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šventu—nedarbo

aikštę susirinko 
žmonių ir stebė- 
čia pat stovėjo

Konge 
Lumumbos budeliai 
J. ir M. Petkūnai 
Italijoe šventės 
Eamon de Valera

— Rašo R. Mizara —
Kongo sostinėje Leopoldvi- 

lyje buvo saulėta ir karšta. 
Diktatorius Mobutu paskelbė 
ketvirtadienį 
diena.

J miesto 
apie 100,000 
jo, kas bus.
kartuvės, laukdamos buvusio 
Kongo premjero Kimbos ir 
trijų buvusių šalies ministrų: 
Mahambos, Ananio ir Bambos. 
Pagaliau atveda juos užrišto
mis akimis. Visi keturi čia pat 
ir buvo pakarti už tai, kad 
“jie darė sąmokslus nužudyti 
Mobutą.”

Sakoma, JAV valdžia buvo
• pridavusi Mobutui “patarimą” 

nežudyti. Mobutas “patarimą”
; numetė šalin. žinia iš Wa- 

a shingtono sako: nežiūrint į tai,
• kad Mobutas Washington© žo-
• džio neklausė, JAV valdžia 
- rems Mobutą taip, kaip rėmė 
V ligi šiol.

Negaila mums tų, kuriuos 
Mobutas pakorė. Negaila 
mums ir jo paties. Visi jie 
buvo tuose pačiuose valdiš
kuose rateliuose, kurie nužu
dė liaudies draugą, patriotą 
Lumumbą. Visi kartu jie pa
skandino kraujo jūron tūks
tančius Kongo patriotų, liau
dies draugų, kovojusių už 

4 šviesesnę liaudžiai ateitį. Vi
si jie žiaurūs savanaudžiai.

Praėjusį sekmadienį Wor- 
Į cesterio pažangioji lietuvių vi- 

) suomenė pagerbė savo ilgame- 
t čius veikėjus — Joną ir Ma

rijoną Petkūnus jų auksinio 
vedybinio jubiliejaus proga.

Abudu draugai Petkūnai 
n prieš apie 50 metų pradėjo 
b visuomeninį darbą ir jiedu 

gražiai veikia ligi šiol.
“Laisvės” skaitytojų vardu 

linkiu jiems ilgiausių metų ir 
nenuilstamai darbuotis, kaip 
darbavosi!

Nežinau, ar visi perskaitė 
Onos Viliamienės - Williams 
testamentą, tūpusį pereitame 
“Laisvės” numeryje. Kurie 
neperskatė, patariu tai pada
ryti. *

Nesijausdama gerai, Ona 
Viliamienė dar 1 9 6 5 metų 
kovo 30 dieną parašė testa
mentą, nurodydama savo arti
miesiems, kaip ją turi laidoti, 
ir kad jos vardu paskirtų po 
$200 “Laisvei” ir “Vilniai.”

Ne vienas mūsų žmonių ga
lėtų pasimokyti iŠ velionės 
Onos susitvarkymo, artėjant 
gyvenimo saulėlydžiui.

Italija mini 20-metinę res
publikos sukaktį. Daugybėje 
Italijos miestų vyksta eisenos, 
manifestacijos, mitingai, kon
certai.

\ Monarchija ir fašizmas Ita- 
I liją buvo baisiai nualinę ir pa- 
j\ šaulio akyse pažeminę.
Z šiandien Italija ir vėl pra

deda klestėti ir ekonomiškai, 
ir kultūriškai, žinoma, vargas 
ten toli gražu dar neišnaikin
tas, milijonieriams sparnai dar 
nepakirpti, bet tai bus pada- 
ryta. Italijoje, atsiminkime, 

" yra tvirta Komunistų Parti- 
į ja, kovojanti už liaudies rei- 

kalus.

Praėjusį trečiadienį Airi
joje buvo renkamas šalies 

s prezidentas. Sunku, rodosi, ir 
tikėti, bet buvo antram 7-erių 
metų terminui išrinktas 8 3 
metų amžiaus Eamon de Va
lera, Niujorke gimęs, kurio tė
vas buvo ispanas.

Tėvas mirė, kai Eamonas de

Tarybų Sąjungoje paruoš 
naujus plotus javams

L a ikraštis

Galingas intelektualų balsas 
prieš plėtimą šio baisaus karo

J. Balagueras išrinktas 
Dominikos prezidentu

New Yorkas. — Praėjusio, 
seekmadienio ( g e g . 5 d.) 
“The New York Times” 
skiltyse pasirodė pilnų tri
jų puslapių pareiškimas. 
Tai politinis pareiškimas ir 
protestas prieš dabartinę 
prez. Johnsono užsieninę 
politiką ir Vietnamą karo 
tęsimą, pasak paties laik
raščio, kokio šioje šalyje 
dar nėra buvę. Jį pasirašo 
šeši tūkstančiai keturi šim
tai aukštųjų mokyklų pro
fesorių ir šiaip profesiona-

sulaikyti visas militarinės 
operacijas.

Parodyti, kad mūsų val
džia pasiruošusi tartis su 
Nacionaliniu Išsilaisvinimo 
Frontu ir visomis grupėmis 
dėl taikos atsteigimo.

Nesikišti' į Vietnamo vi
dinius reikalus.

Rimtai apsvarstyti milita- 
rinių šėgų ištraukimą iš 
Vietnamo.

Vargiai berasi visoje ša
lyje tokią kolegiją bei uni
versitetą ar kitokią aukš
tojo mokslo įstaigą, kurios 
profesorių nesirastų tarp 
pasirašiusiųjų šį savo prieš- 

Vietnamee Varnės nuomonės paskelbi-

meni s, žmonės pradėjo 
rinktis į miesto aikštę ir 
skelbti, kad balsavimai-rin- 
kimai buvo “sukti”, kad 
“jankiai padarė, kaip jie 
norėjo.”

Žmonės sako, Balagueras 
yra liaudies priešas. 26 me
tus jis tarnavo budeliui 
Trujillo; pastarasis buvo 

'pastatęs Balaguerą net ša- 
lięs “prezidentu”. Po to, kai 
Trujillo buvo užmuštas ir 
šalyje prasidėjo bruzdėji
mas. Balagueras pabėgo į 
JAV ir ten buvo ketverius 
metus. Dabar, “jankių iš
mokslintas”. jis grižo atgal 
ir pasirvžo būti šalies prezi
dentu. Balaguera remia ka
riuomenė ir policija.

Kas šioje šalvie dėsis to
liau, niekas nežino.

Santo Domingo. —Domi
ninkonų Respublikos prezi
dentu tapo išrinktas Joa
quin Balaguer, ilgai tarna- 

. vęs fašistinei diktatūrai.
Rinkimai įvyko birželio 

1 d. Prezidento vietai buvo 
trys kandidatai —Balague
ras, Juan Bosch ir Rafael 
F. Bonnelly. Balagueras, j 
sakoma, gavo 641,332 bal
sus, o Bosch — 406,054. 
Bonnelly visiškai mažai.

Buvo tikėtasi, kad bus iš
rinktas Bosch, kuris anuo 
metu buvo išrinktas prezi
dentu, bet fašistai jį nu
vertė ir dėl to buvo sukili
mas; jį užgniaužė jankių 
kariuomenė, prezi d e n t o 
Johnsono prisiųsta.

Paskelbus balsavimu duo-

Pir- 
imtis 
buvo

atlikti kitus darbus, 
miau TSRS negalėjo 
šių darbų, nes po karo 
skubesnių darbų ir stokojo 
mašinerijos.

Kas dėl juodžemio dirvų 
Ukrainoje ir nuo jos į ry
tus Uralu kalnų pusėn, tai 
ten dirva gera, bet per 
šimtmečius kartojasi saus
ros, nuo kurių nukenčia ja
vai. Bus imtasi darbų ko
vai ir prieš sausras, ypatin
gai užveisiant miškus, pra
vedant drėkinimo kanalus, 
bet tas ims daug laiko.

Tarybų Sąjungoje šiau
rių kryptyje didelius plotus 
javams galima paruošti vy
kinant dabartinį Penkmetį. 
Apie tai Leonidas Brežne
vas kalbėjo Jaunųjų Komu-

Maskva.
“Sovietskaja Rusija” apra
šė planus paruošimui 
naujų plotų javams. Krem
liuje per tris dienas posė- 
džiąvo TSRS Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
ir žemės specialistai.

Nutarta , imtis žygių nu
galėjimui grūdų stokos. J. 
J. Aleksejevskis, žemės ge
rinimo viršininkas, rapor
tavo, kad reikia išplėsti ja
vų sėjimą į šiaurę, kur žemė 
derlinga, gamta gera, nėra 
sausrų. Žemė yra panaši į 
Wisconsino ir Minnesotos, 
JAV, žemdirbystės laukus.

Žinoma, ten reikės dabai 
didelius plotus miškų išva
lyti. Nutiesti tūkstančius 
mylių vamzdžių, kad virš
6,000,000 akrų apsausinti ir > nistų suvažiavime.

Są- 
vy-

Prancūzai pasirašė 
sutartį su TSRS

Paryžius. — Tarybų 
jungos ir Prancūzijos
riausybės pasirašė sutartį, 
pagal kurią prancūžai iš 
Renault automobilių p r a- 
monės (kuri priklauso vals
tybei) statys palei Maskvą 
automobilių fabriką.

Taipgi prancūzai eksper
tai - inžinieriai padės pra
plėsti tarybinių automobilių 
(moskvičių) fabriką, esantį 
arti Maskvos. Moskvičius 
—nedidelis, bet labai tvir
tas automobilis.

Sutartis padaryta tokia: 
1970 metais fabrikai bus 
baigti ir 350,000 moskvičių 
bus pagaminta per viene
rius metus.

Sakoma, kad šis {ruošimas 
—pastatai, mašin o s, etc. 
—kaštuos tarp 80—100 mi
lijonų dolerių.

Taigi Prancūzija nejuo
kais plečia ir tvirtina savo

Ispanai sako: 
nesikiškit į Kubą!

Madridas. — 159 ispanų 
intelektual a i — rašytojai, 
dailininkai, menininkai, vi- 
suomeni n i n k ai — parašė 
pareiškimą ir įteikė JAV 
vietos ambasadai. Pareiški
me ispanai intelektualai 
prašo, kad Amerika susi
valdytų, kad nepultų Ku
bos.

Madridą pasiekė žinios, 
jog Washingtonas ne juo
kais ryžtasi ir vėl pulti Ku
bos respubliką.. Siunčia ten 
sabotažninkus, šnipus, pro
vokatorius. Dėl to ir buvo 
ambasadai įteiktas šis 
reiškimas.

Savo griežtame pareiški
me jie nurodo, kad mūsų 
ginkluotų jėgų buvimas ir 
vedimas karo 
neturi jokio pateisinimo. 
Ta militarinė klika, kuriai 
vadovauja Ky, nėra Pietų 
Vietnamo žmonių išrinkta 
ir jiems neatstovauja. Pa
tys vietnamiečiai nenori 
kariauti. Pav., tik pereitais 
vieneriais metais net 100,- 
000 Ky armijos kareivių 
pabėgo iš armijos. Karas 
vedamas mūsų armijos, mū
sų ginklų.

Inteleketualai reikalaauja, 
kad Vietnamas būtų palik
tas Vietnamo žmonėms.

Jie savo pareiškime griež
tai stato mūsų valdžiai to
kius reikalavimus:

Tuojau sustabdyti viso
kius bombų mėtymus Pietų 
ir Šiaurės Vietnamuose ir

mą. Pav., iš Columbia Uni
versiteto pasirašė 190 pro
fesorių, iš New Yorko Uni- 
versiteto 176, iš Hįarvard 
Universiteto 165 ir t. t. Net 
180 kolegijų ir universitetų 
atstovaujama.

Kita pasirašiusiųjų gru
pę sudaro įvairiausi profe- 
sonalai — rašytojai, gydy
tojai, dailininkai, moksli
ninkai.

Už šitą trijų puslapių sa
vo nuomonės paske 1 b i m ą 
laikraščiui sumokėjo dau
giau kaip $28,000! Tas tik 
parodo, kaip labai jie yra 
susirūpinę Vietnamo karo 
eiga ir kaip jie norėtų, kad 
mūsų vyriausybė šį baisų 
karą tuojau užbaigų.

pa-

JAPONIJA LOBSTA 
Iš KARO VIETNAME

Tokio. — Bendrai Jung
tinių Valstijų militarinės 
jėgos, kurios yra Japonijo
je, per metus išleidžia apie

ekonominius ryšius su Ry- $330,000,000. Iš to lobsta vi- i • n Ir vy i n i l_rl i i Ta o n Ttitais.

Kairas. — Sirija užmegs 
diplomatinius ryšius su Ry
tų Vokietija.

Valera buvo tik dviejų metų 
amžiaus. Tuomet motina, kuri 
buvo airių kilmės, parsivežė 
vaiką į Airiją ir ten jis augo, 
mokėsi ir tapo jos patriotu, 
kovotoju už Airijos nepriklau
somybę.

Už de Valerą buvo paduota 
558,808 balsai, o už jo opo
nentą—Thomas F. O’Higgins, 
— 548,240.

Daug airių balsavo už de 
Valerą ne dėl to, kad jis ką 
nors gero dabar kraštui pa
darytų, bet už jo pirmesnes 
pastangas.

Kai Airija buvo paskelbta 
nepriklausoma, patriotai sakė, 
jog dabar, girdi, visi airiai bus 
išmokyti gaeliškos kalbos, ku
ria kaddise kalbėjo jų protė
viai. Deja, nieko iš to neiš
ėjo: žmonės tebevartoja ang
lų kalbą, pavergėjų atneštą. 

f

sokie “naktiniai klubai” ir 
biznieriai.

Karas Vietname suteikia 
japonų fabrikantams dar 
apie $150,000,000 per metus 
įplaukų, tai • už gaminimą 
karo lėktuvų, amunicijos ir 
kitokių karui reikmenų.

KAMBODŽA JAUČIASI 
APŠMEIŽTA

Tokio. — Kambodžos vy
riausybė per radiją sako, 
kad Jungtinės Valstijos ap
šmeižė Kambodžą, tvirtin- 
daųios, būk Pietų Vietnamo 
partizanai veikia iš jos teri
torijos.

Kambodža sako: “Tai pa
stangos agresorių a u kas 
pastatyti į agresorių pozi
ciją”.

Washingtonas. — Jau 44 
senatoriai stoja už tai, kad 
JAV sumažintų savo gink
luotas jėgas Europoje. i

T> v i ii — • oi 1 •• • nuose,Kaire,Teherane,Ka-Breznevaskalbeįo blovakiioirračyje (Pakistane) h 
J J ĮPnompenhe (Kambodžoje).

Tai pirma tokia stambi 
sutartis tarp šitų dviejų 
šalių po to, kai Prancūzija 
sumezgė su Kinija diploma
tinius ryšius.

smerkė vienybes ardytojus
Praga, Čekoslovakija. — 

Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos generalinis sek
retorius Leonidas Brežne
vas buvo pakviestas į Slo
vakijos sostinę Bratislavą 
pasakyti kalbą masiniame 
mitinge.

Kalbėdama s slovakams, 
Brežnevas dar kartą griež
tai pasmerkė tuos, kurie ar
do komunistini bloką, kurie 
priešinasi Varšuvos paktui.

Kai kurie politiniai stebė
tojai daro išvadas, jog 
Brežnevas, netiesiogiai, kri
tikavo Rumunijos vadovus, 
kurie maną, jog reikia pa
naikinti “vosokius militari- 
nius paktus”.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
šiuo metu pats didžiausias 
ir svarbiausias dalykas yra 
socialistinių kraštų vieny
bės - susiklausymo išlaiky
mas.

Tuomet, kai L. Brežnevas 
Čekoslovakijoje d a rbavosi 
už Varšuvos pakto tvirtini
mą, tai į Briuselį, Belgijos 
sostinėje, rinkosi “Vakari
nių” valstybių diplomatai 
tartis dėl NATO išlaikymo. 
Kaip žinia, Prancūzija iš 
NATO pasitraukia, tai da
bar, ypatingai Amerikai, 
yra galvosūkis, ar bus gali
ma NATO be Prancūzijos 
išlaikyti?

