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York

Svetlanos memuarai.
Nieko juose naujo.
Tėvas buvęs geras. 
Berija — velnias.

Rašo R. Mizara

• Dienraštis “New
Times” pradėjo spausdinti 
Svetlanos Stalinaitės-Aleliuje- 
vcs memuarus. Iš viso būsią 
laikraštyje atspausdinta dvy
lika skyrių; su keturiais jų 
jau teko susipažinti.

4įKas gi juose pagrindiniai 
y™. naujo, ko pasaulis ligi šiol 
nSinojo ?

Nieko!
Asmenybės kulto laikais 

Stalinas vartojo žiaurias prie
mones vyriausiai prieš dauge
lį jam nepatinkamų komunis
tų.

Tų represijų metu žuvo 
daug gerų žmonių, veikėjų, 
kovotojų—net ir paties Stali
no giminių, buvusių artimų 
bičiulių.

Tai jau seniai žinoma. Tai 
buvo iškelta Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos XX ir 
XXII suvažiavimuose; iškėlė 
tuos skaudžius faktus Chruš
čiovas.

Pasaulis gerai žinojo ir ži
no, jog ipats Stalinas tų žmo- 
nį? nerepresavo, jo ranka jų 
n 
gasr bylas suruošė Berija 
pakišo Stalinui depresuojamų 
žmonių “prisipažinimus”.

Berija ir visi jo sėbrai 
tai buvo suimti, teisti .ir ati
tinkamai nubausti.

Svetlana, aiškus daiktas, ne
priėjo prie archyvų; mažai ji 
žino, kas, kaip ir kuo buvo 
kaltinamas. Ji težino tik tiek, 
kiek bet kuris eilinis pilietis, 
o gal dar mažiau. Su savo tė
vu ji apie tuos dalykus nesi- 
šnekėjo, tėvą ji labai labai 
retai ir tesutiko.

Na, tai kas čia naujo?!

juos melagin- 
ir

už

šiuos žodžius rašančiajam 
Svetlanos memuaruose tėra 
nauja tik tiek: Stalinas nuo 
1933 metų Kremliuje negyve
no gyveno kur tai toliau 
nuo JKremliaus. Kremliuje jis 
tik airbo, posėdžiavo, susitik
davo su užsieniečiais diploma
tais bei valstybininkais.

Arti Kuncevo Stalinas gy
veno per dvidešimt metų; ten 
jis ir mirė. Gyveno kukliai, 
vienišas. Gavęs stroką, par
puolė prie pat sofos, kur jis 
miegodavo; toje sofoje jis, 
beje, ir mirė.

Po jo mirties, amerikiniai 
korespondentai Maskvoje pa
rašė, kad Stalinas mirė Krem
liuje.

Svetlana pasakoja, kaip ji 
“surado dievą.” “Surado” jį 
jau gj|rokai po to, kai asme- 
nyl^fe kulto padariniai buvo 
viešai paskelbti.

Ji kritikuoja komunizmą— 
Svetlanai labai patinka kapi
talizmas. Ji čia suranda su- 
sitiešijimą; ji čia gauna krū
vas dolerių. Ilgainiui, gal su
siras ir vyrą. Nieks jai to ne
pavydi.

Nežinia, ar Svetlana para- 
. šė tai, ką šiandien skelbia, ar 

koks kitas “specialistas”. Ir 
’ tai nėra svarbu. Svarbu, kad 

jos skelbiamas “humanizmas”

Įvarbu, kad ji, išmokslinta
icialfstinčje šalyje, palikusi 
n savo vaikus, savo gimines,

HKi'

Indijoje vyksta kova del 
anglų kalbos

New Delhi. — Indijoje 
vyksta didelė kova dėl kal
bos. Užsienių reikalų mi
nistras M. C. Cagla pasi
traukė iš savo vietos dėl to, 
kad valdžia nutarė duoti 
laisvę vietos žmonių kal
boms, užuot laikiusis anglų 
kalbos.

Indijos patriotai mano, 
kad jau pribrendo laikas, 
kai vyraujanti anglų kalba, 
kurią atnešė pavergėjai 
anglai, turėtų būti išmesta 
iš aukštųjų mokyklų.
—Aukštosios mokyklos, sa

ko indai, turi būti pavers
tos vietos žmonių kalbos 
mokymui, o ne anglų. 
Anglų kalba, sako indai, yra 
imperialistinė, atnešta ir už
dėta anglų, kuriė per ilgą 
laiką buvo pavergę Indijos 
tautas.

Švietimo ministras D-ras 
Trigunah Senas, dabar pri
pažįsta, kad anglų kalba 
aukštosiose Indijos mokyk
lose turės būti pakeista vie
tos žmonių kalbomis, bet 
jis mano, kad tam reikės 
ne penkerių metų, o apie 
dešimt.

Cagla, iš kitos pusės, ma
no, jog anglų kalba esanti 
labai svarbi ir dėl to ji turi

būti aukštosiose mokyklose 
dar per ilgus metus vyriau
sia studentų kalba.

Cagla, didelis anglų im
perialistų patriotas, sako, 
jog, girdi, jei anglų kalba 
bus iš universitetų paša
linta, nebus vyriausia kalba, 
tai Indijos žmonių vienybė 
bus pakirsta.

Kyla klausimas ir dėl to: 
Indijos valdžia mano, kad 
aukštosiose mokyklose turė
tų anglų kalbos vietą užim
ti indų kalba, o Madras 
provincijos žmones galvoja 
kitaip. Jie sako, kad indų 
ir anglų kalba jiems nėra 
priimtina; jie nori moky
tis ta kalba, kokia kalba 
vietos žmonės.

Madraso provincijos gy
ventojai sako: jeigu anglų 
kalba bus pavaduota indų 
kalba, tai nieko iš to neišeis.

Indijoje yra žmonių, kal
bančių penkiolika kalbų. 
Kiekviena tauta nori, 
jų kalba vyrautų ten, 
jie sudaro daugumą.

kad 
kur

Hong Kong, — čia ir vėl 
įvyko susirėmimų tarp po
licijos ir “teroristų”. Du po- 
licmenai buvo sužeisti.

Himalajų kalnuose 
vyksta mūšiai

New Delhi.—Indija pra
neša, kad Himalajų kalnuo
se buvo įvykę aštrūs mūšiai 
tarp Indijos ir Kinijos ka
riuomenių. Kiek iš viso mū
šiuose žuvo žmonių, kol kas 
nėra žinoma. Spėjama, kad 
žuvo ne mažiau šimto vyrų.

Mūšiai įvyko palei Sikki- 
mo ir Tibeto rubežių. Sik- 
kimas yra nedidelė, apie 
165,000 gyventojų karalys
tė, bet ji yra Indijos glo
boje, jos protektor i a t a s . 
Sikkime Indija turi apie 25,- 
000 kariuomenės. Tibetas 
yra Kinijos dalis.

Kaip tie mūšiai prasidėjo, 
kol kas nėra aiškių duome
nų.

Indijos valdžia dabar siū
lo Kinijos valdžiai, kad tuo
jau būtų sulaikyti mūšiai.

Indija reikalauja pasitari
mų su Kinijos vyriausybe. 
New Delhi valdžia skelbia, 
kad jau kuris laikas, kai Ki
nijos kariuomenės daliniai 
buvo įsiveržę į Natų La ra
joną.

Hong Kong. — Nežiūrint 
į tai, kaip tarp kinų ir in
dų prasidėjo mūšiai, kinai, 
rodosi, nesiruošia, juos su
laikyti.

Kinijos radijas paskelbė, 
kad Pekino vyriausybė nesi
ruošia visa tai “labai leng
vai praleisti pro šalį.” Va
dinasi, gal būt Kinija tęs 
mūšius ir toliau.

Spėjama, kad Tibete Ki
nija turi apie 16 divizijų ka
riuomenės. Tai jau nemaža 
jėga.

Brežnevas ir Kosyginas buvo 
Vengrijos respublikoje

Ar ragangaudžių komitetas 
legališkas ar ne?

Narkotikai Vakary 
Vokietijoje

Bonna. — Surasta,, kad ir 
Vakarų Vokietijoje prasidė
jo slaptas narkotikų nuo
dų pardavinėjimas.

Baruose ir kitur surasta 
slapti “sandėliukai,” ku
riuos palaiko organizuotos 
bytninkų grupelės. Tarp ki
tų narkotiškų nuodų suras
ta ir amerikietiškų LSD.

Demonstrantai veikia 
Milwaukee mieste
Milwaukee, Wis. — Pra

ėjusį sekmadienį čia įvyko 
dar viena demonstracija — 
baltų ir juodų žmonių. Tai 
buvo bene didžiausia.

Apie 2,000 asmenų nužy
giavo į baltųjų apgyventą 
miesto dalį ir ten reikalavo, 
kad būtų leista negrams 
gyventi, kur jie nori ir kur 
gali apsimokėti nuomą.

Puolė Campha 
uostamiestį

Saigonas. — JAV bombo
nešiai puolė iš oro Campha 
uostamiestį Šiaurės Vietna
me. Šis uostamiestis yra 
svarbus susisiekimo cent
ras.

Tą pačią dieną Šiaurės 
Vietnamo radijas paskelbė, 
kad nukirto tris JAV bom
bonešius.

Campha uostan, sakoma, 
daug užsienio laivų įplau
kia, atgabendami Šiaurės 
Vietnamui visokių reikme
nų.

Miestas ant pilietinio 
karo slenksčio

Spau- 
pareigūnai

dabar, atbėgusi j kapitalizmo 
tvirtovę, įpradėjo šaudyti į tą 
šalį iš “sunkiausių kanuolių.”

Skaitydamas visa tai, ką 
Svetlana parašė, aš galvoju: 
jei būtų atsiradęs žmogus, 
kuris, tuojau po Stalino mir
ties, būtų smulkiai aprašęs ir 
paskelbęs visa tai viešai, to
kioms svetlanoms nebūtų me
džiagos apie ką plepėti.

Tarybų Sąjungos atsako- 
mingieji pareigūnai ir spauda 
andai paskelbė, jog Svetlana 
nėra normali protiniai ir 
rališkai.

Tie, kuriems teks jos 
muarus skaityti, turėtų 
gerai suprasti.

Milwaukee, Wis. 
da ir miesto 
skelbia, kad šis miestas sto
vįs ant pilietinio karo 
slenksčio. Jei, girdi, nebū
sią sulaikytos demonstraci
jos už “open housing”, tai 
čia visko bus galima laukti.

Negrai ir baltieji reika
lauja, kad miestas praves
tų įstatymą, pagal kurį 
kiekvienas žmogus, nežiū
rint jo spalvos, turėtų teisę 
gyventi bet kuriame mies
to

Budapeštas,.—Tarybų Są
jungos KP generalinis sek
retorius L. Brežnevas, taip 
pat Tarybų Sąjungos prem
jeras A. Kosyginas buvo 
atvykę į Vengriją keturių 
dienų vizitui. Jiedu čia ta
rėsi su Vengrijos Liaudies 
Respublikos vadovais.

Po pasitarimų, tarp šių 
dviejų valstybių buvo pasi
rašyta draugystės, bendra
darbiavimo ir savitarpio pa
galbos sutartis. Už Tarybų 
Sąjungą sutartį pasirašė: 
L. Brežnevas ir A. Kosygi
nas, o už Vengrijos — J. Ka
daras ir J. Fokas .

Aplankęs Vengrijos že
mės ūkio parodą ir išsamiai 
pasitaręs su šios šalies va
dovais, L. Brežnevas pasa
kė neilgą kalbą, kuri buvo 
transliuota per radiją ir te
leviziją. Jis sakė:

“Aplankę jūsų parodą, 
mes jaučiame didelį pasi
tenkinimą dėl to, kad ap
žiūrėjome eksponatus ir su
sitikome su darbo žmonė
mis. Kelios čia praleistos 
valandos suteikė mums di
džiulį džiaugsmą. Mes ma
tėme puikius Vengrijos že
mės ūkio mokslo laimėji
mus, įžymius žemės ūkio 
mašinų gamybos laimėji
mus. Tai patikimai užtikri
na, kad kils žemės ūkis ir

bus palengvintas visos vals
tietijos darbas.

Vengrijos valstietijos lai
mėjimai labai džiugina. Lei
skite palinkėti Vengrijos 
socialistinei darbininkų par
tijai naujų laimėjimų, vys
tant žemės ūkį. Mus džiu
gina, kad mūsų bendradar
biavimas ir šioje srityje 
taip pat duoda savo vaisius.

Mes norime padėkoti vi
siems čia dalyvaujantiems 
ir parodos administracijai 
už nuoširdų sutikimą, už 
svetingumą.

Šiandien mes dalyvausime 
reikšmingame akte. Mes pa
sirašysime naują Tarybų 
Sąjungos— Vengrijos drau
gystės, bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos sutartį. 
Mes įsitikinę, kad per se
kančius 20 metų ji atneš 
mums naujų laimėjimų vi
sose mūsų vystymosi ir ben
dradarbiavimo srityse, taip 
pat ir -j žemės ūkyje”.

Washington. — Federali- 
niame teisme iškilo toks 
klausimas: Ar Kongreso 
įkurtas t. v. House Com
mittee on Un- American Ac
tivities (ragangaudžių ko
mitetas) yra legališkas ar 
nelegališkas?

Amerikos Civilinių Laisvių 
Komiteto advokatas, sako: 
kad šis komitetas yra nele
gališkas, ir jis neturi tei
sės spręsti, ar tas ar kitas 
pilietis veikia pagal kons
tituciją ar prieš ją?

Federalinio distrikto Wa
shingtone teisėjai galvoja 
taip: Du teisėjai, Charles 
Fahey ir Howard F. Cor
coran pasisakę, jog ragan
gaudžių komitetas esąs tei
sėtas ir jis galįs spręsti, kas 
yra legališka ir kas nelega- 
liška. Bet trečiasis teisėjas, 
David L. Bazelon, pasakė 
kitaip: šis komitetas negalįs 
spręsti jokių reikalų, nes 
jis ne tam buvo pastatytas. 
Kitais žodžiais, teisėjas'Ba- 
zelon nuvainikuoja komite
tą. Taigi dabar kyla žmonė
se klausimas: kas yra tas 
komitetas, — legališkas jis, 
ar nelegališkas ?

1 Visą' reikalą turės spręs-

ti šalies Aukščiausiasis teis
mas, kadangi Civilinių Lais
vių komitetas įteikė jam 
apeliaciją.

Amerikos žmonės, nuo 
Roosevęlto laikų, visuomet 
skelbė, 
džių ko 
tas, kąc| jis terorizuoja žmo
nes ne 
munistims surasti 
kad žm 
daryti 
šais.

kad šis ragangau- 
mitetas yra. neteisė-

kokiems nors “ko- 
,” o tam, 

ones paniekinti, pa
juos Amerikos prie-

Kong.—Gautas vė- 
žurnalo “Kinijos ži-

Visoje Kinijoje 
plečiasi neramumai

Hong 
liausiąs
nių analyze” numeris. Žur
nalas pi 
soje Kinijoje.

Vėlia 
je plači 
neramu 
sklinda-; 
niją: ži 
Mao Tse-tungo organizuo
jamus “

lačiai skaitomas vi-

įsioje žurnalo laido
jai rašoma apie tuos 
mus, kurie šiandien 
plečiasi po visą Ka
rionės kovoja prieš

kultūrininkus”.
Neramumai, mūšiai vyks

ta ypatingai Kvantungo 
provinc joje, kurios sostinė 
yra Kantono miestas.

mo-

me- 
tai

rajone.

Pasirašyta savitarpio 
pagalbos sutartis

Sofija. — Rugsėjo 8 die
ną čia Bulgarijos ir Rytų 
Vokietijos vyriausybių at
stovai pasirašė bendradar
biavimo ir savitarpio pa
galbos sutartį.

Vėliausios 
Žinios

New York. — Niujorko 
visuomeninių mokyklų — 
pradžios ir vidurinių — 
streikas tebesitęsia. Teis
mas įsakė mokytojams grįž
ti į darbą, bet jie atsisako. 
Mokyklose veikla suparaly
žiuota.

Hong Kong. — Kinijos 
valdžia paėmė savo žinion 
Didžiosios Britanijos kon
sulato pastatą šanghajuje.

