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KRISLAI
Jau reikia galvoti
Na, ir “susidorojo”
Kitaip kalbėti jie negali 
Išplautomis smegenimis 
Gražiai pagerbsime 
Draugų dosnumas

Rašo A. Bimba

Jau nebe už kalnų rudeni
nis “Laisvės” vajus. Apie tai 
laikas visiems pradėt galvoti.

Kaip ir visada, vėl stengsi- 
naujų

medžiaginės pa-
mes gauti laikraščiui 
skaitytojų ir
r^rnos.

Reikalingi 
kalinga visų 
ziastiška talka.

vajininkai, rei- 
skaitytojų entu-

menševikų 
redaktoriui 
keletu me-

Naujienų

Pastebėjau, kad neseniai 
Lietuvos mirusį rašytoją Al
biną Morkų storai purvais ap
drabstė Chicagos 
dienraštis, kurio 
Grigaičiui Albinas 
tų sekretoriavo.

Juokinga, kad
redaktorius tik dabar sužino
jo, kad Morkus “sekretoriau
ti nemokėjo”, kai tas jau ilsisi 
Rasų kapinėse Vilniuje.

Jei taip, tai kam Grigaitis 
jį samdė, mokėjo jam algą 
ir juo pasitikėjo?

Visas
Albinas
Oikęsti T^ybos 
Grigaičio
pasitraukė. Tik tada jis jiems 
pasidarė “niekam tikęs”.

dalykas tame, kad 
Morkus nebegalėjo 
Amerikos Lietuvių
ir jos sekretoriaus 
suktybių ir nuo jų

Tie dvidešimt vyrų, kurie 
buvo prezidento Johnsono pa
siųsti į Pietų Vietnamą stebė
ti rinkimus, jau sugrįžo ir 
tuos rinkimus į ipadanges ke
lią. Jiems nesvarbu ir nea
peina, kad civiliniai kandida
tai protestuoja ir sako, kad 
rinkimai buvo sukti, apgavin- 
gi, neteisingi.

Bet naivu būtų iš tų pre
zidento pasiuntinių tikėtis tei
singo žodžio. Juk jie buvo 
Johnsono parinkti tik tam, 
kad sugrįžę gintų ir teisintų 
jo vedamą karą Vietname. 
Jie^-puikiai suprato savo boso 
norus ir už juos sugrįžę gal
vą %uldo.

Michigan© valstijos guber
natorius Romney sako, kad 
ir jo smegenys vienu laiku bu
vę Washington© generolų iš
plauti, ir todėl jis jų politiką 
ir karą Vietname palaikęs. 
Dabar apsižiūrėjęs ir pakeitęs 
savo nusistatymą.

Galima įsivaizduoti, kas at
sitinka su smegenimis mažes
nių šiškų, kurios atsiduria 
Johnsono ir generolų ranko
se.

Gerai, kad Romney pakei
tė savo nusistatymą. Tik bė
da tame, kad jis jį pakeitė 
nejgaWnkamai griežtai. O gal 
vyWs neturi drąsos griežtai 
pasisakyti ir reikalauti, kad 
karas būtų tuojau nutrauktas 
ir kad visos mūsų militarinės 
jėgos iš Vietnamo būtų iš
kraustytos pirma, negu jos 
uždegs visą pasaulį atominiu 
karu?!

Rugsėjo 23 dieną ruošiama 
šauni Nelei ir Povilui Ven- 
tams pagerbti vakarienė. 
Ruošia aidiečiai.

Nenjikia nė kalbėti apie 
diwlift ir gražius Šių dviejų 
draugų nuopelnus mūsų judė- 

r jimui. Taip sakant, jų “visur 
| pilna”. Nėra tokio sunkaus

Piety Vietnamas bus 
atitvertas nuo Šiaurės

Washington. — JAV gy
nybos sekretorius McNama
ra. spaudos ir radijo kores
pondentams pasakė, kad 
Johnsono valdžia yra nuta
rusi Pietų Vietnamą atskir
ti nuo Šiaurės Vietnamo 
spygliuotų vielų tvora.

Toji tvora eisianti skersai 
visą Vietnamą žemiau Ne- 
utralės zonos, ir ji bus pa
daryta tam, kad Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
kariai neg alėtų atvykti į 
Pietų Vietnamą teikti pa
galbą kovojantiems už tau
tinį išsilaisvinimą.

Spygliuotų vielų tvora, 
galimas daiktas, bus elek
trifikuota, ir ją saugos ame
rikiniai kareiviai.

McNamara pasakė, kad 
greta tvoros, amerikiečiai 
įrengs ir “kitus pabūklus,” 
bet nepasako, kokius; nepa
sako dėl to, kad “priešas 
nesužinotų.”

Yra ir tokių spėjimų. Ma
noma, kad amerikiečiai tam

tikrą Vietnamo ruožtą che
mikalais paliks visiškai nuo
gą: sunaikins visus me
džius, visus krūmokšnius, 
visus augalus, kad šiaurie
čiai negalėtų pasislėpti.

McNamara galvoja taip: 
atskirsime Pietų Vietnamą 
nuo Šiaurės Vietnamo. Kai 
šiauriečiai negalės suteikti 
pietiečiams pagalbos, tai 
mes čia sunaikinsime visus 
partizanus, visus tuos, ku
rie kovoja už tautinį išsi
laisvinimą.

Tai rodo, kad amerikie
čiai nemano greit pasiekti 
pergalę Vietname.

Užmušta amerikietė
San Juan, Puerto Rico. — 
Nežinomi piktadariai užmu
šė — peiliais subadė — 18 
metų amžiaus Suzaną Fus- 
sel. Užmuštoji rasta įsuk
ta į žvejų tinklą. Ji buvo 
studentė ir žadėjo grįžti 
baigti mokslą į Lake Erie 
koledžių Painsville Ohio.

Rinkimai buvo neteisingi, 
sako buvę kandidatai

Saigonas. — Aštuoni kan
didatai į prezidentus, daly
vavę rinkimuose toje dalyje 
Pietų Vietnamo, kurią val
do generolai su amerikiečių 
talka, paskelbė, kad rugs. 
3 dieną rinkimai buvo ne
teisingi, sukti.

Kaip žinia, šalies prezi
dentu ir viceprezidentu yra 
išrinkti generolai Thieu ir 
Ky, bet jie tegavo tik apie 
35 procentus visų balsų pa
duotų rinkimuose. Vadina
si, jie negavo nei pusės bal
sų. O ir tuos, kuriuos gavo, 
gavo suktais būdais, sako 
patys pietvietnamiečiai.

Civilinis kan d i d a t a s 
Truong Dinh Dzu sušaukė 
spaudos korespondentus ir

ir atsakingo darbo, kurį dirb
ti jie atsisakytų.

Tikiu, kad į minėtą vaka
rienę suplauks svečių iš visos 
apylinkės. Gerai vietą iš ank
sto užsisakyti.

jiems pasakė: “Mes nepri
pažįstame šitų rinkimų tei
singais. Mes reikalaujame, 
kad Steigiamasis seimas pa
skelbtų naujus 
rinkimus.”

Steigiamasis 
nant priimtais 
turės šį skundą išspręsti su 
spalio 2 diena. Jei jis suras, 
kad rinkimai buvo žulikiški, 
tai galėtų juos panaikinti, 
bet abejojama, ar jis tai iš
drįs daryti.

Prie šio viešo Dzu pro
testo prisidėjo ir kiti sep
tyni kandidatai: Suu, Quat, 
Hiep, Khanh, Binh, Huy Ko 
ir Tran Van Ly.

Washington. — Preziden
to Johnsono pasiųsta į Pie
tų Vietnamą komisija “rin
kimams stebėti”, sugrįžo ir 
buvo pakviesta į Baltuosius 
Rūmus. Čia delegacija pa
sakė, jog, girdi, rinkimai 
Pietų Vietname buvę atlik
ti teisingai.

prėzidento

seimas, ei- 
potvarkiais,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New York. — Pirmadienį 

sustreikavo N. Y. miesto 
mokytojai, priklausą Uni 
ted Federation of Teachers 
unijai. Mokytojai nesako, 
kad jie streikuoja — sako, 
mes rezignuojame iš mo
kytojų pareigų ir šiandien 
neštoj ame į darbą. Mokyk
los tačiau atidarytos. Kai 
šitie žodžiai rašomi, pirma
dienio rytą, dar nežinia, kuo 
visa tai baigsis.

chigano valstijos miestu o* 
se mokytojų streikas tebe
sitęsia. Fordo korporacijos 
darbininkų streikas taip pat 
tęsiasi.

Detroit, Mich. Tūluose Mi-

New York. — Sustreikavo 
Long Island geležinkelių 
kompanijos inžinieriai; pir
madienio rytą traukinių ju
dėjimas tebėra suparaly
žiuotas — tik maža dalelė 
jų veikia. Sakoma, streikas 
paliečia apie 90,000 žmonių, 
kurie gyvena Long Islande, 
bet dirba Niujorko mieste.

Fordo darbininku 
streiko eiga

Detroit, Mich. — Rugsėjo 
7 d. prasidėjęs Fordo kom
panijos fabrikuose darbi
ninkų streikas žada būti il
gas. Kai kurie spėja, kad jis 
gali tęstis apie du ar tris 
mėnesius. Streiką iššaukė 
ir jam vadovauja United 
Auto Workers unija, turin
ti arti pusantro milijono na
rių.

Streikuoja 160,000 darbi
ninkų. Streikas uždarė apie 
100 Fordo fabrikų - dirbtu
vių 25-se valstijose.

Auto darbininkų unija sa
vo ižde turi;. $67,000,000. 
Kiekvienas streikuojantis 
darbininkas kas savaitę 
gauna tam tikrą iš to fon
do sumelę pinigų, kad galė
tų nors maistui turėti. Sa
koma, unija mokės jiems po

$20, o kai kuriems po dau
giau, kas savaitę; bus at
sižvelgta į streikuoj ančių 
buitį, į šeimos didumą ir tt.

Unijos vadovai galvoja, 
kad ilgainiui gali tekti pa
skelbti streiką ir General 
Motors korporacijai, ir 
Chr y s 1 e r i o korporacijai. 
Tai išsemtų unijos atsargi
nį fondą. Dėl to manoma ap
dėti visus dirbančiuosius 
UAW narius specialiais mo
kesčiais—po $5 kas savaitę.

Visi fordo užstreikuoti 
fabrikai yra pikietuojami. 
Pikietuoja juos nedidelės 
(po aštuonis ar dešimt as
menų) grupės darbininkų.

Streikuoj an č i ų j ų ūpas, 
stebėtojai teigia, visur ge
ras, nes jie tikisi, kad sa
vo pasibrėžtą kovą laimės.

Prezidento De Gaulle vizitas 
Lenkijos respublikoje

Britai unijistai kritikuoja
Wiisono va

Londonas.—Praėjusią sa
vaitę Brightone įvyko Bri
tanijos profesinių sąjungų 
(unijų) 99-asis metinis su
važiavimas.

Kongresas įvyko tuo me
tu, kai Didžiąją Britaniją 
valdo darbiečiai (laiboris
tai); šalis atsidūrė į “ne
išbrendamą ekonominę ba
lą,” yra apie 600,000 be
darbių.

Nežiūrint to, kad Wiisono 
vadovaujama valdžia yra 
jų, darbiečių, su profsąjun
gų vadovų pritarimu pasta
tyta, tačiau suvažiavime 
iškilo mintis, kad reikia tą 
valdžią kritikuoti.

Valdžios šalininkai darė 
visa, kad nebūtų priimta 
tuo klausimu rezoliucija, 
bet tai nieko nepadėjo. 4,- 
883,000 balsais prieš 3,502,- 
000 buvo priimta rezoliuci
ja, aštrokai kritikuojanti 
valdžią. Rezoliucijoje skel
biama, kad Wilsonas pada-

džią
rė klaidą, bandydamas “su
tvarkyki šalies finansus,” 
padidir 
vertę.
zę, dau, 
darbo.

Dar nesmagesne ministrų 
pirmini 
zoliucij

ant svaro (pinigų) 
Tai sukėlė šalyje kri- 
g darbininkų neteko

remia JAV karą
Ši rezoliucija

nkui Wilsonui re- 
a buvo pravesta die
niau. Joje buvo kri

tikuotas Wilsonas už tai, 
kad jis
Vietname.
buvo kilusi iš pačių eilinių 
delegatų.

Generalinis profsąjungų 
sekretorius George Wood
cock buvo priešingas rezo
liucijoms, kritikuojančioms 
darbiečių valdžią. Jis pri
minė :
kyti asmeniui, su kuriuo da
ro biznį, kad jis dvokia”.

Tuo pačiu kartu Wilsonas 
daro valdžioje “reformas”: 
pakeičią žmones “vis geres
niais,” 
jimosi

“Žmogus negali sa-

tačiau krizės plėto- 
sulaikyti nebegali.

žodis apieŠiaurės Vietnamo ;
Piety Vietnamu partizanus

Pas draugus Ramanauskus 
piknike užteko tik prisiminti 
apie “Laisvės” reikalus ir 
daugelis draugų atsiskubino 
laikraščiui su gražia parama. 
Čia nenoriu minėti, bet vei
kiausia visi esate pastebėję 
administracijos įpranešimuose 
kai kurių mūsų skaitytojų ir 
veikėjų vardus kartojantis ir 
kartojantis. Atrodo, kad jie 
tik ir laukia progos savo laik
raštį paremti.

Tai puikus pavyzdys vi
siems, kurie kartas nuo kar
to savo laikrašti paremdami 
doleriu kitu nesijaustų pasku
tinį duonos kąsnį nuo savo 
burnos atitraukę.

Sako: valdžia
I

apgaudinėja
Washington. — Michiga- 

no valstijos gubernatorius 
Romney (respubliko nas) 
skelbia, kad Johnsono val
džia apgaudinėja visuomenę 
karo klausimu Vietname.

Romney nurodo, kaip 
Johnsono valdžios žmonės 
jau seniai skelbė, būk ame
rikiečiai karą laimėsią grei
tu laiku, o pasirodė, kad jie 
patys netikėjo tam, ką skel
bė.

Jau baigėsi vasaros atosto
gos. Prasideda kuopų ir drau
gijų susirinkimai. Chorai vėl 
pradeda rinktis į praktikas.

Mirė Wil-New York >.
liam Francis Gibbs, laivų 
statytojas (architek tas), 
sulaukęs 81 metų amžiaus.

Varšuva. — Prancūzijos1 
prezidentas De Gaulle pra
ėjusios savaitės pusę pralei
do Lenkijoje, ir visur jis bu
vo šiltai sutiktas, pagerb
tas.

Įvairiomis progomis De 
Gaulle gyrė Lenkiją. Jis 
linkėjo, kad ji būtų tvirta, 
kad vis didesnę ir didesnę 
rolę vaidintų pasaulyje.

Svečias išsireiškė, kad 
Prancūzija ir Lenkija, abi
dvi kartu galėtų padėti už
baigti karą Vietname. Jis 
pasisakė už tai, kad dabar
tinis rubežius tarp Lenkijos 
ir Vokietijos būtų pastovus, 
nepakeičiamas.

Rugsėjo 11 d., prieš iš
vykdamas iš Lenkijos, De 
Gaulle tarsis su Lenkijos 
vadovu Gomulka. Manoma, 
kad šis pasitarimas bus pats 
svarbiausias.

Kardinolas Višinskis, ku
ris kovoja prieš Lenkijos 
valdžią, neiškentė — para
šė laišką svečiui. .Kartu su 
laišku Višinskis įteikė jam 
dovaną: Čenstakavo Juodo
sios panelės paveikslą, kurį, 
sakoma, piešė šventas Lu
košius.

Kinai apie rinkimus 
Piety Vietname

Tokio. — Kinijos spauda 
labai nepalankiai komentuo
ja apie t. v. prezidentinius 
rinkimus Pietų Vietname,

Pravesti pre zidentiniai 
rinkimai Pietų Vietname, 
rašė vienas kinų laikraštis, 
reiškia tiek, kiek “bandy
mas vaistais atgaivinti ne
gyvą arklį.”

Rinkimai jokiu būdu ne
išgelbės svyruojančios, JAV 
interesams t a r naujančios 
valdžios, sako kinų spauda. 
Tai buvo ne rinkimai, o JAV 
suruoštas farsas.

Nuteistas visam 
amžiui kalėti

Londonas. — Čia buvo 
teisiamas amerikietis Rich
ard Henry Geffken už nu
žudymą taip pat amerikie- 
tiės Shannon Gay Love, 20 
metų amžiaus merginos, jo 
numylėtinės.

