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Ik i ausų
Kas Eji betikės
Jam atviras kelias
Žaidimas gyvybėmis
Gerai uždrožė 
Ačiū bostoniečiams

— Rašo A. Bimba — 
Beveik visa ateinančio penk-

mielosioms moterims.
Kovo aštunta iii 

-Ventė.

m ū mi

Johnson davė McNamarai medalį 
! Washington. — Preziden- pareigų penktadienį, kovo 1 

d. Po mėnesio poilsio, jis 
užims naują vietą, i kurią 
paskyrė jį Johnsonas. Jis 
bus galva “Pasaulinio Ban
ko.”

o s---------------------------------------------------------------------

Uz riaušes kaltas baisus negrų 2.9 bil. dol. Niujorko transitui 
skurdas ir ^baltasis rasizmas

Washington.. — Preziden
to paskirta nacionalinė pa
tariamoji kom i s i j a (Na
tional Advisory Commis
sion) civilinės net v a r k o s 
klausimais, davė rimtą pa
st a b ą visiems amerikie
čiams: “Mūsų tauta eina 
link dviejų bendruomenių— 
vienos baltos, kitos juodos— 
atskirų, bet nelygių.”

Jeigu neimsime drastiš
kų ir brangių priem o n i ų 
greitu laiku, sako komisija, 
tai turėsime vis didėjančius 
nesutikimus mūsų bendruo
menėje ir, pagaliau, panai
kinimą pamatinių įvertini
mu.

Komisija surado, kad 
“baltasis rasizmas” yra pa
matiniu kaltininku už eks- 
plozines riaušes, kilusias 
Amerikos mies tuose per 
praėjusias kelias vasaras. 
Ji taipgi sako, kad praėju
siu metu vasaros riaušės 
nebuvo jokia organizuota 
konspiracija. Tai buvo su
kilimai bedarbių, benamių,

gatvius (moving sidewalks), 
mažus traukinėlius bei ki
tokius patogius būdus su
sisiekimui tarp aerodromų.

Manhattane ir Queense 
numatoma statyti naujas

tas Johnsonas Įteikė pasi
traukiančiam Gynybos sek
retoriui Robert S. McNa- 
marai “laisvės medalį’’ 
(medal of freedom) ir išgy
rė jį kaip “labai gabų ir 
gerą žmogų.”

McNamara, kuris tarna
vo Gynybos departamento 
sekretorium per septyne- 

' rius metus, priimdamas me- 
Tegul^lj susijaudino net iki aša-j 

is tiek irų ir negalėjo kalbėti. Jis 
I pasakė, kad teks atsakyti 
Iki ta karta.
I ‘ v

Johnsonas savo kalboje 
ia;pasakė, kad “laisvės meda

lis'’ tai aukščiausias apdo- 
'vanojimas, kokį preziden
tas gali suteikti civiliniam.

McNamara pasitraukė iš

tarptautinė

m ū - j 
žmo- i

pa- 
p a k a 1 b a m e , 
turime jų šven- 
pagerbti. 
mes jas ' 

begaliniai mylime.
.Jūs. broliai niujorkiečiai, j 

ruoškitės ateinanti sekmadieni i 
būti “Laisvės” salėje, nes čia j 
įvyks tos šventės proga Mote
rų Klubo gražus parengimas.

Nepaisant, kaip 
-u kartais apie 
ua<. motinas 
gaiviname ir

Mū>ų “šaunioji” valdžia yra 
mus praskolinus bankams ant 
.<332,"> 16,363.1 1 6. Tai tikrai 
milžiniška suma. Ii- vis galo, 
dar nesimato.

šiemet federalinio iždo defi-

kija atšaukė savo ambasa
dorių iš Švedijos. Sako, kad 
Švedija ir Danija kišasi i 
Graikijos naminius reika
lus.

Tai įvyko po buvusio 
Graikijos ministro Andreas 
Papandreou apsilanky m o 
Stockholme, kuris sakė, kad 
jis norįs sutverti “išlaisvi
nimo judėjimą” Graikijoje 
idant nuversti dabartinę 
armijos kontroliuojamą val
džią Graikijoje.

i Rockefeller ir jo vyriausias 
kymo šių nelygybių. Nori, i transporto pagelbėja^ dr. 
kad valdžia ir privatūs biz-i^ m- J- ^onan pranešė, kad 
nieriai imtųsi sudaryti 2 mi- Re pagaminę planą pratęsi- 
lijonus naujų darbų, k a d or^° miGst0 sub-
būtų garantuota minimalinė i 
metinė alga visiems, kadjVimu* kitų , transitinių 
būtų pastatyta 6 milijonai 
naujų bei rekonstruktuota-^'^^^^P^’ 
senų namų, kuriuose galėtų i 
gyventi šeimos su mažomis; 
pajamomis, ir duota dar j 
daugiau patarimų i.......
moms. įhours,

i laika . ____
Komisijos patarimai geri,!traukiniais ir II 1 • 1 1 •

.vėjų sistemos ir rekonstra-
1 1 “ * i sis-

daugia u s i a | 
kreipiamas į tai, kad pa-1 

j lengvinti spaudimą važiuo-l 
ref01.-ijuntiems į darbą per “rush1 

jhours,” pagerinti kelionės 
i laika i darbą subvėmis ir 
 _ .r taipgi susi- 

dabar lieka klausimas, sll aerodromais,
jie bus įvykdinti. Komisija ypatingai su Kennedy aero- 
kritikuoja miestų valdžias, (|romu.

Sugestuojama turėti grei-i
kritikuoja miestų valdžias, 
kurios skubinasi sustiprinti

Opiumo šmugeliai imas 
Saigone

nato pasiųsti tyrinę tojai 
pranešė, kad Saigone susek
tas opiumo šmugeliavimo 
ratas, Į kuri Įeina P i e t ų 
Vietnamo muitinės galva, jo

Reikės daugiau 
Kongresas, žinoma, 
iai prasiskolinimo 

lubas dar aukščiau iškelti.
Daugiau kaip trisdešimt bi-. 

’.‘jonų dolerių per metus pre
zidentas Johnsonas išleidžia 
savo karui Vietname!

Tl'.l

Pasitraukdamas iš Gynybos 
sekretoriaus pareigų ponas 
McNamara vyriausybės vardu 
pareiškė, kad nuo dabai’ mū
sų lėktuvai nebesitrankys po 
pasauli su branduolinėmis 
bombomis. Bijoma daugiau to
kių atsitikimų, koks neseniai 
įvyko prie Foundlando, kur 
sudužo bombanešis su keturio
mis tokiomis bombomis.

Bet kas gi betikės tuo val
džios. pažadėjimu? Iki šiol ji 
nuo Amerikos ir viso pasau
lio žmonių slėpė tą baisų fak
tą, kad tūkstančiai lėktuvų, 
branduolinėmis bombomis pa
krauti. kasdien skraido viri

Kai Michigano gubernato
rius Romney pamatė, kad jam 
^>rogų laimėti republikonų 
suvažiavime nominacijas į 
prezidentus nesimato, jis 
bėgo iš kovos lauko. Su 
mūsų New Yorko valstijos 
bernatoriui Rockefeller! ui
sidarė plačiausios durys. Spė
jama, kad jis ta proga ir nau
dosis.

Būtų kvailas, jeigu nesinau
dotu . . .

pa- 
tuo
gu- 
at-

“The New York Times” ko
respondentas William Beecher 
kalba apie generolo West- 
morelando reikalavimą “Viet
namo karui laimėti” dar nuo 
100,000 iki 200,000 kareivių. 
Tai labai keblus klausimas, 

o ypač 
dabar

j rinkimus, 
laimėti 
genero- 
ar tik

nes visų politikierių, 
prezidento Johnsono, 
akys nukreiptos 
Kaip būtų lengviau
rinkimus: patenkinant 
lo reikalavimą pilnai, 
dalinai ?

Vadinasi, lošiama 
žmonių gyvybėmis. Ką reiškia
dar šimto ar poros šimtų tūk
stančių jaunų vyrų gyvybes 
arieŠ partijos laimėjimą rin
kimuose ? !

jaunų

Tyli agonija Hue mieste
Hue, P. Vietnamas.—Mir- kautynės, kur žuvo 129 

I Amerikos marinai ii' sužeis
ta 810.

Per trijų savaičių mūšius, 
kurie ėjo namas nuo namo, 
ir bombardavimus, kad iš
naikinti Šiaurės vietnamie-

tis rodo savo iltis šiame su
griautame mieste, kuris di
džiavosi puikaus marmuro 
šventyklomis ir antkapiais.

Mirti rasi visur — masi
niuose apkasuose kritusių
Pietų vietnamiečių kareivių Į čius, 1,000 civilių žmonių ta- 
pietiniame Huong upės pa- 
krantyje; rasi ir atdarose 
duobėse, kur sumesti lavo
nai Šiaurės vietnamiečių; 
rasi ir pas moteris, kurios 
susėdę verkia lyg paukščių 
balsu prie kapų arti miesto 
ligoninės; rasi ir jauną nėš
čia moteri isteriškame ver
kime prie tilto, kuris skiria 
upės krantus.

Visas šis vaizdas mato
mas po didžiosios šio karo

po užmušti, o 3,000 sužeisti, 
daugelis iš jų nepagydomai.

Hue buvo Rietu Vietnamo 
antras didumu ir svarbumu 
miestas. Hue likusieji gy
ventojai, sako koresponden
tai, pilni neapykantos, pa
giežos, Amerikos karinėms 
jėgoms, Pietų Vietnamo ofi- 
cialams ir abelnai karui.

Teisingai pasakė vienas 
amerikietis reporteris, kad 
ir būtų karas laimėtas, Pie
tų Vietnamo jau nebebus.

privileged) žmonių.
Komisija paduoda visą 

listą priemonių dėl sutvar-
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ir naujais patobulintais gin-ito Wgio keliaujančius š 
klais apginkluoti savo poli-: 
cijas riaušėms malšinti, vie-' 
toje stengtis getuose žmo-i 
nių gyvenimą pagerinti.

Komisija sako, kad šioms! 
visoms reformoms pravesti; 
reikėtų išleisti mažiausia po' 
du bilijonus dolerių kas me-; 
nesis. Ji mano, i 
naujų taksų reformoms i depart a m e n t a s pranešė,' 
įvykdint. Bet jeigu taksai!kad visos restrikcijos keba
bus kraunami ant tų, ku 
riems ir dabar nebegalima j 
išsiversti, tai bus mažai;
naudos. Pažiūrėsime...

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
-S radiją pirmadienį

Jungtinės Valstijos nuims pranešė, kad Piety Vietna- 
kelionės sulaikyma i 

vidur-ryčių šalis
gal reikės' Washington. — Valsty

Vysk. Sheen "auka
Rochester, N. 

Dienos 
vonios)

.—Pelenu 
(pirmos dienos ga- 
proga, Rochesterio 
katalikų vyskupas 
Sheen pranešė, kad

nie liaudiečiai (vietkongai) 
pradėjo naują platų ofenzy
vą. Puolimas nukreiptas 

i prieš šešias amerikines ba
zes ir prieš keturis rajoni- 

•vimams į vidur - rvčh/'šalisĮ "ius antras Nuostoliai ar- 
'nuimtos ' * I ha rezultatai šio namo oien-
' Buvo' uždrausta keliauti ° ,da1' f^noml 
u Svrija; prieš tai, i IzraM savaites uz ke-
eli.'Kuwaita, Morocco, Ye-'l,umJ myhų nuo Amenkos 
men, Jordan! Lebanon, Ara-Ja“hut Oro Jėgų Bazes 
kilo 5.i;„ haudieciai apsupo amenkie-

Aną dieną Chicagoje įvyko 
lietuviškas simpoziumas temo
je “Mes ii' Lietuva”. Kalbė
jo, tarp kitų, ir kunigas F. Ju
cevičius iš Montrealio.

Šis dvasininkas, kaip žinia, 
jau pirmiau buvo “veiksnių” 
puolamas už tai, kad jis “Ex
po-67” metu buvo susitikęs su 
lietuviais iš Lietuvos.

Dabar savo kalboje, pasak 
“N.” korespondento, kun. Ju
cevičius “veiksniams” gerai 
atsimokėjo. Jis ne tik savo 
kalboje jiems gerai kailį išpė
rė, ale dar ir:

“Diskusijose jis kelis kartus 
dar aštriau pajuokė veiksnius, 
kurie nieko neatstovauja, nes 
ką gali atstovauti partijos, už 
kurias balsavo “mūsų tėvukai 
ir diedukai, kurie jau seniai 
mirę.” Veiksniai esą nudžiū
vusios šakos, jos nebeturinčios 
jokios reikšmės, tarptautinio 
statuso, jų nepripažįsta jokios 
valstybinės ar tarptautinės in
stitucijos.”

Pastebėjau, kad Bostono 
draugai kovo 10 dieną ruošia 
sueigą (pietus) pasveikinimui 
“Laisvės” 
vimo.

Jie taip 
tradicija,
laisviečiams.

Manau, kad į šią bostonie
čių sueigą suvyks geros valios 
lietuviai iš visos apylinkės.

67 šalip komunistų 
partijų suvažiavimas
Budapešt. — Čia eina su

važiavimas 67 komunistų 
partijų atstovų.

Vasario 29 d. vakare, Ru
munijos delegatas Paul Ni- 
culesu-Mizil pranešė, kad 
jų delegacija pasitraukia iš 
suvažiavimo, nors jie Bu
dapešto neapleido.

Pagal žinias, gautas iš 
specialaus New Yorko Ti
mes korespondento, Rumu
nijos delegacija nesutinkan
ti su Sirijos delegacijos kal
ba, kurioje sirijietis pasakė, 
kad Rumunijos komunistai 
“zionistų įrankiai”.

Tikimasi, kad bus priei
ta prie susitaikymo.

Manoma, kad šis suvažia
vimas nutars šaukti “pilnos 
skalės” suvažiavimą atei
nantį rudenį Maskvoje.

Fulton 
jis atiduosiantis parapijos 
turtą, vertės $680,000, 
deralinei valdžiai, 
džia turės statyti 
neturtingiesiems.