Devyni angliakasiai 
žuvo Škotijoje

East Wemyss, Škotija.— 
Vietos angliakasykloje iški
lo gaisras, kuriame, mano
ma, bus žuvę devyni anglia
kasiai. šeši tai jau tikrai žu
vo; o trys angliakasiai, jau
čiama, taip pat bus sudegę, 
nes iki rugsėjo 11 d. nebuvo 
jokių ženklų, kad jie būtų 
išlikę.

Gaisras labai aštrus. Gai- 
sragesiai ir kiti žmonės da
rė viską gaisrui suvaldyti, 
bet nepavyko.

Pataria Romney 
nekapdidatuoti

Detroit, Mich.— Dienraš
tis “The Detroit News”' pa
rašė įvedamąjį, kuriame pa
taria gubernatoriui Rom
ney nesistengti būti kandi
datu į prezidentus Respub
likonų partijos sąraše 1968 
metais.

Gub. Romney, mat, vie
šai pasisakė, kad jam John- 
sono valdžios nariai ir ka
rininkai, kai jis buvo Viet
name 1965 metais, “Išskal
bė smegenis”; jam prikal
bėję visokių neteisingų da
lykų apie karą ir jis jais pa
tikėjo. Tik dabar Romney 
pamatė, kad tai buvo biau- 
ri propaganda ir jis buvo 
suvedžiotas. \

Detroito dienraštis sako: 
jeigu kas nors galėjo “iš
skalbti Romney smegenis”, 
tai Romney betinka būti ša
lies prezidentu, ir tegu jis 
stoja už Rockefellerio kan
didatūrą • prezidento vietai. 
Romney atsisako klausyti 
laikraščio “patarimų”.

JAV Laivelis pasiekė Mėnulį
Pasadena, Cal. — Gauti 

duomenys, kad pasiųstas į 
Mėnulį Kosminis laivelis 
“Surveyor 5” laimingai nu
sileido ir jau duoda žinių 
apie save.

Prezidento dukra

Antonio, Texas. — 
ritas Johnsonas ir jo 
pranešė, kad jų vy- 
dukra Lynda Bird, 
amžiaus, susižadėjo 
inų kapitonu Char- 

28 metų am-

San 
Prezide: 
žmona 
resnioji 
23 metų 
su mar 
les S. Jlobb, 
žiaus.

Kapitonas nupirko susi- 
žadėjim 
Lyndai 
iš Milwaukee, Wis.

Vestu 
nors žielmą.

o žiedą ir įteikė 
Bird. Jis yra kilęs

vės būsiančios kada

Naujas; konservatorių 
lyderis Kanadoje

jto. — Kanados kon- 
rių partija savo va-servato

dovu išsirinko buvusį Nova 
Scotia
Stanfie

Stanf|ieldas r i nkimuose 
nugalėj 
didatų, 
servato 
D&efenl

Tuojau 
Stanfie’ 
wą vad

premjerą Robertą

> dešimt kitų kan- 
jų tarpe buvusį kon- 
nų vadovą John 
akerį.

po išri n k i m o 
das nuvyko i Otta- 
)vauti savo partijai.

De Gaulle sugrįžo 
pasitenkinęs

Paryžius 
prezidentas De Gaulle grį
žo iš Lenkijos, kur jis pra
leido šešias dienas, pasiten
kinęs savo misija.

r Prancūzijos

Tarybų Są-Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasirašė 
sutartį su šiaurės Vietnamo 
vyriausybe, pagal kurią, 
abidvi šalys apsikeis moks
liniais ir techniniais 
kais.

Wellesley, Mass. — Čia 
gauta ž 
ta, Kai 
mus amerikietis astronomas 
John Ciarles Duncan, su
laukęs :35 metų amžiaus.

inių, kad Chula Vis- 
fornijoje, mirė įžy-

daly-

Hagu|e, Hollandija.— Per 
pirmąjį
Hollandija pastatė 33 lai
vus, iš viso—96,930 įtalpos.
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Kas jiems pasidarė?
PREZIDENTAS Johnsonas “sulaikymui infliacijos” 

siūlo Kongresui pakelti visiems piliečiams taksus 10 pro
centų. Daugiausia nukentės darbo žmonės. Kurių paja
mos aukštos, tiems desėtkas kitas dolerių didelės skriau
dos nepadarys. Bet darbo žmogui, kuris yra iš visų pu
sių lupamas aukštomis reikmenų kainomis, kiekvienas 
doleris yra svarbus, kad galėtų galą su galu sudurti.

Bet štai mūsų darbo unijų aukštoji biurokratija pa
sisako už prezidento pasiūlymą. Amerikos Darbo Federa
cijos - Industrinių Organizacijų (AFL-CIO) Vykdomoji 
Taryba užgyrė taksų pakėlimą.

Federalinei valdžiai reikią daugiau pajamų. Viet
namo karo išlaidos milžiniškos ir jos vis tebeauga. Jau 
dabar per metus karas suėda dvidešimt keturis bilijo
nus dolerių. Manoma, kad ateityje karo išlaidos gali 
pakilti iki trisdešimt bilijonų dolerių į metus!

Na, o mūsų darbo unijų vadai šį karą palaiko. Jie 
pritaria karo plėtimui. Jie už visą prezidento Johnsono 
programą!

Matyt, prez. Johnsonas jaučiasi, kad taksų pakėlimas 
nepakels jo prestižo liaudies akyse. Pirma reikia tai liau
džiai gerai smegenis išplauti, kad ji tikėtų, jog taksų 
pakėlimas būtinai reikalingas ir jai naudingas. Negalima 
pasitikėti, kad darbo unijų biurokratai pajėgs vieni tą 
smegenų plovimo darbą gerai atlikti. Tai ve šiomis die
nomis prezidentas pasišaukė šalies ekonomistus (net 260) 
sau į talką. Jie išleido pareiškimą. Girdi, nebus taksai 
pakelti, žmonėse pinigų atsiras per daug ir kainos iškils 
iki lubų. Kas nuo to nukentės? Ogi, girdi, paprasti žmo
nės. Todėl jie turį užgirti prezidento taksų pakėlimo 
programą! v

Apgavystė migj)radžios iki galo. Bet mūsų prezi
dentas yra spečialistas. Argi jis prieš rinkimus nesakė, 
kad jis priešingas karui? Argi jis nesakė, kad Goldwate- 
ris yra karo kurstytojas, iif todėl žmonės turi balsuoti 
už Johnsoną, o, ne už Goldwaterj?, Ną, jie ir balsavo u? 
Johnsoną. Dabar jie mato, kad Johnsonas veidmainiavo.

Dabar jie vėl yrą, apgaudinėjami su taksų pakėlimo 
programa. Jiems nofiMa įkalbėti, kad taksai bus kelia
ma jų naudai, o* ne jų apiplėšimui...

X.... __________

Jaunimo sukilimas
VISKAS rodo, kad negrų masės yra išsijudinusios. 

Vėliausią pavyzdį turime Milwaukes miesto įvykius. 
Ten verda smarkiausia kova už teisę įsigyti namus ir 
gyventi bet kurioje miesto srityje. Vyksta demonstraci
ja po demonstracijos. Gerai, kad tose demonstracijose 
dalyvauja ir pažangesni baltieji žmonės.

Visur pastebimas naujas, svarbus reiškinys. Senieji 
negrų vadai nebetenka masėse pasitikėjimo. Vis ryškiau 
ir ryškiau pasireiškia jauni žmonės.

Paimkime gal seniausią ir konservatyviškiausią neg
rų organizaciją National Association for the Advance
ment of Colored People (NAACP). Jai vadovauja Roy 
Wilkins. Iki šiol jam sekėsi šią organizaciją sulaikyti 
nuo “kraštutinybės.” Pav., kai dr. Luther Martin King 
griežtai pasmerkė Vietnamo karą ir prezidento Johnso
no užsienio politiką, Mr. Wilkins pasakė, kad jis ir jo 
vadovaujama organizacija laikosi “neutrališkąi.” Girdi, 
mes neprivalome kištis į “politiką.”

Bet šiomis dienomis prieš jį ir jp politiką sukilo tos 
organizacijos jaunimas. Jaunimo vadovybė išleidę pa
reiškimą, kuriame griežtai pasisakoma prieš Wįlkihsą 
ir jo politiką. Negrų organizacijos jaųniiųas pasmerkia 
Vietnamo karą ir reikalauja, kad mūsų vyriausybė pa
sitrauktų iš Vietnamo. Jaunimas užgiria tuos, kurie 
priešinasi ir kovoją prieš karą.

Manoma, kad su šiuo pareiškimu prasidės visose neg
rų organizacijose jaunimo sukilimas prieš senąją vado
vybę, kuri nori eiti senuoju keliu. Jaunintas ręikalauja 
ir ieško naujų kelių laimėjimui pergalės. Turės pasitrauk
ti tie vadai, kurie nenori skaitytis sų naujais kovos rei
kalavimais.

Policija saugos 
traukinius

Chicago, Ill. •— Čikagos 
miesto majoras Daley įsakė, 
kad kiekviename požemi
niame traukinyje turi būti 
policmanas. Sakoma, pože
miniuose traukiniuose vyks
ta kriminalystės — žmonių 
užpuolimai ir apįplešimai.

(Niujorko miestų požemi
niuose ir viršutiniuose trau
kiniuose naktimis taip pat

yra pastatyti policmenai — 
vienas kiekviename trauki
ny. Stotyse taip pat nuolat 
budi policija, ir tai, sakoma, 
sulaiko kriminalysčių plėto
jimąsi.)

Long Island įvairiose vie
tose viena diena auto nelai
mėse užpusti 3 žmonės: 
vienas auto nusirito nuo 
kelįo? kitaą smogė į sunk
vežimį, ą tręčiasis užipušė 
pėstininką ir pabėgo.

LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKIO PASIĘKIMAI 
IR PROBLEMOS

Lietuvos “Valstiečių 
laikraštis” paskelbė platų 
Lietuvos Komunistų Parti
jos pirmojo sekretor i a u s 
Antano Sniečkaus straipsnį 
“Į ekonominių rodiklių ge
rinimo kelią.” Jame sekre
torius plačiai kalba apie 
Lietuvos žemės ūkio laimė
jimus ir kai kurias dar ne
išspręstas problemas. Snieč
kus sako:

Palaipsniui keliant žemdir
bystės kultūrą ir intensyvi
nant gyvulininkystės produk
tų gamybą, dabar pasiekti 
nauji kiekybiniai žemės ūkio 
rodikliai. Tuo pačiu tolesnis 
sėkmingas gamybos vystymas 
reikalauja kokybiškai naujų 
organizavimo ir vadovavimo 
metodų. Pribrendo reikalas 
pereiti prie sudėti n g e s n i o 
darbo. Gili gamybos ekono
minė analizė, ekonominio 
darbo gerinimas betarpiškai 
kolūkiuose ir tarybin i u o s e 
ūkiuose — neatidėliotinas už
davinys. (Remdamiesi mokslo 
žiniomis ir sukauptu prakti
niu patyrimu, dabar turime ne 
tik didinti žemės ūkio pro
duktų gamybą, bet — ir tai 
svarbiausia — vis akty v i a u 
veikti į kokybinius gamybos 
rodiklius. Kaip tik šioje sri
tyje yra daugiausia nepanau
dotų rezervų, kaip tik šiame 
bare laukia dideli darbai.

Mes turime blaiviai ver
tinti savo pasiekimus ir lai
ku daryti reikiamas išvadas...

Dabar respublikoje, kaip 
ir visoje šalyje atliekamas 
ekonominis žemės įvertinimas, 
kurio duomenys bus vieninte
lis ębjektyvus kriterijus moks
liškai reguliuoti žemės ūkio 
ekonomiką, įgyvendinus šią 
priemonę, mūsų žemės ūkiui 
atsivers dar geresni vystymo
si keliai.

Ekonominiam darbui žemės 
ūkyje gerinti dabar skiriame 
daugiau dėmesio. Partinės or
ganizacijos vis dažniau telkia 
dėmesį šiam klausimui, rengia 
ekonomines konf ere n c i j as, 
plečia ekonominį kadrų mo
kymą. Atliekamas tam tikras 
darbas kolūkių ir tarybinių 
ūkių, gamybos specializavimo 
kryptimi, iš esmės užbaigtas 
rajonų išplanavimas. Daug 
padirbta, įdiegiant visuose 
kolūkiuose garantuotą apmo
kėjimą už darbą, ruošiant 
pervesti į visišką ūkiskaitą 
tarybinius ūkius. Visa tai pa
gyvino ekonominį darbą ir 
turi teigiamą įtaką žemės ūkio 
gamybos rodikliams. Ir vis 
dėlto šioje srityje padėtis dar 
toli gražu nepatenkinama.

Sniečkus nurodo, kad 
Lietuvos žemės ūkyje turi 
būti vedama nuolatinė kova 
už savikainos mažinimą ir 
už darbo našumo pakėlimą. 
Tai bene ir bus svarbiausia 
dar pilnai neišspręsta Lie
tuvos žemdirbiams proble
ma.

A. Sniečkus sako:
Visokeriopas žemės ūkio 

produktų gamybos savikainos 
marinimas yra svarbiausias 
tikslas, į kurį' turi būti nu
kreiptos visos mūsų pastan
gos, organizuojant ekonominį 
darbą kolūkiuose ir tarybi- 
piuose ūkiuose.

Kelių ir būdų žemės ūkio 
produktų savikainai mažinti 
turime labai daug, čia nėra 
smulkmenų, kurios nebūtų ver
bos dėmesio ir į kurias būtų 
leistina numoti ranka. Kaip tik 
todėl, kad neretai nekreipia
me dėmesio į vieną ar kitą 
faktorių, vėliau tenka skai
čiuoti nuostolius.

Ypač $vąrbų ir tojiau viso- 
kerįojpai ke|ti žemdirbystės 
kultūros lygį, gepiąu tvarkyti 
gyvulininkystę, plėsti gamy

bos mechanizavimą, ypač gy
vulininkystės fermose, atkak
liai diegti priešakinę žemės 
ūkio kultūrų ir gyvulių augi-, 
nimo tehnolo giją, stiprinti 
materialinį darbuotojų suin
teresuotumą, gerinti darbo or
ganizavimą, įvesti visose ga
mybos šakose griežtą ekono
mijos režimą, kelti žemės ūkio 
darbuotojų kvalifikaciją. Vi
sa tai prisimename dėl to, kad 
šiuose reikaluose yra daug 
rimtų trūkumų.

Štai paimkime darbo orga
nizavimo klausimus.

Nepatenkinamas darbo or
ganizavimas žemės ūkyje — 
viena iš pagrindinių priežas
čių, dėl ko kyla savikaina, 
krinta rentabilumas ir atsi
randa nuostolių. Mokslinis 
darbo organizavin^s žemės 
ūkyje iš esmės dar neįdie
giamas. Ir iš viso daug kur 
vyrauja labai neteisinga pa
žiūra, esą mokslinis darbo or
ganizavimas liečia tik pramo
nę. O juk neišmatuojamai iš
augo žemės ūkio gamybiniai 
pajėgumai. Mūsų kaime tel
kiasi vis daugiau galingos ir 
labai našios žemės ūkio tech
nikos. Kolūkiai bei tarybiniai 
ūkiai — tai stambios įmonės, 
kuriose dirba gausūs darbo 
žmonių kolektyvai. Ir štai vi
sų pirma dėl to, kad dauge
lyje ūkių blogai panaudojama 
technika, nepatenkinamai or
ganizuojamas darbas, daug 
prarandama: nenašiai dirba 
mašinos, o ten, kur galėti] su
sidoroti vienas žmogus, nere
tai dirba keletas. Dėl to ne
pakankamai panaudo j a m o s 
galimybės, kurias turime dar
bo našumui pakelti ir produk
cijos savikainai suma ž i n t i. 
ūkiuose dar . pasitaiko daug 
neapgalvotų technikos perva- 
rinėjimų, prastovėjimų.

Mokslinis darbo organizavir 
mas žemės ūkyje — tai gana- 
sudėtinga problema, kuri iki 
šiol iš esmės dar nepajudin
ta. O išjudinti ją reikia nedel
siant. Tai pirmaeilis mūsų že
mės ūkio mokslo darbuotojų 
ir gamybininkų uždavinys.