Geffken, kuris yra 19 me
tų amžiaus, prisipažino su- 
badęs peiliu merginą š. m. 
birželio 8 d.

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS a t s t o v as 
Hanojuje š. m. rugsėjo 4 d. 
paskelbė tokį pranešimą:

Vietnamo Demokratinės 
Respublikos vyriausybė pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
karštai sveikina ir besąly
giškai remia Pietų Vietna
mo Nacionalinio Išsivadavi- 
nimo fronto politinę pro
gramą, praneša Vietnamo 
informacijų agentūra.

Šiuo metu, sakoma pareiš
kime, Amerikos imperialis
tai karštligišaki stengiasi 
stiprinti agresyvų karą ir 
atvirai,, visiškai pavojingu 
mastu, jį plečia antskry
džiais į šiaurę.

Ir kaip tik, esant tokiai 
padėčiai, buvo paneigta Pie
tų Vietnamo Nacionalinio 
Išsivadavimo fronto politi
nė programa, kuria pratę
siama ir vystoma 10 punk
tų programa, atsižvelgiant į 
jau pasiektus laimėjimus, 
kurie įkvepia mūsų tautie
čius pietuose siekti dar di
desnių pergalių, iki visiškos 
pergalės.

Pietų Vietnamo Naciona
linio Išsivadavimo fronto 
politinė programa, toliau 
nurodoma pareiškime, at
spindi naują Pietų Vietna
mo gyventojų patriotinės 
kovos vystymąsi. Ji pabrė
žia, visų Pietų Vietnamo 
gyventojų sluoksnių. kovos 
tikslus: nugalėti ameriki
nius agresorius bei jų paka
likus, sukurti nepriklauso
mą, demokratinį, taikų, ne
utralų ' ir klestintį P. Viet
namą ir siekti taikaus tėvy
nės suvienijimo.

Tokie pagrįsti 14 milijonų 
pietų vietnamiečių lūkes
čiai.

Nacio 
fronto 
tai raginimas Pietų Vietna
mo gyventojams būti soli
dariais ir kovoti, raginimas, 
kuris nuskambėjo iš prieša
kinių kovos prieš Amerikos 
imperializmą linijų, ragini
mas, nukreiptas į visą pa
saulį, užtikrinantis šiai ko
vai dar platesnę ir dides
nę brolių bei bičiulių para
mą ir pritarimą visuose pen
kiuose žemynuose.

Ji pabrėžia Pietų Vietna
mo gyventojų pasiryžimą 
įvykdyti savo internaciona
linę pareigą ir įnešti pride
ramą indėlį i taiką, nacio
nalinę nepriklausomybę, de
mokratiją ir socialinę pa
žangą visame pasaulyje.

Pietų Vietnamo Naciona
linio Išsivadavimo fronto 
politinė programa dar la
biau išryškino Pietų Viet
namo NIF, kaip vienintelio 
teisėto didvyriškų Pietų 
Vietnamo gyventojų atsto
vo, vaidmenį.

Pareiškimo pabaigoje pa
brėžiama, kad 17 milijonų 
Šiaurės vietnamiečių ir jų 
ginkluotosios pajėgos įsi
pareigoja dar glaudžiau su
sitelkti su savo broliais ir 
seserimis pietuose ir visuo
met juos remti.

nalinio Išsivadavimo 
politinė programa—

nas. — Per rinkimusSaigo
į t. v. Pietų Vietnamo sena
tą vyriausi laimėtojai bus 
katalikai. Iš 60 senatorių, 
katalikai išrinko tarp 25-30 
senatorių.

Vietnamo gyventojų dau
gumą sudaro budistai, bet 
daugelis budistų rinkimus 
boikotavo, paskelbė, kad tai 
yra niekas daugiau kaip 
apgavyste.
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Anglijos darbo iinijy balsas
MŪSŲ komercinė spauda puikiai moka su žiniomis 

taip manevruoti, kad kuo mažiausia žmonių pasiektų 
tos žinios, kurios jai nepageidaujanios. Štai šiomis die
nomis įvyko Anglijos Darbo Unijų suvažiavimas, apie 
kurį tik mažytė žinutė pasirodė tiesiog palaidota tarp 
skelbimų. O tai buvo labai svarbus suvažiavimas-

Sužinome, kad kongrese būta ilgų ir karštų disku
sijų Vietnamo karo klausimu. Dešinysis elementas griež
tai varėsi, kad kongresas užgirtų valdžios politiką, kuri, 
kaip žinia, pritaria Jungtinių Valstijų politikai ir karui 
Vietname. Bet tokiam sumanymui griežčiausiai pasiprie
šino pažangieji unijistai. Ypatingai kietai prieš karą 
ir valdžios politiką pasisakė kai kurios skaitlingiausios 
unijos, kaip tai — Amalgamated Engineering Union ir 
Transport and General Workers Union.

Laimėjo karo priešai. Kongresas priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad Anglijos darbiečių valdžia at
sisakytų palaikyti Amerikos politiką Vietname ir parei
kalautų, kad Amerika savo jėgas ištrauktų iš Vietnamo. 
Taip pat kongresas reikalauja, kad būtų grįžtama prieš 
1954 metų Ženevos sutarties ir paliekama vietnamiečiams 
patiems spręsti savo likimą.

* Šis Anglijos organizuotų darbininkų pasisakymas 
yra labai reikšmingas, Tai milžiniškas taikos jėgų lai
mėjimas. Reikia atsiminti, kad Anglijos darbo unijos la
bai svarbų vaidmenį vaidina Darbo Partijoje, kuri šiuo 
tarpu Angliją valdo. Darbiečių valdžia vargiai galės šį 
unijistų nutarimą ignoruoti.

Spėjama, kad premjeras Wilsonas turės duoti pre
zidentui Johnsonui suprasti, jog Vietnamo karo plėti
mas ir tęsimas Anglijos valdžiai yra “labai nepageidaus 
jami” reiškiniai. Na, o jau ką bekalbėti apie Anglijos dar
bo unijų pasisakymo atgarsį kitų kraštų darbo unijose.

Reikia tikėtis, kad Anglijos unijistų balsas susilauks 
atgarsio ir Jungtinių Valstijų, organizuotuose darbinin
kuose. ' ’ ! I
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“Rašytojų manifestas” —•
apgavyste
LONDONO laikraštis “Sunday Times” paskelbė 

“Čechoslovakijos rašytojų manifestą,” kuriame griež
čiausiai pasmerkiama Čechoslovakijos valdžia ir partija. 
Laikraštis sako, kad tą “manifestą” yra pasirašę daugiau 
kaip 300 rašytojų ir veikėjų. Bet nepaskelbė ne vieno var
do. Girdi, reikia juos “apsaugoti nuo persekiojimo-”

Manifestas be jokio parašo?! Tokių “manifestų” 
gali bet kas prikepti kelis tuzinus. Tuoj buvo aišku, kad 
čia yra išgalvota apgavystė.

Dabar turime Čechoslovakijos Rašytojų Sąjungos 
žodį. Pasirodo, kad jokia rašytojų grupė nėra išleidusi 
jokio panašaus manifesto. “Sunday Timeso” paskelbtas 
neva manifestas yra gryniausia fabrikacija.

Kaip žinia, seniau būdavo labai madoje socializmo 
priešams panašiomis fabrikacijomis užsiimdinėti. Pa
staraisiais keleriais metais jie buvo lyg ir susilaikę nuo 
tokio kvailo kovos būdo. Ar tai reiškia, kad dabar ir vėl 
Vakaruose pradės manifestų fabrikavimo malūnai dar
buotis?

Afrikos žmonėms pagalba
NAUJAI išsilaisvinusios Afrikos tautos turi baisiai 

sunkių problemų nugalėti atsilikimą ir susikurti naują 
gyvenimą. Reikia pralavintų žmonių, reikia kvalifikuo
tų kadrų visose gyvenimo srityse. O tai labai sunkus 
darbas ir ilgas procesas.

Ir štai Tarybų Sąjunga buvo pirmutinė ateiti Afrikos 
žmonėms į pagalbą. Ji pakvietė afrikiečius savo* jaunus 
žmones atsiųsti į jos aukštąsias mokyklas, kurios padės 
jiems pasiruošti atsakingiems postams tiek valdžioje, tiek 
kultūroje, tiek ekonomikoje. Atsiliepimas buvo geras. 
Marioma, kad šiuo tarpu Tarybų Sąjungoje aukštąsias 
mokyklas lanko daugiau kaip 9,000 afrikiečių.

Neatsilieka ir Jungtinės Valstijos. Skelbiama, kad 
šiemet mūsų universitetuose ir kolegijose mokysis dau
giau kaip 7,000 afrikiečių. Planuojama tą skaičių greitoje 
ateityje dar gerokai padidinti, siekiant pasivyti ir pra
lenkti Tarybų Sąjungą.

TEGU IR JIE PASISAKO 
IR PALYGINA

Kunigų “Draugo” kores
pondentas aplankė Ekspo 
67 ir aprašo Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos pa
viljonus. Palyginimas įdo
mus.

S. Vilkauja sako:
JAV paviljone

Didžiausi paviljonai— USA 
ir USSR. Prie jų, žinoma, ir 
didžiausios eilės žmonių, nors 
ir kitur reikia ilgokai pasto
vėti. USA paviljonas — di- 
didžiulis stiklo, sviedinys, su
darytas iš mažų sviedinių, pa
našių į muilo burbulus, su
jungtų tarp savęs metalo. Jis 
man (sako, kad ir daugeliui) 
geriausiai patiko. Be to, ta 
pati vieta labai graži, nes yra 
parke, įprie rožių sodo, pil
na įvairių statulų. Tačiau įė
jus į vidų, atrodo, kad jis yra 
tuščias. Kai visos valstybės 
stengėsi atvežti ir iparodyti sa
vo mokslą, meną, kultūrą, 
įvairius naujausius industri
jos laimėjimus, tai amerikie
čiai to neatvežė. Nežinau, 
tiesa ar ne, bet vienas Kana
dos inžinierius aiškino, kad 
Amerika atvežė tai, ką žmo
nės daugiausia myli.

Tik įėjus į USA paviljoną— 
nemažas prezidento portretas. 
Toliau indėnų plunksnos, ark
lių pakinkymai ir daugybė lė
lių. Pakilus laiptais, tuoj 
prieš akis iškyla M. Monroe 
fotografija, didelė kaip siena. 
Toliau Cl. Gable, Brando, EI. 
Taylor ir kitų. Ir tik pačioje 
palubėje — astronautų kapsu
lės, pakabintos visą! arti ir 
net gali pro langelį į vidų pa
žiūrėti. šitas skyrius — pats 
įdomiausias. Net įprivežta že
mių ir padarytas mėnulio pa
viršius.

Tačiau išėję iŠ tJSA pavil
jono žmonės būna dažnai nu
stebę, o kai kurie net ir nu
siminę. Gal ir teisingai tas 
kanadietis sakė, kad Amerika 
atvežė tai, ką žmonės dau
giausia myli. Kai vaikai ma
ži, tai mergaitės myli lėles, 
o berniukai indėnus ir arklius; 
kai paauga, tai vieniems pa
tinka M. Monroe, o kitiems 
Cl. Gable; o kai jau subręsta 
—kiek venas svajojo būti as
tronautu ir nusileisti mėnuly
je.

Sovietų paviljone

Į USSR paviljoną sovietai 
privežė visko, labai daug, pra
dedant pradžios mokyklų mo
kinių sąsiuviniais ir baigiant 
mašinomis, granito pamink
lais ir net gyvomis Sibiro žu
vimis su vandeniu. Iš Lietuvos 
teko matyti Čiurlionio plokš
telių. Vilniaus kvartalų nuo
traukų, Kauno' Tunelio gat
vės namų, vienos 14 metų 
mergatės ančiuką (kerami
ka), mokinių piešinių ir kt.

Vienoje vietoje Baltijos 
kraštai sujungti po dideliu 
stiklu ir išstatyta: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautiškais

drabužiais lėlės, gintaras, 
juostos, lėkštės ir taip toliau. 
Labai daug įjungta visur te
levizijos aparatų, tad kartais 
gali pamatyti kai ką ir iš Lie
tuvos gyvenimo.

Rusai taip pat 'atvežę labai 
daug įvairios literatūros, va
dovėlių ir bendrai mokslo 
knygų. Net trijose vietose 
klausiau pardavėjas, ar turi 
lietuviškų knygų, bet visur ga
vau tą patį atsakymą, kad 
buvo ir jau išparduota.

Bet, matote, ir čia visa 
garbė eina tik rusams. Net 
ir Lietuvos eksponatus at
vežė “rusai,” o ne lietuviai. 
Tuo tarpu visi žino, kad 
Lietuva ir jos veikėjai la
bai rūpinosi ir stengėsi, 
kad parodoje lietuviai kuo 
gražiausiai pasirodytų ir 
pasižymėtų.

BEVEIK “ŠVENTASIS”
Aną dieną menševikų 

“Naujienos” davė ilgą veda
mąjį apie šiomis dienomis 
mirusį multimilionierių in- 
dustrialistą Henry J. Kai- 
serį. Kaip žinia, mirė jis 
kaip galva $2,400,000,000 
vertės nuosavybės. Tai bu
vo vienas iš stambiausių 
kapitalistinių plėšikų.

Bet menševikai jį kelia į 
padanges ir padaro savo 
“šventuoju.” Prašome:

Kaiseris rūpinosi ne tik sa
vo įvairiausių įmonių praplė
timu, bet taip pat ir savo 
darbininkų gerove, Streikai 
jo įmonėse beveik nežinomi. 
Rūpinosi jis ir bendrai žmonių 
sveikatos reikalais, įsteigda
mas Kaiserio fondacijos me
dikais globos programą. Pa- 
gal tą programą yra steigiami 
niedikališki ’centrai ir ligoni
nės. Norintieji tais centrais 
bei ligoni n ė m i s pasinaudoti 
užsi/rašo sveikatos plano na
riais, mokėdami; palyginti ne
labai didelius mokesčius. Va
dinasi, lyg ir apsidraudžia. 
Tokių narių Kalifornijos, Ore
gono, Washington© ir Hava
jų valstijose priskaitoma apie 
1,250,000.

Tai toks buvo Kaiseris, ku
rio gyvenimas pasižymėjo ne
paprastais darbais ir nepa
prastais nuopelnais savo 
kraštui.

Atrodo,’ ikad tie jam tur
tai iškrito iš debesų, o jis 
jų nesigailėjo nė savo dar
bininkams. Ne darbininkai 
jam juos sukrovė, o jis jais 
darbininkus apdovanojo!

Dar daugiau. Jis plėšda
mas darbininkus ir susi- 
kraudamas tuos turtus, 
“pasižymėjo nepaprastais 
darbais ir nepaprastais nuo
pelnais savo kraštui.”

Tel Aviv.— Tarp Izraelio 
ir Egipto k a r iuomenių, 
esančių pagal Suezo kanalą, 
įvyko apsišaudymai.

Šen ir ten pasidairius
Moterys už taiką naudoja 

naują prieškarinę propa
gandą. Pastaruoju laiku, 
Women Strike For Peace, 
susijungę su kitomis prieš
karinėmis organizacijomis, 
sėkmingai skleidžia plokš
teles su užrekorduotomis 
dainomis, viena kurių yra 
“Save the Children!”. Plok
štelėje užrekorduota dar ir 
kitų pridėčkų prieš jaunuo
lių žudymą. Plokštelėje 
yra išlieta motinos jausmai 
savo vaikams.

Kiekviena motina, pasi
klausiusi tos plokštelės, gi
liai susimąsto apie savo vai
kų ateitį ir jų likimą...

Vieną kartą stebiu tele
vizijoje, kaip amerikiečiai 
karininkai lavina Bolivijos 
reguliarės armijos dalinius 
kovai prieš partizanus 
džiunglėse. Neslepia, kad ir 
mažoj pietų Amerikos šaly 
jau keli metai, kaip siaučia 
partizaninis karas, panašiai 
kaip Vietname.

Sakoma, kad Bolivijos 
partizanai dažnai supliekia 
valdančiosios klasės ka
riuomenę. Todėl JAV val
dovai, nusigandę, at
siuntė savo bičiuliams mi- 
litarinę pagalbą, ypatingai 
technikus ir aukšto rango 
karininkus mokymui bolivi- 
jiečių armijos sėkminges
nės kovos prieš partizanus.

Žinučių pranešėjas pa
stebėjo: Taip iš pradžių bu
vo ir Vietname...

