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KRISLAI
Pasaulinio karo pavojus 
Pekino valdovu avantiūros 
Religija kenkia vienybei 
Pasaulyje 2,796 kalbos 
Gėda rasistams unijose

— J. Gasiūnas —

šiuo metu pasaulinio karo 
pavojus smarkiai padidėjo su 
Kinijos provokacijomis prieš 
Tarvbu Sąjungą.

•’•Vietname karas tebėra ne
baigtas. Arabų ir Izraelio 
nuolatiniai susikirtimai veda 
prie naujo konflikto. Jung
tinių Valstijų branduolinių 
biologinių ir chemik a 1 i n i ų 
ginklų sandėliai Vakarų Vo
kietijoje šaltojo karo įtemptą 
padėti smarkiai kaitina. Prez 
Nixono pasižadėjimai Tailan
de veda prie antrojo Vietna
mo karo.

Sunku pasakyti, kas iš te 
visko gali būti. Baisu, kad 
vieną gražią dieną neprasi
dėtų termo - branduolinis ka
ras, kuris gali apimti visą pa
sauli.

Pekino valdovai nieko ne- 
pais y d a m i ruošiasi visuoti
niam karui. Mobi 1 i z u o j a 
jaunimą statyti tvirtoves 
Td^ybų Sąjungos pasienyje. 
lwošia jaunimą karui. Nuo
lat ištinka per rubežių įsiver
žimai į tarybinę teritoriją.

Tarybų Sąjunga daug kartų 
pareiškė, kad ji nenori jokių 
susikirtimu su Kinija. Ji no
ri draugiško sugyvenimo. Ji 
nenori nei vieno Kinijos že
mės colio, bet ir savo žemės 
neužleis kiniečiams, kurie 
nuolat veržiasi į tarybinę že
me.

Kompartijas organas “Prav
da” rašo, kad Pekino valdo
vai, jeigu nenurims, gali iš
provokuoti karą su Tarybų 
Sąjungą, o tuomet toks karas 
tikrai virstu į pasaulinį karą, 
kuris apimtų visus kontinen
tus.

Amerikos Legijono nacio
nalinė konvencija priėmė ka- 
rnjpą rezoliuciją, raginančią 
prėz. Nixoną nemažinti kari
niu jėgų Vietname, bet tvir
tinti jas ir kariauti iki “pil
nos pergalės.”

Legionierių vadovams, tur
būt, visai neapeina, kad Viet
namo karas su “pilna perga
le” sudaro pasaulinio karo 
pavojų.
^Amerikos gyventojų didelė 
dauguma, žinoma, tam visai 
nepritaria. Ji nori dabar baig
ti karą Vietname. Masinė 
kova prieš karą turės smar
kiai padidėti.

Airijos respublika buvo pa
skelbta 1916 m. Anglijos 
okupacija turėjo baigtis. Bet 
Šiaurės Airija paisdliko Ang
lijos kontrolėje.

Visą laiką Šiaurės Airijos 
katalikai kovojo už šiaurės 
Airijos prijungimą prie Airi
jos respublikos. Bet protes
tantai, turėdami daugumą savo 
pusėje, tam priešinasi. Kai 
šiuo metu kovos tarp katalikų 
ir protestantų paaštrėjo, An
glijos armija okupavo svar
biausius Š. Airijos miestu®.

Skirtingas airių tikėjimas, 
matyt, neleidžia susi

jungti į vieną valstybę Airi
ją respubliką, turinčią arti 
tm milijonus gyventojų, ir 
Šiaurės Airiją, turinčią apie

-•w‘

Libijoje paskelbta 
respublika

Beirutas, Lebanonas.—Li
bijos monarchija panaikin
ta, karalius Idris neteko 
sosto, besigydydamas Tur
kijos kurorte, kasdien išleis
damas apie po $1,000, turė
damas 32 patarnautojus.

Naujoji revoliucinė val
džia paskelbė Libijoje socia
listinę respubliką. Pervers
mas pravestas ramiai, be jo
kio pasipriešinimo iš mo

narchist!.] ir kitų reakcionie
rių pusės.

Libija turi mažiau kaip 
du milijonus gyventojų 679, 
358 ketvirtainių mylių teri
torijoje. Naujas jos vardas: 
Libijos Arabų Respublika.

Libijoje šiuo metu yra 
apie 10,000 amerikiečių, ku
rie daugiausia dirba prie 
aliejaus išgavimo.

Jungi. Valstijų Komunistų 
Partija gimė kovose

1919 m. rugsėjo 1 d. (La
bor Day) gimė Jungtinių 
Valstijų Komunistų Patrija. 
Jos vyriausiu vadovu tuo
met buvo Charles Ruthen* 
bergas, išrinktas generali
niu sekretorium.

Socialistų Partijoje susi
daręs kairysis sparnas ko
voje prieš pirmąjį pasaulio 
imperialistinį karą ga v o 
pritarimą daugumoje parti

jos narių. Chicagoje įvykęs 
kairiojo sparno suvažiavi
mas sukūrė Komunistų 
Partiją, kuri ir dabar tęsia 
tas pačias kairiojo sparno 
kovų tradicijas.

Dabar Komunistų Partija 
mini savo gimtadienio 50 
metų sukaktį, įsijungusi ' 
kovą prieš karą Vietname, 
į kovą už liaudies reikalus.

Skaičiavime mašinos “Vilnius” plačiai naudojamos 
buhalterinei apskaitai. M. Baranausko nuotr.

K4BLEGR4MOS Iš LIETUVOS

JAV Kompartijos delegac. Kuboj 
reikalauja baigti boikotą

Havana.— Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos 
delegacija aplankė daugelį 
Kubos miestų ir provincijų. 
Matė, kaip entuziastingai 
kubiečiai darbuojasi nuėmi
me cukrinių nendrių, kaip 
fabrikuose daromas progre
sas.

pusantro milijono gyventojų. 
Anglija tuo konfliktu pasi
naudoja.

Pasaulyje yra 2,796 gyvuo
jančios kalbos. Bet dar nė
ra pasaulyje tokio žmogaus, 

| kuris galėtų išmokti visas tas 
kalbas.

Daugelis pasirenka keletą 
iš trylikos vyriausių kalbų, ku
rios plačiai pasaulyje naudo
jamos. Jos padeda palaikyti 
draugiškos n i u s tarpvalstybi
nius santykius, padeda ke
liaujantiems ipo pasaulį, pa
didina žinojimo akyratį ir 
t. t.

Sakoma, dabar Tarybų Są
jungoje, proporcionaliai imant, 
daugiausia žmonių mokosi 
įvairių kitų kalbų ir išleidžia 
daugiausia iš kitų kalbų iš
verstų knygų.

Pittsburghe negrų demon
stracijos privertė majorą 
Barrą įsikišti ir gauti iš sta
tybos kontraktorių sutikimą 
priimti darban daugiau ne
grų.

Bet dabar suisiidarė proble
ma su statybos unijomis, ku
riose tebėra nepanaikinta ra
sinė diskriminacija. Dabar 
baltieji unijistai piketuoja.

Gėda baltiesiems unijų va
dovams, kam jie neįsileidžia 
į unijas negrų darbininkų. 
Tokie vadovai turėtų būt išva
ryti ir jų vietas turėtų užpil
dyti tokie unijistai, kurie yra 
priešingi rasinei diskrimina
cijai.

Delegacija reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nutrauk
tų blokadą Kuboje, kad už- 
megstų diplomatinius ry
šius. JAV imperialistai 
prieš revoliuciją kontrolia
vo 75 proc. Kubos importo 
ir 66 procentus eksporto. 
Blokada dabar daug kenkia 
Kubos ekonominiam gyve
nimui. Ji turi būt nutrauk
ta.

Rasinės riaušės padarė 
daug nuostolių

Hartford, Conn. — Dar
bo dienos savaitgalyje neg
rų ir puertorikiečių apgy
ventame rajone siautėjo ra
sinės riaušės. Iššaukta val- 
stijinė milicija areštavo 130 
žmonių. Keletas namų sude
ginta, daug krautuvių lan
gų išdaužyta.

Fort Lauderdale, Fla. — 
Policija ir milicija įsimaišė 
į rasines riaušes, daugelį 
areštavo.

Parkesburg, Pa. — Bal
tieji paleido šūvius į negrus. 
Negras civilinių teisių gy
nėjas užmuštas.

Camden, N. J.— Riaušėse 
policistė moteris užmušta, 
daug sužeistų, daug areš
tuotų.

Buenos Aires. — Nepai
sant valdžios griežto drau
dimo, Argentinoje įvyko 24 
valandų streikas.

Turime nemažai svečių
Vilnius. — Pažangus JAV 

lietuvių visuomenės veikėjas 
Mikas Masys ir jo duktė ad
vokatė Stefanija Masytė 
prieš keletą dienų atvykę pa
pildė užsienio lietuvių gru
pę Lietuvoje. Šiuo metu tė
vų žemėje vieši.Jidelis būrys 
užsienio lietuvių inteligen
tų.

Pažintį su Lietuvos žmo
nėmis tęsia “Vilnies’? redak
torius Stasys Jonas Jokub- 
ka, žinoma New Yorko žur
nalistė Salomėja Narkeliū- 
naitė.

Lietuvių Kalbos ir Litera-! 
tūros Institute renka me
džiagą žodynui Pennsylva- 
nijos universiteto profeso
rius Antanas Salys. Jis 
taipgi skaitė paskaitą

lentą prie namo, kur rašy
tojas ilgiausiai gyveno, taip
gi suteikti Aleksandro Gu
daičio - Guzevičiaus vardą 
Ukmergės II vidurinei mo
kyklai.

• 
Rugsėjo Pirmoji 

universitete
Vilnius. — Beveik 3,000 

Lietuvos vaikinų ir mergi
nų rugsėjo 1 d. į savo šei
mą priėmė Vilniaus Kapsu
ko universiteto studentai. 
Nuo pat ryto fakultetuose 
vyko iškilmės: pagal senas 
studentiškas tradicijas pir- 
makuriams buvo įteikiamos 
studijų knygelės, kepurai
tės, jie klausėsi vyresniųjų 
draugų pamokymų, kaip rei
kės elgtis šioje mokslo šven
tovėje.

Mokslų Akademijoje, .susi
tiko su universiteto moks
lininkais. i

Ketvirtą kartą atvyko į

Washington a s. — Mirė 
Drew Pearson, liberalinis 
kolumnistas, nuolat reakci
onierių puldinėjamas.

Lagos. — Nigerijos sos
tinės uoste lankėsi du Ta
rybų Sąjungos kariniai lai
vai.

Taika dabar duotų 
3 bilijonus dol.

Colorado Springs, Colo.ikaras tuoj baigtųsi. Milita- 
--  Prez. Nixono patarėjas rinic nlanac v’oilrolonia rlonnr 
dr. Burns, čia kalbėdamas 
gubernatorių konferencijo
je, paskelbė, kad Vietnamo 
karui baigus taika gali su
teikti visuomeniniams rei
kalams apie 8 bilijonus do
lerių, bet ne daugiau.

Pentagonas turi savo pla
nus. Jis gali sunaudoti be
veik visą militarinį biudže
tą, nepaisant kad Vietnamo

rinis planas reikalauja daug 
bilijonų dolerių.

Pentagono kompleksinis 
planas suteikia bilijonus do
lerių įvairiems kontrakto- 
riams, kurie gamina viso
kiausias militarines reikme
nis. Karui pasibaigus tie 
kontraktai bus tęsiami ir 
pasiruošimas naujam karui 
bus vedamas, tvirtina mili- 
tariniai ekspertai.

Lotynų Amerikos Unijų 
Konferencija skaitlinga

Lima, Peru. — Lotynų 
Amerikos Darbo U-nijų kon
ferencija čia buvo skaitlin
ga. Delegatai atvyko Čilės, 
Peru, Bolivijos, Ekvadoro,
Meksikos, Kosta Rikos ir 
kitų šalių.

Konferencija pasisakė 
prieš Amerikos kišimąsi į 
Lotynų Amerikos reikalus,

taipgi prieš militarinių val
džių tęsiamas represijas, už 
bendrą kovą dėl ekonominės 
ir politinės nepriklausomy
bės.

Pareikšta pasitenkinimas 
Peru valdžios pravesta na
cionalizacija Amerikos nuo
savybių ir pravesta žemės 
reforma.

Du Liet, mokslininkai atvyko į
pasaulinį botanikų susitikimą
Į pasaulinį botanikų kong- saugant vandenis nuo už- 

resą Washingtone atvyko teršimo, veisiant žuvis.
du Tarybų Lietuvos moksli
ninkai — biologijos mokslų 
kandidatai K. Jankevičius 
ir A. Lekavičius.

Grupė Lietuvos Mokslų 
akademijos Botanikos insti
tuto mokslininkų, vadovau
jami šio instituto direkto
riaus K. Jankevičiaus, tyri
nėja vandens mikroorganiz
mus. Tai ypač svarbu ap-

K. Jankevičius savo pra
nešime su šiais Lietuvos bo
tanikų tyrinėjimais supa
žindins pasaulio mokslinin
kus. :

Lagos. — Nigerijos apie 
500 jaunuolių dabar mokosi 
Tarybų Sąjungoje. Per porą 
metų 319 studentų gavo 
premijas.

Po pirmųjų paskaitų bu
simieji ekonomistai, istori
kai, filologai padėjo gėles 
prie Lenino, Kapsuko ir 

Vilnių Kalifornijos univer- Cvirkos paminklų.
siteto profesorė Marija Al- 
seikaitė - Gimbutienė. Jos 
specialybė — archeologija ir 
tau to tyra. ” ' * 'w

Svečių turi ir Lietuvos 
dailininkai. Iš Londono at
vyko skulptorė ir meno dės
tytoja Elena-Gaputytė. Ji 
domisi Lietuvos muziejais, 
architektūra, lankosi savo 
kolegų dirbtuvėse.

Los Angeles saviveiklos 
scenos režisierius Juozas 
Kaributas Kelmas aplankė 
kapus motinos, brolių ir se
sers, kuriuos netrukus po 
karo nužudė buržuaziniai 
nacionalistai.
Vilniuje vieši Kanados lie

tuvių poetas Antanas By
rąs.

Bus įamžintas Guzevičiaus 
atminimas

Vilnius. — Siekdami įam
žinti žymaus revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvio, 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojo Aleksandro Gudaičio- 
Guzevičiaus atminimą, Lie
tuvos Kompartijos, Centro 
Komitetas ir Ministrų Ta
ryba nutarė pastatyti ant 
jo kapo antkapinį, pamink
lą ir įrengti memorialinę

Iškilmėse dalyvavo lietu
viai svečiai iš užsienio. 
Čia kalbą pasakė iy “Vil
nies” redaktorius Jokubka.