Toliau jis nurodo:
Ekonominis darbas •— gana 

sudėtingas ir nelengvas. Jis 
reikalauja daug žinių, aukštos 
kvalifikacijos. Tačiau dabar 
ir jėgos jau ne tos, kokios bu
vo anksčiau. Turime gausų 
žemės ūkio specialistų būrį, 
kuris yra svarbiausias rams
tis, organizuojant žemės ūkio 
gamybą, stiprinant jos ekono
miką, skiepijant visiems žem
dirbiams žemės ūkio ekonomi
kos mokslo žinias. Būtina to
liau tobulinti pačių žemės 
ūkio ekonomikos mokslo ži
nias. Būtina toliau tobulinti 
pačių žemės ūkio specialistų 
ekonominį parengimą, šia 
linkme daug kas daroma, ta
čiau ir toliau reikia aktyvin
ti mūsų pastangas. Reikia sis- 
temongai tyrinėti gamybos 
ekonomiką betarpiškai kiek
viename ūkyje, brigadoje, 
fermoje, tarybinio ūkio sky
riuje, kiekvienam ūk i n i a m 
sprendimui suteikti objektyvų 
mokslinį pagrindą.

Savo įdomų straipsnį apie 
Lietuvos žemės ūkį 'Snieč
kus baigia:

Jubiliejinius metus Tarybų 
Lietuvos žemdirbiai pradėjo 
gerai. Pirmojo pusmečio re
zultatai rodo, kad savo šven
tinius įsipareigojimus jie vyk
do sėkmingai. Partinių ir ta
rybinių organų, ūkių vadovų 
ir žemes ūkio specialistų, vi
sų žemdirbių garbės reikalas 
padaryti viską, kad jubilieji
niai metai taptų nauju žings
niu, vystant žemės ūkį, stipri
nant kolūkių ir tarybinių ūkių 
ekonomiką.

TUŠČIOS JŲ 
PASTANGOS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” vedamajame “Jie ne
gali būti išskirti” sako:

Veiksniai, kur jie bebūtų, 
JAV ar Kanadoj, vis bando 
sukelti opiniją, kad Lietuvos 

žmonės kertasi su politiniais 
veikėjais, gina lietuvybę nuo 
jų. Pasirodžius Kanadoje dau
geliui vizitorių, ypač meni
ninkų, ponai priversti pripa
žinti, kad Lietuvoje kultūra, 
menas aukštai iškilę. Bet, gir
di, tai dėka žmonių “rezisten
cijai,” priešinimuoisi “oku
pantams,” jų sąjungininkams, 
suprask, komunistams.

Tai labai menkavertės, pa
stangos padalyti žmones. Ko
munistai Lietuvoje yra tokie 
pat lietuviai, kaip ir kiti. Jie 
gal dar labiau stengiasi iš
saugoti lietuvybę, lietuviškus 
kultūrinius ir menikus paliki
mus. Jie gynė Lietuvą po ka
ro, jie grumiasi priešakyje 
šiandien už iškėlimą Lietuvos 
visias atžvilgiais. Tarp komu
nistų arba politinių veikėjų 
ir menininkų, mokslininkų, 
žemdirbių ir kitų nėra jokio 
susikirtimo. Jie visi dirba iš 
vieno, kad Lietuva tvirtėtų vi
sais atžvilgiais. Jeigu nebūtų 
buvę politinių vadovų, vei
kiausiai šiandien nebūtų ir 
tokio aukšto kultūrinio, meni
nio ir kitokio pakilimo.

Pernai “Minties” leidykla 
Vilniuje išleido svarbių do
kumentų Povilo Štaro pa
rašytą knygą “Partizaninis 
įudėj imas Lietuvoje”. Ją 
iššsamiai apibūdino R. Mi- 
zara “Laisvėje” ir skaityto
jai su ja susipažino. Tačiau 
kai kuriuos knygoje pateik
tus duomenis verta giliai 
įsisąmoninti, įsidėmėti ir 
atsiminti. Todėl juos, kon
densuotoje formoje, čia pa
teikiu.

Ginkluotų kovos dalyvių 
T. Lietuvoje (partizanų ir 
pogrindininkų) skaičius, 
nuo karo pradžios iki pa
baigos, buvo daugiau kaip 
10,000. Tačiau ne visi jie 
veikė partizaninio centro 
nurodyir kai kurios 
grupės dirbo savistoviai.

Oficialiai centro įregis
truotų kovotojų buvo 9,187.

Vyru 7,335—79.6% 
Moterų 1,852—20.4% 
Tarp jų buvo: 
Darbininkų 3,093—33% 
Valstiečių 2,920—31.8% 
Tarnautojų 2,144—23.3% 
Amžiaus požiūriu: 
18-25 metų 5,420—59% 
26-45 ” 3,151—34%
Virš 45 ” 731—7.9%
Tautybių atžvilgiu: 
Lietuvių 5,770—62.6% 
Rusų 1,891—20.6% 
Žydų 731—7.9%

LAIŠKAI

Lenkų 376—4.1% 
Baltarusių 172—1.8% 
Ukrainiečių 163—1.7%^ 
Kitų 84—1.3% >
Žuvo viso 1,452—15.4%; 
irbininkų žuvo 800, kitų 
irtu paėmus 652.
Iš 92 partizanų būrių va- 

dik buvo 69 lietuviai, 12 ru
si, 4 ukrainiečiai, 4 žydai, 
1 baltarusis, 1 lenkas, 1 
gruzinas.

d

Vadai:

se

A. Sniečkus — Liet uvos 
TSR partizaninio judėjimo 
štabo viršininkas ir Lietu
vos Komunistų partijos CK 

kre torius.
M. šumauskas—Lietuvos

Kom. partijos Šiaurės sri- 
?s pogrindinio komiteto 
kre torius.
G. Zimanas — Liet uvos 
om. partijos Pietų srities 

pogrindinio komiteto sek
retorius.

Iš čia paduotų skaičių 
matome, jog karo metu Lie
tuvoje kovojo partizanų Wi 
pogrindininkų gretose dau- 
g.ausia lietuvių jaunimas, 
Centro ir būrių vadai irgi 
buvo daugiausia lietuvia. 

’aigi partizaninės kovos 
ašta sunkiausia gulė ant 
otuvių pečių; tuomi jie

ti 
sę

n; 
li< 
gkli pelnytai didžiuotis!

Mislinčius

Bethlehem, Pa.

LABAI SVEIKA 
PASTABA .

Vincas Andrulis rašo:
Vi d u r vakarių katalikai šau

kia konferenciją taikos reika
lu. Jie skelbia, kad svarstys 
karo nenloralingumą ir sieksis 
taikos. •

Teologai, filosofai susiburs 
svarstyti karo klausimą.

Kaip pasikeitė gyvenimas! 
“Socialistai” už karą, už žmo
nių žudymą; katalikai prieš 
karą.

Pas mus dar yra žmonių, 
besilaikančių seno požiūrio į 
laisvumą.

Reikia tą pęžiūrį keisti, kaip 
daug kas keičiasi. Vertinkim 
žmones tuo, ką dabar veikia.

New; Yorko Central Par
ke pavojingai primuštasis 
“hippie” atpa ž i n t a s kaip 
Bruce Mantel, 17 metų, iš 
Glen Oaks, Queens. Tėvas 
manęs, kad jo sūnus vasarą 
dirbdavo New Jersey far- 
mose. 0 jo “pačią” — 15 me
tų mergaitę — jos tėvai pa
siėmė namo.

PUIKUS LAIŠKAS
“Laisvės” bendradarbis 

ir darbštus jos platintojas 
prisiuntė laišką, kuris 
skamba:

Waterbury, Conn.
1967 m. rugs. 8 d.

Gerbiama “Laisvės” 
Administracija,

Čia rasite banko čekį už 
$90. Šitie pinigai yra nuo 
Alexo Kidulos, 76 Spring 
St., Union City. Conn.

Rugsėjo 10 dieną jisai mi
nės savo 90-ąjį gimtadienį. 
Dėl to jis aukoja $90 “Lais
vei” palaikyti — po $1 nuo 
kiekvienerių metų. Jis yra 
“Laisvės” skaitytojas.

Su draugiškais 
linkėjimais,

M. Svinkūnienė
Širdingiausiai dėkojame 

draugui Kidulai už taip 
gražią dovaną “Laisvei.” 
Sveikiname Jus, drauge, su 
90-uoju gimtadieniu ir lin
kime geriausios sveikatos ir 
gyventi dar daug daug me
telių.

Taip pat dėkojame drau
gei Svinkūnienei už patar- 
pininkavimą draugui Kidu
lai ir “Laisvei” šiuo svar
biu reikalu.

“L” Administracija

Ąplaikiau ir perskaičiau 
LLD organą “Šviesą” Nr. 
3. nuo 67 iki 96 pusi. Kai 
k ir poetų raštas sunku se
neliams skaityti, kad ir su
gerais akiniais. Rojaus Mi- 
zaros labai įdomus aprafi^- 
m^s apie Vincą Mykolaitį- 
P ritiną/tažyni, kaip Viso-
k e liliputai norėtų velionį 
švietėją Mykolaitį paniekin
ti,

D. M. Šolomskas rašo iš 
a:’abu ir žydų istorijos. La
bai įdomiai, faktais aprašy
ta, yra ir žemėlapis.

Atleisite, aš recenzijos 
nedarau, nes užimtų laik
raštyje perdaug vietos. Tik
tiems, kurie skaitysite “Lai-
svėje” apie LLD, išleidžia
mą literatūrą, pastebiu ma
lonią žinią: Antano Bimbos 
knyga apie tarybų Lietuvą 
jau ruošiama spausdinti, ji 

is duodama nariams. Ti- 
masi ją gauti prieš iy 
etų pabaigų. Atrodo, ,^ad 
e uz ilgo gausime ir Juozo 
laltušio knygą “Tėvų ir 

b rolių takais”.

b 
k 
m 
n

n

z

Lietuvos Ansamblio birbynių kvartetas Expo-67, Montr.

SVAJONĖ
Man visai nesunku 
nukeliauti į tolimą šalį, 
vaikyste vadinamą, 
užliūliuotą lyg fleitų beržo 
lopšy mediniame. (tošelių

Man visai nesunku 
sugrįžti į mėlyną pradmę, 
už horizontų nutolusią, 
ir vaikystę .lyg brangų 

radini 
pamatyti dienų atoluose.

Man visai nesunku... 
Tereikia saulėtą rytą 
parkristi vejon ant nugaros 
ir plaukti akim atidarytom 
tenai, kur iš tolo plūduriuos 
baltas debesio luotas... 
Jis neš į tą šalį mylim®.
Jis mano svajos sugalvotas 
vietoj skraidančio pasakų 

kilimo.
V. Reimeris

Mieli “Laisvės” ir “Vil
ės” skaitytojai, kurie no

rėsite gauti tas knygas ir 
,” o dar ne

sate LLD nariais, pasiųski
te $2 mūsų mielai LLD sek
retorei Ievutei Mizarienei

■ tą literatūrą gausite. Ne
gailėsite. Adresas: 102-02 
iberty Avė., Ozone Park,

ir
s: .į

h
Franas P. Zavis

Washington. — Preziden
tas Johnsonas paskyrė Wal- 
terį E. Washingtoną, negrą, 
Washington© miesto majo
rą. Naujasis majoras — 52 
metų amžiaus vyras.

JAV sostinės Washingto- 
no — gyventojai balsavimo 
Wises neturi. Miestui val
džią skiria JAV preziden
tas. Washington© gyventojų 
daugumą sudaro negrai, • 
tai, matyt, dėl to pwiižh- ' 
tas ir paskyrė negrą mies
to majoru.
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Geležinkelio budėtojo dukros 
garbingas gyveninio kelias
Aš dar tebematau tas gė

les. Iškilmingas baltas ka- 
lijas, kuklias smulkiažiedes 
primules ir dar kažkokias 
siauralapes — mielas ir pa
prastas. Gėlėse visur — ant 
senoviško pianino, marga 
staltiese dengto stalo, tam
saus medžio knygų spintos.

Ir matau tarp gėlių josios 
veidą. Kai sužinojau, jog 
Sofija Bernotienė jau ank
stėliau atšventė dvidešimt

kelią ir j tėvų širdis.
Visos keturios klasės til

po viename kambaryje. 
Mažųjų buvo daugiausia: 
I-II klasių — trys eilės, vy
resniesiems užteko kelių 
suolų.

Sugužėjo mažyliai nagi
nėti, klumpėti, tėvų siūtais, 
persiūtais rūbeliais apreng
ti. Turtingesnės mergaitės 
pūpsojo kaip papūgėlės — 
pirktiniais margaspalviais

šovinistinės nuotaikos, už
nuodyti neapykanta tvaiko, 
vieni neapkentė kitų.

O paskui —• karas. Neį
manomai šaltos klasės, pa
mokos prie rūkstančios ge
ležinės krosnelės, kuriai 
mokinukai, eidami į moky
klą, atsinešdavo po pliaus
ką.

Vilnius, Telšiai, Klaipėda. 
Pokario metais Sofija Ber
notienė taip pat nesirinko 
kur lengviau. Dirbo ten, 
kur jos labiausiai reikėjo. 
Ir visur skleidė šilumą ir 
šviesą: jokia saviveikla ne
apsiėjo be jos, jokie vaka-

Atsisveikinant su draugu

penkerius pedagoginio dar
bo metus, įsivaizdavau se
nyvą moteriškę Ir labai.ap- 
sirikau.

Sakoma, kad mėgiamas 
darbas jaunina žmogų. Tur 
būt. pedagogo darbas labai 
mielas Sofijai Bernotienei 
— ji tokia jauna tarp gėlių!

O metai... taip, jų būta 
nemaža. Vaikystė prabėgo 
«>li nuo Klaipėdos, kurioje 

šiandien gyvena, — Rad- 
llįiliškyje. Geležinkelio bu
dėtojo duktė skubėdavo į 
Šiaulius, mokyklon. Troški
mas mokytis buvo didesnis 
už saldų ryto miegą. Be ga
lo anksti pravažiuodavo 
traukinukas, ir geraširdis 
mašinistas surinkdavo į jį 
geležinkeliečių vaikus. Grį
ždamas iš Šiaulių, tas pats 
traukinukas paberdavo vėl 
juos prie raudono stoties 
mūro.

Josios akys žiūri pro lai
ko užuolaidų tinklą. Aki
mirka aš girdžiu vagonų 
dundėjimą, matau, kaip rie
da pulkas mažylių pro va
gono duris, o išsitempęs 
stoties budėtojas moja pa
vargusia ranka.

^Paskui jis išleidžia dukrą 
į Klaipėdą mokytis “dakta
re”.

Tokie ten ir daktarai — 
paprasčiausia medicinos se
sutė. Mažojoje Lietuvoje 
trūko medicinos darbuoto
jų ir todėl valstybė skatino 
besimokančius. Maitino, 
rengė ir dar kuklią stipen
diją mokėjo.

Tik ne prie to linko So
fijos širdis. Pasilikusi vie
na, vaikščiodavo po kamba
rį, pamokas nematomiems 
vaikams uždavinėdavo, 
šaukdavo prie lentos ir aiš
kindavo jiems, aiškindavo.

Niekam nieko nesakiusi, 
busimoji seselė išlaikė sto
jamuosius egzaminus j 
Klaipėdos pedagoginę mo
kyklą.

į — Nesitikėjau, kad jūs 
tokia spėri, panelė, — pa
sakė medicinos mokyklos 
direktorius.

į' O ji tylėjo, ir iš laimės 
jai alpo širdis — pagaliau 

i svajonė išsipildė — moky
sis ten, kur širdis traukė. 
O po dvejų metų... prasi
dėjo negandai. Tėvukai 
apibarė. Visa vasara pra
ėjo, belaukiant paskyrimo. 
O kai rugsėjo 15-tą atėjo 
raštas, sužinojo, jog skiria
ma mokytojauti į Pumpu
ru.

—Pumpurus, Pumpurus... 
f Kur tie Pumpurai? Kažkur 

Žemaitijoje...,
—Pumpuru ponelė, — iš

leido namiškiai lyg ir pa
šiepdami.

Mokykla buvo vieno val
stiečio name. Gerajame ga
le šeimininkas gyveno, ki

lį tame — Pumpurų pradžios 
. mokykla. Kėksojo didelė 

krosnis, pilkavo lentų grin
dys, nuo lubų biro kalkės. 