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairas. —Jungtinės Ara

bų Respublikos prezidentas 
Nasseris sako, kad JAV im
perialistai nepasieks savo 
tikslo, ginkluodami Izraelį. 
Arabų valstybių gyny b a 
nuolatos'tvirtėja.

Bangkokas. — Tailando 
valdžia sako, kad ji nesiųs į 
Pietų Vietnamą savo armi
jos dalinių karui prieš liau- 

diečius.

Lauterbach, Vakarų Vo
kietija. — Automobilio ava
rijoje užsimušė princesukė 
Marie Christina, kaizerio 
Wilhelmo “ketvirtos eilės” 
anūkė. Ji pati vairavo sa
vo automobilį ir jame mir
tinai susižeidė.

• Bona. — Iš Pragos yra 
per radijų nuolatos perduo
dama daug žinių apie viet
namiečių kovas.

Oro linija tarp 
kinų ir prancūzų

Paryžius. — Prancūzijos xx«v«««. — xx^m^o 

ir Kinijos vyriausybių at-I reikalų ministerija skelbia 
stovai čia pasirašė sutartį 
dėl lėktuvų linijos įsteigi
mo tarp Prancūzijos ir 
Šanghajaus, Kinijoje.

Einant sutartimi, iš pra-' 
džių Prancūzijos oro linija 
Air France—lėkdins savo 
lėktuvą tik kartą per savai
tę į Šanghajų ir atgal. Le
kiant į Šanghajų lėktuvas 
stos sekamose vietose: Atė
nuose, Kaire, Teherane, Ka-

Sako, buvo motasi 
nužudyti Kastro

Havana. — Kubos vidaus
't 

kad JAV Central Inteligen- 
ce Agentūra buvo pasikėsi
nusi nužudyti Kubos prem
jerą Fidelį jų Kastro.

Ministerija skelbia, kad 
tie sąmokslininkai, kuriuos 
Kuba sučiupo išsikeliant iš 
laivelio į Kubos sausžemį, 
buvo gerai ginkluoti- ir 
jiems buvo įsakyta užmuš
ti Kastro.

GROMYKO APLANKYS 
JAPONIJĄ

Maskva. — Japinijos vy
riausybė užkvietė TSRS už
sienio reikalų ministrą A. 
Gromyko atvykti į Japoniją 
pasitarti. Gromyko žada 
ten vykti š. m. liepos mėne
sio gale ir pabūti iki rugsė
jo 5 d. Jis ten mano pasi
tarti su Japonijos vyriausy
bės pareigūnais dėl abiejų 
valstybių santykių suartini- 
mo.

Varšuva: — Keletas de
šimtų pro-Kastro žmonių 
demonstravo prie ameriki
nės ambasados: išdaužė kai 
kuriuos langus ir padarė ki
tokių nuostalių. D e mon- 
strantai protestavo prieš 
tai, kad amerikiečiai siun- 
čia j Kubą ginkluotus sabo
tažninkus.

NEĮSILEIDŽIA JAV 
KARO LAIVŲ

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika atsisakė įsi
leisti į Alexandrijos prie
plauką Jungtinių Valstijų 
karo laivus.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės d e partamentas 
patvirtino, kad JAR atsisa
kė įsileisti šeštojo karo lai
vyno laivus.

115 ŽMONIŲ ŽUVO 
NIGERIJOS RIAUŠĖSE

Lagos, Nigeria. — Per 
apie dvi savaites tęsėsi 
riaušės tūluose Nigerijos 
rajonuose. Dabar apskai
čiuojama, kad jose buvo už
mušta 115 žmonių. Riaušės 
kilo dėl kai kurių valdžios 
pravedamų “reformų”.

APIE LĖKTUVUS
Londonas. — Anglijos ir 

Prancūzijos lėktuvų specia
listai mano, kad Tarybų 
Sąjunga jau 1967 metais 
pagamins milžiniškus kelei
vinius lėktuvus ir pralenks 
Jungtines Valstijas.

Belgradas. — Jugoslavi- 
jęs prezidentas Tito ir 
Vengrijos premjeras Kada
ras turėjo pasitarimą Bledo 
mieste,: Jugoslavijoje.

Londonas. —Atvyko čion 
Billy Graham sakyti pa
mokslų. Jis čia juos sakys 
per menesį laiko ir tuo bū
du bandys miestą, “nuo vel
nių apvalyti”.
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“Neutralizuoti” Menulį
LABAI ĮDOMŲ SUMANYMĄ Tarybų Sąjungos 

užsienio reikalų ministras A. Gromyko patiekė Jungti
nių Tautų Organizacijai. Savo laiške JTO generaliniam 
sekretoriui U. Thantui, Gromyko siūlo, kad į šių metų 
JTO asamblėjos sesijos darbų, dienotvarkę būtų įkergtas 
Mėnulio ir kitų “dangiškųjų kūnų” “neutralizavimo” 
klausimas.

Tarybų Sąjunga reikalauja, kad Mėnulio tyrinėji
mas turėtų būti tęsiamas grynai moksliškais pagrindais, 
o ne militariškais sumetimais.

DAR APIE LBJ IR 
“NERVUOTAS NELES”

Mes andai rašėme apie 
“nervuo tąsias Neles” ir 
prezidentą John šoną, bet 
štai apie tą patį dalyką ra
šo ir buržuazinis dienraštis 
“Toronto Daily Star.” Pasi
naudodami “Liaudies Bal
so” vertimu, mes čia paduo
dame kai kurias iš to dien
raščio vedamojo ištraukas:

Prezidentas Lyndon as John- 
sonas apšaukė jo užsienio po
litikos kritikus “nervuotomis 
nelėmis” ir kreipėsi į balsuo
tojus, kad nubaustų tuos, ku
rie “ardo eiles,“ lapkričio rin
kimuose. ..

Senatoriai Fulbright ir Ro
bert Kennedy: buvę preziden

TSRS užsienio reikalų ministras nurodo, kad Tary
bų Sąjunga sėkmingai 'nuleido Mėnulyje automatinę 
stotį, kuri prisiuntė pasauliui žinias (ir fotonuotraukas) 
apie Mėnulio paviršių. Be to, Tarybų Sąjungos moksli
ninkai paleido satelitą—“Luna-10”,—kuris šiuo metu le
kioja aplink Mėnulį, teikdamas siuntėjams svarbias ži
nias.

Praėjusią savaitę JAV kosminis laivas “Surveyor” 
taip pat tiksliai nusileido Mėnulyje ir iš ten siunčia 
mums fotonuotraukas.

Tai, kas jau pasiekta, suteikia daug svarbių mokslui 
žinių apie Mėnulį, bet tik pradžia. Be abejojimo, A. Gro
myko mano, kad ateityje bus daugiau pasiekta užkariau
jant Mėnulį; ir jis savo laiške ragina, kad juo daugiau 
šalių pradėtų daryti mokslinius tyrinėjimus Mėnuliui 
pažinti. Taip, be abejojimo, ir bus.

JAV ne juokais deda pastangas nuleisti žmogui ant 
Mėnulio dar su 1970 metais. To paties siekiasi ir Tarybų 
Sąjunga. Ir štai tarybinė vyriausybė pradeda galvoti, ar 
imperialistai nepradės Mėnulio naudoti blogiems kės
lams, ar nepradės Mėnulį kaip nors ginkluoti ir naudoti 
karo reikalams! Todėl A. Gromyko, siūlydamas tokį su
manymą savo vyriausybės vardu, reikalauja, kad jis bū
tų greit ir visapusiškai apsvarstytas, ir kad koks nors 
tuo reikalu tarptautinis įstatyinas būtų padarytas.

Be abejonės, JTO asamblėjos sesija į tai kreips rim
to dėmesio. Bet mums, eiliniams žmogeliams, šis visas 
biznis vyriausiai svarbus .ne todėl, kad Mėnulis bus “ne
utralizuotas”, o visiškai dėl kitos priežasties.

Kaip seniai jūs, gerbiamas skaitytojau, pradėjote 
galvoti, kad kas nors Mėnulį galėtų panaudoti militariz- 
mui, agresijos reikalams? Ar tai neparodo, kokie mes, 
pagaliau, laimingi, kad gyvename tokiais laikais?! Visa 
rodo, jog sulauksime tos dienos, kai žmogus atsistos ant 
Mėnulio ir iš ten grįžęs mums papasakos, ką jis ten ma
tė, ką patyrė. Argi tai nebus brangiausia žinia?

Tik saugokime sveikatą, pagyvenkime ilgiau, na, 
tai ir sulauksime tos aimingos dienos.

Religija eina žemyn
KATALIKŲ ŽURNALAS “Catholic Digest” skel

bia, kad mažėja tikinčiųjų skaičius Amerikoje. Jeigu 
1952 metais, sako žurnalas, Jungt. Amerikos Valstijose 
iš visų gyventojų 99 procentai tikėjo dievu, tai šiemet ti
kinčiųjų tėra tik 97 procentai. Tokį bendrą vaizdą kata
likų žurnalas duoda. Bet kai jis paima paskiras religijas, 
tai tūlos jų dar labiau sušlubuoja. Pav., 88 procentai ka
talikų (tų, kurie buvo bažnyčiose krikštyti,) netiki die
vu.

NEPAMIRŠKITE, draugai skaitytojai, šiemetinių 
dviejų “Laisvės” piknikų. Vienas bus birželio 19 d. Balti- 
morėje, o kitas,—pats didžiausias,—liepos 3—4 dieno
mis Brocktone, Mass.

to asistentai Richard Good
win, Theodore Sorensen ir Ar
thur Schlesinger; buvę am
basadoriai John Kenneth Gal- 
bright ir George F. Kennan 
sudaro daliną sąrašą žmonių, 
kurie kritikuoja savo šalies 
Vietnamo politiką. Už tai jie 
yra pasmerkti jų pačių pre
zidento kaip tokie, kurie “at
sisuka prieš savo lyderius, sa
vo šąli ir savo kovojančius 
vyrus.“

Tai aštrus apkal tini m a s 
žmonių, kurie taip elgiasi gry
nai patriotiniais sumetimais.

Bet prezidentas eina dar to
liau ir ragina balsuotojus per
žiūrėti viešus kandidatų pa
reiškimus ir paklausti, “ar jie 
bando suburti mus, suvienyti 
mūsų šąli, ar jie bando at
stumti mus nuo vienas kito, 
kad pakėlus save?“ Kitais 
žodžiais, visi tie, kurie nesu
tinka su prezidentu, yra ne
patriotiški ar skymuotojai.

Ponas Johnsonas galėtų per
skaityti vėlesnes senatoriaus 
Fulbrighto, Užsienio Reikalų 
Komiteto pirmininko, kalbas, 
kadangi jos, be abejonės, 
daugiausia pykina jį. Vienoje 
iš jų senatorius išdėsto tris ge
rus dalykus, kuriuos galima 
gauti iš tų, kurie kritikuoja 
politiką:

Pirmuoju yra tai, kad laiku 
pakelti balsai daug padeda iš
taisyti klaidas užsienio poli
tikoje.

Antruoju yra tai, kad jie 
ir pavaduoja “senus mitus 
naujomis realybėmis.“

Trečia priežastis yra ta pa
ti, kuri paragino Abrahamą 
Lincolną protestuoti Atstovų 
Rūmuose prieš Meksikos karą 
1948 m. sausio 12 dieną. Jis 
ieškojo tiesos tame atsitikime. 
Senatorius Fulbright išdėsto 
tai savo iškalbingame para
grafe, kurį verta pilnai pa
kartoti:

“Būna laikai visuomenės 
gyvenime, kaip ir privatiška- 
me gyvenime, kuomet būna 
reikalas protestuoti, ne tik 
dėl to, kad tas protestas bus 
politiniai ar moraliniai pro
duktyvus, bet ir dėl to, kad 
žmogaus padorumo jausmai 
yra užgauti, dėl to, kad žmo
gus nebegali pakęsti politinio 
darbo ir visuomeninio vaizdo, 
ar grynai dėl to, kad kas nors 

Taip auga Vainius!

| eina prieš srovę. Tokiu būdu 
suteikta pagalba gali būti la
bai naudinga laisvei.“

Jeigu žmones, kurie veikia 
pagal šiuos principus, yra 
“nervuotos neles,“ tuomet 
toks pavadinimas yra daugiau 
pagyrimas, negu pasmerki
mas.

ARGENTINIEČIŲ 
“VAGAI”—
PENKERI METAI

Pažangieji Argentinos lie
tuviai leidžia savo laikraštį 
(savaitraštį) “Vaga.” Šių 
metų gegužės 11 d. sukako 
pen keri metai, kai “Vaga” 
pradėjo eiti.

Apie save, apie savo laik
raštį redakcija kalba nesi- 
didžiuodama — šaky turn:
net per daug kukliai. Pra
šome paskaityti:

Kuklus tai laikraštėlis, jam 
daug ko stinga, stoka bend- 

I radarbių, stoka finansinių iš
teklių, be kurių neįmanoma, 
kad laikraštis išeitų didesnis 
bei tobulesnis, stoka taip pat 
ir “VAGOS“ skaitytojų, bi
čiulių dėmesio pasirūpinti pa
kelti laikraščio tiražą, ir tai 
nesunku padaryti. Jeigu kiek
vienas skaitytojas prikalbintų 
nors vieną naują skaitytoją, 
“VAGOS“ skaitytojų šeima 
išaugtų dvigubai. Tada būtų 
galimybė išleisti laikraštį daž
niau ir patobulinti. Reikia vi
sada atsiminti, kad “VAGA“ 
leidžiama ne biznio sumeti
mais, o tam, kad pasitarnau
tų tautiečiams tiesos žodžiu. 
Todėl tai visiems “VAGOS“ 
bičiuliams reikėtų pasirūpinti 
laikraščio suklestėjimu.

Tai, kad geriau laikraštyje 
atsispindėtų mūsų kolonijos 
gyvenimas, “VAGAI“ reika
lingi bendradarbiai bei kores
pondentai. Skaitytojų randasi 
visuose kampuose ir visur at
siranda žinių', ir vis dėlto ma
žai kas pasistengia pranešti 
redakcijai, tiesiog į spaustuvę, 
kurios telefono numeris skel
biamas kiekviename “VA
GOS“ numeryje.

Gerbiamieji, skaity tojai 1 
“VAGOS“ redakcija kreipiasi 
į jus ateiti laikraščiui su vi
sapusiška parama. Siųskite ži
nias bei pageidavimus, 
kaip patobulinti laikraštį, ko
kia medžiaga, jūsų nuomone, 
turėtų būti talpinama.

Nuo jūsų, brangūs skaity
tojai, didele dalimi priklausys 
laikraščio populiarumas.

Tad į talką, draugai!
Kuklintis, lyg ir atsipra

šinėti už tai, kad laikraš
tis dar silpnokas, mums ro
dosi, draugams argentinie- 
čiams nereikia. Jie leidžia 
laikraštį sulyg savo jėgo
mis. Svarbu, kad leidžia, 
kad “Vaga” išeidinėja ir in
formuoja Argentinos lietu
vius, — informuoja viso
kiais klausimais.

Mes linkime draugams -ir 
draugėms, stovintiems prie 
savaitraščio “Vagos” išlei
dimo, geriausios sveikatos 
ir sėkmės!

PERIA RUDŽIUI KAILĮ
“Vaduotojų” Amerikos 

Lietuvių Taryba turi išsi
rinkusi naują pirmininką, 
kuriuo esąs kažkoks A. Ru
dis, gyvenantis turbūt Čika
goje. Atrodo, tai nuolankus 
kunigams bernelis. Bet jis 
kai kada nori pasirodyti vy
ru. Aną dieną jis sakė pra
kalbą Detroite ir ten davė 
vėjo tiems “vaduotojams,” 
kurie veidmainiauja; vienur 
rėkią už ‘^laisvinimą,” kitur, 
slapta, kalba už tai, kad rei
kia Amerikos lietuviams 
palaikyti kultūrinius ryšius 
su Tarybų Lietuva, reikia 
su ja bendradarbiauti!..

A. Rudis kalbėjo, jog tūli 
“veiksnių” vadovai turį dvi 
triubas: viena t r i u b i n a 
šmeižtus prieš Lietuvą, o 

kita—prisilaižinėjimus, pri- 
sigerinimus, agituoja už 
bendradarbiavimą.