Atvyko Danų delegacija
Vilnius. — Į Lietuvą at

vyko Danijos Kompartijos 
delegacija. -Svečius sutiko 
Danijos Draugijos Lietuvos 
skyriaus pirmininkas, že
mės ūkio ministras Griga
liūnas, Lietuvos Komparti
jos CK skyriaus vedėjas 
Astrauskas, C. K. reikalų 
valdytojas Aliukonis, Bar
toševičius, Petraitis ir kiti.

Antanas Vaivutskas

Mrs. King organizuoja 
ligoninių tarnautojus
Baltimore, Md. — Atvyko 

čia Mrs. Coretta King, už
muštojo Kingo našlė, padė
ti suorganizuoti ligoninių 
tarnautojus ir iškovoti uni
jos, pripažinimą.

Johns Hopkins 1,400 tarnau
tojų, kad jie kovotų už uni
ją ir aukštesnes algas. Jie 
laimėjo savo kovą.

Advokatų protestas 
Nixono administracijai

Baltųjų mokykla negru 
mokytojų nepriėmė

Washingtonas. — Justici
jos departamente dirbantie
ji advokatai pareiškė pro
testą Nixono administraci
jai už sulėtinimą Mississip
pi valstijos mokyklų integ
ravimo.

Advokatai, kurie rūpinasi 
civilinių teisių reikalais, sa
vo proteste nurodo, kad 
prez. Nixonas sulėtino inte
gravimą savo politiniais su- 
metim a i s, atsilygindamas 
už paramą rinkimuose.

Thomas, La. — Federali- 
niai maršalai atlydėjo 6 ne
grus mokytojus į vien tik 
baltųjų mokyklą. Bet mo
kyklos viršininkai atsisakė 
juos į darbą priimti.

Už valandos laiko, kai ne
grai mokytojai įėjo, virši
ninkai nusitarė uždaryti 
mokyklą. Jie priešingi mo
kyklos integracijai.

Zanzibar. — Tanzan i j o s 
valdžia nacionalizavo priva
čius autobusus.

Mirė Š. Vietnamo prezidentas

Pirmiausia ji atsišaukė į nantus.

Hanojaus radijas pranešė, 
kad nuo širdies smūgio mi
rė Šiaurės Vietnamo prezi
dentas Ho Chi Minh, 79 
metų amžiaus, pasižymėjęs 
kovotojas už Vietnamo ne
priklausomybę ir laisvę.

Ho Chi Minh antrojo pa
saulinio karo metu kovojo 
prieš japonus okupantus, po 
karo prieš prancūzus oku- 

Jo vadov a u j a m a
kova buvo laimėta: japonai 
buvo priversti pasitraukti 
iš Vietnamo, vėliau ir pran
cūzai išsinešdino.

Tik po to amerikiečiai įsi
brovė į Pietų Vietnamą. 
Šiaurės Vietnamas, Ho Chi 
Minh vadovybėje, padėjo 
Pietų Vietnamo liaudžiai 
kovoti prieš naujus okupan
tus.

Prieš keletą metų jis lan
kėsi Lietuvoje.

Manchester, N. H. — Čia 
atvešti penki kareivių lavo
nai iš Vietnamo, kur juos 
prieš namo vykimą žemėje 
esanti bomba susprogdino.
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Provokacija nepavyko
DABAR jau kiekvienam rimtai galvojančiam žmo

gui aišku, kad Čekoslovakijoje kon trr evoliucija buvo 
rugpjūčio 21 dieną pasimojusi labai aukštai. Prie to bu
vo jos ilgai ruoštasi. Užsienio komercinėje spaudoje bu
vo kalbama, kad vienerių metų sukakties nuo socialis
tinių kraštų ginkluotų jėgų įžengimo į Čekoslovakiją 
proga čekoslovakai milijonais išsiliesią į gatves prieš da
bartinę partijos ir vyriausybės vadovybę. Paaiški, kad 
kontrrevoliucijos vyriausias tikslas buvo išprovokuoti 
Tarybų Sąjungos ginkluotų jėgų įsimaišymą į riaušių mal
šinimą. Jei taip būtų atsitikę, būtų buvę šaukiama, kad 
dabartinė valdžia pasilaiko tarybinės armijos ginklais, o 
Čekoslovakijos žmonės jai priešingi.

Bet ta provokacija nepavyko. Pasirodo, kad partija 
ir valdžia laiku apsižiūrėjo, suprato konrrevoliucijos kės
lus ir prisiruošė jiems užkirsti kelią. Pragoję ir kai ku
riuose kituose miestuose, kuriuose kontrrevoliucionieriai 
buvo paruošę sukilimus, buvo valdžios išstatytos tokios ar
mijos ir policijos jėgos, kad kontrrevolicionieriai pabūgo. 
O kur bandė patriukšmauti, ten buvo greitai ir sėkmin
gai numalšinti. Niekur nė vienas tarybinis karys nepa
sirodė. Tai labai svarbu. Tai reiškia, kad provokacija 
neišdegė.

Bet rugpjūčio 21 dienos įvykiai turėjo ir tą pasėką, 
kad partija ir valdžia pagaliau pamatė reikalą rimtais 
patvarkymais kontrrevoliucinį elementą pažaboti. Atei
tyje jam bus sunkiau nuodyti liaudies protą visokiais gan
dais ir prasimanymais. Padaryti kai kurie žygiai ir 
prieš užsieninę propagandą, išmetant laukan kai ku
riuos komercinės spaudos korespondentus.

Žinoma, būtų buvę geriau, jeigu nebūtų reikėję tokių 
žygių prieš vidinius ir užsieninius priešus imtis, nes bet 
koks bet kokių teisių socialistinėje santvarkoje susiauri
nimas, kad ir trumpalaikis, yra nemalonus reiškinys.

-------------------- ,-------------

Dar galima pasipriešinti
* M

KAIP žinia, prezidentas Nixonas nominavo Clement 
F. Haynsworth į šalies Aukščiausiojo Teismo narius' Jis 
dabar laukia Senato užgyrimo. Dienraštis “Daily World” 
mano, kad dar yra laiko šitam paskyrimui užbėgti už 
akių, priverčiant prezidentą savo pasiūlymą atšaukti.

Jau nuo 1963 metų Haynsworth eina Ketvirtojo Dis- 
trikto Apeliacijų Teismo teisėjo pareigas. Toje vietoje 
sėdėdamas jis atvejų atvejais įrodė savo nusistatymą 
kaip reakcininkas ir civilinių teisių bei darbo unijų prie
šas. Įvairiais savo sprendimais jis parodė,! kad tai aukš
tai ir atsakingai vietai jis nekompententiškas. Prez. 
Nixonas bruka jį į Aukščiausiąjį Teismą todėl, kad nori 
atsilyginti pietinių valstijų diksikratams už jų paslau
gas per rinkimus. Nėra jokia paslaptis, kad be diksikra- 
tų paramos Nixonas būtų tiek tematęs prezidento vie
tą, kiek mato savo ausis be veidrodžio. Dabar jis turi 
jiems atsimokėti. Ir atsimoka Amerikos liaudies są
skaita.

Įdomu, kad prieš prez. Nixono kandidatą sukilo ne 
-tik civilinių laisvių judėjimas, bet ir darbo unijos. Net 
AFL-CIO vadovybė nebegalėjo pasilikti neitrali. Pats 
George Meany išėjo prieš Haynswortho kandidatūrą.

“Daily World” teisus: galima prez. Nixoną priversti 
pakeisti savo nuomonę ir surasti kitą žmoniškesnių nu
sistatymu kandidatą į Aukščiausiojo Teismo narius.

“ŠVIESOS” Nr. 3
Jau išėjo iš spaudos š. m. 

žurnalo “Šviesa” 3-čias nu
meris. Tai vienas iš gra
žiausiai techniškai apdoro 
tų numerių. Be redakcinių 
pastabų ir eilėraščių, ir šia
me numeryje randame visą 
eilę gerų straipsnių.

Štai jie: D. M. Šoloms- 
ko — “Čekoslovakija: šian
dien ir rytoj,” J. Bernoto — 
“Kaip nelaisvėje, taip ir 
laisvėje,” Dr. A. Petrikos— 
“Lietuviai kitataučių kul
tūros tarnboje,” V. Bovi- 
no — “Poezijos pavasaris,” 
B. Motuzos — “Augustinui 
Savickui 50 metų,” Bro
niaus Jauniškio—“Vilniaus 
šeškinės šile” ir Gyd. M. 
Zaikausko — “Kelio 
džia ir... pabaiga.”

pą). Na, ir pakalbinkite 
pažįstamą, savo kaimyną, įsi
rašyti į LDS arba įrašyti į 
LDS savo vaikus bei anūkus.

Jei visi LDS nariai tuo rei
kalu daugiau susidomėtų ir 
dėtų pastangas kiek galint pa
sidarbuoti laike dabartinio 
mūsų vajjaus, tai mūsų Susi
vienijimas žymiai padidėtų 
narių skaičiumi.

pra-

pra-

Mielas Drauge!
Štai jau ir paskutinės 

mano atostogų dienos Lie
tuvoje. Praleidau jas tarp 
šeimyninių rūpesčių ir 
džiaugsmų, turėjau kiek po
ilsio dienų Palangoje ir Vil
niuje, pamačiau geroką da
lį Lietuvos. Galėjau pasi
džiaugti pačiu rugiapiūtės 
įkarščiu, pamatyti kaip ga
lingi kombainai lengvai, 
greitai ir švariai valo ja
vus nuo dirvų, io paskui ki
tų mašinų pagalba surenka
mi šiaudai. Buržuazijai val
dant sakydavo, kad taip 
laukų darbus dirba Ameri
koje, o dabar ir pas mus 
neblogiau tai moka padary
ti. Nors metai šiemet ne
labai palankūs, nes pavasa
rį ilgai buvo šalta, o vasa
ra per karšta, tačiau dėl 
derliaus nesiskundžia. Ne
labai derlingame Kretingos 
rajone daug kur girdėjau 
gavus rugių 22-28 dvigubus 
centnerius huo hektaro. O 
pravažiu o d a m a s Lukšius 
ties Šakiais, patyriau, kad 
(Lenino vardo kolūkyje ru
gių derlius siekė net 15

JAI NEPATIKO 
PROTINGOS 
SENATORIAUS 
PASTABOS

Gražina Krivickienė Chi- 
cagos kunigų laikraštyje 
(rugp. 20 d.) skundžiasi, kad 
senatorius Ellender talkau- 
jąs komunistams su savo 
siūlymais. Tik pasiklausy
kime:

“Sen. A. J. Ellender (D., 
la.) prieš kurį laiką nedi
delei korespondentų grupei 
apžvalginėje spaudos kon
ferencijoje nurodė, kad 
Amerikai reikia siekti glau
desnių santykių su Sovietų 
Sąjunga. Savo pranešime 
senatorius teigė, kad dabar 
Sovietų Sąjungos santvar
ka esanti pasikeitusi, rei
kia tik vieniems kitus ge- centnerių, kas Lietuvoje 
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Res- 
kad 
toks

AMERIKOS KARIŲ 
SUKILIMAS 
VIETNAME?

Iš Pietų Vietnamo
nešta, kad ten atsisakė ei
ti į mūšį 196-osios Lengvo
sios Infanterijos Brigados 
Kompanija A. Ir atsisakė 
tada, kada jau apie pusę 
kompanijos kareivių buvo 
užmušti. Likusieji pareiškė, 
kad jiems jau užteko ka
riauti.

Armijoje tai skaitoma 
sukilimu.

Kolumnistas James 
ton “Timese”- stebisi, 
iki šiol tiktai vienas
kareivių sukilimas tebuvo. 
Galėjo būti ir daug daugiau.

Restono supratimu, Ame
rikos kareiviai nebemato 
reikalo kariauti. Juk prezi
dentas Nixonas sako, kad 
jis nori šį karą baigti, kad 
šio karo laimėjimas nėra 
būtinai reikalingas Ameri
kos saugumui ir kad jis jau 
pradėjo tūkstantį kareivių 
iš karo ištraukti. Tai ko
kiems galams bekariauti ir 
lieti amerikiečių kraują? 
Reston klausia: “Kam ? 
Koks tikslas? Ko bus pa
siekta žudymo tęsimu? Kuo 
prezidentas ar kitas kas ga
li beišaiškinti arba bepatei- 
sinti karo tęsimą?”

Šiam karui nebuvo jokio 
pateisinimo iš pat pradžios. 
Jis yra nuoga agresija prieš 
Vietnamo liaudį.

riau pažinti ir nuoširdžiai 
bendradarbiauti įvairiose 
srityse. Amerikos ir So
vietų Sąjungos žmonių tiks
lai esą tie patys — siekti 
geresnio gyvenimo, geresnių 
tarpusavio santykių, taikos. 
Jis sakėsi daug kartų yra 
važinėjęs po Sovietų Sąjun
gą ir turėjęs progos įvai
riomis temomis laisvai kal
bėtis su Sovietų Sąjungos 
žmonėmis. Amerikai,' anot 
jo, nesą reikalo išleisti pi
nigus ginklavimuisi, reikia 
tik nuoširdžiai kalbėtis su 
Sovietais ir siekti bendros 
taikos.”

Mums gi atrodo, kad 
šios senatoriaus Ellenderio 
mintys labai praktiškos. 
Taikos pasaulyje išlaiky
mas priklauso nuo abiejų 
šių šalių bendrų pastangų. 
Todėl ir jų santykių gerini
mas patarnauja tam geram 
tikslui. Gražinai, matyt, 
tai neįkandama samprota.

Kova už darbus ir duoną
KAS žmogui atima darbą, tas jam atima duoną ir 

patį gyvenimą. O taip šiandien yra daromą su milijonais 
juodųjų žmonių. Daugelis profesijų ir darbų jiems fak- 
tinai uždaryta. Ypač jiems durys kietai tebėra užtrenk
tos į aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus.

Paimkime statybos darbus. Daugelis jų negrams 
nepasiekiami. Baltieji darbininkai gerai organizuoti. 
Kai kuriose jų unijose juodų narių reikia su žiburiu pa
ieškoti. Jeigu kur samdytojai ir sutinka samdyti juodus 
darbininkus, tai unijos jų neįsileidžia. Tai pagimdp su
sikirtimą tarp darbininkų ir darbininkų. Didžiausia 
tragedija.

Kaip tik tokia padėtis šiomis dienomis susidarė 
Pittsburgho ir New Yorko statybose. Kai Pittsbūrghe 
negrai demonstracijomis privertė kontraktorius nusi
leisti ir sulaikyti projektus, kol nebus susitarta dėl dar
bų, prieš tuos kontraktorius pradėjo demonstruoti bal
tieji darbininkai. Rezultatas: susikirtimai ir areštai!