Sheen “dovana”
danti iš akro ir pusės že
mės šv. Brigitos bažnyčios, 
klebonijos ir mokyklos. Šis

fe- 
O val- 
namus

su side-

n

Hanojus sako taika 
priklauso nuo JAV

Hanojus. — Šiaurės Viet- 
a m o spaudos agentūra

pranešė, kad atsakomybė už 
derybas karo paliaubų klau
sime “guli ištisai ant JAV 
sąžinės”.

Agentūra sakė, JAV turi 
besąlyginiai sulaikyti bom
bardavimą ir visas kitas ka
ro priemones, tuomet pra
sidės kalbos taikos reikalu.

dalininkų suvažia-

daro kasmet. Puiki
Pavyzdys kitiems

Aman, Jordanija. — 
jordaniečiai, armijos 
žantas ir civilis, viešai 
karti už šnipinėjimą Izrae
lio valdžiai. Juos teisė mili- 
tarinis tribūnas.

Du 
ser- 
pa-

1,126 daktarai draftuoti
Washington. — Pentago

nas pranešė, kad šiemet Į 
armiją pašaukta (drafto 
būdu) 1,070 daktarų ir 56 
osteopatai. Jie pradės tar
nauti liepos mėnesyje. Tai 
esąs mažiausias skaičius 3 
pastarųjų metų bėgiu.

kai buvo pavojus išsiplėti-* .ų. •’
mui karo tarp Izraelio ir' U° Re ul ias:
'<11>alou dešimt astuoni amerikiečiai

Dabar restrikcijos kėliau-i 
turtas randasi miesto lindy-iti pasilieka į Kubą, Liaudies! 
nių (slums) dalyje.

Kaip žinoma, patys var
gingieji žmonės šį t u r t ą 
sukrovė, nes visas bažnyčių 
turtas parapijiečių pinigais 
supirktas, o paskiau paves
tas vyskupijos hierarchijai.

Klausimas dabar, kada gi 
valdžia imsis statyti namus 
ir kaip bus įkandamos nuo- 
m o s neturtingiesiems ten 
gyventi.

jstoliai labai skaudus.
Kinija, šiaurės Vietnamą iri Bei'u1’ Lebąnon.-Egypto 
Šiaurės Korėją. reiškė, kad izraeliečiai bus 

iš užgrobtų kraštų su lai-
Budistas nusižudė nas arabų žemės colis bus 

(p i atimtas. Tik nepasakė, ko- 
2S)kiais būdais tai bus atsiek-

Piety Korėjoje puolami 
komunistai

Seoul, Pietų Korėja. — 
Valdžia kreipėsi į naciona- 
lę asamblėją pakelti apdo
vanojimą tiems, kurie duo
da informacijas, privedan
čias prie suėmimo -komu
nistų agentų.” Ji nori, kad 
už išdavystę būtų pakelia
ma nuo 200,000 won (Ko
rėjos pinigai) iki milijono. 
Mūsų pinigais tai išeitų 
$3,700.

Sausio mėnesį buvo kė-

budistas Pham Van Qui 
metų amžiaus, atėmė sau;ta- 
gyvybė, susidegindamas; Alban). Newjorko 
prie Phaphoi pagodos arti' vnlstijos gubernatorius pa- 
miesto centro. įkartojo, kad jis sutiks būti

Jis paliko notą sakyda- “Amerikos prezidentu^ jei- 
mas, kad tai daro aukoda-.Su JI republikonų su\ azia\ i- 
mas savo kūną, kad “mels- ;m<asjiommuos. Bet jis \e 
tumės, dėlei taikos Vietna-^griežtai atsisako 
mo žmonėms, kurie dabar-! taip vadinamose

... , m... / • n ” Irti IM/AC Hltimu laiku taip kenčia .

DETROIT. MICH.
Mirė Frank Price

Veteranų ligoninėje, Cle- 
velande, mirė Frank Price. 
Nuliudime liko žmona Ruth 
Palevičiutė-Price, s ū n u s, 
dukrelė, motina, sesuo ir ki
ti draugai ir pažįstami.

Frank Price buvo gerai 
pažįstamas netik detroitie- 
čiams, kur jis ilgus metus
gyveno, bet ir kitų kolonijų Vietnamo

sintasi užmušti prezidentą lietuviams. Jis buvo solis- Tarybų Sąjungoje Nguyen

! "pnma- 
kurios bus keliose 

Jis nori, kad su-
j nes, 
i valstijose, 
įvažiavimas jį draftuotų.

Khesanh. — Jungtinių 
Valstijų marinai šioje ba- 

Izėje laukia liaudiečių puoli
mo. Jis gali prasidėti bet 
kurią dieną. Kaip žinia, ši
ta bazė yra apsupta ir pa
siekiama tiktai lėktuvais 
bei helikopteriais.

Hanojaus ambasadorius
Švedijoje

Stockholmas. — Šiaurės 
a m b asadorius

Tho Chanh atvyko čia kal-tas-dainininkas. Vasario 23
d. jam buvo padaryta šir- bėtis su Švedijos Užsienio 
dies operacija, o po trijų ministru Torsten 

taures rvv. ėjus gyvenLojų. dienų mirg_ ‘

----- -------------------- Reiškiame giliausią užuo- sako, jis nori perduoti Ha- 
Šiaurės Korėjos tai norėjo jautą jo artimiesiems.

Rep.

Chung Hee Park, ir visa 
bėda buvo sumesta ant 
Šiaurės Korėjos gyventojų. 
Būk tai 31 infiltratorius iš

Nilsson
ir kitais oficialais. Chanh

padaryti.
nojaus pažiūras karo klau
simu.
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Viso pasaulio tokia nuomone
VISI pranešimai rodo, kad milžiniška Europos žmo

nių ir jų vadų dauguma nusistačiusi prieš Vietnamo ka
rą ir reikalauja, kad jis būtų nutrauktas. Prancūzijos 
kabinetas oficialiai tą reikalą apsvarstė ir išleido pa
reiškimą, kad Amerika tuoj nutrauktų bombardavimą 
šiaurės Vietnamo, nes tik tas atidarytų kelią į derybas 
ir taiką. Na, o ką bekalbėti apie Azijos ir Afrikos 
žmones. Jie seniai yra pasisakę už karo nutraukimą.

Šiomis dienomis iŠ Pietinio Vietnamo sugrįžo per 
televiziją žinių teikėjas Walter Cronkite. Jis su keliais 
kitais korespondentais buvo specialiai nuvykęs susipa
žinti su karo eiga. Parvežė baisių vaizdų apie Vietnamo 
sunaikinimą. Jis irgi priėjęs išvados, kad militariniai 
Amerikai ši kara laimėti neįmanoma. Reikia ieškoti kito 
kelio. O kitas kelias, aišku, nutraukimas karo veiksmų 
prieš šiaurės Vietnamą. . Tiktai tokia beliko išeitis iš 
šios nesvietiškos savo barbariškumu tragedijos.

TEGU GYVUOJA 
TARYBŲ LIETUVOS 
VAIKAI!

Vasario 20 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome tokį 
gražų ir džiugų pranešimą:

TSRS literatūros ir meno 
veikėjų, kuriančių vaikams, 
associacija persiuntė Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinei mo
kyklai penkis apdovanojimus, 
paskirtus jauniesiems vilnie
čiams tarptautinėje vaikų kū
rinių parodoje Niujorke.

Daugiau kaip prieš metis 
asociacija atrinko ir nusiuntė 
įvairių mūsų šalies respublikų 
vaikų kūrinius į Afro-Ameri- 
kos meno 
surengtą 
“Pasaulis 
Praėjusių 
mėnesiais 
toms 
vaikų 
j am i 
jorko

tokį

krizė
pra-

Svarbu visiems atsiminti
VĖLIAUSIAS Jungtinių Tautų sekretoriaus U 

Thanto pasiūlymas Amerikai nutraukti Š. Vietnamo 
bombardavimą turi savo istoriją. Tai pastebi ir “The 
New York Times” (vas. 28 d.). Savo vedamajame laik
raštis primena, kad buvo laikai, kai Jungtinių Valstijų 
vyriausybė per prezidentą Johnsoną kreipėsi į Jungtines 
Tautas pagalbos atsteigimui Vietname taikos. Pav., 
1966 metų gruodžio 19 dieną Jungtinių Valstijų valdžia 
prašė generalinį sekretorių Thant “imtis visų jo supra
timu reikalingii žygių privedimui prie diskusijų, kurios 
vestų prie paliaubų...”

Na, ir sekretorius Thant ėmėsi tų reikalingų žygių.' 
Jis atsakė, kad vienintelis kelias taikai pasiekti yra nu
traukimas Š. Vietnamo bombardavimo. Bet vietoje pri
imti sekretoriaus pasiūlymą, prezidentas Johnson pra
dėjo naują karo eskalaciją (plėtimą).

Sekretorius U Thant nenuleido rankų. Jis šių me
tų pradžioje lankėsi didžiųjų pasaulio valstybių sostinė
se ir tarėsi dėl baigimo karo. Jis tarėsi ir su Š. Vietna
mo vyriausybės atstovais. Ir sugrįžęs jis ne tik pakartojo, 
bet dar griežčiau pabrėžė savo aną pasiūlymą. Kito ke
lio į derybas ir taiką nėra. Jis dabar dar griežčiau 
įsitikinęs to savo pasiūlymo teisingumu ir praktiškumu.

Bet ką daro mūsų vyriausybė Ar ji kreipia dėme
sio Į Thanto siūlomą žygį į taiką Vietname? Ar ji pra
šė jo pagalbos ir talkos? Deja, U Thant ir vėl susilaukė 
to paties atsakymo: mes toliau karą plėsime, mes dau
giau ir daugiau armijos į Vietnamą siusime!

O prie ko tas mus ir visą pasaulį veda? Labai tei
singai “The New York Times” redaktoriai sako: Tas 
veda “prie tolimesnių masinių nuostolių amerikiečių gy
vybėmis, prie didesnės skerdynės ir sunaikinimo su
niokotame Vietname, prie tolimesnio eikvojimo brangių 
šaltinių, taip labai reikalingų namie, prie tolimesnio 
Amerikos militarinės pozos ir moralinio stovio dildymo 
pasaulyje. Tai gali būti kelias į III pasaulinį karą.”

Gus Hali Budapešte
Budapest. — Pagal “New 

York Dailv News” kores
pondentą, Gus Hali, Ame
rikos Komunistų Partijos 
sekretorius, pareiškė, kad 
JAV savo imperialistiniu 
įžulumu vienija čia įvykusį 
67 komunistų partijų atsto
vu suvažiavima.

Džetai bus patogesni
American Airlines užsa

kė 144 naujus džetinius 
lėktuvus, kurie bus vadina
mi “Boeing 747.” Manoma, 
jie bus gatavi apie 1970 me
tų vidurį.

D r. A. Petriką

Sąnarių skausmai ir jų gydymas
per metų eilę valdyba ir di
rektoriai tyli nei žodžio per 
spaudą nepraneša, apie 
svarbų įvykį.

Draugijoje prasidėjo 
jau nuo 1961 metų. Su
džia 1962 metų ligos pašal
pa sustabdyta. Draugija liko
si tik laidojimo draugija ir 
pakeičia jos vardą. 1967 me
tais, vasario 27 d., jau var
das pakeistas į “Cardinal Life 
Insurance Association’’, adre
sas 437 E. Elis avė., Spring
field, Ill.

Čikagos Lietuvių Draugi
ja išgyveno 59 metus. Per 
eilę metų buvo vienos sro
vės žmonių kontroliuojama. 
Jie taip nukontroliavo, kad 
jos vardas išnyko. Nariu iš
buvau per 47 metus ir nei 
vieno cento išjos neišėmiau.

Kiek mums žinoma, ši di
džiulė draugija buvo nau- 
jieninių menševikų vadovy
bėje ir globoje.

Vilniuje leidžiamo žurna
lo “Mokslas ir gyvenimas” 
š. m. nr. I du žymiausi Lie
tuvos chirurgai-ortopedai— 
pro f e s o r i u s daktaras J. 
Brėdikis ir medicinos moks
lų kandidatas A. Petrulis— 
išspausdino savo bendro 
darbo įdomią studiją : 
“Kad raišų nebūtų.” Savo 
mokslinį traktatą,dėl aišku
mo, gerbiamieji chirurgai 
dar pailiustravo atitinka
mais anatominiais braiži
niais.

Seno žmogaus nelaimė
Senesniojo amžiaus žmo

nės dažnai patiria sąnarių 
skausmus. Ypatingai juos 
kankina peties, klubo, alkū
nės ir kitų judriųjų sąna- 
siu 4.

Hali pranešė reporte
riams, kurių suvykę apie 
100, kad suvažiavimas vien
balsiai priėmė JAV delega
cijos pasiūlymą pasiųsti už
uojautą ir išreikšti paramą 
Šiaurės Vietnamui prieš 
“Amerikos agresiją.”

JAV rinkimų klausime, 
Hali sakė: Jeigu bus no
minuoti Nixonas iš republi- 
konų partijos, o Johnsonas 
iš demokratų, tai Amerikos 
žmonės neturės jokio pasi
rinkimo.

Pi lino ji klasė turės ketu
rias sėdynes eilėje, — dvi 
vienoje pusėje ir dvi kitoje. 
“Coach” klasė turės devy
nias sėdynes, — po tris tar
pe dviejų išilginių eilių. Bus 
poilsio bei pasikalbėjimo 
kambarys (lounge), kuris 
bus pasi e k i a m a s spirali
niais laiptais.

Įrengimas bus liuksusinis. 
Bet svarbiausia, tai kad 
sėdynėse bus daugiau vie
tos, jos bus platesnės ir pro
tarpis bus erdvesnis.

Rytų Berlynas. — Mirė 
rašytojas Joha n n e s Tra- 
low (slapyvardis Hanns 
Low), 85 metų. Jis senat
vėje persikėlė iš vakarinio 
į rytinį Berlyną.