Kas tie “veiksnių” vado
vai, kurie, anot A. Rudžio, 
turėdami po dvi triubas, ši
taip daro? Mes nežinome, 
bet jis žinąs, tik jis nenorįs 
juos viešai paskelbti.

Dėl tokios “vaduotojų” 
pirmininko taktikos labai 
supyko smetonininkas V. 
Rastenis. Klevelando “Dir
voje” V. Rastenis smarkiai 
rėkia, kad toks A. Rudžio 
išstojimas esąs niekas dau
giau, kaip “mūsų vadovy
bės šmeižimas.”

Tačiau nieko konkretaus 
nepasako ir “pats” Raste
nis, nors nuduoda mokytą
ir gudrų. V. Rastenis negi, 
pagaliau, gali užginčyti, kad 
“veiksniai neturi savo eilė
se tokių veikėjų, kurie la
bai nori bendradarbiauti su 
Lietuva, ir kurie tai (slap
tai) siūlo kitiems. Galimas 
daiktas, kad tokių, kurie 
ten turi po dvi triubas, dar 
nėra labai daug, bet atsiras. 
Doresnieji žmonės, nesusi
tepę savo rankų nekaltu 
Lietuvos žmonių krauju, 
pradeda keisti savo pažiūrą 
į Lietuvą: pradeda “triuby- 
ti,” kad reikia su savo 
gimtuoju kraštu bendradar
biauti.

LIGOS
V. Andrulis “Vilnyje” (š. 

m. geg. 28 d. laidoje) rašo:
Redakcijoje ir visoje “Vil

nies“ įstaigoje yra sunkumų.
Pirmiau Julija Marazienė il

gai negalėjo dirbti — liga, 
operacija ją kamavo. Dabar 
Mikas Marazas, mūsų geras 
linotipininkas, gavo paraly
žiaus smūgį, tai ir Julija ne
gali dirbti.

Sušlubavo sveikatą ir dau
giau kai kurių.

Jau geras laikas dienraštį 
redaguojame trys senyvi vy
rai.

Kas yra “Vilnyje,” tas 
pats ir “Laisvėje.” Tik ne
seniai iš mūsų spaustuvės 
(dėl ligos, dėl nesveikatos) 
pasitraukė ilgametis darbi
ninkas M. Grigas. Šiomis 
dienomis D. M. Šolomskas 
pasitraukė iš r e d a k c i o j s 
sveikatai patikrinti. Jei vis
kas bus gerai, tai už keleto 
savaičių sugrįš atgal. O jei 
gydytojas tam pasipriešins, 
teks jam pabuvoti “atosto
gose” ilgą laiką.

V. Andrulis gerai sako: 
“Sunkumų turime, bet ne
nusimename.”

Pagaliau, argi nusimini
mas padėtų? Tenka viską 
pamiršti, ir tik daboti, dirb
ti, kad laikraštį galėtume 
išleisti. Taip ir darėme. 
Taip, matyt, daro ir drau
gai vilniečiai.

Visiems ligų kamuoja- 
jamiems vilniečiams ir lais- 
vieciams nuoširdžiai linki
me sus ve ik t i ir vėl stoti 
darban.

PAVASARIO RŪBAI
Pavasaris bėga, 
Pavasaris skuba, 
Pavasaris neša 
Visiems savo rūbą. 
Kalneliui kepurę 
Jis žalią uždėjo...— 
Nebijo kalnelis 
Lietučio nei vėjo... 
Pavasaris vaikšto 
Tarp uosių, berželių,— 
Kiekvieną šakelę 
Nusagsto lapeliais. 
Ir tau jis paliko 
Savų dovanėlių— 
Ant veido pribarsto 
Rusvų sfrazdanėlių.

R. Apuokas

Didelių piknikų ar kito
kių pramogų sunku sureng
ti. Yra rengiama jau bent 
keletas piknikų, aišku, kad 
jie duos gerų rezultatų laik
raščiui, tačiau to negana. 
Reikia daugiau parengimų.

Reikia rengti piknikus ir 
kitas pramogas mažesnėse 
kolonijose. Tegu įvyks t a 
kad ir neskaitlingi parengi
mai, kurie duotų materials 
naudos, kad ir po keletą de- 
sėtkų dolerių, bet jei jų 
įvyktų daug, tai susidarytų 
šimtai dolerių finansinės 
paramos laikraščiui ir turė
tume visi kuo pasidžiaugti.

Praš< ru kolonijų x veikė
jus pagalvoti apie parengi
mus savo kolonijoje. Pasi
tarkite ir surengkite kokią

Teatrinė pavasario 
šventė

Tarybų Lietuvos teatrai 
pradėjo ruoštis Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos 50-osioms metinėms. 
Įžymiajai sukakčiai skirta 
pavasarinė respublikos te
atrų apžiūra. Joje dalyvau
ja dramos, muzikiniai ir lė
lių .teatrai.

Balandžio mėnesį įvyko 
pirmasis apžiūros tūras. 
Žiuri komisija vietoje per
žiūrėjo teatrų pasiūlytus 
spektaklius ir atrinko ge
riausius parodyti Vilniuje.

Šios pavasarinės teatrinio 
meno šventės baigiamąjį tu
rą respublikos sostinėje ge
gužės 25 d. pradės Kauno 
muzikinis teatras. Vilniečiai 
turės progos pamatyti F. 
Lou operetę “Mano puikioji 
leidi.” Akademinis operos ir 
baleto teatras į apžiūrą 
įtraukė vieną naujausių sa
vo pastatymų — K. Or f o 
operą “Gudruolė.”

Gegužės 28 d. į baigiamą
jį apžiūros turą įsijungs 
dramos teatrai. Savo ge
riausius sezono pastatymus 
jie parodys sekmadienio 
akademinio dramos teatro 
scenoje. Šio teatro kolekty
vas varžyboms pateikia tris 
originalius spektaklius —V. 
Krėvės istorinę dramą 
“Skirgaila,” A. Liobytės ir 
K. Kymantaitės inscenizuo
tą P. Cvirkos romaną “Meis
teris ir sūnus” bei R. Mar
kūno pjesę jaunajam žiūro
vui “ J u n g o s ir piratai.” 
Kauno dramos teatras at
veš V. Šekspyro “Antonijų 
ir Kleopatrą” bei estų dra
maturgo B. Koburo pjesę 
vaikams “Ropsas.” Klaipė
dos dramos teatras vilnie
čiams parodys G. Kanovi
čiaus pjesę “Penketas ir 
teisiamojo žmona,” taip pat 
K. Guccio “Karalių-Elnią.” 
Į šią meno šventę taip pat 
įtraukti Šiaulių dramos te
atro spektaklis “Šarūnas” ir 
Panevėžio dramos teatro 
pastatymas “Adomo Brun- 
zos paslaptis” pagal naują 
J. Grušo pjesę. Vilniaus lė
lių teatras apžiūros “teis
mui” pateiks K. Kubilins
ko “Molio motiejuką.”

Apžiūros pabaigoje įvyks 
baigiamoji konferencija, 
kurioje bus aptarti parody
ti spektakliai. Už geriau
sius pastatymus, vaidmenų 
atlikimą bei spektaklių api
pavidalinimą bus apdovano
ti režisieriai, aktoriai ir dai
lininkai. Taip pat bus ap
dovanoti ir teatrologai už 
geriausius straipsnius bei 
recenzijas.

Teatrinė pavasario šventė 

nors pramogą sulyg jūsų 
išgalės.

Užėjus vasaros karš* 
čiams, laikraščiui įeigos su
mažėja, iždas tuštėja. Vie
natinis šaltinis vasaros me
tu finansiniai paramai yra 
parengimai. Taigi reikia 
rūpintis, kad jų būtų kuo-* 
daugiausia.

Finansinė “Laisvės” pa
dėtis šiuo tarpu nėra krizė
je, tačiau turime suptasti,' 
kad reikia darbuotis išven
gimui krizės. O tai galima 
atsiekti rengiant piknikus 
ir kitas pramogas sukėlimui 
finansų.

Tikimės, kad kolonijų 
veikėjai kreips dėmesį į tai 
ir pasirūpins surengimu ko 
nors “Laisvės” paramai.

“Laisvės” Administracija

Apie tėvus
Jungtinėse- Valstijose įves

ta minėti Motinos ir Tėvo 
dienas. Sakoma, kad mote
rys ir vaikai tėvus pagerb
dami išsiunčia 150 milijonų 
atvirukų, nuperka už 10 mi
lijonų dolerių gėrimo. Bet 
bendrai, tai motinoms dau
giau perka dovanų, nes pro- 
porcionaliai kiekvienai išei
na $15, o tėvams tik po $10 
per metus.

Jungtinėse Valstijose tė
vai pagerbiami, bet atsili
kusiose šalyse yra visokių 
papročių. Štai čia apie kele
tą iš jų.

Palau saloje, Ramiajame 
vandenyne, viešpatauja mo
tinystės sistema. Ten prasi
kaltęs tėvas turi bėgti iš 
šeimos, .moteris gali jį nu
žudyti, ir už tai neatsako.

Malabor rajone, Indijoje, 
jeigu moteriai atsibodo jos 
vyras, tai už durų, lauko 
pusėje, pakabina jo kelnes, 
kas reiškia, kad jis jau dau
giau ten nereikalingas.

Sumatroje, Indonezijoje, 
vaikai gauna pavadinimą 
pagal motiną, o ne pagal tė
vą.

Biblija sako, kad karalius 
Saliamonas turėjo 700 pačių 
ir 300 sugulovių.

Maroko imperatorius 
Maulai Ismaill turėjo 300 
pačių ir 700 sugulovių. Jis 
mirė'sulaukęs 81 metų am
žiaus, 1727 metais, paliko 
548 sūnus ir 340 dukterų.

Mikronezijos saloje du 
vyrai veda vieną moterį. 
Šeimoje nežino katrie vai
kai katro tėvo.

J. N.

ŠIMTAS METŲ JAV 
“NIKELIUI”

Washingtonas. — Jau su
kako 100 metų, kai Jungti
nės Valstijos gamina 5 cen
tų pinigą—“nikelį”.

Per šimtą metų buvo iš
leista beveik 10 bilijonų “ni
kelių”. Jie turėjo abiejose 
pusėse po 4 skirtingus pa
veikslus. Dabar cirkuliacijo
je daugiausiai yra: vienoje 
pusėje indėno galva, o kito
je bizonas; Jeffersono gal
va, o kitoje —Baltasis Na
mas.

Roma. —Pastatymas Ta
rybų Ukrainoje'“Fiat” au
tomobilių gaminimo fabri
ko atsieis $887,000.00.

yra pirmasis etapas, ruo
šiantis visasąjunginei teat-' 
rų apžiūrai, skirtai Didžio
jo Spalio 50-osioms meti
nėms. (ELTA)
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ngailėtinas ir smerktinas
dipukų poelgis

Iš JUSTO PALECKIO KALBOS PER VILNIAUS RADIJĄ
Jau štai mėnuo sukako 

kaip grįžau iš kelionės į 
Australiją, apie kurią man 
teko rašyti Maskvos laik
raštyje “Izvestija” ir vilniš
kėje “Tiesoje/' kalbėti per 

4 televiziją Maskvoje, o dabar 
ir Vilniuje. Turbūt per šias 
laidas kai kas buvo taip pat 
perduota iš spaudos. Tad 
nelengva ką nors nauja pa
sakyti.

Man svarbiausia, kad mū
sų, kaip tarybinės parla
mentinės delegacijos, misi
ja pasisekė gerai. Mūsų, o 
taip pat kitų socialistinių 
šalių ir daugelio naujai jsi- 
k ū r u s i. ų valstybių parla
mentarų pastangų dėka šio
je Tarpparlament i n ė s Są
jungos sesi i oje vyravo Viet
namo problema, nežiūrint 
amerikonų ir ju draugų pa
stangų ja nutylėti. Daugu
ma pasisakiusių delegatų 
komisijose ir • Taryboje 
griežtai smerkė amerikinę 
agresiją Vietname ir priim
toje rezoliucijoje reikalavo, 
kad būtu pašalintos visos 
kliūtys, kurios trukdo tai
kos įgyvendinimą šioje da
lyje. O visiems žinoma, kad 
svarbiausioji kliūtis yra 
amerikinė agresija.

Tą agresiją nut raukus, 
įvykdžius 1954 m. Ženevos 
konferencijos nutarimus, 
atitraukus JAV ir jų sate
litų karo pajėgas, pati Viet
namo liaudis išspręstu savo 
vidaus klausimus. Tokioje 
dvasioje buvo svarstoma 
Vietnamo problema Tarp
parlamentinėje sesijoje. O 
Laoso reakcinės dešiniosios 
grupi r u o t ė s šmeižikiškas 
skundas prieš Vietnamo 
Demokr a t i n e Respubliką, 
būk ii kišasi i Laoso vidaus 
reikalus, nežiūrint JAV de
legatu paramos, buvo visiš
kai atmestas. Ir kiti klau
simai buvo išspręsti tinka
moje dvasioje.

Sesijai baigiantis, aš turė
jau garbės Tarvbų Sąjun
gos parlamentinės grupės 
vardu pakviesti Tarpparla
mentinę Sąjungą savo 56 
konferencija sušaukti 1967 
metais Maskvoje. Tas pa
siūlymas buvo priimtas di
deliu pritarimu.

Australijoje mūsų delega
cija turėjo progos susitik
ti su parlamento vadovybe, 
su vyriausybės nariais, kal
bėjausi su karalienės Elz
bietos II atstovu Australi
jai—general gubernatorium 
seru Keisi. Delegacijos na
riai kalbėjo keliuose susi
rinkimuose Sidnėjuje, o 
taip pat spaudos konferen
cijose ir susitikimuose su 
žurnalistais.

Teko sužinoti, kad pabėgę 
iš Lietuvos kartu su hitle
rininkais dipukai ir įvai
rūs reakciniai politikieriai 
stengiasi išpūsti kelių de
šimtų pikietininkų bandymą 
sukompromituoti tarybinę 
delegaciją ir tuo patarnau
ti reakcijai. Gi reakcijai 
rūpi nukreipti dėmėsi nuo 
liaudies masių pasipiktini
mo, kurį sukelia Australijos 
kariuomenės dalyvav imas 
nešvariame kare Vietname.

k' Įspūdžiui padidinti, dabar 
reakcininkai melagiai skel
bia, būk vadinamų “de
monstrantu” buvę šimtai. Iš 
tikro net Kanberos laikraš
tis rašė apie 10-20 jaunuo
lių, specialiai atvežtų iš Sid
nėjaus autobusu.

Kai išėjau po Tarpparla
mentinės Sąjungos vykdo
mojo komiteto posėdžio, ma
čiau 10-12 jaunuolių grupe
lę be jokių plakatų. Priė
jęs prie jų įsitikinau, kad 
tie vargšai jaunuoliai, išau
gę be ’ tėvynės, daugumoje 
jau lietuviškai nebemoka 
kalbėti. Sakau, jog jie 
perdaug jauni ir apdumti, 
kad galėtų suprasti istori
nių įvykių eigą.

Viena mergiūkštė vis 
klausė, kodėl Lietuva neda
lyvaujanti Tarpparlamenti
nėje Sąjungoje? Argi su
pras toji studijuojanti mer
gelė, jei imsiu aiškinti, kad 
buržuaziniais laikais Lietu
vos parlamentinė grupė, 
įstojusi į tą Sąjungą, tegy
vavo vos trumpą laiką, o po 
1926 metų perversmo jokios 
parlamentinės grupės nebu
vo. Tuo tarpu dabar Ta
rybų Lietuvos atstovai daž
nai dalyvauja Tarybų Są
jungos delegacijų sąstate ir 
ių balsas skamba tvirtai, 
kaip didžiosios sąjunginės 
valstybės atstovų balsas.

Norėjo mus išprovokuoti 
ir policijos atstovai. Pasiro
do, jie buvo pasiūlę mūsų 
delegatams, kad neitų į par
lamentą per centrinį įėjimą, 
bet privažiuotų jų mašina 
prie šalutinio įėjimo. O ten 
jau stovėjo kino ir televi
zijos aparatai, pasiruošę fil
muoti. Tačiau mūsiškiai ne
paklausė to klastingo pata
rimo, į jokias šalutines du
ris nėjo ir pasiūlyta maši
na nepasinaudojo.

