų 
kvapas. Reikia manyti, kad 
kvapą vabzdžiai pajunta iš 
toli, o žiedų spalvą jie pra
deda skirti, tik arčiau pri
skridę. Be to, įvairūs žiedai

skleidžia skirtingą kvapą ir 
tuo vilioja skirtingus vabz
džius. Bitės, pavyzdžiui, 
mielai lanko malonų kvapą 
turinčius pakalnučių, dobi
lų žiedus, bet nemėgsta ne
maloniai kvepiančių lanks- 
vų, gudobelių, šeivamedžių 
žiedų, kuriuos, tačiau, no
riai lanko kiti vabzdžiai. O 
tropikų paukščių apdulki
nami žiedai yra visai be- 
kvepiai, tačiau daugumas 
jų ryškiai raudoni. Matyt, 
paukščiai šią spalvą geriau
siai pastebi.

Įdomu ir tai, kad augalų, 
kuriuos apdulkina nakti
niai drugiai (durnaropė, 
kvapusis tabakas), žiedai 
dieną būna susiglaudę, o 
išsiskleidžia tik nakčia. 
Naktį jie ir stipriau kvepia. 
Beje, drugiai ant jų nenutu- 

fpia, o priskridę tik įkiša sa
vo čiulptuvėlį į žiedo gilu
mą. Bet to užtenka, kad su
judintų žiedą ir išbarstytų 
žiedadulkes.

Nepaprastai turtingas ir 
įvairus žiedų pasaulis. Tu
rėdami laisvo laiko, sustoki
te valandėlei prie kvepian
čio žiedo ir dar kartą įsiti
kinsite, kokia įvairi ir ne
pakartojama yra gyvoji 
gamta.

Iš K—riaus
/

Binghamton, N. Y.
Netikėta mirtis

Rugpjūčio 21 d. mirė mano 
sesute Helena Blinkevičienė, 
pasirgus tik vieną dieną ga
vusi tą nelabąjį “stroką”. 
Penktadienį patelefonavo ir 
planavo palikti darbą, ir ei
ti vakaėijoms. Helena ištar
navo pas daktarą Miss. 
Worner 40 metų prie stu- 
bos ir virtuvės darbo ir ma
žai imdama atostogų,

Helena padarė mums di
delį susijaudinimą taip 
staiga mirdama, išgyvenusi 
74 metus. Į mūsų miestą! 
atvyko iš Lietuvos 1910 me
tais. Sugyveno 2 sūnus Ju
lių ir Petųą. Juliui paliko 
visas sutaupąs, tai jis ir tu
rėjo tvarkyt motinos palai
dojimą. Tik tiek keblumų 
turėjom laukti 5 dienas, 
kol sūnus Julius parvyko 
iš Vietnamo; jis ištarnavo 
20 metų USA ir dar nori 
tarnauti toliau.

Helena prigulėjo LDS 6 
kp. nuo pat sutvėrimo, tik 
neturėjo progos lankyti su
sirinkimų. Mat tokios ap
linkybės buvo jos gyvenime. 
Ji neatsisakydavo nuo aukų. 
“Laisvės” 50 m. jubiliejui 
buvo jos auka $50.

Helena paliko, apart 2 sū
nų, 6 anukus, brolį ir brolie
nę, Lietuvoj seserį Juzę ir

Mirus

Jonui Skliutui
Mattapan, Mass.

Šiam parengimui pasitaiko labai gera diena—tarp- 
šventeje, patogu atvykti iš toliau, nes ant rytojaus 
Lgfcor Day šventė, tai diena poilsiui po banketo.
T Kviečiame visus, iš toli ir arti atsilankyti pagerbi
mui nuoširdžių, ilgamečių veikėjų. Rengėjai

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 kampo 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia z3 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 buso 

jjjįiifiotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite 
prie Washington House. t

Vėl graudi liūdesio žinia atėjo pas mus, 
kad netekom vieno draugo, kuris buvo mums 
brangus, kuris nuoširdžiai daug dirbo žmo
nijos ateičiai. Ramiai ilsėkis, pakirstas mir
ties dalgiu. Mes, iš South Bostono ir Haverhil- 
lio apylinkės, reiškiame užuojautą velionio duk
rai Helen ir jos vyrui J. Doyle, artimiems gimi
nėms ir draugams.

