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Ad Reinhardtas.
Frank Yakštis.
Ką darome?
De Gaulle Lenkijoje.
Sukti rinkimai.

Rašo R. Mizara
Praėjusi savaitė — nelai

minga mums buvo savaitė: 
mirtis pakirto du jaunus vyrus, 
atrodžiusius tvirtus kaip 
ąžuolus.
j^Kbudu jie buvo Amerikoje 
gimę ir augę, čia mokslus ėję 

dar daug žadėję; abudu 
lietuvių kilmės, mums gerai 
pažįstami vyrai.

Ad Reinhardt — dailinin
kas, profesorius, jau plačiai 
Amerikai žinomas didelio ta
lento tapytojas, mirė rugpiū- 
čio 30 d. dirbdamas savo stu
dijoje Manhattane.

I
Frank Yakštis — baigęs 

aukštuosius mokslus, pasiry
žęs populiarinti lietuvių lite
ratūrą, ypatingai poeziją, tarp 
angliškai kalbančiųjų, rugsė
jo 2 d. krito negyvas kelyjd i 
tarnybą, į darbą.

Abudu jiedu buvo to paties 
amžiaus — 53 metų. Abudu 
juodu parbloškė širdies smū
gis.

Nežinau, ar jiedu asmeniš- 
vienas kitą pažinojo, bet 

mWs pažinojome juodu abu
du, o su Pranu Yakščiu teko 
kartu dirbti kultūros fronte.

Tuomet, kai mūsų spauda 
kupina žinių apie pirmosios 

' JAV lietuvių kartos mirtis, 
žiūrėkime, kaip ta nelaboji 
skina antrosios kartos lietu
vius, ir dar kokius!..

širdies liga — viena bai
siausių mūsų neprietelkų, bet 
kovoti prieš ją mažai kam rū
pi.

Jei tuos bilijonus dolerių, 
kuriuos pilame Pietryčių Azi
joje nekaltiems žmonėms žu
dyti, miestams griauti, sunau
dotum kovai prieš ligas na- 
mieje, mūsų šalies žmonės bū
tų kur kas sveikatingesni ir 
lajfningesni.

imlios žodžius rašant, Pran
cūzijos prezidentas De Gaulle 

’vyksta į Lenkiją oficialiam vi
zitui.

Ką jis ten nuvykęs pasakys 
ir padarys, kokią kalbą jis 
pasakys liaudiškame Lenkijos 

j' seime, nežinome.
Tikimės, kad jo vizitas pa

sitarnaus greičiau tarp Lenki
jos ir Vakarų Vokietijos poli
tiniams santykiams suderinti.

Taiką mylįs pasaulis trokš
ta, kad Lenkijos rubežius 
(Oder-Neisse) su Vokietija 
būtų pripažintas pastoviu ir 
nepakeičiamu, j Tai ir pasitar
nautu pasaulinės taikos su- 
stiprmimui.

Lenkijos klerikalai ir kito
kie storžieviai, kaip praneša 
telegramos, šnairuoja į De 
Gaulle vizitą.

Girdi, jis nežada susitikti 
su kardinolu Višinskiu, girdi, 
jis pataikaująs Lenkijos Liau
dies Respublikos vadovams ir 
lenkų liaudžiai.

Už tai pasaulis tegali pre- 
| zidentą tik pasveikinti.

Taip vadinami prezidenti- 
I ni* ūkimai Pietų Vietname 
Į buvo žulikiški. Taip sako 
K Phan Khac Suu, kandidatavęs 

j prezidentus.
H Jokios Johnsono komisijos

•. vys

PRICE 10c

Metai 56-ieji

Reikalauja daugiau pulti 
Šiaurės Vietnamą

Washington. — JAV Se
nato t. v. Preparadness In
vestigation Committee, po 
tyrinėjimų, parei k a 1 a v o , 
kad prezidentas Johnsonas 
įsakytų armijos vadovams 
Vietname praplėsti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Komitetas reikalauja, kad 
prezidentas atsiklaustų ka
ro vadovų apie tai, kokias 
vietas jie turį bombarduo
ti, ir leistų jiems tai daryti.

Tuo pačiu kartu Komite
tas kritikuoja gynybos sek
retorių McNamarą už tai, 
kam jis viešai pasakė, kad 
bombų sėjimu ant Šiaurės 
Vietnamo, nepriversime tos 
šalies pasiduoti. McNama
ra sakė, jog, girdi, galima 
bombarduoti kiekvieną vie
telę, kurios generolai pa

geidauja, bet Šiaurės Viet
namas kovos kaip kovojęs, 
sugebės palaikyti frontą. 
Na, o bombardavimas “vi
sokių vietų”, sakė sekreto
rius, gali įtraukti j karą Ki
niją ir net Tarybų Sąjun
gą

Stambieji šalies laikraš
čiai, tokie kaip '‘New York 
Times” ir kiti, kritikuoja 
senatinį komitetą, kritikuo
ja visus tuos, kurie stoja už 
karo eskalaciją (praplėti
mą) Vietname. Spauda, sa
ko: tokiuo žvgiu nebus nie
ko gero laimėta,, o blogo— 
daug.

New Yorkas. — Šių metų 
vasara Niujorke ir apylin
kėje buvo “lietingiausia bė
gyje pastarųjų 25 metų.”

JAV lietuviai krepšininkai 
apleido Lietuvą

Vilnius, rugpiūčio 31. — 
Dvi savaites viešėję Lietu
voje Jungtinių Valstijų lie
tuviai krepšininkai, šian
dien atsisveikino su tėvų že
me ir pasuko penkioms die
noms į Suomiją, Švediją, 
Daniją. Ten jie planuoja 
sužaisti keletą draugiškų 
rungtynių.

Amerikos jaunųjų lietu
vių turistinė grupė lankėsi 
Vilniuje, Trakuose, Druski
ninkuose ir Kaune. Svečių 
krepšinio komandos trene
ris Rimantas Dirvoms, pri
simindamas sportinius susi
tikimus Lietuvoje, pasakė:

-Labiausiai patiko Kauno 
“Žalgirio” žaidimas. Tai ko
manda, kaip mes ameriko
niškai sakome, turinti didį 
lygį — jos atsarginiai pri
lygsta pagrindinei sudėčiai, 
žaidžiant su Vilniaus krep
šininkais, kliūčių sudarė 
kiek skirtingas teisėjavimo 
taisyklių interpretavimas. 
Esame patenkinti, kad Lie-

“rinkimams stebėti” nenubal
tins tų suktybių, atliktų bal
savimuose.

• Kandidatuoti prezidento vie
tai buvo pasiryžę keli asme
nys, griežtai stoją už taiką, 
bet generolukai Thiu ir Ky 
neleido jiems kandidatuoti.

Neleido balsuoti komunis
tams bei jiems pritariantie
siems.

Rinkiminės kampanijos me
tu generolų valdžia uždarė 
du laikraščius Saigone dėl to, 
kad jie kritikavo Thiu ir. Ky 
politiką.

Du trečdaliai šalies gyven
tojų balsavimuose nedalyvavo, 
nes, oficialiai ar neoficialiai 
ten vyrauja Tautinis Išsilais
vinimo Frontas.

Taigi, va, jau rugsėjo mė
nesio 8-oji.

Mielieji “Laisves” vajinin- 
kai jau ruošiasi mūsų spaudos 
vajui, kuris prasidės su spalio 
1 diena.

tuvoje yra gerų krepšinio 
žaidėjų. Linkime jūsų spor
tininkams daugiau perga
lių tarptautinėje arenoje.

— Džiaugiamės turėtomis 
progomis susitikti su Lietu
vos krepšininkais, — trum
pai atsakė svečių komandos 
kapitonas Kaunas.

—Viešnagės metu,—sako 
turistinės grupės vadovas 
Mieželis, — mus lydėjo lie
tuviškas nuoširdumas. Vil
niuje į akis krito nemaža 
naujų statybų. Apžiūrėjome 
ir senuosius pastatus, archi
tektūrinius paminklus.

—Trakai paliko gerą įspū
di. Druskininkuose gėrėjo
mės gamtovaizdžiais Nemu
no pakrantėse. Kaune lan
kėmės Kauno Kultūros Ins
titute. apžiūrėjome sporto 
įrengimus, užsukome i mu
ziejus. Čia teko susitikti su 
Lietuvos sportinės visuome
nės atstovais, žinomais 
krepšininkais, jaunimu. Ši 
viešnagė davė abipusę nau
dą: ŠeimininkamJs padėjo 
geriau suprasti Amerikos 
lietuviu gyvenimą, o mes 
galėjome arčiau susipažin
ti su dabartine Lietuva-

Vilniaus aerouoste sve
čius išlydėjo Kultūrinių 'Ry
šių su Lietuviais Užsienyje 
Komiteto darbuotojai, gau
siai susirinkę Lietuvos spor
to atstovai, žurnalistai.

—A. Vaivutskas

Mokytojai kovoja už 
didesnes algas

Detroit, Mich.—Šioje vals
tijoje visuomeninių mokyk
lų mokytojai rengiasi strei
kuoti, jei nebus išpildyti jų 
reikalavimai.

Mokytojai reikalauja, kad 
būtų pakeltos jiems algos — 
$1,500 kiekvienam per me
tus. Valdžia siūlo pakelti

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
SUSTREIKAVO FORDO DARBININKAI

Detroit, Mich.—Išėjo į streiką 160,000 Ford Motor 
kompanijos darbininkų, United Automobile Workers uni
jos narių.

Kadangi unijos sutartis su automobilių kompanijo
mis pasibaigė rugsėjo 6 d., kadangi Fordo kompanija ir 
kitos atsisako išpildyti unijos reikalavimus, darant nau
ją kontraktą, tai unija nutarė išvesti streikan visus For
do fabrikuose dirbančius darbininkus. O su kitomis kom
panijomis bus tartasi toliau. Su Fordo kompanija taip 
pat pasitarimai seks kitą savaitę.

Detroit, Mich. — Sustreikavo Michigan© valstijos vie
šųjų mokyklų mokytojai. Mokyklos uždarytos, 500,000 
vaikų bei moksleivių, kurie turėtų mokytis, sėdi namie.

Didelis Naujosios Politikos 
suvažiavimas Chicago j e

Mirė Iii j a G. Erenburgas — 
įžymus tarybinis rašytojas
Maskva. — Š. m. rugpiū

čio 31 dieną savo namuose 
Maskvoje staiga mirė įžy
musis Tarybų Sąjungos ra
šytojas ir veikėjas — Iii j a 
G. Erenburgas. Jo gyvybę 
pakirto širdies smūgis. Jis 
buvo 76 metų amžiaus.

Erenburgas skai tomas 
vienu įžymiausių Tarybų 
Sąjungos rašytojų ir veikė
jų. Be to, kad jis parašė 
daug grožinės literatūros 
veikalų-romanų, rašytojas, 
Il-ojo pasaulinio karo metu 
buvo karo frontuose ir daug 
rašė publicistinių straipsnių, 
kurie įkvėpė kovotojus, gi
nančius šalį nuo naciškų 
užpuolikų.

Po karo Erenburgas įsi
jungė į kovotojų už taikos

išlaikymą gretas. Plačiai 
keliavo po pasaulį, raginda
mas žmones, kad jie kovotų 
už taikos išlaikymą, kad ne
būtų kito pasaulinio karo.

Rašytojo palaikai buvo 
pašarvoti Tarybų Sąjungos 
rašytojų rūmuose, Buvo pa
laidotas rugsėjo 4 dieną

Eilė žymių tarybinių ra
šytojų ir poetų pasakė ati
tinkamas kalbas, nušviesda- 
mi Erenburgo nuei tąjį 
brandų ir sudėtingą kelią-

Daugelis pasaulio įžymy
bių — artistas Pablo Picas
so. Andre Malraux, ir kitų 
šalių poetai, rašytojai, vi
suomenininkai, dailininkai 
ir menininkai prisiuntė te
legramas su šiltomis užuo
jautomis.

Chicago, Ill. — Penkias 
dienas trukęs, Naujosios 
Politikos suvažiavimas bai
gėsi rugsėjo 4 dieną.

Suvažiavimas buvo dide
lis — dalyvavo apie 3,200 
delegatų, tarp kurių buvo 
apie 600—700 negrų. Daly
vavo visokių pasaulėžiūrų 
žmonių; buvo nemaža gin
čių. Tačiau suvažiavimas 
baigėsi vieningai; jis priėmė 
eile rezoliucijų vienbalsiai.

Tarp kitų nutarimų, su
važiavimas reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
ir besąlyginiai ištrauktų ka
riuomenę, visas ginkluotą
sias jėgas iš Vietnamo, kad 
baigtų ten karą.

Suvažiavimas reikalavo 
panaikinti “draftą” — vers
tiną jaunų vyrų ėmimą į 
kariuomenę.

Suvažiavimas nutarė pa
dėti t ems jauniems vyrams, 
kurie atsisako, dėl tos ar
kitos priežasties, stoti į JAV 
ginkluotąsias jėgas. Jis rei- 
kalav 
polici,

o, kad negrų getuose 
a turėtų būti iš pačių

negri:
Suvažiavimas pasisakė ir 

, kad į JAV Kongresą 
grąžintas Adam Clay- 
owell, ir kad jam būtų

už ta: 
būtų 
ton P 
grąžintos visos teisės, ko
kias 
šalini

Buyo 
klaus 
visa tai išsamiau sekamuo
se “Ląisvės” numeriuose pa
rašys 
A. Gi 
vime

iis turėjo prieš jo pa
ną iš Kongreso.

priimta ir kitais 
mais rezoliucijų. Apie

mūsų korespondentas 
manas, kuris suvažia- 
buvo.

Pasikorė baisi Buchenwaldo
bestija -- Use Koch

Patvirtina, kad Egipte 
buvo pikfas sąmokslas

Kairo. — Įtakingas egip
tiečių laikraštis “Al Ah
ram” paskelbė žinią, kad iš 
tikrųjų aukštieji Egipto ar
mijos karininkai — genero
lai ir kiti — buvo sudarę 
sąmokslą prezidento Nasse- 
rio valdžiai nuversti.

Anksčiau buvo paskelbta, 
jog apie 150 karininkų, at
statytų iš armijos, buvo su
sitarę įvykdyti pučą. Vy
riausias sąmoksl i n i n k a s 
esąs maršalas Abdel Hakim 
A m e r i s , kadaise buvęs 
Egipto viceprezidentas ir 
artimas Nasserio bičiulis.♦

Po to, kai arabišokos vals
tybės pralaimėjo karą su 
Izraeliu, tai Nasseris sura
do, jog tai įvyko dėl aukštų
jų kariuomenės vadų apsi
leidimo, neapdairumo, ne
paisymo. Ir prez i d e n t a s 
Nasseris pašalino kai ku
riuos aukštus karininkus iš

vietų. Jis nutarė reorgani
zuoti Egipto armiją, pasta
tant į viršūnes geresnius va
dovus.

Sąmokslininkai dabar bus 
teisiami karo teismo.

Dėl tų įvykių Egipte 
vyksta didelis žmonių bruz
dėjimas prieš sąmokslinin
kus.

Daugelis visokių valdi
ninkų dabar areštuojami ir 
apklausinėjami.

Bonna, Vak. Vokietija. — 
Rugsėjo 2 dieną pasikorė 
viena baisiausių kriminalis- 
čių pasaulyje Ilsė Koch. Ši 
dvikojė žvėris buvo vadina
ma Buchenwaldo bestija 
dėl to, kad Il-ojo pasaulinio 
karo metu, kai jos vyras bu
vo Buchenwaldo koncentra
cijos stovyklos viršininkas, 
ši moteriškė atlikinėjo žiau
riausius darbus.

Jos įsakymu buvo nužu
dyta daug politinių kalinių. 
Jos įsakymu buvo daugeliui 
užmuštųjų nulupta oda ir 
iš nužudytųjų odų Ilsė įsa
kinėjo padirbti lempų aba
žūrus, kuriais ji “gražino” 
savo bute lempas.

Buchenwaldo koncentra
cijos stovykloje iš viso bu
vo nukankinta apie 51,572 
politinių kalinių — žydų ir 
kitokių tautų kilmės žmo
nių. Šioje stovykloje naciš
ki budeliai vartojo visokius 
nuodus, bandymui juos ant 
politinių kaliniųš kankini- 
politinių kalinių; kankinimai 
neapsakomi ir neaprašomi. 
Ir viso to vyriausia kaltinin
kė buvo ši dvikojė žvėris.

Net ir sužvėrėję naciai ma
id ši moteriškė kal- 
a už visas baisenybes, 
s ten buvo atliekamos 
9uvo baisi iš baisiau-

nė, k 
čiaus 
kokio 
—ji 
šiųjų.