Net baisu pagalvoti apie 
kai kurių darbo unijų va
deivų elgesį. Troškimas 
garbės ir dolerių priveda 
net prie brutališkų žmog
žudysčių. Pavyzdin, Phila- 
delphijoje tarp Teamsterių 
unijos lokalo 107-to vadovų 
jau keli metai siaučia kru

vinas teroras. Pernai, bir
želio 17 dieną, šaltakraujiš
kai tapo nužudytas John 
Garey, lokalo biznio agen
tas. Tuo pačiu momentu 
keturiais revolverio šūviais 
buvo nušauta ir J. Gary so 
sekretorė (pavardę pamir
šau). Toji šiurpulinga tra
gedija įvyko dienos laiku, 
unijos raštinėje Front ir 
Springarden St.

Po šios tragedijos nepra
ėjus nei mėnesiui laiko, nu
šauti kiti du Teamsterių 
unijos 107-to lokalo dar
buotojai Philadelphijos 
priemiestyje. Šie du buvo 
nužudyti dėlto, kad jie 
daug žinojo apie John Ga
rey žmogžudžius.:

O šių metų rugpiūčio 17 
dieną toj pačioj Teamsterių 
unijos lokalo 107 raštinėje 
nušautas unijos darbuoto
jas Robert De George. Da
bar Justicijos departamen
tas iš Washington© atsiun
tė komisiją ištirti tas žmog
žudystes. Per daugelį me
tų eina žiauri ir kruvina 
kova už unijos vadovybę ir 
aukštas viršininkų algas. 
Daugelis eilinių unijos na
rių visam amžiui nedarbin
gi už pasipriešinimą žodžiu 
savo išrinktai unijos vado
vybei.

Philadelphijos didysis ko
mercinis dienraštis “Eve
ning Bulletin” net su pasi
gardžiavimu didžiuojasi ga
vęs nuo sindikato leidimą 
spausdinti Svetlanos Stali
nai tės atsiminimus. Toji 
parsidavėlė aukso karaliu
kams beveik už pusę mili
jono dolerių per kelis mė
nesius parašiusi stambęką 
knygą, iš kurios JAV impe-i 
rialistai pasisems šlykščios 
propagandos prieš Tarybų 
Sąjungą.

Kongiečių tautos kančios

DIENRAŠTIS “VILNIS”
PRADĖJO VAJŲ 
IR PRAŠO TALKOS

panaujinimui jau prasidė- 
Prašome visus pirmiau va-

Prašome taipgi visų skai-

bi

Rugsėjo 5 d. Chicago 
Vilnis” įdėjo: sekamą vjį- 

damąjį:
Mūsų vajus gavimui naujų 

skhitytojų ir senų prenumera
tų 
jo.
jupse dalyvavusius ir vėl dirb
ti.
tytojų, kur yra kiek lietuvių, 
pasistengti dar neskaitantiems 
užrašyti dienraštį — prikal

bti juos užsirašyti. 
Patariame aiškinti žmo

nėms, kad “Vilnis” yra:
Vienatinis darbo žmonių 
snraštis nevien Amerikoje, 
it visoj lietuvių išeivijoj.
“Vilnis” gauna daug žinių 
Lietuvos. Dažnai gauname 
ubiai kablegramom.
“Vilnis” stengiasi teikti pa- 

as geriausias žinias, taipgi 
visas žinias teisingai interpre
tuoti, aiškinti.

“Vilnyje gerai 
Amerikos lietuvių 

teikiamos žinios 
vių gyvenimą visur kitur. .

“Vilnis” turi gerus bendra
darbius Lietuvoje, taipgi į^v 
Amerikoj ir kai kur kitose ša
lyse.

“Vilnis” stojo už socialę ap- 
draudą, bedarbiams kompen
saciją, už seniems pensijas ir 
lengvesnį medicinini aptarna
vimą. Mums priešingi lietu- 

ų laikraščiai tada juokėsi iš 
. Bet dabar jau tas įgyven

dinta praktikom ,
“Vilnis” ir dabar remia vi- 
s gerus veiksmus darbo žmo- 
ų ir aplamai visuomenės ge
rvei.
“Vilnis” kelia lietuvių me

ną, kultūrą ir apšvietą.
Galėtum priskaityti ir dau- 
au dienraščiui nuopelnų, bet 
žteks kiek čia pasakyta.
Nors viskas labai smarkiai 
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TIES AUTOBUSO 
SUSTOJIMU

Automobilistų streiko pradžia
FORDO kompanijos darbininkai streikuoja- Į kovą 

išėjo 160,000 darbininkų dvidešimt penkiose valstijose. 
Vieni spėja, kad streikas bus ilgas ir iškaštingas, kitiems 
atrodo, kad Fordas bus “paklupdytas ant kelių” į keletą 
trumpų dienų.

Veikiausia nebus lengva (Fordo kompaniją supliekti. 
Reikia atsiminti, kad už jos nugaros taip pat stovi to-

kie automobilių gamybos milžinai kaip General Motors 
ir Chrysler korporacijos.

Fordo kompanija, matyt, yra gerai pasirengus prieš 
uniją ilgai laikytis. Iš Jungtinės Automobilistų Unijos 
pusės buvo padarytas didžiausias nusileidimas, kai ji pa
siūlė ginčą pavesti arbitracijos komisijai. Bet Fordas 
pasiūlymą griežtai atmetė.

Kodėl unija pasirinko Fordo kompaniją, o ne paskel
bė streiko visose ,automobilių gamybos kompanijose? 
Veikiausia Fordo kompanijos darbininkai jaučiasi tvir
čiausiai organižuoti. Unija mano, kad jeigu streikas bus 
laimėtas prieš Fordą, paskui bus nesunku susidoroti ir 
su kitomis kompanijomis. Paprastai taip būdavo praei
tyje.. . . ; >

Jau keliamas klausimas, kaip šis automobilistų strei
kas atsilieps į Vietnamo karą? Veikiausia samdytojai ne
sidrovės streiką sieti su karu ir pakurstyti visuomenės 
opiniją prieš darbininkus, Jeigu streikas užsitęstų ir 
federalinė valdžia pradėtų kaltinti darbininkus, kad jų 
kova kenkia karo reikalams. Juk taip neseniai buvo 
padaryta su geležinkelių darbininkais, kai jie buvo išėję 
į streiką. Jų streiką valdžia tuojau sulaužė.

Visko gali būti ir su prasidėjusiu automobilistų 
streiku.

Šių metų liepos pradžioje 
laikraščiuose pirmą kartą 
pasirodė Bukavu miestelio 
vardas. Ši Kongo (Kinšaša) 
vietovė ant Kivu ežero 
kranto kitados buvo labai 
mėgiama belgų kolonizato
rių poilsio vieta. Šiandien 
Bukavu vardas siejamas su 
didžiuliais neramumais, su 
skaudžiomis kongiečių tau
tos nelaimėmis.

Iki to laiko, kol Alžyre bu
vo suimtas Čiombė, jis su 
užsienio šalimis — Belgija, 
Ispanija, Portugalija, Va
karų Vokietija, kurios labai 
suinteresuotos Kongo tur
tais ir savo monopolijomis, 
buvo paruošęs planą centri
nei Kongo (Kinšaša) vy
riausybei su generolu Mo
butu priešakyje nuversti. 
Kai liepos mėnesį baltieji 
samdiniai ir Kongo žanda
rai bandė užimti Bukavu 
miestą, jie buvo nacionali
nės kariuomenės išblaškyti^

Rugpiūčio pradžioje iki 
dantų ginkluoti galvažudžių 
daliniai vėl puolė Bukavu 
ir dalį jo užėmė. Ten, kur 
praėjo samdinių kariauna, 
nedaug kas paliko. Jie su
sprogdino tiltus ir užtvan
kas, sudegino ištisus kai
mus, išžudė tūkstančius 
kongiečių. Maištininkų va
das belgų majoras Šramas, 
kuris anksčiau Kivu provin
cijoje turėjo kavos, palmių 
ir kaučiuko plantacijas, pa
sirodė esąs sumanus pagar
sėjusių žudikų mokinys.

Užėmę Bukavu, baltieji 
samdiniai sudarė naują Ki
vu provincijos “vyriausy

bę,” kuri kreipėsi į Kongo 
liaudies išdaviko Čiombės 
šalininkus, ragindama juos 
stoti į ginkluotą kovą prieš 
centrinę vyriausybę.

Tačiau galvažudžių ka
riaunai nepavyko ir šį kar
tą. Ją apsupo Kongo nacio
nalinė armija ir pareikala
vo, kad Šramo gauja, besąly
giškai ir nedelsiant kapitu
liuotų* Pajutę, kad dega že
mė po kojomis, baltieji sam
diniai ir jų bendrai ketino 
išskristi iš Kongo per vieną 
Ruandos aerodromą, bet 
šios šalies vyriausybė atsi
sakė suteikti jiemfe galimy
bę pabėgti. Rytinė Kongo 
kaimynė — Burundžio vals
tybė — taip pat nesutiko, 
kad iš jos teritorijos išvyk
tų belgų ir kitų Vakarų 
valstybių samdiniai ir tuo 
būdu išvengtų atsakomybės 
už kruvinus nusikaltimus 
Kongo liaudžiai.

Šramas ne kartą įžūliai 
siūlė Kongo vyriausybei 
pradėti derybas, tačiau, 
kaip pareiškė prezidentas 
Žozefas Mobutu, Kongas 
yra pasiryžęs imtis griežtų 
priemonių prieš maištinin
kų kariuomenę. V. P.

LSD pavojingas nėščioms 
moterims

New York. — Susirinkę 
į Americana viešbutį keli 
žymūs gydytojai, patyrinė
ję, paskelbė, kad naudoji
mas narkotikų, vadinamų 
LSD, gali būti labai pavo
jingas nėščioms moterims, 
t. y., gimstantiems vaikams.

Mergaitė bėga-
Skuba. Užduso.
Ak, tie kulniukai— 
aukšti, nepatogūs...
EĮėga mergaitė į autobusą, 

jis —o 
tįioj tuoj pasijudins, rodos.

Palauk, dryžuoti! 
matai—nespėja... 
Duobės šalygatvy. 
Veliasi lietpaltis. 
Ne taip ji bėgtų 
basa per pievą— v
čia stirnos šuolis 
smarkiai sulėtintas. 4 

Dar minutėlę! 
Dar dešimt mietrų... 
Rods, pats nubėgtum 
už ją tą nuotolį... 
Tau baisiai noris, 
kad ji suspėtų — 
r esu tikto j i, 
repažintoji.

O kai į vidų 
ji vis tik iriasi, 
ir autobusą 
paslepia nuokalinė,— 
staiga tau gaila, 
kad jis nusivežė f 
ir ją, ir jūsų.... 
nebuvusį pokalbį.

Vacys Reimeifcs

Neturi unijos teisių
New Yorko valstijos AFL- 

CIO prezidentas Corbett, 
kalbėdamas JAV senatinei 
komisijai, reikalavo įvesti 
įstatymą apsaugai 33,000 
keliaujančių farmų darbi
ninkų. Corbett sako, jog 
;ie yra “biedniausi iš bied- 
] liausiu jų,” bet jie negali iš 
;o vargo išsigelbėti tfll,.4ol 
ie neturi teisės kol ai 
^bendrai) derėtis su kompa
nijomis. ’ J
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GERAS VEIDAS
Vaizdelis iš šių dienų Lietuvos jaunimo gyvenimo

bliotekos vedėja, Rasos se
suo.— Ilgai renkatės.

— Ren-kuos, — lyg pri
verstinai atsakė šis ir per- 
matavęs salę savo dideliais 
žingsniais, nusilenkė Rasai.

Modesto nerangus nusi
lenkimas priminė kažką pa
miršto ir ji nežymiai suvir
pėjo.

— Aš, rodos, jus kur tai 
mačiau, po kelių apsisuki
mų tarė pirmininkas.— Ar 
ne tuos vaistus tada jūs?...

— A, tai mudvi su Vida. 
Paskui čia tuos cukrinius 
ravėjom...

— O dabar ką? Mokotės?
— Pedagoginėj.
— Vadinas, pedagogė,— 

pagarbiai ištarė Modestas.
— O gal pas mus?— pa
klausė jis po valandėlės.— 
Įrengsim naują mokyklą.

— Kad aš tik su darželi
nukais.

— Tai dar geriau, — be
veik šūktelėjo pirmininkas.
— Kaip tik nuo birželio 
pirmos mūsų kolūkyje pra
dės veikti vaikų darželis. 
Vaikų gynimo^ dieną bus 
atidarymas.

Rasa tylėjo. Jai šis ne
tikėtas pasiūlymas buvo 
kartu ir malonus ir baugus, 
ir viliojantis, ir kažkoks 
grėsmingas. Juk ji augusi 
mieste. Ten triukšmingas, 
kunkuliuojantis gyvenimas, 
o čia taip tylu.

Modestas pastebėjo, kad 
jo nuoširdus pageidavimas 
sutrikdė merginai linksmą 
nuotaiką ir jis daugiau 
apie tai nekalbėjo. Tik ei
nant namo, lyg tarp kitko, 
bibliotekininkei pasakė:

— Prikalbėk, va, seserį, 
kad ateitų pas mus darželio 
vedėja.

Tą naktį Rasa blogai mie
gojo vis stengdamosi at- 
narplioti ant jos gyvenimo 
siūlo netikėtai atsiradusią 
kilpą, tačiau ši kilpa taip 
lengvai nepasidavė atriša- 
ma.

Bibliotekos vedėja. Rasos 
sesuo, žinoma norėjo, kad 
Rasa čia dirbtų. Būtų sma
giau. Be to, ir jos Laimutė 
jau eis į darželį. Kas ge
riau ją paglobos, jei ne te
ta.

Tačiau kai Rasa apie tai 
užsiminė tėvams, tai tėvas 
savo samprotavimais visai 
kortas sumaišė. O motina 
su įtūžimu išpoškino:

— Viena jau įklimpo, kai 
i smala už to šmeriaus (bi
bliotekininkės vyras buvo 
traktorininkas), tai dar ki
ta...

O brolis teisiog išdurnino:
— Tau tur būt smegenys 

apsivertė, kad miestą nori 
išmainyti į kaimą. Turi pa
skyrimą. tai nesidžiaugia, 
ale... Aš jau dirbau kai
me du metus, tai žinau, ko
ki ten pyragai. Pabraidvsi 
iki kelių purvyne, tai žino
si.

—Kad jau asfaltas dabar, 
—nedrąsiai priminė Rasa.
— Ir susisiekimas...

Ir vis dėlto nežiūrint na
miškiu nepalankumo Rasos 
ryžtui, o ir savo pačios vi
duje kylančių prieštaravimų, 
kažkas jauną pedagogę į tą 
“Lankeliu” kolūki viliojo, 
trauke. Gal ta nuoširdi mo
teriškė, kuriai tada nunešė 
vaistus: gal sesuo Danutė, 
na kuria dabar atostogauja 
ir tie tylūs, šilti, apgaubti 
plevenančiu rūku, kuriame 
skamba griežlių bei putpe
lių duetai, vasaros vaka
rai? Tikriausiai šie. Nes

(Tąsa)
— Daktarėli, mūsų kar

vutė jau turbūt... Veršis 
atbulas... Gal kaip nors 
greičiau. Aš važiuotas.

Ir “daktarėlis” užsimeta 
ant pečių lietpaltį, griebia 
veterinarijos gydytojo kre
pšį ir į vežimą.

O iš paskos nusiminusi 
moteriškė:

—Mūs kiaulė antra diena 
nieko neėda. Gal grįžda
mi...

— Koks aš čia jums dak
tarėlis?-— kartais net pyk
telėjęs atžerdavo kaimy
nams už, jo manymu, berei
kalingą saldumą.— Vadin
kite mane Modestu ir vis
kas.

Už ši paprastumą kolū
kiečiai ji dar labiau pamilo 
ir visuotiname susirinkime 
Ssirinko jį savo kolūkio 
Urmininku.

Tiktai gyvenimo nuka
muotai, Modesto motinai, 
Elenai Užkuraitienei kaž
kaip nelinksma: jaunesnis 
sūnus armijoj, duktė Gra
žina ištekėjo, gyvena ir dir
ba Klaipėdoj, o ji lyg iš
kritusi iš bendro vežimo 
vienui viena.

Vaikai gyvenimo laiptais 
kvla aukštvn. o motina tais 
naciais laiptais pamažu lei
džiasi žemyn.