Apgailėtnas ir tuščias tau
tos atmatų džiūgavimas, kad 
jų apgauti jaunuoliai turėjo 
nepavydėtiną “garbę” pa
tarnauti nešvariems reakci
jos tikslams, tuo labiau di
džiuotis atviru kriminaliniu 
nusižengimu, kokiu yra su
klastojimas, panau d o j a n t 
autografą kaip parašą. Ko 
gi galima laukti iš išgamų, 
iš padarų, kurie ne tai kad 
verčiasi apgaudinėjimais ir 
sukčiavimais, bet daugelis 
yra susitepę šimtų, o kai 
kas ir tūkstančių žmonių 
krauju.

Ką jiems reiškia stumti į 
nusikaltimus nesąmoningus 
jaunuolius. Juk Australijoje 
gyvena tokie žudikai, kaip 
Juozas Arlauskas, šaudęs 
žmones Paneriuose, Alfon
sas Bitinas, šaudęs ir plė
šęs nužudytųjų turtą Žaga
rė ję, Antanas Lebežinskas, 
kartu su Impulevičiumi ir 
kitais budeliais, būdamas 
12-ojo baudėjų bataliono 
sąstate, ir visa eilė panašių 
tipų. Štai kas stovi už nu
garos tų jaunuolių ir su
kvailintų senolių, kuriuos 
šie karo nusikaltėliai ir jų 
gynėjai išstumia pikietuoti 
ir demonstruoti.

Man teikia džiaugsmą tai, 
kad dar būdamas Australi
joje iš eilės tautiečių, o 

taip pat iš australiečių ga
vau daug laiškų,, kuriuose 
piktinamasi tais reakcinin
ku darbais, v

Visą eilę laiškų gavau jau 
sugrįžęs iš Australijos. Iš 
tų laiškų matau, kad Aust
ralijos lietuvių tarpe, nežiū
rint reakcininkų piktos pro
pagandos ir grasinimų bei 
teroro, daugelis lietuvių nu
ėjo pažangiu keliu ir džiau
giasi lietuvių tautos laimė- 
mais, kurių ji susilaukė ta
rybinėje santvarkoje, būda
ma išgelbėta iš kasusių jai 
duobę hitlerininkų bei jų 
sėbrų. Įdomu, kad tų žmo
nių tarpe yra ir tokių, ku
rie iš Lietuvos pasitraukė 
1944 metais, matyt, patikė
ję reakcininkų propagan
dai ir gąsdinimams.
\ Tiems tautiečiams, kurie 
sveikino ir siuntė gerus lin
kėjimus, noriu šia proga 

, nuoširdžiai padėkoti.

APIE AMFIBIJAS
Amfibijomis v a d iname 

tuos gyvūnus, kurie gali 
gyventi sausumoje ir van- 
denyje. \

Dabar mokslininkai jau 
žino pasaulyje 1,040 rūšių 
amfibijų. Didžiausia, tai sa
lamandra, apie 5 pėdų ilgio. 
Veisiasi Japonijoje.

ARMADILLO
Pietų, Centralinėje Ame

rikoje - ir pietinėse JAV 
valstijose veisiasi gyvūnė
liai, kurie turi lukšto šarvą, 
vadinami armadillo.

Bet ten, kur yra žiema, 
žemė įšąla, jie gyventi ne
gali, nes maitinasi vabalais, 
kirmėlėmis ir kitais gyvū
nėliais

Jakarta. —Kareiviai šau
dė- virš galvų musulmonų 
studentų, kurie buvo užblo- 
kadavę įėjimą į parlamen
tą.

RANKOS
Pirma šalna laukus nubalino,
Su paukščių pulkais vasara išskrido, 
Aukštai aukštai pakilę draikosi 
Baltos voratinklių gijos.
Prabėgę metai tavo plaukus

vis labiau nubalina, 
Lyg voratinklių siūlai smilkiniuose raizgosi, 
Ir vis daugiau matos mažų raukšlelių 
Tvirtose tavo rankose.
Rytoj jos vėl kilnos sunkų metalą.
Kai grįši, bus jos dar labiau pūslėtos... 
Aš jas myliu, tavo rankas, tėveli, 
Nors jos ne baltos, o grubios ir kietos.

Regina Bernatavičiūte
Alytus

Prikelsiu žemę
Dideli stikliniai langai.
Aš su saule pasisveikinu pro stiklą.
Dideli langai į pasaulį, 
Bet pasaulis už stiklo... 
Už stiklo visa kas gražu, 
Už stiklo visa, ką norėtum

matyti greta savęs.
Ir saule apiberti lapai linguoja už lango, 
Bejėgiškai barbendami į stiklą, f
Atverk langą. Lai privers tave nusišypsoti 
Naujai prasiskleidęs žiedas.
Atverk langą, ir tu pajusi džiaugsmą.
Atverk langą, ir tu nenorėsi 
žiūrėti į pasaulį pro stiklą.
. . . Pavasaris laukus žaliais lapais išpaišo, 
Garuoja žemė. Pakvips tuoj duona gardžia.
Lašai gumbuota obels šaka ritas 
Lyg ašaros ištirpusios žiemos.
Einu, prikelsiu žemę, tegul rytas 
Jai šviesią džiaugsmo dainą uždainuos.

Regina Bernatavičiūte
Alytus ' , ) „ ..t

Jaudinančios džiaugsmo minutės. Mokslei
vių spartakiados gimnastikos varžybų nuga
lėtojos ant garbės pakylos. Pirmą kartą 
savo gyvenime aukso medalį iškovojo Kė-
dainų vidurinės mokyklos Nr. I moksleivė 
Irena T e m e 1 y t ė . Pirmuosius^medalius— 
sidabro ir bronzos—iškovojo Kauno Adomo 
Mickevičiaus vardo vidurinės mokyklos 
moksleivės Jurgita ir Jūratė M i 1 i u š ytės. 
Jurgita ir Jūratė — dvynukės. Jos abi pa- 
vienodai gerai mokėti, vienodai atkakliai 
vienodai gerai mokosi, vienodai atkakliai 
treniruojasi gimnastikos salėje, pagaliau, 
iškojovo beveik vienodus medalius...

Kas nauja Stokholme
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI 

ne Karaliaus gatvėje —) likti tik pėstiesiems ir tram-PRAĖJUSIĄ vasarą aš 
buvau Švedijos mokslo įstai
gų svečiu. Turėjau progos 
savaitę praleisti Gotlando 
saloje, beveik tiek pat lai
ko pabuvoti Stokholme ir 
gražią saulėtą dieną iš trau
kinio lango pamatyti land
šaftą nuo Stokholmo iki 
Malmo. Švedijoje susitikau 
keletą senų pažįstamų dar 
iš prieškarinių laikų, kada 
man teko beveik trejus me
tus išgyventi Stokholme. 
Šie mano pažįstami su ne
slepiamu smalsumu domė
josi, kaip man atrodo Stok
holmas dabar, 25 metus ja
me nebuvus.

Mano atsakymas j stato
mą klausimą gali būti pa
remtas tik paprasčiausiu 
įspūdžių, tuo, kas labiausiai 
man krito į akis. Į Stokhol
mą ir tada, ir dabar atvy
kau traukiniu. Tada, tai bu
vo 1937 metais, stotyje ma
ne pasitiko nešikai, siūlyda
mi savo paslaugas, išėjus į 
aikštę žmonės man siūlė 
viešbučius ir pensionus, tak
si šoferiai kvietė sėstis ir į 
mašinos bagažinę dėjo laga
miną. Vienu žodžiu, man, 
kaip atvykėliui, buvo skiria
mas didžia u s i a s dėmesys, 
paremtas, be abejo, tik ko
merciniais išrokavimais.

Dabar aš pamačiau visai 
kitą vaizdą. Dauguma ke
leivių, net senutės savo la- 
gaminus į traukinį ir iš 
traukinio vežėsi ant stotyse 
tam reikalui laikomų dviem 
ratais karučių. Kai kurių 
keleivių lagaminai turėjo 
viename kampe pritaisytus 
du mažus ratukus, kad la
gaminą užuot nešus, gali
ma būtų vežti. Supratau, 
kad Stokholmo stotyje ne
bėra nešikų, batų valytojų, 
viešbučių ir pensionų' agen- 
j •«»mi r i

Apsigyvenau “Aleksand
ros” viešbutyje Karalienės 
gatvėje — Drotningsgatoj; 
už gana kuklų kambarį mo
kėjau po 25 kronas į pa
rą, 1937-1940 metais už pa
našų kambarį mokėjau tik 
5 kronas. Pietavau restora- 

Kungsgatan. Už normalius, 
į vaišingus visai nepreten
duojančius, pietus sumokė
jau 15 kronų, prieš 25 me
tus būčiau mokėjęs 3 kro
nas. Aš labai greitai įsiti
kinau, kad už viską dabar 
reikia mokėti beveik penkis 
kartus daugiau. Tačiau ne
drįsčiau pasakyti, kad vis
kas būtų penkis kartus pa- 
brangę. Keisdamas dole
rius į kronas, aš įsitikinau, 
kad kronos ir dolerio ver
tės santykis per 25 metus 
išliko tas pats: už dolerį 
penkios kronos. Vadinasi, 
drauge su doleriu vienodai 
krito ir kronos vertė. Kad 
gyvenimo lygis išliktų tas 
pats, turėjo atitinkamai kil
ti ir atlyginimai. Iš ofici
aliosios statistikos visai 
nesunku susekti, kiek kartų 
krito kronos vertė ir kiek 
kartų pakilo darbininkų ir 
tarnautojų uždarbiai.

Maitinausi geruose resto
ranuose centrinėse Kara
liaus ir Karalienės gatvėse, 
ir gerokai nustebau, kad 
juose nebuvo kelnerių, rei
kėjo pačiam sau pasitarnau
ti. Prieš 25 metus patys 
pasitarnaudavome tik pigio
se kooperatyvų išlaikomose 
“Norma” kavinėse.. Už pa
tarnavimą tuomet reikėjo 
mokėti kelneriui 10 proc., 
dabar — ne mažiau kaip 
12.5 proc. Procentas už pa- 
tanavimą žymiai padidėjo, 
tačiau patarnautojų skai
čius sumažėjo. Iš to, kad 
dingo nešikai, batų valyto
jai, tarnaitės ir iš dalies 
kelneriai, reikia daryti iš
vadą, kad pakilo gamybinio 
darbo kaip prekės vertė.

Automobilių kap i n ė m i s 
anuomet garsėjo tik Ame
rika, dabar j ų gausu ir 
Švedijoj. Jas mačiau iš trau
kinio lango. Automobilių 
skaičiumi šimtui gyventojų 
Švedija, atrodo, pasivijo 
Ameriką. Judėjimas Stok
holmo gatvėse tiek padidė
jo, kad beveik visose san
kryžose teko iškasti via
dukus, tunelius, o viršų pa- 

vajams. Beje, turiu paste
bėti, kad švedai nugalėjo 
tramvajų triukšmą. Seniau 
jis kaukdavo geležiniu bal
su, o dabar jis toks pat 
tylus, kaip tautomobilis ar 
autobusas. Stokholmas ne
turėjo požeminio traukinio. 
Buvo tik viena linija nuo 
sankryžos, vadintos Raktu, 
ligi pietinės geležinkelio 
stoties, dabar Tunelbana— 
metro turi keletą šakų, ei
nančių apačia viso miesto. 
Sunku įsivaizduoti, kiek 
reikėjo darbo iškalti tunelį 
granito uoloj, ant kurios 
stovi Švedijos sostinė.

Pakeitė savo išvaizdą kai 
kurios miesto centro gat
vės ir aikštės, atsirado nau
ji priemiesčiai, gyventojų 
skaičius padidėjo dvigubai. 
Sunku buvo atpažinti Kara
lienės gatvę, kuria beveik 
kasdien praeidavau, nes gy
venau Tegnerio gatvėje, vi
sai artimoje kaimynystėje. 
Nuėjęs aplankyti Huldos 
Peterson, kurios pensione 
gyvenau, neberadau nei jos, 
nei jos pensionato. Tame 
namo aukšte įsikūrusi kaž
kokios akcinės bendrovės 
kontora. Atsiminiau net te
lefono numerį, deja, pa
skambinus atsiliepė nepa
žįstamas vyras. Jo žinio
mis, ta moteris jau seniai 
mirusi.

Aikštėje priešais koncer- 
tų rūmus prie Orfėjaus pa
minklo vykdavo gėlių tur
gus ir dabar rytais ten par
davinėjamos gėlės ir suve
nyrai. Aikštė žymiai suma- 
žėiusi, nes šalia jos ir jos 
dalyje pastatyti aukšti, kaip 
keturkampės, prizmės, na- 

| mai iš stiklo ir plieno. Čia 
dabar Stokholmo prekybinis 
centras. Visada tiršta sku
bančių ir ant suolu besiil
sinčių žmonių. Apie Stok
holmo publiką kaip seniau, 
taip ir dabar, galima pasa
kyti tą patį: ji švari, tvar
kinga ir mandagi, jeigu ne 
viena naujovė, kurios prieš 
25 metus nebuvo. Vakarop, 
užsidarant krautuvėms ir 
išnykstant gėlių pardavė
jams. retėjant švariajai 
publikai, j aikštę priešais 
Orfėju ir koncertu rūmus 
pradeda rinktis žaliasis be
ūsis ir bebarzdis jauni
mas- kuriame neatskirsi, 
kas mergaitė ir kas berniu
kas, ir kuris savo apsirengi
mu ir elgesiu panašus į val
katų gaują.

Nereikia būti sociologu 
arba psichologu, kad pasa
kytum, iš kur atsirado to
kia valkatiška jaunimo ma
da. Ant pastatų sienų ir 
sau ant nugarų tie jaunuo
liai rašo, kad jie “USA 
army.” Tai amerikoniško 
gyvenimo būdo įtaka, kuri 
kaip šašas ant palyginti 
švaraus Švedijos kūno. Ma
no seni pažįstami tikino, 
kad tai laikina infekcija, ir 
kad šis šašas netrukus nu
kris, nudžiūvęs nuo sveikos 
kraujo apytakos.

Stokholme aš radau daug 
naujovių. Didžioji jų dalis 
mane džiugino, nes jos rodė 
darbščios švedų tautos pa
žangą, o kitos kėlė mano 
tautinį pasididžiavimą, kad 
daug kas Tarybų šalyje ne
priklauso nuo užsienio va
liutos kurso ir eksportuoja
mo gyvenimo būdo. i

J. Jurginis
Istorijos mokslų daktaras

Prieš 100 mėty
• Laikraštyje “Couriere 

Italiano” kovo 21 d. prane
šama apie didelius neramu
mus Bartelo mieste (Itali
joje). Minia su kunigu 
priešakyje ėmė brautis į kai 
kurių gyventojų butus, nai
kinti ir deginti juos bei žu
dyti žmones, šau k d a m a : 
“Tegyvuoja popiežius! Mir- 
tetis eretikams!” Bartelo 
mieste gyvenantieji protes
tantai įkūrė savo mokyklą. 
Katalikų kunigams tai ne
patiko ir jie sukurstė mi
nią, kuri ėmė lazdomis ir 
akmenimis mušti protestan
tų mokyklos mokinius. Po
licininkai mėgino sulaikyti 
įtūžusius žmones, bet ne 
vienas jų buvo mirtinai su
muštas. Sufanatizuota mi
nia siautėjo daugiau kaip 
6 valandas. Šių neramumų 
metu užmušta 17 žmonių, o 
sužeistųjų skaičius nepa
prastai didelis. Tolesnį krau
jo praliejimą sulaikė tik 
400 atvykusių kariuomenės 
riuomenės šaulių. Išsklai
džius fanatikus, buvo suim
ta apie 200 žmonių, jų tar
pe nemaža kunigų. Pas vie
na kunigą buvo rastas są- 
ršas 200 žmonių, pasmerk
tu miriop. Pasipiktinęs to
kiu kunigo elgesiu laikraš
tis “Courier des Marches“ 
reikalauja ištremti visus 
kunigus į Montekristo salą.