- Kuo tas baigsis?
Vienaip ar kitaip konfliktas baigsis Pittsbūrghe, bet 

ta patį problema iškils kitur. Vįenąs dalykas aiškus: 
juodieji žmonės nenurims, kol viešpataus diskriminaci
ja darbuosę iy ųnijosę. . : ’ *

LDS NARIAMS 
LAIMĖJIMAS 
IR ATSAKOMYBĖ

LDS organas “Tiesa” vė
liausiame numeryje prane
ša nariams džiugią žinią, 
būtent, kad Centro Valdy
bos nutarimu 1970 metais 
dividendai bus padidinti net 
50 proocentų. “Taigi,” sa
ko, “nariai gaus žymiai di
desnius dividendus pasimo- 
kėjimui duoklių.”

Iš kitos pusės, “Tiesa” 
primena, kad Apdraudos 
Departam e n t o egzaminie-' 
•rius vėl atkreipė dėmesį į 
sistematišką LDS narių 
skaičiaus m a ž ė j im ą nuo 
1940 mėtų ir paragino dėtį 
didesnes p a s t a n gas nau
jiems nariams gauti. “Tie
sa” sako:

i Nėra jokios abejonės, kad 
mes gaįėtume žymiai padi
dinti LDS narių skaičių, jeigu 
tik visi LDS nariai šiek tiek 
prie to prisidėtų.

Argi būtų sunku bet kuriam 
nariui papasakoti savo drau
gui, savo’’ pažįstartiui, kaip' 
naudinga (prigulėti prie LDS; 
kad nariai gauna nemažas 
lengvatas (dividendus ir ant 
30 procentų padidintu pašai-

TAIGI, AR 
APSIMOKĖJO?

“Vilnies” redaktorė Alice 
Jonikienė savo kolumnoje 
sako: 

t

Nesu priešinga mokslo pa
žangai nei skyrimui kad ir 
didelių sumų mokslinei avan
tiūrai. Bet pastarasis didis 
astronautų žygis, pavaikščio
jimas ant Mėnulio kažkaip 
neisukėlė manyje didelio en
tuziazmo. žinau, astronautai 
verti herojaus vardo ir dide
lės pagarbos; jie rizikavo ir 
gyvastį atsiekimui to tikslo.

žinant kokią milžinišką su
mą pinigų tas žygis kainavo, 
galvojau kiek su tąja suma 
pinigų būtų sumažinta skur
do, kiek išmokslinta jaunuolių, 
kurių daugelis papildo viso
kius prasižengimus ir atsidu
ria kalėjime. Kiek žmonių 
nebūtų nuėję į kapus pirm: 
laiko,'jei būtų rimtai ir stro
piai vedamas tyrinėjimas vi-, 
šokių kol kas neišgydomų li
gų. Ir taip, toliau, ir taip 
toliau.

Reykjavik, Iceland. — 
Spaustuvių darbininkai po 
trumpo streiko priėmė algų 
pakėlimą. 1 : .
I 1 ■

Washingtonas. — John 
Hancock Apdraudos kom
panijos agentai laimėjo 7 
savaičių streiką. Kompani
ja sutiko 7,000 agentų, pa
kelti algas po $20 į savaitę.

retenybė.
Mano atostogų užbaiga 

sutapo su maloniu pobūviu, 
kuris buvo suruoštas mie
liems svečiams niujorkie
čiams Bronei ir Valteriui- 
Vladui Keršuliams pagerb
ti. Tai buvo ir jų išleistu
vės po ilgokos viešnagės 
Lietuvoje ,o kartu ir Valte
rio 81 metų amžiaus pa
gerbimas, nes šį mėnesį jo 
gimtadienis. Gražus būrys 
svečių susirinkome pas Jo
ną Jurgaitį, kuris tas vai
šes suruošė. Čia buvo ge
rai Jums pažįstami J. Bal
tušis, artistė Mironaite, ar
tistas Kanopka, L. Kapo
čius, Kazakevičius, Tarybų 
Sąjungos Didvyris Ušpalis, 
dailininkas Laucius, J. Ru
gienis ir eilė kitų pažįsta
mų bei giminių. Atvyko ir 
“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka.

Toastmeisteriu išrinktas 
J. Baltušis ir jo pavaduoto^ 
jas Kanopka įnešė į šį po
būvį daug kūrybiško sąmo
jaus. Kalbose pabrėžta ak
tyvioji B. ir V. Keršulių, vi
suomeniškoji veikla, jų pa
žangumas ir tolera n c i j a, 
meilė savo gimtajam kraš
tui Lietuvai. Kadangi vai
šėse buvo ir keli kiti Ame
rikos lietuviai — Salomėja 
Narkeliūnaite, uoliai veiku
si savo foto ir kino kame
romis, o taip pat vėliau at
ėjęs niujorkietis Gužas, bu
vo pagerbiami jų asmenyje 
ir visi tautiečiai užsie
nyje, kurie geros valios 
vedami palaiko ryšius su 
Tėvyne, domisi Tarybų Lie
tuvos gyvenimu, lietuviu 
tautos laimėjimais, naujame 
kelyje. Skambėjo ir dainos, 
kurių energingu iniciato
riumi buvo dailininkas Mo
tuzą. žodžiu, tai buvo sma
gus ir malonus vakaras.

Su mielais Keršuliais man 
teko susitikti keletą kartų. 
Juos sutikau Vilniuje, vos 
tik '"atvykęs. Paskui susiti
kome Palangoje, kur kartu 
su Valteriii pasinėrėme į 
BaĮtijoš vandenis, o jam čia 
buvo’ bene pirmasis “krikš
tas” šioje jūroje. Tos pąt 
dienos vakarei pabuvojome 
drauge naujoje “Vaidilu
tės” svetainėje. Kitą die
ną nuvažiavome į Karolio 
Požėlos vardo kolūkį, kur. 
jo ilgametis pirmininkas P1.

Norkus papasakojo apie 
kolūkio darbus ir laimėji
mus. Paskui dar užsukome 
į Dimitravą, kur buvo kon
centracijos stovykla bur- 
žu az i n i a i s laikais. Hit- 
lernės okupacijos metais 
Dimitravas buvo paverstas 
mirties stovykla, nes čia 
buvo suvaromi šimtai žmo
nių, pasmerktų * sunaikini
mui. Šiurpas ima skaitant 
protokolą, sudarytą atka
sus milžinkapius ties Alkos 
kalnu, kur hitlerininkai ir 
jų sėbrai sušaudė ir kito
kiais būdais nužudė dau
gybę žmonių. Šimtai žmo
nių, jų tarpe 31 vaikas nuo 
3 mėnesių ligi 5 metų am
žiaus tiesiog gyvi už
kasti. čia muziejuje paro
domi tų šiurpių įvykių vaiz
dai ir dokumentai. Jų tar
pe ir tie, kurie liudija apie 
žvėriškus darbus, atliktus 
dalyvaujant žinomajam bu
deliui sutanoje Jankauskui- 
Jankui.

B. ir V. Keršuliai jau 
grįžta New Yorkan ir pa
tys papasakos apie tai, ką 
matė Lietuvoje ir kaime ir 
mieste. Jie pabuvojo ir Val
terio gimtajame Rokiškio 
rajone ir Bronės gimtinėje 
apie Kuršėnus bei Papilę. 
Nuoširdžiai linkime jiems 
sveikatos, ilgų metų ir sėk
mės visuomenės darbe. Taip 
pat ir Jums visiems, mieli 
laisviečiai!

Justas Paleckis 
Vilnius, 1969.VIII.17

atrodo, kad kultūros net 
perdaug. Žmonėms ns&e- 
naujiena nei kinoteatrai, 
nei knygynai, nei parodas. 
Jų pilna. Žinoma, juose ® 
pilna žmonių. Vieni perka 
knygas, kiti eina į kinote- 
atrus, o dar kiti vaikštinė
ja parodose. Mokyklų gau
sybė. Jaunimas mokslo sie
kia godžiai. Sportu doiųisi 
jauni ir seni.

Ko Lietuvoje stinga, tai 
darbo rankų. Aimanuoja jų 
įmonių direktoriai, aima
nuoja jų statybų vedėjai. 
Daug kur pradėti darbai 
užsivelka. Ir užsivelka vien 
tik dėl darbo rankų stigi- 
mo. Technikos gausybė bet 
vistiek nepaspėja užplanuo
tą darbą laiku atlikti daž
nuose atvejuose.

Šiuomi ir baigiu. Su ge
riausiais linkėjimais.

S. J. Jokubka

1969 rugp. 26 
Kaunas 

Gerb. Antanai:
Tarytum tik' vakar atsi

sveikinau su Jumis New 
Yorke, o jau visas mėnuo 
kaip viešiu Lietuvoje. Lai
kas taip greit bėga, kad vos 
tik spėju apsisukti, jaū ir 
nebėra dienos.

Per šį mėnesį jau spėjau 
pusėtinai susipažinti su Vil
niumi, buvau nuvykęs į 
Druskininkus pasimatyti su 
tenai besiilsinčiu Dr. Mar- 
geriu, buvau nuvykęs į Tra
kus, į Verkius. Palangoje 
pabuvojau beveik savaitę 
laiko. Dabar randuosi Kau
ne. Kur tik važiuoju, kur 
tik susitinku su Jūsų pažįs
tamais, visi siunčia geriau
sius Jums linkėjimus.

Lietuva dabar visiškai ki
tokia, kokią aš ją pažinau 
anksčiau. Kur tik pažvel
giu ypač miestuose, visur 
vyksta intensyvi statyba, 
visur matosi kranų svirtys, 
pastoliai. Laukuose pasė
lių didžiausi masyvai, trak
toriai, kombainai, žmonės 
kruta, dirba.

• Stebina mane ir parduo
tuvėse prekių bei maisto 
produktų gausumas. Žino 
ma, nėra tiek užversta, kaip 
pas mus Amerikoje, bet pa
kanka visiems visko. Jeigu 
ko stinga, tai automašinų. 
Daug kas turi pinigų ir no
rėtų jas pirkti, bet visiems 
nepakanka. Visi nekantrau
dami laukia, / kada pradės 
dirbti italų fabrikas “Fiat”. 

. Dar neteko pavažinėti po 
kolūkius ir susipažinti su 
žemės ūkio darbininkų bei 
kolūkiečių gyvenimu. Bet 
kiek tenka • išsišnekėti su 
žmonėmis, ten gyvenimas 
pagerėjęs keleriopai per pa
staruosius jnetus. Kolūkie
čiams ekonominiu atžvilgiu 
gyvenimas daug geresnis, 
negu miestiečių.

. , Kalbant apie kultūrinį 
Lietuvos gyvenimą, tai man

Mieli Draugai!
Žadėjau daugiau parašyti 

negu parašiau iš kelionės 
Lietuvoje. O priežastis ta
me, kad sugrįžęs iš Lietu
vos radau Floridą per kar
štą ir nusprendžiau važiuo
ti į šiaurę. Šiuo laiku apsi
stojau Ludingtone, Mich., 
vienam mėnesiui ar' dau
giau...

Esu labai patenkintas tuo, 
ką aš galėjau pamatyti Lie
tuvoje. O už vis svarbiau
sia, tai mačiau, kad Lietu
va jau turi liaudies širdį, 
jau turi liaudies atsidavimą 
Taryboms.

Kaimas nesiskundžia, o 
džiaugiasi, kad jau kaimas 
geriau gyvena negu mies
tas. Miestas skundžiasi, 
kad mokestis nuo valandų 
darbininkams dar vis p^r- 
žema, bet yra įsitikinęs, kad 
valstybė daro viską, jkad ' 
darbininkų uždarbius padi
dintų. Visi, rodos, turi dau
giau pinigų negu jie gali 
dorai praleisti. Gražiai pa
sipuošę, sočiai pavalgę, tei
giamai nusiteikę. Viskas, 
viskas puikiai atrodo, ir dar 
vis eina į gerąją pusę.

Dar galėčiau šį tą para
šyti iš kelionės po Lietuvą, 
bet jūs ten turite labai daug 
artimų žmonių, kurie lan
kėsi Lietuvoje ir, žinoma, 
parašys. Na, pamatysime.

Draugiškai,
J. P. Milter

Pagerbti T.Lietuvę$ 
literatai

Žurnalo “Pergalės” š. m. 
Nr. 8 Algimantas Bučys 
praneša, kad už parašymą 
bei paruošimą monumenta
laus veikalo “Lietuvių lite
ratūros istorija” Respubli
kine premija pagerbti dr. K. 
Korsakas (vadas), V. Giri
nis, K. Doveika, L. Gineitis, 
V. Kubilius ir J. Lankutis. 
Be premijuotų laureatų, mi
nėtojo darbo paruošime da
lyvavo per 20 kitų rašytojų. 
Jų tarpe J. Kaminskas, J. 
Lebedys, V. Mykolaitis-Pu
tinas, B. Pranskus-Žalionis, 
K. Umbrazas, R. Kimšytė, 
J. Žėkaitė ir kiti.

“Lietuvių literatūros isto
rija” — penkios stambios 
knygos, kurias parašyti 
truko suvirš 10 metų — nuo 
1957 iki 1968 m. Tai didelis 
ir vienintelis tos srities 
mokslinis veikalas, atstojąs . 
lietuvių literatūros enciklo
pediją.

A. Petriką

Pearl River, N. Y.—Le
derle Laboratory firmos 
darbininkų streike 9 tes
tuoti.
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MANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS< e e eIs praeities pergyvenimų
(Tąsa) 

Socialistai ir chuliganai
Dar 1905 metais J. Smalstis rūsčiai 

kalbėdavo apie chuliganus, veikusius so
cialistų vardu. Partija net plakatus tuo 
reikalu buvo išleidusi. Jie plėšdavo mo
nopolius; tušščias bonkas daužydavo, o 
pilnas išsiveždavo. Su ginklu reikalau
davo iš žmonių pinigų partijos vardu, o 
patys sunaudodavo. Kartais atsilanky
davo pas ūkininką, kuris samdo berną, 
mergą, ir socialistų vardu reikalau ja pa
kelti jiems algas ir jiems (chuliganams) 

z cluoti pinigų. Darbininkai likdavo įta
riami turint bendro su “socialistais.”

Vėliau jų grupė pakriko. Jų vadas 
užpalėnas Baltakis daugiausia buvo 
gaudomas, pabėgo į Ameriką. Keli vy- 
žuoniškiai ir užpalėnai buvo suimti gir
ti kaime triukšmaujant. Vienas iš tų, 
B Krasauskas, ir amerikiečiams žino
mas, buvo pabėgės iš Sibiro. Bet jis jau 
buvo kitaip persiorientavęs. Sakvdavo:

>Wė.iime laikė su politiniais kaliniais. 
Marijampolės kaėiime teko ir su drg. 
V. Kapsuku susitikti. Tai ir supratau, 
kad socialistų taktika kitokia.

įmonių prijautimas socialistams bu
vo didelis, tad šnipų labai mažai. Kiti 
gal bijoję nes keletas įtartų šnipavime 
buvo nuplakti, o vienas dusetiškis, die
na važiavęs su žmona, buvo nušautas, 
iam pasakius, kad už šninavimą. Žmonės • į Tarnavo dvarą, 
kalbėjo, kad jis to užsitarnavo...