—Nepajėgiu. Modestai,— 
skundžiasi ji lyg pati sau. 
— Taip sunku man vienai, 
nors ir po namus. Ta ka- 
pertonija... Vot. kad tu 
surastum ta mergaitę. — 
kreinėsi ji truputį nakelda- 
O baisa i sūnų.— kur tada 
man vaistus atnešė. Kokia 
ji gera, koks geras jbs vei
das. .. Ai.— ir Užkuraitie- 
nė sunkiai atsiduso*.

— Ieškosiu, mama,— pa
žade jo sūnus.

Trumpai žvilgtelėjo į vei
drodi. o iau kepurę beeida
mas užsidėjo atmintinai ir 
patraukė i Kultūros na
mus, i iškilminga Gegužės 
pirmosios minėjimą.

Po oficialios dalies pra
sidėjo šokiai. Merginos iš
sirikiavę eilute, kaip tada 
prie bilietų kasos, .stovėjo 
pasienyje. Stovėio čia ir 
Raselė. Šiandien ji Jduvo ne 
dangaus lopinėlis, o pats 
daigus naktį: tamsiai mė
lyno kaprono suknelė su re
tai^ išmėtytomis sidabro 
žvaigždėmis.

Modestas, su deramu ko
lūkio pirmininkui orumu, 
stovėio priešingoje pusėje, 
stebėdamas šokančias po
ras ir pasienyje susispietu
sias merginas.

Peržvelgė iš eilės visų 
merginu veidus—nieko ypa
tingo. Veidai, kaip veidai; 
vieni linksmi, su vos besu
laikoma šypsena, kituose 
slypi blogai užmaskuoti 
mergiški rūpesčiai ir go
dos. Dauguma jų su kos- 
metilįp. Tačiau jam atrodė, 
kj< šios nepažįstamos mer
ginos — lyg kažkur maty
tos lyg ir ne — veidas išsi
skiria iš kitų. Jis toks pa
prastas, bet gražus be pa
gražinimų ir mielas be pa
gyrimu: aukšta kakta su 
trumpai pakirpta grifkute, 
tiesi nosis, siauros, santū
rios lūpos. Atrodo jame nė
ra nei pavydo, nei klastos. 
Modestas neatitraukia akių 
nuo šito veido ir bežiūrėda
mas pusbalsiu kalbasi su 
šhlfe stovinčiu draugu.

—Kodėl, pirmininke, ne
mokate? — metė replikų 
"prasisukdama pro šalį bi

............. '"'"t . ——

kai ji sėdi ant laiptelių, o 
ant jos kelių padėjusi galvą 
miega Laimutė, Rasai atro
do, kad ją kažkas susupa, 
suveržia ir ji niekaip negali 
ištrūkti iš tų švelnių, nak
ties vėsuma kvepiančių, ne
matomos, bet jaučiamos, ty
los rankų. Būna atvejų, kai 
ją tik rytinė aušra, prie
kaištingai šyptelėjusi, nu
varo į klėtelę miegoti.

O gal Modestas toks vy
riškas ir paprastas? Gal ti
kėjosi, kaip daug kam atro
dė, pirmininkui apsukti

Tai buvo žinoma tik jai 
vienai.

Rasa pasiryžo ir rytojaus 
dieną nuėjo į švietimo sky
rių.

Ką čia gali suprasti liki
mo žaismą: kartais žengsi 
žingsnį ir viskas eina, kaip 
pagal laikrodį. Tik spėk 
priimti, ką tau likimas pa
siūlo. O kartais turi ge
riausius norus ir, rodos, są
lygas, o ką bedarytum — 
kaip į sieną atsimuši.

Už savaitės jau visos ko- 
lūkietės žinojo, kas kolūkio 
vaikų darželyje globos1 ir 
auklės jų vaikučius. Tiktai 
Užkuraitienė, kaip maža 
kur beišeidama, šios žinios 
nebuvo girdėjusi. Dėl to 
vieną vakarą paklausė sū
naus: ,

— Vai j tą darželį ar jau 
paskirta kokia mokytoja?

— Jau, jau, mama. Iš mie
sto, — pasakė pabrėždamas 
“miesto”. — Ta kur jums 
aną vasarą vaistus atnešė.

— A, ta... Ji gera mer
gaitė buvo, labai gera, jei
gu tik nepagedo... Rodos 
ir dabar matau, — kalbėjo 
ji žiūrėdama lyg į kokį ne
matomą ekraną įtemptu 
žvilgsniu, — mielą, gerą 
veiduką. Tik, kad iš miesto, 
kažin ar nepabėgs?

Pririšim. Tvirtai pririšim, 
kad nepabėgtų, — ir Mo
destas linksmai nusijuokė.

(Pabaiga)

NAMINĖS “ŽVĖRIŲ 
FERMOS”

Ivanovo gyventojas Via
česlavas Poskotinas ėmėsi 
auginti nutrijas — “pelkių 
bebrus” iš Pietų Ameri
kos. Žvėreliai paprastai lai
komi narvuose, o vasarą— 
sode. Jiems įrengtos nedi
delės maudyklos. Nutrijos 
labai nereiklios, vislios.

Įdomiu tai, kad čia dabar 
auginamos ne paprastos ru
dos spalvos nutrijos, o žy
miai vertingesnės — perle- 
mutrinės, sidabrinės ir auk
sinės spalvos.

PLAUKIA PIENIŲ PŪKAI
Plaukia pienių pūkai pavėjui,
PleVena puokštės baltai sumirgę ję;
Kad šviestų auksu šlaitai sužėrėję,
Gausiai saulė pūkų pasėja:
Plaukia pienių pūkai pavėjui.

Plevena puokštės baltai sumirgęję... 
Koks pūko tikslas? — tu klausi,
Rodos, problemą sprendi sunkiausią... 
Ko tie pienių pūkai klydinėja,
Plevena baltučiai kuodai peržydėję?..

Kad šviestų auksu šlaitai sumirgęję,
Pūko sėklelė užgimti turi,
Pasineri j žaliuojančią jūrą;

Juk liepė jam Gamta sutvėrėja, 
Kad šviestų auksu šlaitai sumirgęję!

Gausiai saulė pūkų pasėja: 
Kad jie, kur derliau, nusileistų, 
Ten gemalo daigą išskleistų, 
Kad tarptų vešliai suklestėję, 
Gausiai saulė pūkų pasėja:

Plaukia pienių pūkai pavėjui.
Kad vietoj naujoj gražiau sulapotų, 
Gyvybės stebuklą tobuliau pakartotų...
Taip paklusę Saulei —• kūrėjai, Švietėjai, 
Plaukia pienių pūkai pavėjui.

“Neliūdėk Amerika -- organ izuokis!”
Iš Naujosios Politikos Chic agoje įvykusio suvažiavimo

Esame dažnai girdėję vi
suomenininkų veikėjų, ypa
tingai politikierių, išsireiš
kimus, kai kuriasi kas nors 
naujo visuomeninėje veiklo
je, kad “kalnas pagimdė 
pelę.” Mat, kai kada atsitin
ka, taip, kad pradėtas or
ganizacijos darbas neduoda 
pageidaujamų vaisių, daž
niausia iš priežasties netu
rėjimo gerų pagrindų to
kios naujos kokybės politi
nei veiklai. Bet niekas, o 
niekas negali taip pasaky
ti apie Naująją Politinę 
Veiklą Amerikoje, kuri tik 
dabar — rugpjūčio 31 d. iki 
rugsėjo 4-tos d. — atlaikė 
savo s k a i t lingiausią, gy
viausią, entuziastiškiau šią 
jaunų politinių jėgų nacio
nalinę konvenciją Chicago- 
je. Ji sušuko: “Don’t 
Mourn America — Organ
ize !”

Kai aš rugpjūčio 31 d. 
pasiekiau Chicagoje Palmer 
viešbutį, vieną iš gražiau
sių ir skaitlingiausių kam
bariais, aš nustebau iki 
kraštutinybės, rasdamas 
iaunų žmonių politinę veik
la tokią, kokia galėjo pa
vaizduoti skriuzdėlyną ant 
skruzdėlynų! Kiek čia tų 
skirtingų komisijų—“work
shops,” kokusų, technikinių 
organizacijos organų, suriš
tų su gimdymu naujos poli
tinės jėgos Amerikoje! At
rodė, kad aš nepajėgsiu nei 
suskaityti, nei aprašyti ju. 
Svetainių prieangyje t i k 
mirga iškabos, pažymint, 
kad tokiame ir tokiame 
kambaryje laiko posėdį to
kia ir tokia komisija, ar
ba toks ir toks kokusas, ar
ba štai literatūros kamba
rys,* konvencijos privatinės 
valgyklos tik delegatams, 
spaudos atstovams kamba
rys, ir galybės kitokių. 
Toks gausus prisirengimas 
kūrimui naujos politikos, 
naujų jėgų, paklaidina bet 
ką, kuris bando viską ten 
suskaičiuoti.

Kai matai tokia jaunų 
žmonių jėga, jokiu būdu ne
gali dasileisti tos minties, 
kad tokios jų pastangos pa
gimdys viso labo tik... pe
le. Ko gero, tokios jų pa
stangos, kurios prasidėjo, 
kaip ta mažytė pelelė, tik iš 
kieno nors minties krislelio, 
dabar turi progą išaugti 
dideliu kalnu, kurio politi
nis šešėlis galės aptemdy
ti net tokius milžinus kaip 
Demokratų ir Republikonų 
partijos.

Tiesa, kai rugpiūčio 81 d. 
atvykau pažiūrėti konven

J. Subata

cijos, tai man irgi atrodė 
nieko tokio didelio nebus. 
Ko gero, gali net ir mirti 
pirma užaugimo gimstan
tysis naujas politinis judė
jimas Amerikoje. Mat, ta 
diena buvo viena iš tų, ku
rioje ėjo dar tik prisirengi
mas konvencijai. Todėl 
greitai subėgdavo jauni vy
rai ir moterys — du-trys 
šimtai ant sykio — pasi
tarti apie rezoliucijas, apie 
balsų skaičiąvimą ir apie 
kitus įvairiausius dalykus, 
surištus su konvencijos pro
cedūra. Bet iš šalies žiū
rint, atrodė, kad tiek žmo
nių ir tebus konvencijoje. 
Teko net apgailestauti, nes 
buvau girdėjęs, kad turės 
įvykti skaitlinga konvenci
ja, įsteigimui naujo didelio 
politinio judėjimo Ameriko
je. Juk aš tik todėl ir atvy
kau iš už tūkstančio mylių 
pamatyti didelio dalyko — 
kaip naujas politinis milži
nas gims viename didžiau
sių Amerikos miestų.

Susiradau net tris vieti
nius populiarius laikraščius 
patirti apie tai, ką jie ma
no apie žadėjimą pagimdy
ti didelį politinį dalyką 
Amerikoje. Gi vienas jų— 
konservatyvaus - reakcinio 
pobūdžio laikraštis — ap
rašo šį naują dalyka taip, 
kad duodasi suprasti, jog 
čia bus subėgimas tik ma
žos grupelės radikalinių po
litinių nenuoramų, kuriems 
vadovaus komunistai, nes 
Hooveris taip sakes. At
spausdino net nufotogra
fuotą ranka rašytą adresą 
ir vardą vieno jiems žinomo 
komunisto iš New Yorko, 
kuris ten jau esąs su kitais 
tokiais pat penkiais. Todėl 
pamaniau, kad jie gal ge
riau žino apie tokius daly
kus, nes jiems lengviau pri
eiti prie tokių žinių.

Bet sekančią diena, tik
rąją konvencijos pirmąją 
diena, man teko rimtai nu
sistebėti, nenorint net sa
vo akims tikėti. Ir kad pra
dėjo rinktis delegatai iš vi
su Amerikos kraštų net iš 
paties ankstyvo ryto, tai at
rodė. kad jie nesustos ėję. 
Didelė svetainė talpina virš 
tūkstančio, bet delegatu 
ion prisikimšo greičiau virš 
dviejų tūkstančių! Jei būtų 
buvę vietos, tai gal ir dau
giau ju būtų ten buvę, dau
gelis buvo susiraitė ant 
grindų, daugelis taip sau 
sėdėjo pakraščiuose ir net 
takuose.

Delegatų atvyko net iš 39 
valstijų nuo paties Paci- 
fiko pakraščio iki Atlanto. 
Iš paduotų registracijos re
kordų pasirodė, kad jie at
stovauja įvairių įvairiau
sias žmonių grupes, dau
giausia politines, literatūri
nes grupes, įvairius klu
bus, na, ir nepasitenkinu
sias dalis esamųjų politinių 
partijų — net —dalis de
mokratu ir respublik o n ų. 
Pavyzdžiui, dalyvavo Cler- 
gv and Laymen Concerned 
About the War in Viet
nam, Committee for Sane 
Neuclear Policy, Draft Re- 
sistence Union, National 
Council of American Indi
ans, Northern Student 
Movement. Ir galybės kito
kių visokių grupių čia bu
vo atstovaujama, kurių vi
sų čia neįmanoma sužymė
ti.

Todėl sekančią dieną ir 
Chicagos reakcinė spauda 
jau kitaip kalbėjo, nuduo
da, kad būk komunistai 

bandą čia prisiplakti ir pa
sigrobti naujos politikos 
vadovybę. Dabar toji pati 
spauda paduoda net beveik 
teisingai žinias, pasakyda
ma, iš ko ši milžiniška jau
nų žmonių konvencija susi
deda. Tik ta pati spauda 
nuduoda, kad būk konven
cija tapus negrų pataikū
ne, nes būk ji pasiduodan
ti negrų Veikalav imams. 
Mat, negrai reikalavo, kad 
jiems konvencija suteiktų 
jei nevadovaujančią rolę, 
tai bent 50 procentų galios 
“steering” komisijoje. Po 
labai ilgų diskusijų konven
cija sutiko su tuo reikalavi
mu.

Iki tas reikalavimas ne
buvo i š p i 1 d y t as, nedaug 
negrų matėsi konvencijoje. 
Bet po to sutikimo negrai 
paliko savo kokusų vietą ir 
susiliejo . sykiu su baltai
siais. Tas įvykis vėl pa- 
tirštino konvenciją.

Skaitytojui bus įdomu 
žinoti, ko negrai nori ir ko
dėl jie norėjo net ir pačios 
vadovybės naujojoje politi
koje.

Geri a u s i a i bus, jei pa
duosiu ištisai negrų pateik
tą rezoliuciją, kurią suva
žiavimas priėmė. Ji seka:

“Mes, juodieji žmonės, įsi
tikinę, kad Jungtinių Ame
rikos Valstijų tvarka, kuri 
susieta su praktik avimu 
genocido (žmonių naikini
mo), socialinio žeminimo, 
nedavimo juodiesiems žmo
nėms politinio ir kultūri
nio apsisprendimo, negali 
savęs reformuoti: turi būti 
revoliucinės permainos. Re
voliucinės permainos ne
reiškia sistematinio išskyri
mo juodųjų iš nutarimu da
rymo procesu, kaip kad bu
vo daroma šioje konvenci
joje. Tas išskyrimas suke
lia rimtas abejones, ar bal
tieji žmonės yra rimtai nu
siteikę už revoliucines per
mainas. Todėl, vadovauda
miesi savo revoliuciniu įsi
tikinimu, mes reikalaujame 
iš šios konvencijos:

1. Atsižvelgti į juodųjų 
žmonių dalyvavimo reika
lingumą. persigrupuo j a n t 
taip, kad kiekvienoje ko
misijoje 50 procentų būtų 
juodų žmonių.

2. Padaryti šios konven
cijos šūkiu ne ramybė ir 
laisvė, o laisvė ir ramybė.

3. Sutikti, kad patys juo
dieji žmonės nustatytų sa
vo kelią.

4. Duoti visą ir neabejo
tiną paramą Afrikos, Azi
jos, Lotynų Amerikos, ypa
tingai Vietnamo, Mozambi
ko, Angolos, Pietų Afrikos 
ir Venezuelos žmonių naci
onalinio išsilaisvinimo ka
rui.

5. Pasmerkti imperialis
tinį zionistų kara: šis pa
smerkimas nereiškia anti
semitizmo.

6. Pasmerkti atėmimą 
oolitinių teisių iš Harleme* 
žmonių, ir pareikalauti tuo
jau pasiųsti Adam C. Pow
ell. teisėtai išrinktą atstovą, 
i Kongresą tuojau padedant 
ji į jo pirmiau užimtas vie
tas, į sveikatos, mokslo ir 
gerbūvio komisijas.

7. Pagelbėta lokalinėms 
laisvės ir politinėms orga
nizacijoms balsuotojų, re
gistravime, politinėje ap- 
švietoje. ir išbalsavime at
stovu, kuriuos juodieji žmo
nės išstato.