S. ir J. Rainardai
Elz. Repšienė
B. Čiuberkienė
A. ir K. Barčiai
B. Žukauskienė
K. . Kazlauskienė 

. J. Valančiauskas
I J. ir S. Budrevičiai

L. ir M. Trakimavičiai

B. ir Y. Niaurai
L. Plutienė
F. Kaulakis
A. ir 0. Zarubai
V. Žilaitis
F. Kairis
S. Družas
A. ir M. Kazlauskai
A. ir W. Račkauskai

švogeri Antaną Kvietkus ir 
anūką Zigmontą Dainauską. 
Helena prieš metus nupirko 
sau kapą šalę savo anūkės 
Annos Barnhorth, Spring 
Forest. Helena buvo laisva 
nuo religijų, bet buvo pa
laidota su katalikų kunigu 
be bažnyčios, nes sūnus to 
reikalavo. Kad kapai ir 
“nekatalikiški, bet poteriaut 
galima”.

Ilsėkis ramiai žaliame 
kalnelyje.

Dar turiu paminėti; jog 
Helena paliko brolio vaikų 
Viktoriją sesutę ir Bronių 
Waiciekowskį ir dvi anūkes, 
Kathy ir Sonią.

Paliekam liūdesy Tavęs 
netekę. Nebūsi niekad už
miršta, kol mes dar gyven
sime ir nueisime pas jus, 
nes nuo mirties nei vienas 
neišsigelbėsime.

Brolis Jonas

HELP WANTED FEMALE

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 & 3-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-75)

WAITRESS
Diner experience. Good tips. 

Day work, no Sundays.
Call SK 7-9171 or apply

LESTER’S DINER
Route 1, Penndel, Pa.

(66-67)

OFFICE GIRL
For general office duties. 

Nice position.
Apply 1909 East Hagcrt St.

Philadelphia
GA 5-7373. Mr. H. Abrams

(66-67)

MALE or FEMALE

HELP WANTED MALE

MACHINISTS—Immed. openings. 
Qual. on eng. Lathe & milling mach. 
Must be able to set up & operate on 
routing assignments. Should have 2 
to 5 years relative machining exp. 
Immed. opening. Excel, starting sal., 
insur., & hosp., paid vac. & holidays. 
Evening interviews can be arranged. 
Please call Mr. D. A. Price at 683- 
0700 bet. 9 AM&5 PM. weekdays. 
Alexandria, Va. (64-68)

MACHINISTS. Milling machine 
operator & engine lathe operator. 
1st cl iss, all around man for gene
ral machine shop work. Paid vaca
tion holidays, hospitalization, top 
rate. 
Water

Apply WELTED TUBE CO., 
& McKean Sts. DE 6-2000.

(64-68)

SAWMAN
And

PROCESSOR
For Storm Windows Factory.

Call GA 5-7373.
(66-67)

STONE-MASON’S
$5.00 per hour.

Call Day. HI 6-9622.

Brockton, Mass. After 7 PM call SU 9-1620

Čia lankėsi iš St. Peters
burg, Floridos, buvę mon- 
telliečiai W. ir K. Kelley. 
Gavo prieglaudą pas Verą 
Belkus, išbuvo suvirs savai
tę, svečiavosi pas savo vai
kus. Suėjo gimines ir drau
gus, pasikalbėjo. Rugp. 27 
-os ankstų rytą savo Buicku 
išsiskubino namo.

W. Kelley jau antras 
mėnuo kai nesveikuoju, yra 
pasidavęs po pašalpa LDS 
67 kp. Montello, Mass.

— O —
Buvau svečiuose pas V- 

Zmuidinus, daug metų gy
venusius St. Petersburg, 
Fla. Dabar jiedu gyvena 
pas dukterį Jeane Brown, 
Brockton, Mass. Bus jau 
apie 6 metai kai, jiedviem 
begyvenant Floridoje, jinai 
tapo ištikta šoko (shock), 
nervų sukrėtimo. Dabar jau 
biski atsitaisė, gali išlengvo 
pavaikščioti, tik kalbėti dar 
gerai negali, bet kitų kalbą 
supranta. ■.

Zmuidinas “Laisvės” rei
kalams dovanojo $10.

Laimingai sugrįžo iš Ta
rybų Lietuvoj mūsų tautie
čiai Stela Glitauskiėnė, G. 
Puidokas ir -W.' Windzulis. 
Girdėjau, kad kelionė gerai 
pavyko. Juo's ten pasitiko 
su gėlėmis. Per keletą die
nų matėsi su giminėmis. 
Jiems aprodė kai kurias 
įžymesnes vietas ,bažnyčias. 
Kelione visi patenkinti.