Bėda su davatkomis
Tikintiesiems kunigai atrodo tik dievo 

tarnais. Bet jų darbai ką kitą rodė. 
Neužteko jiems ką per pamokslus saky
davo, kokia didelė nuodėmė priešintis 
prieš vyriausybę, nes ji esanti paties 
dievo įsteigta. Bet per išpažintį iš da
vatkėlių sušnipinėdavo, kas ką kalba, ką 
skaito ir t. t Žmonės pradėjo neapkęsti 
davatkų ir kunigų, kurie buvo turtų

^robstytojai.
a Kaip tik tuo laiku pradėjo skleistis K. 
Stiklelio parašyta'“Kantičkėlė.” Ten bu- 
vp davatkų gadzinkos, karunka ir kuni
gu kalėdojimas: “Privažiavo, priskam- 
bėjo pilnas kiemas vežimų.” Jaunimas, 
išsimokęs atmintinai, dainuodavo ir de
klamuodavo. Žmonės ir juokaudavo, ir 
pritardavo. Kunigai dar smarkiau pra
dėjo naikinti, kaip jie sakydavo, “rautu 
kūkalius iš kviečių.”

naudotojas. Jis nesamdė nei komisarų, 
nei agronomų, tik paprastą “urėdą.” Jis 
gerai kalbėdavo lietuviškai. 19 05 me
tais bandė pritarti socialistams.

Kumetynas ir pas jį buvo toliau nuo 
dvaro, o samdinių didelis senas namas 
dvaro viduryje. Ten kepykla, virtuvė, 
valgomasis ir bernų-mergų miegamasis. 
Vyrų kambarys siauras ilgas iš priekio, 
o merginų sekantis kambarys. Merginų 
įėjimas ir išėjimas “per vyrų kambarį. 
Neretai dvariokai grįždavo iš bažnytkie- 
mio dainuodami. O naktį nekurie gau
dydavo mergas, einančias nakvoti. Per 
laiką kaip kurios apsiprasdavo ir ilgiau 
užtrukdavo pas vyrus... Rudeniop tū
la pasiskųsdavo ponui esanti nuskriausta. 
Ponas patiešija: Apsiveskit, persikelsite 
į kumetyną, gausite ordinariją, pas ma
ne moterims yra darbo, gausite didesnę

Tai taip P. Ražonas didino savo vergų 
skaičių. Nes kumečiui pabėgti iš dvaro 
buvo beveik neįmanoma. Kumečio me
tai baigiasi su Jurginėmis, balandžio 2 
dieną, o jų ordinarija jau būna išimta 
apie Kalėdas. Tai ponui jau įsiskolinę.

Blogai dėjosi tai Vaisom* dvaruose. 
Ten rugius pradėjus piauti bernai su
sitarė streikuoti, jei ponas nepagerins 
jiems maisto ir nepridės po penkinę me
tams. Per pietus Jūžintų dvaro bernai 
pranešė urėdui, o urėdas pranešė ponui

Dienraščio 44Vilnis” piknikas 
visapusiai puikiai pavyko

Socialdemokratai didino veikimą. So
cialistų kuopelės buvo įsteigtos veik kiek
vienoje apylinkėje, tikrai konspiratyviai. 
Kitų kuopelių nariai organizuotai neži
nojo kitu kuopelių narių. Vasaros laiku 
susirinkimėlius laikydavo miškuose, o 
žiemą kieno šiltoje jaujoje, ar pas pa
tikimus. draugus.

Jūžintu, Kamajų apyli nkėse buvo daug 
dvarų. Ponai labai spaudė darbininkus, 
reikėjo juos organizuoti, rengti streikus. 
Wes su tėvuku dirbdavom tai Vaisano, 
tai Ražono dvaruose. Kumečių ir sam
dinių bernų-mergų padėtis buvo smulkiai 
žinoma; taipgi, kurie darbininkai pati
kimi.

Kartą man nieko nežinant, vakare, at
vyksta jaunas vyrukas su studentišku 
žiponėliu apsivilkęs ir klausia Rapolo 
Merkio. Susipažinome. Prašė vadinti jį 

rgPilipu. Prašė žinių apie Rožanb darbi
ninkų algas. Pilipas pas mus išgyveno 
apie mėnesi laiko. Grįtelės povetėjyje 
buvo kiek šieno, tai jis ten poilsiaudavo. 
Jis buvo partijos centro atsiųstas orga
nizuoti dvaru darbininkus, ir kuopelių 
nariams aiškinti apie socialdemokratų 
uždavinius. Pilipas ir mane išmokė kaip 
sušildytą žitalina išploninti ant stiklo ir 
iš rankraščio padaryti daug kopijų. Pi
lipas buvo labai iškalbus ir žinantis apie 
socializmą. Jis labai daug darbavosi Jū
žintu, Dusetų ir Kamajų apylinkėse. Ke
liaudavo daugiausia per laukus pakrū
mėmis. Jis turėjo karišką žemėlapį, tai 
bile vieta surasdavo be palydovų. Su 
juo praleidau daug laiko, daug ko su- 

, žinojau, bet kaip gaila, kad net iki šios 
dienos nežinau nei jo tikro • vardo, nei 

r. iš kur jis buvo atvykęs -.. Manau, kad 
jis buvo geras komunistas, bolševikas.

Su P. Ražonu ir jo darbininkais Pilipui 
Jfcko porą sykiu pasiginčyti, bet Ražonas 
be streiko J)iskį padidino darbininkams 
algas.
^Apie Petrusį Ražoną. manau, verta 
dar štai ką pasakyti: Jis—apsukrus iŠ-

Ponas Vaisonas įsakė urėdui, o šis dar
bininkams, kad rytoj per pietus visi su
sirinktų į valgomąjį, jis atvažiuos pasi
tarti. Taip darbininkai ir paklausė. Ant 
rytojaus, dar ne visi buvo suėję į val
gomąjį. kai pajuto, kad namas apsuptas 
stražnikų. Jų buvo keli vežimai atva
žiavę net iš Rokiškio, su pristavu ponu 
Vaisonu ir daugeliu stražnikų. Be jokių 
pokalbių, policija išsivežė 14 vyrų, tik vie
nam pavyko pabėgti. Visi buvo nuteisti 
po tris mėnesius kalėjimo.

Pono laukuose, rugiai, kviečiai pradė
jo birėti j dirvą. Tuomet paskelbė, kad 
valstiečiai važiuotų rugius piauti ant pu
sės. Taip sakant, pėdas ponui, pėdas 
tėvui. Bet tokių “pusininkų” labai ma
žai radosi. Keli vežimai, vežantys leng
vai pelnytus rugius, buvo padegti. Vie
nas keliantis nėr Šventąją upę, nuplovus 
keltuvą prilaikančią virvę, buvo paleis
tas plaukti po srove tolyn. Daug paliko 
dirvoje rugių, kviečių, kuriuos dvaro gy
vuliai sutrypė.

Tarnavo dvare, kuriame buvo Vaisono 
mūrinis palocius, buvo priklijuota pla
katų, grasinančių ponui atkeršyti. Ponas 
pradėjo baugintis, vienas be ginkluoto 
palvdovo nei per dvarą neidavo.

Kartą tamsią rudens naktį su pekliš
ku trenksmu sprogo bomba visai prie 
palociaus langų. Visi dvariokai sukilo, 
nežinodami, iš kur tas trenksmas. Tam
soje nei užveizdos nesusivokė, kas at
sitiko.

Tai buvo* panedėlio rytas. Murnikas su 
sūnum žingsniavo prie mūrymo darbų, 
o kaimiečiai būreliais, vyrai ir merginos, 
skubėjo gauti darbo padieniais. Nes 
šventadienį miestelyje buvo paskelbta, 
kad Tarnavo dvare pradės javus kul
ti garine mašina, tai priims daug padie
nių. Padieniams mokėdavo po 20 kapei
kų už dieną ir savo valgymą, taipgi 
grėblį ar šakę turėjo atsinešti.

Kuomet atėjome prie darbavietės, po
no karieta su užkinkytais keturiais žir
gais stovėjo prie palociaus. Žirgai ko
jomis daužė žemę, o lekajai į kitą ve
žimą krovė skrynias. Jis su šeima iš
skubėjo į Rokiškio geležinkelio stotį ir 
išdūmė Lenkijon į uošvio dvarus...

Vaisonas buvo nesvietiškai žiaurus po
nas. Verta pasakyti štai ką:

Kartais kumetis, gal nenugirdęs var
pą šaukiantį į darbą, pavėluoja. Ponas 
įsako urėdui išimti tą kambario langą, 
ir užrakina svirne. Tik po kelių dienų 
kumetis leidžiamas matyti poną, ir atsi
klaupęs rankas bučiuoja, prašydamas 
pasigailėjimo. Kumečiai turėjo -tik vie
ną vidutinio dydžio kambarį, su vienu 
langu. Prie lango kelios lentos, ant jų 
šienikas šiaudų prikimštas, tai jų lova. 
Po lova duobė moliu ištepta, kad žemės 
neįgriūtų, tai dėl bulvių ir burokų. Lan
gą užtiesdavo marška ar sena sermėga. 
Žiemos laiku nei vėjo nei sniego nesulai
ko. (Daugiau bus)

Smagu pasakyti, kad dien
raščio “Vilnis” piknikas, ku
ris įvyko rugp. 24 d., Santa 
Fe Parke, puikiai pavyko. 
Svečių buvo iš daugelio toli
mų miestų bei valstijų. Pra
dedant Florida, Detroitu, ir 
baigiant Kalifornija. Ne
žiūrint, jog senosios kartos 
eilės mažėja ir daugelis ge
rų ir veiklių žmonių atsisky
rė iš gyvųjų tarpo, o kiti li
gų parblokšti bei senatvės 
suspausti, vis tik į pikniką 
suvažiavo gana daug mielų 
svečių ir jį galima skaityti 
pilnai pavykusiu.

Gauta daug gražios me
džiaginės paramos ir šir
dingo pritarimo, kad dien
raštis “Vilnis” dar ilgai ga
lėtų gyvuoti ir apvienyti 
Amerikos lietuvius kovoje 
už geresnį ir didesnį rytojų 
darbo žmogui.

Pavakariop buvo šauni 
dainų ir kalbų programa. 
Programos vedėjas “Vil
nies” redaktorius V. Andru
lis 'pirmiausia perstatė 
Roselando Lietuvių Moterų 
chorą, po vadovyste prity
rusios choro vadovės ir mu
zikės Daratėlės Murelienės. 
Jos vadovaujamas, nors jau
nas choras, bet turintis dai
nininkių su šauniais bal
sais, labai vykusiai ir žaviai 
dainavo. Paskutinę — ket
virtą dainą dainuojant Da- 
ratėlė pakvietė visus sve
čius dainuoti kartu. Kai 
choras ir svečiai užtraukė 
“Ant kalno rugiai,” tai net

būtų tikruoju pavyzdžiu vi
soms Tarybų Sąjungos ir 
socialistinėms valstybėms.

Kalbėtoja sakė, kad jei tik 
“piniginė” leis, tai už me- 
tų-kitų jie vėl vyks į T. Lie
tuvą ten pasisvečiuoti ir pa
sidžiaugti naujais atsieki- 
mais.

Toliau sekė LKM choro 
ir Roselando Aido choro 
dainos, kurias dainavo ben
drai, po vadovyste jų vado
vės, menininkės \Valerijos 
Urbikienės. Abu chorai 
šauniai sumokinti ir puikiai 
dainuoja. Pirmiau dainavo 
vienų vyrų choras, o pas
kiau vienų moterų choras. 
O vėliau pora dainų daina
vo bendrai visi choristai.

Smagu buvo išklausyti mū
sų chorus dainuojant ir 
šaunių kalbėtojų kalbas. Po 
to sekė , dovanų teikimas. 
Daug buvo laimingų, kurie 
buvo apdovanoti, bet apie 
tai kiti gal pakalbės.

Tiesa, šiame piknike buvo 
smagu matyti dienraščio 
“Vilnis” atsakingąjį redak
torių Leoną Joniką. Jis 
dar nedrąsiai žengia žings- 
nį-kitą, bet žadėjo pasidrą
sinti, ir reikia tikėtis, kad 
palengva jo sveikata grįš, 
bent mes to linkime.

Smagu buvo pabūti nors 
trumpą laiką tokioje skait
lingoje ir malonioje vilnie
čių šeimoje. Dėkui visiems 
už dalyvavimą.

Vilnietė

visas parkas skambėjo.
Po šio choro dainų sekė 

kalbos. Kalbėjo Jonas P. 
Milleris, kuris neseniai grį- . 
žo iš T. Lietuvos. Jis sa
kė, kad po išvykimo iš gim
tosios Lietuvos, jis viso tris 
kartus joje lankėsi, būtent: 
1933, 1965 ir šiais 1969 me
tais. Jis darė palyginimus 
ir nurodė, kad T. Lietuvoje 
daroma neapsakoma pažan
ga ir žmonių gyvenimas 
kasdien gerėja. Mokslas 
aukštai pastatytas ir ne dėl 
išnaudojimo kitų, bet dėl vi
suomenės labo.

Margarita Millerienė kal
bėjo trumpiau, bet ji primi
nė, kad nors ir buvo gimusi 
toje gražioje gamtos atžvil
giu šalyje, bet visai mažytė 

' atvežta į šią šalį ir net sap
ne nesapnavusi, kad jos 
gimtoji šalis tokia graži. O 
ypatingai ji jautusi malonu
mą, kuomet susitikusi te
nykščius žmones, ypač jau
nimą, kuris pilnas energijos 
ir ryžto išbudavoti savo ša
lį, kad ji būtų tikrai lygi, o 
gal dar pranašesnė už 
Ameriką, kad T. Lietuva

■<

pilnai pasveiks, o gyventi 
reikia, bet su pagalba gerų 
draugų ir ta bėda tapo nu
galėta.

Pilniau susveikęs gavo 
darbą taisyti vagonus Ash
ley miestelyje. Ten padirbęs 
porą metų atvyko į Water- 
burį, dirbo dratų gamyklo
je. Už veikimą tapo iš ten 
atleistas. Sekė darbas prie 
šaukštų, ten irgi ta pati lai
mė laukė, buvo atleistas. 
Vėliau apie trejetą metų 
dirbo karčiamoje bartende- 
riu, bet ir ten neteko dar
bo — karčiama užsidarė.

Visos tos nelaimės Juozo 
neatgąsdino nuo veikimo, 
nepabėgo iš jo.

Rūgpiūčio 20 d. tapo pa
laidotas pilnai laisvai Wa- 
terburio lietuvių Laisvose 
Kapinėse. Šermeninėj atsi
sveikinimo dainelę sudaina
vo Laisvės choro mokytoja 
Wilma Hollis. Atsisveikini
mo gražią kalbą pasakė 
Onutė Šilkienė, o kapinėse 
— J. Strižauskas.