8. Duoti paramą juodųjų 
kontrolei politikos, ekono
mijos, religijos ir socialinių

3 pusi.

juodųjų gyvenvietė-

iš savo minčių se-

išsilaisvinimo pa- 
faktais.

Turi būti tuojau at- 
juodiems žmonėms

įstaigų 
se.

9. Kreiptis į “taip vadi
namus 
baltuosius, kurie nori duo
ti smūgį nežmoniškumui ir 
išmest 
nūs papročius ir skaitytis 
su 20-ojo amžiaus juodųjų 
žmonių 
stangų

10. 1 
lyginta 
už jų : 
protinį

11. Mes stipriai primena
me,, kad tuojau būtų su
daryto^ baltųjų komisijos 
visose 
tėse s 
žmonir 
žvėrišU 
švaisto 
ir kur 
Lincoln 
don Baines Johnsonai.

laisvę mylinčius”

išnaudojimą .

baltųjų gyvenvie- 
icivilizavimui ir su- 
imui laukiniško ir 
o charakterio, kuris 
si po visą Ameriką 
■am atstovauja Geo.

Rockwellai ir Lyn-

12. Remti visas rezoliu
cijas, kurias priėmė New- 
arke atsibuvusi nacionali
nė Juodosios Jėgos konven
cija.

13. ] temti Conyerio bilių 
atstatymui Detroite juodų
jų gyvenviečių, kurias su
griovė 
taktika 
cija.”

gestapiška policijos 
ir armijos akupa-

A. Gilman

KURKLYS
Apie šį vabzdį, skleidžian

tį vasaros vakarais toli gir
dimą garsą, ar jis nenuo
dingas prašo parašyti G. 
Bernotaitė iš Šilutės rajono, 
V. Beinaravičius ir A. Ber
notas iš Šiaulių.

tiesiasparnių vabz-

3ės kurkti vasaros 
fe. Tiesiasparniai,— 
lė vabzdžių grupė, 
klausos organus.

i drėgnose dirvose, 
loravimuisi išlenda į 
aviršių. Tada jie ga

sitaikę gyventi dir-

ojo p o b ū d žio: jų 
fe labai paplatėjus-

Besiria u s d a m a s 
y s žemėje pridaro

daugelio augalų 
Yra nurodymu, kad 

naikina sliekus.

Kurkliai priklauso zoolo
giniam 
džių (Orthoptera) būriui. 
Jie giminingi svirpliams, su 
kuriais sudaro vieną šeimą.

Kurklio pavadinimas — 
Gryllo talpa — yra kilęs iš 
jo savy 
vakarai 
vienintc 
turinti

BeveiĮk visą savo gyveni
mą kurkliai praleidžia, gy- 
vendam 
ir tik p 
žemės p
Ii ir skraidyti. Kurkliai pui
kiai pri 
voje. Priekinės kojos yra 
rausian 
blauzdo 
ios, dantytais pakraščiais, 
primena kurmio priekines 
kojas- 
kurki 
daugybe takų, išvarto dar
žovių daigus, sužaloja ir su
graužia 
šaknis.
kurkliai
Savo ruožtu kurklius sėk
mingai 
kurmiai

Kurk] 
deda į 
kamerą 
šiauš, 
vidaus 
Iš kiaij 
nu išsii 
kai. kui 
ta kitu

Besir 
kurklys 
stablige 
vo ko jo 
<rali jį 
Laiku nesiėmus priemonių, 
ištinka 
gali mi 
salėjo dunti pagrindą pa
sklisti kalboms apie kurk
lio nuodingumą.
Kovojama su kurkliais rū- 

nestingąi išariant dirvas ru
deni ir i 
jaukus.

gaudo ir naikina

jai savo kiaušinėlius 
specialiai išraustą 
netoli žemės pavir- 

Kameros sieneles iš 
iis išglaisto seilėmis, 
šinėlių po 10-12 die
gta jauni kurkliu- 
'ie galutinai subręs- 
metų vasarą.

feusda.mas žemėje, 
gali būti užsikrėtęs 

s mikrobais, tad sa- 
mis įbrėžęs žmogui, 
apkrėsti šia liga.

stabas. ir žmogus 
rti- Atrodo, kad ir

šmėtant užnuodytus

Ak Mackevičius
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MISLINČIUS

Šventraščio ( bibli j os ) 
mokymai

Izaokas ir Jokūbas
(Šio straipsnio mintys, 

teigimai ir citatos imta iš 
“Šventojo rašto’’ (Biblijos) 
Senojo testamento, kurį į 
lietuvių kalbą išvertė arki
vyskupas J. Skvireckas. Se
nasis testamentas yra žydų 
religijos šventraštis (To
ra), kurio laikosi ir krikš
čionys).

Abraomas, Izaokas ir Jo
kūbas tikinčiųjų laikomi 
“patriarchais/’ dievo numy
lėtiniais, šventąja dangaus 
troika. Taigi arčiau susi
pažinkime su jų gyvenimu.

Biblija mums sako, kad 
Izaokas buvo vienintelis 
Abraomo ir jo žmonos- 
sesers Saros sūnus. Jis pa
veldėjo didelius tėvo turtus. 
Būdamas 40 metų amžiaus, 
jis vedė savo pusseserę Re- 
beką, kuri jam pagimdė du 
sūnus (dvynius) — Ezavą 
ir Jokūbą. Ezavas, tėvo 
mylimas, buvo laukų žmo
gus, mėgo gamtą ir, anot 
Pranciškaus Vaičaičio, — 
“palšų jautelių jungą”! Gi 
Jokūbas, motinos favoritas, 
kaip tik atvirkščiai: buvo 
tinginys, neteisingas, mela
gis, linkęs į žulikystę, ap
gaulę. Jis nesąžiningu bū
du išgavo iš tėvo sau bro
lio pirmgimystės teises, ap
gavo savo aklą tėvą, kuris, 
nesupratęs apgaulės, palai
mino jį brolio vietoj. Už tai 
Ezavas supyko ir ruošėsi jį 
užmušti. Motinos įspėtas, 
Jokūbas pabėgo pas savo 
dėdę Labaną į Haraną ir 
ten išbuvo 20 metų.

Kilus Kanaano žemėje 
badui , Izaokas, kaip ir 
anksčiau jo tėvas Abrao
mas, su visa šeima ir gyvu
liais bei vergais išsikėlė 
Genaron, pas Palestinos ka
ralių Abimeleką. Paklaus
tas anos vietos vyrų apie 
savo žmoną, Izaokas atsa
kė: “Ji mano sesuo,” kol 
kiti pastebėjo jį turint su 
Rebeka meilės santykius. 
Tuomet karalius Abimele- 
kas jį išbarė už apgaudinė
jimą. O kai Izaokas Pales
tinoje pralobo, tai jį vie
tos gyventojai iš ten išva
rė už jų išnaudojimą.

Jau minėjome, kad Izao
ko sūnus Jokūbas įsikūrė 
pas savo dėdę Harane. Ten 
jis vedė dvi dėdės dukras, 
savo pusseseres, Rachelę 
ir Liją. Be jų jis dar tu
rėjo būrį gulovių. Iš abiejų 
žmonų jis turėjo šešis vai
kus, o iš gulovių-vergių sep
tinis (viena buvo mergaitė 
Diva). Pagaliau, dėdei ne
sant namie, Jokūbas pasku
bom surinko savo žmonas, 
vaikus, verges bei vergus, 
gyvulius ir visokią kitą 
mantą, — ir pabėgo į savo 
kraštą. Kelią jam rodęs 
“dievo angelas.” Grįžęs, sa
vo brolio pyktį numalšino 
gausiom dovanom.

Nenorėdamas gyventi 
kartu su savo broliu Ezavu, 
Jokūbas, su gyvulių ban
dom ir kitu grobiu, pasuko 
Sakotan, į sikemiečių mies
tą Salemą, esantį Kanaano 
žemėje ir ten “ištiesė savo 
padangtes.”

Vieną kartą Jokūbo duk
tė Dina išėjo pasižvalgyti 
po miestą ir ten sutiko1 gra
žų valdovo Emero sūnų Si- 
kemą, kuris ją iš karto pa
milo ir parsivedė į savo na
mus. Jo tėvams nauja 
“marti”* labai patiko ir jie 
norėjo, kad jų sūnus ją ves
tu. ši propozicija patiko ir

Dinai, kuri suvis nenorėjo 
grįžti į savo tėvo namus. 
Tuo reikalu valdovas Erno- 
ras nuvyko pas Jokūbą ir 
jam išdėstė visą reikalą. Už 
dukrą Emoras žadėjo Jokū
bui dideles dovanas. Be to, 
jis siūlė Jokūbui padaryti 
tarp dviejų tautų kraujo 
sandarą ir visiems drauge 
gyventi. Jis sakė: “Mano 
sūnaus Sikemo širdis prisi
rišo prie jūsų dukters; duo
kite jam ją į žmonas ir da
rykime vieni su kitais mo
terystes: savo dukteris duo
kite mums, o mūsų dukte
ris veskite jūs ir gyvenki
te su mumis; mūsų žemė 
jūsų valdžioje, įsigyvenki
te, veiskitės ir ją valdyki
te... Trokštu rasti pas jus 
malonę, ir įką tik nutarsite 
duosiu... tiktai man duo
kite šitą mergaitę moterys
tėm”

Su šia žmoniška ir visai 
nuoširdžiai Emoro propo
zicija Jokūbas, regima, su
tiko, tik reikalavo, kad, san
daros patvirtinimui, — visi 
S a lemo vyrai būtų api
pjaustyti. Tačiau trečią die
ną, kai po apipjaustymo vy
rai buvo sutinę ir sunkiai 
sirgo, Jokūbo sūnūs ir ver
gai, trokšdami grobio, apsi
ginklavę kalavijais užpuolė

miestą ir, neva keršydami 
už Dinos “išniekinimą,” vi
sus jo gyventojus išžudė, jų 
gyvulius ir kitokį turtą pa
sigrobė, miestą sudegino, o 
jaunas merginas pasiėmė 
sau gulovėmis. Emorą ir 
Sikemlą taipgi užmušė.

Tai va kaip Jokūbo gauja 
priėmė jiems ištiestą siki- 
miečių draugiškumo ranką! 
Taip gali elgtis tik žmonės 
be jokios sąžinės ir doros.

Tačiau kai jau Jokūbo žu
dikai apsiplovė savo kruvi
nas rankas ir pasimeldė, 
padėkojo dievui už “perga
lę,” Jokūbas išsigando ir 
susimąstė: “mūsų nedaug, 
jie susirinkę ištiks mane, 
ir pražūsiu aš ir mano na
mai.” Mat, netoliese gyve
no kanaaniečiai ir perezie- 
čiai, jų tat Jokūbas ir pabū
go. Viešpats ir vėl atėjo 
Jokūbui į pagalbą: HTuo 
tarpu dievas kalbėjo Jokū
bui:/Kelkis ir eik į Betelį, 
ten gyvenk ir padaryk alto
rių dievui’... Taigi Jokū
bas, sušaukęs visus savo 
namus, tarė: ‘Meskite šalin 
svetimus dievus, kurie yra 
tarp jūsų, ir apsikuopkite 
ir pakeiskite savo rūbus. 
Kelkitės ir eikime į Bete
lį’... Jiems išėjus, dievo 
siųsta išgąstis apėmė visus 
miestus aplinkui ir jie ne
drįso vytis pasitraukiančių
jų”

nusikaltimo vietos, kad jų 
neištiktų užtarnauta baus
mė, o kitiems atsiuntė bai
mę, kad kaltininkų nesivy- 
tų! Tai tokios rūšies žmo
nes dievas saugo, ir laimi
na ! “O dievas vėl pasirodė 
Jokūbui... ir palaimino jį 
aardamas : ‘Nesivadinsi 
daugiau Jokūbu, bet ta
vo vardas bus Izraelis ... 
tautos ir tautų daugybė 
kils iš tavęs ir karaliai 
išeis iš tavo strėnų. Ir 
žemę, kurią daviau Ab
raomui ir Izaokui, aš duo
siu tau ir tavo palikuonims 
po tavęs’.”

Atrodo, kad dievas Jokū
bą ne tik nenubaudė, bet 
net visai jam nepriminė Sa
lerno miesto sudeginimo, jo 
apiplėšimo, jo žmonių išžu
dymo ir jo mergaičių išnie
kinimo ! Visa tai “teisinga
sis” dievas “užmiršo,” rei
kalaudamas tik, kad už įgy
tą grobį Jokūbas jam “pa
statytų altorių.” Gavęs to
kias dovanas ir palaimini
mą Jokūbas galėjo tik apsi
džiaugti. Abraomo, Izaoko 
ir Jokūbo, to dangiškojo 
triumvirato, gyvenimas 
sektinas visiems dievobai
mingai šventraščiu tikin
tiems piliečiams. Tačiau 
koks žiaurus ir niekingas 
buvo tasai jų gyvenimas!

vo jo ir Rachelės sūnus 
Juozapas, kurio kiti jo bro
liai neapkentė ir susitarę 
pardavė Egipto pirkliams, o 
šie, savo ruožtu, — jų ka
raliaus Faraono užvaizdai 
Putifarui. Juozapas, taip 
sako Biblijos legenda, tiks
liai išsprendęs Faraono 
sapną, numatantį septynis 
nederliaus metus ir tuo iš
gelbėjęs, nuo bado ne tik 
Egiptą, bet ir visą žydų 
tautą, kurią egiptiečiai mai
tino.

Turint valandėlę laisva
laikio verta pasiskaityti 
Biblijos pasakas, kurios bet 
kam gali atverti akis ir pa
rodyti jų vertę.

San Francisco, Cal

Matote, kaip gražiai die
vas pasitarnavo Jokūbui ir 
jo sūnums įsakė bėgti iš

Jau matėme (iš Biblijos 
teigimų), kad Jokūbas turė
jo 12 sūnų. Iš jų kilo 12 
Izraelio giminių, kurių va
dai vadinami kunigaikš
čiais. Jokūbo favoritas bu-

Waterbury, Conn.
Jau tik kelios dienos liko 

iki LLD 28 kuopos paren
gimo spaudos naudai.

Parengimas įvyks rugsėjo 
(Sept-) 17 d., sekmadienį, 
pas J. ir K. Vaitonius, 25 
Roosevelt Dr., Waterbury. 
Vieta graži ir parengimui 
tinkama.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Prašome visus draugus ir 
drauges nesivėluoti ir pa
kviesti visus savo pažįsta
mus, kad parengimas būtų 
pasekmingas.

Mes manome, kad ir iš 
Brooklyno (N. Y.) draugai 
atvažiuos į spaudos naudai 
parengimją, o mes,, gaspadi- 
nės, stengsimės patenkinti 
visus skaniais- valgiais ir 
gėrimais ir visi praleisime 
laiką linksmai tą dieną.

K N Y (, OS K X Y C O S K N Y G O S
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA PARDUODA LABAI 

NUPIGINTA KAINA KNYGAS
ĮSIGYKITE SAU, SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS LIETUVOJE

: VIENA KNYGA - - 50c
Kas pirks už $2 vertės — gaus 5 knygas

Grožinė literatūra:
“ALIEJUS” - ------------ Upton Sinclair© 
“ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI”......................... R. Mizaros
“PETRO CVIRKOS APSAKYMAI” - - - - -
“POVILAS JURKA” - - - -.............................. R. Mizaros
“ŪKANOS” .................................................... R. Mizaros
“ŠLIUPTARNIAI” - -’............................................Al. Margerio
“PROŠVAISTĖS”......................................................... J. Kaškaičio
“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI”....................... A. Dagilio
“SPALIS IR KITOS APYSAKOS” - - - - -

Memuarinė literatūra: 
“ATSIMINIMAI IR DABARTIS”.........L. Prūseikos
“ITE, MISSA ĖST” - -- -- -- -- - J. Ragausko
“IŠ ATSIMINIMŲ”....................................- - - J. Kaškaičio
“ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ”...................................... R. Mizaros

Knygos apie Lietuvą:
“LIETUVIŲ TAUTINIO ATBUDIMO

PIONIERIAI” - - A. Petrikos 
“PRISIKĖLUSI LIETUVA” - -v............................ A. Bimbos

“LITHUANIA — PAST & PRESENT” - - - - (angliškai)
“150 DIENŲ TARYBŲ LIETUVOJE” - - - - Al. Margerio
“NAUJOJI LIETUVA”....................... , - - - A. Bimbos
“LIETUVIŲ MENO ISTORIJOS BRUOŽAI” . - J. Jurginio
“DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS PRIEŠAS” - - (Daugelio autorių) 
“JAUDINANTYS SUSITIKIMAI”.......................... Ievos Mizarienės

Įvairiais klausimais: 
“AMERIKOS PREZIDENTAI” ------ A. Bimbos 
“VIRĖJA” - - - - J - - - - - K. Pejtrikienės
^RELIGIJA” - - - - - - - - - S. Matulaičio
“PASAKOJIMAI IŠ ISTORIJOS”.........................D. M. šolomsko
“PRELATAS OLŠAUSKIS” - -.........................J. Kaiuneckio
“KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ” ----- A. Bimbos 
“LLD IR PAŽANGIEJI LIETUVIAI” - - - - A. Petrikos

Brošiūros po 25c: 
“KAIP BŪTI JAUNAM NET IR SENATVĖJE” Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
“SALOMĖJA NĖRIS”........----- A. Venclovos

. . Rugpiūčio 25 dieną St. 
Mary’s ligoninėje po trum
pos ligos mirė Stanley Va
lecko (Velička); Gyveno 10 
Hudson St.