George Shimaitis

Mirė du lietuviai
Adam Dvayeckis mirė 

rugpjūčio 25 d. Gyveno Le
wiston, Me. Jį parsivežė jo 
seserietė x Dimie Rudokas 
(Bartkytė). Jis pirmiau yra 
gyvenęs Monteloj. Paliko 
seserietes Dimie Rudokas ir 
Bertha Erickson, mirusių 
T- D. Bartkų dukteris.

Mathew Kemzūra, 78 m., 
mirė rugp. 25 d., Phaneuf 
ligoninėje. Priklausė prie 
Liet. Piliečių klubo, Lietuv. 
Taut. Namo, Šv. Roko drau
gystes ir prie sandariečių klu
bo, Paėjo nuo Seredžiaus. 
Paliko seserį Oną Trapkus, 
Lietuvoj, brolėną St. Kem
zūrą ir seserėčias Anna 
Skvickis ir Elenorą Znotin.

Abu buvo pašarvoti V. 
Yakavonio še r m eninėje. 
Palaidoti Mėlrose kapinėse.

George Shimaitis

COOK
Male or Female
4 PM to 11 PM 
Mon. thru’ Sat.

LOG CABIN
275-8135 (67-68)

COOK
Breakfast and luncheon, exper

ience absolutely necessary. Excellent 
working conditions. Salary optional. 
Must be neat appearing, well man
nered. Call OL 9-7200.

(67-72)

MOTEL ROOM CLERK
Neat appearing, polite and exp’d 

personnel pref. Good working con
ditions, possibilities for advance
ment. Call bet 1-6 PM. OL 9-7200.

(67-72)

Jis, girdi, tartysi su 
kovotojais už laisvę
Saigonas. — Amerikiečių 

užgirtas į šalies preziden
tus kandidatas generolas 
Nguyen Van Thieu pasakė 
spaudos korespondentams, 
kad jis norėtų tartis dėl 
taikos Vietname net ir su 
Tautinio Laisvinimo Fronto 
atstovais.

I

(Thieu kandidatu į prezi
dentus pastatė Pietų Viet
namo generolai. Politiniai 
stebėtojai sako, kad “rinki
mai”, kurie įvyks rugsėjo 
3 dieną, bus niekas daugiau 
kaip komedija. Iš anksto 
žinoma, kad “rinkimus” 
laimės Thieu ir Ky, Vietna
mo liaudies neprieteliai.)

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
nes lietuvius dalyvauti šiame 
šauniame bankete ir kartu ty
rame ore laiką praleisti1 su 
savo kaimynais. Pradžia 1 va
landą. —Kviečia rengėjai

(65-67)

CHESTER, PA.
• /

A.L.D.L. Draugijos 6-to ap
skričio metine 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)

(66-68)

MILLMAN
Assembling Door and Window 

fr ames and general duties 
in the Northeast.

Call
r. Blackman. MA 4-5604

(66-67)

SAUESMEN. $250 to $300 weekly 
our a 
men, 
right

/er. earnings. We need sales- 
ind will pay the price for the 
men. We offer draw, plus bo-

nus to responsible men. Contact Mr. 
Walker, LO 4-3780 weekdays, bet. 1 
and 5 PM. (65-67)

WAITERS
Expi 

ent sc 
taurar 
Village, 503 Lancaster Ave., Straf
ford.
5 PM

erienced. Knowledge of excell- 
■Įrvice. Helen Wilson’s new res- 
t, L’Auberge, in Spread Eagle

Apply in person, 10 AM to 
(65-67)

HARDWARE—industrial supplies.
Experi 
sales 
5’6 do 
Many 
Co.

cnced man required for inside 
position. No evenings work, 
ly week. Good starting salary, 
fringe benefits. C. L. Presser 

ftV 2-^156 (67-68)
I

Engine ers
FIELD CONSTRUCTION 

ENGINEERS 
FIELD COST 
ENGINEERS

grid’s Leading Engineer- 
Constructor 

BECHTEL CORP.
be career opportunities to

w

Offi 
graduate Civil, Mechanical & Elec
trical 
exp. I 
Tunkh
sumo i n confidence to C. M. Knowles, 
P. O. Bjx 36, Tunkhannock, Pa., 18657 
or call
or appointment.

engineers w/or w/out Field 
litial field assignments in 

annock. Pa. Send detailed re-

(717) 833-5151 for interview
(67-68)

TOOL & DIE MAKERS
and M
ings fci
AAA-1
with high wages
J. B. DICK TOOL CO., Inc.,
Horsha

OS 5-9282.