Liūdesyje liko jo žmona 
Lucy; brolis Kaz., Midtown, 
N. Y.; sesuo Uršulė, Tary
bų Lietuvoje. Palydovų bu
vo gražus būrys. Taipgi iš 
Waterburio daug žmonių 
atvyko į kapines. Palydovai 
buvo užkviesti į Laisvės 
choro salę ir gerai pavai
šinti.

Reiškiu gilią užuojautą 
žmonai Lucy, broliui ir sese
riai. o Tau, Juozai po visų 

vargų amžina ramybė.
J» Strižauskas

Hartford, Conn, j
Po ilgos ir sunkios ligos I 

rūgpiūčio 17 d. mirė Juozas I 
Žemaitis, darbininkų judė-1 
jimo atsidavęs veikėjas. I

Gimęs Lietuvoje Budeže- I 
rių kaime prie pat Vilkaviš-1 
kio miesto iš tėvų Mari j o- I 
nos Surmočiūtės ir Pijušo 
žemaičių. Į Ameriką atvy
ko 1908 m. Apsigyveno ang- 
liakasyklų mažame miestel
yj Dickson City, Pa. Iš Lie
tuvos atsivežė kriaučiaus 
amatą, bet čia juo nesinau
dojo. Dirbo kasyklose, vėliau Į 
namų statyboje, kol sveika
ta leido.

Nesveikata jį palietė anks
ti. Dar mažam esant buvęs 
sulaužytas kojos kaulas.! 
Daktaras pripažino, kad ta
da kaulas nebuvęs gerai su
tvarkytas. Dabar, sakė dak
taras, koja turi būti ope
ruota, kitos išeities nėra. 
Jam teko ligoninėje išbūti 9 
mėnesius, pergyventi 3 ope
racijas. Grįžo namo silpnas. 
Gydytojas sakė jog truks 
mažiausiai dvejus metus iki

HARTFORD, CONN.

Juozas Žemaitis
mirė rūgpiūčio 17 d., 1969 m.

Buvo palaidotas rūgpiūčio 20 d. Lietuvių lais
vose kapinėse, Waterbury, Conn.

Mes, jo draugai ir draugės, reiškiame gilią už
uojautą jo žmonai Lucy Žemaitienei ir kitiems gi
minėms jų liūdesio valandoje:

V. Satula
B. Satulienė
J. Svinkūnas
M. Svinkūnienė
J. Enamait
J. Vaitonis
I. Ablažienė
Klem Yenkeliūnienė
W. Yokubonis
W. Dūda
A. Dudienė

M. Ulozienė 
V. Ruginis 
J. Eiduks 
J. Kiudulas 
J. Bartkus 
P. Lenart 
J. Kvaraciejus 
G. Vosylius 
Ch. Danisevich 
J. Zorsky 
P. N. Venta

Cranford, N J.
Vietinės Draugijos su

ruoštas piknikas rūgpiūčio 
24 d. Lillian Šerelienės (No
vak) sodyboje buvo sėkmin
gas. Suvykę svečiai buvo 
pavaišinti skaniais pietumis.

Programos vedėjas buvo 
Ignas Beeis. Jis iškvietė tris 
turistus ką tik grįžusius iš 
Tarybų Lietuvos, kurie par
sivežė gerus įspūdžius, pa
kalbėti. A. Bimba pasakė 
įspūdingą kalbą ir prisimi
nė apie “Laisvės” padėtį. 
Dalyviai gerai atsiliepė su 
aukomis, kurių vardai jau 
tilpo “Laisvėje”.

Eilė draugų bei draugių 
prisidėjo prie padarymo 
pikniko tokiu, kokiu jis bu
vo.

Pirmiausiai reikia tarti 
nuoširdžiausią ačių Lillian 
Šerelienei už suteikimą vie
tos ir už vaišes.
Dėkojame šioms draugėms 

už pridėtą darbą ir už au
kotą maistą: Anna Mason 
ir L. Vaičionienė (2 tortu), 
Thelma Makutėnas (2 tor
tu), B. Makutėnienė ir anū
kė Sharon prigelbėjo prie 
stalų. Wally Sheraliukas au
kojo gėrimą ir jo sūnus 
Tommy prigelbėjo darbu. 
A. Staniulis iš Hampton au
kojo daug daržovių. Joe 
Stanley prisidėjo su pinigi
ne dovana. Mylda Žukas au
kojo šampano ir duonos. 
Darlene Martin — tortą.

Tą pačią dieną prisimi
nėm Mildred Stenslierienės 
gimtadienį ir jai sudainavo
me “Happy Birthday”.

A. S.

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Petrui Klimui
Mes reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, 

dukterims Birutei, Virginiai, sūnams Juozui, Ed- 
wardui, artimiems giminėms, išsisklaidžiusiems 
po visą šalį, ir Lietuvoje, taip pat ir draugams.

Povilas Pučkorius 
Niek Sireika ■. ; 
G. G. Gendrėnai 
Feliks Skleris 
Rožė Samulionis 
A. M. Jacynai 
Jonas Janukaitis, 

Cleveland
Antanas Antanavičia 
Jonas Ragauskas 
Kleofa Kelley 
Walter Kelley 
Benis Salaveičikas 
T. V. Norvelai 
Kaziunė Pakšienė 
J. P. Blaškiai 
Eva Jesky 
Walter Dubendris 
J. P. Stančikai 
Helen Žilinskienė 
J. S. Yukniai 
A. P. Lukai 
Marcelė Purvėnus 
J. O. Palioniai 
J. O. Walen 
J. O. Žukai, Valrico 
Elzbieta Ecinia 
J. J. White 
Natly Lenigan 
Ant. Kavaliauskas 
D. Mikalajūnas 
J. A. Puišiai 
Nellie Petronienė

B. O. Putrimai 
Agnes Pike 
D. Litvaitis 
A. A. Jociai
A, M. Račkauskai 
Bronius Jankowski 
J. O. Greblikai 
Antaneta Kelly 
Domicėlė Kairis
F. M. Lideikiai 
D. Lesnick
B. A. Brewer 
Adelė Pakalniškienė 
Onutė Straukas
F. A. Kalantai 
Margaret Klishius 
Ch. T. Sholunai 
P. A. Aleknai 
Leo. Valančius 
Apolonia Beeis, Miami 
Ignas Urbonas, Miami 
Elzbieta Davidonis 
Juozas Davidonis 
J. P. Brass 
Jonas Andrikas 
J. H. Sholunai 
Antanas Vėgėla 
Marta Gružinskienė

Ona Rubienė 
Jonas Rūbas 
J. P. Semėnai

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Petrui Klimui
Reiškiame giliausią užuojautą liūdesio valando

je žmonai Onai, dukroms Birutei, Virginiai, sū
nams Juozui, Edwardui, artimiems giminėms, išsi
sklaidžiusiems po visą šalį ir Lietuvoje, taip pat 
ir draugams.

LLD 45 Kuopos Nariai
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Yucaipa, California
Apie LLD kuopos 

susirinkimą
Rugpiūčio mėn. LLD kuo

pos susirinkimas buvo skait
lingas, bet apart valdybos 
raportų visuomeniniais rei
kalais mažai buvo kalbėta 
bei aukota. Gal būt vyriau
sia priežastis, tai karštas 
vasaros oras narius viliojo 
greičiau išeiti iš salės.

Pirmininkės raportas ro
dė, kad ji veikia kiek yra 
galima. Pasid a r b a v o dėl 
“Vilnies” rudeninio pikniko, 
parduodama pundelį biletė- 
jių, o antrą pundelį parda
vė kita kuopos narė—Onu
tė. Pažymėjo, kad kuopos 
reikalai eina sklandžiai ir 
valdyba stengėsi darbą at
likti, kas buvo nutarta pra
eitame susirinkime.

Finansinis raportas rodo, 
kad kuopa dar tvirta finan
siniai ir iki dabar yra au
kojusi daug visuomeniniams 
reikalams.

Kuopos iždininkas visados 
turi aiškius raportus ir pil
nai sutinka su finansų se
kretoriaus užrašais.

Kuopa vasaros laiku
turėjo parengimo, todėl nu
tarė rugsėjo mėnesį turėti 
parengimą su pietumis. Ti-! 
kimės turėti viešnių iš San Floridos 
Francisco. Manau, neatsi- (jukterį Petras Klimas stai-

donmedžių miškai, įvairūs 
parkai, kalnai, jūrų kran
tai, o už vis daugiausia žmo
nės žavisi Disneyland, 
Knotts Berry Farm ir San 
Fernando V alley Busch 
Garden.

Vėlesniu laiku tas Walter 
Disneyland taip pašoko 
aukštyn, kad įžanga į tą 
įstaigą kainuoja $5 ir dau
giau. O tie visi įvairumai 
daugumoje tinka tik jauna- 
mečiams. Knotts Berry 
Farmoje yra daugiau natū
ralių dalykėlių ir įžangos iš 
lauko pusės nėra, tik jeigu 
kas nori pavažinėti po at
skiras vietas, tai turi užsi
mokėti. Laisvalaikiui pra
leisti — man patinka Busch 
Gardens. Įžanga tik 50 c. 
už automobilį. Tai gali pra
leisti dieną liuosai. Tik rei
kia primokėti už važiavimą 
laiveliu ir traukiniu. Dusyk 
per dieną rodo lavintus 
paukščius. Tai yra labai 
įdomu.

Alvinas

ne-

mienei, dukterims, sūnams žmonių ir po laidotuvių vi- 
ir visiems jo giminėms. Lai 
bus nepamirštas pavyzdin
gas jo gyvenimas.

/

LLD kuopos nauja narė 
draugė Švedas buvo pasida
vus į ligoninę pataisyti re
gėjimą, padaryta ant akies 
operacija, dabar ligonė na
mie gražiai sveiksta. Linki
me jai kuo greičiausiai su- 
sveikti.

Švedai visados matomi 
kuopos pramogose.

Žiaurusis uraganas “Ka
milė” praslinkęs pro Flori
dą, kai pasiekė Mississippi 
valstijos sausžemį ir plačią 
apylinkę, padarė žmonėms 
didžiausius nuostolius, su 
griovė namus, nunešė tiltus, 
daug žmonių neteko gyvas
ties. Šiame mieste vedama 
sparti rinkliava nukentėju
sioms žmonėms drapanų, 
maisto ir pinigų.

si buvo užkviesti ant pietų 
į Harten House Restaurant 
ir skaniai pavaišinti.

Juozas buvo gimęs ir au
gęs Lietuvoje, Šedvygų kai
me. Jaunas būdamas at
vyko į šią šalį 1907 metais 
ir 1912 metais vedė Oną 
Tuchalauskaitę ir išgyveno 
su ja poroje 57 metus, iki 
mirtis juos išskyrė. Užau
gino labai gražią ir pavyz
dingą šeimyną.

Iš amato buvo karpen- 
teris (dailide), kontrakto- 
rius namų stiity tojo s. Per j 
visą laiką jis pastalė apie!

300 namų ir kitokių kar- 
penterio darbų atliko. Jis 
turėjo labai geras rankas, 
ne tik statė namus, bet ir 
kitus smulkius rankų dar
bus dirbdavo. Visokius sta
liukus, lemputes, kėdes, 
stalčius ir kitus smulkius 
pagražinimus dėl n a m ų 
padarydavo.

Kuomet būdavo mūsų 
draugijų parengimai, jis vi
sada paaukodavo kokį nors 
gražų jo rankų darbo daik-; 
tą. kad sukeltų pinigų dėl 
d ra ugi jos.

šmotelių sudėtą, dėl Lietu
vių Laisvo Kapinyno, kad 
valdyba pasidėtų, kada lai
ko susirinkimus’ kapinėse.

Jis buvo laisvas ir susi
pratęs žmogus, ii’ visuomet

žmonių pusę. Buvo “Lais
vės” skaitytojas per dauge
lį metų ir jos rėmėjas.

Gili užuojauta jo žmonai, 
sūnums, dukterims, anū
kams ir kitiems giminėms, 
jų liūdesio valandoje. ()| 

rainiaiTu,

is J. Sviukfinas i
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Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovybėj WILMA HOLUS
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V"-4 JAtostogas leisdami pava- 
žinėję po Detroitą T. ir O. 
Kairiai grįžo namo linksmi, 
taip pat V. ir M. Repečkai 
pavandravoję po Worcester,! 
Mass., apylinkę, saugiąi pa
siekė namus.

V * 1
RS
B

t
t : n 'St. Petersburg, Fla.

Iš Stoughton, Mass., “Lai
svėje” pasirodė trumpas 
pranešimas, kad tenai iš 

; atvažia v ę s pas
Francisco, 
sakys pasakyti įspūdžius 
apie kelionę ir įdomybes 
Lietuvos gyvenime.

(Apie parengimo laiką ir 
vietą bus pranešta vėliau.) 

Paaiškėjo, kad kuopos na
rys Juozas Ginius, gražin
damas savo stubą iš lauko 
pusės liepos mėnesį, puolė 
nuo pastolio apie 6 pėdas 
aukščio ant cemento ir buvo 
labai sukrėstas. Tik lai
mė, kad nieko nesulaužė. 
Dar vis jaučia daug nesma
gumo nuo užgavimo. Kiti 
ligoniai laipsniškai sveiksta.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvks spalio 12 d. (Co
lumbus Day) parko salėje 
popiet.

Užbaigus susirinkimą, J. 
ir M. Alvinai paruošė na
riams ir viešniai vaišes. Su
sirinkime dalyvavo Alvinų 
marti Ruth Valentienė iš 
Cleveland, Ohio, Juozo Gi- 
niaus sūnus ir anūkė iš To
ledo, Ohio. Jie čia atvyko 
tėvo aplankyti ir svečiavosi 
savaitę pas tėvą. Papieta
vę visi linksmai laiką pra
leido ir tęsė draugiškus po
kalbius. Dalyvių buvo apie 
30 asmenų.

Marijona Kairienė 
grįžo į Lietuvą

Marijona Kairienė iš Bir
žų miesto Yucaipoje svečia
vosi pas savo sesutę ir švo- 
gerį Yakimčikus daugiau 
kaip tris mėnesius. Atvyko 
lėktuvu iš Lietuvos, vėliau 
pakeitė važiavimą atgal ta-

dapildyti

mirė su- 
amžiaus,

ga mirė. Norisi 
pranešimą.

Petras Klimas 
laukęs 84 metus 
kilęs Jurbarko apylinkėje
Lietuvoje. Paliko nubudime 
žmoną Oną, dukteris Biru
tę. Virginią, sūnus Juozą, 
Edwarda ir visą eilę gimi
nių šioje šalyje ir Lietuvo
je, taipgi daug draugų.

Ilgus metus gyveno 
Brockton, Mass., pragyve
nimą darė kirpykloje. Kai 
pajuto, kad darbe rankos ne 
taip lanksčios, o galima gau
ti pensiją juodu su žmona 
persikėlė gyventi į Valrico 
priemiestį Floridoj šalę švo- 
gerio Prano Mockapetrio. 
Petras buvo pažangus žmo
gus, rėmė kultūrišką judė
jimą ir spaudą, ir buvo nuo
latinis lankytojas LLD 45 
kuopos susirinkimų ir visų 
pramogų. Su juo visuomet 
būdavo malonu pasikalbėti.