Koch buvo tarptauti- 
eismo nuteista, visam 

bet vėliau, 
kiečiams įsikišus, ka

Ilsė 
nio t 
amžiui kalėti, 
amer:
Įėjimi)) laikas buvo sutrum
pinta:

Kil 
žmoni 
so to.

.s iki ketverių metų.
o protestai: pasaulio 
ės negalėjo pakęsti vi- 

Tuomet Vakarų Vo- 
js teismas nuteisė II- 
am amžiui kalėti. Dvi- 
:t metu išbuvusi Ala- 
o kalėjime. Bavariio- 
Koch pasidarė gala, 
irdama. Prieš pasi- 
ma. Ilsė Koch parašė 
sūnui raštelį, kuriame 

“Mirtis — vienintė-

sę vis
dešin
chach
je, L
nasik
kardą
savo
sakė:
lė mįno išlaisvintoja; kito 
kelio man nebeliko.”

Ši moteriškė, sakoma, “la
bai mylėjusi šunis, bet ne- 
apker 
sigim 
šaulyje tur būt nedaug te- 
atsiranda.

tė žmonių-” Tokių iš- 
ėlių, kaip I. Koch, pa-

tik penkiais šimtais dolerių.
Vyksta mfokytojų mitin

gai, kuriuose tariamasi: ką 
daryti?

New York. — Niujorko 
miesto mokytojai reikalau
ja pakelti jiems algas; jei 
nebus išklausyti jų reikala
vimai, tai, sakoma, jie neis
mokyti. \

Reikalauja britus 
greit pasitraukti

Zinzibar, Pietų Arabija.— 
Tautinio Išsilaisvinimo 
Frontas,, kuris apima apie 
septynioliką Pietų Arabijos 
šalelių - principalitetų, pa
reikalavo, kad Didžioji Bri
tanija kuogrei č i a u s i a iš
trauktų iš čia visas savo ka
rines jėgas, paliekant vietos 
žmonėms valdytis nepri
klausomai. t

Britai jau seniai sakė, 
kad paliksią šią šalį su 1968 
metų sausio mėnesiu, bet 
vietos žmonės reikalauja, 
kad jie tai padarytų dabar, 
tuojau.

Plieno karaliai kelia
kainas ant savo produktų

Washington.—Visos JAV 
didžiosios* plieno korporaci
jos pakėlė plieno kainas be
veik dviem proc. (1.8).

Jos tai padarė nekreipda
mos dėmesio į prezidento 
Johnsono prašymą nekelti 
kainų.
Ekonomistai ir politiniai 

stebėtojai sako: jeigu plieno 
kompanijos laikysis savo 
nusitaraimo, jei plieno kai
nos bus pakeltos, tai greitu 
laiku pakils visi pragyveni
mo produktai.

i stebi į tai, kas bus

grūmoja darbininkų 
as.

Vis 
automobilių pramonėje, ku
riai 
streik

Nežiūrint, kaip visas tas 
judėjimas baigsis, stebėto
jai pripažįsta, kad auto 
pramonės darbininkams al
gos bus pakeltos. O jau ir 
be to, 
komp 
čios kainas ant mašinų. 
Pav- i 
prane 
automobiliai bus brangesni 
apie $125 kiekvienas.

kai kurios automobilių 
anijos sako pakelsian-

^hryslerio korporacija 
šė. kad 1968 mtetų jos
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Ne rinkimai, bet apgavystė
TAI jau ir po “prezidentinių rinkimų” Pietų Viet

name. Mūsų vyriausybė jų rezultatus sveikina ir sa
ko, kad pagaliau turime “civilinę valdžią,” kurią mes 
turime palaikyti!

Tiktai to ir buvo tikėtasi. Šitie neva rinkimai bu
vo gryniausia apgavystė, iš anksto suplanuota, kad bū
tų galima pateisinti mūsų buvimą P. Vietname iir plėti
mą agresyvaus karo.

Laimėjo du generolai—gen. Thieu priezidento vietą, 
o gen. Ky viceprezidento. Civiliniai kandidatai protes
tuoja. Jie sako, kad rinkimai buvo sukti, neteisingi.

Reikia atsiminti, kad didelė dauguma Pietų Viet
namo kaimų ir miestelių yra Liaudies išsivadavimo fron
to rankose ir nieko bendro neturėjo su šiais rinkimais. 
Antra, minėti generolai negavo daugumos balsų net ir 
tų vietnamiečių, kurie dalyvavo rinkimuose. Praneša
ma, kad už juos buvo paduota tiktia 35 procentai balsų.

Taigi, tiktai apie trečdalį balsų gavę generolai pa
skelbti laimėję rinkimus!

Dar reikia pridėti ir tai, kad ir iš tų 35 procentų 
balsų tik gal pusė buvo civiliniai žmonės. Kita pusė su
sidarė iš kareivių. Mat, Pietų Vietnamo armija susi- 
sideda iš apie 700,000 vyrų. O kareiviams buvę įsakyta 
balsuoti už generolus. Jie balsavo* taip, kaip jiems bu
vo padiktuota balsuoti.

Taigi, kaip nebuvo Pietų Vietname civilinės valdžios, 
atstovaujančios Vietnamo liaudžiai, taip ir nėra. Ta 
pati militaristų klika, mūsų ginkluotų jėgų pastatyta, 
valdys tą kraštą ir toliau.

Jau kalbama, kad rinkimai “įpareigoja” mūsų pre
zidentą Johnsoną toliau plėsti karą. Skubus prezidento 
ir sekretoriaus Rusko' rinkimų rezultatų už g y ri m a s 
parodo, kad kaip tik to ir bus siekiama. Rinkimų re
zultatais labai patenkinti tie, kurie seniai agituoja už 
karo plėtimą. Dabar jų propaganda dar paaštrės. Pa
sauliniai taikai pavojus dar padidės.

Žinoma, šios mūsų gan griežtos išvados, apibūdi
nant rinkimų, rezultatus, gali pasirodyti klaidingos. Gal
gi dabar mūsų valdžioj'Turėdama P. Vietname “civili-' 
nę” generolų valdžią, pradės rimtai ieškoti taikos.

Reikia nepamiršti, kad visas šis karas yra mūsų 
valdžios karas, kad tie du generolai šoks ir turės šokti 
pagal mūsų muziką. Rinkimai nieko nepakeitė. Si
tuacija pasilieka ta pati. Priklauso nuo to, kokį spau
dimą Amerikos žmonės darys į savo valdžią.

Atrodo, kad taikos jėgos yra didelės. Bet ar jos bus 
užtenkamai didelės, kad priverstų prezidentą Johnso
ną karą nutraukti ir išsikraustyti iš Vietnamo, tai sun
ku pasakyti.

Ruošiami “riaušėms” malšinti
TIKTAI dabar paaiški, kad New Yorko valstijos 

Nacionalinė Gvardija labai atsargiai ir įtemptai lavina 
efektingiau susidoroti su riaušėmis. Atrodo, kad tokių 
biednuomenės sukilimų mūsų miestų getuose yra tiki
masi.

Įdomu, kad gvardijiečių padidintas ginklavimas ir 
paruošimas buvo laikomas slaptybėje. Matyt, guberna
torius Rockefelleris nenori, kad žmonės žinotų, ko jie 
susilauktų, jeigu jie pradėtų viešai demonstruoti savo 
nepasitenkinimą.

Gražus darbininko 
“botanikos sodas”

AKMĘNĖ. — Tai, ką ne
dideliame sklype savo ran
komis sukūrė Akmenės ce
mento gamyklos dar
bininkas Antanas čiapas, 
galima pavadinti mažu bo
tanikos sodu. Nepaprastai 
turtinga spalvų gama. Dau
giau kaip 500 rūšių auga
lai.

Šalia retai Lietuvoje su
tinkamo dekoratyvinio me
džio — Mandžiūrijos aza
lijos — šakas tiesia Kauka
zo slyva, auga Italijos obe
lis, lipnus Japonijos lazdy
nas, Sibiro eglės...

Daug įdomaus aistringas 
gamtos mėgėjas gali papa
sakoti apiė kiekvieną medį, 
dekoratyvinį krūmą. Pri
reikė daug darbo ir kant
rybės, kad tame šiaurinės 
Lietuvos kampelyje prigytų 
Indijos braškės, raudonasis 
bukas ir daug kitų “svetim-

šalių,” kad augtų 50 rūšių 
rožės.

Kartais dėl vieno įdomaus 
daigelio ar sėklos reikia ke
liauti už šimt kilometrų, ra
šyti dešimtis laiškų. Anta
nas Čiapas palaiko ryšį su 
mokslininkais — dendrolo- 
gais, botanikais, Kauno, 
Rygos, Maskvos, Leningra
do ir kitų miestų gėlinin
kais, lankosi botanikos so
duose, medelynuose.

Missoula, Montana. — 
daugiau kaip 400 gaisrų 
pleška Vakarinėse JAV val
stijose ir Britų Kolombijo- 
je. Siautėja baisi sausra- 
Gaisrams gesinti žmonės 
nebeturi užtenkamai pajė-> 
gų. *z •

Redakcijos atsakymas
Walteriui Račkauskui, 

T ; 1Y*.“"’ —' Jūsų fe-
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Kas ką rašo ir sako
JAU SENA PASAKA

Juo ilgiau Vietnamo karas 
tęsiasi ir juo daugiau Ame
rikos žmonių pradeda rei
kalauti i karą baigti, tuo 
karščiau karo šalininkai 
darbuojasi įkalbėti pasau
liui, kad tą karą mes jau 
“baigiame laimėti.“ Ot, tik 
dar “pastū m e k i m e, ” ir 
“priešas bus paklupdytas 
ant kelių.”

Lietuvių tarpe įžymiau
siais karo tęsimo propagan
distais yra klerikalai- Jie 
savo spaudoje dabar sušilę 
plūsta visus, kurie kalba už 
ikaro nutraukimą. Jie kar
toja ir kartoja jau seną 
pasaką, kad “mūsų pergalė 
tik už slenksčio.” Štai Chi- 
cagos marijonų organas 
“Draugas” (rugp. 28 d.) su 
giliausiu pasipiktinimu ra
šo: ' ’ ;

“Mat, kokią nesąmonę 
skelbia kai kurie senatoriai 
ir kongresmanai, darydami 
spaudimą i prezidentą su
mažinti karo smūgius prie
šui ir eiti į derybas su juo 
bet kokiomis sąlygomis, kai 
gal jau netrukus priešas 
bus paguldytas ant menčių 
ir tuo būdu bus apsaugota 
visa pietrytinė Azija...”

Tuo tarpu kiekvienas rim
tai galvojantis žmogus ži
no, kad nesąmonę skelbia 
ne tie kai kurie senatoriai 
ir kongresmanai, o karo šą
li n i n k a i. Visi žino, kad 
Vietnamo liaudies ryžtas 
nepalaužiamas, kad nėra 
vilties Amerikos ginklams 
karą laimėti ir savo valią to 
krašto žmonėms užkarti.

JIĘMS ĘĮETVVOJE , ; 
Geriau, Negu 
AMERIKOJE

Raketieriško BALFo pir
mininkas kun. J. Jankus 
pripažįsta, kad čionai atvy
kusioms iš Lietuvos ameri
kinis gyvenimas nepatinka 
ir jie skuba grįžti atgal į 
Lietuvą. Girdi:

“Mat, daugelis ten paliko 
savo artimus žmones, kiti 
pasiilgsta net ir vištelių, 
paršelių ar šunelio, kitiems 
vaidenasi protėvių kapai, 
kuriuose nori pasilaidoti. 
Daugeliui Lietuvos kaimo 
bažnytėlė daug malonesnė, 
nei' angliškoji Amerikoje. 
Kiti vėl įrodinėja, kad už
dūsta Amerikoje, nes sūnus 
ir marti tarp savęs ir su 
vaikais kalba tik angliškai, 
o Lietuvoj ir vaikai moka 
lietuviškai. Yra labai daug 
priežasčių, dėl kurių tik ką 
atvykusieji nori grįžti, tad 
nėra jokio reikalo juos stab
dyti, juo labiau, kad grįž
tantieji beveik visi būna vy
resnio amžiaus, kuriem kaip 
dideliem medžiam labai 
sunku svetimam krašte 
gyti.”

pri-

APIE MŪSŲ LABAI 
RELIGINGĄ 
PREZIDENTĄ

“Vilnies” kolumnoje “Kas
dien” Alisė Jonikienė7 rašo':

Nei vienas JAV preziden
tas, kiek aš prisimenu, nede
monstravo taip savo religin
gumo bei dievotumo, kaip 
prez. Johnsonas.

Po didžiųjų riaušių Detroite 
ir kitur veik tuo pačiu kar
tu įvykusių, jis įsake bažny
čioms pravesti maldas, kad 
aukščiausias duotų galimybę 
mums visiems broliškoje mei
lėje sugyventi.

Man rodos, kad kur kas bū
tų protingiau, jei tikintieji pa-

Haverhill, Mass.
pūdžius iš kelionės į Lietu
vą išspausdinsime pirmąja simelstų/kad tas jų aukščiau- 
proga. sias įkvėptų prez. Johnsonuisias įkvėptų prez. Johnsonui

bent krislelį humaniškumo, 
kad jis kuo greičiausiai gra
žintų mūsų jaunuolius iš Viet
namo ir baigtų žudymą ne
kaltų žmonių ir mūsų šalies 
jaunų vyrų.

Kad nepasikartotų riaušes, 
kokios įvyko Detroite ir ki
tur, prezidentas, betgi, neatsi
duoda ant dievo valios. Detro- 
itan jis pasiuntė 5,000 armi
jos parašiutininkų malšinti 
“sukilėlius.” Ir po visų mal
dų bažnyčiose, nebus atsidė
ta ant išklausymo tų maldų. 
Nacionalinė gvardija ir armi
jos pulkai bus mokinami 
“naujos taktikos”—kaip elg
tis riaušėms įvykus.

Kol kas ta nauja taktika 
laikoma slaptybėje. Bet Asso
ciated Press tūlais keliais pla
ną sužinojo. Viena lekcija 
štai ką nusako:

“...jei ateitų laikas; kada 
nebus kito pasirinkimo, kaip 
imtis galutinių mierių, mes 
turime būti pasiruošę, žinoti 
savo ribą ir būti pasirengę 
pateisinti savo veiksmus.”

O tie galutiniai mieriai: aša
rinės bombos, šūviai iš kulko
svaidžių ir t. t.

PROTINGAI IR
TEISINGAI JIS BUS 
SUPRATĘS

Kanadoje gyvenančių pa
bėgėlių “Nepriklausoma 
Lietuva” piktai bara Que- 
beco premjerą Mr. Johnsp- 
ną. Jį tiesiog apmulkinęs 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro pavaduo
tojas Polianskis.

Laikraštis porina:
Polianskis pažėrė propa

gandos, kad Sovietų Sąjungos 
tautos gyveną laisvai, besi- 
naudodamos savo kalba ir 
kultūra, kad atskiros “respub
likos” galinčios savo valia iš 
sąjungos išstbti, kad esą įra
šyta ir į sovietinę konstituci
ją. . . Ir visu tuo Quebeco 
premjeras 'D. Johnsonas pati
kėjo ir susižavėjo. Sovieti
nę konstituciją jis laiko pa
vyzdžiu Kanadai...

Quebec’b premjieras Daniel 
Johnson džiaugėsi Sovietų Są
jungos k o n s t i t u cija, kuri 
esanti labai naudinga ir idė
jas sukelianti (stimuliuojanti) 
kanadiečiams.

Kalbėdamas iškilminguose 
pietuose pagerbti sovietų de- 
legacijos pirmininkui, Dmit
ri j Poliansky, Johnsonas pa
brėžė labai didelę kiekvienos 
15 sovietų respublikos laisvę. 
Mat, kvubekiečius šiais lai
kais labai domina savarankiš
kumo santykiaujant su užsie
niu klausimas.

Jis gyrė sovietinės konsti
tucijos “respektą tautiniam 
ir kalbiniam įvairumui,” sa
kydamas, kad tai įgalina “har
moningą ko-egzistenciją dau
gelio kultūrinių vienetų tame 
pačiame krašte,” tai irgi pri
taikydamas Kanados situaci
jai.

Toks 'Quebec’o premjiero 
naivumas prašosi mūsų greitos 
akcijos, atdyžiai, be propa
gandos, bet faktais jį apšvie- 
čiant apie tą sovietinę “har
moniją ir respublikų laisvę,” 
apie rusų “broliškumą” ma
žesnėms Sovietų tautoms, pa
lyginus su Kanados anglo 
saksų “priespauda.”