Laidotuvių direk torius 
buvo iš S t o kės Funeral 
Home. Buvo palaidotas 
rugpiūčio 28 dieną Lietuvių 
Laisvose kapinėse, be reli
ginių apeigų.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje ir jaunas būdamas 
atvyko į šią šalį. Jis gyve
no Waterbury per 65 me
tus ir buvo narys Lietuvių 
Piliečių Politinio Klubo ir 
Lietuvių Neprigu 1 m i n g o 
Politinio Klubo- Dirbo 
Chase Brass and Copper 
Co. Buvo išėjęs į pensiją 
prieš 15 metų.

Liūdesy liko 2 sūnūs: Jo
seph, gyvena Naugatuck, 
ir Edward — Waterbury; 
keturios seserys: Mrs. 
Vencenta Gerulaitis — Wa
terbury, Mrs. Lena Banes— 
Glastonbury, Mrs. Louise 
Papikas Hartford, ir Mrs. 
Antoinette Lithwinski — 
Manchesteryje; du anūkai 
ir du proanūkiai ir keli se
serų sūnūs ir dukterys.

Jo žmona Antosė Velička 
mirė prieš keletą metų. Ji 
prigulė j o,prie Lietuvių Dar
bininkų Susivien i j i m o 49 
kuopos, ir kol jie jaunesni 
buvo ir sveikata leido, atsi
lankydavo į mūsų parengi
mus.

M. Svinkūnienė

Jūsų ,pasirinktas knygas pasiuntimui į Lietuvą, mes galime pasiųsti iš 
Centro jūsų nurodytu adresu, jeigu pridėsite 25 centus kiekvienos 

knygos pasiuntimui.

L. L. D. CENTRAS
IEVA MIZARIENĖ, sekretorė

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N.Y. 11417
■ T", r ■ riTTTTTr.. i'-"l.... ,................................... Į -------■■I -.I y—■' .

šanghajui sušaudė keturis 
asmenis

Tokio. — Iš Šanghajaus 
gauta žinių, kad ten, vidur- 
miestyje, buvo sušaudyti du 
“kontrevoliucionie r i a i” — 
Šan Šung-lin ir Liu Yung- 
čing.

Abudu kaltinami kovoji
mu prieš Mao Tse-tungo 
valdžią.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Juozas Garelis, pramoga 
gimtadieniai

Rugpiūčio 27 dieną pasi
gėrėjome puikia popiete 
Petro ir Mildrutės Williamu 
rezidencijoje Mill Valley.

Atvykę svečiai atrado ką 
tokio naujo: tik baigtą bei 
padidintą namą. Nemažas, 
žavus kambarys veik visas 
iš stiklo pagražina ir padi
dina namo vertę.

Naujame kambary ilgas 
papuoštas stalas svečių lau
kė. Vaišių metu paaiškėjo, 
kad Williamai ir jų maloni 
dukra Genovaitė bendrai 
suruošė šį pokylį atžymėji- 
mui trijų pas juos supuolu- 
sių sukakčių: Petro Willia- 
mo gimtadienis, Petro su 
Mildrute vienerių metų san
tuokos sukaktis ir kartu re
zidencijos paaugimas.

Šeimininkams sudainuota 
“Ilgiausių metų” ir palin
kėta puikiausios kloties vi
sai jų šeimai.

Be abejo, San Francisco 
ir Oaklando LLD kuopų iž
dai nuo šios iškylos paaugo.

Vardan minimų kuopų 
reiškiu širdingą padėką 
Williamu šeimai už vaišes 
ir žavią popietę. Šios Willi
amu “pares” proga jų drau
gai ir svečiai įteikė jiems 
kuklią piniginę dovanėlę.

Williamu šeima, ypač Pet
ras, neseni Kalifornijos gy
ventojai./* Jie atsikėlę iš 
Cleveland© bei jo apylinkės. 
Mildrute (buvusi Kastarie- 
nė) su dukr# Genovaite 
anksčiau atvykusios į Kali
forniją. Džiaugiamės, kad 
paaaugo mūsų būrys.

Posėdis ir antras 
gimtadienis

Rugsėjo 3 dieną posėdžia
vome Jono ir Marytės Gi- 
naičių rezidencijoje Santa 
Claroje. Paprastai vasari
niai posėdžiai ilgai nesitę
sia, nariai geidžia pasi
džiaugti gamtiniu grožiu. 
Ypatingai esant Ginaičių 
sodyboje sunku iškęsti ne
pasidžiaugus jų daržo tvar
kingumu ir klimato švelnu
mu.

Posėdžiui užsibaigus, ir 
Ginaičių stalas—pilnas vai
šių. Atrodo, kad mes per 
daug mėgstam vaišes; mano 
nuomone, reikėtų mažinti 
jas. Statistika teigia, kad 
žmonės, kurie mažiau val
go, ilgiau gyvena.

Na, kad ir nenoriai,bet 
paaiškėjo, kad mūsų Mary
tė Ginaitienė pasiekė pen
sininkės amžių. Akimirkoje 
pasipylė mielai Marytei šir
dingi draugų sveikinimai ir 
šilti linkėjimai. Ir ant vietos 
nuo jos čia esančių draugų 
atsirado jai 25 doleriai. Ta
čiau ji nuo dovanos atsikra
tė ir dar nuo savęs pridėjo 
penkinę; jos pageidavimas, 
kad po 15-ka dolerių būtų 
“Laisvei” ir “Vilniai”. Ačiū 
Ginaičiams už tai ir už vai
šes.

Juozas Garelis
Marytė Ginaitienė dažnai 

širdies skausmo suspausta 
prisimena savo mielą, bran
gų brolį Juozą Garelį, kurio, 
Smetonos laikų, baisus ka
lėjimas pakirto dar jauną 
jo gyvybę- Seseriai yra la
bai skaudus prisiminimas 
ir jis amžinai neišdildomas. 
Pav., Marytė sako, kad tik 
dešimt dienų prieš tai, ka
da Lietuva tapo laisva, Juo
zas Garelis mirė Devinto 
Forto kalėjime Kaune. Juo
zas Garelis pasišventusiai 
ilgus metus dirbo, kad iš- 

, laisvinus Lietuvą, bet jam 
neteko progos nei trumpai

pasi

bėti

1 džiaugti savo vaisiais. 
Esant Lietuvoje teko ste- 

to baisaus kalėjimo }&- 
•os, t. y. Devinto Fodfe). 
oe kitų ten buvusių kali- 
nuotraukų teko pastebė- 
Juozo Garelio, taip pat 
jo nuotrauka ir muzie-

Tar 
nių 
ti ii 
yra 
juje

ugpiūčio 28 dieną Ste-
wait Evans, 41 metų am
žiaus 
Isla 
lias
14 valandų.

, perplaukė Farallon 
nd — ilgio 28-nias my- 

į. Plaukimas tęsėsi veik

L—ma

Cleveland, Ohio
Jau tūlas laikas, kai tilpo 

spaudoje pranešimai, jog 
rengiamos dvi stambios 
pra mogos. O pastaruoju 
laiku nieko apie tai nesigir-

Kurie tuo reikalu įdo- 
jja, pradėjo klausinėti, 
atsitiko su tomis prago

tai galima atsakyti, kfcd 
toms pramogoms yra ren
giamasi visomis pastango
mis.

Pirmoji — mūsų choro 
pabaigtuvių banketas įvyks 
spa lio 1 dieną Slo v a n i a n 
Hali, 15810 Holmes Avenue. 
Pietūs 2 vai, šokiai 4 vai- po 
pietų. Visiems choristams 
įžanga veltui, o svečiams ir
gi numažinta kaina—tik $1 
asmeniui.

di.
ma 
kas 
gorus.

Antroji pramoga, kurią 
rer.gia visos vietinės drau- 

os bendrai spaudos nau- 
, įvyks spalio 22 d. toje

gij
da]
pačioje svetainėje. Čia bus 
jai. kas tokio nepaprasto, 
nes, be vietinių solistų, pro
gramai atlikti atvažiCJbs 
skaitlinga menininkų grtipė

Chicagos. Patartina vi
ms Clevelando ir apylin

kės lietuviams įsitėmyti vie
tą ir laiką ir atsilankyti. 
Pietūs bus 2 vai., programa 
3 7al., o vėliau šokiai.

Dar prie progos noriu pri- 
nti apie dovanėles. Ka- 
įgi parengimas bus spau

doj naudai, o dovanėlės—di
es ar mažos — žymiai . 
sideda prie geresnių pa

iš 
šie

mi 
da

dei
pr: 
sėkmių.

J. žebrys

Viskas iš obuolių
KAUNAS.—Skanių obuo- 

no 
ės- 

;oja Konstancija Ęįt’un- 
;ienė. Praeitų metų res- 
blikinei sodininkystės pa- . 
dai ji pateikė stendą “Vis- 
s iš obuolių.” Jame—80 
minių iš obuolių, taip pat , 

įvairūs obuoliniai sūriai. 
Šis standas laimėjo pirmo 

psnio diplomą.
K. Brundzienė vadovau- 

praktiniams kursasms, 
irie rengiasi Kauno mies- 

sodininkystės draugijos 
nariams, pasidalija savo ži- 

omis ir patyrimu su kito-

lių sūrių meistrė K^jr 
Politechnikos instituto uė

dz 
pr 
ro

la:

ja 
ki 
to

ni
mis šeimininkėmis.

je

Ilgaamžės grinctyA ,
Medinės grindys karvidė- 
paprastai ištveria dvejus 

etus, o po to lentas rei
kia keisti. Netgi negalima 
rasti grindims patvaresnės 
medžiagos? Latvijos Val
tie rėš rajono “Kopsolio” jį 

lūkio statybininkai vieno
je karvindėje įrengė grin-

s iš raudonų plytų. Jos | 
ivo daug pigesnės už me- į 
nes, o

k

rt 
b 
d 
kkrtus ilgiau 
kasmetinio remonto, šutau 
p>ma miško medžiaga.

tarnauja penkis 
dau. Nebereikia



Antradienis, Rugsėjo (September) 12, 1967 : 5 pusi.

LMS VEIKLA Sellersville, Pa.
LIETUVOS MENININKAI KANADOJ

Tcri^ikrai istorinis įvykis—pirmą kartą Tarybų Lie
tuvos menininkai, artistai, koncertuoja šioje Atlanto pu
sėje: Nors Jungtinių Valstijų valdžia neįsileido šių ar
tistų, Kanada širdingai priėmė ne vien tik didžiulio 
Maskvos Bolšoi Operos teatro 250 artistų, bet ir mūsų 
tautiečius, Lietuvos operos solistus ir liaudies ansamblio 
“Lietuva” dalyvius.

Apie Lietuvos Dieną Expo-67, įvykusią birželio 23, 
buvo puikiai aprašyta LMS Centro pirmininkės Ievos 
Mizarienės ir kitų korespondentų. Mums lietuviams bu
vo didelė garbė turėti tokią atstovybę, kurios kokybė 
lygi bet kurios šalies pasaulyje atstovybei. Svarbiausia, 
kad šis pasirodymas, kurį matė šimtai, tūkstančiai ki
tataučių žmonių ir Expo, ir per radiją ir per televizo
rius ir gėrėjosi. Taip aukštai buvo įvertintas mūsų 
lietuvių kolektyvų pasirodymas, kad ir Amerikos gar
sioji TV programa TODAY atsiuntė savo atstovus ir 
tos programos dalį pakartojo Amerikos TV žiūrėto
jams. Bet įsileisti artistus į Ameriką valdžia dar už
draudžia.

V. Noreika koncertavo Kanadoj

Rugsėjo 3 d. įRamanaus- 
kų ūkyje banketas buvo tik
rai gražus. Diena buvo pui
ki. Žmonių atsilankė nema
žai. Tas parodo, kad drau
gai tikrai nori paremti dar
bininkišką spaudą, jie ne
pagailėjo nuovargio ir toli
mos kelionės. Visi gražiai 
ir draugiškai pasikalbėjo
me.

L. ir E. Tilvikai savo gim
tadienį atžymėjo tikrai gar
bingai. Jie stipriai parėmė 
mūsų parengimų, apdovano
dami duonele ir skaniais 
pyragais. O dar ir pinigi
niai įteikė $85 “Laisvei,” sa
kydami,, kad tai nuo Tilviko 
už kiekvienerius jo gyveni
mo metus po $1. Širdingai 
dėkojame L. Tilvikui ir lin
kime abiems Tilvikams su

Rugpiūčio 26 mažame miestely Windsor, Kanadoj, 
tik už rubežiaus didžiulio Amerikos Detroito miesto, 
Lietuvos solistas Virgilijus Noreika atliko savo 99-tą 
koncertą. Šis jaunas lietuvis artistas jau koncertavo 
didžiausiose salėse Maskvoj, Lenkijoj, Vokietijoj, Veng
rijoj, Australijoj, Italijoj garsiojoje La Scala operoj, ne- 
jaasididžiavo padainuoti savo tautiečiams mažoj koloni
joj Windsore. O ant rytojaus, šimtąjį jubiliejinį koncer
tą atliko dar mažesniame miestely Hamiltone.

Dar jaunas, 32 metų, Virgilijus Noreika yra pasau
linė asmenybė meno srityje, dainos žvaigždė. Jis yra ir 
pasilieka nuoširdus savo šalies ir tautos patriotas. Jis 
ir nepuikavo su lietuviais susitikti vakaruose, ir prieš 
ir po koncerto laisvai su senais emigrantais ir jų šei
momis pasikalbėti, polkute pašokti ir padainuo
ti. Atsisveikindamas su šeimininkais ir svečiais, jis rim
tai pasisakė, kad jis yra Lietuvos sūnus, nes ten jis ga
vo progą surasti ir įgyvendinti savo talentą. Jam ne
stigo ir žodžių maloniai padėkoti šeimininkams ir ap
dovanoti suvenyrais.

Su Noreika buvo ir jo akompanistai kanklininkė 
Danutė Juodvalkytė ir birbyninkas Pranas Budrius, abu 
“Lietuva,” nariai. Koncertas Windsory, kuriame turė
jau progą dalyvauti, susidarė iš dainininko Noreikos 
dviejų išstojimų. Pirma dalis—klasikiniai kūriniai, pra
dedant su jauno kompozitoriaus Basinskio “Ugnele.” 
Sekė Gruodžio “Visur tyla,” “Skudučio daina” iš Dvario- 

operos “Dalia” (opera, kurią mačiau Vilniuj 1965 me
tais, kurioj ir Noreika dainavo Jurgelio rolę), Grigo 
“Kelionė į Tėviškę,” dvi dainos iš italų operos ir Dva
riono “žvaigždutė” ir Tallat-Kelpšos “Daina apie Nemu
nėlį.” Visas dainas, apart arijos iš italų operos, No
reika dainavo lietuviškai. Jam pianu akomparivo bu- 
vusis Toronto Mišraus choro vadovas Stasys Gailusis.

Antrame išstojime pasirodė kanklininkė Danutė, 
kuri solo jautriai skambino liaudies dainelę “Močiutė 
mane barė,” su variacijomis, ir birbyninkas Pranas Bud
rius, kuris savo instrumentą valdė jausmingai ir gro
jant Gruodžio piemenišką poemą, ir smarkią polkutę. 
Abu pasipuošę tautiniais stilizuotais kostiumais (su ku
riais pasirodė ir jų ansamblio kolegos Lietuvių Dienoj, 
Montrealy). Prie jų prisidėjo vėl dainininkas Noreika. 
Dabar su lengva šypsena ir sceniniu laisvumu atliko dar 
10 liaudies mylimų dainų, jų tarpe: “Piovė lankoj šie
ną,” “Tris dienas,” “Mikitą,” “Šią naktelę,” “Saulelė 
randona,” “Bernužėli, nesvoliok,” “Lietuva brangi,” 
“Aš išdainavau visas daineles,” ir dar “Stasys.” Pub
lika nenorėjo jų paleisti nuo scenos.