Rio de Janeiro mieste Už
gavėnių dieną įvyko milži
niškas karna valas. Links
niavimų pasėkoje 83 asme
nys nuvežti į lavoninę —14 
jų nužudyti, kiti žuvę įvai
riose nelaimėse ir pešty
nėse. Gi 5,000 sužeistų ap- 

' lopė ligoninėse.

ir kultūros centro 
pasaulinę parodą 

priklauso vaikams’’, 
metų kovo-rugsėjo 

30 Jungtinėms Tau-
priklausančių valstybių 
darbai buvo eksponuo- 

vienoje didžiausių Niu- 
parodų salių. Uždarant

parodą, geriausi jos ekspona
tai buvo pažymėti diplomais. 
75 apdovanojimai atiteko ta
rybiniams vaikams. Ir dabar 
penki atkeliavo į Vilnių. Du 
apdovanojimai paskirti Stasiui 
Stasiūnui už piešinius “Moti
na“ ir “Eglė žalčių karalie
nė’’, taip pat pažymėti Elenos 
Pigagaitės piešinys “Vilnius’’, 
Ingės Jaskenaitės piešinys 
“Pasaka”, “Du broliai’’ ir Al
gio Malakausko piešinys “Se
nelis”.

“Sveikiname jaunuosius dai
lininkus ir jų pedagogus, ku
rių darbas susilaukė tokio ge
ro įvertinimo tarptautinėje pa
rodoje, linkime jiems didelių 
kūrybinių džiaugsmų ir laimė
jimų, laukiame naujų darbų 
busimosioms parodoms”.— ra
šo vaikams kuriančių literatū
ros ir meno veikėjų associaci- 
jos vadovai savo laiške.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
ATMINIMUI ĮAMŽINTI

“Gimtasis kraštas” prane
ša:

“Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba nutarė įamžinti liaudies 
rašytojo. Mokslų akademijos 
akademiko profesoriaus Vinco 
Mykolaičio-Putino atminimą. 
Rasų kapinėse V. Mykolaičiui- 
Putinui bus pastatytas pamin
klas ir įrengta memorialinė 
lenta prie namo Liepos 21-o- 
sios gatvėje, kur rašytojas gy
veno. Vilniuje būsimame Lite
ratūros muziejuje numatoma 
nuolatinė V. Mykolaičio-Puti
no gyvenimui ir kūrybai skir
ta ekspozicija.

Rašytojo vardu pavadinta 
Kapsuko vidurinė mokykla-in- 
ternatas.
dinama Kapsuko Vinco 
kolaičio-Putino vidurinė 
kykla-internatu.

Numatyta baigti leisti 
Mykolaičio-Putino raštus,
ruošti iliustruotą albumą apie 
rašytojo gyvenimą ir kūrybą, 
sukurti apie tai dokumentinę 
kino apybraižą.

V. Mykolaičio-Putino atmi
nimas bus įamžintas taip pat 
Kaune ir rašytojo gimtinėje— 
Pilotiškių kaime.

Nuo šiol ji bus va- 
My- 
ino-

pa-

DAR VIENOS LIŪDNOS 
“LAIDOTUVĖS”

Kaip senosios kartos žmo
nės, taip mūsų lietuviško
sios draugijos ir organiza
cijos braukiasi iš gyvųjų 
tarpo. Vasario 21 d. Chi- 
cagos “Vilnyje” skaitome 
dar apie vienas tokias lai
dotuves. Jonas M. G. rašo:

Dar ir dabar tenka išgirsti 
lietuviškose radijų progra
mose, kuomet garsina miru
sius, kad tas ai- ta priklausė 
Čikagos Draugijai. Draugija 
buvo garsi, turėjo arti 5,000 
narių. Turėjo skyrius Čikago
je ir už jos ribų. Dabar nuo 
1968 metų, sausio mėn. 1 d., 
ji negyvuoja. C) jos buvusi

pavykdavo: žaizda užsi- 
krėsdavo įvairiom bakteri
jom, imdavo pūliuoti, o ne 
retai ligonis ir numirdavo. 
Mat, tuomet neturėta anti
biotikų ir apie antisepsį ne
daug nusimanyta.

Dabar chirurgai artro- 
plastikos būdu daug ligonių 
pilnai pagydo ir jie gali 
laisvai judinti savo sąna
rius. Minėtosios operacijos 
daromos visokiais būdais 
bei metodais: į sąnario vi
dų dedama tam tikri plast
masės ar kitokios medžia
gos įtarpai, vietoj sugedu
sio kaulo pritaikoma plast
masės ar specialaus meta
lo įliejai (“inlays”), kad są
narys . uaugtų ir pan.

Kitas būdas
Tačiau šios operacijos ne 

visuomet pavykdavo: kai 
kurie ligoniai negali pakęs
ti svetimkūnio ir 
reikia imtis kitos 
jos — svetimkūnį 
bandyti ką kitą. 
Prancūzijoje buvo
tas kitas klubo sąnario at
statymo būdas: įstatytas 
plastmasinis šlaunik a u 1 i o 
galvutės protezas. Chirur
gas kartais visai pašalinda
vo deformuotą ar ligotą 
kaulo dalį ir vietoj jos buvo 
įstatomas specialia rankena 

I pritvirtintas protezas. Pir- 
InnAn hnrAvm.u nnvvl/A

no Medicinos instituto 
hospitalinės chirurgijos ka
tedros vedėjas. Jis yra pa
skelbęs mokslinių darbų 
apie širdies punkciją (lot. 
“punetum”), elektrinę sti
muliaciją, širdies ydų chi
rurginį gydymą ir kt. Jis 
šiuo metu lanko mūsų ša
lies universitetus bei ligoni
nes ir stebi Amerikos chi
rurgų operacinius procesus 
bei mokymo metodus. Tikė
kime, jog gerbiamasis chi
rurgas savo trimėnesinės 

į komandir u o t ė s metu ras 
progą susitikti ir su Ame
rikos lietuviais. Visiems bū
tų malonu su juo pasima
tyti! 1/

Snaigė skrieja 
Trakų link

“Tie-
veda-

bandė 
tautų 
mėgi-

VARDAN TAUTŲ 
DRAUGYSTĖS

Pranešama, kad Tarybų 
Lietuvoje įvyks Rusijos Fe
deracijos literatūros ir me
no dekada. Vilniaus 
sa” (vas. 25 d.) savo 
majame rašo:

Istorijos vėjai visaip 
sukti rusų ir lietuvių 
santykius, išnaudotojai
no sukiršinti tautas, bet liau
dyje nuolat plėtėsi taurioji 
draugystės ir brolybės lieps
na. Pagaliau Spalio kibirkštys 
įžiebė vieną didelį ugniakurą, 
kurio šviesos ištekliai neišsen
kantys. Štai dabar laukiame 
brangiųjų svečių — susėsime 
prie tos pačios šviesos, kokia 
juos išlydės iš namų, kokia pa
sitiks Lietuvoje.

Rusijos Federacijos literatū
ros ir meno dekada Tarybų 
Lietuvoje — dar vienas bro
lybės Įrodymas. Kalbėsime] 
meno kalba — liaudies sąži
nės, džiaugsmo, lūkesčių kal
ba. O tikrasis menas 1_____
prabyla apie tai, kas svarbiau
sia, 
ti bendražygiams ir palikuo- 1 
n ims.

šventinis dešimtadienis at
neš daug džiaugsmo. Tačiau 
mes žinome, kad svečius čia 
pasitiks ir tylos minutė. Tokia 
pat, kokias mes pergyvenome 
Aleksejevkoje, prie Oriolo, 
Pirčiupyje, prie Nežinomo ka
rio kapo Kremliaus aikštėje.

Ateinanti rusų ir lietuvių 
tautų šventė bus labai pras
minga. Jos himne skambės ir 
žuvusių kovoj, ir ateities kūrė
jų balsai. Ši šventė bus pir
masis garsus šiemetinio pava
sario pranašas. Pavasario, pa
žymėto M. Gorkio šimtmečio 
jubiliejum.

Kartais 
avarijos metu, 

tenka susižeisti klubą, kelį 
ar petį. O kai kada ir be 
jokios rimtos priežasties 
juos ima gelti “iš savo va
lios.” Ir žmogų kankina 
dieną ir naktį! Už tai daž
niausiai kaltinama “reuma
tą,” nors tas ir ne visuo
met kaltas. Sąnarį gali pa
liesti įvairūs kiti susirgi
mai: tuberkuliozė (džiova), 
ūminiai uždegimai, artritas, 
bursitas, infekciniai uždegi
mai, kaulo lūžiai bei sutren
kimai, sąnarių paviršiaus 
(kremzlės) nelygumai, kau
lų atrofija ir kitokie nega- Įmieji bandymai pavyko. Ta- 
lavimai. Pagyvenę moterys jčiau po kiek laiko sąna- 
sąnarių ligomis serga kelis.rj pradėdavo gelti ir reikė- 
kartus dažniau, negu vyrai. į jo kitos operacijos — iš-

Sąnarių anatomiją labai hnti protezą. Tad sios ope-, 
grafiškai aptaria kalbamo
jo straipsnio autoriai:

“Didžiausias žmogaus or-į sodinti ne tik atskirus kau-'to meistrė L. 
ganizme yra klubo sąnarys, lūs, bet ir visą sąnarį, pa-j o iš vyi-ų — 1 « ✓ z , « • «« v • 1 • • v •• • • T~\ • 1 1 •_’ _ _ . 1 . .

tuomet 
operaci- 
išimti ir 
1960 m. 
pavarto-

bet žiemos sporto entuzias
tų tai nenugąsdino. Kauno 
geležinkelio stotį užpildė 
jauni ir pagyvenę žmonės 
su slidėmis. Ir štai “Snai
gė” skrieja Trakų link.

Paskutinis sustoj i m a s .
Pranešėjas skelbia:

—Iš Lentvario su slidė
mis keliaujame šešis kilo
metrus iki Traku.

Tie, kurie su šeimomis, 
neskuba: “Snaigė iš Traku

Šlaite jau bando jėgas 
graeitojo nusileidimo mėgė
jai. Geriausią rezultatą pa

čius 
šiasi

ir A. Zabėlaitė. Ruo- 
startui ir lenktyninin- 
Sniegas nekoks, reikia 

lgerai ištepti slides. Trijų 
i kilometrų krose geriausią 

Pasirodė, jog galima per-j laiką parodė dviračių spor- 
Dabulskvtė, 

■ A. Šuliauskas, 
Tai dubens (“pelvis”) są- imtą iš neseniai mirusio Dirbtinio pluošto gamyklos 

• nario (klubikaulio) tuščio žmogaus. Autoriai s a v o darbuotojas.
2 pusrutulio formos įdubi- straipsnyje teigia: 

mas, k u r i a m e sukiojasi I

racijos atsisakyta.

visada šlaunikaulio (“femur”) gal-
Įima 

ką būtinai reikia pasaky-j trečdalius rutulio.
vute, sudaranti

Šio są
nario judesiai ribotesni, ne
gu peties, nes šlaunikaulio1?

NUODINGIAUSIAS 
GYVŪNAS

Pietų Amerikos džiunglė
se veisiasi varlytė kokoi, ne 
ilgesnė kaip 3 centimetrų. 
Dėl to nepraeinamuose 
brūzgynuose gyvūnėlio su
rasti beveik neįmanoma. 
Tačiau vietiniai gyventojai 
—čoko genties indėnai — 
moka puikiai imituoti jos 
balsą. Tai ir padeda sugau
ti brangią varlytę. O ji iš' 
tikrųjų brangi čoko gen
čiai, neturinčiai šaunamo
jo ginklo. Mat, iš mažytės 
kokoi indėnai gauna stip
riausius gyvulinės kilmės 
nuodus strėlių antgaliams 
tepti. Nuodais, gautais iš 
vienos varlytės, galima nu
galabyti 50 stambių gyvū
nų. Su ja negali lenkty
niauti net karališkoji kob-

skirtame įdubime.
Judriausias yra peties są

narys, savo forma primenąs 
rutulį. Jis įstatytas į ne
gilų menties kaulo (“scapu
la”) įdubimą, todėl petikau- 
lio (“humerus”) galvutė 
gali sukiotis visomis kryp
timis ir atlikinėti sudėtin
gus judesius...

Labai sunkiai gydosi
Susirgusius sąnarius la

bai sunku gydyti. Juo anks
čiau kreipiamasi į chirur- 
gą-ortopedą, juo labiau ga
lima tikėtis geresnių rezul
tatų.”

Visai teisinga pastaba, tik 
ne visi jos laikosi. Įskaudu
sius sąnarius dažnai patys 
žmonės bando gydyti “na
miniais būdais,” draugų pa
tarimais: karštu sėmenų 
kompresais, alijošium, ra
munėlėm ir kitokiom žolėm, 
tačiau tai maža ką padeda, 
tik ligą įsendina. Ligoni
nėse kartais bandoma gy
dyti diatermija (šildymu), 
įvairiom voniom, fizkultū-

ant už-
Mokslininkų bandymai šalusio ežero pačiame jkarš- 

įtikinančiai įrodė, kad ga- tvje — futbolo rungtynės. 
__ i persodinti kitų žmo- Pajėgesnė antrojo vagono 
nių kaulus... Sėkmingai i rinktinė. 

į buvo panaudoti iš ką tik 
žuvusio jauno žmogaus pa
imti audiniai... Čekų gy
dytojas J. Zelenka prieš 9 
metus sėkmingai atliko klu
bo sąnario plastikos opera
ciją, priaugindamas žmo
gaus šlaunikaulio galvutę... 
Daug n u v e i k ė Centrinio 
traumatologijos ir ortope
dijos mokslinio tyrimo 
instituto mokslininku ko- ! 
lektyvas, vadovaujamas ta
lentingo jauno direktoriaus 
prof. M. Volkovo. Jie ligo
niams, sergantiems sąnarių 
augliais ir kai kuriomis 
kitomis ligomis, dėl kurių 
maža tejudėjo sąnariai, 
pašalina pakenktąsias kau
lo dalis su sąnariniais pa
viršiais, jų vietoje sėkmin
gai persodindami mirusio 
žmogaus sąnarį.