Mums gi atrodo, kad Mr. 
Johnsonas protingai ir tei
singai įvertino tarybinę 
konstituciją. Mums atrodo, 
kad • nieko nebepadės “mū
sų kardelių pabėgėlių jokia 
akęija.” Su ta savo akcija 
jie tik dar kartą visam pa
sauliui pademonstruos savo 
didelį naivumą.

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmmgesni.

Pokalbis su dviem įžymiais 
Lietuvos laureatais

Kas tik nestatė Vilniaus! 
Važiavo iš Italijos, Lenki
jos, Vokietijos, iš Rusijos 
architektai ir meistrai, dar 
Gedimino pakviesti. Pynė 
gotikos skliautus, raitė ba
roką, ramstė bažnyčias ir 
rūmus klasikinėmis kolono
mis.

O kas dabar stato Vilnių? 
Kauniečiai! Taip, taip. Be
ne dauguma Vilniaus archi
tektų — Kauno Politechni
kos instituto auklėtiniai- Du 
iš jų — Zigmas Liandber- 
gis ir Edvardas Chlomaus
kas, besidarbuojantys 
miestų statybos projektavi
mo institute,4 šiais metais 
kartu su grupe statybinin
kų apdovanoti respublikine 
premija. Premijuotas dar
bas — naujų ligoninių, pa
statytų Antakalnyje, komp
leksai. Apdovanojimo proga 
mes ir paprašėme juos at
sakyti į keletą klausimų.

— Kodėl pasirinkote ar- 
chtekto profesiją?

Z. Liandzbergis:
— Sunku pasakyti. Tuo 

metu, kai aš galvojau kuo 
būti,, prasidėjo karas. 1941- 
aisiais, j a u pačią pirmąją 
karo dieną, iš mano gimto
sios Kelmės teliko tik griu
vėsiai. Pasiklysti galėdavai 
tarp styrančių į dangų ka
minų ir degėsių. Kas atsta
tys namus, kas juos prikels 
iš degėsių, galvojau. O po 
karo ėmiau studijuoti archi
tektūrą.

R- Chlomauskas:
—Gimiau ir augau Kau

ne. Mėgau piešti senų mies
to gatvių ir gatvelių vin
gius, rotušę, pilies griuvė
sius. Stebėjausi tais, kurie 
statė senąjį Kauną. Nuo to 
ir prasidėjo mano profesija.

- - Ar daug Jūsų giminė
je architektų?

E. Chlomauskas:
—Tik du — žmona ir aš. 

Ji planuoja naujų Vilniaus 
namų kvartalus. Gal ilgai
niui bus ir trečias architek
tas — dukrelei juk jau pus
antrų metų.

Z.Liandzbergis:
—Ir mes dviese—aš ir sū

nus Linelis. Jam jau dve
ji metai, ir iš kaladėlių jis 
jau visokius namus stato.

—Ar patenkinti naujais 
ligoninių pastatais, su ku
rių sukūrimu Jus apdovano
jo?

E. Chlomauskas:
—Ir taip, ir ne...
—Kodėl toks dvejopas at

sakymas? Juk daugelis vil
niečių žavisi baltais dailiais 
jų mūrais. Giria jūsų pro 
jektuotas ligonines gydyto
jai ir ligoniai.

Z. Liandzbergis:
—Mes, architektai, visa

da turime būti savotiškais 
pranašais* Juk dabar ku
riame tuos pastatus, ku
riuos išvystė- ne tik po kele- 
rių metų. Ligonių komplek
sai — mums jau praeitis. 
Todėl dabar ir matyti, kad 
viską galima buvo padary
ti dar geriau.

E. Chlomauskas:
—Tur būt, tokia jau ar

chitektų dalia. Kol kuri, kol 
svajoji, ginčijiesi su drau
gais, ieškodamas įdomiausio 
sprendimo, — tol esi paten
kintas.

—Vis dėlto Lietuvos, o 
ypač Vilniaus architektai 
pastaruoju metu giriami. 
Kur tos sėkmes paslaptys?

Z. Liandzbergis:
—Mokomės iš kaimyninių

respublikų, sekame ir už- 
užsienio architektūros nau
jienas. Man teko lankytis 
Lenkijoje ir Suomijoje — 
daugelio garsių pasaulio 
architektų tėvynėje- Iš ke
lionių vis parsiveži naujų 
sumanymų. O Lietuvos ar
chitektai — jauni žmonės. 
Jaunimas gi visur ir visa
da — drąsus, veržlus, ieš
kantis. Iš čia ir sėkmė.

— Jūs visą laiką dirbate 
abu kartu. Kaip sekasi kū
rybine draugystė, ką šiuo 
metu kuriate?

E. Chlomauskas:
—Bendradarbiauti p r a - 

dėjome dar studijų laikais. 
O apie uarbo sėkmę spręs
kite patys. Neries pakran
tėje pagal mūsų projek
tus pastatyti Pedagoginio 
instituto bendrabučiai, P. 
Cvirkos gatvėje — kavinė 
“Nykštukas.”1 Šiuo metu 
Vilniuje statomi mūsų su
projektuoti didžiuliai Spor
to rūmai, universalinė par
duotuvė. Kadangi naujos 
ligoninės bus dar plečiamos, 
dabar jas projektuojame.

Architektas — lyg gyva
sis sidabras. Tai jis palin
kęs prie braižinių, tai staty
bos aikštelėse, tai pas sta
tybinių medžiagų gaminto
jus. Todėl netrukdau ilgiau 
ir respublikinės premijos 
laureatu. Palinkiu sėkmės, 
naujų" didelių darbų.

Juozas Baužys

Haverhill, Mass.
Iš čia buvo nuvažiavę į 

Tarybų Lietuvą M. Kaz
lauskienė irW. Račkauskai 
Sutikau Kazla u s k i e n ę W 
klausiu, kaip patiko kelio
nė? Atsakė, kad labai ge
rai, ir jeigu bus proga, tai 
ir vėl važiuosiu.

Daugiau sako: rugpiūčio 
2/ d. važiuoju Uždavinio so- 

Ten bus 
etūs, — dar yra vietos— 
igu nori, tai gali važiuo- 

Kas gi nenorės!
Uždavinio sode turėjome 

gerus pietus atvirame ore 
p(Į) žaliuojančiais medžiais 

linksmai praleidome po
etę. Turėjome gerą ke-

dan, Norwoode. 
Pi 
je 
ti

ir
Pi 
libnę.

Rugjiūčio 13 d. turėjo- 
e gerą kelionę iš Haver- 
llio - Lawrencaus į Olym- 
a parką Worcestery. Bu

sis buvo didelis ir pilnas 
žmonių. Kadys ir Kodienė 
įč ėjo daug darbo, ir darbas 

ivo gerai atliktas. Tik kv 
as pavėlavo pribūti ant pa

skirto laiko. *

P

b
S,

Čia įvyksta visokių pik
tadarysčių. Sunku jas ir 
aprašyti. Rugpiūčio 15 d. 
vietinėje spaudoje tilpo ži
nia, kad iš 66 Portland St. 
kažkas išsinešė lovą su vi
sais paklodais $100 vertės.

Darbininkė .
P. S. Apie kelionę į Ta

rybų Lietuvą žadėjo para
šyti W. Račkauskas. D.

Lawrence, Mass.
Mire Baltrus Chulada
Penktadienį, rugsėjo 1 d., 

Bon Secours Hospitalyje 
mirė ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas, ALDLD, LDS 
ir Maple Parko bendrovės 
narys Baltrus Chulada-

Palaidotas praėjusi antra
dienį Bellevue kapinėse.

Liūdesyje paliko žmoną 
Antaniną, sūnus Johną 
(Lawrencuje) ir Edmondą 
(Michigane), dukterį Viole- 
tątą ir žentą Al. Tarašką 
(Kalifornijoje) ir broli Ra
polą (’Floridoje). (SV)

“Laisvės” kolektyvas reiš
kiame liūdesyje likusiems 
gilią užuojautą.—Red.

Elizabeth, N. J.
Padėka

Ištikus man nelaimei na
muose (kojos kaulas trūkę 
per kelį) po biskį gydausi. 
Gydytojas nuėmė gipsą ir 
ir ims laiko iki galėsiu ge
rai vaikščioti.

Šia proga noriu padėko
ti visiems mano bičiuliams, 
kurie prisiuntė man sveiki
nimo korteles, skambino te
lefonu ir buvę užėję as
meniškai į namus. Didelis 
žiū Frank ir Onai Bun- 
:ams už parvežimą manęs 

ligoninės- Jie daug pa
žibėjo mano nelaimėje, 
įsu labai dėkingas visiems.

Walter Žukas

a 
k

Baltimore, Md.
širdinga padėka

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė ’mano mamytė, Anta
nina Medelienė š. m. rug- 
piūčio 21. Palaidojome ją 
Scrantone šalia jos mylimo 
draugo Vlado Medelio, ku
ris mirė 1960 m. kovo 5.

Širdingai dėkojame gimi
nėms, draugėms ir drau
gams už širdingiausią už
uojautą, už puikias gėles, 
ir tiems, kurie dalyvavote 
laidotuvėse. Draugui I.Kle- 
vinskui už atsisveikinimo 
žodžius šermeninėje ir ka
pinėse; grabnešiams ir lai
dotuvių direktoriui Walte
riui Pėstininkui už manda
gų pątarnavimą.

Dėkojame visiems ir vi
soms už suteiktą užuojau
tą mūsų liūdesio valandoje. 
Jūsų atjautimas mumyse 
pasilieka visiems laikams.

Milda Antanaitienė 
duktė

Leonardas Antanaitis 
žentas

Alena Antanaitienė 
jo motina

MIAMI, FLA.
4

Rugpiučio 30 dieną Dak
tarų ligoninėje, C^-al 
Gable nuo širdies smūgio 
mirė mūsų miesto majo
ras Robert King, 43 metų.

Jis buvo populiarus tarp 
savo miesto gyventojų.

Paliko nuliūdime žmoną 
i šešiais vaikais ir daug 
įminiu ir draugų.

V. J. Stankus

S

Mirė Franas Zonis
Rugpiūčio 24 dieną savo 

apartmente staiga mirė nuo 
širdies atakos. Gyveno 
tarp kitataučių. Kaimynai 
a;rado jo bute tik W^ą 
adresą — Mrs. N. Miller, 
464 Grandview, Ridgewood,

Telefonu pašaukė Mrs 
Miller. Ji atsakė: atsiųskit 
alaikus į Ridgewood, N. J.
Taip ir padaryta.
Vėliau bus parašyta dau- 
au.

P

W. Lack

Susipažinkite su vidurvaka- 
uose lietuvių veikla, ftkaity- 
te dienrašti “Vilnioj 
s: 3116 So. Halsted Street, 1 
icago, III. 60608. Prenu-

ri
kil
S£ I

C licago, UI.
merata $10 metams.
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GERAS VEIDAS<1 i.....................4 Vaizdelis iš šių dienų Lietuvos jaunimo gyvenimo
Modestas Užkuraitis labai 

skubėjo. Sugriebęs keletą 
“aukštosioms mokykloms” 
vadovėlių ir nedidelį ryšu
lėlį išspruko pro duris, ne
spėjęs žvilgtelti į mažą sta
linį veidrodį, dėl ko vienas 
juodų baltinių apykalės 
kamputis taip ir liko į vidų 
užlenktas.

Tekinas pasileido į auto
busų sustojimo vietą ir lyg 
stipriai paspirtas sviedinys, 
įšoko į gerai pakrautą ma
šiną.

Labai patenkintas tempu, 
marga nosinaite jis nusi
šluostė išprakaitavusią ka
ktą ir pasmakrę.

Kauno autobusų stoties 
salėje, kaip ir paprastai 
šeštadieniais, buvo daug 
žmonių. Modestas pasuko 
dešinėn ir atsistojo pasie
lk. iš kur galėjo stebėti ke
leiviu eilę išsirikiavusią 
prie kasos Nr. 3. Nė vieno 
pažįstamo! Jo veide išryš
kėjo nerimas. Kreiptis į vi
sai nepažįstamą? — Ką ži
nai, kas ir kur važiuoja. 
Jeigu jis būtų senukas ar 
senutė—taip. O dabar ža
liukas. Sakys, o pats nega
li-

Susirūpinęs Modestas sto
vėjo ir žiūrėjo prieš save į 
langą, pro kurį matėsi mė
lynas dangus su pilkšvais, 
giedra žadančiais debesė
liais.

Paskui jo akys nuslinko 
žemvn. Ant žemės stovėjo 
didelis, stipriai prikimštas 
turistinis krenšvs. šalia jo 
savininkė su labai įdegusio
ji? kojomis ir lengvais, va
sariniais bateliais.

Merginos žydra suknelė 
ir šviesiai pilkas švarkelis, 
Modestui atrodė, kaip ma
žas dangaus lopinėlis išsta
tytas lange.

Ilgai rinktis nebuvo lai
ko. Mergina, žiūrėjusi 
pro langą, atsisuko ir Mo
destas. metęs tris didelius 
žingsnius, priėjęs prie jos 
paklausė:

— Gal važiuojate į V?
— Taip. — nepakeldama 

akiu atsakė mergina.
Modestas savo ilgu žvilg

sniu apglėbė nepažįstamo
sios veidą ir širdyje pajuto 
malonų atoslūgį.

Jūs gyvenate pačiame 
mieste? — su maža viltimi 
paklausė jis.

—Taip.
— Aa, tai ne labai... Bū- 

čiau prašės nuvežti šitą,— 
tarė nedrąsiai atkišdamas 
ryšulėlį.— Čia mano mamai 
vaistai, o aš, matot, — pa
rodė akimis, paversdamas 
ranką su knygomis,— Eg
zaminas.

Iš šalies žiūrint, atrodė 
net juokinga, kad šis pla
čiapetis vyras nori šešioli
kametei merginai užkrauti 
visus savo rūpesčius.

— Tai nieko, nieko,—guo
džiamai ir patikinančiai 
atliepė mergina, traukda-

bus persunku. Nerasite. 
Gal nors iš ten...— ir Mo
destas, tiesdamas ranką 
paimti atgal ryšulėlį, aki
mis pradėjo ieškoti “ko 
nors iš ten”.

— Tai kas tokio. Su drau
ge nueisim ir nunešim. Bu
vau ten kartą. Pas seserį.

— Labai ačiū, — Modes
tas dėkingai linktelėjo ir 
jau grįžosi eiti.

—Atsiprašau, — sulaikė 
jį mergina. — Truputį čia. 
Va taip,— šnekėjo pataisy
dama jam apykaklę. — Ži
noma, egzaminas.

Modestas dar karta nusi
lenkė sušnibždėda mas 
“ačiū” ir pilnas vidinio 
karščio, kuris ryškiai atsi
spindėjo jo veide, tvirtu 
žingsniu išėjo iš salės.

Kai Raselė su drauge pa
siekė Užkuraitienės sodybą, 
buvo jau dvylikta valanda.

Šeimininkė, apsirišusi gal
vą gulėjo pirkioje vienui 
viena ir šių dviejų jaunų 
merginų apsilankymas ją 
maloniai nustebino.

— Labą dieną, —tarė pri
ėjusi prie lovos Rasa. Ser
gate? Atnešiau jums vais
tų. Iš Kauno.

—Ačiū, panelės.— lingavo 
pakeldama nuo baltos pa
galvės galvą, moteris. —Tai 
mano Modestėlis... Čia ne
gavo, tai sakė gal Kaune. 
Dabar jau tur būt pasveik
siu. Kad, žinote, panelytės 
(merginos šaipės) ir sirgti 
nėra kada. Negi tie cukri
niai. Pats laikas retinti, o 
aš viena. Kaip tyčia sūnus 
ir duktė dabar išvažiavo į 
tas sesijas: viens į Kauną, 
kita į Vilnių. O man, sako, 
ta kanertonija. Taip suka
si galva...

—Nesirūkinkite. Sekančią 
savaitę mūs visa klasė at
eisime talkininkauti j jūs 
kolūki ir visus runkelius iš
retinsime,— ramino ligonę 
Rasa.

— Mudvi tiesiai ateisime 
pas jus,— pažadėjo Rasos 
draugė.— Labai smagu va
sarą laukuose. (

— Jau aš nežinau, neži
nau... Kokia gera dvasia 
čia jus atsiuntė.

— Pareiga, ne dvasia, — 
pertraukė Užkuraitienę Ra
selė.

— Na, tegu pareiga,—kal
bėjo susijaudinusi ir su 
ašaromis akyse ligonė, mo
tiniškai glostydama Rasos 
pečius kai pastaroji pataisi- 
nėjo pagalves.— Tokis ge
ras veidelis šitos mažytės...

Ekspreso greičiu nuriedė- 
jo treii metai nuo tų karš
tų, cukrinių runkelių ravė
jimo dienų.