• Ar gali moteris būti gy
dytoja? Šis klausimas bu
vo svarstomas Saksonijos 
atstovų rūmų posėdyje, 
Saksonijos atstovų rūmų 
posėdyje, kuomet atstovas 
Leiferis Pareikalavo suda
ryti moterims sąlygas stu
dijuoti medicinos mokslus 
ir leisti joms užsiimti gy
dytojo praktika. Keli at
stovai pritarė šiam sumany
mui, bet klausimas liko ne
išspręstas, nes rūmu atsto
vu dauguma užprotestavo, 
psą vyrams gydytojams ga
lės smarkiai sumažėti už
darbiai.

• Vilniškė “Severnaja poe
tą.” pasiremdama “Varšavs- 
kij dnevnik” žiniomis, pra
neša anie sėkmingus Tilžės- 
Tnstenburgo (Įsručio) gele
žinkelio linijos tiesimo dar
bus. Be to, numatoma su
jungti geležinkelio linija 
Tilžės ir Klaipėdos miestus. 
Tam tikslui bus pastatytas 
ant Nemuno didelis tiltas, 
kurio statyba atsieis apie 3 
milijonus taleriu. Projek- 
tuoiamoii geležinkelio linija 
turės labai didelę reikšme 
visam Klaipėdos kraštui. 
Rvšium su sėkmingai vyk
domais statybos darbais, jau 
pradedama viešai kalbėti ir 
anie būtinumą nutiesti ge
ležinkelį į Tauragę ir Šiau
lius.

• Gogolio “revizoriai” pa- 
s i d a r ė Populiarūs visoje 
Rusijoje. Jų atsirado ir pas 
mus. kain nranešė “Vilens- 
kij vestnik” kovo 19 d. nu
meryje. Ši karta tariamu 
revizoriumi nasišovė būti 
Stanislovas Zaštautas, kuris 
pasivadino Vilniaus guber
nijos dvarininku ir akcinės 
valdybos valdininku. Jis 
kartu su panašiu i save 
“ra š ti n i nkn ” va žin ė io i deg
tinės darvklas. “tikrindavo” 
neteisinga degtinės parda- 
vima. už ka imdavo pabau
das, kurias, žinoma, dalyda
vosi su savo “raštvedžiu.”

(Iš “Mokslas ir Gyvenimas”)

Belgradas. — Jugoslavija 
pakeis rinkimų sistemą, kad 
galėtų būti daugiau kandi
datų, negu vienos partijos;



Pranas Mažylis
Antrad., birželio (June) 7, 1966

Ksaverai Karosienei pagerbti 
iškilmes buvo puikios

Publika buvo jų sužavėta. 
Veronika, rodos, tik 5-erįų 
metukų, bet gabiai dekla
muoja.

Alisės Jonikienės kalba 
buvo brandi ir įspūdinga. 
Nepaisant, kad Jonikienė 
pareiškė, jog ji buvo paruo
šusi pranešimą šiam mo
mentui lietuvių kalba, bet 
kai atvykusi sužinojo, kad 
beveik visa pokylio progra
ma bus vedama anglų kal
ba, kalbėjo angliškai. Alisė 
Jonikienė ir žymi kalbėtoja, 
ir puiki asmenybė, kas ją 
pažįsta.

Sveikinimo telegramos
Protarpiais buvo skaitomi 

sveikinimai. Pav.,. specialiai 
paruoštas sveikinimų lapas 
nuo “Vilnies’' personalo. 
Kitas lapas labai gražiai 
pagamintas su nupieštu 65- 
50 metų užrašu nuo Moterų 
iš Vilniaus (Lietuvos). Se
ka moterų vardai:

Genovaitė Paleckienė 
K. Paradienė
V. ir S. Narvydaitčs 
P.Girdzijauskienė 
Renė Diktoraitė 
T. Zekevičienė 
L Povilavičiūtė 
A. Kazanavičienė 
O. Eidukaitytė
Pora vardų šiame lape 

neįskaitomi.
Antra telegrama iš Lie

tuvos nuo Kauno Moterų 
Tarybos. _

Trečia telegrama iš Lie
tuvos iš Kūršėnų Vaikų 
Namų.

Ketvirta, telegrama iš 
Lietuvos nuo Vaikų Namų 
auklėtojų bei darbuotojų. 
Pasirašo: Betlinskienė,Ras
tenytė ir M. Valiūtė. M. 
Valiūtė yra mūsų darbščios 
Teklytės King ir Juzytės 
Anscott sesutė.

Sekantis sveikinimas nuo 
Moterų Klubo iš Ozone Par
ko, N. Y.

Sveikinimas iš Floridos, 
Yucaipa (Calif.) ir, žinoma, 
daugybė kitų laiškų, tele
gramų ir aukų. Tikriau
siai, komitetas, sutvarkęs 
vardus, viską paskelbs vė
liau.

Karosienės kalba
Paskutinė kalbėjo mūsų 

jubiliatė Ksavera, giliai 
susijaudinusi. (Jos jaus
minga, graži kalba tilpo 
“Vilnies” angliškame sky
riuje.) Ji pabrėžė, jog ji ne
būtų įstengusi kalbėti, jei 
nebūtų turėjusi parašytos 
kalbos. Be abejo- šis visas 
įdomus ir brangus momen
tas jai buvo labai jaudinan
tis. Tie gausūs širdingi 
sveikinimai palietė pačias 
jos sielos gelmes.

Šio įspūdingo pokylio ruo
šėjams bei komitetui teko 
rūpestingai padirbėti. Čia 
seka jų vardai: Al. ir V. Ta- 
raškai, J. ir M. Mozūraičiai, 
K. Mugianienė, V. Sutkienė, 
V. ir U. Burdai, D. Machu- 
lis, M. Ginaitienė, I. ir M. 
Kamarauskai, A. Norkienė, 
Ray Machulis, T. King, M. 
Baltulionytė ir kiti. Vardan 
komiteto širdingas ačiū vi
siems,, kas tik kuo prisidė
jo šiam įdomiam pokyliui 
surengti.

Sekančią dieną pas B. ir 
V. Sutkus keletąs draugų 
užbaigėm pokylio valgių li
kučius, o draugė A. Joni
kienė papasakojo apie Či
kagą ir “Vilnies” reikalus.

L—ina
San Francisco

Gegužes 22 d. Berkeley, 
Calif., įvyko įspūdingas po
kylis, suruoštas mūsų veik
liai, energingai Ks. Karo
sienei pagerbti. Diena bu
vo žavinga, tai svečiai rin
kosi ankstokai ir apsčiai. 
Publika gražiai buvo nusi
teikusi ir įvairi. Buvo ir 
pažangiųjų kitataučių. At
vyko iš gana toli. Čikagiškė 
Alisė Jonikiene specialiai 
atvyko dalyvauti didžioje 
artimos draugės iškilmėje. 
Jos atvykimas teikė mums 
visiems malonumo. Kažkaip 
pati Ksaveros sukaktis bu
vo iškilmi n g e s n ė. Buvo 
jukaipiečiai J. ir M. Alvinai 
ir Marytė Radienė; jie spe
cialiai atvyko į šį puikų po- 
kyli-
Kitataučių atsilankė nema

žas skaičius. Jei visi būtų 
atsilankę, kurie bilietus pir
ko, tai vargiai būtų tilpę į 
salę. Deja, kažkaip tą pačia 
dieną San Francisco apy
linkėje supuolė kiti svarbūs 
parengimai, tai daug jų ten 
turėjo būti. Buvo užsakyta 
dvi suomių salės — viena 
vaišėms bei pietums, kita 
programai. Laike vaišių 
stalai buvo gražiai papuoš
ti gėlių puokštėmis. O gar
bės stalas visas skendėjo 
gėlėse.

Gėlės buvo prisiųstos 
nuo Ksaveros dukros Jean 
Stanelienės ir jos šeimos iš 
New Jersey valstijos, nuo 
R. ir E. Mizarų iš Niujor
ko, taipgi per L. Kavaliaus
kaitę iš Niujorko nuo se
kamų draugų: A. ir L Bim
bų, P. ir N. Buknių, W. ir 
B. Keršulių, P. ir N. Ven
tą. S. Sasnos, J. Gužo1 ir 
L. Kavaliauskaitės. Beje, 
buvo ir nuo mūsiškio J. 
Beikerio.

Iš tikrųjų, žvelgiant į šį 
visą vaizdą, ypatingai į gar
bės stalą, stebėtojui darė
si nepaprastas įspūdis.

Programa
Po vaišių grakšti pokylio 

pirmininkė Violeta Taraš- 
kienė pakvietė svečius į 
antrą salę, kuri buvo pa
ruošta programai atlikti. 
Pirmininkė paaiškino poky
lio reikšmę ir pakvietė kal
bėti Elaine Yoneda. Ši gabi 
moteris yra Tarptautinės 
laivakrovių profesinės są
jungos Moterų pagalbinės 
pirmininkė ir veikli darbuo
toja “Moterys už taiką” ju
dėjime. Yoneda karštai 
sveikino Ksaverą už jos vi
so brandaus gyvenimo pa
šventimą darbininkų judė
jimui. K . L

Antras kalbėtojas—Prof. 
Holland Roberts, Amerikie- 
čių-Rusų Instituto pirmi
ninkas. Jis, pasveikinęs ju
biliatę už nepaprastą veik
lumą, ypatingai Taikos ju
dėjime, pristatė svečią iš 
Tarybų Sąjungos, kuris šiuo 
tarpu lankėsi San Francis- 
ke. Svečias yra rašytojas. 
Pasveikinęs jubiliatę, tru
putį kalbėjo apie Tarybų 
Sąjungos kultūrą ir jauni
mą.

Kalbėjo Jean Kramer, 
šiaurinės Kalifornijos Atei
viams Ginti Komiteto sek
retorė. Ji taipgi sveikino 
jubiliatę ir linkėjo tęsti la
bai naudingą darbą dąr 
daug daug metų!

Jaunuolis Mark Sobel pa
grojo elektriniu gitarų, o jo 
dvi sesutės — Aldona ir Ve
ronika Ann — labai gražiai 
lietuviškai padeklamavo.

Vasario 28 d. po trumpos, 
bet sunkios ligos mirė Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos akademikas, Kauno 
Valstybinio medicinos in
stituto akušerijos - ginekolo
gijos katedros vedėjas, pro
fesorius, Lietuvos TSR nu
sipelnęs mokslo veikėjas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
gydytojas Pranas Mažylis.'

Pr. Mažylis gimė 1885 m. 
sausio 24 d. Rokiškio ap
skrityje, Skapiškio valsčiu
je, šliakiškių kaime, vals
tiečių šeimoje. Būdamas de
vyniolikos metų, jis baigė 
Liepojos gimnaziją ir įstojo 
į Peterburgo universitetą. 
Tačiau po metų, prasidėjus 
1905 m. revoliucijai, moks
lą metė ir, grįžęs j Lietu
vą, aktyviai įsijungė į re
voliucinį judėjimą. Jis buvo 
LSDP narys, platino social
demokratinę literatūrą, ruo
šė mitingus, rašė atsišauki
mus, organizavo žemės ūkio 
darbinnkų strekus.

1905 m. gruodžo mėnesį 
už revolucnę veklą buvo su
imtas ir kalinamas Kauno bei 
Ukmergės kalėjimuose. Vė
liau paleistas už užstatą, 
slapstydamasis, toliau tęsė 
revoliucinę veiklą. Dėl nuo
latinio persekiojimo 1908 m. 
buvo priverstas pasitraukti 
į užsienį, kur įstojo į Kro
kuvos universiteto medici
nos fakultetą. 1913 m. bai
gęs universitetą, dirbo' 4 
metus Krokuvos ligoninėje 
chirurgijos ir akušerijos - 
ginekologijos skyriuose.

' 1914 m. V. Kapsukas or
ganizavo Krokuvoje gyve
nančių lietuvių politinių 
emigrantų - socialdemokra
tų pasitarimą su V. Leninu. 
Jame dalyvavo ir Pr. Ma
žylis. Susitikimas su V. Le
ninu paliko ne i š d i 1 d o m ą 
įspūdį visam velionio gyve
nimui.

1918 m., po 10 metų gy
venimo emigracijoje, grįžo į 
Lietuvą ir vadovavo, Pane
vėžio apskrities ligoninei. 
Nuo 1920 m. Pr. Mažylis 
gyveno Kaune, kur 1922 m. 
organizavo Kauno universi
teto akušerijos-ginekologi
jos katedrą ir kliniką bei 
akušerių mokyklą; katedrai 
ir klinikai jis vadovavo iki 
pat mirties.

1940 m. atkūrus Lietuvos 
tarybinę stntvarką, Pr. Ma
žylis aktyviai dalydavo vi
suomeninėje veikloje. Hitle
rinės okupacijos metais jis 
buvo iš universiteto paša
lintas. Išvadavus Tarybų 
Lietuvą, vėl grįžo į Kauno 
universiteto Medicinos fa
kulteto akušerijos - gineko
logijos katedrą ir kli
niką, veiksmingai įsijun
gė į mokslo įstaigų at
statymą ir tarybinio moks
lo vystymą respubliko
je. 1946 m. prof. Pr. Ma
žylis išrinktas Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos akade
miku.

Būdamas pirmuoju Lietu
vos TSR Sveikatos apsau
gos ministerijos mokslinės 
tarybos pirmininku, prof. 
Pr. Mažylis vadovavo res
publikos gydytojų moksli
niam darbui. Jis ypač daug 
dėmesio skyrė gimdymo pa
galbos tobulinimui. Tūks
tančiai moterų ir vaikų su 
dėkingumu ir pagarba ilgai 
prisimins velionį už sugrą
žintą jiems sveikatą, gyve
nimą.

Beveik visi mūsų respubli
kos akušeriai - ginekologai 
yra prof. Pr. Mažylio arba 
jo mokinių mokiniai ir to

liau tęsia jo pradėtą darbą.
Prof. Pr. Mažylis buvo 

vienas geriausių Kauno uni
versiteto pedagogų, kurio 
aukšto mokslinio ir idėjinio 
lygio paskaitose studentai 
galėdavo įsisavinti pačius 
naujausius laimėjimus.

Gydymo srityje jo vado
vaujama klinika visada, bu
vo pirmaujančių gydymo 
įstaigų eilėje. Pro L Pr. 
Mažylis pirmas Lietuvoje 
pradėjo taikyti daugelį nau
jų diagnostikos ir gydymo 
priemonių. Buržuazijai val
dant ir trūkstant lėšų svei
katos apsaugos reikalams, 
jam pavyko Raudonojo kry
žiaus ligoninėje suorgani
zuoti gerai aprūpintą nau
jausia diagnostikos ir gydy
mo aparatūra akušeri j o s - 
ginekologijos kliniką. Tuo 
metu jo vadovaujamoje kli
nikoje buvo įdiegtas vėžio 
gydymas radioaktyv i o m i s 
medžiagomis, kraujo trans- 
f ūži j a ir kiti nauji gydymo 
metodai. Suprantama, kad 
buržuazijai valdant šie me
todai negalėjo būti plačiai 
taikomi ir tik įvedus nemo
kamą gydymą jie tapo pri
einami visiems šio gydymo 
reikalingiems žmonėms.

Mokslinio darbo srityje 
Pr. Mažylis skyrė didelį dė
mesį trims pagrindinėms 
problemoms: nauj a g i m i ų 
mirštamumo mažinimui, ko
vai su gimdyvių kraujavi
mais ir nėštumo toksikozė
mis. Šiomis problemomis 
jis daro daug pranešimų 
respublikinėse akušerių - gi
nekologų konferen c i j o s e, 
Kauno m. ir zonos akuše
rių-ginekologų mokslinės 
d r a u g i jos susirinkimuose, 
klinikinėse konferencijoje. 
Jam vadovaujant apginta 8 
kandidatinės disertacijos ir 
baigiama rašyti eilė kandi
datinių ir daktarinių di
sertacijų. Pastaruoju me
tu vadovavo ruošiamam 
stambiam kolektyviniam 
veikalui — vadovėliui aukš
tosioms mokykloms “Gine
kologija.”