Koncerto rengėjai ir dalyviai padėkojo artistams 
gaidžiais aplodismentais ir raudonų rožių bukietais.

Scenoj Noreika yra patyręs, jautrus artistas. Jo 
tenoro balsas aukštas, drūtas, bet tuo pat kartu ir že
mesnės gaidos pilnos, didžios. Jis yra vienas iš tų retų 
operos dainininkų, kuris taip pat nuoširdžiai ir papras
tai gali atlikti ir liaudies ir populiarias. Jo dikcija visuo
met yra švari, aiški, kiekvienas žodis reikšmingai mu- 
zikališkai apklotas.

Iš šio koncerto mums saviveiklininkams buvo ko pa
simokyti. Gerai, kad publikoj buvo menininkų, veikėjų
iš Amerikos centrų: Chicagos, Detroito, New Yorko. 
Bet turėjo būti dar ir didesnė atstovybė.

Šio maršruto per keturis Kanados miestus rengėjas 
buvo Jonas Petrulis iš Montrealio. Sykiu keliavo ir jo 
sūnus Edmondas, ir Albertas Narkeliūnas. Su rengėjais 
taipgi keliavo du atstovai iš Expo-67, rašytojas-žurnalis- 
tas ^Albertas Laurinčiukas ir Stasys Jurčius, optikos 
skriaus direktorius ir oficialus gidas.

Didelis ruošimo darbas, žinoma, puolė ant Wind
sor© lietuvių rengėjų ir Detroito visuomenininkės-veikė- 
jos Stefanijos Masytės. Jų pasidarbavimas davė sėk
mingą koncertą ir svečių-artistų priėmimą. Jų dėka mes 
susipažinom ir pamilom Virgilijų ir jo kolegas Danu
tę ir Praną.

Mildred Stensler, LDS Centro Sekretorė

laukti dar daug daug gim
tadienių.

Taipgi norime padėkoti 
tiems draugams, kurie au
kojo daiktais ir dirbo. Daik
tais aukojo Zambusevičie- 
nė, Romikaitienė, Alexiejus, 
Gustaitienė, Čiurlis ir Ma
riutė. Prie maisto dirbo po 
dvi dienas V. Gustaitienė, 
V. Paliepienė ir Mariutė. 
Prie stalų sutaisymo ir pri- 
rengimo dirbo Valantai, 
Merkis, Kazlauskas ir Ba
ranauskas. B. Beržys pa
linksmino susirinkusius su 
naujais lietuviškais rekor
dais. Dėkojame visiems.

Pelnas likęs nuo parengi
mo pasiųstas lietu v i š k a i 
spaudai: “Laisvei”, “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui.”

Dėkojame visiems už atsi
lankymą, už dovanas, už 
darbą, pridėtą prie paren
gimo. Linkime sveikatos ir 
laukiame pasimatymo ki
tais metais.

B. A. Ramanauskai

Kennedis kritikuoją 
Musoną, Rockefeller!

Poughkeepsie, N. Y. — 
Kalbėdamas čia rotary klu
bo nariams, senatorius Ro
bert F. Kennedis aštriai 
kritikavo Johnsono valdžią. 
Jis sakė, kad • Johnsonas “la
bai šiauriai žiūri ir mato 
dalykus,” dėl to mes turi
me krizę namuose ir užsie
nyje. Johnsono “siaurumas 
įvėlė JAV į karą Vietname, 
iš kur nėra lengva pasi
traukti.

Miestuose, sakė jis, bujo
ja skurdas ir vargas, dau
gybė žmonių neturi darbo, 
neturi pajamų gyvenimui 
palaikyti.

Kritikavo senatorius ir 
gubernatorių R o c k e feller 
dėl to, kad jis nesugebia pa
tenkinti žmonių poreikių 
Niujorko valstijoje. > 
—* - :

Sako, popiežiaus grižo į Vatikaną. Sako, čia 
sveikata gerėja oras geresnis, o jo sveikata 

Roma. — Popiežius Povi- sutvirtėjo.
las VI buvo susirgęs vidurių ----------- —

Paskui prisimetė in- New York.— Mirė Kathe- 
nuenza. Jis buvo išvykęs rine Pinkerton, rašytoja, 
pagyventi Caste Gandolfo sulaukusi 80 metų. Ji rašė 
palociun, bet iš ten ir vėl vaikams knygas.

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Jokūbui Shlakiui
Reiškiame užuojautą jo sūnui Algirdui ir jo 

žmonai Edna ir anūkams; broliui Steponui ir 
jo žmonai Blanche; seseriai Amilijai Šimėnas ir 
jos šeimai.

J. C. Melvidas
R. J. Metta
A. Brown
M. B. Brown
A. S. Vaiksnoris
T. Tartonis
R. Chulada 
J.'Sleivienė
A. J. Kodis 1

Norwood, Mass.
LLD 9-ta kuopa surengė 

banketą rugpiūčio 27 d. M. 
Uždavinio sodyboje. Banke
tas visais atžvilgiais pavy
ko. Diena pasitaikė labai 
graži, saulėta. Žmonių irgi 
atsilankė nemažai. Apart 
vietinių, suvažiavo nemažai 
iš kitų apylinkės miestų, 
kaip tai Brocktono, Dor- 
chesterio, įHiaverhillio ir iš 
kitų.

Bankete dalyvavo net še
ši turistai, tik keliomis die
nomis prieš parengimą su
grįžę iš Tarybų Lietuvos. 
Tai buvo M. Kazlauskienė, 
W. Račkauskas (iš Haver
hillio); A. Vaitkevičius iš 
Norfolko; S. Budrevičienė, 
A. Vasiliauskienė, S. Dru- 
žas (iš Norwoodo). Dru- 
žas ir Vasiliauskienė jau 
antru kartu lankė savo tė
vynę.

Baigiant pietus, Y. Niau- 
rienė iškvietė turistus pa
kalbėti. Kiekvienas pasako
jo, kad šiandien Tarybų Lie
tuvoj žmonės gyvena daug 
geriau, nei ponų laikais. Sa
kė visi gražiai apsirengę ir 
apsiavę — niekur nematė 
basų vaikščiojant. Maistas 
geras, visi atrodo sveiki 
linksmi.

Varde LLD 9-os kuopos 
noriu tarti ačiū visiems, ku
rie dirbote bei dovanų atne- 
šėt šiam parengimui. Štai 
sąrašas aukojusių: M. Sa
dauskienė — 3 pyragus, A. 
Yakštienė — 2 pyragus, M. 
Trakimavičien.ė — 1 pyragą 
ir agurkų, Y. Niaurienė — 
keiką, B. Sarapienė — py
ragą, Ada White —2 pyra
gus ir didelį morkų keiką 
ir bonką degtinės, S. Bud
revičienė —dvi bonkas mi
daus iš Lietuvos. Midaus te
ko visiems paragauti, kuris 
labai skanus. M. Uždavinis 
aukojo agurkų ir pamidorų, 
A. Babilienė — didelį ko
pūstą.

Mrs. Ustupienės dovano
ta paduškaitė teko B. Niau- 
rai; elektrinis plaukų džio
vinimo- aparatas (dovana U. 
Daugirdienės per M. Tra- 
kimavičienę) teko Stulgai- 
tienei. Bonka vyno (M. Už
davinio) teko F. Gedrimui.

Parengimo š e imininkės 
buvo N. Grybienė ir M. Tra- 
kimavičienė. Jų pagalbinin
kės. ir prie stalų patarnau
tojos buvo M. Krasauskienė, 
Y. Niaurienė, B. Žukauskie
nė, K. Barčienė. Vyrai gel
bėjo: A. Zaruba, B. Niaura 
ir M. Uždavinis.

Visiems, p r isidėjusiems 
su darbu ir dovanomis, ta
riame didelį AČIŪ.

M. Uždavinis

L. J. Shupetris
P. Gabrėnas
N. J< Rudis
A. Butėnas
A. Večkienė^
P. Lupsevičius
S. Penkauskienė
J. T. Melvidas

Philadelphia, Pa.
Visi patenkinti parengimu

Po pavykusio sėkmingo 
banketo rugsėjo 3-čią die
ną ūkininkų Ramanauskų 
sode, Sellersville, Pa., Phi- 
ladelphijos veikėjai ir ban
keto ruošėjai pilnai paten
kinti savo įdėto darbo vai
siais. Jie dėjo daug pa
stangų, kad page r b i m a s 
mūsų ilgamečio veikėjo 
pažangiosios liaudies judė
jime, drg. L. Tilviko, būtų 
sėkmingas — jo 85-ojo gim
tadienio proga.

Banketo ruošėjus palai
mino gamta. Diena saulė
ta, temperatūra vidutinė, 
smagi. Stalai sustatyti ant 
vešlios vejos, tartum ant 
žalio kilimo, šalia gėlyno ir 
plačialapių obelų.

Svečiams baigiant valgyti 
pietus, prasidėjo programa. 
Vedėjas R. Merkis paaiški
na parengimo tikslą ir pa
kviečia banketo rengėją 
draugę Ramanauskienę, ku
ri plačiau paaiškino ir pri
stačius drg. Tilviką įteikė 
j a m gražią rašomąją 
plunksną ir kitų dovanų. 
Niujorko Aido choro dali
nys, pritariant publikai, su
dainavo “Ilgiausių metų.” 
O jubiliatas nuoširdžiai pa
dėkojo.

Po to sekė vėliausiu lai
ku į Lietuvą atsilankiusių 
turistų kalbos apie jų įgy
tus įspūdžius Tarybų Lie
tuvoje. Pirmoji kalbėjo 
Alice Gegžnytė angliškai. 
Ji sakė, kad jai labai pati
ko josios tėvų gimtasis 
kraštas, kurį ji aplankė pir
mą kartą. Po jos kalbėjo 
baltimorietė Kučiauskaitė, 
“Laisvės” kolektyvo narė 
S. Sasna, A. Lipčius iš Ed
dystone, Pa., ir A. Bimba. 
Pastarasis savo kalboje 
ryškiai nušvįetė L. Tilviko 
krūvos metų veiklą ii; palie
tė svarbesnius pasaulinius 
nuotykius.

B. Beržiukas linksmino 
publiką lietuviškų plokšte
lių rekorduota muzika.

Svečių prigužėjo daugiau 
kaip šimtas, net ir iš toli-, 
mų miestų. O niujorkiečių 
buvo kelios pilnos automa
šinos.

Nuo šio banketo liko gau
sios paramos mūsų spau
dai. Draugė B. Ramanaus
kienė pažadėjo pati smulk
meniškai parašyti apie pui
kiai pavykusį pobūvį, už?, 
baigiant vasarinį piknikų 
sezoną.

“L” Reporteris

College Point ir Flushing 
statomi paliegusiems namai 
(nursing homes).

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

Paieškojimai
Ieškau tetos Domicėlės Seilienės. 

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 Rože 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. Lapkauskas
Raseinių raojnas
Bagušiškių kaimas
“Tėvynės” kolūkis 
Šiluvos paštas 
Lithuania, USSR

(68-69)

Help Wanted Male
MACHINE SHOP

A PERMANENT OPENING 
MAINTENANCE, MACHINIST 

JOB DUTIES:
Perform maintenance and rebuilding 
on a wide variety of heavy machine 
tools. Machinist 'skills and ; broad 
electrical background necessary to 
diagnose problems, rebuild, rewire, 
reassemble equipment to hold orig
inal manufacturer’s tolerance spec
ifications.

BENEFITS
High wages, comprehensive company 
paid benefits, premium bonus op
portunity, ’profit sharing.

9 paid holidays and up-coming-Air 
Conditioned-plant in Blue Bell.

CALL OR APPLY: 
YARWAY CORP.

102 E. Mermaid Lane. Philadelphia, 
Pa.—19118. CH. 8-2600.
An Equal Opportunity Employer.

(69)

HELP WANTED FEMALE

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

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

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

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

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.

New 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)

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)

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

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)

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 3-6367. (68-72)

BALTIMORE, HD.
Mirus

Antaninai Medelienei
Reiškiame širdingą užuoja 

liame nuliūdime jos dukrai M 
nard Aųtanaitis, seserei Evai 
ton, Pa.į broliui Adomui Dr 
Mich., A. Antanaitienei, 
giminėms ir draugams.

P. K. Kupriai 
?. kučiauskaitė

J Pąserskis
H. Balsienė

IILeip Wanted Male

Assemb
num 

BOX

WELDERS
ling mechanics, good pay and 
erous employee benefits.
4-17 — 724 Jefferson Bldg.,

Phila., Pa. (68-72)

Long <]

TRUCK-DRIVERS

istance runs. Good working 
conditions.

Call 272-9083 (67-70)

Excellc

CA
Ct

PAPER BOXES
MECHANIC 

nt opportunity for thoroughly 
experienced man.

Permanent, day shift.
RDINAL BOXES, INC. 
stor Ave & Sepviva St.

JE 3-9170. (68-70)

Wan

GI 9-26

ed expd BROILER MAN.

lours 2 PM to 10 PM
Top Salary

60 after 2 PM. (68-70)

CAI 
Engine 
Long t 
ject. / 
School,

PENTERS Wanted. Wallace 
?ring and construction Co. 
?rm employment. 2 year pro- 
pply at Council Rock High 
Swamp Rd., Newton, Pa.

215-968-3964 ( 68-72)

MEA 
cutters 
packing 
ing exj

S
1126

S

T CUTTERS. Exp’d meat 
wanted for modern meat
plant. Kill and cut or bon-

>. Paid benefits.
HANE PACKING CO., 
Engle Street, Chester, Pa. 
A 7-8586 or TR 6-6212.

(68-69)

7
Expc 

positior 
Paid h 
ance pl

NO
E(

An e(

’OOL & DIE MAKERS
rienced in Die repair. Perm. 
. Recent rate improvement, 
jspitalization and Life Insur- 
us other benefits. Apply to— 
/O INDUSTRIAL CORP.
Imund & Shelmire Sts.,

Phila., Pa. <
iual opportunity employers.

(68-75)

BEN 
tronic 
ing. I 
nician 

609-6

2H Tester for meters, elec- 
issemblies and trouble shoot- 
igh School or 1 year’s tech
school required.
62-3031. Mr. Cone.

(68-69)

M ALE or FEMALE

Brea 
ience a 
work inj 
Must t 
nered.

COOK
cfast and luncheon, exper- 
bsolutely necessary. Excellent 
' conditions. Salary optional, 
e neat appearing, well man- 
Call OL 9-7200.

(67-72)

L
Neat 

personr 
ditions, 
ment.

LOQ
Require 
familia 

fuel

Phone

[OTEL ROOM CLERK
appearing, polite and exp’d 

el pref. Good working con- 
possibilities for advance- 

Call bet 1-6 PM. OL 9-7200.
(67-72)

lL ELECTRONICS FIRM
s — 1 senior test technician 

with gyros, turn and bank 
flow and general Aircraft 

instruments.
609-662 — 3031. MR. CONE 

. (69-70)

AUTO 
front e 
alignnu 
week, ; 
all ben 
EM 5-J

MECHANIC—req experience 
md men, on wheel balance, 
mt, ball joints etc, 40 hr. 
:ood working conditions with 
efits. Call Randolph Chev. 
>300. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

Jl 
žiemii 
ruden 
na sei

u laikas visur rūpintis 
liais parengimais. Iš 
s parengimai visada bū- 
< mingesni.

itą likusiems gi- 
ildai, žentui Leo- 
Pavilionis, Scran- 
anginis, Detroit, 

ir visiems artimiems

o
Deltuva 
Žemaitienė 
F. Deltuvai
J. Staniai
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FRANK YAKŠTIS
•—Jis vyko į tarnybą kaip 

kiekvieną rytą gerai nusi
teikęs, linksmas. Nesakau, 
kad žmogus į darbą kasdie
ninį kas rytą vyksta links
mas — darbas yra darbas, 
žmogus priverstas dirbti, 
jei nori gyventi- Bet Fran- 
kis buvo visiškai normalus, 
pailsėjęs, ir mudu buvome 
susitarę, ką darysime vaka
re, kai jis sugrįš...

Taip pasakoja velionio 
žmona, Ona Yakštienė-Va- 
znytė.

Jiedu gyveno Ozone Park 
rajone, netoli nuo “Lais
vės” leidyklos.