Rodos, praslinko dvejetas 
metų, kai velionis lankėsi 
Lietuvoje, pasimatė su sa
vaisiais, ir grįžęs iš kelionės 
labai džiaugėsi, kad galėjo 
nuvaž i u o t i. Pastaraisiais 
laikais jam akys pradėjo ne
tarnauti, bet daktarai pada
rė ant akių operaciją, ir jis 
greitai sugijo ir sakydavo, 
“dabar aš vėl naujas žmo
gus, galiu pasiskaityt laik
raščius ir pasidžiaugti švie
sa”. Matomai, ryžosi gyven
ti dar ilgus metus.

Didelė užuojauta žmonai

Rugpjūčio 23 d. kuopos; 
pramoga buvo linksma, tuo- 
mi, kad niekados pirmiau 
nematėme tiek daug atsilan
kiusio jaunimo, kaip šiuo 
kartu. Ir dar koks jauni
mas! Papietavus reikėjo! 
nuimti stalus,kad būt vietos 
šokiams. !Š i e jaunuoliai, 
kaip namiškiai, griebėsi už 
stalų, kėdžių sutvarkymo ir 
net salę padėjo išluoti. Iš
rodo, bus darbingi žmonės. 
Garbė tėvams, kad vaikus 
iš mažens pripratino prie 
darbo.

Vikutis

rybiniu laivu “Puškin,” ku- °nai Mockapetraitei, Kli-

Oakville, Conn.
I

Š. m. rugpiūčio 11 dieną 
po ilgos ligos mirė Juozas 
A. Zuraitis, gyvenęs 34 Wa- 
gbn Wheel Court. Buvo 82 
metų amžiaus.

Palaidotas rugpiūčio 14 
dieną Lietuvių Laisvose ka
pinėse.

Liūdesyje liko jo žmona! 
Ona Zuraitienė, po tėvais' 
Tuchalauskaitę, du sūnūs—. 
Joseph E. Zuraitis ir Daniel; 
J. Zuraitis, abudu gyvena 
Watertown. Dvi dukterys— 
Alice Morris, gyvena Oak
ville, ir Mary Laneville, gy
vena Water town. Taipgi 
liko 9 anūkai ir 7 proanū
kiai.

Priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų Susivien i j i m o 
vietinės kuopos, prie Lietu
vių Piliečių Politinio Klubo, 
ir pirmiau priklausė prie 
karpenterių unijos.

Laidotuvėse dalyvavo daug
ris išvyko iš Montrealio, 
Kanados, rugpiūčio 12 d.

Dar neteko sužinoti, kaip 
jai kelionė pavyko į Biržus 
per Leningradą. Teko nu
girsti, kad jai išleistuves su
rengė kaimynai ir draugai. 
Daug rūpinosi jos išleistu
vėmis Urniežius, Los Ange
les, ir keletas kitų—Yucai- 
pos lietuvių.

Atostogų laikotarpis
Vasaros laiku daug žmo

nių važiuoja aplankyti savo 
gimines, gerus draugus ir 
pamatyti įdomesnes vietas. 
Atrodo, labai daug žmonių 
yra atvykusių iš kitų vals
tijų ir įdomauja Kaliforni
jos įvairumais.
joje yra visokių įdomybių 
labai daug, kaip tai: rau-

Kaliforni-

MIAMI, FLA

BANKETAS-KONCERTAS
SPAUDOS PARAMAI

Rengia Vietinės Organizacijos 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14 DIENĄ 
Banketas 12:30 vai. Koncertas 2:30 vai.

Programą pildys Aido Choras su jų mokytoja ir įžymia 
dainininke Biruta Rainoškaite-Mann.

Solistės: M. Gabrėnienė ir H. Mankauskiene.

Vieta: Lietuvių Socialio Klubo Salėje
2610 N. W. 119 St., Miami, Fla.

i^į;> t.igĮ

OLYMPIA PARKE
Shrewsbury, Mass
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Irene Janutiene Jonas Sabaliauskas He'en Janulyte-Smith
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Žinant, kad diena jau bus trumpesnė,, tai. širdingai prašome publiką atvy 
mes būsime pilnai prisiruošę visus svetingai sutikti ir pavaišinti.
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A. Daukšys

DAINŲ. PROGRAMĄ IŠPILDYS HARTFORDO LAI
SVĖS CHORAS, VADOVYBĖJ WILMA HOLUS 

IR WORCESTERIO MENININKAI, VADOVYBĖJ 
JONO DIRVEL1O

“Laisves” Redakcijai ir visam ko’ektyvri š’prnc 
piknike atstovaus mūsų veikėja neseniai sug < pu.- i 

iš Tarybų Lietuvos 
IEVA MIZARIENĖ

Ona Dirvel
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4 Haverhill, Mass.
Rugpiūčio 24 d. buvo ge- 

Jfca kelionė iš Haverhillio į 
T^orwooda Uždavinių sodan. 
Mary Kazlauskienė pripildė 
pilrią mašiną žmonių, ir vis
kas pavyko labai gerai. Su
sitikome senus ir naujus 
pažįstamus, skaniai paval
gėme ir linksmi sugrįžome 
namo. Kazlauskienė sakė, 
kad dar turėsime dvi kelio
nes — rugsėjo 7 d. pas K. 
Ustupus sodan Montelloje 
ir rugsėjo 14 d. Olympia 
Parkan Worcesteryj, kur 
suvažiuoja žmonių iš pla
čios apylinkės ir visi links
minasi gražiame pilname 
gėlių parke.

Šiemet vasara labai ne
pastovi — tai per šilta, tai 
per šalta, ir jau eina prie 
pabaigos. Todėl visiems rei
kia naudotis, kiek galima, 
praleisti laiką gražiai ir 
linksmai, dalyvauti visuo- 

^mmiškuose parengimuose 
ir palydėti vasariškus pa
rengimus.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED--MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALE
CUSTODIANS

Full time, part time. Senior citizens 
eligible.
BERNARDS TOWNSHIP BOARD 
OF ED.

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

APPLIANCE TECHNICIAN Wash
ers, dryers & refrigerators. Paid 
hospitalization & vacations For 
appoint, contact Mr. Williams. R. 
C. A. Service Co., 375 Crescent 
Blvd., Gloucester, N. J. Phone 456- 
7600. We are an equal opportunity 
employer. (60-65)

NO DIPLOMA?
Freezer Warehouse man. Will 

train hard working man for future 
opportunity. ‘ Good pay for right 
man. Call now! 845-8950.

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

MULTILITH
OPERATOR

1250 MODEL
Experienced. Must be able to 

set up own work, day shift, good 
pay, benefits. Steady. KEYSTONE 
INDUSTRIES, 2051 Hartel Street, 
Levittown, Pa. 215-Q43-7300.

(65-67)

Pas mus priviso labai 
daug vagių. Pirmiau plėšė 
bankus ir kitokias vietas, o 
rugpiūčio 24 d. apiplėšė šv. 
Jurgio parapijos kunigą 
Frederick J. Menigan. Pa
gal vietinę spaudą, prieš 10 
vai. nakties paskambino du
rų varpelį, kunigo gaspadi- 
nė Mrs. Pearey atidarė du
ris. Tuomet du vyrai pa
klausė, ar kunigas namie. 
Gaspadinė atsakė “taip” ir 
įsileido vidun. O kai įėjo vi
dun, tuomet su šautuvais 
rankose paliepė atidaryti 
saugiąją šėpą (safe), o pas
kui įsakė gaspadinei ir ku
nigui gulti ant grindų. Ku- 

^nigas atsigulė ant nugaros, 
bet plėšikai pareikalavo 
gulti ant pilvo. Aišku, kad 
priešintis nebuvo galima, 
nes tokie razbaininkai gali 
užmušti. Vagys per kokias 
15 minučių darbavosi — pa
siėmė $500, surišo kunigą ir 
gaspadinę ir išėjo. Kuni
gas atsiliuosavo, pašaukė 
policiją, bet plėšikų nebera
do.

Atrodo, kad vagius jei ir 
sugauna, tai per mažai bau
džia. Jeigu nubaustų sun
kiau, tuomet vagys būtų at
sargesni, nelįstų kur nerei
kia ir negąsdintų žmonių.

Čia jau buvo daug visokių 
apiplėšimų, todėl žmonės, o 
ypatingai moterys, vakarais 
bijo išeiti į gatvę, kad ne
papultų į razbaininkų na
gus ir neprarastų gyvasties.

Darbininkė

MALE HELP WANTED 
PORTERS 

GARAGE MEN 
DOOR MEN 

Good pay 
pleasant working conditions. 

CA 4-1330
(65-71)

MAIN LINE College has open
ings for food service employees in 
September. Cooks, service 
ne), receiving clerks and 
Full and part time. Call 
4427.

person
utility. 
LA 5- 
(65-71)

MECHANIC. Full time nights, 
diesel experience preferred. Union 
scale. Call Mr. Hanson at 201- 
869-6600. A-P-A TRUCK LEASING 
CORP., 1207 Tonnelle Ave., North 
Bergen, N. J. An equal opportunity 
employer. (65-71)

TOOLMAKER. North Newark 
Firm. Needs one first class man 
added to our tool room in addi
tion to a long list of benefits we 
have our own parking and offer 
oxertime and a rate of $4.25 to 
start. Apply in person or call 
Charles E. Green & Son, 625 Third 
St., Newark. 201-485-3630. (65-68)

Montello, Mass
“Laisvės” numeryje 64, 

rugsėjo 29 d., koresponden
cijoje iš Montello įvyko 
klaida. Pasakyta, kad wor- 
cesteriečiai rengia pikniką 
“Laisvės” naudai rugsėjo 6 
d., 3 vai. po pietų. O taip vi
sai nebuvo rašyta. Turėjo 
būti, kad LLD 6 kp. susirin
kimas įvyks šeštadienį rug
sėjo 6 d., 3 vai. po pietų.

Pranešimai
WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks rugsėjo 11 
toj pačioj svetainėj 2:30 v. 

1Į>o pietų. Kviečiame narius 
dalyvauti, turime daug rei
kalų apkalbėti. Ypač svarbu 
“Laisvės” piknikas, kuris 
įvyks rugs. 14 d. Turime 
prie jo gerai prisirengti.

Sekretorius

LDS 57 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugs. 11 d. 
29 Endicott St. svetainėj. 
Kviečiame narius dalyvauti 
ir pasimokęti mėnesines 
duokles, kad būtume nesu
spenduoti.

Sekantis susirinkimas 
įvyks gruodžio mėnesį, ku
riame bus renkama kuopos 
Valdyba dėl 1970 metų.

Sekr. Jaskevičius

Dabar apie piknikus
^oterų Apšvietos klubas 

rengia pikniką K. Ustupų 
sode, rugsėjo 7 d., pradžią 
nuo pietų, įėjimas nemoka
mai.

Rudeninis “Laisvės” pik
nikas, kurį rengia Worces- 
terio LLD 11 kp., įvyks sek
madienį, rugsėjo 14 d., 
Olympia parke, Shrewsbu
ry, Mass.

Mes, montelliečiai, mėgin
sime surengti busą važiuoti 
į šį pikniką. Visi, kurie no
rite važiuoti su mumis, pa
šaukite telefonu:

, George Shimaitis 
586-4181

iWashingtonas.

DRAFTSMAN
Established firm needs experienced man for steady in
teresting work in laying out progressive dies.
Liberal benefits; modern air conditioned plant in pleasant 

■ rural area; excellent opportunity.
Call 226-5600

or apply:
ELTEE INC.

COOK—HOUSEKEEPER
Live in or out 

Excellent working conditions.
Good salary 

Vineland, N. J. 
Call for appt. 609-691-0420 

(60-66)

ELECTRICIAN

19 Fairfield Pl.
West Caldwell, N. J.

(63-66)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downingtown area. 269-8380.
(56-67)

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt, call Harry 
Tube Co., Frazer, 

NI 4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Eckman Bishop 
Pa. 19355,

(62-68)

«
Washingtonas. — 15 me- 
jaunuolis Greg Rogers, 

nrotestuodamas prieš karą 
Vietname, nusišovė ant Ka- 

pitoliaus laiptų.

GENERAL ALLOYS CO.
Looking for the best men available to fill some rugged 
positions. We are a growing company offering except
ional job opportunities to the right people. Among our 
fringe benefits are: 1. Paid insurance iplan, 2. retirement 
plan, 3. tuition refund, 4. paid holidays and vacations.

METAL POURERS 
$2.62-^282 an hour 

GRINDERS 
$2.52-$2.72 an hour

CORE FINISHER
$2.52-$2.72 an hour
LABORERS

$2.52 an hour

WELDERS (on Stainless Steel)
$2.62-$3.31 an hour

Call the Personnel Department, 268-1710
405 West First St., South Boston 

(64-66)

LIFETIME JOB
OPPORTUNITIES

JOIN THE YOUTH MOVEMENT
AT BOSTON ENVELOPE

MACHINE OPERATORS
STOCK HANDLERS
JANITORS

* Day or Evening Shifts 
Paid Life Insurance

Vacations * Excellent
For an interview, Call: 

JIM DOHERTY — FA 5-6700

*
* Master Medical Plan

* 9 Paid Holidays 
Working Conditions.

BOSTON ENVELOPE CO.

* Paid

KEYPUNCH
Skilled Alpha Numeric operators 

for 1st and 2nd shifts. Full/part 
time. Attractive rates. Center City. 
Join our pleasant prestige staff now.

Call Mrs. Seymour. KI 6-8181.
(60-66)

GENERAL
FACTORY HELP

Rates after 30 days ranging from 
$2.515 to $3.41 per hour. Compa
ny paid hospitalization for employees 
and families, life insurance, pension 
plan, plus shift differential, 
to

HOUSEKEEPER — PRACTICAL
NURSE. Refine woman for elderly 
woman, 3—4 days, flexablc — sleep 
in nice home. Call CH 7-5146.

(63-65)

WANT A MAN’S JOB? Interna
tional firm hiring girls Over 18 for 
outside order department. Must be 
neat and able to converse intelli
gently. Starting salary $129/wk. For 
personal interview, call Mr. Howard, 
9:30 AM to 1:30 PM., Monday thru' 
Friday. 609-662-3020.

(61-67)

HIGH AND MAVERICK STS., DEDHAM, MASS. 02026
An Equal Opportunity Employer

(65-68)

NURSES, RN
Full or

STETSON
1745 N. 4th St.

& PRACTICAL
part time
HOSPITAL

PO 9-1260
Mrs. Carelli

(60-66)

R. N. 11 to 7 Shift.NURSE
Apply Personnel office Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500, 
extention 34-

(62-70)

KEYPUNCH, OPERATOR — for 
expanding IBM department, 
have experience on IBM 029 
059. For appointment call 
Sarsfield at OR 6-2400.