Operacijos dar 
neištobulintos

Sąnarių persodinimo 
racijos dar labai sudėtin
gos... Dėlto mokslininkai 
intensyviai ieško gydymo 
būdų, kurie sėkmingai su
mažintų ligonių kančias, 
grąžintų jiems darbingu-

—Gryname ore geras po
ilsis, puiki nuotaika, — sa
ko pirmą kartą dalyvaujan-

kinės ligoninės medicinos 
sesuo A. Vilkaitė.

Trakų restorane laukia pa
ruošti cepelinai.

Kauną jau gaubė sute
mos, kai iškylautojai grįžo 
į namus. Įspūdžiai geriau
si — sekmadienis prabėgo

ope-

Girininko kolekcija
Šiaulių miškų ūkio Me>-r 

kuičių girininkas Petras 
Pavilionis beveik visą savdT 
amžių augino ir prižiūrėjo 
mišką, globojo žvėrelius. 
Aistringas medžiotojas jau 
25 metus renka briedžių, 
elnių ir stirninų ragus. Jo 
namuose tikras muziejus. 
Lietuvos medžioklės trofė
jų parodoje elnio ragai iš 
Petro Pavilionio kolekcijos 
laimėjo pirmąją vietą.

ra (gimnastika), masažais- jr gyvenimo džiaugsmą. 
% tačiau tai pastaraisiais metais kai ku-braukymu, etc., ' 

ne visuomet gelbsti.

pirinas, etc.). Dažniausiai 
jie tik skausmą apramina,

Dėl to vis dažniau ir daž
niau tenka kreiptis į chirur- 
gą-ortopedą, kad jis atsta
tytų sąnario judesius. To
kios operacijos (artroplas-

United Airlines pilotų de- tika) pradėtos daryti gana 
rybos su firma pertrauktos seniai, dar prieš 140 me- 
iki kovo 11 d. tų. Tačiau jos retai kada

riose Tarybų šalies kliniko
se bandoma šiose operaci
jose naudoti susigeriančio 
metalo liejinius. Jie padės 
ligoniams ne tik greičiau 
pasveikti, bet ir išvengti 
pakartotinių operacijų.”

Dr. Jurgis Brėdikis yra 
prieš 39 metus Pragoję gi
męs, baigęs Kauno Medici
nos institutą gyd y t o j a s , 
chirurgas, medicinos 
mokslų daktaras ir Kau-

Prailgėjo dramblio amžius
Japonų geologai netoli 

Tokijo aptiko iškasamojo 
dramblio skeletą. Įdomu, 
kad geologinių sluoksnių, 
kuriuose buvo rastos lieka
nos, amžius ne didesnis už 
20 tūkstančių metų, nors 
dramblys priklauso rūšiai, 
kuri, kaip buvo anksčiau 
manyta, išmirė prieš 60-100 
tūkstančiu metu, c. *

Colorado Springs. — čia 
mirė spaustuvių darbininkų 
unijos prezidentas Elme^ 
Brown.
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Šekspyro “Sonetai” lietuvių kalba
1967 metais Vilniuje pasirodė gra- 

V žiai išleista didžiulė knyga. Tai didžio
jo anglu rašytojo William Shakespeare 
•‘Sonetai.” Juos į lietuvių kalbą išver
tė poetas Aleksis Churginas. Leidinį 
gražiai iliustravo S. Krasauskas. Tech
nika tokia patraukli, kad tiesiog malonu 
leidinį imti į rankas.

Bet savo pastabas apie šį labai ver
tingą leidinį noriu pradėti dideliu nu
siskundimu. Tiesiog nesuprantu, kaip 
leidykla ir vertėjas “Sonetus” išleido be 
jokio paaiškinimo, be jokios, be mažiau
sios, be kelių eilučių įžangos. Nejaugi 
buvo įsivaizduota, kad juos skaitys arba 
turi teisę skaityti tiktai tie lietuviai 
(Lietuvoje ir išeivijoje), kurie jau be
veik viską žino apie Šekspyrą ir jo 
kūrybą9 Kiek tokių žmonių lietuvių tau
toje sutiksime? Tikrai nedaug. Na, o 
poeziją skaitančių ir mėgstančių yra ne
mažai/ Bent aš taip manau. O, pasa- 
kyšiu, kad be nors paviršutinio susipa
žinimo su “Sonetų” autoriumi, juos su
prasti yra sunku, beveik neįmanoma.

Tiesa, niekas nedraudžia skaitytojui 
apie šį anglų genijų ir jo “Sonetus” su
sirasti duomenų bile kurioje didesnėje 
enciklopedijoje, bet kuris gi iš mūsų turi 
enciklopediją po ranka, arba pirma 
ėmęs knygą į rankas, eis j biblioteką ir 
ieškos duomenų apie autorių?

Būtinai reikėjo įžangos arba pratar
mės. Taip juk daroma beveik su viso
mis knygomis.

Šekspyro “Sonetai” ir šiandien tebėra 
nuostabus poezijos šedevras, nors, kaip 
žinia, jis juos kūrė antrojoje 16-oįo am
žiaus pusėje. (Pirmą kartą “Sonetai” 
buvo išleisti 1609 metais, t. y. prieš 358 
metus.) Ir šiandien jais žmogus žavisi.

Reikia žinoti, kad Šekspyras buvo ne 
tik “Sonetų” autorius, ne tik poetas, bet 
pirmoje vietoje genialus dramaturgas, 
autorius tokių amžiais nesenstančiu sce
nos veikalu kaip — “Hamlet,” “Romeo 
and Juliet.” “A Midsummer Night’s 

4 Drama,” “The Taming of the Shrew,” 
“Much Ado About Nothing” ir daugybės 

* kitų. Sakoma, kad vienu laiku Šekspy
ras parašydavęs kasmet po dvi dramas. 
Jo “Sonetai,” kurių, beje, šiame lietuvių 
kalba leidinyje randame 154, buvo, at
rodo. tiktai jo viršlaikio ar laisvalaikio 
užsiėmimo vaisius. Daugiausia laiko jis 
atidavė savo dramoms.

Dėl Šekspyro “’Sonetų” literatai, poe
tai, dramaturgai bei istorikai ir šian
dien tebesiginčija, — daug daugiau, ne
gu dėl visos kitos šio genijaus kūrybos.

Ką jie reiškia? Ką jais Šekspyras no
rėjo pasakyti, parodyti, atidengti?

Ar jie yra lyg ir Šekspyro’ autobio
grafija, apibūdinimas ir pavaizdavimas 
jo paties patyrimų, pergyvenimų, nuo
taikų, jausmų, baisių, šiurpulingų vidi
nių konfliktų bei širdies gelmių atiden
gimas, apnuoginimas? O gal jis ryžosi 
jais ir juose bendrai mūsų visų vidinį 
gyvenimą atidengti ir apnuoginti, ypač 
ryšium su meile, su santykiais tarp vy- 

K ro ir moters? Ką jie iš tikrųjų reiškia
Veikiausia niekas tikro, teisingo at

sakymo neturi ir negali turėti. Na, o 
Šekspyras pats, atrodo, niekur nebuvo 
jų apibūdinęs. Kiekvienas Šekspyro so
netas yra graži poema-daina. Šekspyras 
žodžiais nesišvaisto. Jis jais kalba tie
siai į tave. Pačiame pirmame sonete 
jis tave bara, muša, moko:

“Iš gero medžio laukiam atžalos,
Kad ji pratęstų jo mirštantį grožį.
Nuo rudenio šalnos nuvyto rožė, 
Bet greit kita jos vietoj suliepsnos.

O tu, susižavėjęs savimi,
Eikvoji tuščiomis brangiausią lobį, 
Lyg meilės priešas, tu jos turtą grobi 
Ir savyje vien sau jėgų semi.

Tu, šio pasaulio žiedas išdidus, 
Pavasario skelbėjas trumpaamžis, 
Tu, kaip šykštuolis, viską pasiglemžęs, 
Patsai save skriaudi, skriaudi kitus.

Nenešk į grabą dovanos, retos, 
Kurią gavai iš motinos gamtos!’’

Kas bus su tavimi, kai tavo “jaunys
tė bus raukšlėse dingusi,” jeigu savo 
vietoje nepaliksi atžalos? Šekspyras 
klausia savo antrajame sonete.

“Ar ne smagiau būtų sakyti :
‘Pažvelk, štai mano atžala jauna, 
Geriausio žilo plauko puošmena. 
Gyva mano jaunatvės dalelytė’.’’

O tau, šykštuoli, saumyly, kuris tik 
sau viską grobi, Šekspyras sako:

“Patsai save tu mulkini be gal°, 
Patsai sau parduodi ir patsai perki, 
O ką padėt galėsi tu ant stalo, 
Kada ateis mirties diena sunki?”

Ir tą, kuris tik mylimu nori būti, o 
pats nemyli ar nenori mylėti kitų, Šek
spyras klausia:

“O pasakyk man. kaip tu nesigėdi
Būt mylimas.—ir nemylėt kitų?”

Su nedidelėmis išimtimis kiekvienas 
žmogus savo gyvenimą yra buvęs giliai 
įsimylėjęs į priešingą lytį. Taip, matyt, 
buvo ir su Šekspyru. Sakoma, kad nors 
tais laikais Anglijoje gražuolėmis buvo 
pripažintos arba laikomos tik labai švie
sios, baltaveidės merginos, bet Šekspy
ras buvęs begaliniai įsimylėjęs į vieną 
tamsiaodę merginą. 27-ajame sonete jis 
skundžiasi:

“Ir taip—nei naktį, nei dienos metu
AŠ poilsio nuo meilės nerandu.”

Arba 29-ajame sonete:
“Jokie karalių lobiai niekados. 
Man tavo meilės gėrio neatstos!”

Bet su meile būna visaip, kartais ten
ka baisiai nusivilti, susipykti ir net skir
tis. Taip, matyt, atsitiko ir Šekspyrui. 
Viename sonete (36-ajame) jis sako:

“Ar padariau aš tau ką nors negero, 
Kad nedrįstu pasveikinti tave?
Kodėl ir tu, praeidama gatve,
Su išgąsčiu lenkies manęs kaip maro?

Suprask: tave aš myliu taip giliai,
Kad išsiskirt negali mūs keliai.”

Vienas iš pačių jausmingiausių ir gra
žiausių Šekspyro sonetų yra 65-asis, ku
riame jis kalba apie “visagalį Laiką,” 
kuris viską nugali, viską sunaikina. Jis 
sako:

“šiurpi mintis! Prieš Laiką—mes bejėgiai.
Kas deimantą paslėps nuo pražūties?
Kas drįs pastoti kelią metų bėgiui 
Ir tuo išgelbės grožį nuo mirties?

Tokios jėgos nėra. . . Tačiau, man rodos, 
Įamžins mano meilę raidės juodos.”

Gal ir taip. Juk jo “raidės juodos” ir 
šiandien, po pusketvirto šimto metų, te- 
beskaitomos visuose pasaulio kampuose. 
Viską kita laikas sunaikino.

Man giliai įstrigo Šekspyro posmai 
apie draugystės amžinybę:

“Nepyk, brangus bičiuli, kad nuobodžiai 
Tariu vien tavo vardą visada;
Neišradingi, blankūs mano žodžiai 
Kasdien tie patys, kaip sena malda.

Tačiau nesensta amžina draugystė, 
Nepavojingos jokios raukšlės jai, 
Nes ji negali niekuomet nuvysti 
Tr nuolatos pražysta vis naujai.

Draugystė nerūdija metų bėgy,
Pati mirtis yra prieš ją bejėgė.”

Draugystė tam vyro ir moters, drau
gystė tarp žmonių ir tautų! Be jos gy
venimas, tiek asmeniškas, tiek visuome
niškas, neįmanomas...

Užteks šių kelių pavyzdžių susipažinti 
su sonetų kalbos ir minties grožiu.

Poetas Aleksis Churginas, išversda
mas iuos į lietuvių kalba, atliko labai di
deli ir vertingą darbą. Tai buvo sunkus 
darbas. Poeziją iš bet kurios kalbos ir 
bet kurio poeto išversti į lietuvių kalbą 
vra labai sunkus darbas, o ką iau bekal
bėti apie išvertimą iš anglų kalbos ir dar 
Šekspyro poezijos! Kaip jam pavyko 
sonetu prasmę ir minti savo vertimuose 
perduoti mums, tegu sprendžia tie, kurie 
Šekspyro kūrybą yra nuodugniai stu
dijavę ir gali vertimą palyginti su ori
ginalu. Aš tuo pasigirti negaliu.

A. B. Salietis

Jaunystę saugo daina
— Man po liemene tik 

d v i d e š i m t antri, — jau 
daug metų tvirtina Lie
tuvos TSR nusipelnęs vei
kėjas Mykolas Karka ir, 
dievaži, neklysta. Jaunat
viškos energijos, entuziaz
mo jis tu n tiek, kad dauge
liui jaunų galėtų padalinti.

O visti k septyniasdešimt 
pen keri. Yra kas prisimin
ti, ties kuo stabtelėti. My
kolo Karkos biografija — 
nesurinkta Panevėžio kul
tūros istorija.

Pirmieji žygiai
Pirmąjį puslapį jis įrašė 

1918-aisiais. Tų metų gruo
džio 22 dieną Panevėžyje 
buvo paskelbta Tarybų val
džia. Kartu su knygų lei
dėju L. Jakavičium M. Kar
ka suorganizavo miesto! 
chorą ir artistų trupę, ku
ri 1919-jų pradžioje suvai
dino G. Landsbergio - Žem
kalnio dramą “Blindą.” Šiai 
muzikinei dramai muziką 
parašė ir ją pritaikė My
kolas Karka.

Tuo metu jis pradėjo 
dirbti ir padegaginį dar
bą—tapo gimnazijos moky
toju.

Iki pat 1940-ųjų metų, 
kai Panevėžyje buvo įkur
tas dramos teatras, Myko
las Karka dirbo ir chorve
džiu, ir režisieriumi. Savi
veiklinėje scenoje skambė
jo jo pastatyti “Kornevilio 
varpai,” “Čigonė Aza.” Sce
ną išvydo populiarūs dra
mos veikalai.