ACHNISTS. Immediate open- 
r experienced mon. We have 
fringe benefits to offer along 

and overtime.
1001

m Rd., Horsham, Pa.

TRUCK-DRIVERS

Long ( istance runs. Good working 
conditions.

Call 272-9083 (67-70)

SHEETROCKERS
Experienced Men 

Steady work.
Call after 3 PM

EL 5-2031 (67-68)

Knowle 
and 
COCI

BAKER 2nd MAN
ige of pies, cakes, cookies 
some rolls. Salary open.
[ & BULL RESTAURANT
1-794-7051 — 9 to 5.

(67-68)

He lp Wanted Female

Mach 
time, 
fast gr< 
ited. W: 
exp. Ci

uABLERS — SEWING
no or hand. Part or full 
Excellent opportunity with 
•wing Co. Earnings not lim- 
11 train operators with some 
ill WA 5-9933. (65-67)

West F 
sportco

R/
4109 Vi

OPERATORS
hila. Shop reqs. expd. on 
its. All operations open. 
YMAR SPORTSWEAR 
ola, bet. Girard & Parkside 

at 41st.
TR 8-5350.

(66-67)
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MIESTE PASIDAIRIUS
Tyrinės, kiek automašinos 

teršia orą
New Yorko Motor Vehic

les departamentas praneša, 
kad greitu laiku pradės in
spektuoti visas motorines 
mašinas, kiek jos teršia orą- 
Tos automašinos, kurios pa
sirodys perdaug teršia orą, 
turės būt taisomos.

Tai bus daroma, vykinant 
įstatymą, N. Y. valstijos le- 
gislatūroje priimtą 1966 me
tais.

Brooklynietis a s embly- 
manas S. W. Green, šio įs
tatymo pasiūlyto j as, žiūrės, 
kad jis būtu kaip reikia vyk
domas, kad automašinos ne 
tiek terštų orą.

•

Majoras žada daugiau rū
pintis nedarbo mažinimu
Majoras Lindsay savo ra

porte atžymi, kad miesto 
ekonomija yra pagerėjusi, 
bet “nedarbas tebėra per 
aukštas”.

“Mes naudosime visas ga
limybes, kiekvieną progra
mą. kiekvieną priemonę, 
kad sumažinti nedarbo ly
gį”, sako Lindsay.

Jis pripažįsta, kad nuo 
nedarbo daugiausia nuken
čia skurdžiais apgyventi ra
jonai, daugiausia negrais ir 
puertorikais.

Paliegėliams mokyti prašo 
5 milijonų dolerių

Brooklynietis a s embly- 
manas Alfred Lama siūlo 
Kongresui skirti mažiausia 
penkis milijonus dolerių pa
liegėliams mokyti, kad jie 
išmokę kokio amato galėtų 
gauti jiems tinkamus dar
bus. .

Lama toliau nurodo, kad 
paliegėliams mokyti reikia 
12,000 mokytojų. Visos vals
tijos yra paliestos dėl sto
kos paliegėliams finansinės 
paramos.

Taikos veteranai kviečia 
ruoštis demonstracijai
Už taiką Vietname vete 

ranų organizacija jau da
bar ruošiasi prie demons
tracijos, įvyksiančios spalio 
21 d. Washingtone-

Jie taipgi primena vi
siems, kaip svarbu jau da
bar prie tos demonstracijos 
gerai pasiruošti, kad jinai 
būtu galinga jėga prieš ka
rą Vietnanfe.

Iš New Yorko ta dieną 
vyks daugybė autobusų, 
traukinių ir kitokių auto
mašinų.

Majoras Lindsay smarkiai 
smerkė politikierius

bažnyčios neturėtų pasiten
kinti vien “dūšių išganimu”, 
bet turėtų prisidėti prie 
bendros kovos prieš skurdą.

•
Mirė Stella Holt, akla 

vaidybos vadovė
Nuo širdies smūgio mirė 

Stella Holt, pasižymėjusi 
vaidybos vadove per dau
gelį metų. Ji prarado regė
jimą būdama 17 metų am
žiaus- Sakydavo, kad ją ak
lumas nesulaiko nuo svar
bių pareigų.