Būdamas žymus specialis
tas bei dirbdamas moksli
nį darbą, velionis aktyviai' 
dalyvavo ir visuomeninėje 
veikloje. Keturis kartus jis 
buvo renkamas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos ir Kauno miesto tary
bos deputatu. Aktyviai da
lyvavo Lietuvos TSR “Ži
nijos” draugijoje. Prof. Pr. 
Mažylio darbą aukštai įver
tino Komunistų partija ir 
tarybinė vyriausybė, apdo
vanodama jį Lenino ir Dar
bo Raudonosios Vkliavos or
dinais, Sveikątos apsaugos 
žymūno ženklu bei Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiurpo garbės raš
tais, Lie tu voš TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi
umas jam suteikė Lietuvos 
TSR nusipelniusio mokslo 
veikėjo ir Lietuvos TSR nu
sipelniusio gydytojo garbės 
vardą.

Iš mūsų tarpo pasitraukė 
aukštos erudicijos moksli
ninkas — stambus klinicis- 
tas, gabus pedagogas, akty
vus visuomenės veikėjas, 
humanistas, šviesus prof. 
Pr. Mažylio paveikslas vi
sada liks gyvaš mūsų at
mintyje.

Prof J. Kupčinskas

Lisabonas. — Portugalija 
įrengia naują laivų statyk
lą, kurioje galės taisyti naf- 
tolaivius, turinčius po 300,- 
000 tonų įtalpos.

Lowell, Mass.
Prisiminus S. Penkauską
Draugė S. Penkauskienė 

gavo kortą iš Australijos 
nuo J. Paleckio. Korta buvo 
siunčiama d. S. Penkauskui, 
bet kada S. Penkausko jau 
nebuvo gyvo, tai d. S. Pen
kauskienė buvo labai susi
jaudinusi, kad jos draugas 
nebesulaukė nuo J. Paleckio 
laimingų linkėjimų.

Mes visi negalim jo už
miršti. Ateina jau mūsų di
dieji piknikai Methuenuose 
ir Montelloj. Gerai dar pa
menu praeitus metus, kai 
Stasys dar dalyvavo ir pir
mininkavo, veikė. O jau šie
met ilsis ramiai. Paliko 
mums atlikti savo nebaigtą 
darbą. Gaila, kad'netekome 
savo nenuilstančio veikėjo, 
kuris buvo pašventęs savo 
visą gyvenimą už darbo 
žmonių klasės geresnę at
eitį, už taiką.'

Negalima pamiršti jo rū
pesčių ir veikimo. Kada bū
davo nuvykstame į pikni
kus, tai visi buriasi aplink 
jį, kalbasi, kur ir kada 
ruošti kokius parengimus< 
ar kokius filmus rodyti. Jis 
visuomet pats dirbo ir vi
sus ragino vykdyti ką nors, 
nepraleisti progos, kad bū
tų parama organizacijoms 
ir spaudai, kaip tai “Vil
niai” ir “Laisvei” ir visam 
pažangiam judėjimui. Per 
ilgus laikus, Stasy, būsi mū
sų širdyse neužmirštas.

Dabar kas link piknikų. 
Pirmąš piknikas jau visai 
arti, vos tiktai 3 savaitės, 
bus Maple Park, Methuen, 
Mass.. Tai apskričių pikni
kas. Reikia ruoštis, kad bū
tų pasekmingas. O girdėti, 
kad visa apylinkė rengiasi 
masiniai dalyvauti. Kad 
tiktai oras pasitaikytų gra
žus, o publikos tai jau turė
sime pilnai

“Laisvės” pikniko tikietai 
platinasi neblogiausiai. Tik 
su važiavimu tai jau ki
tas klausimas. Kadaise Na
shua ir Lowellis pripildyda- 
vome busą, bet jau praeitais 
metais to neįvykdėme, nes 
daugelis suseno, kai kurie 
išmirė, tai neturiu vilties, 
kad galėtume ir šiemet su
ruošti busą. - ■

Šiemet Lowellio “veiks- 
n i a i” neturėjo parengi
mo “laisvinimui” Lietuvos, 
nes praeitais metais turėjo 
labai mažą biznį Bet ton 
vieton kitą biznį suruošė, 
būtent dvasios tėvelio gim
tadienį ir sukvietė iš apy

Pavasarinės Lietuvos mergaičių eilės
ATEIS...

Tuoj ateis pavasarėlis, 
Skleisis mažas pumpurėlis. 
Bus vėl linksma, daug gėlių, 
Daug saulutės spindulių.

Džiaugsis žvėrys ir kiškučiai.
Ir seneliai, ir vaikučiai...
Čiulbaus paukščiai ant šakų,
O gegutė šauks “ku-kū”...

O. Gudonytė,
VIII klasės mokinė 

Vilnius.
S. Neries vardo viduriną makykla

SKUBĖK...
Pavasari, pavasari skubėk greičiau, 
Seniai alyvas žydinčias mačiau.
Seniai girdėjau čiulbant paukštelius, 
seniai mačiau marguosius drugelius.

Laima Striupaitė,
VIII klasės mokinė

Rokiškio rajonas,
Pandėlio mokykla - internatas

linkės kolonijų parapijonus 
ir, žinoma, turėjo kartu ir 
klebonų. O kad jie yra kle
bonai, tai pasikvietė ir kar
dinolą Cushingą. Tai buvo 
labai iškilmingas sambūrys. 
Dalyvavo septynetas šim
tų ir pasimokė j o po $6. Tai 
nieko sau biznis!

B. J.

MIAMI, FLA.
Mire barberis Ch. Degutis

Gegužės 17 dieną pastebė
jome paskelbimą laikrašty
je “Miami Herald,” kad mi
rė Charles Degutis, 71 me
tų amžiaus, viengungis, ku
ris turėjo barberšapę-kir- 
pyklą po numeriu 554 Hi
aleah Dr., Hialeah, Fla.

Su Charles Degučiu susi
pažinome Eastone, Pa., be
ne prieš 1920 metus. Tuo 
metu jis jau mokėsi ir dir
bo barzdaskutykloše Easto
ne. Vėliau nusikraustė į 
Brooklyn, N. Y., ir Grand 
gatvėje, netoli cukrinio fab
riko ir Lietuvių klubo, užsi
dėjo barzdaskutykią. Pora 
kartų mes jį aplankėme. 
Biznis tarp lietuvių jam se
kėsi labai gerai.

Vėliau jis tą vietą apleido 
ir įsigijo barberšapę Union 
Avenėje, kur netoli išeidinė
jo “Laisvė.”

Kiek mes patyrėme, <tai 
Charles Degutis buvo šau
nus rėmėjas “Laisvės” dien
raščio, kurį jis prenumera
vo ir su auka nebuvo per 
šykščiausias. Kada tik nu
važiuodavome iš Eastoųo į 
“Laisvės’' parengimus — 
koncertus ar piknikus,—vi
sados susitikdavome su Ch. 
Degučiu ir draugiškai pasi
kalbėdavome.

Eilė metų praūžė labai, 
greitai. Bene prieš 1950 
metus Ch. Degutis atsi-5 
kraustė ir pastoviai apsigy
veno Miamio mieste, Flori
doje. Po metų laiko, mano 
patarimu, Degutis atidarė 
savo kirpyklą Miamio prie- 
miestyše Hialeah.

Charlis buvo LLD 75 kp. 
narys ir prigulėjo tautinin
kų Susivienijime. Buvo 
nuoširdus “Laisvės” rėmė
jas, dažnai jai paaukodavo 
iki $20;

Pastaruoju laiku jo svei
kata sušlubavo, pergyveno 
porą operacijų ant vidurių, 
bet savo gyvybės neišgelbė
jo.

Laidotuvėse mažai žmo
nių tedalyvavo.

V. J. Stankus

Philadelphia, Pa.
Ar sveika lankyti ** 

parengimus?
Jau per daugelį metų pa

žangioji liaudis iš p rakti- 
kos aukštai įvertina kiek
vieną parengimą bei kokią 
draugišką sueigėlę, kurios 
gerina sveikatą ir ilgina 
amžių. Tačiau dar yra ir 
tokių, kurie sėdi vieni užsi
darę ir neįvertina parengi- ’ 
mų naudos sveikatingumo 
atžvilgiu. Daugelis gydy
tojų pataria lankyti drau- 9 
giškas sueigas taip dažnai, 
kiek tik kas išgali. Visi 
pripažįsta, kad daug geriau 
praleisti po penkinę paren
gimuose, negu keletą desėt- 
kų dolerių gydytojams.

Birželio 19 d. Baltimorėje 
įvyks linksmas piknikas. 
Dabar bus patogu važiuoti 
orą vėdinamu busu, kuris 
greituoju vieškeliu švilpda
mas riedės, sutaupydamas 4 
daug laiko.

Visi privalo kreipti dė- kl 
mesį, jog mūsų gretos žy
miai retėja. Ir neims daug 
laiko, kuomet pikniką su
ruošti bus labai sunku. To
dėl nors šiame piknike pa
silinksminsime, pasitenkin
sime gyvenimu.

1 • 1

/•* 
Kapų puošimo dieną R.

Merkis per telefoną klau- \ 
šia, ar norėčiau su juo va- j 
žiuoti į ligoninę atlankyti 
abu ligonius Matulius. Su 
mielu noru, atsakiau. Ta- # 
čiau dėl informacijų pir
miau nuvykstame į jų na
mus. Ir mūsų akys nušvi
to džiaugsmu! Draugą A. 
Matulį ir jo žmoną Stefa
niją randame namie.

Abiejų sveikata žymiaį 
pagerėjusi. Antanas sakė, 
jeigu atsiras humanistas, 
kuris sava mašina nuvežtų 
į Ramanauskų ruošiamąjį 
pobūvį liepos 3 d., tai jisai j 
mielu noru važiuotų. Tiki
si, kad jo sveikata per mė- < 
nesį laiko dar žymiau pa- z 
gerės... ▼

Jo žmona jau pradeda at- m 
gauti kalbą — ištaria keletą " 
žodžių ir viena ranka patį 
šaukštu atneša valgį į bur
ną. Bet viena veido pusė 
dar tebėra paralyžiaus per
kreipta ir viso šono neval-. 
do. Tačiau yra vilties, kad 
palaipsniui viskas sunorma- 
lėš.

Linkime abiem Matuliam 
pilnai susveikti.

“Laisvės” Reporteris

Elektrinė žmogaus 
viduje

Daugelio žmonių gyvybę 
pavy k o išgelbėti elektri
niais širdies stimuliatoriais. 
Tačiau jie turi didelį tru
mą—įauginti į kūną prie
taisai maitinasi elektra, ku
rią teikia nešiojama ant kū
no baterija. O tai rizikinga 
ir nepatogu. įj

Amerikos žurnalas “Me
dicininė elektronika” pra
neša, kad dabar mokslinin
kai bando prietaisą, kuriam 
nereikia baterijų. Iš kur ta
da jis ima energiją? ' t

Pasirodo, kartu su stimu
liatoriumi įauginama ir mi- ( 
niatiūrinė elektros stotis, ji # 
dirba pulsuojant aortai ir 
judant kvėpavimo metu dia- j 
fragmai. Energija kaupia
ma dviem būdais — elektri
niu bei mechaniniu, tai yra, 
akumuliatoriumi ir s p y- 
ruokle.
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Worcester, Mass. PITTSBURGH, PA. Baltimore, Md. PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Birželio 12 dieną daug 
worcesterieciu ruoši a m ė s 
vykti į Lawrence, Mass., 
Maple Parką. Čia kas me
tai įvyksta Massachusetts 
valstijos lietuvių piknikas, 
tai ir šiemet tas įvyks. 
Montello Vyrų Choras duos 
puikią dainų programą. La
bai miela bus juos girdėti 
dainuojant vadovybėje Al 

J Potsius. Labai miela bus 
susitikti su mūsų plačios 

. apylinkės draugėmis ir 
draugais. J. M. L.

Chester, Pa.
Gerai, kad geri draugai 

užjaučia sergančius. Perei
tą žiemą buvo šalta, tai be
veik visą žiemą sirginėjau. 
Daugiausiai šaltis vargina: 
vieną nusikratai, tuojau ki
tą gauni. Bet mieli draugai i 
iš artimų kolonijų linki 
greitai pasveikti. Gaunu 
daug laiškų iš Readingo ir 
kitur su klausimu, ar aš bū
siu Baltimorės piknike. Tu
riu pasakyti, kad mes iš 
Chesterio būsime .daug ir 
važiuosime kartu su filadel- 
fiečiais. Piknike dalyvauti 
reikia. Baltimorės draugai 
visada iškilmingai priima

Gegužės 15 d. atsibuvo 
LDS 8-os apskrities konfe
rencija LDS 160-os kuopos 
name, 1317 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburghe. Delega
tų dalyvavo nuo 5-ių kuopų. 
Žymėtina: 10-a kuopa, New 
Kensington, 37-a kuopa, 
Wilmerding, 142-a kuopa, 
Esplent-Pittsburgh, prisiun
tė delegatus ir $10 aukų su 
pasveikinimu apskrities su
važiavimui ; taipgi prisiuntė 
delegatus 157-a kp., Bridge
ville, ir 160-a kp., N. S. 
Pittsburgh.

Apie konferencijos eigą 
nerašysiu, matysite proto
kole.

Konferenciją užbaigus,

ir nuoširdžiai pavaišina. 
Todėl mes jokiu būdu nega
lime apleisti šio svarbaus 
parengimo darbininkiškos 
spaudos naudai. Tuo pačiu 
kartu juk tai bus puiki pro
ga susitikti ir pasimatyti 
bei susipažinti su daugybe 
geros valios lietuviu iš arti 
ir toli.

Taigi, pasimatysime ir su
sitiksime Baltimorėje birže
lio '19 dieną.

A. Lipčius

delegatai ir svečiai buvo su
kviesti prie stalų, kur ska
niai pavalgė - pasivaišino. 
Vėliau apskrities pirminin
kas J. Mažeika plačiai api
būdino apskrities veiklą per 
35 metus ir pakvietė dele
gatus ir svečius pakalbėti. 
Kalbėtojai prisiminė 35 me
tų LDS veiklą ir virš 50 me
tų Pittsburgho ir apylinkės 
pažangių lietuvių draugijų 
gyvavimą ir pradžią veiki
mo, kuris čia buvo gana pla
tus ir gausus. Skaniai pasi
vaišinę, pakalbėję, prisimi
nę veikimą, delegatai ir sve
čiai linksmi skirstėsi namo.

Ačiū gaspadinėms — M. 
Zdankienei, S. Aglinskienei 
ir S. Monskienei — už jų 
darbą ir skanaus valgio pa
gaminimą.

GENEVA, NEW YORK

Tragiškai mirus

Mečislovui Motuzai
UŽUOJAUTA

Žmonai Bronei, dukrom Marytei ir Danutei.
Tėvams—Jonui ir Veronikai Beleckams.
Broliams—Kaziui Motuzai, Vytautui ir Stasiui

Beleckams, New Yorke.
Sesutei Genei ir švogeriui Leonui Juozapavi- 

čiams, Lietuvoje.,
—Jonas ir Julija Lazauskai,

Ozone Park, N. Y.

• o •

Mūsų nenuilstamai veik
lus draugas, LDS 8-os ap
skrities ir LDS 142-os kuo
pos pirmininkas, Juozas 
Mažeika ūmai i r sunkiai 
susirgo gegužės 20 d. Sku
biai nuvežtas į Shadyside 
Hospitalį Pittsburghe. Ge
gužės 24 dieną padaryta 
operacija ant tulžies. Ape- 
racija buvo pasekminga ir 
ligonis gražiai sveiksta, bet 
dar ims daug laiko, kol pil
nai sugys ir vėl galės drau
gijose1 darbuotis kaip iki 
šiol. Iš tikrųjų, LDS 142 
kuopa yra nelaiminga, nes 
jos vice prezidentė Ona Mi
liauskienė buvo susirgus ir 
balandžio 27 d.‘ buvo ope
ruota. Ji iš ligoninės parėjo 
gegužės 7-ą d., dabar sveiks
ta namie. Na, o dabar drau
gas kuopos pirmininkas J. 
Mažeika susirgo ir randasi 
ligoninėje.