Dainą nešė Mykolas Kar
ka žmonėms, bet jo entuzi
azmui nepritarė tuometinė 
miesto valdžia.

—Tegul karčiamoje dai
nuoja,—pasiūlė miesto bur
mistras — Smetonos uoš
vis Chodakauskas.

Sunkus kelias

Miestelis, iškilęs iš marių
Chodokauskas. ! Lietuvos spauda neretai, kario metais tvirtai atsisto-

Tik 1940-aisiais, jau Ta- rašydavo apie Rumšiškes. I jome ant kojų: vaikai, anū- 
rybų valdžios metais, — Deja, tai buvo nelinksmos kai mokosi, o mes gauna-
Panevėžyje buvo įsteigti žinios. Štai “Dabartis” 1918 me pensijas, 
muzikos kursti, vėliau virtę m.
muzikos mokykla. Mykolas dejavo: 
Karka tapo pirmuoju jos si kur kitur Lietuvoje tokį 
direktoriumi... apsileidusį kampelį, I

T. . ji Rumšiškės. Miestelis...,Jis ir dabar . , , .. .. 4A,. x TT , . .susidedantis is 40-o0 namu,Šiuo metu M. Karka vado- ;
vauja Panevėžio liaudies 
operos teatrui. Tikrai pusė' 
Lietuvos matė R. Planketo 
“Kornevilio parpus,” J. Mi- 
liutino “Čanitos pabukiavi- 
mą,” B. Gorbulskio “Nau- I 
pametinį karnavvalą,” K. 
Miliokerio “Gasparonę.”

Į kurias gastroles beišsi- 
rengtų entuziastai, visada 
prie dirgento pulto stovi 
bltaplaukis jaunystės pa- ' 
slapties saugotojas, subūręs 
labai skirtingo amžiaus,! 
skirtingo išsilavinimo žmo
nes, užkrėtęs juos savo 
darbštumu. Juk kai sceno
je skambėjo “Kornevilio 
varpai,” žiūrovai nė nežino
jo, kad Serpoletos, Zerme
nos ir kitos solinės partijos 
buvo paruoštos namuose 
pas M. Karką, jam ser
gant. ..

Toli už Lietuvos žinomas 
Panevėžio revoliucinių ko
vų dalyvių choras. Jo pir
muoju meniniu vadovu taip 
pat buvo Mykolas Karka.

Septyniasdešimt penkeri. 
O jis—jaunas, žvalus — te- 
bedėsto muzikos mokyklo
je, vadovauja operetės ar
tistams - mėgėjams, visada 
diriguoja tūkstan t i n i a m 
chorui Panevėžio dainų 
šventėse, yra nuo 1 a t i n i s 
įavirių oknkursų, peržiūrų 
komisijų narys, konsultuoja 
jaunesnius draugus, skaito 
paskaitas.

Nežiūrėkite į pabalusius 
plukus, netikėkite doku
mentais — Mykolui Karkai!

Mykolas Karka gerai me
na pirmuosius savo žings
nius į muziką : motina par
davė paskutinį arkliuką ir 
karvę, už juos nupirko My- 
koliukui fortepijoną. Moks
lus ėjo pas Troškūnų var
gonininką. .. Gal todėl taip 
ir įkyrėjo M. Karka miesto 
valdžiai prašymais įkurti 
muzikos mokyklą Panevė
žyje.

—Nusispiaut! Mat, ką 
sugalvojo. Leiskite pa
klausti, ponai, o kam ji rei
kalinga, ta muzikos mo
kykla, kas ją lankys? Ir 
svarbiausia, ponai, tam ne
turime lėšų!

vasario 28 d. (Nr. 26) 
“Kas žino, ar ra- senųjų 

Pasta-
Beje, dabar ir 

Rumšiškių nebėra.
. ( . čius Kauno hidroelektrinę, 
kajp jQg Kauno marįų dug

ne. Marių pakrantėje išsi
rikiavo nauji mūriniai na
mai. Valstybės lėšomis per
kelti ir du architektūriniai 
paminklai — medinė baž- 

Naujose 
vidurinė 

mokosi

baisiai apsileidęs.”
—Rumšiškėse gyvenau 

1930-aisiais, — prisim e n a 
Jonas Klimas. — Kas laik
raštyje buvo parašyta prieš 
dvylika metų, buvo ir tada. 
Tai iš tiesų buvo vienas 
vargingiausių Lietuvos 
miestelių. Atsimenu, tik du' 
namai buvo dengti skarda, 
šiaip visi — šiaudiniais sto
gais. Tik centrinė gatvė 
buvo šiek tiek grįsta ir vie- i 
noj pusėj buvo šaligatvis. 
Vos trys rumšiškiečiai tu
rėjo dviračius.

Ieškodami laimės, rum- i 
šiškiečiai emigravo į užsie-i 
nį. _ 
nes labai sujudo važiuoti 
užjūrin,” — 1926 m. rašė 
“Ūkininkas” (Nr. 11). Tik 
iš mažyčio Užtakų kaimo, 
prigludusio prie Rumšiškių, 
tais metais į Ameriką išva
žiavo Jokūbas ir Mikalina 
Dementa v i č i a i su dviem 
vaikais, Juozas Stankevi-1 vasarį Kauno marių pa
čius, Antanas Pūras, And- kratėje poetui Baranauskui 
rius Malinauskas... pastatytas paminklas.

—Sujudau į Braziliją va-Į Netoli Rumšiškių, Pieve- 
žiuoti ir aš, — prisimena lių kaime, steigiamas Lietu- 
užtakietis Mikas Kursą. — vos Liaudies buities muzie- 
Bet tenai manęs pyragai jus. Jis bus po atviru dan- 
nelaukė. Su žmona prade-,gumi, užims apie 180 hekta- 
jau dirbti kavos plantaci-; rų. Muziejaus teritorijoje 
jose, 
liais, o uždirbdavome labai darbai, 
mažai. ' 
ti—naktį sprukome iš plan-'čiai įvairių eksponatų iš vi- 
tacijos, kur akys veda. Bet'sos Lietuvos. Įsteigus mu- 
ir kitur nieko gero nebuvo, i ziejų, Rumšiškėse netruks 
Su tuščiomis kišenėmis su-! turistų ir svečių.
grįžome į Lietuvą. Tik po- Jonas Laurinavičius

nyčia ir varpinė. 
Rumšiškėse yra 
mokykla, kurioje 
320 vaikų ir dirba 23 mo
kytojai, vaikų darželis-lop- 
šelis, kultūros namai, bibli
oteka, ambulatorija, vaisti
nė, dvi parduotuvės, val- 

tgykla, paštas, siuvykla, kir
pykla, įvairios dirbtuvės.

‘ Dabar gyvena bemaž tūks- 
’ tantis žmonių — triskartus 
■daugiau, negu prieš karą.

:.į Rumšiškės garsios savo 
Šioje apylinkėje žmo- praeitimi... Čia 1851-1853 

metais raštininkų mokyklo
je mokėsi lietuvių literatū
ros klasikas Antanas Bara
nauskas. Čia jis parašė pir
muosius savo eilėraščius: 
“Nemuno potvynis Rumšiš
kėse,” “Atsisveikinimas su 
Rumšiškėmis” ir kt. Šį pa-

Muziejaus teritorijoje
Prakaitas liejosi upe-i jau pradedami statybos 

'. Į Pievelius atvežta
Negalėdami pakęs-'.daugiau kaip du tūkstan-

tik dvidešimt antri. Širdis 
jaunystę gyvena ir nežada 
senti — ją saugo daina.

Janina žalgevičiūtė

Ruošiamasi iš anksto
Praėjusiais metais Šiau

lius aplankė daugiau kaip 
du tūkstančiai ekskursijų. 
Tikimasi, jog ne mažiau ir 
šiais metais čia sutrauks 
turtingas “Aušros” muzie
jus, naujos modernios ga
myklos, vaizdingi aplinki
niai gamtos paminklai.

Ruošdamasis naujam tu
ristiniam sezonui, Šiaulių 
ekskursijų biuras surengė

tvirtino ekskursijų vadovų kursus.

“Laisvės” Bendrovės Dalininkų 
MeĮinis Suvažiavimas

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

17 d. Kovo-March, 1968
Laisvės Salėje Į

I 102 02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 1

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto

Po suvažiavimo apie 5-tą vai. vakare banketas

Banketo kaina $4.00

Skaitykite naują LLD knygą

PRALENKTAS 
CHEOPSAS

t Čolubos miestelyje neto
li nuo Pueblos miesto gru
pė Meksikos archeologų ap
niko po žemės sluoksniu

piramidės pamatus. Arche
ologų nuomone ši piramidė 
buvusi didžiausia pasauly
je. Keli šimtai darbininkų 
atlieka kasinėjimus. Pir
mieji rezultatai parodė, jog

piramidės pagrindo apati
nė briauna buvo 1,200 pėdų 
(360 metrų) ilgio. Garsio
sios Cheopso p i ramidės 
Egipte pagrindas yra 756 
pėdų (227 metrų).

Bus gera vakarienė ir bus malonių pasikalbėjimų 
su svečiais iš tolimesnių kolonijų. Tuo laiku diena 
jau bus daug ilgesnė, taigi svečiams nereikės labai 
skubintis namo.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietus dėl pa
togumo sau ir rengėjams.

Banketo Komisija

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
išleido Antano Bimbos kny
gą “Klesti Nemuno Kraš
tas.” Tai jo įspūdžiai ir 
surinkti faktai jam lankan
tis Lietuvoje per beveik 
pusmetį

Kai kurie draugai ir drau
gės gali pagalvoti: “Ir ką 
gi mes ten naujo rasime, 
nes apie Lietuvos pasieki
mus jau tiek daug yra pa
teikę išsamių stra i p s n i ų 
Lietuvos rašytojai, o ir 
amerikiečiai grįžę iš Lietu
vos daug parašė savo įdo
mių įspūdžių. Tai tiesa, kad 
jau buvo daug pateikta fak
tų apie tarybinės Lietuvos 
pasiekimus. Bet tie faktai 
vra tilpę atskirais straips
niais, sakysime, išbarstvti. 
Juos nebuvo paranku išsi
kirpti, pasilaikyti, ir juose 
surasti reikalingus faktus.

Visai kas kita yra A. Bim
bos knyga. Joje pateikti 
patys vėliausi Lietuvos pa
siekimai įvairiose gyvenimo 
srityse. Jie yra sugrupuoti 
i penkiolika atskirų skyrių. 
Prie to, Bimba lygina Lie
tuvą, kokia ji buvo prieš 
20 metų, tai vra 1945 irl946 
metais — hitlerininkų nute- 
riota, ir kokia ji dabar yra.

Knyga labai gražiai at
spausdinta. Ji turi 288 pus
lapius. Gražus viršelis su 
Lietuvos žemėlapiu. Ją ga
lima skaityti nuo pradžios 
iki pabaigos — skyrių po 
skyriaus. Bet galima skai
tyti ir pasirenkant skyrius, 
kurie skaitytoją labiausiai 
interesuoja — apie pramo

nę, žemdirbystę, kultūri
nius pasiekimus ir t. t.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai ir vėl gau
na labai, labai gerą knygą. 
Tie lietuviai, kurie dar ne
priklauso prie LLD, tai ga
lėtų įstoti ir gauti taip nau
dingą knygą, pasimokėda- 
mi į metus tik $2. Be to, 
dar gautų žurnalą “Šviesą” 
ir kitokių knygų.

D. M. šolomskas
Pastaba: Ta pačia proga 

drg. šolomskas atkreipė dė
mesį į knygoje įvykusią ko
rektūros klaidą. 52-am e 
puslapyje, kalbant apie 
elektros energijos gamvbą, 
pasakyta, kad didžioji Elek
trėnų elektrinė per metus 
pagamina “daugiau kaip 6 
kwh elektros energijos,” o 
turėjo būti: “daugiau kaip 
6 milijardus kilovatvalan
džių elektros energijos.”

IŠKALBINGAS 
ĮSPĖJIMAS

Įvažiuojant į vieną iš Vo- 
kliuzo departamento mies
tų Prancūzijoje galima 
perskaityti iškabintą tokį 
įspėjimą: “Jei važiuosite 
mūsų mieste 60 kilometrų 
per valandą greičiu, jūs tu
rėsite galimybę susipažinti 
su mūsų nauju kalėjimu; 
daugiau kaip 80 kilometrų 
per valandą greitis atves 
jus į mūsų ligoninę; jei jus 
viršysite 100 kilometrų per 
valandą, turėsite palonumą 
ilsėtis ramybėje mūsų sve
tingose kapinėse”.
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JUOZAS STANELIS

MANO ATSIMINIMAI IŠ PRAEITIES Žemaitijos keliais ir takeliais
(Tąsa)

1907 m. mano sesuo Marijona ištekėjo 
už mainierio A. Zaldoriaus ir išėjo gy
venti i Coaldale, Pa. Ten išvažiavo ir 
mano tėvas.

Pr. Lingys sunkiai dirbo ir mažai už
dirbo. skurdo, Amerikoje neapsirimo ir 
nė metų neišgyvenęs grįžo į Lietuvą. 
Mane kvietė tėvas ir švogeris į mainas 
(kasyklas), sako gerai uždirbsi.

Newarke mano darbas buvo prastas, 
dirbau saliūne bartenderiu. Apsisvars- 
čiau ir čemodaną pasiėmęs išvažiavau 
anglies kasti.

Coaldale mažas miestelis, jokio veiki
mo, bet mainieriai uždirbdavo gerai. 
Aš vasarom statydavau namus, o žie
mom eidavau į mainas dirbti.

Lietuviai jokios organizaęijos neturė
jo.

Begyvendamas įsigijau keletą draugų. 
Pasitarę surengėm prakalbas. Kalbėto
ją pasikvietėme J. Stasiulevičių-Stilsoną. 
Prakalbos pavyko.