Modestas Užkuraitis, ve
terinarijos gydytojas jau 
metai kai vadovauja gimta
jam kolūkiui. Žinoma, ko

lūkio pirmininku jis negi
mė ir net negalvojo juo bū
ti.

Nuo pat mažens, pana
šiai, kaip rašytojas M. Gor
kis “universitetus”, Modes
tas išėjo tikrą kolūkišką 
mokyklą. Pastabus, besido
mintis įvairiais gyvenimo 
reiškiniais ir darbais, jis 
visur suspėdavo. Žiemą jį 
labiausiai traukdavo fer
mos. Ten jis visą laisvalai
kį praleisdavo pas verše
lius arba juodus ir baltus 
garbinuotus ėriukus, vai
šindamas juos duonos ga
balėliais. O vasaros pra
džioje, tik grįžęs iš mokyk
los, jau žiūrėk, atsidurda
vo pas senelį, kuris dabojo 
kolūkio banda ir šiam pa
dėdavo ganyti.

Motina sakydavo:
— Mūs Modesto ant tų 

gyvulių, tai galva pramuš
ta.

Mokykloje Modestėlis bu
vo jaunas gamtininkas-pir- 
mūnas: jis geriausiai (daž
nai be eilės) prižiūrėjoi gy
vąjį gamtos kampelį, kuria
me buvo . keliolika triušių, 
vėžlių porelė ir trys nutri
jos.

Nemaža valandų jis pra
leisdavo ir pas kolūkio bi
tininką, kuomet tas užsiim
davo su bitėmis.

Modestas būdamas pusiau 
našlaitis (tėvą išvežė vo
kiečiai į Saksoniją už pylia
vas, kuris iš ten daugiau 
nebegrįžo), neturėjo aprū
pinto gyvenimo. Baigęs aš
tuonmetę, kaip vyriausias 
šeimoje, jau dėjos subren
dusiu kolūkiečiu ir darbo 
nesirinko: buvo laiškane
šiu, šėriku; o, vėliau, kad 
daugiau uždirbtų, sutiko 
būti melžėjų.

žodžiu, dirbo ten, kur bu
vo labiausiai reikalingas.

Bedirbdamas kolūkyje 
baigė vidurine ir Veterina
rijos akademiją neakivaiz
diniu būdu.

Didžiausias trūkumas jo 
charakteryje—permaža dė
mesio sau pačiam.

Kai jau buvo diplomas 
rankoje, Modestui Užkurai
čiui pasiūlė dirbti veterina
rijos gydytoju rajone. Ne
norėjo ir, daugelio nustebi
mui, atsisakė:

— Liksiu kaime.
Ir liko. Kolūkiečiai labai 

apsidžiaugė ir didžiavosi, 
kad štai jų tarpe savas 
žmogus ir tokis mokytas. 
Modestas jų neapvylė: dos
niai dalino savo žinias ir 
kolūkio reikalams ir kolū
kiečiams.

Štai ir vakar. Iš kolūkio 
grįžo, gali sakyti, jau nak
tį išvargęs ir apsitaškęs 
purvais. O nespėjo prašvi
sti jau pora kaimynų stovi
niuoja prie durų. Motina 
dar delsia, nori pamigdyti, 
tačiau Modestas, per mie
gus išgirdęs garsų šuns lo
jimą, pašoka. Vos • spėja 
motina atidaryti duris, jie 
tuoj:

(Bus daugiau)

Turiu ir tėvus, ir tėvynę! “LAISVES” REIKALAIS

ma ryšulėli iš jo lyg sustin- 
j gusios rankos. — Juk čia 

visai nesunku.
Keleivė norėjo įdėti ji j 

kelionės krepšį, tačiau kai 
pastarąjį atidarė, ten pūp
sojo gelsvas, storas bato
nas. duodamas suprasti, 
kad čia nėra vietos.

— Na, gerai. Aš dabar 
} paimsiu į ranką, o paskui 

autobuse susitvarkysiu, — 
į P^^įino savo įsipareigo- 
j jimu eigą ji.

—Bet, matote, mano ma- 
ma ne mieste. Dar už jo, 
“Lankelių” kolūkyje. Jums

Lietuvos liaudies instrumentalis ansamblis lietuvių dienoje
Expo-67, Montrealyje

Prašau priimti mane kan
didatu į TSKP narius...

Perskaitęs pareis k i m ą , 
buitinio gyventojų aptarna
vimo kombinato pirminės 
partinės organizacijos sek
retorius Smalskis paaiški
no:

—Dėl Eimučio Kliaugos 
gali kilti abejonių- Jis ne
žino, kas jo tėvai, kokios 
tautybės...

—Netiesa, — pertraukė 
sekretorių Kliauga.—Turiu 
aš ir tėvus, ir tėvynę!

Partijos Rokiškio rajono 
komiteto biuro narių žvilgs
niai nukrypo juodaplaukio, 
kiek sunerimusio vyriškio 
link.

... Karo metai bevardžiui 
Kaliningrado gatvių vaikui 
— kaip baisus, košmariškas 
sapnas. Atmintyje išliko 
tik vienas tų dienų bruožas 
—nenumaldomas noras val
gyti. Purvinos, suskirdusios 
vaiko rankutės ieškojo duo
nos ir šiukšlių dėžėse, ir dar 
neatvėsusiuose parduotuvių 
griuvėsiuose, maldaudamos 
tiesėsi į kiekvieną praeivį. 
Negalėjo atstumti šitų ran
kučių, neatlaužti joms juo
dos duonos gabalėlio, kurią 
gatvėje valgė tomds dieno
mis patekęs i ką tik išva
duotą Kaliningradą rokiš- 
kietis Leonas Kliauga.

Berniukas nežinojo nei 
savo vardo, nei pavardės, 
nei kur jo tėvai. Gestais 
kažką aiškino apie baisius 
sprogimus, ugnį. Nesuradęs 
jokios įstaigos, kuri priimtų 
našlaitį, Kliauga jį basą at
sivežė į Šiaulius pas seserį 
Zosę. O po kelių dienų nepa
žįstamasis berniukas, kurį 
visi vadino vokietuku, jau 
buvo Rokiškyje, pas Leono 
motiną.

Tylų, paklusnu berniuką 
šeimoje greit visi pamilo. 
O Kliaugienė pasiūlė jį va
dinti Eimučiu.

Kliaugos bandė ieškoti 
Eimučio artimųjų — i Ka
liningrado miestą milicijos 
skyrių, vykdomąjį komitetą 
siuntė jo nuotraukas, rašė 
laikraščių redakcijoms. Bet 
niekas neatsiliepė.

Kliaugos kreipėsi į miesto 
vykdomąjį komitetą, prašy
dami Eimučiui dokumentų. 
Gimimo ,metus nustatė gy
dytojai, o Kliaugienė papra
šė, kad vaikui suteiktų jos 
pavardę.

Tik kartą Eimutis moti
niško žodžio nepaklausė — 
baigęs devynias klases, už
sispyrė dirbti.

—Aš negaliu tiek iligai 
naudotis jūsų gerumu, nie
kuo neatsilygind amas, — 
įrodinėjo jis. — O mokslo 
nemesiu-

Toks jo žingsnis buvo su
prantamas. Vaikinas atneš
davo senutei kiekvieną už
dirbtą rublį. Nepamiršo jos 
ir atlikdamas karinę tarny
bą. Rašė laiškus, skubėjo 
pas ją gavęs atostogų. Grį
žęs savo pažado nepamiršo. 
Dirbdamas buitiniame gy
ventojų aptarnavimo kom
binate šaltkalviu, tęsė 
mokslą vakarinėje vidurinė
je mokykloje. B a i g ę s ją, 
įstojo i Rokiškio mechaninio 
technikumo vakarinį sky
rių. Dabar jau užbaigė ke
turis kursus.

Prieš trejetą metų maža
me Kliaugų namuke buvo 
didelė šventė — Eimutis su 
rokiškiete Regina Siniaus- 
kaite sukūrė šeimą.

Gerą vardą kolektyve, ku

riame dirba, ir aplamai Ro
kiškio mieste turi Eimutis 
Kliauga. Aktyvus komjau
nuolis, pareigingas darbe, 
geras draugas — taip apie 
jį pasakys kiekvienas. Daug 
kartų buvo apdov a n o t a s 
įstaigos ir komjaunimo ko
miteto pagyrimo raštais, 
dovanomis. Kai jis panoro 
įstoti į Komunistų partiją, 
puikias rekomendacijas jam 
parašė komjaunimo rajono 
komitetas, komunistai ce
cho vedėjas Jonas Pupelis ir 
darbininkas Aleksejus Va
siljevas.

—Mane išaugino dora ta
rybinė šeima, — partijos 
rajono komiteto biuro posė
dyje kalbėjo Eimutis Kliau
ga. — Auklėjo, mokė gy
venti komjaunimas, puikūs 
komunistai. Todėl ir noriu 
būti vertas šitų žmonių, su 
jais kartu eiti.

Partijos rajono komiteto 
pirmasis sekret orius Vy
tautas Lukaš e v i č i u s pa
klausė nuomonės, pakilo 
visų rankos- Tuomet sekre
torius Eimučiui Kliaugai 
paspaudė ranką.

Kostas Verslo va s
Rokiškio rajonas

(“Tiesa”)

Rugsėjo 3 d.,. B. ir A. Ramanauskų sode, Sellersville, 
Pa., įvyko banketas pagerbimui eastoniečių L. ir M. Til
vikų. Dalyvavo A. Bimba ir gave aukų nuo sekamų rė
mėjų:

J. Deltuva, Baltimore, Md.,. .
K. A. Zambusevičiai, Reading,

Scranton, Pa.
Po keleto metų sunkios 

ligos, rugpiūčio 21 d. Balti
more j e mirė Antanina Me
delienė, išgyvenusi virš sep
tyniasdešimt metų- Dar jau
na būdama atvyko į šią šalį 
pas savo brolį ir čia išgy
veno apie 50 metų. Čia su
sipažino ir ištekėjo už Vlado 
Medelio ir išaugino dukpą 
Mildą, kuri yra ištekėjusi 
už Leonardo Antanaičio ir 
gyvena Baltimore, Md. Ve
lionės vyras Vladas Mede
lis mirė 1960 m. kovo 5 d. 
Neužilgo po savo vyro mir
ties, ji pardavė savo nameli 
ir išsikėlė pas savo dukterį 
ir žentą ir su jais gyveno 
iki mirties.

Per visą savo gyvenimą 
Medeliai buvo pažangūs 
žmonės ir darbavosi toje 
sritvje. Buvo nuolatiniai 
“Laisvės” skaitytojai. Ju 
dukra irgi žengia savo tė
vu pėdomis.

Kadangi Vladas Medelis 
vra palaidotas Scranton, 
Pa., kapuose, tai ir jo žmo
nos Antaninos buvo pagei
davimas. kad ir ji amžinai 
ilsėtųsi šalia savo mylimo 
vyro. Už tai ir buvo parvež
ta čia į W. Pėstininko šer
menine.

Prieš išlydint, rugp. 24 d. 
2 vai., draugas T. Klevinskas 
trumpai apibudino velionės 
gyvenimą, o tain pat ant 
kanu nesakė keletą žodžiu 
atsisveikinant Vnida drauge. 
Padėkojo už daųgvbe 
gražiu geliu ir už kitokias 
paslaugas ir užkvietė laido
tuvių dalyvius, kuriu buvo 
aka.itlinp-as būrvs. i Stvrnos 
valgykla, kur buvo, visi ska
nia! ■novalgvrlinti.

TlpSloa. mielo d r a u o* e . 
Washburn kapinių kalnely
je!..

Nugirdęs

Pa.................
Vladas Shapran, 
Juozas ir Jennie

Philadelphia Pa....................
Staniai, Balitmore, Md..........

N. Dudonis, Chester, Pa. ... ..............
Mary Melis, Frackville., Pa....................
Petras Paserskis, Baltimore, Md.........
E. Bekampienė, Cherry Hill, N. J.........
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa..................
Pakeleivis, Bethlehem, Pa......................
P. Šlajus, Chester, Pa...........
F. Navardauskas, Philadelphi 
E. Romikaitienė, Reading, Pa. 
R. Merkiai, Philadelphia, Pa. 
K. Motuzą, Shenandoah, Pa.
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

a, Pa. .

F. P. Walantai, Philadelphia, '3a
A. Lipčius, Eddystone, Pa. .. 
Amelia Motuzienė, Shėnando 
Agota Naravienė, Shenandoah, Pa. 
Nellie Griciūnienė, Philadelphia, Pa 
John Logisky, Philadelphia, ?a. .. 
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J.

h, Pa.

D. Gurklys, Philadelphia, Pa. 
EI. Kairaitienė, Wilkes-Barre,

$10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

. 5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
1.00

Tame pačiame bankete dalyvavo ir Valys Bunkus.
Aukų jis gavo sekamai:

F. Mankauskas, Wilkes-Barre, Pa. ..
Walter Misiūnas, Richmond Hill, N. Y.
A. Globičius, Wilkes-Barre, Fa...........
M. Sinkevičius ....................................
F. Zayis, Bethlehem, Pa

$10.00
. 5.00

3.00
. 2.00

2.00

Gavome porą laiškelių, prašome pasiskaityti.
Gerbiamieji: Prisiunčiu Jums $50. Mano motinėlė

Antanina Medeliene, prieš mirtį p 
siųsčiau jos auką, kaip atminimą 
draugo Vlado Medelio, kuris mirė 
pildau su mielu noru. Nuliūdusi 
tienė, Baltimore, Md.

rašė, kad aš jums pa
jos mylimo gyvenimo 
1960 m. Prašymą iš- 
duktė Milda Antanai-

oney orderį $65 laik- 
ladienio proga po $1 
an laike suruoštos ma- 
aš pridedu. Širdingai 
visoms labai dėkinga, 

kad atsiminėt mane. Aš to nesitikėjau. Su geriausiais 
linkėjimais, Valė Sutkienė, San Francisco, Calif. 

I • • • I
Nuo kitų laikraščio rėmėjų gauta sekamai 
M. Klimas, Raųisey, N. J...................... A-

• i\/r------

Gerb. draugai: Čia rasite rr 
raščio paramai. Tai mano gim 
nuo metų. $30 draugės pridavė m 
no vardo staigmenos. ‘Kitus $35 
ačiū, mielos draugės — esu Jums 
kad atsiminėt mane. /

$20.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

Walter 
ilkosky, Pinellas Park, 
, Pa.; Paul Chepla,

Frank ir Mary' Kvetkas, Miami Beach, Fla 
ALDLD 185 kuopa, Ozone Park, N. Y. ...
J. Vaičekauskas, Binghamton, JN. Y. ...
Juozas Makulis, New Haven
F. Naginė, Keene, N. H. ...
Po $1: P. J. Anderson, Webster, N^Y

Kelley, St. Petersburg, Fla.; N. W 
Fla.; Stanley Gavran, Pittsburg!
Cleveland, Ohio; Leon Stakėnas, Searcy/Ark.; A. Ogent, 
Easton, Pa.

Conn

Dėkojame viršminėtiems priedeliams už jų dovanas 
ialkraščiui.

“Laisves” Administracija

Kinai "parode’ 
amerikinį lakūną

Obelys su plokščiu 
vainiku

SUIMTAS ŽMOGŽUDYS
Houston, Texas. — Tūlas 

naktadarys Phillip Ray Al
len. 26 metų amžiaus, įsi
veržė i John Jones gyv- bu
tą, užmušė 8 metų amžiaus 
Tonesų dukrelę, sunkiai su
žeidė pati Jones, išprievar
tavo jo žmoną ir žiauriai su
badė peiliu.

Jis buvo suinftas. "

Anglų žinių agentūra Re
uter paskelbė iš Kinijos to
kią žinią: Po to, kai du ame
rikiniai bombonešiai buvo 
nukirsti Kinijos teritorijoje, 
suimtas vienas lakūnas (ki
ti gal būt žuvo).

Naningo mieste buvo 
sušauktas valstiečių mitin
gas, kuriame dalyvavo apie 
4,000 žmonių. Jiems buvo 
pristatytas amerikinis lakū
nas, kurį pavadino piratu, 
Vietnamo žmonių žudytoju.

(Pentagonas, Washing
tone, skelbia, kad nukirs
tuose Kinijoje bombonešiuo
se buvę keturi amerikiniai 
lakūnai: leitenantai Jimmy 
L. Buskley, Robert J. Flynn, 
Dain V. Scott ir Forrest G. 
Trembley. Kurį iš jų kinai 
“pristatė” tam mitingui, 
nepasakyta-)

Iš Palangos pranešama, 
kad ten įvyko Lietuvos 
mokslininkų konferencija, 
kurioje buvo svarstytas 
“Kova su senatve” klausi
mas.

pasirodė bandomosiosjos 
selekcinės stoties sode, Kir- 
gizijo, 
ne iš s 
vidalo, o vertikaliai plokš
čia. Mat, jaunos šakelės su
lenkiamos ir nukreipiamos 
reikiama kryptimi.