. J. Miliauskas

Malonūs atgarsiai
Mažai laiko teliko iki pik

niko, kuris įvyksta birželio 
19. Pikniko pasėkmingumu 
susirūpino ne tik baltimo- 
riečiai, bet ir kitų kolonijų 
draugams apeina pikniko 
pasekmės. Link manęs at
eina gražūs atgarsiai iš 
daugelio kolonijų, kad judė
jimo entuziastai ir “Lais
vės” patriotai rengiasi pa
daryti šį baltimoriečių pik
niką vienu iš pasėkmingiau- 
sių, kada nors buvusių.

Draugai ir draugės ne 
tik asmeniniai rengiasi da
lyvauti piknike, bet jie ren
giasi atvežti įvairiausių do
vanų pikniko naudai. Akty
vistai visose kolonijose su
kruto, pagyvėjo. Pas juos 
užgimė jaunystės dienų 
ryžtas ir entuziazmas;1 O 
kur optimizmas ir pasitikė
jimas savimi, ten stiprybė 
ir galybė.

Laimingiausio pasiseki
mo, draugai ir draugės!

Drąsuolis!

Rochester, N. Y.
Mūsų miesto ligoniai

Serga Juozas Žemaitis, 3 
savaites gulėjo ligoninėje, 
dabar jau namuose. Jau
čiasi geriau, bet vis dar po 
gydytojo priežiūra.

Draugai Žemaičiai yra 
ilgamečiai “Laisvės” skai
tytojai. Abu priguli prie 
Gedimino Draugystės ir 
prie L D L D 50-os kuopos. 
Marytė priguli prie Moterų 
Klubo ir visur daug darbuo
jasi, kiek galėdama.

Linkime draugams Že
maičiams greitai pasveikti 

, ir vėl darbuotis su visais 
Įkartu. L. Bckešiene

MIAMI, FLA.

Liūdnas Prisiminimas
Mirusių Narių per Kelioliką Metų

Mirtis ištraukė iš mūsų tarpo didelfskaičių narių.
Šis skaudus įvykis nebus pamirštas 

kol ši ;kuopa gyvuos.

Vincas Paukštys 
Pranas Cvirka 
Petras Skeberdis 

' Antanas Zavish
Antanas Kairys 
Marijona Zavis 
Jonas Žekonis

Charles Degutis 
Adelė Suvakienė 
Antanas Balzeris 
Juozas Milleris 
Alice Bubelienė 
Marijona Meisonienė 
Stasys Meisonas ’

Visuomet juos prisiminsime. Lai buna jiems 
ramybė šios šalies žemėje.

—LLD 75 kuopos valdyba

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Joseph Mikilia
Lorton, Virginia

Mūsų širdinga užuojauta jo žmonai Mary, 
dukrai Maryann, sūnums Joseph ir Adam, bro
liams Adam, Charles, Alex, seserims Anna Uo- 
gentas, Adele Cotills, giminėms ir artimiesiems.

A. ir H. Pagiegala 
E. Čekanauskas 
G. ir E. Slesser 
M. Kazlauskas
O. Wellus
P. Jasilonis 
A. Žolynas
A. ir J. Žemaitis 
M. Sadauskas

A. ir J. Kaminsky
A. Dish
S. Vaineikis
J. Krasauskas
C. Saladunas
J. ir E. Strole
J. ir A. Kireilis
K. Morkūnas

HELP WANTED MALE
FORMICA FABRICATION
For kitchen cabinet tops.

Apply
WILLOW GROVE 
MILL WORK CO.

73 N. York Rd., Willow Grove. 
OL 9-2611

(42-44)
_ ________——_ -4,. ■ ......

MACHINIST. Immediate opening 
for machinists of all classes. Top 
salary. Plenty of overtime. Apply:

TIP TOP TOOL, INC.
3513 No. l()th St. BA 6-49999 

(corner 10th & Rising Sun Ave.) 
(43-44)

CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity for right, man 

desiring to learn trade for now 
and the future.
Draft exempt. 

Call—WA 2-2270
(43-49)

Chesterland, Ohio
Pataisa

Birželio 3 d. laidoje tilpo 
velionės Onos Williams pas
kutinis testamentas. Buvo 
pažymėta, kad kovo 30, 
1966 m., testamentą pri
siuntė velionės vyras Pet
ras. Turėjo būti—Testa
mentas parašytas Kovo 23, 
1965 m. Atsiprašome—

“Laisvės” Kolektyvas

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks Birželio-June 11, 2 vai. sve
tainėje 1154 N. 4th St. Be kitų mū
sų Draugijos vasarinės veiklos rei
kalų, autobusu išvykos j baltimo- 
riečių pikniką komisija pageidauja 
pranešti jai, kiek tikietų parduota, 
nes buvo išdalyti daugeliui narių 
pardavinėti, Bušo samdymo komi
sijai labai svarbu iš anksto žinoti, 
kiek yra norinčių važiuoti j pik
niką.

Tikietų pardavinėjimo reikalais 
paskambinkit H. Tureikienci DE 4- 
0623. Valdyba. (43-44)

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 12 June, 1966
Prasidės anksti, 10 vai. ryto. Prašome nesiveluoti.

Programoje Dalyvaus'Montello Vyrų Grupe, Vadovaujama AL Pdtsus 
k Geri ir puikiai išlavinti balsai linksmins pikniko dalyvius

Taipgi dainuos ir pagarsėjęs Montello Trio.
Vadovaus Albinas Potsus su akordionu

NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS, KAIP—

U A D I K? D A D B E1 Lawrence ir Iri A I L C r « K R E Methuen, Mass.

Iš visų Massachusetts ir New Hampshi re valstijų kolonijų dalyvaukite šiame 
dideliame piknike. Čia turėsite malo nių pasimatymų ir linksmų pokalbių.

/

FOREMAN. Machine Shop. Ex
perienced to handle growing job 
shop. Must be able to operate all 
types of machine tools. We pay 
highest rate in Phila. area with all 
benefits. Also MACHINISTS all ar
ound operators. Come ready to work. 
Upper Darby. MA 2-2410.

(38-44)

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints 

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452. 
(38-44)

MILLWRIGHT MECHANIC 
Ability, read blueprints. 

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheat sheaf La., Phila. 
PI 4-4452 '

(42-47)

MECHANIC — Tow Motor.
General repairs on forklifts & tow 
mfrs as well as mechanical expe

rience in maintenance shop.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452
(42-47)

WINDOW CLEANER. Exp. or 
on the job training. Excellent pay, 
opportunity, fringe benefits and 
working conditions. Apply in person 
9 to 5 PM. Mon. thru Fri. No 
phono calls. To: TECHNICAL 
MAINTENANCE, INC., Phila. divi
sion, 1415 N. Franklin St., Phila.

(4244)

GARAGE ATTENDANTS (2)
For night work.
Driver’s license.

Apply
1616 Chancellor St., Phila., Pa.

See Mr. Bonnelli.
(43-44)

2 AUTO MEN, wreck specialist.
Also 1 painter. Excellent working 

conditions. All benefits. 
Apply In person. 
CANTON FORD 

Rt. 130, Riverside, N. J.
(42-47)

CARTOGRAPHER
Plot & locate properties from ,deed 

descriptions and surveys 
on to map sheets.

Tax Mapping experience helpful. 
Work out of town.

Call for appointment. 279-3000.
(43-44)

MAN wanted.
Experienced plumber’s helper.

Good pay for right man.
Call between 8 & 10 AM. or 

4 & 10 PM. HO 4-5100.
(43-44)

JANITOR. To live in free apt. 
plus salary. Must be reliable, sober 
and mechanically inclined. Apply in 

person from 10 AM to 4 PM.
Fallsington Manor Apt.

8590 Newportville Rd.
, Fallsington, Pa.

Or call WI 5-0317 (42-48)

COOK
Experience in preparation and 
serving. Good starting salary 

and benefits. Call for appointment.
BLACK ANGUS INN 

458-5336. Pottstown, Pa.
(42-44)

ATTENDANTS. Male, all shifts.
5 day week. Vacation, sick leave 
and hospitalization benefits. Apply

CAMDEN COUNTY
PSYCHIATRIC HOSPITAL

Lakeland, N. J. 9 AM to 3 PM.
Monday thru’ Friday. (42-48)

ENGINEER. For industrial con
tractor. Layout, supervision on 
small industrial buildings. Must 
have had experience, capable of 
handling various jobs at one time.

BORGER CONSTRUCTION CO. 
MA 6-1746

(42-44)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR 

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team 
And for all 3 shifts

REGISTERED 
PHYSICAL THERAPIST

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS 

a t» 
REGISTERED J 

X-RAY TECHNICIANS
LP NURESES 

(Graduates of Approved Schools) 
Contact Personnel Office 

WILLIAMSPORT HOSPITAL 
Williamsport, Pa.

(40-49)

Immediate openings waiters, 
waitresses, bus boys, porters, 

cleaning woman (21 or over).
Apply

HARRY M. STEVENS, Caterers, 
Liberty Bell Race Track, Knights & 

Woodhaven Rd., Phila, Pa.
(43-44)

HELP WANTED MALE
REFRIGERATION trainee to learn 
service work in ice-making machines 

and air-conditioning.
Steady.

ATLANTIC
REFRIGERATION EQUIP. CO. 

GA 6-4722.
(42-45)

SHIPPER’S Helper 
and Light truck driver. 
Experience not necessary. 

Will train qualified applicant.
HOGAN XRAY CO.

840 So. 55th St., SH 8-4101 
Mr. Schmidt

(40-45)

PUNCH PRESS OPERATOR
Exp. on automatic feeds.
Must be able to set-up.

For Metal Shop.
Fringe Benefits.

MA 7-3673
(43-46)

STORM WINDOW & door installers.
Permanent or part time position 
with oldest Co. in the country.

Call for appointment 
1-609-NO. 2-6101, N. J. 

Phila. GL 7-2020.
(43-45)

PLUMBER—experienced.
Plumber's trainee.
Driver’s license.

Work in Chester & Montgomery Cos. 
Montgomery Cos.

MU 8-2309 or MU 8-0808
(43-45)

COOK. Short order. Breakfast & 
lunch, 7 to 3. Ideal working condi
tions in modern kitchen. Highest 
pay to the right man. Chance for 
advancement. Call MI 6-2885. Ask 
for John. (38-44)

HAM PUMPERS & HAM BON
ERS, experienced boners and ex
perienced pumpers wanted.

Phone HO 2-2000 or apply
BERNARD PINCUS CO., 

3rd & Pattison. (39-44)

OFFSET STRIPPER, expd in top 
quality work. Permanent employ
ment, good working conditions in 
1st class union shop. THOMPSON 
PRESS, INC., WA 5-2581.-

(39-44)

DRIVER Salesman for milk route.
Salary and commission, f acation.

Paid holidays and insurance.
Steady work.

New routes being added.
WOODSON DIARY, INC.

Red Hill, Pa.
Call 215-679-9273. (43-44)

Help Wanted Female

WAITRESS. Over 21.
Summer employ in Cape May, N. J. 

Interviewing in Philadelphia, 
1330 Walnut St. KI 5-3690, 

or in Cape - May:
Henry’s Beaoh & Decatur St.

(43-47)

HOUSEKEEPER. Sleep in. 
With recent checkable references. 
Perm. job. Ranch home, own room 
& bath. 2 adults and 2 little girls.

1 hour from Philadelphia. 
Write Box K, Bordentown, N. J.

(43-45)

WAITRESS

Experienced. Nites. Apply:

WILLOW GROVE DINER 
OL 9-1361, Willow Grove, Pa.

(43-45)

WAITRESS. Diner exp. 
3-11 & 11 PM & 7 AM shift.

Apply in person, 
BLUE HILL DINER 

2450 Bristol Pike 
Cornwells Heights, Pa. 

or call ME 9-1298.
(43-48)

MATCHERS on leather coats.
Steady work, many fringe benefits. 

Apply

LEBROOK, Ib(C.
325 Jersey St., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-8167.
(42-48)

WAITRESS 
Full and part time. 

Experience not necessary.
Apply:

FRED'S DINER 
1401 Ridge Pk. 
Conshohocken

(40-46)

EXP. HAIR CLOTH WEAVER. 
Steady work. Good working condi

tions. Apply —
Box D-14, Jefferson Bldg.,

Phila., Pa. ' (39-44)
”’’-r ■■■■■’ ................ "T

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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LDS REIKALAIS Seimą sveikinsime 
naujais nariais

Naujoji Centro Valdyba
LDS Centro Valdybos rin

kimų rezultatai jau žinomi. 
Visuotiniu narių balsavimu 
Centro Valdybon išrinkti 
sekami: prez. Ričardas Ja
nulis, vice prez. J. J. Moc- 
kaitis, 2-oji vice prez. Elz
bieta Galore, sekr. Jonas 
Siurba, ižd. Juozas Weiss, 
iždo globėjai Jonas Grybas, 
Valys Bunkus ir Amelia 
Yuskovic (Burbaitė), dak
taras ėvotėjas Jonas Rep- v sys.

Valdybon dabar įeina du 
nauji jauno amžiaus nariai: 
R. Janulis ir Amelia Yusko
vic. Tai gražus posūkis į 
gerąją pusę. Amelia Yusko
vic seniai pasižymėjusi LDS 
veikloje, ypač pi rmiau 
LDS jaunimo veikloje, ilgo
ką laika dirbusi LDS Cent
re, gerai susipažinusi su vi
somis svarbiomis LDS pro
blemomis. O R. Janulis taip
gi seniau daug veikęs LDS 
jaunimo tarpe.

Dabar Centro Valdyboje 
turėsime tris jauno am
žiaus Amerikoje gimusius 
narius. Galima pasidžiaug
ti. kad laipsniškai daugiau 
Amerikoje gimusiųiu įsi
traukia į LDS vadovvbę. 
Būtų dar smagiau, kad ir į 
kuonu ir apskričiu vadovv
bę būtų daugiau jaunesnio 
amžiaus narių įtraukta.

Šioje Centro Valdyboje 
bus dvi moterys; pirmiau 
buvo tik viena, o dar kiek 
pirmiau — nei vienos. Tai 
ir progresas.

Kaip mes ruošiamės 
Seimui ?

A
Dabar svarbiausias klau

simas, tai kaip geriausia 
pasinio š t i LDS 17-ajam 
Seimui, kad jis būtų delega
tais turtingas ir tarimais 
naudingas.

Dar nežinome, kiek dele
gatų išrinkta, bet jų bus 
nemaža. Svarbu, kad visi iš
rinktieji Seime dalyvautų.

Tolimesnių kolonijų dele
gatai nieko nelaukę turėtų 
užsiregistruoti pas nakvy
nių komisiją Vyte ir Min
nie Yuden, 4567 N. Narra- 
ganset, Chicago, Ill. Tele
fonas: 283-0010. Reikia pa
žymėti, viešbutyje ar pas 
privatinius žmones norite 
kambario.

Mildos salės Seimui ir pa
rengimams bus gerai pa
ruoštos. Chicagiėčiai pasi
rengę delegatus ir kitus 
svečius maloniai priimti.

Seimas, kaip žinia, įvyks 
penktadieni ir šeštadienį, 
liepos 8 ir 9. Šeiminiai pa
rengimai—penktadienio va
karas skiriamas jaunimo 
reikalams, šeštadienio va
kare banketas ir koncertas, 
sekmadienį — piknikas.

Kiek žinoma, tuo metu i 
Chicagą atvyks nemažai ir 
kitų svečiu, kurie norės da
lyvauti šeiminiuose paren
gimuose, o kai kurie ir Sei
mo sesijose. Visi bus vaišin
gai priimti.

Tad visi keliai veda į Chi
cagą !

■■r

MIRUS

Tadui Kaškevičiui
E. Orange, N. J.

Mes, velionio1 draugai, dalyvavę koplyčioje 
ir krematorijoje, išreiškiame gilią užuojautą jo 
dukrai Olgai, giminėms ir draugams, gyvenan
tiems Amerikoje, ir sesutei ir giminėms, gyve
nantiems Lietuvoje.