Ji paruošdavo vaidinimus 
mažiesiems New Yorko ir 
apylinkės teatrams- Teatrui 
Grenwich News ji dirbo per I 
15 metų ir paruošė 38 vai
dinimus. Mirė turėdama tik 
50 metų amžiaus.

Nauja skurdžiams mokykla
Miesto lėšomis atidaryta 

nauja mokykla Navv yarde, 
Brooklyne. Dabar joje mo
kosi sunkvežimius (trokus) 
vairuoti 570 jaunuolių, dau
giausia negru ir puertori- 
kiečių skurdžių šeimų vai
kai.

_ • _

Priešingi didinti karines 
jėgas Vietname

Dienraštis “N. Y. Post” 
skelbia, kad jo tyrinėtojai 
pravedė a p k lausinėjimus 
tarp 1,600 šeimų.

Pasirodė, kad 61 procen
tas žmonių priešingi didi
nimui karinių jėgų Vietna
me, tik 29 procentai prita
rė didinimui.

Gr-kis

Mirė Pijus Bukšnaitis

N. Y. Majoras Lindsay 
labai piktai smerkė tuos po
litikierius, kurie šios vals
tijos konstitucinėje konven
cijoje atmetė pasiūlimą, kad 
miestai turėtų daugiau tei
sių savus reikalus tvarkyti.

Lindsay nurodė, kad šiuo 
metu New Yorkas dėl to la

Lankėsi Niujorke
Grįždami iš Tarptautinio 

bibliotekininkų suvažiavi
mo, vykusio Toronte, Ka
nadoje, Niujorke buvo už
sukę, tarp kitų, du veikė
jai iš Lietuvos:

Vilniaus (Universiteto do
centas Klemas Sinkevičius, 
ir

Povilas Kizis Lietuvos 
Respublikinės bibiliotekos 
metodinio skyriaus virši
ninkas.

Svečiai buvo Niujorke tik 
pora dienu, tačiau, dėka ge- 
gaširdęs Onytės žiugždie- 
nės., jie aplankė nemažai 
svarbesnių miesto ištaigų ir 
vietovių. Onytė buvo sve
čiu šoferka.

Svečiai buvo apsistoję 
Park Sh e r e t o n hotelvje. 
Manhattan e. Nors ir labai 
trumpam laikui, bet jiems 
navvko susitikti su vienu 
kitu laisviečiu.

Jiedu grižo namo rugp. 
31 d. LKM linijos lėktuvu.

Ns

Š. m. rugpiūčio 28 d. mi
rė Pijus Bukšnaitis, sulau
kęs 86 metų amžiaus.

P. Bukšnaitis — ilgametis ! 
visuomenininkas ir veikėjas 
Amerikos lietuviuose, be 
to—muzikas. Jis gimė 1881 
m. gruodžio 9 d. Laukiniš- 
kės kaime, Jankų valsčiuje, 
Šakių apskrityje.

Baigęs pradžios mokyk
la, P. Bukšnaitis mokėsi 
Veiverių, o vėliau Žitomiro 
mokytojų seminarijoje. Ry
žosi būti ne tik mokytoju, 
o ir muziku.

Dalyvavo 1905 metų Ru- 
siins revoliucijoje ir tais 
pačiais metais atvyko į 
Jungtines Valstijas. Apsi
gyveno Niujorke. Jo pasi
darbavimu. Amerikoje buvo 
išleistos “Revoliucijos dai
nos”, kurias mūsų chorai 
ilgai dainavo.

Istoiės i Lietuvių Socia
listu Salunga, Pilus Bukš
naitis sakė prakalbas, orga
nizavo lietuvius darbinin
kus i politinį revoliucinį ju
dėjimą.

Kadaise, kai i Amerika 
atvvko Jonas Kaškevičius, 
vėliau — gydv t o j a s J- J. 
Karkiančius. Matas Vini- 
kaitis - Vinikas. Juozas Šu
kys, Bukšnaitis buvo vienas 
iu — visi iie buvo s t a m- 
būs lietuvių socialistų veikė
jai.

Velionis Bukšnaitis rašė 
“Kovoie.” n nėr trnmna lai
ka buvo LSB centrinis sek
retorius. rodosi. 1909 m.