So d 
ku ga 
tančio vaismedžių viename 
hektare ir tuo būdu racio
naliau panaudoti drėkina
mą žemę. Pasodintos viena 
nuo kitos 2-3 metrų atstu
mu, o 
nė siena, visus jų lapus ge
rai apšviečia saulė. Vienme
čiai s 
metai 
gausik derlių.

je. Medžių forma čia 
išakojusi, rutulio pa

uose su plokščiu vaini- 
lima auginti iki tūks-

belys auga tarsi ištisi-

odinukai jau ketvirtais 
s po sodinimo duoda

Pa m Beach, Fla. — Ka-
pitalistė Trink Wakemanie- 
nė pašovė į nugarą savo vy
rą William Wakemaną. Bet 
pašovė, sako, nepavojingai, 

c “lengvai” suvarė re
volverio šūvį į jo nugarą.
—— ti
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TORONTO, CANADA
reiką buvo daug rašyta mū
siškėje spaudoje, nors lig 
šiol neturėjome progos jo 
išgirsti koncertinėje sceno
je — teko pasitenkinti vie
na kita mus pasiekusia 
plokštele, kurių įrašai, de
ja, ne visada yra tobulai at
likti. Jau ir tada buvo aiš
ku, kad jis nepalyginamai 
geresnis už Vilniaus operos 
pagrindinį tenorą Valenti
ną Adamkevičių, pakeitusį 
Kiprą sunkiausiuose operų 
vaidmenyse. Pastarajam 
gerokai kliudo surūdijusio 
metalo spalvos balsas, ausį 
rėžiantis aštrumas, trankus 
nelygumas,

isgiruus pirmąją V. No
reikos paaainuotą a. bra- 
zinsKo kompoziciją “Ugne
le ' apie naktigonių laužą, 
negalima ouvo aoejoti, kau 
Aipras yra sulaukęs savęs 
verto įpėdinio- v. iNoreikos 
lyrinis tenoras turi malonią, 
ausį glostančią spaivą, ku
ri yra aidžiausia prigim
ties dovana, nes jos negali 
duoti net geriausi dainavi
mo mokytojai, tekančiose 
dainose, seno varpininko 
bkuducio arijoje is prof. b. 
bvanonio operos “Dalia” 
išryškėjo gera dainavimo 
mokykla, neabejotinas atli
kėjo talentas. (Už širdies 
griebė V. Noreikos subtiliai 

žo
džiai: “... ir vargo Lietuvė
le varpelį tą išgirs..Dar 
didesnį dainininko subren
dimą atskleidė nelengva Ce- 
lea “Arlietės” Ere deriko

DAINOS SPARNAIS
viešėjome tėvynėje
Svečio solisto Virgilijaus 
Noreikos liaudies dainų 
ir operinių arijų koncer

tas Toronte
Vilniaus operos solisto 

Virgilijaus Noreikos kon
certas rugpiūčio 22 d. To
ronto Brockton gimnazijos 
salėn sutraukė apie 500 lie
tuvių, nofs buvo rengiamas 
savaitės pradžioje, antra
dienio vakarą, kai daugelis 
dainos entuziastų jaučia 
darbo dienos nuovargį. Ten
ka džiaugtis, kad šį kartą 
buvo parinkta tokiam kon
certui tinkanti nauja ir erd
vi salė. Rengėjai taipgi bu
vo atspausdinę programą 
su dainininko nuotrauka ir 
žiupsneliu informacijų. Iš 
jų sužinojom, jog V. Norei
ka yra gimęs 1935 m., Kip
ro Petrausko dainavimo 
klasę Vilniaus konservato
rijoje baigęs 1958 m. Jam 
buvo paskirta vadinamoji 
respublikinė premija 1960 
m. Solistas esąs pagarsėjęs 
savo koncertais užsienyje. 
Kažkodėl buvo nutylėtas 
svarbiausias dalykas — V. 
Noreikos dvigubas tobuli
nimosi kursas garsiajame 
Milano Scalos teatre ir jo 
tenykštis debiutas G. Pucci
ni “Madame Butterfly” Pin-! perteikiami Skudučio 
kertono vaidmenyje.

Dviejų dalių programa
Koncertą, akompanuojant 

torontiškiam muz. Stasiui 
Gailevičiui, V. Noreika pra-1 arija, kurios viršutinėse 
dėjo lietuvių kompazitorių ‘ gaidose jautėsi galinga bal-

-------L — A. Bražinsko so platuma, laisvi ir apva-
Ugnelė”, J. Gruodžio “Vi- lūs tonai, o vidurinėse—iš

lyginti, laipsniški perėjimai 
is skambaus forte į subti
lų piano ir beveik šnabždė
siu aidintį pianissimo. To
kio atlikimo galėtų pavydėti 
ne vienas italų tenoras. Vi
sus sužavėjo itališkai pa
dainuota G. Puccini “Tos- 
cos”arija “Aukso žvaigždės 
spindėjo”, pagrįsta kontras
tišku įsimylėjusio žmogaus 
švelnumu ir mirtį nujau- 
čiančiojo giliu tragizmu. 
Plojimų banga V« Noreiką 
privertė šią ariją pakartoti 
lietuvių kalba.

Atrodė, kad birbynės ir 
kanklių palyda gali būti 
persilpna liaudies ir lietu
vių kompozitorių dainoms, 
bet baimintasi buvo be rei- 
kalo. Liaudies instrumentai 
kaip tik padėjo solistui iš
ryškinti šių dainų liaudiš
ką charakterį. Abu instru
mentalistai — D.. Juodval
kytė ir P. Budrius — verti 
pagyrimo, ypač pirmoji, 
koncerto dalyvius žavėjusi 
ne tik kanklių stygomis, 
bet ir pavydėtinai gražia 
sceniška laikysena.

Gėlės ir autografai
Lietuvių liaudies dainose 

V. Noreika priminė jauną 
Kiprą, nes jis taip pat sie
kia subtilumo, randamo. ir 
melodijose, ir d au n ų žo
džiuose. Tačiau savo buv.u-

šio mokytojo jis nekopijuo
ja, kaip kad daro kiti dai
nininkai, bet stengiasi ras
ti savitą kelią. Geriausias 
pavyzdys — Kipro išgar
sinta daina “Bernužėli, nes- 
voliok”, kurios dvi frazes 
V. Noreika išdainuoja vie
nu atsikvėpimu, išgaudamas 
gerokai skirtingą efektą, o 
“Stasio” paskutiniame pos
me netgi pateikia pasenu
sio žmogaus tarti.

Didžiausio pasisekimo su
silaukė J. Naujalio “Lietuva 
brangi”.

Koncertas buvo baigtas 
gėlių įteikimu V. Noreikai 
ir P. Budriui (D.Juodval- 
kytė jas buvo gavusi anks
čiau). Gėlių puokštes sce- 
non įnešė dvi mažytės mer
gytės, turėjusios didelę pro
blemą, kai V. Noreika ir P- 
Budrius, nukreipę dėmesį 
i publiką, jų laiku nepaste
bėjo. Joms teko vytis i ki
tą scenos pusę ir, galimas 
dalykas, sumaišyti. Šį ne
numatytą nesusipratimą at
pirko V. Noreika, paimda
mas ant rankų jam gėles 
įteikusią ją ir pabučiuoda
mas ją į kaktą.

Koncerto užbaigą lydėjo 
gausūs plojimai, išprašę 
priedui dar porą dainų. Už
kulisyje V. Noreika, D. 
Juodvalkytė ir P. Budrius 
ilgokai turėjo pasirašinėti 
autografus, ypač moterų 
buvo apsuptas V. Noreika. 
Koncertas paliko gražų įs
pūdį ne tik muzikine puse, 
bet ir dainų žodžiais, kurie 
visus šio vakaro dalyvius 
nukėlė prie Nemuno krantų.

V. Kst.
(Iš “Tėviškės žiburiai”)

BINGHAMTON, N. Y
Taikos mylėtojų veikla
Broome County Vietnam 

Survey tęsia savo darbą. Šį 
kartą sekantis jų veiklos 
žygis buvo numatytas eiti 
į Pirmąjį Wardą, kuriame 
daugumoje, jeigu ne visi, 
gyventojai yrą darbininkų 
klasės žmonės. Jie spaudo
je pateikė antrą eilinį ra
portą, iš kelių dienų veik
los.

Tyrinėtojai savo raporte 
nurodinėja, kad daugelio 
Pirmo Wardo balsuotojų 
sąmonė apie Vietnamo karą 
yra aptemdyta. Jie pabrė
žia, kad kai kurie žmonės 
yra sumaišyti dubeltavai — 
ir už padidinimą Vietnamo 
karo, ir už mūšių pertrau-

pasirodo, jog 85 nuošimčiai 
žmonių nori, kad vyriausy
bė rimčiau veiktų už tai
kos derybas, ir apie du 
trečdaliai jų yra priešingi 
militarinių jėgų Vietname 
didinimui.

girtinas dalykas, kad šei
mos ir giminės išpildė jų 
pageidavimą. Palaidoti lais
vose kapinėse.

Lai jie ilsisi ramiai, o 
šeimoms ir gimihėms — gi
liausia mūsų visų užuojau
ta.

Klem. Yenkeliūnienė
Ona Wellus

ir

dainomis — A. Bražinsko'— —

sur tyla”, A. Kačanausko 
“Vai gražu, gražu”. Į ope
rinę dalį perėjo prof. B. 
Dvariono operos “Dalia” 
Skudučio scena. Toliau se
kė Celea “Arlietės” Fred- 
riko arija itališkai, G. Ver
di “Rigoletto” Hercogo ba
ladė lietuviškai, G. Puccini 
“Toskos” arija “Aukso 
žvaigždės spindėjo” itališ
kai ir lietuviškai. Pirmąją 
koncerto dalį solistas už
baigė lietuvių kompozitorių 
kūriniais — J. Tallat-Kelp- 
šos “Daina apie Nemunėlį”, 
prof. B. Dvariono skaidrią
ja “žvaigždute,” St. Šim
kaus “Kur bakūžė samano
ta?”

Pertraukos metu koncer
to dalyviai turėjo progos 
pasidalinti pirmaisiais įs
pūdžiais. Antrąją koncerto 
dalį pradėjo ansamblio 
“Lietuva” kanklininkė Da
nutė Juodvalkytė, nuosta
biu subtilumu paskambinu
si J. Švedo harmonizuotą 
liaudies dainą “Mane motu
lė barė”. Jai ir jos kolegai 
birbyninkui Pranui Bud
riui atlikus J. Gruodžio 
“Ėsk, karvute,” “Telšių 
klumpakojį,” sčenon v ė 1 
grižo V. Noreika. Prita
riant kanklėms ir birbynei, 
išgirdome P. Olekos “Pjo
viau lankoj šieną”, harmo
nizuotas liaudies dainas — 
J. Karnavičiaus “Tris die
nas, tris naktis”, J. Švedo 
linksmąjį “Mikitą”, J. Ka
roso “Saulė raudona”, M. 
Petrausko “Bernužėli, ne- 
svoliok”, “Šią naktelę ne
migau”, J. Naujalio “Lietu
va brangi”, P. Olekos “Aš 
išdainavau visas daineles”, 
J. Švedo 
naktelę”, 
“Stasį”,

“Šią naktelę per 
M. Petrausko 

kuriuo ir buvo 
baigtas šis neeilinis koncer
tas.
Kipro Petrausko pėdomis
Apie kylantį Vilniaus 

operos tenorą Virgilijų No-

Brockton, Mass.
“Lafevės” 64 num. rugp. 

22 d. korespondencija “Mū
sų ligoniai” reikalinga pa
taisyti. Ten buvo pasakyta, 
kad A. Biliūnas, po opera
cijos, irgi išėjo iš ligoninės 
ir gydosi namie pas sūnų, 
jo adresas 85 Sumfmer St. 
O turėjo būti, kad jis gyve
na 63 Beacon Park.

Ten buvo praleistas W. 
Jurkevičius, kurį liepos 2 d. 
užgavo automobilis ir buvo 
nuvežtas ligoninėn, o dabar 
gydosi pas savo sūnų, 85 
Summer St.

Rudeninis piknikas
Šį rudenį pikniką rengia 

Moterų Apšvietos Klubas ir 
LLD 6 kuopa sekmadienį, 
rugsėjo 10, K. Ustupo sode, 
27 Cleveland Ave., netoli 
Lietuvių Tautiško Namo. 
Pradžia vidurdienyje. Įėji
mas nemokamas. Btus viso
kių valgių ir gėrimų ir ty
ru oru pakvėpuosime.

Laisviečiai montellietis A. 
Skirmontas ir A. Kandraš- 
ka ir jo sesuo iš Dorches- 
terio su jo automobiliu tu
rėjo ilgą ir laimingą kelio
nę į San E r a n cisco, Calif. 
Ten jie viešėjo pas sesers 
vaikus. Buvo ir pasaulinė
je parodoje Montr ealyje. 
Padarė apie 8 * tūkstančius 
mylių. Kelione pasitenkinę.

George Shimaitis

Broome apskrities gyven
tojai, kurie yra priešingi 
Vietnamo karui, taipgi su
darė planą pravesti parašų 
rinkimą po peticija “Nego
tiation Now.”

Apie 70 žmonių susirin- 
mas Methodistų bažnyčioje, 
suruoštas su pagalba Broo
me County Vietnam Survey 
“Negotiation Now” siūly
mu. Šiame susirinkime įkal
bėjo du jaunuoliai: 24 metų 
amžiaus Vietnamo karo ve
teranas iš Ohio Carl D. Re
gers ir 22 metų amžiaus ko
legijos studentas iš Kali
fornijos John R. McDowell.

Nacionalinė “Negotiation 
Now” grupė siekiasi laiky
tis vidurio tarp karo plėti
mo šalininkų ir Amerikos 
iš Vietnamo pasitraukimo 
šalininkų.. Ši grupė siekia 
surinkti milijoną parašų po 
peticija už savo taip vadi
namo “vidurio” siūlymą. 
Gi Broome County Vietnam 
Survey grupė suorganizuo
ta tam, kad studijuoti paty
rinėti. žmonių nuomonę šio
je srityje ikaro klausimu, ir 
ji glaudžiai darbuosis su 
lokaline “Negiation Now” 
grupe.

Po kelių dienų, besidar
buojant Pirmajame Warde, 
betyrinėjant žmonių nuo
mone Vietnamo karo klau
simu B CVS tyrinėtojai per
sikėlė į kitą miesto dalį: į 
Fifth Ward ir Vestal Stair 
Tract.

Panašios svy ruo j an c i o s 
nuomonės laikėsi apklausi
nėjimo metu, pavyzdžiui, 
Pirmo ir Trečio Wardų gy
ventojai.

Tyrinėtojai sako: pasiek
ti rezultatai rodo-, jog Pir
mo Wardo ir Stair Tract 
gyventojų tarpe buvo pa
tirta, kad ekonominis skir
tumas turi mažą poveikį į 
žmonių pažiūras Vietnamo 
karo klausimu. Jie pažy
mi ir tai, kad iš 105 Stair 
Tract ir Penktame Warde 
gyvenančių žmonių surado 
38 žmones, norinčius padi
dinti Š. Vietnamo bombar
davimą, 8 — už dabartinį 
lygį, 4 — už bombardavi
mo sumažinimą, 29 — vi- 
visišką karo nutraukimą.

Neatsižvelgiant į politi
nius skirtumus, ekonominę

= padėtį ir šeimų sąlygas, 
' gyventojai rodo stoką pasi
tikėjimo prezidento saviva
liškai vedamu karu.

Tyrinėtojai Pirmąjį War- 
dą priskiria prie smarkiai 
už demokrantus besidar
buojančios srities. Į klau
simą, “Ar jūs pritariate 
prezidentui Johnsonui turė
ti teisę elgtis savotiškai 
Vietnamo klausimu?” — 56 
žmonės pasisakė “taip” ir 
56—“ne.”

i Mr. Shefftz pasakė : pagal 
sudarytą sąrašą iš žmonių 
surinktų nuomonių iki šiol religinių apeigų.