' <k><aip ji troško dirbti! 
Į Ieškoti džiaugsmo, pasako- 

tti vaikams apie mokslo 
^ šviesą, per mažuosius rasti

parėdais papuoštos.
Sušaukė jaunoji mokyto

ja susirinkimą. Apie daug 
ką tarėsi su tėvais, o baig
dama paminėjo rūbelius. 
Reikia vaikus gražiau ren
gti, iš to paties galima sko- 
ningiau padaryti. Klausėsi 
žemaičiai ir pritarė.

— Mes irgi norim, kad 
vaikai būtų gražūs. Mums 
tas pats, rudą ar raudoną 
medžiagą pirkti, tik mes 
nežinom...

Taip ji padėjo aprengti 
mergaites kukliomis sukne
lėmis, baltas apykaklaites 
išmokė nusimegzti, daug 
gerų, gražių dalykų pamo
kė.

— Klumpes prie durų pa- 
sidėdavom, švarą palaiky- 
davom,—prisimena S. Ber
notienė.

Kaž kur jos akių kampu
čiuose žydi šypsena. Taip 
šypsosi sodininkai, kai iš
augina naują nematytąvai- 
sių ar gėlę. Ir pedagogai. 
Tikri pedagogai...

... Ketvirtą valandą Ly
duvėnų tiltu prabildėdavo 
automatrica. Tai buvo žen
klas, kad pamokos baigėsi. 
Vaikai rinkdavosi knygas, 
įšokdavo į klumpes ir sku
bėdavo namo.

Susimąstai — dabar kiek
vienas vaikas laikrodį turi, 
o tada vienintelis laikrodis 
— traukinio ūžesys. O kas 
dabar klumpėmis beavi?

Vos atgavus Vilnių, jau
navedžiai Bernotai išvyksta 
į sostinę. Miestas taip pat 
ne pyragais sutiko mokyto
ją. Mieste dar šmirinėjo

rai, geri sumanymai.
Ėjo metai. Kilo naujos mo

kyklos. Ateidavo' ir išeida
vo gyveniman kartos. Šian
dien Sofija Bernotienė — 
Klaipėdos pedagoginės mo
kyklos dėstytoja. Ji Klaipė
dos choreografijos sekcijos 
narė, visų respub 1 i k i n i u 
dainų švenčių komisijos na
rė, ii vadovauja miesto sa- 
viveiklininkams-šokėjams.

— Jau ir amžius nebe tas, 
bet negaliu atsisakyti, — 
aiškina ji. — Juk 30 metų 
aš su tais šokiais...

Mokytoja šypsosi. Aplink 
žiedai. Daug žiedu. Už jos 
darbą, triūsą, meile savo 
profesijai, meilę grožiui, ly- 
dėiusią j% per gyvenimą, 
atiduotą šimtams auklėti
nių.

Rimantas Žilevičius

“Dvikojai termitai”
New Yorko miestinis 

Building Departamentas iš 
Queens gyventojų gavo 
skundų, kad vakarais pas 
namų savininkus vaikšto 
“inspektoriai.” Jie sako ra
dę namuose negerovių ir lėi- 
džią suprasti, kad jie galėtų 
“padėti” negeroves šalinti.

Valdinė įstaiga sako, jog 
tikrųjų inspektorių darbo 
valandos yra 9 iki 5, išsky
rus retkartinius nepapras
tai padėčiai tirti inspekto
rių išsiuntimus.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

==================

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams

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

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

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

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

Bet jaunuolis, turintis “endowment” apdraudą, 
ir už 12 metų po įrašymo į LDS jau turėtų gerą 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, įrašytas 
ant $2,000 sumos, už 12 metų jau turėtų virš $1,000 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigu susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tuos pinigus.

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

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

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers)

104-07 102nd St., Ozone Park, N. Y. 11417

Rugsėjo 1 dieną Lawrence, 
Mass., pasimirė senas laisvie- 
tis, Violetos Taraškienės tė
velis Baltrus Chulada. Jo žen
tas, Al. Taraška, žinomas mū
sų judėjimo veikėjas, kuris 
gyvena Californijoje, negalė
damas atvykti j laidotuves, 
prisiuntė juostelėje kalbą uoš
viui pagerbti. Deja, jo kalba 
laiku laidotuvių nepasiekė. 
Bet ji nėra praradus savo vi
suomeninės reikšmės, todėl 
čia ją ir talpiname.

—Redakcija

Šiandien aš taip labai no
rėjau būti čia su Jumis vi
sais susirinkusiais paskuti
niam liūdnam atsisveikini
mui su buvusiu mūsų visų 
mylimu, gerbiamu, pavyz
dingu lietuvių tautos sūnu
mi; su uoliu rėmėju, palai
kytoju, užtarėju pažangių
jų idėjų, pažangiosios kul
tūros, apšvietos; su tėvu 
puikiai išauklėtų vaikų, su 
vyru, per visą gyvenimą 
puikiai sugyventos, numy
lėtos žmonos, Antosės; su 
prieteliu, bičiuliu mūsų vi
sų — Baltru Chulada!

Bet, dėja, 3,000 mylių to
lis mane skiria nuo šios vie
tos. Į taip trumpą laiką, 
taip ūmai, taip netikėtai 
buvo neįmanoma man ši 
kelionė atlikti be pasiruo
šimo' iš anksto.

Nors per juostelę noriu 
pasakyti savo jausmus įgy
tus per daug metų iš Balt
raus tauraus, naudingo gy
venimo šeimyniniai ir vi
suomeniškai.

Nėra nė abejonės, kad 
nuo pat jaunų dienų Balt
rus buvo varginguose gy
venimo verpetuose Lietuvo
je. Juk prieš 80 metų dar
bo žmogaus, vaikui kitokio 
gyvenimo kaip ir nebuvo 
Lietuvoje.

Be sunkaus, vargingo gy
venimo, tais laikais caro 
valdžia dar buvo uždrau
dusi lietuvių kalba laikraš
čius, knygas, mokyklas, 
kultūrą, apšvietą ir visokį 
veikimą.

Tokiose aplinkose augo 
Baltrus. Tada tokiose ap
linkose augo ko ne visi lie
tuvių tautos sūnūs ir duk
ros.

Baltrus paaugėjęs! arti iki 
20 metų amžiaus, kaip ir 
tūkstančiai kitų Lietuvos 
sūnuj kad nepatekti į caro 
kariuomenę, turėjo apleisti 
tėvynę; atsisveikinti ant 
visada su tėveliais, broliais, 
sesėmis, su bendramečiais, 
bendrametėmis.

Atvažiavęs į Lowell, 
Mass., pradėjo kurti nau
ją, savistovį gyvenimą, šio
je svetimoje šalyje. Kaip ir 
mes visi, taip ir Baltrus, 
naują gyvenimą kūrė iš sa
vo prakaito, pūslėtomis 
rankomis prie paprasčiau
sio, sunkiausio darbo.

Jis čia sukūrė šeimyninį 
gyvenimą. ' čia susilaukė 
šeimos, Čia augino ją, rūpi
nosi ja.

Čia ių jis pats mokėsi 
skaityti, rašyti. Čia gyven
damas pradėjo pažinti dar
bo žmogaus gyvenimą, pra
dėjo atskirti visuomeninius 
skirtumus; pradėjo atrasti 
visuomenines darbininkų 
draugijas, darbininkų laik
raščius, knygas. Čia atsi
vėrė šviesa į aiškesni, tobu
lesnį gyvenimo pažinimą. 
Čia jis pažino, kad darbo 
žmogaus kelias yra—su pa
žanga, į ten, kur draugijos, 
kur darbo žmonių vienybė.

Čia velionis buvo ištiktas 
nelaimės — sužeistas liko. 
Buvo operuotas, bet sveika
ta ant visada liko palauž-

ta. Ir jau negalėjo toliau 
pelnyti sau ir šeimai pra
gyvenimą fabrike. Reikėjo 
ieškotis lengvesnio darbo.

Tada jis įsigijo valgomų 
daiktų krautuvėlę Lowel- 
lyje, o paskui persikėlė į 
Lawrence.

Kaip Lowellyje, taip ir 
Lawrence, velionis krautu
vėje dirbo ilgas valandas — 
po 12, po 15 valandų j die
ną, po 7 dienas į savaitę, 
žmona ir priaugantieji vai
kai jam dalinai gelbėjo. Bet 
visa sunkioji darbo našta 
gulė ant jo pečių ir ant jo 
minčių.

Nors velionis įvertino 
mokslą, nors žinojo ką reiš
kia mokslas gyvenime, nors 
geidė savo vaikus išmoks
linti, atverti jiems duris į 
laimingesnį gyvenimą, bet 
dėl ištekliaus stokos, vyres
niuosius vaikus, dukrą Vio
let ir sūnų Joną neišgalėjo 
aprūpinti aukštuoju moks
lu. Tik jauniausiąjį sūnų 
Edmundą išmokslino iki in
žinieriaus laipsnio.

Nežiūrint į tai, kad ve
lionio gyvenime kelias buvo 
sunkus, pinkliuotas, ne vis
kas klostėsi taip, kaip no
rėta, kaip stengtasi, jis ne
nusivylė. Kuo ilgiau gyve
no, kuo sunkiau grūmėsi su 
gyvenimu, tuo aiškiau paži
no, iš kur kyla skriaudos ir 
nelaimės darboi žmogui, kas 
kaltas už visas skriaudas. 
O jo širdyje vis labiau ir 
labiau augo neapykanta 
tiems, kurie neša skriaudas 
darbo žmogui. Tuo pačiu 
kartu širdyje degė meilė 
tiems, kurie yra skriau
džiami.

Dėl to jis buvo nuolati
nis, uolus rėmėjas, užtarė
jas, ugdytojas darbininkų 
veikimo, darbininkiškos 
spaudos, apšvietos, vieny
bės. Nes pačioje darbo žmo
nijoje jis matė žmonijai 
skaistesnę, laimingesnę at
eiti.

Nors be mokslo augęs, 
mokėjo teisingai pažinti 
žmogaus gyvenimą. Mokėjo 
pasirinkti teisingą visuo
meninį kelią.

Būtų prasižengimas ne
pasakyti, kad velionio myli
ma žmona, Antosė, per vi
są ilgą, pavyzdingą gyveni
mą, ėjo žingsnis žingsnin, 
ranka rankon kartu visuo
meniniais keliais.

O jų dukra Violet Taraš- 
kienė, gilausiai įmatė ir 
pažino savo tėvų širdyse 
besislepiančias visuomeni
nes prakilnias idėjas. Ji 
tas idėjas kuo aukščiausiai 
įvertina, platindama darbi
ninkišką literatūrą, veikda
ma darbininkų draugijose, 
ugdydama jas, populiaruo- 
dama jas, traukdama dar
bininkus į jas. Jos veiklu
mas džiugino abu tėvus, 
džiugina visą pažangiąją 
visuomenę.

Nors krautuvėje pririštas 
ilgas valandas velionis pra
leido, bet atitrūkęs nuo 
krautuvės, nors ir trum
pam laikui, mokėjo liuos- 
laikį praleisti draugijų su
sirinkimuose, arba su žmo
nėmis draugiškai, linksmai.

Jis buvo didelis mylėtojas 
lietuvių liaudies dainų. Juk 
nebuvo tokio pikniko, ku
riame jis būtų buvęs ir ne
dainavęs populiarias daine
les. O aplink jį susirinkęs 
vyrų būrys turavodavo 
jam.

Baltrus buvo nuoširdus 
rėmėjas ir palaikytojas vi
suomeninių reikalų. ' Tuo 
pačiu kartu jis turėjo daug 
asmeninių draugų ir drau-

gių. Jis buvo populiarus, 
visų mylimas.

Bet labiausia jis buvo ne
paprastai geras, rūpestin
gas tėvas savo šeimos. Jis 
savo šeima rūpinos tada, 
kada ji augo, jis ja taip 
pat rūpinos ir tada, kada ji 
jau užaugusi kūrė ir vedė 
savistovį gyvenimą.'

Kuo artimiausią, kuo di
džiausią meilę jis turėjo 
dėl savo šeimos.

Dėl to jis buvo mylimas 
vaikų, mylimas draugų, 
mylimas plačiosios pažan
giosios visuomenės.

Man dar gyvenant Lietu
voje, mano tėvas mirė man 
einant 12-tus metukus. At
važiavęs į Ameriką ir įsi
jungęs į Chuladų šeimą, ne
kartą mąsčiau, kad Baltrus 
yra mano antrasis tėvas.

Lietuvių tauta, velionio 
asmenyje, neteko dar vieno 
susipratusio, 
savo

meilei atsidavusio sūnaus.
Ilsėkis, brangus drauge, 

giminaiti, tėvai, užtarėjau 
skria žmonijos,adžiamos 
prieteliau visų.

Mes visi liūdime tavęs, 
ai jaučiu kaip liūdna, 
skaudi ši valanda yra 
per ilgą gyvenimą nu- 
ai brangiai žmonai, 
motinai, Antosei; ta- 

aikams: Violet, Jonui,

Aiški; 
kaip 
tavo, 
mylėi 
vaikų 
vo v
Edmondui Tavo kitom arti- 
mesn?m ir tolimesnėm gi
minė] n, tavo draugams ir 
daugėms. Tavo mirtis skau
džiai užgavo mus visus.

Linkiu visiem ištvermės 
pergyventi šį neapsakomai 
skaudų gyvenimo laikotar-
pi-

Ta 
po tė 
visuo 
visad 
puoštĮas puikiausiomis gėlė
mis, 
žiom

/o nueitas kelias, kai- 
vo, kaipo vyro, kaipo 

ibienininko pasiliks ant 
los visų atmintyje pa-

nuoširdaus,
tautos ir tautiečių
Tu pavasario jau neapdainuosi,

Nesigėrėsi jo grožybėmis,
Kovūnų pastangų nebeįkai

Ką puošis pergalių did

neužmirštamomis gra- 
s mintimis apie tave.

įuosi, 
ybėm’s.

si,Poezijos posmų neišdėstinė
Nebeįgausi įkvėpimo

Ir mumis dainomis savo nupenėsi 
Iš širdies gilaus sukau pimo.

Mirtis užgesino tavuosius 
Ir tu jau negrįši — negrįš

jausmus, 
pas mus.

Nors gęso, išnyko vilionių 
Bet liko gi žymės, kad tu

sapnai, 
gyvenai.

Tos žymės—ne ledas—neištirps, nepražus. 
Drauguos atminimas paliko gražus.

(Šios eilutės parinktos iš Dagili o ir Jasilionio eilėraščių.)
A. Taraška

Graikijos kalintojams
neramu

Po militarinio perversmo 
Graikijoje jau praėjo dau
giau kaip keturi mėnesiai. 
Užgrobę valdžią generolai 
ir kiti au 
kė sustabdyti Graikijos 
procesą, įtvirtinti šalyje re
akciją, proameriki etišką 
politiką, užtikrinti, kad 
Graikija ir ateityje liktų 
strateginiu N A T O tašku 
pietiniame šios karinės 
grupuotės sparne.

Savo užsibrėžtiems užda
viniams įgyvendinti milita- 
rinė klika (“junta”) grie
bėsi žiauriausių priemonių. 
Tūkst ančiai patriotų su- 
grūsti į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas, daug 
pažangių visuomenės veikė
jų, mokslininkų, menininkų 
persekiojami. Pastar u o j u 
metu suvienytas pasiprieši
nimo nacizmui judėjimo da
lyvis Mikis Teodorakis, ku
ris greta Manolio Glezo yra 
kovojančios Graikijos sim
bolis.

Tačiau, 
žiaurumų, 
Graikijos 
turai nepa 
ga opozicija, kuri tampa 
kaskart vis labiau organi
zuotu pasipriešinimo judėji
mu. Į šį judėjimą įsijun
gia užsienyje gyvenantys 
graikai, ypač jaunimas.

Prie įtemptos vidaus poli
tinės padėties prisideda ir 
ekonominiai sunkumai, ku
riuos pripažįsta net oficia
lieji sluoksniai. Jei iki šiol 
turizmas buvo vienas iš 
svarbiausių pajamų šalti
nių, tai šiemet į Graikiją at
vyko žymiai mažiau svetim
šalių. Šalies ekonominei pa
dėčiai sunkiai atsiliepė pre
kybinių ryšių su socialisti
nėmis šalimis nutraukimas.

yaidzią generol 
ikšti kariškiai šie-

nepaisant visų 
įbauginti liaudies 
fašistinei dikta- 

vyko. Šalyje au-

Iki perversmo 25 procentai 
Graikijos prekių buvo išve
žama 
tybes.