Ilgainiui P. Bukšn a i t i s 
“atvėso ” pasitraukė iš JAV 
lietuviu revolucinio judėji
mo. Buvo, kain sako žmo
nės. “nenartvviškas.”

Bet muzika jis visuomet 
rūpindavosi, jai dirbdavo. I 
lietuviu kalba P. Bukšnaitis 
išvertė, be kitų, sekamas 
operetes: “Silvija.” “Kor- 
nnvilio varpus” “Laima.” 
“Cukrini kareivi.” “Bailųjį 
daktara,” “Griguti.” Šias 
operetes statė scenoje mū
sų chorai. Velionis neat
sisakydavo nadėti Niujorko 
Aido chorui kai būdavo pa
prašytas talkos.

Vėliausiu laiku P. Bukš
naitis nuo visuom e n i n i o
darbo buvo pasitr a u k ę s . 
Asmeniniuose pokalbiuose 
jis kritikavo visus — “visas 
partijas lygiai.”

Dirbo velionis SLA pa
stogėje iki savo mirties.

bai daug nukenčia, nes ne
turi pilnų teisių nepriklau
somai tvarkytis.

Bažnyčios nepadeda skur„ 
džiams, sako sen. Ribicoff
New Yorke kalbėdamas 

senatorius Ribicoff kritika
vo bažnyčias. Jis nurodė, 
kad bažnyčios nepadėjo ir 
dabar nepadeda skur
džiams, kuriems būtinai rei
kalinga parama.

Šiuo metu, kai milijonai 
šeimų skurde gyvena, kai 
dėl skurdo įkyla riaušės, tai

MIRĖ
Petronė Linkus, 70 metų 

amžiaus, mirė rugpiūčio 27 
d., gvveno Central Islip, L. 
T. Laidotuvės ivvko rugpiū
čio 30 d.. Pinelawn Memo
rial kapinėse, Farmingdale, 
L. T.

Velionė paliko nuliūdime 
dukra, ir jos vyrą Helen ir 
Theodore Asher, sūnų ir jo 
žmona Anthony ir Helen 
Linkus, 7 anūkus ir 8 pro
anūkius.

Šią liūdną žinią telefo
nu pranešė velionės dukra 
Helen. O sūnus Antanas 
Linkus, anksčiau buvo veik
lus kriaučių (lietuvių tar
pe) profsąjungoje. Reiškiu 
užuojautą velionės šeimai.

—L. K—te

Pijus Bukšnaitis buvo vie
nas tų mūsų senosios kartos 
lietuvių, kurie prieš dau
giau 60 metų skelbė revoliu
cinę mintį, šaukė darbinin
kus organizuotis, kovoti už 
laisvę, už savo teises, už 
naują, socialistinę santvar
ką visam'e pasaulyje.

Velionio palaikai buvo 
pašarvoti šalinskienės šer
meninėje. Woodhavene. Pa
laidotas iis buvo rugniūčio 
31 d- Memorial kapinėse, 
Farmingdale, L. I.

Tegu Pijus ramiai ilsisi. 
Amerikos,. ypatingai Niu
jorko lietuviai darbo žmo
nes niekad nepamirš to. ka 
jis jaunomis dienomis jiems 
atliko.

R. M.

Mirė širdies smūgiu
Pirmadienį telefonu Jur-j 

gis Bernotą perdavė mums 
tokią liūdną žinią:

Aną dieną, kaip ir pa
prastai, Forest Parke grupė 
lietuvių vyrų pliekė “pinak- 
Ij”. Ju tarpe buvo ir brook- 
Ivnietis Antanas J u š k a. 
“Geimiuf pasibaigus, visi 
išsiskirstė, o Juška, girdi 
nasakes, kad iis eis skersai 
Woodhaven Boulvardą i 
mišką pauogauti.

Bet taip iis ir dingo. Po 
kokios savaitės., laiko kas 
nors ten miške ji . surado ne
begyva — žinoma, gerokai 
apipuvusi. . '

Pasirodo, kad Juška mirė 
širdies smūgiu.

AUOBUSO PLĖŠIKAI
I

New Yorke autobusui su
stojus prie West End Ave. 
ir 61st St., jin įlipo keturi 
vyrukai su peiliais rankose. 
Keleiviai iš karto tai pa
skaitė žiauria “baika,” bet 
kai vienas stvėrė autobuso 
kasa, visi padėti suprato. 
Plėšikai iškrėtė visus 7 ke
leivius, tarp tu 2 moteris. 
Susirankiojo $197-

Ne už ilgo policija tris 
įtartus suėmė, bet, po iš- 
tardymo, paleido, nes auto
buso vairuotojas sakė nega
lįs jų atpažinti.