P. ir N. Ventai 
W. ir B. Keršulįai 
Ig. Beeis
F. Šimkus 
M. Witkus
G. Kairis 
P. Kasper
F. ir O. Eicke

P. Poškus
L. Bartkienė
P. Marson
J. Weiss
F. Bunkus
A. Skairus
K. Paciūnas 
W. Paulauskas 
J. Gasiūnas 
Alice Tamm
G. ii’ H. Kudirkai 
J. Kardauskai
D. Burkauskienė
B. Makutėnienė
M. Užkurėnienė 
Ona Arlauskienė

F. N. Yosmanta 
B. Ostapuk 
J. ir A. Kūniškas 
J. ir A. Staneliai

B. Kuržinskas 
K. Briedis 
W. Grigas 
P. Ramoška 
B. Bajoras 
Ch. Anuškis 
W. šimanauskas 
B. Siman 
V. Dubendris 
A. ir F. Lupshevičius 
A. ir J. Stočkus 
Magdė

Nors dar galutinų vajaus 
rezultatų neturime, bet at
rodo, kad šis vajus duos 
mums apie 200 naujų narių. 
Tai bus geriausias vajus, 
palyginus su daugelio vajų 
praeityje. Tai labai pui
ku, kad mes galėjome sėk
mingai vajų pravesti.

Bet naujų narių įrašymas 
su vajaus pabaiga nesibai
gia. Turime naujų narių 
įrašymą ir toliau tęsti. Visi 
naujų narių įrašytojai taip
gi gaus tuos pačius iš Cent
ro atlyginimus, kaip ir va
jaus metu, tik nebus duo
dama specialių vajaus do
vanų.

Taigi, geriausia Seimą 
sveikinti naujais nariais. 
Žiūrėkite, kad ir jūsų kuo
pa būtų Seime atžymėta, 
kaip gavusi naujų narių. 
Visuomet žinokime, kad 
nauju narių irašvmas yra 
svarbiausias LDS darbas.

New Yorko apdraudos 
departamentas ir vėl mums 
pastebėjo, kad mūsų Susi
vienijimas yra finansiniai 
labai tvirtas, bet nariais 
neauga. Jis ragina mus vi
sus daugiau tuo klausimu 
rūpintis, daugiau naujų na
rių įrašyti.
Daugiau naudos nariams
Seimui ruošiami raportai 

rodo, kad LDS yra viena 
tvirčiausių finansiniai fra- 
ternalių organizacijų Ame
rikoje.

Tvirtas pašalpos fondas 
leidžia sergantiems mokėti 
30 procentų padidinta pa
šalpa, kokią dabar mokame 
jau keletą metų.

Tvirtas apdraudos fondas 
leidžia nariams duoti vis di
desnius dividendus. Šiais 
metais nariai gavo 50 pro
centų padidintus dividen
dus, sekančiais metais taip
gi gaus padidintus dividen
dus.

Iš LDS gauname labai 
daug naudos. Tad nepasi
gailėkime ir kitiems suteik
ti tos pačios naudos. Įrašy
kime daugiau naujų narių. 
Visur nraveskime pokalbius 
apie IT)S tarn tu, kurie dar 
nėra LDS nariais, bet galė
tų būti.

Seimas jau mn nat. Visi 
darbuokimės, kad iis visais 
atžvilgiais būtu sėkmingas.

J. Gasiūnas, LDS prez.

Niujorkiečiai “Laisvės” 
naudai piknikuose

Greitoje ateityje “Lais
vės” naudai įvyks du pik
nikai. Pirmutinis bus bir
želio 19 d. Baltimoreje, o 
antras liepos 3-4 dd. Mon- 
telloje. Aišku, kad juose 
abiejuose bus daug žmonių 
iš daugelio vietų. Į juos 
vyks, kaip pasirodo, nema
žai ir niujorkiečių.

“Laisvės” redakcija šiuo
se piknikuose bus irgi at
stovaujama. Balt i m o r ė s 
niknike dalyvaus Antanas 
Bimba, o Montellos — Ro
jus Mizara.

Aš tik dar kartą labai no
rėčiau smarkiai paraginti 
visus šių apylinkių laisvie- 
čius dėti visas pastangas, 
kad abudu piknikai būtų 
šimtu procentų sėkmingi.

Rep.

Visų gražiausia 
piknikams vieta

Ko galime tikėtis Visų 
Tautų piknike?

Rengėjai —Ameriki n i s 
Sveturgimiams Ginti Komi
tetas praneša, jog ten pat 
vietoje bus kepami-verda- 
mi daugelio tautų patieka
lai, o taip pat parduodami 
atvežtieji iš miesto valgiai. 
(Kas nori, gali atsivežti 
sau ar savo grupei maistą.)

Bus meninė programa, 
žaidynės. Yra ežerėlis.

Kempė Midvale (seniau 
buvusi nuogalių) yra inte
lektualų vasarvietė, savo 
narių poilsiui, tačiau įkartą 
į metus jie suteikia vietą 
Am. Komiteto piknikams. 
Miškais ap s u p t ų kalnų 
aikštėje yra gana erdvės 
kelių rūšių sviediniais žais
ti. Miško pakraščiais pato
gu pavėsyje poilsiautojams 
įsitaisyti. O paėjus į kalną 
randi žvilgantį kalnų van
dens ežerėlį, kuriame 
krykštauja maži, jauni ir 
suaugę lenktyniautoiai. Gi 
aplink ežero aikštę išdėsty
ti suolai norintiems ramiai 
pasėdėti ar ant žaliosios 
aikštės išsitiesus saule pasi- 
švitinti.

Piknikas ivyks birželio 19 
d. Camp Midvale, Wanaque, 
N. J. Įžanga $1. vaikams 
veltui. Iš New Yorko spe
cialiais busais (round trip) 
kelionė $2. (Bilietus reikia 
gauti iš anksto).

Sekamame “L.” numery
je rasite kelrodi automobi
listams ir imantiems busą.

Vienas Talkininkų

Išvyko į Los Angeles
Maspethietę Elizabeth 

Jakaitienė išvyko į Los 
Angeles, Cal., aplankyti sa
vo giminaičius Sapranickus. 
Ten žada pabūti apie mene 
sį laiko ir paskui grįžti į sa
vo mylimą Maspethą. Lin
kiu jai laimingos kelionės.1

J. G.

PADYKĖLIAI
San Jose, California. — 

Policija skelbia, kad klikutė 
padykusių jaunuolių prisi
pažino nužudžiusi katalikų 
kunigą Cox ir vieną darbi
ninką apiplėšimo tikslu.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas jvyks 
birželio 14 d. Susirinkimas bus su 
skaniais pietumis. Valgysime 12 
vai;., o paskui posėdis. Vieta: Lais
vės salė, 102-02 Liberty Avė.

Gerbiami LLD nariai, taip pat ir 
svečiai, atsilankykite. Svarbu tai, 
kad šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš atostogas, tai ir bus svar
bu gerai pasitarti organizacijos ir 
veiklos reikalais.

Pietūs gi labai prieinama kaina— 
tik $1.25 asmeniui. Mūsų kuopos 
žuvininkai pasižadėjo prigaudyt! un
gurių ir kitokių žuvų. Tad, nepa
mirškite atsilankyti ir gerai, sočiai, 
sveikai pasivalgyti. Valdyba

(44-45)

BROOKLYN, N. Y.

LDS I-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, birželio 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (43-44)

Palaidojome draugą Tadą 
Kaškiaučių

Kaip jau “Laisvėje” buvo 
pranešta, Tadas Kaškiau- 
čius mirė gegužės 29 d. stai
ga po antros operacijos ant 
vidurių. Giliai liūdinčią pa
liko dukrą Olgą ir daugybę 
draugų bei pažįstamų, ku
rių jis turėjo daug visoje 
plačioje apylinkėje. Nežinia, 
tai yra, neteko sužinoti, ar 
čia Amerikoje Tadas turėjo 
daugiau artimų giminių, ar 
ne. Rodosi, Lietuvoje tebė
ra gyva jo sesuo Zaputė, 
kuri anais metais buvo at
vykus ir tūlą laiką gyveno 
Jungtinėse Valstijose.

Laidotuvės buvo labai 
gražios. Karstas buvo ap
statytas gėlių vainikais, vie-7 
nas kurių buvo ir nuo mū
sų Aido Choro, kurį Tadas 
taip labai mylėjo ir gerbė. 
Aidiečiai neteko įžymaus 
savo nario ir labai reika
lingo gero balso. Galante 
Funeral Home koplyčioje 
trumpai apie velionį pakal
bėjo Jonas Gasiūnas, o 
krematorijoje (Linden, N. 
J.) paskutinį atsisvei
kinimo žodį tarė Antanas 
Bimba. Į kapines velionį 
palydėjo gražus būrelis jo 
artimų draugų. O kai ten 
nuvažiavome, tai radome 
beveik tokį pat būrį lau
kiančių jo pažįstamų bei 
draugų iš Elizabetho ir apy
linkės.

Tadas gimė 1889 metais, 
vadinasi, mirė 77 metų am
žiaus. Atrodo, kad niekas iš 
draugų neturi smulkesnių 
duomenų apie velionio as
meninį gyvenimą. 'Labai 
mažai apie jį randame ir jo 
brolio dr. Jono Kaškiaū- 
čiaus parašytuose atsimini
muose, kuriuos anais' metais 
išleido Literatūros -Draugi
ja. Gimė jis, kaip ir Jonas, 
šiaurės Lietuvoje, Viedarių 
kaime. Antazavės - Dusetų 
apylinkėje. Ape tą kaimą ir 
kampelį Jonas rašė:

I

“Dažnai, dažnai ir taip 
stebėtinai ryškiai ir spal
vingai vaizduojasi man se
nas gimtasis Viedarių kai
mas! Kaip ant delno išky
la, su visais margais1 kam
peliais, išmėtytas po kalnus, 
kalnelius ir pakalnes, skaid
raus Čicirio ežero pakrašty
je...

Viedariai — senas, nusi
stovėjęs, nemažas kaimas, 
mūsiškai ūlyčia. Ten išaušo

I rožinė mano gyvenimo auš
rinė. Skaisti ir šilta, kaip 
motinos veidas, maloni sau
lelė rūpestingai švietė ir šil
dė mano kūdikystės ir jau
nų dienelių takus takelius” 
(“Iš Atsiminimų,” 5 psl.).

Aišku, kad šitoje pačioje 
gamtiškai gražioje aplinko
je išaušo ir mūsų Tado gy
venimo aušrinė.

Kaip mes visi senosios 
kartos Amerikos lietuviai, 
taip Tadas, dar jaunas bū
damas, atvyko čionai geres
nio gyvenimo ir laimės ieš
koti. Amerikoje, kiek žino
ma, jis gyveno Chicagoje, 
Galvestone, bet ilgiausiai, 
paskutiniais keletu desėtkų 
metų, Newarke. Dirbo įvai
rius darbus. Vienu laiku 
užlaikė barzdaskutyklą ir iš 
to duoną sau ir šeimai pel
nė. Jo žmona mirė prieš 
daugelį metų, palikdama Ta
dui dukrelę Olgą, su kuria 
jis kartu visą laiką ir gyve
no, daugiau nebeapsivesda- 
mas.

Kaip žinia, Tadas iš savo 
darbininkiško uždarbio la
bai daug padėjo savo bro- 
luiui Jonui siektis aukštes
nio mokslo ir profesijos. Ir 
visados paskui visose Jono 
gyvenimo audrose Tadas 
pasilikio jo karštas užjautė- 
jas ir padėjėjas. Kai Jonas 
buvo kalėjime. Tadas jį nuo
latos lankydavo ir broliškai 
paguosdavo. Išėjęs iš kalė
jimo jau labai palaužta 
sveikata, savo šeimai pakri
kus, Jonas surado šiltą pa
stogę ir priežiūrą pas bro
lį. Tadą ir jo mylimą duk
relę1 Olgą, kuri dėdę irgi 
gerbė ir mylėję. '1 
>■1 Tai toks geras ir taurus 
žmogus -buvo mūsų draugas 
Tadas, su kuriuo mes pas
kutinį kartą atsisveikinome 
praėjusį ketvirtadienį gra
žiose Lįndeno kapinėse.

Sal.

LANKĖSI NIUJORKE
Užpereitą savaitgalį tar

nybiniais reikalais Niujorke 
lankėsi TSRS ambasados 
Washingtone darbuo t o j a s 
Vytautas Zenkevičius.

Seulas, Pietų Korėja. — 
Valdžia paskelbė, kad JAV 
Pietų Korėjai duos 20 nau
jų karinių lėktuvų.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijos guber
natorius W. W. Scranton 
viešai pareiškė, kad jis, gir
di. niekad, o niekad nekan
didatuos jokiai valdinei vie
tai, net ir į šalies preziden
tus.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojamas 4 kambarių ' apart- 

mentas. Nauja vonia, naujas pe
čius ir sinka. Arti subvės.- Naujai 
išdekoruota. $80. Skambinkite — 
516 PE 5-0706. (43-44)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteriške, 

mokanti ekspertiškai rusų-anglų kal
bas. Dirbti kaip vertėjai ir ant ma
šinėlės. Gera alga. įdomus darbas. 
Prašome kreiptis: PODAROGIFTS, 
INC., 220 Park Ave. So., New York 
City. Tel. 228-9547. (43-45)

FILMAI
Next Soviet film at the Re- * 
gency Theatre Ostrovsky’s
“Marriage of Balzaminov” *

Artkino announces that 
the new Russian film follo

wing “The Garnet Brace- * 
let” at the Regency Theat- \ 
re, Broadway and 67th St., 
New York, will be Alexan- 
d e r Ostrovsky’s comedy 
farce in color,“TheMarria-*. 
ge of Balzaminov”.

Featured in the leading 
role is Georgi Vitsin who 
dreams and schemes how to 
find a rich wife. Eleven of 
Russia’s most popular ac
tors and actresses make up 
the brilliant cast.

Watch for the opening 
date of this most delight
ful and hilarious comedy.

Brooklyn© parkui A
šimtas metų f

Praėjusią savaitę Brook- 
lyno (N. Y.) žmonės pra
dėjo minėti 100 metų jubi
liejų savo didžiojo parko— 
Prospect Park.
Prospect parkas yra Brook- 

lyno pažiba: didelis, senų, 
šakotų medžių pilnas; yra 
vandens pasiirstymui.

Daug brooklyniečių čia 
praleidžia savo laisvas va
landas ir net dienas per vi- 
sus apskritus metus.

Jubiliejus bus minėtas per 
visą vasarą.

Suėmė jauną 
bombininką

Niujorkas. — Praėjusią 
savaitę Niujorko policija 
suareštavo jauną, 18 metų 
amžiaus vaikiną Domique z 
Latinellį. Kaltina jį padėjus 
keletą popierinių bombų 
miesto subvėse.

Kai kurios tų bombų 
sprogo taip, kad sužeidė į. 
praeivius — vienai mergi
nai sužeidė akį ir ji niekad ę 
ja nematys. Suimtasis pa
talpintas Bellevue ligoninė- ta 
je protui ištirti, o policija 
ieško liudininkų, kurie tik
rai pasakytu, jog šis Domi
nykas esąs bombininkas.

Stockholmas. — Švedija 
atsisakė pard u o t i JAV 
ginklų, nes jos veda karą-' 
Vietname.

Baltimorės ir. Apylinkės Visuomenės Dėmesiui

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. 25 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 19, 1966
Pradžia 11 vai. ryto. — Muzika nuo 3 iki 7:30 vai. vak.

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Turėsime skanių valgių ir gėrimų. Piknikas įvyks visiems žinomoj vie
toj, paranki svečiams priimti. Kviečiame visus dalyvauti.

KELRODIS: Iš Philadelphijos presto ir apylinkės — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės. Privažiavę Haven St., sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. su
kite i kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės į kairę, ir pusant
ros mylios pavažiavus, kairiame šone bus pikniko vieta.

Iš Baltimorės miesto važiuojant imkite autobusą No. 20, Baltimore St. Tik tą, kur pažymėta 
“Dundalk”. Busas priveža prie pat pikniko vietos.

Iš Washington, D. C.: Baltimore-Washington Parkway. Atvažiavus netoli Baltimorės miesto 
tėmykite iškabą "Hąrbor Tunnel.” ; Išvažiavę i kitą pusę tunelio pirmas išsisukimas bus Hola- 

v bird Ave. Važiuokite tąja gatve, rasite pikniką.
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