•* . i

Malonus pranešimas
Maloniai prašome vietos 
apylinkės lietuvius ne

praleisti nepasinaudoję šia
proga:

Mūsų LDS 6 kuopa siekia 
suruošti malonų kujtūrinį 
pobūvį. Jau yra susitarta 
su draugais veikėjais Anta
nu Bimba ir Grybu iš New 
Yorko. Jie atvažiuos pas 
mus. A. Bimba pasakys ge
rą kalbą apie Tarybų Lietu
vos pasiekimus visose sri
tyse, o J. Grybas parodys 
mums gražius Tarybų Lie
tuvoje gamintus filmus.

Šis pobūvis įvyks šešta
dienį, spalio 7 d. Vėliau bus 
daugiau apie tai parašyta 
spaudoje. Tėmykite.

Rengėjai

LLD ir LDS apskričių 
valdyboms

Draugai, vykdami į spau
dos pietus rugsėjo 17 d. pas 
draugus Vaitonius, 25 Roo
sevelt Street, Waterbury, 
Conn., turėkite mintyje, kad 
kad L.L.D. ii; L.D.S. apskri
čių valdybos nariai turime 
turėti trumpą pasitarimą 
apie tolimesnį veikimą, nes 
seniaus visada piknikuose 
turėdavome pasitarimus. 
Taigi, turėkime ir šitame 
piknike. Taipgi būtų pagei
daujama, kad iš kolonijų 
veikėjai kartu dalyvautų.

Apskričių valdyb. narys,

mi

šoka šokį “Gaidys su gaidukais” lietuvių dienoje Montr.

Waterbury, Conn.
Svarbu dalyvauti 

susirinkime
LLD 28 kp- susirinkimas 

įvyks rugsėjo 10 d., 1:30 po
piet, 103 svetainėje.

Draugai, mes turim daug 
dalykų aptarti. Todėl pra
šom visus dalyvauti šiame 
susirinkime.

Mūsų atostogos jau pasi
baigė. Turim susirūpinti 
mūsų organizacijų susirin
kimais ir parengimais.

Spaudos naudai piknikas
Jau buvo pranešta spau

doje, kad mūsų parengimas 
įvyks rugsėjo 17 d. Taip bus 
spaudos piknikas ir pietūs 
draugų Vaitonių sodyboje, 
25 Roosevelt Dr., Waterbu- 
ryje. Pietūs bus išduoda
mi 1 vai. Šis bus paskutinis 
rudens parengimas. Turėsi
me programėlę. Tikimės tu
rėti svečių iš N e w a r k o . 
Mes visuomet jų pageidau
jam. Taip pat bus svečių 
ir iš mūsų apylinkės kolo
nijų- Bus smagu pabuvoti 
tyrame ore, pasimatyti su 
draugais ir pasivaišinti 
skainiu valgiu ir priesko
niais. Mūsų šeimininkės 
ruošiasi visus aprūpinti ge
ru ir sveiku maistu.

Linkime visiems stiprios 
sveikatos ir pasi matymo 
rugsėjo 17 d.

Mirė du draugai
Liūdna pranešti, kad vėl 

netekom dviejų gerų drau
gų — Kazimiero Sinkevi
čiaus ir Antano Gronskio. 
Jie buvo geri mūsų pritarė
jai ir “Laisvės” skaitytojai. 
Abu buvo palaidoti be jokių

. Tai pa-*

St. Petersburg, Fla.
Pokylis puikiai pavyko
Rugpiūčio 26 d!. LLD 45 

kuopos suruoštas pokylis 
pagarbai ir prisiminimui 
draugų J. ir O. Greblikų 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties praėjo gražiai. 
Daug atsilankė žmonių vie
tinių ir tolimesnių svečių. 
Pora šeimų, o gal ir dau
giau matėsi iš Tampa mies
to, Gerėtai ir Ruliai iš New 
Port Richey, Tamošiūnai, 
Smalenskas ir dar pora iš 
Miami, Gendrėnai su dviem 
sūneliais, Dany ir Johny, ir 
Bogužai iš Cleveland, Ohio. 
Ch. ir M. Tvaskai iš Detro
it, Mich. J. Steponaitis iš 
Čikagos, Ethel L. Jones iš 
Baltimore, Md. Veikiausiai 
iš toliau buvo daugiau, bet 
nepastebėti.

Daug buvo kalbų-sveiki- 
nimų linkui Greblikų, kad 
jie yra darbingi visuomenei 
žmonės, tikri darbininkų 
draugai.

Meninėje programos da
lyje jaunuolis D. Gendriu- 
kas (Clevelandietis) akor- 
dionu gražiai sugrojo porą 
gabalų, vėliau jis įgrojo ir 
šokėjams. Užbaigoje mūsiš
kiai Dainos mylėtojai, vad. 
Adelės Pakalniškienės, vy
kusiai sudainavo tai dienai 
pritaikytas daineles. Žino
ma, neapsieita ir be masi
nio dainavimo.

Tėmijant į dalyvių veidus, 
išrodė, jog šiuo pokyliu visi 
buvo pasitenkinę, linksmai 
leido laiką ir, kai įsismagi
no bebaliavodarni atėjus lai
kui apleisti salę, niekas ne
norėjo išeiti. Išrodo, ne
menkai liko pelno dėl dar
bininkiškos lietuvių spau
dos. Be to, girdėjosi, patys 
jubiliatai nuo savęs skirs

po dalelę “Laisvei” ir “Vil
niai”, tai tikrai susidarys 
graži parama.

Ligoniai
Marija Judžentienė, gyve

nanti 2914—59th St., So. 
Gulfport, Fla., turėjo stro- 
ką. Sutrukdė kalbą, nesi
duoda liuosai valdoma ran
ka ir koja.

K. Pakšienė jau kelinta 
savaitė tokia pat liga nega
luoja, bet povaliai ji eina 
geryn.

Tikimės ir Judžentienės 
sveikata atsitaisys.

Per kurį laiką pramogose 
nesimato Prano Mockapet- 
rio su Leo Valinčium. Gir
dėta , jog Pranulio sveikata 

i jus, tad jo giminaičiai
susiedai Klimai irgi neat
vyksta pasilinksminti į pra- 
mog

sus\

as.
siems linkime greitai 
eikti.

Vikutis

Haverhill, Mass. 1
Rugsėjo 28 d. paskubom^ 

Maple Parko komitetas 
surengė pariukę turistams 
pasitikti, kurie tik ką su
grįžo iš Lietuvos. Tik 
gail i, kad dėl kažkokių
priežasčių nepilnas komite
tas joje dalyvavo.

Po užkandžių, turistai M. 
Kazlauskienė, A- šupetrie- 
nė 
kauškas papasakojo savo 

‘įspū 
girc

J. Šupetris ir W. Rač-

džius, ką jie matė ir 
ėjo iš savo giminių.

kadangi šiuo laiku lan- 
as gimtųjų kaimų bei 

stų, apart Vilniaus, yra 
aržytas, tai nedaug ką 
matė.
kalbų pasirodė, kadsįk 

ės nesiskundė gyvenimo 
kūmais, tik nuogąstau

ja dėl naujo karo grėsmės.
Visi turistai sugrįžo svei- 

ir pasitenkinę, kad tu
rėjo progą pasimatyti su sa
vo giminėmis.

Prie sueigos suruošimo 
prisidėjo Kodžiai, Večkiai 

J. Šleivienė.
A- Večkys

kyn 
mie 
suv 
jie

Iš 
min 
sun

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

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be dakt;
isekamų 20 metų “endowment

aro egzaminacijos ant 
P apdraudos sumų:

$300, $500, $1,000 ir $2,000
Laikas greitai bėga. Ir 

anūkas ar anūkė jau gali gaut 
Tai graži parama jaunam žn 
čiam siektis aukštesnio moks

štai už 20 metų jūsų 
l $1,000 arba net $2,000. 
ogui, ypatingai norin- 
o.

Bet jaunuolis, turintis “e 
ir už 12 metų po įrašymo į 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, 
ant $2,000 sumos, už 12 metų 
pagal savo narystės paliudiji 
labai svarbus reikalas, jis gaL

Patarkite ir savo draug 
įrašyti į LDS savo vaikus, savo anūkus.

ndowment” apdraudą, 
LDS jau turėtų gira 
jūsų anūkas, įrašytas 
jau turėtų virš $1,000 

mą. Jeigu susidarytų 
ėtų gauti tuos pinigus.

ams bei pažįstamiems

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

LIETUVIŲ DARBININKĮ
(Association of Lithuanian Workers) , 

104-07 102nd St., Ozone Park, N. Y. 114T?

SUSIVIENIJIMAS
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Legendų miestelyje
Soduose paskendusi, sta-i —Tai čia jūs vieni tokią 

^iame Nemuno šlaite išsi-gausybę eKsponatų surmKo- 
jdėsčiusi, garsi savo istorine 
praeitimi bei gražiomis apy
linkėmis Veliuona. Tai čia, 
Ramybės kalne, prie Fri- 
denburgo tvirtovės, ilsisi 
Gedimino palaikai. Tai čia, 
šalia piliakalnio, dunkso di
džiulis akmuo su vaikiškos 
pėdos įspaudu.

O kiek tų legendų Ve
liuonoje išgirsi — kur be
žengtum, ten, žiūrėk, ir pa
davimas ar sakmė sekama- 
Veliuoniečiai visi kaip vie
nas myli ir brangina savo 
praeitį. Rinkti sakmes, dai
nas, padavimus, įvairiau
sius senovės daiktus skati
na ir Veliuonos vidu
rinės mokyklos lietu vių 
kalbos mokytojas Stasys 
Liutvinavičius. Tai 
jis įsteigė irfokykloję kraš
totyros muziejų, kuriuo da
bar taip didžiuojasi veliuo
niečiai. Atvažiuos kas pas 

ff'uos į svečius, tai t e si o g 
tradicija tapo nusivesti 
svečią į muziejų, aprodyti 
piliakalnį, papasakoti le
gendas, padavimus, parody
ti paminklą centrinėje Ve
liuonos aikštėje.

—Nėra tos dienelės, kad 
kas į kraštotyros muziejų 
neatvažiuotų, — sako Elvy
ra Sinkevičienė. — Nei ry
te, nei vakare lankytojai 
ramybės neduoda. Tai, žiū
rėk, iš Gruzijos, tai iš Lat
vijos, tai iš Ukrainos eks
kursijos atvažiavę. Na, o 
mūsiškių, iš Lietuvos, tai ir 
neskaičiuojam.

Įeinu i muziejų. Iš visų 
kerčių į mane žvelgia toli
ma ir artimesnė Veliuonoj 

^praeitis. Čia ir V-VII am
žiaus papuošalai, kuriais 
dabinosi mūsų protėviai, ir 
XIII amžiaus akmeniniai 
kirviai, ir baudžiavos laikų 
darbo įrankiai, ir pirmasis 
Veliuonos radijo aparatas. 
Ko čia nepamatysi!

— Su mokiniais visas pa
lėpes Veliuonoje ir jos apy
linkėse iššniūkštinėjome, — 
sako mokytojas S. Liutvi
navičius. — Kai 1954 metais 
ėmiau kurti muziejų, tai tik 
vieną vienintelį eksponatą 
turėjau, o šiuo metu—dau
giau kaip šeši tūkstančiai.

Jis karą Vietname gali baig
ti į 24 valandas, jei tik no
rėtų.

ieY — Klausiu.
— Ką jus, — nusišypsojo 

, —» PasiziurėKi-mokytojas.
te, — rodo man storutelę 
Knygą, Kurioje surašyti vi
si žmonės, dovanoję vieno- 
Kį ar Kitokį eksponatą.

Aštuoniasdeši m t m e t ė s 
A n t a n i nos Girdauskienes 
dovana — buitiniai įran
kiai. Monetas bei taures 
atnešė pensininkė Marija 
Zambacevičienė. Žodžiu, 
kone kiekvienas Veliuoniš
kis įnešė savo dalį.

Kasmet mokytojas Stasys 
Liutvinavičius keliauja su 
mokiniais po atokesnius 
kaimus. Renka dainas, le
gendas, pasakas. Kartu 
Skatina visus gerbti savo 
krašto praeitį.

Viktorija Preskienytė

Saują žiežirbų
Kasdien buvo daug 

bama ir rašoma apie laisvus 
nnKimus Lietų v letname- 
Musų preziaentas Jonnso- 
nas net'buvo pasiuntęs spe- 
cialę Komisiją daboti, Kaip 
tie ’’laisvi" rinkimai bus ve
dami: ar bus laisvi ir de- 
moKratiški.

Tai daugiau negu juokin
ga. Diktatorius Ky, kuris 
Kariavo prancūzų armijoj 
prieš savo liaudį, dabar duos 
laisvus rinkimus! Jei mūsų 
prezidentas būtų juokdarys, 
tai aš sakyčiau, labai pras
tas. Veda karą prieš Viet
namo liaudį, kad palaikytų 
tąjį diktatorių, ir sykiu kal
ba apie Vietnamo laisvus, 
demokratinius balsavimus!

O dar juokingiau, kad pre
zidentas Johnsonas neaplei
džia nė vieną šventadienį 
nenuėjęs į bažnyčią pasi
melsti ir “prašyti” tą jam 
nežinomą dievą, kad tas pa
dėtų greičiau baigti karą 
Vietname.

Dar negana, kad jis pats 
“meldžiasi” prie dievo, bet 
dar atsišaukia ir į visą ša
lies liaudį, kad melstųsi, kad 
greičiau baigtųsi karas. 
Betgi jis gerai žino, kad jis 
pats turi daugiau galios, ne
gu tas jo nežinomas dievas.

kal-

Kada po įriti metų Ame- 
riKčt iiusiKraie migujos jun
gą ir patapo jav, tai pasau
lis žiurėjo su nuosiaoa, Kad 
loKia saus gan gyvenu be 
Karalių ir Kunigaikščių ir 
Kurti savo naują Kultūrą. 
Let Kaip šiandien galime di
džiuotis? _ ,

.Nėra tokios dienos, kad 
laikraščiuose nebūtų dide
lėmis raidėmis antraštės 
apie kriminalystes ir viso
kius jaunuolių papildytus 
prasižengimus. Štai žiūriu 
vietos laikraštyje ant pir
mo puslapio, it kokia svar
bi žinia, kad Tex. valstijoje 
vyras 27 metų išprievartavo 
8 metukų mergaitę ir nužu
dė, o jos tėvus peiliu subadė.

Aš gyvenu mieste virš 
šimto tūkstančių gyventojų. 
Naktį moterims baisu išeiti 
į gatvę; pilna užpuolimų su
mušimų ir apiplėšimų.

■, ........ .

stebuklus mūsų gimtoji tė
vynė, kaip viskas kyla—pra
monė ir kolūkiai. Draugas 
A. Bimba kalbėjo neilgai, 
bet labai aiškiai apie šių die
nų situaciją. Jis sakė, kad, 
turįs priemonę kaip užbaig
ti šitą nelegalų Vietnamo 
kąrą. Jis nurodė faktais, 
kaip būtų galima sustabdy
ti šitą nelegalų žudymą ne
kaltų jaunų vyrų, ameri- 
čių ir mažos šalelės vietna
miečių, griauti jų namelius 
ir degyt su napalma jų pa-

sėlius.
Suėjau iš Frackvilės bu

vusią Bačvinkienę, Mariją 
Janulienę, tai skundės, kad 
jos sūnelį parvežė iš Viet
namo sužeistą. Dabar guli 
ligoninėje. Sakau, tai va t 
kuomi apdovanoja mus de
mokratas L. B. Johnsonas.

Dabar lauksime daugiau 
tokių sueigų. Mane J. E. 
Katiniai nuvežė ir parvežė; 
dėkui mieli draugai.

Frank Zavis
1 . M

Lietuvis - dainius

Help Wanted Male Help Wanted Male
WELDERS

Assembling mechanics, good pay and 
numerous employee benefits.

BOX L-17 — 724 Jefferson Bldg.,
Phila., Pa. (68-72)

HELP WANTED FEMALE

Washington© ponai turi 
pinigų po du bilijonus kas 
mėnesis karui Vietname, 
bet neturi steigimui kultū
rinių jaunuoliams centrų, 
vasarojimui stovyklų, po 
gera vadovybe (camps).Bet 
tokiems tikslams pinigų 
nėra.

Turi pinigų keltis sau al
gas, nesvietiškai aukštas. 
Bet daryti ką gero darbo 
liaudžiai, velniai ją nemiatė! 
Kuo ji tamsesnė, to lengviau 
ją išnaudoti.

L Vienužis

Sellersville, Pa.
Rugsėjo 3 d. pas A. ir B. 

Ramanauskus pažangiųjų 
mūsų tautiečių linksmą su
eigą paminėjimui draugų 
Tilvikų, Leono 85 metų ir 
jo žmonos 93 metų, labai 
linksmai pralaidom. Drau
gai A- ir B. Ramanauskai 
davė karališkus pietus ir 
vakarienę, o draugas L. Til
vikas atvežė duonas ir kek
sus ir dar,, už savo pragy
ventus laimingai 85 metus 
“Laisvei” paaukojo $85 (po 
dolerį už kiekvieną metą).