Kaip greit žmonės 
pamato!

Praėjusį antradienį Ieva 
Mizarienė nuvyko į Kene
džio aerodromą pasitikti 
savo sesers Marijonos Bry- 
don Jack, a t v y k u sios iš 
Hollywoodo. United linijos 
laukiamojoje salėje buvo 
National Bro a d casting 
(Channel 4) reporteriai su 
aparatu apklausinėti žmo
nes, ką jie mano apie pro
jektuojamus kaž kokius 
ekstra mokesčius (taksus) 
žmonėms, kurie keliauja 
lėktuvais.

Reporteris prašė Ievos, 
kad ji pasisakytu savo nuo
monę. Ji pasisakė prieš su
manytus mokesčius.

Ta namą dieną vakare, 
tarp 6 i'* 7 valanda visa fai, 
kas atsitiko aerodromo, bu
vo pademonstruota televizi
joje. įdomu tai, kad tuoiau 
prasidėjo Mizaru telefopo 
nuolatinis birzgimas: ma
čiusioji Ieva televizi j oje, 
skambino ja sveikindami. 
Tai nasirndo. kiek daug mū
sų žmonių stebi ir klauso 
žinių, perduodamų televizi
jos kanalais. Ns

Gal bus didelis Parengimų kalendorius
streikas

Detroit, Mich. — United 
Automobile Workers unijos 
vadovai pranašauja, kad au
tomobilių pramonėje bus di
delis darbininkų streikas. 
Jie sako, kad Fordo, Gene
ral Motors ir Chryslerio au
tomobilių pramonės bosai 
neskubi atsakyti i unijos 
reikalavimus, kurie buvo 
patiekti jau seniai.

• Tikrosios derybos tarp 
unijos atstovų ir samdytojų 
teprasidės tik rugsėjo 1 die
ną. O sutartis, pagal kurią 
darbininkai ligi šiol dirbo, 
pasibaigs rugsėjo 6 dieną.

Jei kapitalistai neišklau
sys darbininkų reikalavimu, 
sakoma, tai įvyks didelis 
automobilių pramonės dar
bininkų streikas.

Rugsėjo 3 d. banketas pas 
Ramariauskus Sellersvilk> 
Pa, 1 valandą. <jh

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote- 

; klubas ruošia rodymąrų
paveikslų iš Montrealio Ex
po- 
die: 
Ho 
ca

67 ir iš Lietuvos, šešta- 
nį, 5 vai. vakare, White 
rs‘e Tavern, 86-16 Jamai- 
Ave., Woodhaven, L. I.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-

Ties Garrison miesteliu į 
Hudson upės dumblą įklim
po tankeris. Kapitonas 
Beitch prisipažino, kad iis 
laivą vairavo būdamas “įsi
gėręs.” 

u

PIJUS BUKŠNAITIS
■ fotonuotrauka daryta jau prieš 

keliolika mėtų

Narai atrado ir iškėlė iš 
Long Island Sound penktą
jį lavoną, ieškodami dar vie
no. Menama., kad rugp. 27 
d. nukritusiame privatinia
me lėktuve buvo šeši asme
nys.

Pietūs “Laisvės” salėje. 
Rengia A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas atžymęji- 
mųi bylos laimėjimo ir iiž- 

gimui savo veiklos.ba

Spalio 22 d., LLD 2 Apsk. 
konferencija, Harrison, 1$ 
Jersey.

Giria aktorių Frank 
Sinatrą

Maskva. — United Press 
International žinių agentū
ra paskelbė įdomią žinią 
iš Lietuvos. Sako, Tarybų 
Lietuvos “Komunistinė Tie
sa” patalpino straipsnį apie 
amerikinį aktorių Frank Si
natrą.

Laikraštis, girdi, išgyrė 
aktorių už tai, kad jis daug 
knygų skaito, kad jis yra 
apsišvietęs žmogus, ne kaip 
kiti aktoriai, kurie tesirū
pina tik savo karjeromis- 
Sinatra stojas už civilines 
teises.

Nuskendo 14-riolika tų, 
kurie narstė ore

Huron, Ohio. — Valdžios 
žmonės ir kiti pradėjo ieš
koti Erie ežere žuvusių ke
turiolikos “oro narstytojų”, 
kurie, spėjama, bus nusken
dę šitame ežere.