į Rytų Europos vals-

abar vienas neigiamas ’ 
nys — daug prityrusiųreišk: 

ekonomistų ir kitų specia
listų 
An ta 
sybės
sisaki eiti pareigas Nacio- 
nalin 
jo pa 
rolai, 
kėdėse, isakė spausdinti 
banknotus, nesiskaitydami 
su ek

nebedirba savo darbo. 
., nesutikę su vyriau- 
finansine politika, at-

o banko direktorius ir 
vaduotojas, nes gene- 
kurie sėdi aukštose

mominiais dėsniais-..
Jur tos ir politinė padėtis 

nepavydėtina. Stengęsi tap
ti Graikijos lyderiais, aukš- 

karinškiai kaip buvo, 
r liko menka grupele 
eslininkų. Jiems ne-

taip
sąmo 
pavyko įgyvendinti to, ką 
buvo 
šia, j 
tojų
ja Graikijos vyriausybe ne- 
siryž
net Sąjungininkai užsieny
je — jos valdymo priemonės 
tokios žiaurios, jog niekas 
nenori prarasti orumo, ben- 
drada 
ristai

Atė
naujg 
mą,” 
ti ka: 
ji ka

Tačiau
militąrinės klikos pakeiti
mas 
darbe
geroji
pati liaudis paims Graikijos 
vairą

numatę, o, svarbiau- 
ie nesusilaukė gyven- 
pritarimo. Su naują-

a perdaug bičiuliautis

rbiaudamas su tero- 
s.
nuošė kalbama apie 

“valstybinį pervers- 
kurį ruošiasi įvykdy- 
"aliui ištikimi aukštie- 
riškiai.

žinoma, vienos

dta neatneš Graikijos 
žmonėms laisvės ir 

ės. Ateis laikas, kai

į savo rankas.
V. Petkevičienė

v Yorke savoje pre- 
ėje įstaigoje rastas

Ne 
kybin 
mirti tai subadytas Rudolph 
Goldman, 61 metų.
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MISLINčIUS

Šventraščio pateikta istorija
Karalius Saliamonas

XVisos citatos imtos iš
“Šventojo rasto" ^Biblijos) 
Senojo testamento. Visokie 
Karaliai ir visokiais laikais 
buvo ir yra liaudies skriau
dėjai, jos išnaudotojai).

Saliamonas “įsmintinga- 
sis" buvo trecias ir paskuti
nis visos Izraelio tautos ka
ralius. Savo valdymo dienas 
jis pradėjo, kaip ir jo tėvas 
Do Vidas, žudynėmis- Jis, tė
vo įpareigotas, nugalabijo 
seną Kariuomenės vadą Joa- 
bą ir kitus aukštus karališ
kųjų rūmų pareigūnus. Kai 
jo vyresnysis brolis Adoni- 
jas paprašė, kad jam duo
tų į žmonas jo tėvą “šildžiu
sią" Abizagę, tai jis užmu
šė ir jį, o merginą pasiėmė 
į savo haremą.

Saliamonas turėjo 700 
žmonų ir 300 gulovių. Be 
to dar, kaip jis savo psal
mėje giedojo, ir “šiaip mer
gaičių be skaičiaus”. Jo ha
reme buvo moterų iš viso
kių pasaulio kraštų ir tau
tų, nors žydų tikėjimo įsta
tymas griežtai draudžia im
ti žmoną, ar gulovę, iš ki
tos tautos. Įstatymas drau
džia ir daug žmonų turėti. 
Bet karaliai ir kitokie pini
guočiai “dieviško” įstatymo 
nepaiso, kai eina kūno rei
kalų klausimas.

Saliamonas buvo labai 
turtingas. Jam, kaip kad jo 
tėvui, plėšikauti nereikėjo. 
Tik vienu atveju jis savo 
dievui Gabaone paaukojo 
1,000 jaučių, kai jo žmonės 
badavo. Mat, pirma reikėjo 
pasotinti alkaną dievą ir 
kunigus'!

Taigi Saliamonas karalia
vo visam Izraeliui. Jis laikė 
12 viršininkų, kurių vienin
telė užduotis buvo — mais
to sekvestravimas jo na
mams. Biblijoje pasakyta, 
jog “Saliamono gi išlaiky
mui reikėjo kasdien 300 
saikų smulkių miltų, 60 sai
kų paprastų miltų, dešim
ties penėtų jaučių, dvide
šimties jaučių nuo ganyk
los ir 100 avinų, neskaitant 
gaunamų iš medžioklės brie
džių, stirnų, stumbrų, ir pe
nėtų paukščių”.

Tai gigantiškas apetitas! 
Tokiu maisto kiekiu buvo 
galima išmaitinti 14,000 
žmonių.

Jau esame sakę, jog Sa
liamonas paveldėjo iš savo 
“dievobaimingojo” tėvo ka
raliaus Dovido neapsako
mai didelius turtus, kurius 
tas buvo prisigrobęs iš savų 
ir svetimų žmonių. Jis turė
jo kalnus aukso ir sidabro, 
o kitokie turtai buvo irgi 
pasakiškai dideli. Biblijoje 
parašyta, jog “Saliamonas 
turėjo 40,000 pra kartų 
(stainių-tvartų) važiuo j au
tiems arkliams ir 12,000 jo
jamiems. Pašaro jiems pri
statydavo viršminėtieji ka
raliaus viršininkai.” Neblo
gas žirgynas!

Biblija rodo, jog “ketvir
taisiais Saliamono karalia
vimo metais .. .pradėta sta
tyti viešpačiui namus”*) 
kurie buvo “60-čia mastų 
ilgi, 20-čia mastų platūs, 
30-timis mastų aukšti. O 
šventyklos priešakyje buvo 
prieangis 20-čia mastų ilgas 
ir tiek, kiek šventykla, pla
tus.?

Tačiau ištaigiausia šven
tyklos vieta buvo žinynas, 
jos “sankta sanktorium”:

•) Kai kurie tyrinėtojai sako, 
kad Jeruzalės sinagoga buvo pra
dėta statyti 1017 m. prieš mūsų erą, 
o kiti teigia, kad 968-960 m.

“Žinynas buvo 20-čia mastų 
ilgas, 20-čia mastų platus ir 
20-čia mastų aukštas; ji 
aptraukta ir apdengta ty
riausiu auksu.. .Taip pat 
savo namus prieš žinyną jis 
aptraukdino tyriausiu auk
su ir prisagstė auksinėmis 
vinimis juostas. Nieko ne
buvo namuose, kas nebūtų 
buvę aptraukta auksu; tai
gi ir visą žinyno altorių jis 
aptraukdino auksu viduje 
ir lauke. Aukso buvo likto
riai, kandelabrai, menorai, 
cherubinai ir Serafinai... 
Saliamonas padarė šventyk
lai auksinį altorių, auksinį 
stalą padėtinėms aukoms 
sudėti, auksinių žibintuvų 
iš tyro aukso .. .auksinių 
replelių, kibirų, šakučių, 
taurių, gimstu vų ir smilky
tuvų iš tyriausio aukso .. • 
ir šventyklos namų durų 
vašai buvo iš aukso”.

Kokia nematyta ir negir
dėta prabanga! Visur žėrė
jo auksas. Saliamonas val
gė iš auksinių lėkščių, gėrė 
iš auksinių taurių. O jo die
vas juk griežtai buvo įsakęs, 
jog “karalius neturi turėti 
daug aukso ir sidabro”! Si- 
nagogą-šventyklą Saliamo
nas statė septynerius me
tus, o sau namus dar ilgiau 
— net 13 metų. Ir alkani jo 
vergai dirbo nuo tamsos iki 
tamsai už saują rupių mil
tų, kad tik karaliui ir po
nams būtų gera ir gražu, 
kad jie galėtų,aukso lovose 
su gulovėmis voliotis, ger
ti ir lėbauti!

Šventrašty j pasakyta, jog 
Saliamonas buvo labai pa
maldus.- Savo maldose ir 
psalmėse jis kreipdavosi i 
savo pavaldinius šiais žo
džiais: “kad vaikščiotume 
visais jo (dievo) keliais ir 
laikytumėm visus jo palie
pimus, apeigas ir nutari
mus, ką tik yra liepęs mū
sų tėvams”. Religija, prieta
ringumas ir liaudies nemok
šiškumas, aišku, Saliamo
nui padėjo valdyti nusku
rusius bėdžius, dėl to jis ir 
vaidino “d i e vobaimingo” 
monarcho vaidmenį, pats 
tuo netikėdamas (jis tai įro
dė savo nereligingu gyveni
mu).

Baigęs statyti bažnyčią, 
Saliamonas sukvietė visus 
savo kunigus-rabinus ir ku
nigaikščius, karininkus, di
dikus bei valdininkus ir iš
kėlė jiems grandiozinę puo
tą — šventino naują šven
tyklą. Tos orgijos tęsėsi 14 
dienų ir naktų! “Saliamo
nas papjovė dėkojimo au
kas, kurias paaukojo vieš
pačiui, 22,000 jaučių ir 
120,000 avių”. Atrodo, kad 
Jeruzalės šventykla turėjo 
būti didesnė už didžiuosius 
Čikagos “stock j ardus” 
(skerdyklą)! Kraujo ir mė
šlo tvaikas turėjo būti jau
čiamas visoje Palestinoje.

Saliamono sostas buvo 
padirbtas iš dramblio kau
lo ir visas storai aptrauktas 
“labai geltonu auksu”. Sa
liamonu ir jo turtais susi
žavėjo net legendarinė Sa
bos karalienė (etiope). Ji 
su visa karališkąja svita 
atvyko Jeruzalėn ir Salia
monas ją ilgai savo rūmuo
se vaišino...

Kitoje Biblijos vietoje 
skaitome:

“Taigi karalius Saliamo
nas mylėjo daugelį svetim
taučių moterų: ir Faraono 
dukterį, ir maobietes, ir 
idumėjietes, ir herietes, iš 
tų tautų, apie kurias buvo 
viešpats sakęs Izraelio sū

nums: ‘Neįeikite pas jas, 
ir nė vienas iš jų neįeis pas 
jūsiškes, nes jos tikriausiai 
nugręš jūsų širdis, kad sek
tumėte jų dievus’... Kuo
met jis buvo jau pasenęs, 
jo širdis jau buvo pagadin
ta per moteriškes, taip kad 
jis sekė svetimus dievus... 
Saliamonas garbino sido- 
niečių deivę Astartę ir 
amoniečių stabą Moloką... 
Saliamonas pastatė šventy
klą maobiečių stabui Cha- 
mosui kalne.”

Matyt, jog Saliamonas, 
daugybės moterų paveiktas, 
palinko prie stabmeldybės, 
kurios žydai taip neapken
tė. Jis valdė Izraelį 40 me
tų, pasižymėjo didele pra
banga, dideliu moterų skai
čium, gudrumu, godumu ir 
žiaurumu. Jam mirus, į so
stą sėdo jo sūnus Roboa- 
mas. Eiliniai žydai Salia
monu seniai buvo nepaten
kinti ir laukė jo mirties 
kaip išsivadavimo. Jie tikė
jo, kad jo sūnus bus geres
nis valdovas ir kiek pa
lengvins jiems tėvo uždėtą 
naštą. Jie susirinko prie 
Roboamo ir jam sakė: “Ta
vo tėvas uždėjo mums kie- 
čiausį jungą; taigi tu dabar 
sumažink truputį kiečiausį 
tavo tėvo viešpatavimą ir 
sunkiausi jungą, kurį jis 
mums uždėjo, ir mes tau 
tarnausime”. Bet Roboa- 
mas jiems išdidžiai atrėžė: 
“Mano mažiausias pirštas 
storesnis už mano tėvo nu
garą. Taigi, jei mano tė
vas uždėjo jums jungą, tai 
aš dar'pridėsiu prie jūsų 
jungo. Mano tėvas plakė 
jus botagais; aš gi plaksiu 
jus dygliuotais rimbais”.

Žydai sukilo ir jų valsty
bė' skilo į dvi dalis. Dešimt 
Izraelio giminių pasitraukė 
nuo Roboamo ir pasiskyrė 
sau kairalium Jeroboamą, 
kuris įsitvirtino Efraimo 
kalne. Roboamui liko tik 
Judo ir Benjamino gimi
nės. Biblija sako, jog “Ro- 
boamas. atvykęs Jeruzalėn, 
surinko visus Judo namus 
ir Benjamino giminę, 180,- 
000 rinktinių vyrų kovoto
jų, kad jie kariautų prieš 
Izraelio namus ir sugrąžin
tų karalystę Saliamono sū
nui Roboamui.” Tačiau ap- 
sisvarstę, kad anų bus dau
giau, — išsiskirstė. Jerobo- 
amas nuliedino du auksiniu 
veršiu ir tarė savo valdi
niams: “Nebeeikite dau
giau Jeruzalėn;, štai jūsų 
dievai,’Israeli, kurie tave 
išvedė/iš Egipto žemės”.

Tarp Izraelio ir Judo ėjo 
nuolatiniai karai: “Ir buvo 
karas tarp Roboamo ir Je- 
roboamo per visas dienas”. 
Ir viena, ir kita pusė turėjo 
iš eilės po keliolika karalių; 
kai kurie jų valdė labai 
trumpai. Retas kuris jų mi
rė sava mirčia. Dažniausiai 
karalium tapdavo tas, ku
riam pavyko nudobti savo 
pirmtaką. Pav., “pranašo” 
Eliziejaus “pateptas” kaž
koks Jehus užmušė 70 Izra
elio karaliaus Achabaso sū
nų ir pats pasiskelbė kara
lium. Kai tas pats Jehus 
užmušė Judo karalių Ocho- 
ziją, tai pastarojo motina 
A tali ja “pakilo ir užmušė 
visus karališkuosius pali
kuonis” ir pati šešis metus 
karaliavo, kol ją užmušė 
kitas aspirantas ir paėmė 
Judo sostą.

Šios brolžudingos kovos 
metu nusilpo abi žydų vals
tybės. Izraelį nugalėjo Asi- 
rija, kuriai jis turėjo mokė
ti uždėtą duoklę. O kai Iz
raelio karalius Oššė bandė, 
su Egipto pagalba, iš sve
timo jungo išsivad u o t i, 

“idant nebeduotų asiriečių 
karaliui duoklės, kaip pa
prastai darydavo kas metai, 
jis (Asirijos karalius) ap
gulė jį (Oššę) ir surištą 
įmetė į kalėjimą. Jis (Asi
rijos karalius) perėjo visą 
šalį ir, pakilęs į Samariją 
(Izraelio žemę), laikė ją ap
gulęs trejis metus. Devin
tais gi Oššės metais (722 m. 
pr. m. e.) Asiriečių karalius 
paėmė Samariją ir perkėlė 
žydus į Asiriją ir apgyven
dino juos Halo j e ir Habore, 
prie Gozano upės Medų 
(Persijos) miestuose”.

Tai buvo galas Izraelio 
valstybės. Vėliau Asirijos 
karalius Senacheribas ban
dė tolygiu būdu likviduoti 
ir Judo valstybę- Jis jau bu
vo pasiekęs Jeruzalę, bet 
ten jo kariuomenę ištiko 
maras ir jis turėjo trauktis: 
“Taigi aną naktį atsitiko, 
kad viešpaties angelas atė
jo ir paguldė asiriečių sto
vyklose 185,000. O kuomet 
atsikelta išaušus, tai buvo 
tik mirusiųjų lavonai. Ir asi
riečių karalius tuojau pasi
traukė”.

Tačiau atėjo galas ir Ju
do valstybei. Paskutinis jos 
karalius buvo Jošijo sūnus 
Joakimas, kai atėję babilo
niečiai paėmė Jeruzalę, api
plėšė šventyklą ir išsigabe
no pati karalių, su visa, jo 
šeima bei vadus į savo kraš
tą, “palikę tik šalies gyven
tojus beturčius”, o Judo ka
ralium pastatė Joakimo dė
dę Sedekiją. Pagaliau ir tas 
Babilonui nepatiko. Jų ka
ralius Nabukodono soras 
atėjęs su kariuomene api
plėšė miestą, sugriovė sina
gogą, karaliaus rūmus ir 
visą Jeruzalę (558 m. pr. 
m. e.), o gyventojus išsivarė 
į nelaisvę. Judėjoje apsigy
veno chaldieciai. Žydai, ku
riems chaldiečių režimas 
nepatiko, pabėgo į Egiptą.