NURSES AIDES

Must 
and 
Mrs.

(64-70)

Mature women to work with seve
rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation.
Call 788-5215

(58-67)

BARMAIDS

Personnel department.
NEW LONDON 

MILLS INC.

Apply

Morse St., Norwood, Mass. 
617-668-6000.

(61-67)

MAINTENANCE MACH. Large 
factory desperately needs mainten
ance man, electrical bkgrd helpful. 
Apply 5200 Unruh St. DE 2-9400. 

(60-66)

NOTICE 
TO READERS 

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

MAINTENANCE ASST.
for general maintenance, electrical, 
plumbing, etc. Will consider trainee 
with general knowledge & a desire 
to learn & advance. Simkar Light
ing fixture, D & Tioga. GA 5-7200.

(63-67)

DRIVER—5 mornings a week with 
Station Wagon & School bus endor
sement for nursery school.

Call VI 4-1,512. (64-68)

MAINTENANCE—Electrician. Stea
dy work. Liberal fringe benefits.' 5 
day work week. Bond Baking Co. 
300 E. Godfrey Ave.

PI 5-3440. Ext. 69.
(64-70)

CUSTODIAL SUPERVISOR— Del. 
Co. School District has opening for 
experienced supervisor to oversee 
housekeeping operations in 7 build
ings with 40 employees. This is a 
permanent secure position with an 
excellent salary. KI 4-5800, Ext. 80.

(64-66)

EXPERIENCED SPRAYERS for
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)

LEATHER WORKERS '

Experienced or inexperienced.
General all around work.
Julius Brand Leather Co. 

609-964-3040.
(60-66)

TRUCK MECHANIC

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

(58-67)

Experienced oil burner service and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)

MECHANIC. Cannery experience. 
Good salary and benefits with ex
panding food company. Call Pro- 
gresso Foods. 609-691-1565. Vine
land, N. J. . (60-66)

Mūsų ligopiai
Paulina Sinkevich randa

si Cardinal Cushing ligoni
nėje. Praėjusią savaitę ją 
aplankėme.'- • Ligonė n u s 1- 
skundė, kad ją perdaug var
gina su X-ray spinduliais, 
taipgi ji turi mažakraujys
tę. Žada jai duoti kraujo.

George Shimaitis

MANAGER. Dry Cleaning. Year 
round position for working manager 
in jlry cleaning plant. Combination 
of family and industrial dry clean
ing. Growing plant. Present mgr. 
leaving because of personal reasons. 
Starting salary $150 plus bonus. Ap
ply in person or call for an appoint
ment. Wildwood Linen Supply, 6112 
New Jersey Ave., Wildwood, N. J. 
609-522-1495. (60-66)

Permanent position.
Experience required. 40 hour week. 
Good salary & fringe benefits. Call 
Dietary Dept. Bryn Mawr Hospital, 
215-527-0600. Ext. 262.

BRYN MAWR, PA.
(64-66)

Experience unnecessary.
1 mi. from A. C. Race Track. 

Room & bd.
plus good tips and salary.

609-625- 5801. Mays Landing.
(60-66)

PORTERS, WAXERS
Night work, experienced.

REALTY SERVICES . 
1831 Chestnut St.

PHILADELPHIA, PA.
(64-66)

Men. Applications now 
taken for farm truck and 
equipment operators. Must 
valid N. J. driver’s license.

SEABROOK, FARMS CO., INC.
455-1000

( 60-66)

being 
farm 
have

BOOKKEEPER

EXTERMINATOR
MAN with or without experience 

for N. J. Pest Control Co. Salary 
& commission & other benefits.

Call after 9:30 AM 609-662-3355.
(64-70)

Part 
taxes, 
ing.

time. Experienced. Payroll, 
full knowledge of bookkeep- 

Apply Personnel,
C. A. ROWELL 

Germantown & Chelten Ave.
(60-66)

MACHINE TOOL 
OPERATORS

time positions for qualifiedFull 
operators in the following areas: 

1st CLASS MACHINISTS 
AUTOMATIC CHUCKERS 

MILLING MACHINES 
TURRET LATHES 

TOOLMAKER
starting salary and working

conditions. Benefits fully paid 
company. Apply to:

ACTION MFG. CO. 
2402 ORTHODOX ST. 
PHILADELPHIA, PA. 

Equal Opportunity Employer 
(65-67)

CUSTODIANS: Full 'time—2:30pm. 
to 11:30 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry—will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District, 172 Barren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611. (64-70)

PANTRY WOMEN. Full and pah 
time. All Company benefits. Eve
nings & weekends. Apply in person 
between 2 and 4 p.m. or call for 
appointment. CA 4-7949. Mrs. En
dicott. STOUFFERS, Benson East, 
Jenkintown, Pa. ■ (64-66)

WOMEN
Cleaning offices nights.

Experienced.
REALTY SERVICES 

1831 Chestnut St.
PHILADELPHIA, PA.

(64-66)

Good
by

An

PO RTERS
Permanent. No experience neces

sary but helpful. Employees cafe
teria. 5 Day week, no weekend, holi
days or nights. Hours 8:30 PM to 
4:30 PM. Own transportation ne
cessary. Uniforms & meals furnished. 
8 AM to 10 AM, to 2 PM. To 
3:30 PM.

302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer 

{ t (65-71)
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TRAILER DRIVERS
Highest pay. Steady position. ' 

See Mr. Simpson
GARDEN STATE 

CONTAINER CORP.
Kennedy Blvd., Bayonne, N. J.

339-9100
(60-66)

MULTILITH Operator, expd. Mod., 
air-cbnd. shop, good fringe benefits 
& profit sharing program. Call 687- 
0500; if no answer, MU 8-3992.

(62-68)

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

EL 6-2300: 8 a. m. to 4 p. m.

(65-71)

EXPERIENCED — Lumber and 
millwork man. Growing lumber yard 
looking for aggressive man exper
ienced in sales of lumber millwork 
& building materials for inside coun
ter sales, 5% days a wk.. Blue Cross 
& paid Vacations. Contact Delches- 
ter Home & Building Supplies, EL 
6-9600. (64-66)

TOOLMAKER
EXPERIENCED FIRST CLASS 

TOOL AND DIE MAKER FOR 
NORTH BERGEN PLANT.

Apply at 
7311 Cottage Ave.

North Bergen, N. J. 201-868-7300 
TUNGSTEN CONTACT MFG.

(61-65)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union shop, over-the-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce. ' 

(63-69)

MAINTENANCE MAN for small 
School general purpose work, Bldgs. 
& grounds year round employ.

Pleasant working conditions 
Write Mr. CINDRICH, P. O. Box 181

Norristown, Pa; 19404.
(61-65)

TRUCK DRIVERS 
PROFESSIONAL

The fastest growng class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United States 
now has openings for experienced 
Tractor and trailer drivers to ope
rate from Lawnside, Vineland and 
Deepwater New Jersey Terminals. 
For details contact:

NATIONAL FREIGHT, INC.
57 W. Park Ave., Vineland, N. J. 
Ask for R. Chandler. From Penn
sylvania dial WA 5-3356. From 
New Jersey dial 691-7000. An 
Equal Opportunity Employer.

(60-66)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM,- 
either or both. Training program 
provided. Excellent opportunity Jor 
men or women. 
MEDIA SCHOOL 
7072, between 8

ROSE TREE 
DISTRICT LO 6- 
AM and 4 PM.

(65-72)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 10 paid holi
days, group insurance Plan includes 
major medical. Apply • Personnel of
fice 10 AM - 3 PM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity Employer

’ (60-69)

MEN. Aluminum sash & door mfr. 
NE Phila. has imlnediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
RĘAD RULER TO FRACTION. Ap
ply; STEPHEN LAURIE MGR. CO., 
920 E. Lycoming Ave.

(60-66)

MEN — Part time and full time. * 
Philadelphia and Bucks areas. Vaca
tions, work 2 to 5 days a week, over
time pay as a security guard. Re
laxing work 
welcome.

in security. Pensioners

639-9393.
. (62-68)

FACTORY (2)

Light factory work. 5 days per 
week. No experience required, will 
trajn. Steady position, no sewing. 
Holidays. In center city

Call WA 5-4360.
(64-73)
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BINGHAMTON, N. Y
Ir vėl supiltas naujas kapas nija sugrįžo atgal j Bing- 

Rugpiūčio 15 d., po ilgos1 han?t0"^ Ir.čia gyvendama 
ir sunkios ligos Chenango1 daibavosi su gydytojais 
Memorial Hospital, Nor- Pas^augau^ama ligoniams, 
wich, mirė Stephanie Evans

, (po tėvais Vėžytė), sulau
kusi 56 metų amžiaus.

Dideliame liūdesyje liko

Čia begyvendama susipa
žino su George Evans. Su
kūrė šeimos židinį ir ne la
bai ilgai trukus išsikėlė į

jos vyras George Evans, ne-Į Norwich pastoviam gyveni- 
sveikuojantys jos tėveliai' mui- Susilaukė, išaugino ir 
Izidoris ir Helena Vėžiai, išmokslino dukrą Helenutę. 
duktė Mrs. Emmett (Helen) Išlaukiniai žiūrint atrodė, 
Sutton, brolis Peter Vižes kad jų gyvenimas plaukė 
ir jo šeima, N. Syracuse, 
taip pat daugelis kitų gimi
nių ir artimųjų.

Velionė Stephanija gimė 
1913 m., augo ir pradinį 
mokslą sėmėsi Binghamto- 
ne, lankydama vietines mo
kyklas. Jai mokslas labai 
gerai sekėsi. Tėveliai kar
tas nuo karto pasidžiugda- 
vo savo draugams apie Ste
phanijos moksle gabumus.

Velionė iš pat jaunystės 
blaivai žiūrėjo į gyvenimą, 
aukštai įvertindama moks
lą, kultūrą, meną. Be kitų 
mokyklos mokslų studija
vimo, jinai studijavo ir mu
ziką, siekė būti pijaniste, o 
laisvalaikį paskirdavo meno 
ir kultūros reikalams.

Surandame užrašuose, kad 
jau 1931 m. ir vėliau Ste
phanija mokė jaunų mer
gaičių chorą ir jos vadovy
bėje kalbamasis choras yra 
gražiai pasižymėjęs mūsų 
LDS 6 ir LLD 20 kuopų su
rengtuose koncertuose pro
gramos pildyme. Kiek vė
liau, per kurį laiką velionė 
taip pat mokino ir Aušros 
Chorą. Tai vis velionės Ste
phanijos nuopelnas.

Sėkmingai, su gražiais 
pasižymėjimais pabaig u s i 
čionai vietos aukštesnę mo
kyklą, velionė siekė toliau. 
Jinai kūrė savarankišką-vi
suomeninį gyvenimą, tiks
liai, kad pasiekus savo mok
sle pasirinktą profesiją tu
rėtų galimybę paslaugauti 
žmonijai.

Tėvelių sutikimu ir prita
rimu, velionė įstojo į Buf
falo Universitetą. Tenai 
taip pat jai mokslas gerai 
sekėsi. Berods 1935 ar 1936 
metais jinai garbingai už
baigė aukštesnį registruotos 
slaugės mokslą. Tėveliai ir 
brolis Petras ir jų artimieji 

žiai paten-giminės
kinti Stephanijos aukštais 
pasisekimais. Tūlą laiką ji
nai darbavosi Buffalo ligo
ninėse. Kiek vėliau Stepha-

linksmai ir sėkmingai. Kaip 
yra sakoma, “gyvenk ir 
norėk”.

Tačiau sunkus Stephani
jos susirgimas jos pilną ma
lonių vilčių ateities gyveni
mą nukreipė visiškai į prie
šingą pusę,beliko jai tiktai 
skaudūs kentėjimai ir di
džiausias vargas. Nepaisant 
didelio išsikaštavimo, kaip 
George vyras, taip ir tėve
liai dėjo didžiausias pastan
gas kad sugražinti Stepha- 
nijai didžiausį jos turtą — 
sveikatą. Vežiojo ją iš vie
nos ligoninės į kitą; turėjo 
geriausius gydytojus, kurie 
ryžtingai tyrinėjo ligos at
siradimo priežastis. Tačiau 
tos visos taip rūpestingai 
sudėtos pastangos šeimos ir 
gydytojų buvo be sėkmės. 
Stephanija pasiliko ligone, 
nuo pusiau žemyn negalėjo 
pati savęs valdyti. Dar pra
džioje šiaip taip apsitarnau
davo apie save su dviračio 
pagalba. Šią nelabąją ligą 
Stephanija kovojo daugiau • 
7 metus. Gydėsi ligoninėse, 
buvo pasidavus į nursing 
home ir per paskutinius sa
vo sunkaus gyvenimo 4 me
tus visiškai nebegalėj o 
vaikščioti, iki visiems lai
kams užmerkė savo šviesias 
aįds daug žadančias žmoni
jai. Labai gaila dar jaunos 
Stephanijos Vėžaitės-Evans, 
ku r i b ūdama dideliuose 
skausmuose išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo.

Buvo pašarvota Robert 
J. Fahy šermeninėje Nor
wich kur vyko ir laidotuvių 
ceremonijos. Rugpiūčio 18 
d. velionės palaikai buvo 
parvešti į Binghamtoną, į 
jos gimtąjį miestą ir gražiai 
palaidota Spring Forest ka
pinėse. Į kapines buvo susi
rinkęs nemažas būrys žmo
nių atiduoti jai paskutinę 
pagarbą ir atsisveikinti. 
Kapinėse ministeriui (kuni
gui) pabaigus laidotuvių ce
remonijas, šių žodžių rašė-

jai teko tarti paskutinį at
sisveikinimo žodį: Visuoti
nos ramybės Tau, brangioji 
Stephanija! Tavo šviesi at
mintis pasilieka mūsų širdy
se.

Šeimos vardu visi laido
tuvių dalyviai buvo pakvies
ti susirinkti į Amerikos Le- 
gijono salę ir pavaišinti.

širdinga Padėka
Izidorius ir Helena Vė

žiai dėkoja visiems drau
gams ir draugėms, kurie 
prisiuntė užuojautos korte
les, gėles, telefonu pareiškė 
simpatiją ir per spaudą, už 
da 1 y v a v i m ą laidotuvėse. 
Taipgi ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems su bent ko
kia paslauga šioje mūsų di
delio liūdesio valandoje. Jū
sų, draugai, paslauga visuo
met bus atmintina.

Ona Welhis

Philadelphia, Pa.
Kai gamta trukdo 

mūšy judėjimą
Nors gamtos potvarkis ir 

trukdo mūsų pažangiųjų 
judėjimą, metų amžiaus 
krūvis jau daugelį

Petras Klimas
Mes, jo draugai, reiškiame gilią užuojautą ve

lionio našlei Onai Klimienei, sūnums Joseph ir Al, 
dukroms Birutai ir Virginia ir jų šeimoms. Taipgi 
visiems giminėms.