Visi sudainavom dą daug 
sveikiems sulaukti linksmų, 
daug daug metų. Keletas 
draugų turistų, laimingai 
grįžusių iš Tarybų Lietuvos 
papasakojo, kokius fdaro

' Kuomet žmogus įsigilini 
į savo1 tėvų praeitį, tai su
randi, kad lietuviai apdai
nuoja kiekvieną Lietuvos 
kampelį, jos miškus, laukus 
ir upelius, nepamiršta ge
gutės, vituriuko bei lakštin
galėlės. Nepamiršta vargšo 
piemenuko, artojo ir jo 
juodbėrio žirgelio, rūtų 
darželio, mergužėlės ir jos 
rūtų vainikėlio. Lietuvos, 
gyvenusios per šimtmečius 
priespaudoje, dainų melio- 
dija buvo liūdna. Tose seno
se dainose daug vargo ir 
liūdesio apdainuojama.

Man teko girdėti daug 
chorų bei solistų dainuo
jant, bet vienas jų man ar
čiausia prie širdies, tai 
Hartfordo Laisvės choras 
nėra skaitlingas nariais, 
bet balsų turi gerų. Jau
nimo kaip ir nėra. Visi su
augę, vyrai bei moterys, vi
sų galvelės jau pražydusios 
baltų alyvų žiedu.

Pažvelgus į kitas lietuvių 
kolonijas, beveik visur 
draugijos bei chorai nyks
ta, o Hartforde pasišventęs 
būrelis senesnių lietuvių, 
mylinčių lietuvišką dainą, 
aukoja savo laiką ir centą 
kitą ne tik kad išlaikytų 
lietuvišką dainą, bet ir savo 
tėvų kalbą ir papročius. 
Laisvės choras yra dar ir 
tuo pasižymėjęs, kad jo mo
kytoja yra svetimtautė, 
Wilma Hollis. Jai buvo sun
ku priprast prie lietuviškų 
dainų ir melodijų, bet tą 
viską ji nugalėjo. Pramoko 
kiek kalbos, šiandien ji yra 
viena iš gabesniųjų choro 
mokytojų. Garbė tau, Wil
ma Hollis!

Kiekvienas lietuvis išeivis 
myli dainą. Pamenu, kaip 
Lietuvoje rugiąpiūtės die
nai pasibaigus, vakaro 
prieblandoje plovėjai grįž
dami į namus, nors ir pa-

vargę, sutartinai užtrauk
davo dainelę “Valio, dalge
li, valio”! Dainos balsai bū
davo nuskamba per pievas, 
laukus ir miškus.

Šiandien Lietuvoj jau mes 
turim naują gadynę, turim 
naują dainą, turim laimin
gesnį ir geresnį žmonijos 
gyvenimą. Šiandien nerei
kia bėriui žagrę vilkti, ne
reikia dalgio kalti, nereikia 
spragilu sukti apie galvą, 
kad gavus kiek grūdų iš 
šiaudų. Šiandien viskas yra 
atliekama pagal vėliausią 
mechanizuotą sistemą ir 
šiandien nauja lietuviška 
daina skamba po visą Lie
tuvą.

“Jei daina ir muzika yra 
maistas sielos, tai grokim 
ir dainuokim”.

Bronius S.

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN į

For 59-bed Hospital, fully accredit
ed, near beautiful Lake George. Live 

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)

in

WAITRESSES
Full and part time.

Closed Sundays and holidays 
'CALICO KITCHEN

Plymouth Meeting Mall
828-8786 (68-69)

FINISHERS & PACKERS. Mon
santo Company is now accepting ap
plications for Finishers & Packers 
for Employment on rotating shifts 
at our Yardville, N. J., plant. Must 
be a High School Graduate over 21 
years of age.

Now Applicants Only! Applicants 
who have previously applied are be
ing considered and are not to re
apply. Interviews 9 A.M. to 12 Noon 
Daily.

MONSANTO COMPANY
Route 130, Yardville, N. J.

An equal opportunity employer.
(68-72)

Help Wanted Male
TOOL & DIE MAKERS

and MACHINISTS. Immediate open
ings for experienced men. We have 
AAA-1 fringe benefits to offer along 
with high wages and overtime. 
J. B. DICK TOOL CO., Inc., 1001 
Horsham Rd., Horsham, Pa.

OS 5-9282.

Paieškojimai
Ieškau tetos Domicėlės Gailienės. 

Gyveno McKees Rocks, Pa. Prieš 
5 metus gavau nuo jos laišką. Ta
me pačiame mieste gyvena 
dvi' dukterys ir sūnus Jonas. Ne
žinau, ar teta gyva ar ne. Taipgi 
ieškau mano tėvo brolio sūnų Pe
tro ir Vlado Zubrų. Vlado žmo
na yra Rūta, dukros Rožė ir Ona. 
Būsiu dėkingas, jeigu man kas nors 
apie juos praneš.

Juozas (Jono) Zubrus
Alytus
Janonio 2,
Lithuania, USSR

(68-69)

Ieškau brolio Ben Lapkowski, 
anksčiau gyveno 1100 N. W. 108 
Ter., Miami, Fla. 33168. Žinantie
ji apie jį gyvą ar mirusį prašomi 
pranešti sekamu adresu.

J. Lapkauskąs
Raseinių raojnas i
Bagušiškių kaimas 
“Tėvynės” kolūkis 
Šiluvos paštas 
Lithuania, USSR

DRESSMAKER for designer in ex
clusive Bryn Mawr Custom shop. 
Do not apply without refs, and store 
exp. Alteration, hand fitter.

LA 7-0566 or LA 5-7940.
(68-69)

MACHINISTS—Immed. openings. 
Qual. on eng. Lathe & milling mach. 
M 
ro 
to 
Immed. opening. Excel, starting sal., 
in jur., & hosp., paid vac. & holidays. 
E a?ning interviews can be arranged.

ease call Mr. D. A. Price^at 683- 
0700 bet. 9 AM&5 PM. weekdays.

exandria, Va. (64-68)

jst be able to set up & operate on 
uting assignments. Should have 2 
i 5 years relative machining exp.

p:
A

MACHINISTS. Milling machine 
operator & engine lathe operator. 
1st class, all around man for gene
ral machine shop work. Paid vaca
tion & holidays, hospitalization, top 
rate. Apply WELTED TUBE CO., 
Water & McKean Sts. DE 6-2000.

(64-68)

STONE—MASON’S
$5.00 per hour.

Call Day. HI 6-9622.
After 7 PM call SU 9-1620

(66-68)

HARDWARE—industrial supplies, 
perienced man required for inside 
les position. No evenings work.

E?
sa — -------- _ ------- ------------
5 day week. Good starting salary. 
Miny fringe benefits. C. L. Presser 
Co. EV 2-3156 (67-68)

Er:gineers
FIELD CONSTRUCTION 

ENGINEERS 
FIELD COST 
ENGINEERS

World’s Leading Engineer- 
Constructor

BECHTEL CORP.
Office career opportunities to 
hduate Civil, Mechanical & Elec-gr 

trical engineers w/or w/out Field 
ex
Tunkhannock, Pa. Send detailed re- 
su 
P. 
or 
or

Initial field assignments in 

me in confidence to C. M. Knowles, 
Q. Box 36, Tunkhannock, Pa., 18657 
call (717) 833-5151 for interview 
appointment. (67-68)

Lung

KEY PUNCH OPERATORS, Ra
pidly growing medical data process
ing firm needs additional keypunch 
operators with alpah-numcric ability 
for 026, 029 and 059 machines. Ex
perience' necessary. Fringe benefits, 
paid vabtions. Please call for inter
view. Systemedics, Inc., 20 Nassau 
St., Princeton. 924-9073. (68-71)

1 SALESWOMEN
Experienced. For lady’s specialty 

shop. To sell in attractive surround
ings. Good salary plus commission. 
609-394-1114.

RIFKIN’S DRESS SHOP
29 E. State St., Trenton, N. J.

(69-71)

MALE or FEMALE

NEW BRITAIN, CONN.

Mirus
(68-69)

MIAMI, FLA.

Mirus

Elenai Daulenskienei

L.L.D. 75 Kuopk
SCRANTON, PA.

Mirus

Antaninai Medelienei

V. Jokubonis
J. Svinkūnas
K. Lusas
H. Dvilinskienė
L Abložienė

Reiškiame gilią ir širdingą užuojautą jos duk
roms ir visiems artimiesiems ir draugams šioje 
liūdesio valandoje.

<% Anna Visotskienė

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 
Karolinai, dukrai ir sūnums ir jų 

šeimoms jų liūdesio valandoje.

JUOZUI AMBRAS 
(AMBRAZEVIČIUI)

Reiškiu gilią užuojautą jo giminėms ir draugams.

Ona Giraltienč
(Wethersfield, Conn.)

Jurgis Liepa ,
Jonas. Glouksnis
Lillian Girąitytė
Elena Antanaitienė
Petronėle Indrulienė

Reiškia gilią užuojautą jos dukrelei Mildai 
Antanaitienei ir jos vyrui Leonardui, sesei Evai 
Pavilionienei, broliui Adomui Dranginiu! ir vi
siems artimiesiems.

WATERBURY, CONN.
Mirus

Kazimierui K. Sinkevičiui

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y. .

Pranešimas-pakvietimas
Rugsėjo (Sept.) 10 dieną 

LDS 11-a kuopa rengia šau
nius paukštienos pietus.

Kviečiame narius ir paša
linius, taipgi keliauninkus, 
jei kas keliaujate pro Ro- 
chesterį, sustoti pas mus 
ant pietų. Duosime geras 
vaišes. Reikalui esant ir ap- 
nakvydinsime.
-Pietūs bus 1 vai.
Vieta — Gedimino salė, 

575 Joseph Ave.
Rengimo kom. (68-69)

TRUCK-DRIVERS

distance runs. Good working 
conditions.

Call 272-9083 (67-70)

SHEETROCKERS
Experienced Men 

Steady work.
Call after 3 PM

EL 5-2031 (67-68)

BAKER 2nd MAN
Knowledge of pies, cakes, cookies 

and some rolls. Salary open. 
COCK & BULL RESTAURANT 

1-794-7051 — 9 to 5.
(67-68)

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.

1 . (67-72)

MOTEL ROOM CLERK
Neat ; appearing, polite and cxp’d 

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

(67-72)

FOR RENT
APTS. FOR RENT. Academy Road 
area. DuLuxe 2 bedroom twin dup
lex Apt. Private garage with inside 
access. Modern kit/disp. and eye-level 
oven, bsmnt for laundry. $110.00.

OR 3-j?367. (68-72)

PAPER BOXES 
MECHANIC

E ccellent opportunity for thoroughly 
experienced man. 

Permanent, day shift. 
CARDINAL BOXES, INC. 
Castor Ave & Sepviva St.

JE 3-9170. (68-70)

Wanted expd BROILER MAN.

Hours 2 PM to 10 PM
Top Salary 

f 9-)2660 after 2 PM. (68-70)

CARPENTERS Wanted. Wallace 
Engineering and construction Co. 
Lang term employment. 2 year pro
ject. Apply at Council Rock High 
School, Swamp Rd., Newton, Pa. 

215-968-3964 ( 68-72)

MEAT CUTTERS. Exp’d meat 
cutters wanted for modern meat
picking plant. Kill and cut or bon- 
irg exp. Paid benefits.

SHANE PACKING CO., 
1126 Engle Street, Chester, Pa. 

SA 7-8586 or TR 6-6212.
(68-69)

p

Marė čerkauskaitė 
Margareta Gluoksnienė 
Petras Pėstininkas 
Ona čerKauskaitė 
Ignas KJevinskas 
Marė Truikienė 
Ona Perednienė 
Kazys Genys

J. Vaitonis
Klem Yenkeliūnienė
M. Ulozienės
M. Svinfcūnienė
J. Zeleniakas
J. Stulginaitė

HARTFORD, CONN.

L. M. Kliubo susirinkimas 
įvyks 10 d. rugsėjo, sekma
dienį, vai. popiet, 157 Hun
gerford Street.

Visas drauges kviečiame 
dalyvautu turime planuotkaip 
surengt spaudai parengimą. 
Taigi, draugės, visos stengki- 
mes dalyvaut ir planuot kaip 
geriau prisirengt. ,

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-os kuopos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 9 d., 2 vai., svetai
nėje 1154 N. 4th St.

Kviečiami visi nariai at
silankyti, nes bus išduotas 
pranešimas iš Ramanaus
kų banketo, ir pasitarsime 
apie kitą parengimą.

Pasikvieskite tuos asme
nis, kurie nori įsirašyti į 
mūsų draugiją^ VMdyba

TOOL & DIE MAKERS
Experienced in Die repair. Perm, 

position. Recent rate improvement.
lid hospitalization and Life Insur

ance plus other benefits. Apply to— 
NOVO INDUSTRIAL CORP.

Edmund & Shelmire Sts., 
Phila., Pa.

An equal opportunity employers.
(68-75)

BENCH Tester for meters, elec
tronic assemblies and trouble shoot
ing. High School or 1 year’s tech
nician school required.

609-662-3031. Mr. Cone.
(68-69)

Iš anksto galvokime, kaip 
io sėkmingiausiai pravesti šj 

rudenį Laisvės vajų gavimui 
Hijų skaitytojų.

k

n
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Mirė įžymusis dailininkas 
profesorius A. D. Reinhardt
Š. m. rugpiūčio 30 dieną paslėpto, nes nerasite. Čia, 

savo studijoje (732 Broad
way, Manhattane) mirė įžy
musis lietuvių kilmės dai
lininkas tapytojas Adolfas 
Reinhardtas, sula ūkęs 53 

. metų amžiaus. Jo gyvybę 
pakirto širdies smūgis.

Oficialiai dailininkas visur 
vadinosi Ad Reinghart.

Jis girrfė 1913 m. gruo
džio 24 d. Buffalo mieste, 
N. Y. Vėliau visa šeima per
sikėlė gyventi į Niujorką-

Jaunasis Adolfas pra
džios mokyklą lankė Ridge- 
woode, N. Y. Baigęs vidu
rinę mokyklą jis Įstojo į Co
lumbia universitetą ir ten 
buvo humoristinio studentų 
laikraštuko “Jester” redak
torius. Vėliau jis lankė N- 
Y. Universitetą, o dar vėliau 
studijavo National Acade
my of Design, specialioje 
aukštojoje meno mokykloje.

Kadaise jis paišė politi
nes karikatūras žurnalui 
“Npw Masses”, dienraščiui 
“PM” ir kt. pažangesniems 
leidiniams; turėio didelį pa
sisekimą: jo kūryba at- 

. kreinė milijonų amerikie
čių dėmesį.

1947 metais A. Reinhard
tas buvo paskirtas docentu 
(Assistant Professor) 
Bro o k 1 y n o koledžiuje, o 
dar vėliau — 1965 metais— 
tapo profesoriumi.

Bet šių metų pradžioje, 
sveikatai sušlubavus jis pa
sitraukė iš koledžiaus ir 
dirbo tik savo studijoje.

Šiandien nedaug rasi JAV 
muziejų, kuriu sienų neda
bintų Ad Reihardto kūri
niai. Jis buvo labai talen
tingas ir produktvvus pla
čiai žinomas kain vienas Įžy
miausių amerikinių daili- 

. . . "*» WIninku!
Tiesa, jo darbai — moder

nistiniai, ne visiems supran
tami. Bet šiandien Ameri
koje tokia jau mada: rea
listui dailininkui nėra leng
va prasimušti.

Kiek tai liečia jo ir kitu 
“modernistų” kūrybą, noriu 
priminti viena prietykei!. 
Prieš apie dešimt metu mes 
“Laisvės” salėje, dar Rich
mond Hillyje, suruošėme 
dailės paroda, kurioje su 
savo kūrvba dalyvavo ir A. 
Reinhardtas. Iškilo diskusi
jos. Jis mums aiškino, kain 
kas šiandien Amerikoje ku
ria ir kodėl-

Sienoje kabo jo dailus kū
rinys, ir aš klausiau daili
ninko:
— Na, prašau man paaiš
kinti, ką šis Jūsų kūrinys 
byloja?

Jis tuojau atsakė:
— Neieškokite jame kaž ko

Mieste pasidairius
Parašai už taiką

New Yorko darbuotojai 
už taiką vis dar surenka 
virš tūkstantį ir pusę para
šų už taiką kasdien, nežiū
rint to, kad jau senokai bai
gė surinkti sau pasiskirtus 
skaičius.