Buvusį Judo karalių Joa- 
kimą, išbuvusį kalėjime 37 
metus, naujas Babilono ka
ralius Evilmerodakas palei
do ir padarė savo favoritu. 
Varnas varnui akies neker
ta, sako lietuvių patarlė.

SALDŽIŲJŲ
ŠERMUKŠNIŲ DERLIUS

Kaišiadorių vaisme d ž i ų 
medelyne, šešis hekt arus 
užima n č i o j e plantacijoje, 
nuimamas pirmasis saldžių
jų Nežino šermukšnių der
lius.

Nežino šermukšniai malo
naus skonio, labai vitami
ningi. Derlingais metais 
nuo vieno medžio surenka
ma iki 100 kilogramų uogų.

Lietuvos Maisto pramo
nės ministerijoje paruošti 
konfitūrų ir uogienės iš 
saldžiųjų šermukšnių pa
vyzdžiai.

Susitikimas tėvu žemėje
Karštomis liepos dienomis Elektrėnuose susitiko lie

tuviai reemigrantai, grįžę iš įvairių užsienio šalių.

(A. Brazaičio nuotrauka)

Mano įgyti įspūdžiai 
gimtojoj šalelėje Lietuvoj

Po 54-rių metų aplankiau 
savo gimtąją šąli Lietuvą.

Iš Haverhillio į Tarybų 
Lietuvą mes vykome du: 
Mary Kazlauskienė ir aš. 
Prisidėjome prie kitos tu
ristų grupės Bostone ir ta
da visi keliavome. Kelionė 
į abi pusi buvo sėkminga.

Mano kelionės tikslas bu
vo : pasimatyti su seserimis, 
su brolio ir sesers vaikais. 
Viskas pasisekė kuo pui
kiausiai. Jie atvyko iš visos 
plačios Lietuvos: nuo Ra
seinių, nuo Liolių, nuo Kel
mės, iš Kauno — atvyko į 
sostinę Vilnių.

Pasitiko mus Vilniaus ae
rodrome su gyvų gėlių 
puokštėmis ir priėmė mane 
su didžiausiu džiaugsmu, 
nuoširdžiausia meile. Nusi
fotografavome. Po to stalai 
buvo paruošti svečiams ir 
vietiniams, kad vieni ki
tiems palinkėtume viso ge
riausio.

Mano mintyse buvo aplan
kyti veik visą Lietuvą.. Bet 
su visais giminėmis pasima- 
čius, išsišnekėjus, pasirodė, 
kad to nereikės. Giminės pa
rodė tėvų kapų fotonuot
raukas, taip pat ir brolio ir 
man to užteko. Bet mane už
tenkamai išvežiojo ir supa
žindino su padėtimi gerbia
mas Mykolas Daunoravi- 
čius.

Tarsiu kelis žodžius apie 
vietą, kur mes buvome ap
sistoję. Tai “Gintaro” vieš
butis Vilniuje. Jame mus 
apgyvendino kaip turistus. 
Tąi puikus, naujas viešbu
tis, pastatytas tik prieš ke
letą metų. Labai patogus,— 
su visais moderniškais įren
gimais, ir jis stovi labai 
gražioje vietoje.

Kasdien važiuojam ap
žvelgti istorinių vietų. Tai 
patys didieji įdomumai. Bu
vome Paneriuose, Vaikų 
darželiuose; aplankėme Pet
ro Povilo bažnyčią. Buvome 
naujoje Respublikinėje bib
liotekoje.

Aplankėme isto r i n i u s 
Trakus ir saloje besistie
biančią į dangų pilį, kiek 
ten įdomumo!..

Beje, kai tik atvykome į 
Vilnių, pirmiausia jį visa
pusiškai apžvelgėme. Buvo
me senajame Vilniuje pir
miau, paskui naujame.

Vilniečiai klausia mūs: e I
—Kuris jums geriau pa

tinka: senasis ar 'naujasis?
Aš apygarsiai tariau:
—Jei nebūtų buvę senojo, 

taixnebūtų ir naujojo.
Ir pradėjau galvoti: kiek 

mūsų bočiai smegenų ir rau
menų įdėjo miestui statyti, 
gražinti ir jam ginti!. Juk
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priešai Lietuvą nuolat puo
lė, griovė jos miestus ir kai
mus. Tačiau buvo įmonės, 
kurie visa tai gynė, mušė 
priešą, atstatė sugriautas 
miesto dalis. Visa tai pri
mena Gedimino kalno ir jo 
bokšto su tvirtuma įrengi
mas.

Kaip aš džiaugiausi susi
tikęs nuoširdų ir mokytą 
vyrą — Mykolą Daunora- 
vičių. Jis inžinierius, moky
tas, nuoširdus, paprastas ir 
draugiškas. Jis stoja už tai, 
kad kiekvienas Lietuvos gy
ventojas būtų aprūpintas 
geru butu, o susirgęs — ge
rais gydytojais ir tinkama 
vieta ligoninėje. Jis klausė 
manęs:

—Kur norite eiti, ką dau
giau norite pamatyti?

—Būtų gerai,— atsakiau,
—pamatyti tuos naujus, 

dailius gyvenamųjų namų 
pastatus iš vidaus.

Jis visur mane išvedžio
jo, viską aprodė. Nusivedė 
ir į savo butą, pavaišino. 
Jis turi didelę biblioteką, 
daug knygų skaito.

Aplankėme did ž i u 1 e s 
krautuves — pilnas rūbų, 
avalynės; maisto krautuvės 
pilnos maisto. Ir visur daug 
žmonių, kurie visa tai perka.

Baigdamas, primins i u: 
gerai, viską Vilniuje ir ki
tur patyriau, pamačiau, su
pratau už tai, kad, teko su
sitikti su išmintingais, ge
rais žmonėmis.

Atėjo iškeliavimo i na
mus diena; nieko nepada
rysi, reikia grįžti, paliekant 
mielą Lietuvos sostinę Vil
nių. Ir tariau:

—Gyvuok, garbinga s i s 
Vilniau su savo puikiais sta
tytojais, gal daugiau jau ne- 
besimatysime!-.-.

Kaip minėjau, mudu su 
Mary Kazlauskiene iš Ha
verhillio išvykome rug- 
piūčio 2 dieną, o sugrįžome 
atgal rugpiūčio 23 dieną. 
Kelionė buvo sėkminga. M. 
Kazlauskienė taip pat grį
žo linksma.

Walteris Račkauskas 
Haverhill, Mass.

Chester, Pa.
Iš vietines spaudos

Tai vis nauji išradimai! 
Prieš suvirš metus buvo su
rinkti šutnys-vilkai ir išmo
kyti pulti, draskyti žmones. 
Išbandymui, apie 2,000 bu
vo pasiųsti į Vietnamą, kad 
apsaugotų amerikiečius, 
vietnamiečiams patarėjus 
nuo tos mažos šalelės bied- 
nuomenės. Bet šunys nega
lėjo jų apsaugoti.

Dabar skelbiama, jog 
amerikiečiai išbandys Viet
name naują išradimą. Tą 
produktą pils tiesia ant tų 
žmonių žemės ir ant jų pa
čių. Sako, kad taip apipilta 
Vietnamo žemė negalės 
duoti jokio vaisiaus per 
vienerius metus, taigi ir tie 
žmonės palikti išmirimui 
arba pasiduoti mūsų ban- 
kieriams už tuos trupinius- 
kuriuos mūsų turčiai teik
tųsi numesti jiems.

Aš manau, kad ir tie nuo
dai nebus pasekmingi. 
Vietnamo žmonės kariaus 
už savo šalies nepriklauso
mybę ir išsilaisvinimą nuo 
to didelio išnaudojimo. At
eis ta valanda, kad jie atsi
lygins už tuos visus žiauru
mus, nes ta tauta yra pasi-

gus
10
90 metų amžiaus.

Š: ame miestelyj, 26 Spring 
St. gyvena progresyvis žmo- 

Alex Kidula. Rugsėju 
i. šių metų jam suėjįi

is yra gimęs Lietuvoje 
sėjo 10 dieną, 1877 me- 
;, Kateikių kaime, Akme- 

valsčiuje. Tėvai buvo 

rug; 
tais 
nės 
neturtingi, mažažemiai, tu
rėjo tik tris dešimtines že
mės. Jis paaugęs turėjo ei
ti tarnauti pas kitus ganyti
bardą-

Sulaukęs 17 m. amžiaus 
jis paliko savo gimtinį kai
mą ir išvažiavo į Rygą Lat
vijon. Rygoje išgyveno 18 
metų darbdamas visokius
darbus. Ten susipažino su 
Alena Juškaite ir apsivedė.

1913 metais jis paliko Ry
gą ir atvažiavo į Ameriką, 
į Vfaterburio miestą, pas sa- 

brolį su savo žmona ir

bo

am-

vo 
sūhum; kitas sūnus gimė 
Amerikoje. Waterbury dir
bo per 18 metų Trolley Co., 
paskiau Wells Tube Mill Cu 
1951 metais išėjo į pensiją 
turėdamas 73 metus 
žiaus.

Jie užaugino du sūnus 
Ecjmondą ir Viktorą. Ed- 

ndas gyvena Naugatuck, 
nn. Viktoras Waterbury, 
nn.

Kidulas pirmiau per dau- 
į metų gyveno Waterbu- 

, Conn., tik paskiau buvo 
sigyvenęs pas vyresnį sū- 
Naugatuck, Conn. Pagy-

mc
Co
Co

ap 
nų 
vehęs pas sūnų persikėlė gy
venti į Union City. Jo mote- 

mirė apie 10 metų atgal.
Ddbar gyvena vienas, nuo
moja trijų kambarių butą.

s jį viskas namuose su
tvarkyta, švaru ir jis pats 
viską apsidirba, nors jau

•i 90 metų amžiaus y
Mažai yra tokių žmonių, 
ip jis. Labai gero būdo 
ogus ir su visais gražiai 

sugyvena. Niekad nematysi 
pikto ar užsikarsčiavu- 

visuomet draugiškas.

ris

Pa

tu

ka 
žir

jo
šio,
Gal dėl to ir sulaukė ilgo
am

kp. 
gij 
gij

žiaus-
Priklauso prie LLD 28 

ir visuomet lanko drau- 
os susirinkimus. Į drau- 
os parengimus ir savo 

draugus visuomet atsivadi
na. Skaito “Laisvę” nuo to 
laiko, kaip atvyko į šią šalį 

visuomet paremia finan
sai, kiek išgali.

Apvaikščiodamas savo 90 
metų gimtadienį, jis aukąia 
$90.00 “Laisvei”, jos palai
kymui, po vieną dolerį jf^io

ir 
siš

kiekvienų metų.
Ųuo saves aš linkiu jam 

daug daug gimtadieniųda 
sulaukti.

M. Svinkūnienė

ryžusi nusikratyti visas 
svetimų šalių “geradary
bes”. Svetimas jungas labai
sunkus.

sk

12

Ar žinote, kad Literatū
ros Draugijos 6-osios ap- 
„Ij’ities konferencija bus 
spalio (October) 15 dieną, 
12 vai., Klubo svetainėje, 
339 E. 4th St., Chester, m.

Po konferencijos, 4 vai., 
Visi esate 

eciami atsilankyti ir
bus vakarienė.
kv
prašomi atvykti skirtu lai
ku 
mi

, Kviečia apskrities ko
letas.

A. Lipčius

sus irgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”*

Turėkime savo namuose 
knygą: Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje. Parašė' Dr. 
J. Kaškiaučius. Knyga iš 126
puslapių, kaina $1.00.1 -?di 
da ig pagelbės jums staigiai
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MIAMI, FLA
Pas mus Miamyje, kaip 

visoje Floridoje ir kaip 
45 a u g e 1 y j e kitų miestų 
Amerikoje, viešųjų mokyk
lų m o k y t o j ai streikuoja, 
reikalaudami didesnių algų.

Įdomu tai, kad jie savo 
streiko nevadina streiku, 
bet rezignacijomis ir kito
kiais pavadinimais. Jie ti
kina, kad jie streikuoja ne 
tiek dėl algų, kiek dėl 
mokslo pagerinimo.

Pasaulyje dabar, mat, jau 
priimta nevadinti bile veik- 

. los tikruoju jos pavadinimu. 
Biaurus karas Vietname — 
ne karas,, bet demokratijos 
apsaugojimas, kurios ten nė 
su žiburiu nesurasi.

Tie visi kamoflažai tikru
moje yra niekas kitas, kaip 
grynas dolerio klausimas. 
Federaliniai ir valstijiniai 
senatoriai, kongres manai 
be jokio klausimo pasikelia 
sau algas. Tą pati daro ir 
<isi kiti valdiško aparato

Vėlesniais laikais, girdėt, 
iš visų šalies kampų tai po
licijos departamentai, tai 
ugniagesiai, tai ligoninių 
darbuotojai ir daugelis ki
tų streikuoja, šturmuoja, 
reikalaudami daugiau dole
rių. Unijos streikuoja pa
matiniai vis dėl daugiau tų 
dolerių. Vieni streikus lai
mi, kiti ne, bet viso to pa
sekmė — kainos ant kasdie
ninio gyvenimo reikmenų 
kyla kaip ant mielių.

Žmonių santaupos ban
kuose darosi bevertės. Žmo
nių turimos nuosavybės ap
kraunamos valdiškais mo
kesčiais iki konfiskavimo 
laipsnio, ir mes norime ar 
nWorime prisipažinti, bet 
mūsų turtingiausia šalis pa
saulyje, kapitalizmo tvirto
vė, palaipsniui slenka į ban- 
krutą. To pasėkoje — dau
giausia nukentės, supranta
ma, darbininkai.

Niekas, o niekas—nei ka
pitalistai, nei ekonomistai, 
nei valdžia, nei darbinin
kai ar unijos—visai nė gir
dėti nenori, kad padėti al
gų ir kainų problemas ant 
svarstyklių ir sureguliuoti

jas, padaryti balansą tarp 
jų. Kokią mes sistemą tu
rėsime: komunistinę ar ka
pitalistinę, be darbo ir ko- 
operaciojs nei turtai, nei 
gerovė kaip grybai po lie
taus neišdygs. Jungtinių 
Valstijų plačioji visuomenė 
nuo viršaus iki apačios jau 
gyvena prancūzų karalienės 
posakio periodą: “Gerkim, 
ūžkim, bąli avokim, o po 
mūs — tai nors ir tvanas.”

Pastabos iš draugijinių 
santykių

Paprastai, pas mus lietu
vius yra įsigyvenęs supra
timas, kad jeigu jau kas va
dina save pažangiečiu ar
ba. draugija prisilaiko pa- 
žangietiškų idėjų, tai jau 
automatiškai yra krikštija
mi Tarybų Sąjungos arba, 
kaip tūli sako, rusų šalinin
kais. Mes Miamyje turime 
Socialinio Klubo patalpose 
lietuvišką senų žmonių cho
rą, Aidu vadinamą. Jį mo
ko mokytojas B. Nekrašas.

Būdamas profesio n a 1 a s 
muzikas, jis nėra politikas. 
Jis mėgsta dainą ir pats 
prie progos padainuoja, ži
nodamas, kad choriečiai, 
didžiuma jų, save pažangie
čiais vadina, ir norėdamas 
su jais kooperuoti, veda
mas to supratimo, kad jie 
myli tai, kas yra gražaus 
tarybinėje kūryboje, j i s 
kartais padainuoja vieną 
kitą dainelę rusų kalba.

Vėliausiu laiku jis padai
navo “Podmoskovskije ve- 
čera” ir “Večerny zvon.” 
Tie du kūriniai yra maž
daug muzikiniai šedevrai.

Atsirado pas mus būre
lis žmonių, kurie toms dai
noms buvo priešingi, ypatin
gai dėl to, kad jos rusiškos. 
Va, matote, kaip toji teori
ja, kad jeigu jau pažangie
tis, tai ir rusų mylėtojas, 
pati per save subliūško ir 
parodė, kad mūsų pažangie
čiai rusiškos kultūros neap
kenčia daugiau negu pik
čiausi dipukiški erštai.
Ir mes gi vis sakome, kad 

norime tautų sugyvenimo, 
broliškumo ir meilės?