Įsidrąsinę surengėm ir kitas prakalbas, 
A. Antonovui-Montvydui. Tas kai tik 
pasakė, kad kunigai remia darbininkų 
išnaudotojus, tuoj visi sukilo, pakėlė 
triukšmą ir kalbėtoją būtų sumušę, kaip 
sumušė Joną Perkūną New Yorko vals
tijoje. Bet vienas mano draugas buvo 
“spešelis”, kompanijos policininkas, tu
rėjo su savim “bliakdžekį” ir revolverį. 
Jis pašokęs ant krėslo susuko, kad kuris 
tik palies kalbėtoją, tą jis paties.

Taip mes Antonovą saugiai išvedėm 
iš svetainės.

Prakalbos buvo mokyklos salėje, ku
rios valdyba po to triukšmo pasakė, kad 
niekam daugiau salės neduos. O mus, 
rengėjus, visas miestelis vadino “anar
chistais”.

Kiek vėliau aš sužinojau, kad mieste
lyje yra Socialistų Partijos skyrius ir 
turi savo svetainę. Nuėjau su jais pasi
kalbėt. Paaiškinau, kad mes nesame 
anarchistai, tik socialistai. Tai jie man 
pasakė, kad galime jų svetainėje rengti 
prakalbas kada tik norime, ir nieko 
mums nekaštuos.

Tada surengėme prakalbas F. J. Ba- 
gočiui. Jam pranešiau, kad kai kurie 
peštukai atsinešė eidami į prakalbas ak
menų kišeniuose ir sakė pamokys “so
cialistu dievą.’’

Tik pradėjęs kalbėti Bagočius pasakė, 
kad jis mano, jog čia susirinkę darbi
ninkai, tai jis ir kalbės tik apie darbi
ninkų reikalus. O jeigu ką nors pasa
kysiąs prieš darbininkus, tai sako, rody
damas savo burną: “duokite va į šitą 
snukį akmeniu, kurį jūs laikote kišeniu- 
je.” Kalbėjo tik apie mainierių vargus, 
ir viskas išėjo kuo ramiausia.

Taip ir pralaužė ledą. Po prakalbų 
sutvėrėme LSS 106 kuopą ir pradėjome 
šiek tiek veikti.

Palieku kasyklas
1910 m. mainose užmušė mano tėvą, 

o mane sužeidė. Pasigydęs, daugiau į 
mainas nėjau, grįžau vėl į Newarką.

Viršutinėje industrijoje tuomet buvo 
didelis nedarbas. Daug žmonių iš New- 
arko buvo išvažinėję kitur darbo ieš
koti. LSS 11 kuopa buvo nusilpus, vei
kėjų nebuvo.

Aš darbą gavau prie gatvekarių ir bu- 
sų statymo. Bet senojoj vietoj nerimau, 
norėjau po Ameriką pavandravoti. 1913 
m. iš Niujorko botu (laivu) nuvažiavau 
į New Orleans, La., o iš ten traukiniu 
link Kalifornijos. Man norėjosi pasiek
ti San Prancišką ir gauti darbą prie Pa
saulinės parodos statymo, bet neturėjau 
unijos kortos. Jokių lietuvių adresų ne
turėjau, tai, pasibastęs savaitę, išvažia
vau į Los Angeles, Cal. Ten irgi jokio 
kontakto su lietuviais padaryti negalė
jau.

Kišenėje turėjau tik $20. Mieste jo
kios industrijos nebuvo, statyba irgi 
silpnai ėjo.

Gavau darbą karčiamoje dirbti už bar- 
tenderį, nes tą darbą jau buvau- dirbęs 
1907 m. Newarke. Iš “Kovos” gavau 
kelis adresus, pradėjau susirašinėti su 
lietuviais, įgijau draugų. Įstojau į LSS 
vietinę kuopą, ir mane išrinko finansų 
raštininku. Kuopa buvo silpna.

Savo “urėdą” kuopoje išlaikiau, kol 
tik ten gyvenau, iki 1915 m. Mano ad
resas, kaip kuopos fin. raštininko, buvo 
“Kovoje,” tai daugelis draugų man ra
šydavo apie darbus ir kitokius reikalus.

Pirmiausia atvažiavo aptiekorius Žaga
ras, paskui A. šmulkštis (Šmitas) iš 
Klevelando (miręs Filadelfijoje). Abu 
labai veiklūs vyrai. Suruošėm keletą 
scenos vakarų, prakalbų. Žagaras buvo 
geras kalbėtojas.

1914 m. Kaliforniją palietė didelis ne
darbas. Niekur darbo nebuvo galima 
gauti. Bedarbių buvo daugybė. Palei
do iš darbo ir mane. Išbuvau be darbo 
9 mėnesius.

1915 m. Los Angeles suruošėme didelį 
masinį mitingą atvirame ore. Žmonių 
susirinko keli tūkstančiai. Kalbėta apie 
nedarbą ir prieš karą. Nuo lietuvių kal
bėjo Žagaras.

Los Angeles man patiko, ir ten bū
čiau apsigyvenęs. Bet kai darbo nebuvo, 
tai reikėjo dairytis į šalis.

Nusitariau važiuoti į Australiją, nes 
laikraščiai rašė, kad ten yra darbų. Ta
čiau brolis Petras, kuris gyveno Filadel-

Jonas S ta nelis
fijoje, mane sudraudė, sakė, jog ir Fi
ladelfijoje prasidėjo darbymetė, nes pra
dėjo cliroti karo reikmenis. Taigi išvy
kau iš San Francisco “šipu” (laivu per 
Panamos Kanalą į Niujorką. Kelionė
je išbuvau tiek laiko, kaip ir iš Lietu
vos važiuodamas į Ameriką — 18 dienų. 
Draugai gražiai mane išleido ir palydė
jo. Tai buvo pirmas “šipas,” kuris plau
kė per Panamos Kanalą, o aš buvau pir
mas lietuvis tame laive!

Apsistojau ir vėl Newarke (1915 m. 
liepos mėn.). LSS 11 kp. veikė labai ge
rai, buvo energingų veikėjų. Įsitrau
kiau į darbą ir aš. Turėjome kokį tai 
perstatymą. Po lošimo, mes keturi vy
rai sudarėme kvartetą, ir kad traukėm, 
tai net salė skambėjo. Publika mus ne
paleido pusę valandos. Dainavom liau
dies ir revoliucines dainas, kurias dau
guma žinojo. Nereikėjo mums nei mo
kytojo, nei dirigento, nei piano. Trau
kėm nuo ausies, kaip kuris galėjom, ir 
išėjo labai gerai.

Negalima pamiršti ir 3 brolius Janu- 
šonius, kurie buvo geri Newarko veikė
jai. Jurgis Janušonis buvo Mildos Stens- 
lerienės tėvas.

Taipgi Newarke sutikau ir dabartinę 
savo žmoną Oną Stadalninkaitę ir apsi
vedėm 1917 m.

Apsigyvenom Filadelfijoje. Tada prie 
Delaware upės statė didelį uostą, o pas
kui laivus. Taigi darbų buvo iki valios.

Filadelfijoje tada buvo gerų veikėjų, 
tai ir darbas ėjo. Ten gyveno V. Kapsu
kas, J. Šukys, K. Vidikas ir kiti apsišvie
tę vyrai. Visi prigulėjom tom pačiom 
organizacijoms, visi kartu veikėm: ruo- 
šėm masinius mitingus, prakalbas, lei
dom. lapelius, juos platinome, etc.

Vieną dieną atėjo į mano dirbtuvę 
kareivis ir pasakė, kad viršininkas nori 
mane matyti. Nuėjau į policijos ofisą, 
jų vadas parodė man lapelį, atsišauki
mą į kareivius, ir klausia, ar aš juos čia 
dalinu. Pasakiau, kad aš nieko apie tai 
nežinau. “Mes viską apie tave žinom,” 
jis man sako, “ir daugiau tau čia darbo 
nėra. Pasiimk įrankius ir eik namo.” 
Du kareiviai mane išvedė iš šipjardžio.

Palmerio reidų laikais Socialistų par
tija buvo nuvaryta į pogrindį. Daug 
draugų pateko į kalėjimus, kiti buvo de
portuoti. “Kova” buvo Uždaryta.

Mes dirbome, kiek tik buvo tada gali
ma. Brolis Petras 1920 m. išvažiavo į 
Lietuvą, nes nebuvo kam vesti ūkį. Vo
kiečiai namus buvo sudeginę. Du bro
liai žuvo kare, motina sena, tėvas mi
ręs. Jis pasistatė trobas ir šiaip taip 
gyveno. Jį antrosios okupacijos laiku 
vokiečiai sušaudė.

(Bus daugiau)

1948 m. vasarą, rinkda
mas tautosaką, su dviračiu 
keliavau po gimtąją Že
maitiją. Saulėtą liepos po
pietę nulipęs nuo dviračio, 
gėrėjausi gražiomis Plate
lių pakrantėmis. Taip susi
žavėjau ežero gamtovaiz
džiu, jog nė nepastebėjau, 
kaip priartėjo nedidelis se
nukas, nešinas lagaminuku. 
Sužinojęs kad esu Mažeikių 
gimnazijos moksleivis, pa
kvietė ant ežero kranto at
sisėsti pailsėti.

Netoli Ubagsalės po pu
šim atsisėdome. Senukas 
pasisakė esąs Matas Untu
lis, Mokslų Akademijos 
Lietuvių kalbos instituto 
mokslinis bendradarbis. Iš
girdęs šią pavardę, prisimi
niau įdomią Židikų progim
nazijoje perskaitytą jo kny
gą “Nuo Perkūno iki bazi
likos”.

Senasis kraštotyrininkas
Kalbėdamas Matas Untu

lis atidarė lagaminu ką, išė
mė gabalą rupios žemaitiš
kos duonos ir geltoną sūrį. 
Mano kelionėje kuprinėje 
buvo rūkyto kumpio, kele
tas riestainiu ir butelis šal
tos kavos. Valgant M. Un-

skaitykloje. Gyve n d a m a s 
Vilniuje, išvertė E. Voinič 
romaną “Gylys,” parašė 
knygutę “Kodėl prarastas 
Vilnius?,,’ visa širdimi pa
sinėrė Į kraštotyr i n i n k o 
darba. Tautosakos rinkimui 
M. Untulis dažnai aukoda
vo savo kuklų uždarbį. Gy
vendamas pusbadžiu, pini
gais rėmė neturtingus gim
nazistus, kraštotyros entu
ziastus.

1933 m. M. Untulis iš
rinktas Lietuvių mokslo 
draugijos valdybos nariu ir 
nuskirtas vadovauti folklo
ro rinkimui. Nors ir netu
rėdamas pakankamai lėšų. 
M. Untulis daug nuveikė. 
^Sutelkęs nemažą entuziastų 
būrį, Žodyno redakcijai su
rinko keletą tūkstančių kor
telių su retais žodžiais.

Ir vėl ištremiamas
Lenkų policijai nepatiko 

M. Untulio visu o m e n i n ė 
veikla. 1936 m. jis antra 
karta ištremiamas iš Vil
niaus krašto į Lietuvą. Ap
sigyvenęs Kaune, ilgą laika 
negauna darbo ir skursta 
1940 m. vasarą Lietuvoje 

i atkūrus Tarybų valdžia 
! iam paskiriama padidinta 
inensija, bet netrukus pra-

Boston, Mass

Didelio išsilavinimo 
žmogus

Matas Untulis buvo en- 
ciklopedininio išsilavinimo, 
gilios erudicijos žmogus. 
Jis gimė 1889 m. Žemaitijo
je, dabartiniame Skuodo 
rajone, Rumšaičių kaime. 
Mokėsi Liepojos gimnazijo
je, vėliau Kijevo universite
te studijavo teisę. Čia bū
damas M. Untulis dalyva
vo to meto liet u v i š k o j e 
spaudoje, palaikė ryšius su 
Lietuvos socialdemo k ratų 
partija.

Kaip priešišką caro val
džiai, universiteto vadovy
bė studentą Matą Untulį 
1912 m. pašalino. Didelio 
užsispyrimo ir darbštumo 
dėka per pirmąjį pasaulinį 
karą eksternu baigė univer
sitetą, gaudamas aukštos 
kvalifikacijos teisininko 
specialybę. Bet teisininku 
nedirbo. Pasinėrė į pedago
ginį, žurnalistinį, kraštoty
rinį darbą.

Iš vietos į vietą
19201923 m. M. Untulis Į 

mokytojavo lenkų okupuo-l 
tame Vilniaus kiašte. I ii-j <insiQryvero nuošaliame Yla- 
sudskio vyriausybei nepati-:ųiu -valsčiuje 
ko M. Untulio veikla.. Jis ‘ 
ištremiamas į Lietuvą. Pla-1 . karo M. Untulis to-

telis papasakojo, kad jis ke- čia pedagoginę veiklą Ma-'15aa tautosaka ir žo 
liauja po Žemaitijos kai- tas Untulis išvystė Palan- medžiagą .....
mus, rinkdamas tautosaką i goję. ----------- ---------
ir gimtosios kalbos žodžius'damas Palangos progimna- 
lietuvių kalbos žodynui. ]sijos direktoriumi užsireko- 
' .j . . . i- imendavo, kaip puikus lietu-Daug įdomiu ir negirde-, . i n ,, i i i F -4. !viu kalbos žinovas ir kovui-rii ri n lirlrn to ImT'inc nmor n

gas laisvamanis.
1927 m. iš Palangos M. 

Untulis perkeliamas į Yla
kių vidurinę mokyklą di-1 
rektoriaus pareigoms. Šia
me tamsiame ir prietarin-' 
game Žemaitijos kampelyje 
M. Untulis propagavo pa
žangias idėjas. Tąi nepa
tiko mokyklos kapelionui 
R. Kuodžiui ir mokytojams- 
klerikalams. Jie direktorių 
apskundė Švietimo ministe
rijai. Švietimo ministro įsa
kymu Matas Untulis iš Yla
kių vidurinės mokyklos di
rektoriaus pareigų buvo at
leistas.

Vėl Vilniuje
Tada jis vėl apsigyveno

senasis kraštotyrininkas; 
papasakojo apie Platelių 
ežero ir apylinkių praeitį.