Gale rugpiūčio menesio 
new'jorkieciai jau turėjo su
rinkę 56 tūkst. parašų. 
N. Y. miestas savo kvotą 
baigė antruoju. San Fran- 
cisko miestas baigė pirmuo
ju.

Parašai referendumui už 
taiką teberenkami daugely
je kitų miestų. New Yorke 
tam darbui vadovauja Fifth 
Ave. Vietnamo Parado Ko
mitetas.

ištikrųjų, nėra nieko, kas 
galėtų vaizduoti tą ar kitą 
visuomeninį objektą, bei te
mą; šiame paveiksle — tik 
spalvos, forma!..

Dailininko tėveliai, Pra
nas ir Olga Reinhardtai, bu
vo labai geri JAV pažangių
jų lietuvių organizacijų vei
kėjai. Tėvas per metų eilę 
ėjo “Laisvės” kooperatyvo 
direktorių Tarybos nario 
pareigas. Abu priklausė 
mūsų organizaccijoms, dar
bavosi pagal išgalę.

Sūnus iš pat mažens sekė 
tėvų pėdomis: visuomet sto
vėjo su pažangiuoju Ame
rikos žmonių judėjimu.

Kiekvienu s v a r b e sniu I New Yorke grupė asme- 
klausimu — pavyzdžiui, ko
voje prieš kara Vietname — 
tu pastebėiai Ad Reinhard- 
to vardą. Jis buvo griežtai 
nusistatęs už progresą, už 
taiką, už šviesesni d a r b o 
žmonėms gvvenima.

Kai jo tėveliai (prieš ke
lerius metus) mh’ė, buvo 
manvta, kad dailininkas 
mūsų laikrašti visiškai pa
mirš. Bet jis nepamiršo!..

Velionis su savo žmona 
Rita owveno no num. 40 F. 
R8th St.. Manhattane. Liū
desyje liko žmona Rita, 
dukra Anna 
wardas.

Laidotuvės 
čios.

nu kas trečiadienį palaiko 
prie United Nations buvei
nės taikos sargų stotelę. 
Budėtojos žodžiu ir rašy
tais šūkiais šaukia UN su
sidomėti darbu už taiką.

New Yorko Harleme su
sekta grupė apgavikų, kurie 
nž tam tikrą sumą pasiža
da gauti butą, bet jo negau
na- Pasirodo, kad tai pap
rasti žulikai, besinaudoją 
didele butų stoka.

ir brolis Ed-

buvo priva-

R. M.

Iš puikiai pavykusio 
spaudos pikniko

Džiugu pranešti, kad pra
ėjusį sekmadieni draugų 
Ramanausku ūkyje šalia 
Philadel p h i j o s suruoštas 
piknikas pavyko visu šimtu 
procentų. Ir oras buvo kuo 
mukiausias, ir svečių suva
žiavo apsčiai iš visu apylin
kių, ir vaišėmis stalai lūžo. 
Piknike skaitlingai pasirodė 
;r niujorkiečiai.

Kaip žinia, piknikas buvo 
rengiamas pagerbimui mū
sų seno laisviečio Leono 
Tilviko ir jo žmonos. Gaila, 
kad Tilvikienė pikniko išva
karėse susirgo ir negalėjo 
dalyvauti. Bet mūsų Leonas 
dalyvavo ir atrodė labai ge
rai.

Žinau, kad smulkiau anie 
šį puikiai pavykusi pikniką 
narašys filadelfiečiai, bet 
čia norėjau tik trumpai at
žymėti kaip faktą-

Neabejoju, kad iš pikniko 
bus gražios darbininkiškai 
spaudai paramos. Nuošir
džiausia padėka eina drau
gams Ramanauskams.

Rep.

Harlemo gyventojai pa
stiprina veiksmus už sugrą
žinimą Powellio į Kongresą. 
Jie jau buvo nusiuntę į Wa
shing toną savo delegaciją. 
Nors atstovų buto pareigū
nai delegacijos į Kongreso 
posėdžius neisileido, tačiau 
harlemiečiai ketina pasiųsti 
no delegaciją kasdien iki 
Powell bus sugrąžintas 
Kongresam

Angliškoj o dar bininkų 
laikraščio “The Worker” 
korespondentas iš ilgosios 
salos stipriai k r i tikuoja 
JAV Kongresą ir prez. 
Johnsona už aršų prieš ge- 
žinkeliečius įstatymą. Jis 
rašo:

“Jie ką tik išleido vergų 
darbo įstatymą, iki 1969 
metų uždraudžianti geležin
keliečiams dar bininkams 
streikuoti, nežiūrint, kokios 
būtų sąlygos ... Tas pakei
čia Amerikos darbo žmogų 
iš laisvai dirbančiojo į dar
bo vergą.”

Angliškajam darbininkų 
laikraščiui “The Worker” 
ruošiama popietė spalio 8 d. 
nuo 2 iki 5 vai. Roosevelt 
Hotel-

Tragiškai mire Frank Yakštis
Rugsėjo 2 dieną vykda

mas i tarnybą kelyje mirė 
lietuvių literatūros į anglų 
kalbą vertėjas Frank Yakš
tis (Pranas Jakštys).

Buvo pašarvotas Kearn’s 
Funeral šermeninėje, Rich
mond Hill., N. Y. Rugsėjo 5 
dieną velionio palaikai buvo 
sudeginti Fresh Pond kre
matoriume Maspethe.

Liūdesyje liko žmona Ona 
Vaznytė, motina Marcelė 
Jakštienė, brolis Antanas, 
dėdė Pranas Yakštis ir daug 
giminių ir draugų.

“Laisvės” kolektyvas vi
siems jiems reiškia nuošir 
džią užuojautą.

Išsamesnis velionio nekro
logas tilps sekančioje “L” 
laidoje.

RICHMOND HILL, N. Y.

Frank Yakstis
mirė 1967 metų rugsėjo 2 dieną, 
vos sulaukęs 53 metų amžiaus.

Gailime netekę mylimo draugo, šviesios as
menybės. Jo mirtis yra didžiuliu nuostoliu visai 
pažangiajai Amerikos lietuvių visuomenei.

Nuoširdžiai užjaučiame šio skaudaus, stai
gaus smūgio ištiktą jo žmoną Annę, motiną Mar
celę, brolį Antaną ir jo šeimą, dėdę Praną Yakš- 
tį ir visus kitus velionio Frank artimuosius gi- a mines ir draugus:

1 K. Alcott Sofiaj Petkus
C. Sipavičius J. E. Kasmočiai
C. Nečiunskas B. N. Skublickai
A. Andžiulienė M. Kavaliūnienė
M. Krunglienė ir sūnus
O. Titanienė J. O. Babarskai
A. J. Meškiai J. J. Lazauskai
K. Milinkevičius O. Repševičiūtė
O. černevičienė Annette Zdažinskas
A. Cibulsky M. E. Liepai
M. Kalvaitienė ‘ P. H. Siauriai
A. Balčiūnas V. O. Čepuliai
A. Vaznienė V. Baltrušaitis

’ P. Bieliauskas V. V. Bankai
P. Collins R. L Mizarai
J. Anckis K. I. Levanai
A. Malinauskienė J. Danilevičienė
William Malin P. A. Aleknai
U. Kamaitis P. N. Bukniai
V. ‘ Brusokienė A. I. Bimbai
O. Gilmanienė W. B. Keršuliai
O. Kazlauskienė J. Grybas
J. Gužas J. K. Rušinskai
S. Sasna J. Gasiūnas
Ų). F. Mažiliai J. Juška
A. Mikalaus A., Rainienė
Amelia Young S. Večkys
H. Jeskevičiūtė P. Šolomskas
J. Siurba L. Kavaliauskaitė
P. Gustaitis F. H. Vaitkai
F. V. Budroniai A. D. Veličkai
J. G. Jordan K. Petrikienė
Edward Karpavich Mildred Stensler
Veronika Šibeika M. Klimas
Eleanora Sungaila R. H. Feiferiai
V. Janauskas A. V. Nevins
K. K. P. N. Ventai
Dr. A. ir M. Petrikai J. Weiss 
Mr. ir Mrs. Simas

Pagerbimo balius
Už poros savaičių Aido 

choras rengia balių, kuria
me bus pagerbti aidiečiai 
Nellie ir Povilas Ventai.

Draugams Ventams su
kanka 25 metai vedybinės 
sukakties ir dar daugiau 
metų kultūrinės veiklos mū
sų pažangiajame veikime. 
Nellie dainuoja Aido chore 
nuo pat i šią šalį atvažiavi
mo dienos, ji dalyvavo ope
retėse ir koncertuose, ji yra 
Aido choro solistė — choro 
pažiba. Povilas, galima sa
kyti, visą savo gyvenimą 
pašventė kovai už žmonijos 
gerovę, už šviesesnę ateitį. 
Jis dirba Amerikos pažan
giųjų tarpe nuo pat į šią 
šalį atvažiavimo dienos ir 
yra pasišventęs dirbti, kol 
sveikas bus.

Draugai Ventai pilnai už
sitarnavo šios pagarbos ir 
labai gražu, kad Aido cho
ras jų darbus įvertina, su
rengdami jiems pagerbimo 
balių.

Minėtas balius įvyks rug
sėjo 23 dieną (šeštadienį), 
“Laisvės” salėje. Pradžia 5 
vai. vakaro. Bilietas vie
nam asmeniui—$5.

Aido choras kviečia visus 
atsilankyti.

Pasimatysime 
Šeštadienį!

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo kviečiami, visi daly
vaukime rodyme paveikslų 
iš Lietuvos Dienos Etxpo 67.

Tai įvyks šeštadienį, rug
sėjo 9 d., 5 vai. vakare, 
White Horse Tavern (Pra
no Bručo salėje) 8616 Ja
maica ' Ave., Wdodhaven,

Jamaica Avenue trauki
nys priveža prie pat durų— 
išlipkite (Forest Parkway 
stotyje. Komitetas

Fizikai į Čekoslovakiją
Šiomis dienomis iš Vil

niaus į Prahos universitetą 
išvyko antra puslaidininikų 
specializacijos dipl o m a t ų 
grupė kartu su dėstytojais 
E. Montrimu, J. Vaitkumi- 
ir Z- Pociumi. Jie susipa
žins su Karlo universiteto, 
Mokslų Akademiojs institu
tų veikla*

Parengimų kalendorius
Rugsėjo 9 d.

N|iujorko Lietuvių Mote^ 
rų 
paveiksiu iš Montrealio Ex
po-6' 
dierį, 5 vai. vakare, White 
Horse Tavern, 86-16 Jamai
ca Ave., Woodhaven, L. I.

IVlOtC'X 
dubas ruošia rodymą

7 ir iš Lietuvos, šešta-

Ai 
vės

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

RODYMAS PAVEIKSLŲ
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

kviečia visus atsilankyti

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

WHITE HORŠE TAVERN
(P. Bručo salėje)

86-16 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
(Forest Parkway stotis—Jamaica traukiniu)

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

Metropolitan operos bari
tonas Robert Merrill ir jo 
žmona Marion užvedė teis
me bylą. Reikalauja, $2.775, 
000 atpildo už sužeidimus 
auto nelaimėje, sunkveži
miui sudaužius jų auto.

Newyorkieciai R. Taylor, 
pašaukti teisme teisinti nar
kotikus vartojantį sūnų, 
prašė jį uždaryti kalėjime, 
nes jam kalėjimas — svei
kiausia vieta.

LDS 13 KP. NARIAMS i
Kuopos susirinkimas rug

sėjo 6 dieną neįvyko dėl 
mirties valdybos šeimoje. 
Susirinkimas įvyks rugsėjo 
13-os vakarą Laisvės salėje. 
Daugeliui 
simokėti.
luoti.

narių laikas pa
prašome nesuve-

Sekretorius

Kovos Milwaukee už 
‘open housing”

Milwaukee, Wis. — Pra
ėjusią savaitę čia vyko di
delės kovos žmonių su poli
cija. Per keletą, vakarų ne
grai, padedami baltųjų, 
ruošė demonstracijas, rei
kalaudami,. kad būtų leista 
šiame mieste negrams gy
venti kur jie išgali ir kur 
nori.

Tarp demonstrantų vado
vų buvo katalikų kunigas 
James E. Groppi; jis buvo 
areštuotas, paleistas po $1,- 
000 bėla, paskui ir vėl jis 
stojo kartu su demonstran
tais.

Demonstrantai buvo nu
žygiavę į lenkais apgyventą 
pietinę miesto dalį ir ten 
reikalavo “open housing.” 
Lenkų jaunuoliai sutiko de
monstrantus visokiais biaū- 
riais šūkiais.

Per keletą naktų buvo 
žmonių sužeistų ir visa ei
lė demonstrantų areštuota.

SVEIKINA
Newyorkietes Bronė Ker- 

šulienė ir Lilija Kavaliaus
kaitė aplaikė sveikinimus 
nuo Elenos Jeskevičiūtės ir 
Amilijos Young iš Denmark 
ir Norway.

Abi seserys praleido ke
letą savaičių Lietuvoje ir 
vykstant namo; į New Yor- 
ką, nutarė apsistoti keliom 
dienom Denmarke ir Nor
vegijoje. Rašo, kad labai 
gražūs vaizdai. Neužilgo 
grįš į New Yorką.— LK.

Pas Lenkijos melioratorius
Lazdijų rajoną sieja gra

žūs ryšiai su kaimynais — 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos darbo žmonėmis. Nese
niai melioracijos darbuoto
jų grupė apsilankė Lenkijo
je, susipažino, kaip Seinų 
apskrityje dirba žemių sau
sinto j ai, apžiūrėjo hidro
techninius įrengimus.

Spalio 15 d.
“Laisvės” salėje, 

gia A. Bimbos pilietybei 
t i komitetas atžymėji- 
bylos laimėjimo ir už

imu! savo veiklos.

Pietūs 
Ren

mui 
baig

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jers ey.

Spalio 29 d. LDS 3 Aps4 
skrities konferencija, Liet, 
klubo salėje, 17 Ann Street, 
Harrison, N. J.

Pranešimas
ęZONE PARK, N. Y.

jD 185 kuopos susirinki- 
įvyks antradienį, rugsėjo 
., 2-rą vai. popiet, “Lais- 
salėje, 102-02 Liberty 

, Ozone Park, N. Y.
ateiti, 

šis susirinkimas turės 
reikalų apsvarstymui, 
svarbu visiems daly- 

—Valdyba

mas 
12 c 
vės” 
Avė.,

Prašomi ‘visi nariai 
nes 
daug 
Todėl 
vauti.

tgos. — Nigerijos fed&Į 
valdžia skelbia, kad 

i jos palaipsniui nugaliarm
armijas sukilėlių, kurie pa- 
sisk ?lbė Biafros respublika.

<»
JMSVĖ” KONCERTAS “

4 I 
šiemet įvyks

LAPKRIČIO 12 D. ; :
(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. ipopiet 
žanga $1.50 asmeniui

(Taksai įskaityti)
< t 4*

LIETUVIŲ KALBA 
Didelis Pasirinkimas K nygų, Plokštelių, 

Žurnalų, Laikraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėliausia gautos, dalis sąrašo: 
Janonis — Pūslėtoms rankoms .236 p., 1966. 
Martinaitis M. — Debesų lieptais 
Mieželaitis E. 
Posmys Z. — 
Dostoievsky F. — Nusikaltimas ir

— Naktiniai drugiai.
Keleivė. 198 p., 19Š6. —

Kaina 85c 
. 80 p., 1966. — Kaina 50c 
Monologas. 1966. Kaina $1.25

Kaina $1.00 
bausmė. 2 tomai. Kaina $2.50

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

Kraujau ir pelenai — J. Marcinkevičia
Muzika J. Indra. (Liet, dramos
3 plokštelė (setas) 10 colių. Kai

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštus—
Lietuviška Muzika. M. K. Čiurlionio, Kvartetas C. Minor.

Tarybų Lietuvos valst. Kvartetas 10 colių — —
Lietuviškos liaudies dainos. Liet. Radi<)> ir kaimo choras, 

vadovaujamas J. Gaižausko. 10
Liet, plokštelės vaikams. 8 dainelės vaiki
Liet. Įvairumo Orkestrą. Plokštelė 7
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokštelė 
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų kn

js 10 veiksmų veikalas.
teatras), X

na — — — — — $8^5 
ietuvių kalboj, 10 colių. $2.75

2.75

2.75colių —
ims. V. Vaumilas, 7 col. 1.25 
colių 
10 colių.

ygų ir plokštelių katalogo.

1.25
2.75

sratas del lietuviškų 
158 metus. Rašykite 

kaitalogo.
teikite ir pasirinkite.
trad., pirmad. iki penktad

Mes dabar priimame prenum 
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