S. Zavis

Phoenix, Arizona
šis tas iš mūsų apylinkės

Čia mirė Anastazija Ma- 
tukienė, sulaukusi 85 metų 
amžiaus, rugpiūčio mėne
syj.

Savo laiku ši moteris la
bai daug atsižymėjo lietuvių 
katalikų tarpe. Ji prisidė
jo su stambiomis aukomis, 
kada buvo steigiama lietu
viška parapija Los Angeles, 
Kalifornijoj, nors ji ten ne
gyveno.

Matukienė atvyko į Ame
riką 1909 metais ir gyveno 
Čikagoje . Atvyko į Phoe
nix prieš apie 13 metų.

Ji palaidota su religinėmis 
apeigomis. Liko brolis R. 
Stasiūnas Phoenixe ir 
seserys Lietuvoje.

pilti ir taip džiūvo per še
šias savaites. Dabar atėjo 
įsakymas iš valdžios farme- 
riams paskleisti svogūnus 
atgal ant dirvos ir aparti 
gilia vaga . O krautuvėse 
svaras svogūnų 11 centų.

S. T. Straukas
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LAWRENCE, MASS. 1
> Mirė I
• BALTRUS CHULADA 1

Reiškiame širdingą užuojautą likusiai žmonai 1 
Antaninai, dukrai Violet ir žentui Alex Taraškams, 1 
San Leandro, Calif.; sūnui John ir žmonai Biru tai, 1 
Lawrence, Mass.; sūnui Edmond ir jo žmonai Bar- 1 
bara, Three Rivers, Mich.; anūkams ir proanū- 1 
kiams; broliui Rapolui Chuladai, No. Miami Beach, I 
Fla.; artimiesiems giminėms ir draugams. 1

M. Balevičius Maple Park B-vė 1
U. J. Kcvell J. A. Kodžiai 1
M. Dvaretskienė P. Milius 1
A. Butėnas J. L. Shųpetriai 1
Janet Monkone A. M. Kazlauskai 1

4 M. C. Markūnai A. W. Račkauskai 1
♦ J. Zinkus J. M. Mijvidai j

P. A. Galiniai A. Dzevenlauskas 1
S. Penkauskienė J. N. Rudžiai 1
P. Lipsevičius M. Melickienė 1
J. Šleivienė T. Tartoms 1
R. Chuladienė A. O. Večkiai 1
A. Kavaliauskas J. M. Petruškevičiai 1
V. Lukauskas M. Buloth 1
E. Repšienė E. Kralikauskienė 1
D. L. Bulaukąi R. J. Niaurai 1
C. Kižiulis P. Žukauskienė 1
S. J. Rainardai L. Trąkimayičius 1
J. S. Skrodis J. Budrevieius 1

m 1 J. J. Gittzus J* Boumila . 1
w E. ir J. Chulada 1

oK' J® 
■ .8.
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Jo-Rugpiūčio 30 d. mirė 
nas Lapickas, sulaukęs 
metų amžiaus. Jonas gimė 
Verkių dvare, prie Vilniaus. 
Jo tėvas buvo kalvis ir iš
mokė savo keturis sūnus to 
amato. Visi sūnūs buvo pa
mokyti — jie kalbėjo ir ra
šė trimis kalbomis: lietuvių 
rusų ir lenkų.

Tarpe 1905 ir 1912 metų, 
visi keturi Lapickai vienas 
po kito atvyko i JAV ir ap
sigyveno DeKalb, Illinois. 
Nors tarp savęs visi broliai 
kalbėdavo lenkiškai ir skai
tė lenkų laikraščius, tarp 
jų ir “Glos Robotnyči,” jie 
vedė žemaites, tris seseris 
ir vieną pusseserę. Gyveno 
neblogai, bet rūpinosi tik 
savais reikalais — nėjo nei 
į bažnyčią, neigi priklausė 
darbininkiškoms organiza
cijoms.

Jonas Lapickas gyveno 
Phoenixe nuo 1961 metų. Jo 
trys broliai per 18 metų vie
nas po kito išmirė, o jis 
jauniausias išgyveno iki 
rugpiūčio 30 d.

Nors Jonas, gyvendamas 
Phoenixe, lankydavosi į ki
tų lietuvių lai d o t u v e s ir 
į šiaip parengimus ateida
vo, bet jis nekalbėjo rožan
čiaus, nėjo į bažnyčią, tai 
jam mirus “dievobaimingi” 
lietuviai nėjo į jo laidotu
ves.

St. Petersburg, Fla.
Pažangiečiai prisimins 
A. Metelionio penkerių 
metų mirties sukaktį

Kelioliką metų šiame 
mieste gyveno visų laiko
mas didžioje pagarboje tau
rus draugas Antanas Mete- 
lionis. Jis buvo geras vie
tos kalb ė t o j a s , religijos 
aiškintojas ir raš y t o j a s. 
Pas mus jo knygos kiekvie
noje pramogoje išstatomos 
žmonėms pasiskaityti, pasi
semti gilesnio žinojimo tiky
bos klausimais. Ir reikia 
priminti, kad daugelis domi
si knygomis, — vieni pasi
skaito vietoje, kiti pasiėmę 
nešasi namo studijuoti.

Šių metų gruodžio 1 d. 
sueis penkeri metai, kai mo
derniškoji transporto maši
na nuskynė Antano gyvybės 
giją. O, kiek daug jo svajo
nėse buvo parašyti vieną ki
tą knygą, bet mirtis užkirto 
tam kelią.

Vėliausiame LLD 45 kuo
pos susirinkime nariai nu
matė reikalą prisiminti An
tano Metelionio penkerių 
metų mirties sukakti su 
ryškia program ėle. Pa
kviesti draugai parašyti iš 
jo nueito gyvenimo, darbuo
tės ir rašybos kelio paskai
tą. Dainos mylėtojai jau 
dabar mokosi dainų tam 
įvykiui vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei. J. P. Stan-

čikas davė pažadą, kad pri
rengs eilėraščius ir jis pats 
juos recituos. Tuo dar kartą 
įvertinsime Metelionio at
liktus pažangos darbus.

Vėliau spaudoje bus pažy
mėta, kurią gruodžio mėne
sio dieną tam reikalui pra
moga bus įvykdyta. Aišku, 
bus ir pietūs, šokiai ir gal 
atsiras kas naujesnio.

Prasidėjo laikraščio “Vil
nies” vajus gavimui naujų 
skaitytojų ir panaujinimui 
senų prenumeratų. Tam 
darbui vajininku išrinktas 
patyręs draugas J. Rūbas. 
“Laisvės” vajininko rinki
mas paliktas sekančiam su
sirinkimui.

Šioje kolonijoje pirmiau 
vajaus darbe ištikimai dir
bo draugas G. Gendrėnas, o 
pereitais metais Wm. Vil- 
kauskas. Kaip būtų gražu, 
kad jiedu jau dabar pradė
tų “Laisvės” skaitytojų rei
kalu giliai susirūpinti.

Susirinkimas numatė rei
kalą šiuo laiku paskirti po 
»gražią pinigišką dovanėlę. 
“Liaudies Balsui” ir “Dar
bui.”

Kuopos narė A. Navicke- 
nė džiaugiasi, kad suprato 
laiku pasiduoti Miami mies
te į ligoninę s u t v a r k y ti 
akies sušlubavimą. Jinai 
sveiksta — net galėjo pasi
rodyti vėliausioje pramogo
je.

Vikutis .

Galvokime, planuokime ir 
duokime “Laisvės” adminis
tracijai patarimų, kaip sėk
mingiau pravesti vajų gavi- 
muo “Laisvei” naujų skaityto-

BALTIMORE, MD.

Mirus

Antaninai Medelienei

MALE and FEMALE 
PRODUCTION WORKERS

Union Shop, .Sickness and Accident B?nefits, $5,000 Insurance, 
Paid Holidays, Paid Vacations, Steady Employment, Swing Shifts 
With Premium Pay for Second and Third Shifts. Female Must 
Be 18 Years of Age or Older.

YANKEE PLASTICS
West Main Street, Ringtown, Pa.

HELP WANTED FEMALE

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

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

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

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

in

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)

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., Princeton. 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)

Help Wanted Male

WELDERS
Assembling mechanics, good pay and 

numerous employee benefits.
_-17 — 724 Jefferson Bldg.,

Phila., Pa. (68-72)
BOX

Long

TRUCK-DRIVERS 

iistance runs. Good working 
conditions.

Call 272-9083 (67-70)

PAPER BOXES
MECHANIC

Excelk nt opportunity for thoroughly 
experienced man. 

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

JE 3-9170. (68-70)

Wanted expd BROILER MAN.

Hours 2 PM to 10 PM 
Top Salary

GI 9-2560 after 2 PM. (68-70)

CARPENTERS Wanted. Wallace 
Engine < 
Long".
ject. Apply at Council Rock High 
School, Swamp Rd., Newton, Pa.

ering and construction Co. 
.erm employment. 2 year pro-

215-968-3964 (68-72)

TOOL & DIE MAKERS
Exp)rienced in Die repair. Perm, 

positicn. Recent rate improvement. 
Paid hospitalization and Life Insur
ance plus other benefits. Apply to— 

NQVO INDUSTRIAL CORP.
idmund & Shelmire Sts., 

Phila., Pa.
qual opportunity employers.

(68-75)
An <•<

Mūsų mieste buvo įkur
tas Lietuvių klubas nuo se
nų laikų ir gyvavo gana 
gražiai kol dipukai nelindo 
į vadovybę.

Jiems “užkariavus” klubo 
valdybą, jie tuojau nugabe
no centrą už 25 mylių nuo 
miesto, pūstynėse, kur ne
galima kitaip privažiuoti 
kaip tik mašina.

Auditorija užprojektuota 
ir sienos pabudavotos, bet 
toliau nieko. Taip ir stovi 
“auditorija” per dau g i a u 
kaip metus.

Šiomis dienomis jau už
dėjo stogą ir prasiskolino 
$1,800. Dabar reikia langų, 
durų ir visokių viduje įtai
symų, ko be 11,000 dolerių 
nebus galima padaryti. Pi
nigų niekas neduoda, nes 
jau ir taip klubas skęsta 
skolose.

Phoenixe gyvuoja LLD 91 
kuopa. Veikiame pagal iš
galę, šiais metais dar ir 
naujų narių gavome.

Arizonoje šiuo laiku jau 
devinta savaitė kaip strei
kuoja rūdos kasėjai ir va
rio, nikelio ir sidabro tir
pyto j ai.

Arizonoje šimtai akrų už
augintų svogūnų liko ant 
lauko pabaigoje birželio mė
nesio nuimti ir į maišus su-

\

Mes reiškiame širdingą užuojautą likusiems 
giliame nuliūdime jos duktė re i Mildai ir žentui 
Lenard Antanaitis, jos seserei Evai Pavilonis, 
Scranton. Pa., broliui Adomui Dranginis, Det
roit, Mich., ir visiems kitiems giminėms ir arti
miesiems.

P. ir P. Kupriai
O. Kučiauskaitė
P. Paserskis
H. Balsienė

J. Deltuva
O. Žemaitienė
J. ir F. Deltuvai
J. ir J. Staniai

Pranešimai
PITTSBURGH, PA.

LLD 87rtos kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 24 d., 3-čią vai. popiet, 
LDS 160 kuopos name, 1317 
Reedsdale St.

Kuopos susirinkimas seniai 
laikytas, todėl yra susi- 
daug svarbių reikalų.

RESSROOM FOREMAN
Tinąlate can and stamping & Un

experienced to supervise in
stallation and operation of new 
depart ments. Consolidated Cork Cor
poration, 287 S. Randolphville rd., 
Piscataway, N. J. (70-73)

ing.

F

IV ALE or FEMALE

COOK

buvo 
dėję 
bu.

J. K. Mažukna,
LLD 87 kp. sekr.

exper-
absolutely necessary. Excellent

be neat appearing, well man-
Call OL 9-7200.

(67-72)

Breąkfast and luncheon, 
ience 
working conditions. Salary optional. 
Must 
nered.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
MIAMI, FLA.

Rugpiūčio 22 sueina dveji metai kai žiaurioji mirtis 
išplėšė mano mylimą gyvenimo draugą

JONĄ ŽEKONĮ
“Mirtis, tai dar neatrastas kontinentas, iš kurio dar 

nei vienas keliauninkas nesugrįžo”
HELEN žEKONIENe

ELIZABEH, N. J.
Du susirinkimai

LDS 33 kuopos ir LLD 
kuopos i 
sekmadienį,
24 d., 408 Court St., 2 valan
dą dieną, į rusų kambariuose.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime turėsi
me išrinkti abiejų organiza
cijų delegatus į apskričių 
konferencijas. Yra keletas ir 
kitų

MOTEL ROOM CLERK
Neat appearing, polite and exp’d 

persori 
ditions, 
ment.

nel pref. Good working con- 
possibilities for advance- 

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

DORCHESTER, MASS.

Liūdna Sukaktis

Antanas Kavoliūnas
Mirė rugsėjo 15, 1961

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimų 
tėvelį. Mes visuomet prisimename tą dieną su 
dideliu širdies skausmu, nors jau 6 metai suė
jo, kai mus palikai, brangus tėveli.

Duktė Julė
Sūnus Viktorą^

54
isusirinkimaj įvyks

rugsėjo (Sept.)

reikalų apsvarstyti.
Kviečia Valdyba
(70-71

val-

Japonų valdžia 
susirūpino

Tokio. — Japonijos 
džia buvo sušaukusi nepap
rastą posėdi, kuriame svar
stė padėtį Kinijoje.

Pastaruoju metu iš Kini
jos buvo išvyti trys Japo
nijos laikraštininkai už tai, 
kad jie nepalankiai praneš- 
dinėjo savo spaudai apie 
“kultūrinę revoliuciją”, ku
ri gina Mao Tse-tungą.

Japonijos valdžia tarėsi, 
ką darys, jei kinai išvys iš 
Pekino paskutinius japonų 
korespondentus.

LOCAL ELECTRONICS FIRM
Requires — 1 senior test technician 
familiir with gyros, turn and bank 

fuel| flow and general Aircraft 
instruments.

609-662 — 3031. MR. CONE 
(69-70)

Phone

MECHANIC—req experience 
end men, on wheel balance,

AUTO 
front 
alignment, ball joints etc, 40 hr. 
week, 
all be
EM 5-2000. Ask for Joe Dūlini.

good working conditions with 
nefits. Call Randolph Chcv.

(69-81)

ATTENTION
COUPLE to operate Rest Home, 

in private apartment. Salary 
Call or

PO Box 298, Atlantic City 
609-641-5729. . (70-73)

Sleep
to cowmen, with ability, 
write
N. J.

FOR RENT

. FOR RENT. Academy Road 
DuLuxe 2 bedroom twin dup- 
pt. Private garage with inside

APTS 
area, 
lex A | 
acces|. Modern kit/disp. and eye-level 
oven, bsnuit for laundry. $110 00.

OR 3-6367. (68-72)

Jamaica vakarinė vidu- 
mokykla dar imarinė

nori|nčius įstoti. Registra
cija 
St. :

vakarais 7:15 vai., 168 
r Gothic Drive.
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Streikas ar ne streikas—
mokykios neveikia!

Apie 50,000 Niujorko
miesto mokytojų nusitarė 
griežtai reikalauti tūlų mo
kyklose reformų, taip pat— 
pakelti jiems algas.

Mokytojai priklauso mo
kytojų unijai — United Tea
chers Federation. Unijos 
prezidentas — Albert Shan- 
ker.

Mokytojai yra miesto 
samdiniai. Jų bosas—Board 
of Education (švietimo ta
ryba), o tarybos bosas—aiš
ku, miesto majoras Lindsey 
ir miesto taryba.

Yra išleistas t. v. Taylor 
įstatymas. Einant juo, joks 
miesto tarnautojas ar dar
bininkas neturįs teisės 
streikuoti. Kas tą įstatymą 
sulaužys, bus baudžiamas.

Mokytojai tai gerai žino. 
Dėl to jie pasakė: mes ne
streikuosime, o rezignuosi
me — pasitrauksime iš vie
tų.

Tarėsi mokytojai su švie
timo taryba ne vieną kartą, 
bet prieiti išvados, kuri bū
tų abiem pusėm gera, ne
priėjo. Švietimo taryba pa
sakė: Mes kreipsimės į teis
mą, kad jis uždraustų mo
kytojams streikuoti. Teis
mas tai ir padarė. Bet mo
kytojai atsako: mes nestrei
kuojame, o rezignuojame, 
atsistatydiname.
Pirmadienis, rugsėjo 11 d.
Miestavos mokyklos atida

rytos. Bet apie 80 procentų 
mokytojų nepasirodo tarny
bon.