Pakilome, kai besileidžian
čios saulės spinduliai raus
vomis liepsnelėmis dažė mė
lyno ežero platybę. Buvo 
nuostabiai gražus vasaros 
vakaras. Ežere tyliai šna
rėjo meldai, krūmuose 
čiauškėjo strazdas, sutarti
nę dainavo piemenukai. 
Atsisveikindamas senasis 
kraštotyrininkas m a n pa
dovanojo L. Kšivickio “Že
maičių senovę.”

Tokia buvo manoji pir
moji pažintis su publicistu, 
kraštotyrininku, kalbinin
ku Matu Untuliu, kuris
daug nusipelnė L i e tu v o s i lenkų okupuotame Vilniuje, 
liaudžiai. Apie šį taurų ir Dažnai lankydavosi redak- 
labai darbštų žemaitį no- cijose ir Lietuvių mokslo 
riu papasakoti. ’draugijos bibliotekoje bei

Nelaimės
Prieš tris savaites E. Ta- 

menienė eidama iš krautu- , 
vės Cambridgiuje paslydo 
ant leduoto šalygatvio ir su
silaužė koją ir ranką. Da-

ligoninėje. Vėliau žada ją 
perkelti kur nors i nursing 
Home. Ji ilgai negales vaik
ščioti. Visos draugės ir 
draugai labai apgailestauja 
ją. Ji priklauso prie visų 
progresyvių Klubų ir drau
gijų ir visada lankydavos į 
visus parengimėlius ir mi-

“Velička” neišeina
<į paviršių

Už dvvlikos kilometrų nuo 
seno Lenkijos miesto Kro
kuvos nusi d ri e k ė “Velič
ka” — seniausi ir turtin
giausi druskos telkiniai vi- 
s a m e Europos ž e m y n e .

dėtos eksploatuoti dar IX 
amžiuje, tačiau jos veikia 
ir iki šios dienos. Iš viso 

i jonų“X’elicka” davė 15 n
;tonu (Iruskos.* Kiel
(“Velička” dar egz i

i medžiagą Žemaiti- 
1924-1926” metais bū- ’Ve. Kaip brangiausią svc- 

Na sutikdavo senąjį krašto
tyrininką žemaičiai. ,

Vilniaus Onos bažnyčia — nuostabus gotikos kūrinys.

kai]) druskos kasyklos : spe
cialistų nuomone — 30-50 
metu.

“Velička” domisi ir turis
tai. Du šimtus kilometrų 

Kurpius, daina ir Untulis : nusidriekė po miestu požo- 
Gerai prisimenu paskuti- koridoriai, salės, eže- 

nį susitikimą su M. Untu- lal lr Plotai. I ati seniau- 
liu. Vieną 1950 m. pavasa-; 
rio sekmadieni svečiavausi: 
nas tetą Šatėse (Skuodo ra- i 
ione). Buvo užėjęs senam 
miestelio kurpius. Pažvel-I 
gęs pro langą, jis suplojo 
rankomis ir sušuko: I 

—Matas Untulis ateina! j 
Šeimininkė svečią pavai

šino 
nais.

■ iškasta 1252 metais. Ir ko 
Įtik nepamatysi “Veličko- 
|įe”! Ir druskos stalaktitus,'1

uos gijas, ir Kristalų me
džius, panašius į egzotiškus 

Iaugalus, ir požeminius eže
liais, ir žmogaus kūrybos 
i rezultatus — skulptūras iš 

šviežiu pienu ir bly-jcjrusp 
Senasis kurpius pa- i“ūRiui” 

dainavo porą žemaitiškų į j.Uls j-a 
dainų ir papasakojo legen- j Ą]fonsa; 
dą apie akmenį su “laumės; 
Bėdomis” netoli Barstyčių.! 
Kraštotyrininkas, palinkę 
prie stalo, į popieriaus koi 
teles greitai užrašo papa-1 
šakotą legendą ir i..... „
tekstus. Norėdamas ir me-' 
lodiją įsiminti, dar kartą; 
oaprašė padainuoti. Pats n . . ii • 
stengėsi tyliai pritarti. Pas-! DangllllS • alDinOSaS 
kui su visais atsisveikinęs 
išėjo. Einančiam per mies
telį dideli ir maži jam kė-icen^ne ^)UX0 sugautas 
lė kepures.

o s. Visam šiam 
vadovauja muzie- 

rėjas ir direktorius 
s Dlugošas.

Tačiau “Velička” tai ir 
į veikianti požeminė gydykla. 
•_ičia nedidelėje požeminėje

dainu'?in^l susirgimų specialistas 
gydytojas M. Skulimovskis.

Šiemet Antarktikos van

nes banginių tarpe to-

baltas banginis-albi- 
inosas (Megopiera nodosa).

Tragiška mirtis :-paj tiesiog neregėtas dr.lv-
Tai buvo paskutinis mano į 

susitikimas su gerbiamųjų reiškinio beveik nepasi-
kultūros veikėju, žymiu Laiko.
kraštotyrininku. 1952 m. j Sugauta; 
rugsėjo mėnesį jis Rietavo vo patinas 
'•ajone tragiškai žuvo. | balta, aky>

Rašytojas Jonas Šimkus. Vh -- b 
buvęs Mato Untulio moki
nys, užbaigdamas savo au
tobiografiją, rašė: “Tuo 
metu niekas ir nesužinojo, 
net mažyčio nekrologo ne-i 
parašė.

Tai mano biografijos da
lis, ir, gal būt, pati svar
biausia dalis.”

jo oda visiškai 
šviesiai raudo

sios, pro rageną švietė tink- 
■ainės kraujagyslės. Ban
ginio ūso išorinė pusė švm-

įprastinė šios banginių rū
šies spalva yra visiškai juo
da arba juoda su baltom 
dėmėm. Albinosas jų tarpe

Milžiniškas darbas
Matas Untulis aštuonioli

ka metu rinko tautosaka. 
Jis paliko apie 80,000 prira
šytų kortelių lietuviškam 
žodynui, keletą tūkstančių 
įvairiu tautosakos žanru V V €
vienetu. Iš kitu kalbu išver
tė nemaža grožinių kūri
nių. Vilniuje, Lietuvių kal
bos ir literatūros institute, 
yra keletas įdomių jo rank
raščių.

Katalikų vyriausias šei
moms teismas 1967 metais 
151 porai davė leidimus 
skirtis.

Nelabai seniai aplankiau 
Žemaitijoje Mato Untulio 
gyventas ir keliautas vie
tas. Žemaičiai su meile i'*' 
pagarba prisimena taurųjį 
kraštotvrininka.

. f
Vincas Lamušaitis
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ST. PETERSBURG, FLA
Garsiai nuaidėjo liaudies 

daina
Vasario 17 d. Lietuvių Li 

teratūros draugijos 45 kuo 
pa surengė šaunų banketą-! 
koncertą. Kaip visada mūsų ] 
pažangiečių, taip ir šis pa-

Miami, Fla., skaičiuose
Pagal “The Miami He-lengviau pasiektų gilumą 

eno prieš 10 metų. Čia’pri- raid” dienraščio išleistą 
’ > ir| šiais 1968 m. Almanachą,

idalyvavo jos Įvykiuose. Jos;Miami rniestas pradėjęs 
; karstą puošė gėlių puokštės kurtis 1895 m. Tais metais, 
!nuo LLD 45 kp. ir nuo arti-'būsiamame mieste, būta tik 
' mųjų draugų. Draugijos na- 3 stubelių, žinoma, greičiau- 
Iriai ir kiti draugai keturio-'siai neskaitant indėnų gimi-

nu vvko ia nalvdėti i kaili-įlinkę

St. Petersburge apsigyve-

l klausė LLD 45 kiupoje

riaušių, v
Meno programon Įvadą nes. Palaidota Memorial 

padarė Dainos mylėtojai.: kapinėse bendrame mauzo- 
Po to d. J. Stančikas prista- liejume. Palydovai buvo ūž
te dainininkę Estellę Bog- kviesti į Laiškanešių salę ir 
den. Ji savo skambiu sopra-■ pavaišinti.
nu sudainavo daug malonių. Velionę ilgą laiką kanki- 
liaudies dainų, -o is e gavo^^ širdies problemos, tas ją 
daug aplodi.-mentų. į privedė ir prie mirties.

Koncerto užbaigai Dai-! Likusiai šeimai linkime 
nos mylėtojų grupė, gabiu-; ramintis, nes gamtos pa- 

ės Adelės Pakai-(tvarkymų pakeisti 
vadovybėje, su-' ma. 
keletą skambių | 
koncerto sekė

dešimtimis auto maši-;nės Seminolių, kurių apy- 
___ j skaitoma Bayfront 
parkas, kurio dydis 39.34 
akerių, tęsiasi 17,000 pėdų 
prie vandens iki įtakai Mi
ami vardu sraunios upės. 
Miesto pirmaisiais gyvento
jais skaitomi: Henry Flag- 
lar ir Julia Tuttler.

Bayfront parkas gražus, 
su visokiausiais tropiškais 
medžiais, gėlėmis ir visas 

negali-!išvedžiotas takeliais, o prie 
— Onutei jų gausiais suoleliais.

Floridos.
Floridoje vandens —“ma

rios”. Tik ežerų joje 30,000 
(ir žuvininkų galybė), bet 
žuvų, mano patyrimu, ma
žiau kaip apie Niujorką, ir 
jos čia brangesnės ne kaip 
Fulton St. markete Brook- 
lyne. Čia, berods, žuvį pa
gauna tik 4-6 žuvininkas, 
įskaitant ir mane.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Du susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks sek
madienį, Kovo (March) 10 d., 
2 vai. popiet, 408 Court St., 
rusų kambariuose.

šiame susirinkime turėsime 
rinkti naują organizatorių.

Yra keletas kitų klausimų 
apsvarstyti. Visi nariai būti
nai dalyvaukite. Gausite antrą 
knygą už 1967 metus. Knyga 
vadinasi “Klesti Nemuno kra
štas”, parašyta A. Bimbos.

Valdyba
(16-17)

Help Wanted Male Help Wanted Male

WELDERS
We have immediate openings for 
man experienced in MIG &STICK 

welding.
Good starting salary and excellent 

company benefits

TRAILMOBILE
MORRIS & WEST POINT PIKE 

West Point, Pa. 
phone 643-0900

Employment office open 9-4 daily 
Midway between Landsdale and 

Norristown.
An Equal Opportunity Employer.

(17-19)

ASSEMBLER, GRINDER, 
FITTER-WELDER

Must be experienced. Top rates. 8 
paid holidays, paid vacations, pen
sion plan, medical-surgical benefits 
for employes and dependents. Apply

• D-FAB ENGINEERING, Div. of 
] Fruehauf Corp., Rt. 202. Montog- 
■ meryville, Pa. CH. 7-3128. (16-18)

MEN WANTED
General, permanent position. Fac

tory work. Union rates. 
All benefits, apply —

A. Z. BOGERT CO.
E. Mermaid Lane, Philadelphia.

(16-18)
1000

Ekskursija orlaiviu 
į Lietuvą

1968 m., birželio 5-tą die
ną iš Montrealo išskris or
laivis į Maskvą ir kitą die
ną po pietų pasieks Vilnių. 
Iš viso lietuviai turistai vie
šės Lietuvoj šešioliką dienų 
ir tris dienas Maskvoje. 
Tas tris dienas duos eks
kursantams progos lankyti 
Maskvos žymiausias vietas. 
Grįšime namo birželio 24-tą 
dieną.

Tos ekskursijos palydovu 
bus kultūrininkas ir visuo
menės veikėjas Profesorius 
B. F. Kubilius. Jis vėl vyks
ta į Tarybų Lietuvą, nes 
jam taip patiko jos san
tvarka, klestėjimas kultū
ros, žmonių malonus drau- 
giškumas ir gamtos žavin
gas grožis, ypatingai Drus
kininkai, tai Lietuvos rojiš
kas kurortas su jo šaunio
mis sanatorijomis, kupinas 
gražiausių, maloniausių įs
pūdžių. Visiems turistams 
bus proga būti Druskinin
kuose septynias ar astuo
nias dienas.

Lietuviai, kurie norite ap
lankyti Lietuvą, pamatyti 
jos naują gyvenimą, pažinti 
žmonių kasdieninį darbštu
mą ir sutikti savo gimines, 

kuriuos'keistas tradicijas su jų ne-'dabar turėsite labai gerą 
iol pastatė Jugoslavijos'liečiamomis karvėmis gat- progą, nes Prof. Kubilius 

rūpestingai jums padės rei- 
Bayfront parke 39 metų kalui esant ne tik kelionėj, 

veikatą ligo* užsakymu ir skirtas atomi- senumo Amphiteatras gali bet ir Lietuvoj. * 1* 1*11 V • • V • • • . •

Žinoma, didžiumoje viską 
pritaikė turistams, vizito- 
riams. Parke tik kelių me
tu senumo du dideli budin- 
kai: Municipal Auditorium 
ir dviejų aukštų Biblioteka, 

Trogiras' traukia taiPg‘ ,su auditorija antra- 
ir kėliau t o j u s ,;me _aukst^ kul'10Je kas sa- 

‘ • ir meninin-1valte lvYksta (veltui) kas 
ninkus. Senoviniuose kelio-;"01'® meniško ar lite,ati"i°1: 

T-mlina Walter ir!niu aprašymuose pasakoja-■ Pakartos ir gaišimai i- 
i dilimą, auti n j * . t. . i mm is įvairiausiu sričių beiMarta|ma aPle sl° miesto įžymy- a paniaubių unųue 

bes, o pageltusiuose nuo'kiabtl^ 
laiko pergamentuose pa-i . Man teko matyti trejetą 
vaizduotos jo sienos ir bokš-^mil: vieną ilgoką Tarybų 
tai, kurie daro jį vienu iš^ajungos miestų — Lenin- 
idomiausių miestų. Trogi-!?ra^0^ Maskvos, Kijevo, Jal- 
ras — tai miestas-muziejus,^os’ Taškento ir Soči, {do

mu buvo žiūrėti Taškentas 
su jo dviem budinkais net

0

Svečiai iš toli ir arti
Trogiro praeitis 

ir ateitis
lektyvo narys Jonas ir Ona
Jokūbkai. Ona Pakštiene. n] 
t' • • . f’.ii-i'nna Ana jūreivius i Kazimiera (>ur>Kiene, aidi-, 1 .mokslininkus

Nuo seno Jugoslavijos 
miestas

Help Wanted Female
TOOL MAKER

nas Petronis, Ona Adintie 
nė, Marcelė Vasiliauskienė

Valentai.