Pr. Yakštys dirbo tūloje 
baldų krautuvėje Manhat- 
tane; jis ten dirbo kredito 
departmente,— tvarkė rei
kalus tų, kurie perka baldus 
išmokėjimais — buvo Cre’ 
dit Manager, kaip sakoma. 
Vykdavo jis i darbą trauki
niu — iš Ozone Parko sės
davo viršutiniame 
nyje — Liberty Ave. ii1 
109th St. stotyje — paskui 
traukinys paneria į požemį. 
Kelionė trukdavo apie vie
ną valandą.

Ir šeštadienį, rugsėjo 2 
dieną, Pranas Yakštis, kaip 
visuomet, užlipo laiptais i 
stotį. Ir čia atsitiko tai, kas 
sukrečia kiekvieną žmogų: 
belaukdamas traukinio, kri
to ant platformos.

šeštadienių rytmeči a i s 
žmonių šios linijos trauki
niu keliauja, palyginti, ne
daug. Ir tuo laiku, kai jis 
krito, žmonių ten, matyt, 
nebuvo.

Ar jis, krisdamas tuojau, 
akimirkoje, mirė, ar dar 
kankinosi, niėkas tikrai ne
žino, nes liudytojų nėra. 
Užtenka,, kad vėliau atsira
do žmonių, kurie pasaukė 
policiją; pastaroji nugabeno 
mirusįjį į atitinkam'ą vieto
vę, ir tuoj po td pranešė jo 
žmonai tragišką naujieną:

—Jūsų vyras rastas ne
gyvas traukinio stotyje...

Galimas daiktas, jei tuo
jau, kai Frankis krito, bū
tų buvę ten pat žmonių, gal 
būtų buvę galima suteikti 

RICHMOND HILL, N. Y.

FRANK YAKSTIS
Mirė rugsėjo 2 d., 1967 m.

•Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 
Annei, motinai Marcelei, broliui Antanui ir jo 
šeimai, dėdei Pranui Yakščiui. Taipgi artimie
siems giminėms ir draugams. Liūdime visi ne
tekę mylimo, talentingo draugo Frank.

— Valys ir Vera Bunkai, 
Jamaica, N. Y.

jam greitąją pagalbą ir Jo 
gyvybė būtų buvusi išgel
bėta- Bet tai galima tik 
spėlioti.

Pranas jau seniai, kaip 
žmonės sako, “negalavo šir
dies liga”. Tai puikiai žino
jo jis pats, jo žmona, — vi
si artimieji. Gydytojai pa
tarė jami “užsilaikyti ge
rai,” ir jis patarimo klausė. 
Bandė nesinervinti,. vengė 
eiti į mitingus, kur vyksta 
ginčiai, atsisakydavo stoti į 
disputus su kitais.

Frank Yakštis gimė 1913 
m. gruodžio 18 d. Brooklyne 
darbininkų šeimoje. Baigęs 
pradžios, vėliau vidurinę 
mokyklą, jis įstojo į Long 
Island universitetą ir jį bai
gė su Bachelor of Science 
laipsniu.

1942 m. susituokė su Ona 
Vaznyte, kuri šiuo metu 
yra LDS Centro tarnauto-

trauki- ja ir “Tiesos” angliško sky
riaus redaktorė.

Il-ojo pasaulinio karo me
tu jis buvo paimtas į JAV 
karines jėgas. Apie ketve
rius metus tarnavo Armi
jos aviacinėje dalyje medi- 
kaliniame korpuse Staff 
seržentu (Ramiajame Van
denyne).

Paleistas iš kariuomenės, 
jis kurį laiką studijavo li
teratūrą. Per pastarųjų me
tų eilę dirbo, kaip sakyta, 
baldų parduotuvėje.

Pažinojau Praną per dau
giau kaip 30 metų. Kadaise, 
kai kūrėsi Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, kai 
mes turėjome jo eilėse daug 
jaunimo, Frank Yakštis bu
vo nuolatinis svečias LDS 
centre- Padėjo kitiems, da
lyvavo kultūriniame judėji
me. Sportas ir politika jo 
netraukė.

Prieš keliolika metų jis 
dalyvavo ir sceninėje veik
loje: atsimename jį puikiai 
vaidinusį “Mūsų gyvenimo 
žaizdos” dramoje Antano 
Šilko vaidmenį. Drama su 
pasisekimu buvo vaidinta 
visoje eilėje lietuvių koloni
jų.

Labiausiai Praną traukė 
literatūra. Jis pradėjo rim
tai studijuoti lietuvių kalbą, 
lietuvių poeziją, Lietuvos 
istoriją. Ne tik studijavo, 
o ir rašė.

Jam rūpėjo supažindinti 
angliškai kalbančiuosius su 
lietuvių poezija, ir Pranas 
išvertė į anglų kalbą visą 
eilę eilėraščių: ir Maironio, 
ir Janonio, ir Bložės, ir ki
tų lietuvių poetų. Jis sumez
gė ryšį su kai kuriais Tary
bų Lietuvos poetais; su jais 
susirašinėjo, iš jų gaudavo 
ir knygų, ir patarimų. Visa 
eilė jo pradėtų darbų nebu
vo paskelbta, — neužbaigti 
stovi rankraštyje.

Ona ir mes visi, arčiau 
stovėjusieji prie Yakščių, 
dėjome pastangų, kad jis 
įsitrauktų i platesnį darbą, 
kad kultūrinėse mūsų po
pietėse išstotų su skaitymu 
savo ar kitu poetų kūrybos.

Minint Juliaus Janonio 
70-asias gimimo meti nes 
Niujorke Pranas skaitė vie
ną poeto eilėraštį anglų kal
ia, savo vertime.

Prieš apie metus Wa- 
;erburyje buvo suruošta 
kultūrinė popietė, kurioje 
dalyvavo ir Pranas su žmo
na. Nepaprastai gilų įspūdį 
jis ten klausytojams padarė. 
Atmenu, vienas asmuo sa
kė:

ši popietė — naujas la
pas mūsų judėjimo istorijo
je; tegu tokie vyrai, kaip 
Frank Yakštis, kuo dažniau 
tepasirodo mūsų kultūrinia
me darbe....

Prieš keletą savaičių Pra
nas, Ona, Ieva ir šiuos žo
džius rašantys ilgokai tarė
mės, kalbėjomės, ką veik
sime žiemą- Sakėme Pranui, 
ir jis sutiko^ kad rudenį ir 
žiemą jis pasiryžtų dažniau 
dalyvauti lietuvių kultūri
niuose pobūviuose vakaruo
se, pramogose.

RICHMOND HILL, N. Y.

FRANK YAKSTIS
Mirė rugsėjo 2 d., 1967 m.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai Annei 
motinai Marcelei, broliui Antanui ir jo šeimai, 
dėdei Pranui Yakščiui ir kitiems artimiems gi
minėms ir draugams.

Juozas Weiss,
— Brooklyn, N. Y.

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

Bet štai kaip išėjo: ne
lauktai, netikėtai, tragiškai 
jis krito ir amžinai užmer
kė savo akis ...

Kaip jau buvo rašyta, 
Frank Yakštis buvo pašar
votas Kearnes šermeninėje 
Richmond Hillyje. Amžiną 
prieglobstį jis rado Fresh 
Pond krematoriume, kur 
prieš kelerius metus buvo 
sudeginti palaikai jo uošvio' 
Petro^ Vaznio, kur rado 
prieglobstį poetas Mačys- 
Kėkštas, kunigas-rašytojas 
V. Demskis, poetas Juozas 
Tysliava ir daug daug kitų 
Amerikos lietuvių.

Šermeninėje ir kremato
riume apie velionį neilgas 
kalbas teko pasakyti šiuos 
žodžius rašančiajam.

Velionio karstas skendėjo 
gyvų gėlių vainikuose.

Velioniui pagerbti atsi
lankė daug žmonių, — seni
mo ir jaunimo.

Rojus Mizara

Angliško darbininkų 
laikraščio paramai

Spalio 8 dieną įvyks labai 
svarbus parengimas, kurio 
įplaukos bus skiriamos ang
liško darbininkų laikraščio 
“The Worker” paramai. Tai 
rudeninis parengimas, kuris 
labai reikalingas išlaikymui 
pažangaus anglų kalba laik
raščio. Reikia tikėtis, kad 
kaip kasmet šio laikraščio 
rengia m u o s e banketuose, 
taip šiame gražiai pasirodys 
ir pažangieji lietuviai.

Parengimas įvyks Man- 
hattane Kotelio Roosevelt 
Grand Ballroome. Vienbutis 
randasi kampe 45th St. 'ir 
Madison Ave:

Pradžia 2 ! vai. po pietų. 
Įžanga — $4’50 asmeniui.

Visi kviečiami.
Rep.

Mieste pasidairius
Ligoninėje ir namuose
Coney Island Hospitalis 

pradėjo praktikuoti naują 
būdą, kuris, sakoma, ligo
niams patinka.

Jis veža ligonius praleis
ti naktis namuose, o rytais 
vėl parsiveža į ligoninę. Ži
noma, leidžia į namus tuos, 
kurie nepavojingai serga, 
kuriems nereikia nuolatinės 
medicininės priežiūros.

• 1

Jaunavedė išprievartauta
15 metų jaunuolė, suta

pusi su hippies, susituokė 
su vienu 19 metų hippiu 
poetu.

Neturėdami vietos nakvy
nei, jiedu apsinakvojo Cen
tral Parke. Nakties metu 
juos užpuolė piktadariai, 
sumušė ir jaunavedę išprie
vartavo.

Tai tokia jiems nelaimin
ga “medaus mėnesio” pra
džia.

Streikas sumažino pelnus
Firestone Tire & Rubber 

kompanija skundžiasi pelnų 
sumažėjimu. Sako, streikui 
kilus sumažėjo pelnas.

Šėrų savininkai taipgi ne
patenkinti, kad jų šėrų ver
tė žymiai nupuolė.

Aukštos nuomos be 
kontrolės

Nuo $250 ir aukščiau nuo
mų apartamentai paliekami, 
jau be jokios kontrolės. Di
dieji namų savininkai gali 
kelti nuomas, kiek tik jie 
gali.

nepAprastAi PIGIOS KAINOS 
’ . ; . "< * . i • ' > • i! .‘ ' '

KELIQNEI
Į LIETUVA 

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —-

$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL
$16.00 asmeniui už dieną— privatus kambarys su vonia 

(2 asmenys kambaryje)
RAŠYKITE , arba SKAMBINKITE

Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 
Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Telefonas: CI 5-7711

BANKETAS PAGERBIMUI 
Povilo ir Neles Veniu

Jų vedybinio gyvenimo sidabrinio jubiliejaus 
ir kaip visuomenės veikėjų proga

; RENGIA AIDO CHORAS

Nuomų kontrolė, tačiau, 
pasilieka žemesnių nuomų 
butams, kurie paėjo po nuo
mų kontrole iš pat pradžios 
to įstatymo.

_____ *
Rašytoja K. Pinkerton

Šiomis ^ienomis mirė Ka
therine Pinkerton, parašiu
si nemažai knygų, daugiau
sia taikomų vaikams.

Gr—kis

Mokyklai 100 metų
Friends mokykla, Brook

lyne, mini šimtą metų. Skel
bime, jog mokslas prasidės 
1967 m. rugsėjo mėn. 9 d.,” 
sako, kad už 3 mėnesius 
mokslo pradiniai turės mo
kėti po $12, aukštesnėse 
klasėse po $15. Abiejiems 
popierius ir apšildymas ne
mokami.

Mokslą pradėjo su 22 mo
kiniais ir viena mokytoja.

Šiandien ta mokykla turi 
300 mokinių, 30 mokytojų, o 
trijų mėnesių mokslas kai
nuoja $1,200.

Ak, tie lapai!
Visą vasarą žaliuoju ak

somu dabinusieji kai ku
riuos rajonus medžių lapai 
dabar gali būti keleriopai 
pavojingi, jei laiku ir tin
kamai jų nepašalintų. La
pų surinkėjai prašo:

Į lapams kenus nedėti ša
kų, butelių, kenų ar ko ki
to, nes tali gadina surinkimo 
aparatus ir sutrukdo darbą.

Brooklyne pra dedama 
statyba nursing home prie 
3457 Nostrand Avė.

Parengimy kalendorius
Rugsėjo 23 d.

j choro banketas Lai$ 
;alėje, Ozone Parke?>

Aid 
vės s

Spalio 15 d.
Pietūs “Laisvės” salėje. 

Rengia A. Bimbos pilietybei 
ginui komitetas atžymėji- 
mui bylos laimėjimo ir už
baigimui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jerse y-

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

New 
šomi

Lapkričio 19 d.
isų Tautų koncertas 
Yorke. Lietuviai pra
būti veikliais dalyviais*

Pranešimai
OZONE PARK, N. Y.

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

, Ozone Park, N. Y.
ateiti, 

šis susirinkimas turės

mas 
12 č 
vės” 
Avė.,

Prašomi visi nariai 
nes 
dauį reikalų apsvarstymui. 
Todėl svarbu 
vauti.

visiems daly-
—Valdyba

LDS 13 KP. NARIAMS 
Kuopos susirinkimas rug-

sėju 6 dieną neįvyko dėl 
mirties valdybos šeimoje. 
Susirinkimas įvyks rugsąp 
13-os vakarą Laisvės salėje. 
Daugeliui narių laikas pa
simokė ti. Prašome n esu vė
luok

Sekretorius

PARDAVIMAI
8 šeimynų namą.Pg rduodame

Gerąme stovyje. Arti transportaci- 
U- 

šeimjoje. leigos per metus $5,000, iš
eigų 
Dėl 
kreibtis pas LK.

Pardavimo priežastis — mirtis 

$1,500. Ridgewoode apylinkėje, 
daugiau informacijų prašome 

MI 1-6887.
(69-72)

Dėl ko blogdarybės 
pakartojamos?

Tą klausimą majorui 
Lindsay stato brooklyniekis 
demokratas S. Leone. Jis 
salp, kad tarp po visą «dį 

r n a i areštuotų asmenų 
733 jau turėjo pirmesni 
minalinį rekordą. Jo ma
nu, mūsų teisdarybė kur 
rs neatlieka savo parei

gų, ją reikią studijuoti ir
i syti.

pe
41, 
kr:
ny:
no

ta

RICHMOND HILL, N. Y.
Mums graudu ir liūdna, kad mirė mūsų 

pažangus draugas

FRANK YAKSTIS
Būdavo malonu jį susitikti, įdomu su juo pa

sikalbėti, jo verstus anglų kalbon Lietuvos poe
tų rastus “Tiesoje” paskaityti, jo šiltu svetin
gumu pasigėrėti. Visa tai nutraukė staigi jo 
mirtis 1967 mTimgsėjo 2 d., jam teišgyvenus vos 
53 metus. y

Reiškiame užuojautą jo žmonai Annei, motinai 
Marcelei, broliui Antanui ir jo šeimai, dėdei Pra
nui, taipgi visiems kitiems velionio artimiesiems 
giminėms ir draugams. Liūdime kartu su jumis.

Walteris ir Amelia 
Yuškevičiai

Stamford, Conn.

Vale Gurienė
Devyneri metai kai mirė mano mylima žmona Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Salėje
102-02. Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

šeštadienį, Rugsėjo 23 September
Pradžia 5-tą valandą vakare

Įėjimas $5.00 Asmeniui

Abu Ventai yra ilgamečiai Aido Choro nariai ir vei
kėjai. Nelė yra Aido Choro solistė, pasižymėjusi ope
rečių vaidinimuose ir koncertuose ikaip talentinga so
listė.

Povilas Venta, apart veiklos chore, yra žymus veikė
jas politinėje ir kultūrinėje veikloje. Taigi šis Povilo 
ir Nelės Ventų pagerbimui banketas yra ne vien tik 
vedybinio gyvenimo sidabrinio jubiliejaus proga, bet 

kartu kaip visuomeninių veikėjų.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti į Ven
tų pagerbimui banketų ir prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietų. Bilieto kaina $5.00 asmeniui. Galima 
gauti “Laisvės” raštinėj. —Rengėjai

Brooklyno ir Staten Island 
mokratų konvencija no- 
navo kongresmaną Abra- 
m Multerį kandi d a t u i 

New Yorko valstijos aukš
čiausiojo teismo teisėją. 
Teisėjo V. Anfuso mirtįp iš
kėlė šių rinkimų reikalą?!

de
mi
ha

“LAISVĖ” KONCERTAS 11
šiemet Įvyks 

LAPKRIČIO 12 D.
(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

'Pradžia 2 vai. ipopiejt 
Įžanga $1.50 asmehA

(Taksai įskaityti)