Antanas ir Judita Ruseckai,
• St. Petersburg, Fla.

HARTFORD, QONN.
Mirė į 

‘ I

Juozas Žemaitis
Mes, buvę Connecticut valstijos gyventojai, reiš

kiame gilią užuojautą jo žmonai Luęy, L. Butke
vičienei, J. M. Strižauskams ir kitiems giminėms 
ir draugams.

J. Y. Sholunai
A. M. Račkauskai

Ch. T. Sholunai
V. E/ Valley

J. Ragauskas
St. Petersburg, Fla. /

Visiems Aidiečiams ir 
Norintiems dainuoti

Aido choro dainų pamo
kos prasidės rugsėjo 12 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje.

Kviečiame visus buvusius 
aidiečius-tes atsilankyti į 
pirmąsias pamokas.

Taipgi kviečiame ir nau
jus, mėgstančius dainavimą 
ateiti ir su pirma pamoka 
pradėti dainuoti.

Pirmas Aido choro išsto
jimas su daina bus lapkri
čio 9 d. “Laisvės’’ koncerte. 
Tad, buvę Aidiečiai ir nau
ji, pradėkime dainų pamo
kas su nauja energija ir vi
si kartu.

Aido pirm. J. G.

Malonus svečias
Antradienį, keletą savai

čių paviešėjęs Mass, valsti
joje, mūsų senas veikėjas ir 
“Laisvės” bendradarbis in
žinierius A. P. Gabrėnas 
grįždamas į Floridą buvo 
užėjęs į mūsų įstaigą. 
Trumpai, gražiai pasikalbė
jome. Išeidamas “Laisvei”

ankstyviosios lietuvių1 paaukojo $10. 
išeivijos slegia. Bet, ari
Philadelphijos įgudę seni! draugo sveikata ne geriau - 
veikėjai nors kiek pabūgo šioje padėtyje. Bet džiugu 
šio slogučio? Visai ne! Jie 
ruošia kilmingą draugišką 
sueigą rugs. 21 d. kuri įvyks 
jau daugumui žinomoj sa
lėj, 6024 Wayne Ave. Tai 
bus ir vėl šauni sueigėlė ru
dens sezonui prasidėjus.

Nors tikrai dar nežinoma, 
bet jau teko nugirsti, kad 
ir šiame parengime kai kas 
“pačiulbės” ir palinksmins 
svečius. Lauksime!

Atrodo, kad šis parengi
mas bus kaipo atpildas už 
neįvykusį ūkininkų Rama
nauskų banketą pradžioje 
rugsėjo mėn.

Tarptautinis piknikas 
jau šį sekmadienį
Daug kas esate girdėję 

apie Arrow Farmą, kuri 
randasi Monroe, N. Y., apy
linkėje. Tai viena iš gra
žiausių ir patogiausių vietų 
piknikams. Ir kaip tik ten 
šiemet įvyks Tarptautinis 
piknikas.

Girdėtis, kad nemažai 
New Yorko ir New Jersey 
lietuvių ruošiasi važiuoti. 
Kai kurie, žinoma, yra su
sitarę važiuoti privačiais 
automobiliais. Bet gal pa
togiausia važiuoti specia
liais busais. Bušu kelionė į 
abi puses tiktai $2.50 asme
niui. Įžanga į pikniką $2.

Piknike bus puiki meninė 
programa.

Bušai išeis 9 vai. ryto iš 
sekamų vietų:

100 E. 16th St. (Jeffer
son Book Shop)

2529 8th Ave. near 135th 
St.), Harlem

8 Ave. and 23rd St., West 
Side

Eastern P’way & Frank- 
lyn Ave., Brooklyn

Brighton Beach & Ocean 
Parkway, Brooklyn

i Hegeman & Hopkin son ■ A TX "11
Grand Concourse & Ford

ham Rd., Bronx
Allerton Ave. & Bronx 

Park East, Bronx
Queens Blvd. & 63 Drive, 

Queens (at Alexanders)
130 Ave. & Bedell Street, 

Rochdale, Jamaica
Dėl informacijų ir rezer

vacijų šaukite 924-0552

Nevins šeima išvažiuoja 
į Floridą

Mūsų veikėjai Alekas ir 
Valentina Nevins įsigijo na
mą Fort Lauderdale, Fla. 
Šį šeštadienį jie visi keturi 
išvyksta į Floridą pastoviai 
apsigyventi. Vyks automo
biliu. Už keleto dienų Ale
kas grįš prie savo darbo ir 
tik šių metų pabaigoje jis 
vyks pas savo šeimą.

Draugai Nevins daug 
mums padėdavo: Alekas 
prie Laisvės namo taisymo 
ir parengimuose, taipgi ir 
Valentina. Dainuodavo Ai
do chore. Valentina dirbo 
LDS raštinėje.

Dabar pasigesime darbš
čiųjų draugų. Tikimės, kad 
jie ir Floridoje prisidės prie 
pažangios veiklos.

Linkime jiems laimingos 
kelionės ir sėkmės saulėtoje 
Floridoje.

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo (Sep.) 7 d.

Montellos Moterų Apšvie- 
tos Klubo piknikas K. Us- 
tupų sode, o jei lytų—Liet. 
Taut. Name.

Rugsėjo (Sep.) 14
Woodhaven, N. Y.

Forest Parke pietūs susi
tikti su sugrįžusiais iš Lie-' 
tu vos turistais. Jei lytų, 
pietūs būtų perkelti į “L”

Rugsėjo (Sep.) 14 d.
Worcesterio Olympia Par

ke piknikas “Laisvės” nau
dai. Montelliečiai bando su
organizuoti busą.

ReP.

I Buvome girdėję,kad mūsų A Brounsville 
rJ i-i rv/x riTT/xiIrnrH rv O 11 7

Šiemet Philadelphijos 
miesto vyriausybė buvo su
dariusi sutartį su Readingo 
geležinkelio kompanija iš
vežimui miesto išmatų į 
Hazleton mainas, po 150 to
nų kasdien. Bet atsirado ir 
priešų išmetimui į senas an
glies kasyklas ir kol kas 
viskas sustabdyta. Dabar 
laukiama, ką į tai atsakys 
sveikatos pareigūnai, iš val
stijos kapitoliaus Harris- 
burgho.

kad dabar ji yra pasitaisius. 
Draugas Gabrėnas atrodo 
labai gerai. Na, o kas liečia 
jo nuotaiką, tai jis visada 
optimistas.

Reporteris

Sunkiai susirgo Valė Sta- 
siukienė (Stasik), gyvenan
ti 862 N. Ringgold St. Rugp. 
26 d. tapo nuvešta į Hahne
mann ligoninę.

Stasiukienė yra ilgametė 
našlė, gyvena savame name 
viena. Jinai pažangaus ju
dėjimo rėmėja.

Leonora

Viešnia iš Lietuvos
Rugpiūčio 29 d., penkta

dienį, atvyko į “Laisvę” Sta
sė Jurginienė, amerikie
čiams gerai pažįstamo pro
fesoriaus daktaro Juozo 
Jurginio žmona. Ją atlydė
jo daktaras A. ir Margare- 
ta Petrikai, pas kuriuos 
Jurginienė buvo sustojusi.

Stasė Jurginienė pedago
gė, dabartiniu laiku dirba 
Ekonomikos institute, Lie
tuvos Ūkio istorijos 17-18 
amžiaus skyriuje.

Jurginiai turi tris sūnus. 
Julius, architektas, jau bai
gęs mokslą ir šiais metais 
pradėjo dirbti, tai vyriau
sias sūnus. Andrius, antra
sis, studentas dailės institu
te. Juozas jumoras aštun
toje klasėje. Jis jauniau
sias, 12 metų.

Jurginienė atvyko į Ame
riką kviečiama giminių bir
želio 1 d. Per tą laiką spė
jo aplankyti Chicagą, Los 
Angeles, San Francisco, 
Washingtoną ir New Yor- 
ką. Ji išvyko į namus Pan 
American linija rugsėjo 1 d.

Ieva

Washingtonas. Sen. Dirk- 
senui padaryta ant plaučių 
operacija. Operacija pavy
kusi, senatorius esąs paten
kinančioje padėtyje.

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad spalio 
mėn. bus draftuota militari- 
nėn tarnybon 29,000 jaunuo
lių.

Dayton, Ohio. — Užstrei- 
kuota didžiulė McCall Corp, 
spaudos įmonė. Streikas ap
ima 6,000 darbininkų.

Vėl pietausime 
žalioje girioje

Aną dieną laisviečių įruoš
tus pietus Forest parke lie
tus suvarė į salę. Ten gerai 
pasivalgėme ir pasivaišino
me. Popietė buvo praleista 
kuo gražiausiai.

Mes ir vėl ruošiame pietus 
ir popietę su vaišėmis toje 
pačioje žalioje girioje. Ti
kimės, kad šį kartą orą mes 
turėsime “pagal užsakymą.” 
Pietūs ruošiami rugsėjo 14 
dieną. Pradėsime pietauti 
nuo 1 vai. Paskui visą po
pietę praleisime draugiško
je, vaišingoje nuotaikoje.

Visi ir visos esate kviečia
mi. Atsiveskite ir savo 
“susiedus.”

žinoma, nebus už dyką. 
Bet pietų ir povakario “hot 
dogs” prisidėjimo kaina la
bai, labai prieinama: viso 
labo tiktai $3 asmeniui.

Kur jūs matėte!
Rengėjai

Baltimore, Md.
Liepos 6 d. Marytė Šilans- 

kienė buvo ištikta “strok”. 
Džiugu, kad dabar jos svei
kata žymiai gerėja daktaro 
ir gerų kaimynų Juozo iri 
Jennės Stanių priežiūroje. 
Ji yra namie — 4454 Anna
polis Rd. Ją galima lankyti 
ir suraminti sunkioje ligoje 
esančią.

Petras Paserskis

MIRĖ

d.,

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valandą. Jie gy
vena Pattenburg, N. J.

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko pusės, 
tiek ir iš Eastono pusės. Iš 
New Yorko pusės Patten- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

V. Pranaitienė serga
Irena Levanienė pranešė 

telefonu, kad josios gera 
ilgametė bičiulė Veronika 
Pranaitienė buvo smarkiai 
susirgusi, turėjo pasiduoti 
ilgokam laikui ligoninėje, o 
dabar gydosi namie.
Veronika Pranaitienė New 

Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė, ir nors mažai 
kada galinti dalyvauti susi
rinkimuose, dėlei jos vyro 
nesveikatos, mūsų nepamir
šta. Ji dažnai per Levanienę 
prisiunčia aukų - dovanėlių. 
Už tat klubietės jai dėkin
gos.

Linkime V. Pranaitienei 
greit atgauti sveikatą.

Ieva

Paryžius. — Čia gauta ži
nių, kad Šiaurės Vietnamo 
prezidentas Ho Chi Minh 
sunkiai serga.

Bostonas. — Sen. Kenne- 
dis laimėjo neribotą atidė
jimą jo ir Kopechne trage
dijos tyrinėjimo.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudni 

Philadelphi joje, daugel#!^ 
jau žinomoje vietoje — 6024 
Wayne Ave. Pietūs bus pa
teikti pusė po 12-os vai.

Rugsėjo (Sep.) 28 d. —
Įvyks banketas “Laisvės” 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą. *

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

rugSekmadienio naktį, 
sėjo 1 d., nuo širdies smūgio 
mirė Aleksandras Mathews, 
dainininkės Lionės Juodytės 
vyras.

Kūnas pašarvotas Aro- 
imiskio laidotuvių koplyčio
je. Bus palaidotas penkta
dienį, rugsėjo 5 d. Užuojau
ta šeimai.

Detroit, Mich.
Mūsų draugas J. Limins- 

kas užsimokėjo man už pre
numeratą $9 ir davė $1 au
kų. Jis yra senas žmogelis, 
baigia dasivaryti iki 90 m. 
amžiaus. Senas “Laisvės” 
skaitytojas, jis prašė pri
minti, kad “Laisvę” skaito 
nuo jos įsteigimo, ir nežiū
rint jo senatvės, jis visuo
met dalyvauja susirinki
muose. Abelnai, dar veiklus 
mūsų Juozas ir geras darbo 
žmonių reikalų rėmėjas.

Vera Smalstienė

Ly-

Pranešimas
HARRISON, N. J.

West Hudson Labor
ceum Association Klubo na
rių susirinkimas įvyks rug
sėjo 7 d., 2 vai. popiet, klu
bo .kambariuose 15-17 Ann 
Street.

(64-65)

iu—nė

PAGERBSIME DU 
GERUS DRAUGUS

Jau laikas pranešti, kad 
rugsėjo 28 d., įvyks “Lais
ves” banketas. Tai bus ofi
cialus newyorkiečių atida
rymas šių metų prenume
ratų vajaus, ir tuo pačiu 
sykiu pagerbsime du gerus 
draugus — Petrą šolomską 
ir Valį Bunky. Apie juodu 
bus plačiau parašyta. Tad 
prašome įsitėmyti datą, ir 
dalyvaukite “Laisvės” salė
je rugsėjo 28 d.

Administracija

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 9 d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Visi pasilsėję ir su
sirinkimų pasiilgę prašomi 
ateit į susirinkimą su dau
gelių gerų idėjų.

Valdyba
Philadelphia. Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d. 2 Vai. 
po pietų, toj pačioj vietoj. 
Šiame susirinkime galuti
nai pasitarsime apie busi
mąjį kuopos parengimą, ku
ris įvyks visiems gerai ži
nomoj A. M. salėj. Visi na
riai privalo rimtai susirū
pinti šiuo ankstyvu rudens 
parengimu, kad jis bū^R 
sėkmingas, nes kitų paren
gimų šį rudenį neturėsime.

Valdyba

Washingtonas. — Rugsė
jo 11 d. čia suvažiuos iš vi
sos šalies apie 1,200 išrink
tų negrų viršininkų pasitar
ti bendrai veiklai prieš ra
sinę diskriminaciją.

Detroitas. — Automobilių 
darbininkų unijos preziden
tas Reuther čia kalbėdamas 
Darbo Dienoje pabrėžė, kad 
taika yra svarbiausias vi
siems organizuotiems dar
bininkams klausimas.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomuojamas vienas di

delis kambarys su visais 
patogumais. Transportaci- 
ja patogi autobusais ir trau
kiniais.

Gali kreiptis vyras ar 
moteriškė.

Dėl daugiau informacijų, 
telef o nu o ki te : 827-9148, 
klauskite Mrs. Rogers.

(65-66)

REIKALAVIMAI
Reikalingi trys kambariai, dviem 

žmonėms. Pageidaujame
Park ar Ridgewood apylinkėj. Pra
šome skambinti nuo 3 vai. iki 8 vai. 
vakaro. CYpress 4-1328. Klausite 
Andrew.

(65-67)