Keturiolika amerikinių- 
parašiutininkų-mėgėjų bu
vo paleisti iš lėktuvo “B-25” 
kaip sportininkai, mėgią^pa- 
demonstruoti savo gabumus 
ore.

Pasirodo, kad, esant mig
lotam orui , lėktuvas “nu
krypo” nuo savo linijos, na, 
ir jis užlėkė ant Erie eže
ro. Spėjama, kad visi ketu
riolika jaunų žmonių nusi
leido ne ant sausžemio, o 
ant vandens. Spėjama kad 
visi bus nuskendę šiame 
ežere.

Šiuos žodžius rašant, ant
radienį, ju lavonai dar ne
buvo surasti.

Bombardavimu nelaimėsime
Washington.—JAV Gyny

bos sekretorius Robert S. 
McNamara pasakė atvirai, 
kad jis netiki, jog sėjimu 
bombų ant Šiaurės Vietna
mo JAV tą kraštą privers 
pasiduoti.

Toks McNamaros pasisa
kymas labai pykdo tuos, ku
rie nori,, kad JAV bombo
nešiai daužytų ir daužytų 
Šiaurės Vietnamo miestus 
ir kaimus.

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

Jackson, Miss.—Praėjusį 
antradienį įvykusiuose bal
savimuose Mississippės gu
bernatoriaus vietai daugu
ma balsų gavo John Bell 
Williams, aštrus rasistas. 
Jo oponentas buvo William 
Winter.

Srinagar, Kašmiras. — 
Apie 740 asmenų Kašmire 
buvo užmušta arba sužeista 
po to, kai musulmonas jau
nas vyrukas vedė hindusę 
mergaitę.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps.
konferencija.

New Yorko valstijos lo
terijos bilietų pardavimas 
neina pagal planą. Valdžia 
ketina mieste ir užmiestyje 

daryti naujus bilietų par- 
vimo taškus.

at 
da

San Mateo, Cal. — Kino 
aktorė Shirlev Temple (po 
v} ru — Black) pare i š k ė , 
kad ji kandidatuos į JAV 
kongresmanus.

RODYMAS PAVEIKSLŲ
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

kviečia visus atsilankyti

Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 9
5 vai. po jiet

WHITE HORSE TAVERN
(P. Brųčo 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

KSF LIETUVIŲ KALBA 
Didelis Pasirinkimas Knygų, Plokštelių, 

Žurnalų, Laikraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėliausia gautos, dalis sąrašo: 
Janonis — Pūslėtoms rankoms . 236 p., 1966.
Martinaitis M. — Debesų lieptais. 80 p., 1966. — Kaina 50c 

— Naktiniai druidai- Monologas. 1966. Kaina $1.25 
Keleivė. 198 p.,

Mieželaitis E. 
Posmys Z. — 
Dostojevsky F. — Nusikaltimas

Kaina 85c

Kaina $1.001966. —
ir bausmė. 2 tomai. Kaina $2.50

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

Kraujas ir pelenai — J. Marcinkevičiaus 10 veiksmų veikalas.
Muzika J. Indra. (Liet, drabnos teatras),
3 plokštelė f setas) 10 colių.

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštiis—:
Lietuviška Muzika. M. K. Čiurlionį

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

vadovaujamas J. Gaižausko.
Liet, plokštelės vaikams. 8 daineles \
Liet. įvairumo Orkestrą. Plokštelė 
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokšt
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų

Turime labai didelį pasirin-

Kaina — — — — — 
lietuvių kalboj, 10 colių. $2.7?/ 

ib, Kvartetas C. Minor.
2.75

10 colių — — — — 
vaikams. V. Vaumiląs, 7 col. 
> 7 colių — — — —
:?lė 10 colių. — — — 

knygų ir plokštelių katalogo.

2.75
1.25
1.25
2.75

umeratas dėl lietuviškų 
1968 metus. Rašykite 
nio kaltalogo.

Mes dabar priimame pren 
žurnalą, ir laikraščių už 

dėl mūsų period i’ 
r 

Užsisakykite per laiškus arba ateikite ir pasirinkite.
Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: 
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 Corporatiori *
156 Fifth Ave., N.'YTČ., 10010. Tel. CHelsea 2-4500

Antrad., pirmad. iki penktad.,