Arti “Laisvės” leidyklos 
yra John Adams vardo vi
durinė mokykla. Ankstūjį 
rytą einu stebėti, kas ten 
bus. Ties kiekvienomis mo- 
kyklos durimis — pikietuo- 
tojai su iškabomis: “Mes 
norime geresnės sistemos 
mokyklose”, ir panašiomis. 
Aplinkui pilna policijos.

Moksleiviai vieni įeina į 
mokyklą, kiti išeina: nėra 
tvarkos, nėra kas juos mo
ko.

Kitą rytą nuvykau i pra
džios mokyklą, taip pat ne
toli esančią nuo “Laisvės” 
leidyklos. Čia tas pats: Mo
kytojai pikietuo j a mokyk
las, vaikučių pilna. Tūlus jų

Kaltina motiną 
vaiky nužudymu

motinos atvedusios laiko 
gatvėje už rankelių ir ste
bi, kas bus.

Vieni vaikai įeina į mo
kyklos sales, pabūva kiek 
tiek ir grįžta: nėra kas juos 
moko, kas veda, tvarką. 
Taip, šen ir ten atsiranda 
mokytojų, kurie atsisakė 
“rezignuoti”, bet toli gražu 
jų nėra užtenkamai, kad ga
lėtų visus vaikus mokyti.

Tai buvo ir trečiadienį.
Šie žodžiai rašomi trečia

dienio popietę. Aišku, nėra 
tikrų duomenų apie tai, kas 
bus toliau, kaip bus ketvir
tadieni, penktadienį. Gal 
įvyks taika, o gal miesto 
pareigūnai ryšis laikytis, 
neatsižvelgiant į visą reika
lą. O kaip su mokytojais? 
Sako, jie kovos, kol laimės, 
kol jų reikalavimai bus iš
pildyti.

Be pakėlimo jiems algų, 
mokytojai reikalauja, kad 
būtų klasės vaikų skaičius 
sumažintas. Sako, argi ga
lima dorai vaikus mokyti, 
kai jų klasėje yra apie 70 
ar daugiau?

Daugiau kaip vienas mi
lijonas vaikų laukia, pašau
kimo į miestavas mokyklas.

Apie tai, kaip bus toliau, 
pranešime vėliau.

Ns

AUKŠTAI SIEKIĄS 
KENKĖJAS

New Yorko Empire State 
pastate veikiančios WBAI 
(FM) radijo stoties vedė
jai sako, kad kas nors buvo 
slapta įsigavęs į transliavi
mo patalpas ir sugadino 
aparatūrą. Dėl to sekma
dienį turėjo laikinai nu
traukti transliavimą.

Kambarys yra pastato 
81-ajame aukšte. Transliuo
ja vientisai per 20 valandų. 
Sakoma, kad stotis priima 
visokius pasiskelbimus, lei
džia įvairias palitines pa
žiūras reikšti.

Brooklyne gaudyme auto
mobilių vagies dalyvavo 30 
policininkų, tiesiai ir kryž
mai apsukaliota 27 blokai. 
Pagaliau, įtartuosius suga
vo, vieną jau pašautą. Su
žeistas praeivis ir du poli
cininkai.

New York. — Policija su
areštavo 29 metų amžiaus 

. Alice Crimmins, kaltindama, 
kad ji prieš dvejus metus 
nužudė savo du vaikus, Ali
ce Marie — 4 metų amžiaus 
ir Edmundą — 5.

Crimmins gyvena Queense. 
Jos vaikai buvo nužudyti 
prieš dvejus metus, ir per 
tą laiką policija tyrinėjo, 
kol “surado siūlo galą”.

Sakoma, tūla moteriškė 
policijai liudijo apie Mrs. 
Crimmins nužudymo aktą; 
jai padėjęs kaž koks kitas 
vyriškis. Suimtoji įkaitinta 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėje ir paleista po $25,000 
belą. į i njf *|

Dr. P. Gustaitis
Išvyko atostogoms

LDS daktaras kvotėjas 
Petras Gustaitis šiomis die
nomis išvyko atostogoms į 
Catskill kalnus. Grįš spa
lio pradžioje.
. . . Rep.

Jos patenkintos kelione 
j Taryby Lietuvą
Praėjusį antradienį mū

sų LLD 185 kuopos susirin
kime mūsų narė Šukaitienė, 
brooklynietė, trumpai pa
pasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės i Tarybų Lietuvą. 
Ji labai džiaugiasi turėjusi 
progą aplankyti tėvų žemę 
ir pasimatyti su savo gimi
nėmis ir artimaisiais. O tre
čiadienį LDS, 13 kuopos su
sirinkime mes turėjome 
progą išgirsti žiupsnelį įdo
mių įspūdžių iš mūsų na
rės Helenos Jeskevičiūtės. 
Abidvi jos buvo į Lietuvą 
nu vykusios su trečiąja gru
pe. Helena taip pat džiau
giasi atlikus šią įdomią ke
lionę.

Kaip žinia, šiemet buvo 
amerikiečiams smarkiai ap
ribotos lankymosi Lietu
voje sąlygos. Tai pastebėjo 
ir abidvi turistės. Bet jos 
supranta, kad tie apriboji
mai parėjo nuo labai pablo
gėjusių santykių tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos, todėl nesiskundė. 
Abidvi išreiškė troškimą, 
kad ateityje, kitais metais, 
situacija pasikeis. Jos pa
tenkintos kelione ir tuo, ką 
Lietuvoje lankyda m o s i o s 
matė ir išgyveno.

Rep. .

Jaunimas reikalauja 
darbo

Senojo N. Y. miesto ra
jono — Lower East Side — 
jaunimas buvo organizuotai 
nuvykęs į City Hali reika
lauti darbų. Apie 150 jaunų 
žmonių, daugiausiai negrų 
ir puertorikiečių, maršavo 
prie City Hali šaukdami: 
“We want jobs”.

Jaunimas atsinešė 700 pa
rašų po peticija, kuria pra
šoma buvusius vasarinius 
darbus varguomenės apgy
ventose srityse palikti pas
toviais darbais. Miesto val
džia, dėl stokos pinigų, pla
nuoja iš 1,100 tų darbų pa
likti tik 40, o kitus panai
kinti.

Pareigūnams nieko viltin
go nepažadėjus, grupė ban
dė sėdėjimu gauti daugiau 
dėmesio. Bandant įsiveržti 
i vidų, vienas demonstran
tas areštuotas, keli sužeisti.

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako treji metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė

jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis
prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš
gelbėti arba tas kan
čias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

Mes jį pagerbiami tebebūdami dalyviais tų 
veiksmų, kuriuos jis brangino ir savu laiku į juos 
daug širdies ir jėgų įdėjo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

Sidabrinės sukakties

Aido choras rengiasi pa
gerbti aidiečius Nellie ir 
Povilą Ventus, kurie labai 
daug nusipelnę mūsų pa
žangiojoje kultūrinėje vei
kloje, o be to, šiemet juodu 
švenčia savo sidabrinę ve
dybų sukaktį.

Juodu daug vaidino ne tik 
Aido choro operetėse, bet 
ir daugelyje Liaudies Teat
ro perstatytų veikalų. Juo
du priklauso prie pažangių
jų organizacijų ir neatsisa
ko nuo darbų; vienokioje 
ar kitokioje formoje, jie vi
suomet pirmutiniai pagel
bėti.

Nellie Ventienė
Aido choro solistė

Aido choras nuoširdžiai 
prašo visus atsilankyti į 
draugų Ventų pagerbimo 
balių, kuris įvyks šio mėne
sio 23 dieną (šeštadienį), 5 
vai. vakare, Laisvės salėje.

Bilietus galima gauti pas 
aidiečius ir Laisvės raštinė
je. Kaina 5 dol. asmeniui.

H. F.

Paveikslai iš Expo-67
Lietuvių moterų klubas 

suruošė paveikslų parody
mą. Jos pakvietė Joną Siur- 
bą parodyti paveikslus, ku
riuos jis pagamino lankyda
masis Montrealyje Expo-67.

Rugsėjo 9-os vakare klu- 
bietės, lydimos savo vyrų, 
atvyko į J. B r u č o svetai
nę pasižiūrėti nuotraukų 
(slides).

J. Siurba pagamino daug 
paveikslų iš visos parodos, 
tačiau didesnę paveikslų da
li parodė iš Tarybų Sąjun
gos paviljono, ypatingai 
gražių iš birželio 23-os Lie
tuvių dienos. Tobulai nufo
tografuoti Lietuvos daini
ninkai, šokėjai ir kiti meni
ninkai. Įdomu buvo pasižiū
rėti.

Reikia pasakyti, kad J. 
Siurbos daug pasiaukota 
šioje srityje. jMoterų klu
bas taria ačiū jam už pro
gramą.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
zarienė trumpai pakalbėjo 
apie to vakaro parengimą 
ir apie klubo veiklą. Ragino 
moteris, kurios dar ne-klu- 
bietės, įstoti į mūsų gretas.

Parengime susipažinau su 
Onute Tučaite. Tai maloni, 
draugiška lietuvaitė, atvy
kusi iš Klaipėdos pas savo 
tetą Oną Janušienę, gyve
nančią New Yorko miesto 
dalyje Woodhavene. Ji ma
no čia pasisvečiuoti du mė
nesius. Geriausios tau sėk
mės, Onute!

V. B. .

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

.2. ...---------------------------------------------------------- —-................. .

, RICHMOND HILL, N. Y. < \ .

FRANK YAKSTIS
mirė rugsėjo 2, 1967

Staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo jauną malonų 
vyrą, kuris'tiek daug žadėjo atlikti visuomeninėje dir
voje.

Liūdėdami jo, reiškiame giliausią užuojautą žmonai 
Anne, motinai Marcelei, broliui Antanui, dėdei Pranui 
.ir visiems velionio artimiesiems giminėms ir draugams.

Walteris ir Brone Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Pranui Yakščiui
reiškiame jam pagarbą ir užuojautą likusiai jo 

žmonai Annai, motinai, broliui ir dėdei Yakščiui.

L.L.D. 185 Kuopa

IN MEMORIUM

FRANK YAKSTIS
Died September 2, 1967 

Richmond Hill, N. Y.
At times like this words seem to be
Such empty, futile things,
So powerless to express the thoughts
A message like this brings, 

i” But still perhaps you’ll understand
What words can never say
And know the sympathy that goes 
To you and yours today.

My deepest sympathy to Frank’s widow 
Anne, his Mother Mrs. Marcella Yakstis, his 
brother Anthony Yakstis and his family, his 
Uncle Frank Yakstis, and to all his other rela
tives and friends.

—WILLIAM A. MALIN 
Brooklyn, N. Y

Artėja subway streiko Parengimu kalendorius 
dvimetinė sukaktis

Newyorkieciai dar nepa
miršo nepageidaujamai ilgų 
1966 metų sausio 1-13 die
nomis pasivaikščiojimų.

Neužmiršo savo streiko ir 
unija. Transportininkų uni
jos prezidentas Matthew 
Guinan sako, jog unija jau 
turi paruošusi savo reika
lavimus ir juos Transit au
toritetui įteiks bile dieną. 
Esamoji dvimetinė sutartis 
baigsis gruodžio 31 d.

Unija reikalaus 30% dau
giau mokesčio. 3 0 valandų 
savaitės vieton dabartinių 
40 valandų- pusės algos su
moje pensijos po 20 išdirb
tų metų ir pridėti pabran
gusio pragyvenimo priedą 
tiems, kurie yra jau išėję 
į pensiją.

Transit autoritetas sako, 
jog darbininkų dabartinis 
uždarbis siekiąs $3.62 už 
valandą average (imant vi
sus bendrai). Unija sako, 
kad tas skaičius išpūstas.

Apskaičiuojama, kad pa
tenkinimas transportininkų 
pareikalautų iš miesto iždo 
600 milijonų dolerių dau
giau, negu dabar išmoka
ma.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 20 d., 

7 vai. vakare įvyks pirmas 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas po trijų 
mėnesių atostogų.

Dalyvaukime visos. Pra
dėsime sezoną su skaitlingu 
mitingu, tai bus inspiraci
ja ir būsimiems mitingams 
lankyti juos ir veikti klubo 
labui.
. Teko nugirsti, kad ruošia
mos vaišės
sužinosime suėję į mitingą

Valdyba

bet apie tai

“Workerio” parengimas
' Spalio 8 d. Roosevelt Ko
telyje įvyks laikra š č i o 
“Workerio” metinis paren
gimas, kuriame tikimasi ir 
lietuvių nemažai dalyvau-

New Yorko valstijos iž
dininkas A. Levitt sako, 
kad taksai ateina mažesnė
mis sumomis, negu buvo 
numatyta. Neužteksią biu
džetui suvesti.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais> 

vės salėje, Ozone Parke, jk

Spalio 15 d.
Pietūs “Laisvės” salėje, 
ngia A., Bimbos pilietybei 
n t i komitetas atžymėji- 

mųi bylos laimėjimo ir už- 
gimui savo veiklos.

Re

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey.

Spalio 29 d. LDS 3 Aps- 
nties konferencija, Liet, 

klubo salėje. 17 Ann Street, 
Harrison, N. J.

Lapkričio 19 d.
Visų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šomi būti veikliais dalyviai^

PARDAVIMAI
Parduodame 8 šeimynų namą. 

Gerame stovyje. Arti transportaci
jų. Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimoje. leigos per metus $5,000, iš
eigų $1,500. Ridgewoode apylinkėje. 
Dėl daugiau informacijų prašome 
kreiptis pas LK. MI 1-6887.

(69-72)

PARSIDUODA 8 šeimynų namas. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
mirties. įneša $5,000 j melus. Išlai
dų $1,500. Arti transportacijų.

Del informacijų skambinkite — 
VI 3-6545.

“LAISVĖ” KONCERTAS

šiemet Įvyks
LAPKRIČIO 12 D.

(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. 'popiet 
Įžanga $1.50 asmeniui 

(Taksai įskaityti)

Times Square srityje 
sprogo 12 colių pločio vamz
dis kuriuomi buvo tiekiama 
garas, karštas vanduo ir 
šaldymas septyniems dide
liems pastatams. Iššovęs į 
orą 100 pėdų geizeris aikš
tę apmiglavo. .7

OF LIETUVIŲ KALBA 
Didelis Pasirinkimas Ęnygų, Plokštelių, 

Žurnalų, La kraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėliausia gautos, dalis sąrašo:
Janonis — Pūslėtoms rankoms
Martinaitis M. — Debesų liepti.is. 80 p., 1966. — Kaina 50c 
Mieželaitis E. — Naktiniai drugį ii. Monologas. 1966. Kaina $1.25 
Posmys Z. — Keleivė. 198 p., 1966. —
Dostoievsky F.— Nusikaltimas ir bausmė. 2 tomai. Kaina $2.50

.236 p., 1966. — Kaina 85c

Kaina $1.00

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

Kraujas ir pelenai — J. Marcinkevičiaus 10 veiksmų veikalas.
Muzika J. Indra. (Liet, dramos teatras),
3 plokštelė f setas) 10 colių. Kaina — — — — — $^5 

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštus—lietuvių kalboj, 10 colių. $2.75 J 
Lietuviška Muzika. M. K- Čiurlionio, " 

Tarybų Lietuvos valst. Kvartet 
Lietuviškos liaudies dainos. Liet. Ra< 

vadovaujamas J. Gaižausko.
Liet, plokštelės vaikams. 8 dainelės va
Liet. Įvairumo Orkestrą. Plokštelė ’ 
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokštei 
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų Įmygu ir plokštelių katalogo.

Kvartetas C. Minor, 
as 10 colių — — 

dio ir kaimo choras, 
10 colių — — — 
1 kams. V. Vaumilas, 7 col. 1.25 
•r colių — — — — 1.25 

10 colių. — — — 2.75

2.75

2.75

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

dėl mūsų periodinio kaltalogo.
Užsisakykite per laiškus arba

Mūsų KRAUTUVES VALANDOS:
ateikite ir pasirinkite.

Antrad., pirmad. iki penktad., 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtad. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v., 

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