Antanas ir Lucilė Motuzai. 
Steve ir Adelė Kanapės. 
James ir Millie Kanceriai;

HOUSEKEEPER
Live in, general housework.
No cooking. 51-2 days a week 

Private room and bath.
Call TU 6-8460

Excellent opportunity. All fringe 
benefits. Group insurance, hospita
lization. Pension, vacation, holidays 

; and etc. Apply in person.
I GENERAL MACHINE COMPANY 
14th and Furnace Sts., Emmaus, Pa.

Liet. Taut. Namo susirinki-Į KNITTING & COVERJNG. Machine^ An EqUal Opportunit> 
mas įvyks antradienį, kovo 5, Į operators for wide elastic fabrics.'
7 vai. vakare. ■ Must be experienced. Modern facili-

LDS 67 kp. susirinkimas ties. Excellent rates and benefits.] 
įvyks ketvirtadienį, kovo 14, Apply: ELASTIC FABRICS OF
7 val. Vieta: Liet. Taut. Na
mo kambariuose.

St. Roko Draugystės susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 
6-tą, 7 vai. vakare.

Lietuvių Piliečių Klubo su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 7-tą, 7 vai. vak Vieta— 
Liet. Piliečių Klubo salėje, 
128 Ames Street.

George Shimaitis
(16-17)

BROCKTON, MASS.
Draugysčių ir kuopų susirin

kimai įvyks kovo mėnesį: LLDj 
6 kp. susirinkimas įvyks pir-į 
madienj, kovo 4-tą, 7 v. vak.,i

Liet. Taut. Namo susirinki-

(15-17)

PHARMACISTS
Several interesting full 

AMERICA. Ft. Washington Indust, sitions available in this progressive 
Park. 643-0707. (16-18)

PACKERS for Childrens Dress 
Manufacturer. Piece work. Exp. pre
ferred. Excellent working conditions.! 
in modern air-conditioned plant.

Call BA 3-6500 for interview.
(16-17)

time po- 
p 

hospital for pharmacists holding or 
eligible for New Jersey registration. 
Excellent salary, liberal f: inge 
benefits, civil service coverage, and 
working conditions, 
son

Apply in per- 
or write Personnel Officer.

BERGEN PINES
County Hospital 

Paramus, New Jersey 
201-261-9000

PHILADELPHIA, PA

FOREMAN. For foam fabricating 
shop. Permanent. Person must be 
of mature & capable of directing 
personnel, planning & scheduling 
work. Some mechanical klowledge 
necessary. Located between Nor
ristown & Conshohocken. Trans
portation necessary. 5 day week. 
Call CH 8-4700, bet. 9 AM & 4 PM.

(15-17)

su daugybe senų įvairaus 
stiliaus paminklu ir nuo-

su turtin- (B iejų tūkstančių metų se- 
ir bibliote- num°, taipgi Soči, su tro- 

Worceste- komis'.'kuriose saugomi la- Pakais medžiais ir pakalnė- 
vertingi rankraščiai ir 

Atgimimo poetų

Aldona Ale- istabių pastatui, 
tfais muziejais

se gausiais kurortais. Kiti 
filmai pavaizdavo Afrikos, 
Algerijos vietos gyventojų 
kovas su Prancūzais iki 

pė iš Toronto; Jonas >r Jea-|(lien _ tai ir didžiulė lai- “j0 .nepriklausomybę 
nette Jerzumbek^ is Cleve-Ivų statyk|;, Neseniai čia tik pries apie 11 metų.

:buvo pradėtas statyti plati-; Trečiame filme parode 
■ klojantis dokas — pats di- Indijos gyventojų visokias, 
džiausiąs iŠ visu, v y

ir Frances Klimas i. j pirmieji
Mike Ruokvin kūriniu leidiniai.
r i /" i 1 I - *■

kampa.
Tarpe daugelio mūsų 

LLD kuopos veikėjų nesi
matė vieno mūsų programų

r.inėje. Linkime visus 
sunkumus laimingai 
leisti ir vėl su mumis 
ge darbuotis.

Apie mirusias
Dar tik pradžia šių metų, 

o jau netekome dviejų kuo-' 
pos narių. Vos dvi savaitės 
praėjo kai palydėjome Ella' 
Propestienę, vasario 1 d., 
mirė Amelija Matulaitytė-i

Tačiau Trogiras šian- 
tai ir didžiulė lai- 
kla. Neseniai

laivų statybos pramonė. Jis vese. 
statomas Tarybų Sąjungos;

ligos niams leidlaužiams remon-!būt reikšmingiausias turis- 
pra- tuoti. Netrukus čia bus tams, nes čia kas trečiad. 

drau- pradėti statyti dar trys do-'ir penktad. nuo 7:45 vaka- 
kai tarybiniam prekybos irais duodami veltui koncer- 

laivynui/ (TASS-ELTA) i “................

Laiko per daug nėra iki 
birželio mėnesio. Kurie ža
date važiuoti į Lietuvą, ma
lonėkite gauti pilnas infor-

| tai išoiėje sėdinčiai į pakai- macjjas apįe kelionę, rašy- 
.nę publikai turistams n'ldami sekančiai:
ine turistams). Man prieš iš- 
Į vykstant iš Miamio, teko 
■matyti ir girdėti, aukščiau 

Ornitologų konferencijoj;minėtame amphiteatie dai- 
buvo perskaitytas nuo j an t ir cikagietį Algirdą 

. _ . ,F;nrrQ idomus pranešimas: gand- Brazį. Gerai, skambiai dai-
Sklenene. Ji v są dalingą ; skl.isdami miegoti.lnavo P°7 anO ls (’!)elT 
. ..... Klovoj s p ,nelietuviškai ir porą lietu- 

vių kalboje.
Antras, Crenton parkas 

taipgi nemažas tolokiau, 
ant salos, ir jame yra ak- 
varijumas bei zoologiškų 
gyventojų. Čia svečiai atvy-

paukščiai skrisdami 
miega?

Tanžere

gvvenima praleido Cleve-’ĄT . , . . . , . - ,
ando progresyvių lietuvių ... . r1 p-ų ant krūtinių pritvirtino

i miniatūrinius siųstuvus, in- 
■ formuojančius apie svar
biausių paukščių organų 
j veiklą traukimo metu. Pa- 
I si rode, kad kartkartėmis

Vasario 5 d. dar prieš nu
skirtą laiką J. Douglass 
Laird šermeninė prisirin
ko kupina atsisveikinti vi
siems laikams su šia tauria 
lietuve, Jonas Mileris at
skleidė jos gyvenimo Ame
rikoje istorijos lapus. Kaip ______
ir daugybė to laikotarpio i ka 10-15 minučių, paskui 
Lietuvos jaunimo plaukė į ■paukščiams pulsas vėl pa- 
tolimas šalis ieškoti duonos|s’daro normalus, 
ir laisvės, taip Amelija Ma-1 
tulaitytč 1912 metais pasie
kė Cleveland, Ohio. Čia be-i 
veikiant organizacijose su
sitiko Feliksą Sklerį, sukū
rė šeimyninį gyvenimą ir 
kultūriškai išauklėjo dvi 
dukras, jos dabar jau vedu
sios — Eleonora Celmer ir 
Mildred Kruger.

Ir auklėjant šeimą Ameli
ja neapleido visuomeniškos 
veiklos. Ji priklausė Lietu
vių Darbininkų savišalpinė- 
je draugijoje; dainavo Mir
tos, o vėliau Lyros choruo-

'traukiančių gandrų pulsas]keliai gali piknikauti ir vie-
sulėtėja ir pasiekia mie- toje gali maistą gamintis, 
gautiems paukščiams bū- čia ir pliažai maudymuisi, 
dingą dažnumą. Taip trun- Kubiečių Miami priskai- 

toma iki 110,000.
Miami Beach miestas turi 

taipgi visokiausių jų pato
gumų turistams. Jo Lum
mus parkas su pliažu tęsia
si pamariu gal per 30 blokų, 
o įskaitant privačius, siektų 
iki 80 blokų; iki atsiriboja 
užmiesčio ribomis. Čia ko
telių (prabangiausiųjų) ir 
motelių priskaitoma net 45,

PLĖŠIKŲ GROBIS
Neperseniausiai Anglijoje 

įvyko keista vagystė: dingo 
sunkvežimis su 205 gyvsi
dabrio buteliais, priklausiu
siais chemijos fabrikui
“Mey end Beiker.” Mat, per 000 ir 100,000 apartmentų 
pastaruosius dvejus metus 
gyvsidabrio kaina tarptau
tinėje rinkoje pakilo beveik j eitais metais turistų į Flo- 
5 kartus, ir Juo susidomėjo ;ridą įvažiavo 16,000,000. Ži- 

gangsteriai. noma į Miamį daugiausia.
Didelis kiekis

turistams.
Duomenys rodo, kad pra-

kalų ir operečių; priklausė 
Moterų Kultūros klube iki 
apleido (’levelandą.

Didelis kiekis gyvsidab- Jie čia praleido 4 bilijonus 
rio, pavogto Niujorke, buvo dolerių.

Užtad iš tų bilijonų $200, 
liose kasyklose perpakuotas 000,000 skiriama šiems me- 
į kitą tarą ir vėl parduo- tams “ekspres” keliams ties- 

kad turistai greičiau ir

paslėptas Meksikoje, nuoša-

tas nukentėjusiai firmai.

PROCTER & GAMBLE
555 City Line Avė., Bala Cynwyd 

STENOGRAPHER
Needs well qualified steno in figures 
and able to take responsibility. Ex- 

j cellent benefits, salary, and office
LLD 10 kuopos susirinkimas location. Call Mr. Schofield. TE 9- 

. , __ , . „ j o 6840. An equal opportunity employer,jvyks kovo (March) 9 d., 2-ra. 
vai. popiet. Kurie nariai dar;
negavo nau.jojs knygos “Kles
ti Nemuno Kraštas”, tad mel-i 
džiu atsilankyti į šį susirinki
mą ir pasiimti knygą. Taipgi! 
dar yra i 
siu

narių nepasimokėju-l 
‘ i duoklių už šiuos metus. I 

Į šį susirinkimą kviečiami iri 
LDS 5 kuopos nariai pasimo- 
kėti duokles ir pasitarti orga-Į 
nizacijos reikalais, šiame su-; 
sirinkime bus visiems gerai 
proga pasitarti ir apie išvyką! 
į baltimoriečių ruošiamą po-į 
būvį kovo 31 d.

Valdyba j
(16-17) •:

CLERKS
To manage dry cleaning stores. 

Steady work.
Good pay. Experience preferred.

PEAK CLEANERS
3541 N. 9th St. BA 3-7851

(17-18)

MALE or FEMALE

WANTED

MOTEL DESK CLERK

Will train. Also couples for 
general duties.

Salary & Apts. Apply 9 — 5 PM 
Call HO 4-4422, Trevose, Pa.

WINDOW & GRILL

men wanted, full or part time, 
day or night 9 to 1. 11 to 2

Good starting salary 
Advancemen t Oppor t unit y 
Group Insurance
Paid Vacation
Profit Sharing

MCDONALD'S
1633 Old York Rd.
Abington, Pa.

OL 9-9713

TOOLMAKERS
(16-21) Kirst class man wanted with mim- 

of 5 years experience m 
rate 

Ali 
plan

______________________________ mum 
jobbing shop. Excellent starting

COUPLE or MAN & WOMAN. į with work week of 58 hours.
■ , , hospitalization & retirementLietuvos Sūnų ir Dukterų Pa-.^oi maintenance vvoik. All aiound Company. Apply:

BODINE TOOL & MACHINE
124 W. Venango
RE 9-9775; 4083

Montreal, Canada Į
šalpinė Draugija ruošia 
metų gyvavimo jubiliejinį ba-!must 
lių. Įvyks kovo 30 d.

Iš Jungtinių Valstijų, Wor
cester, Mass., pakviesta buvu-, 
si montrealietė Irena Nakru-jGE 8-5522. 

Jie jums atsakys į Jūsų 'šyte-Janulienė padainuoti šia-________
iqIciiq 1 ipfnvišlc.'ii Jei kn.s baliuje. Su ja kaitų atvyk-

Gordon Travel Servise
220 South State Street

Chicago, Ill. 60604
Telephone: WE 9-6362 .

laiškus lietuviškai. Jei kas 
jums bus nesuprantama 
apie kelionę, rašykite:

Prof. B. F. Kubilius,
3827 W. Monroe St, 
Chicago, Ill. 60624

(Adv.)

Šelepinas sakė; “..dar
bo žmonių vienybė labai 
reikalinga dabar, kada im-

sta Albertas 
dainininkas.

Kviečiame 
iš apylinkės 
baliuje. •

(17-18)

All around
40 duties, wife will handle cooking, 

have knowledge and back-1 
'ground for nursing homework, 5 or 
]6 days a week. Steady position. 
! Liber, pers, policies, with vac. Hrs 
j8 to 4—9 to 5. For inform, call 

(15-18)j

co.

Daukša, žinomas

montrealiečius ir 
dalyvauti šiame

perializmas vienija savo jė
gas naujai ofensyvai prieš 
darbo klasę ir darbo žmo
nes.”

SKANIUS PIETUS
Rengia LLD 2 kuopa

Įvyks sekmadienį

Kovo-Marcli 10
Pradžia 1-mą vai.

Amer. Liet. Piliečių Klubo Salėje
318 Broadway, So. Boston

Pelnas skiriamas pasveikinti “Laisvės” bendrovės 
dalininkų suvažiavimui, kuris įvvyks kovo 17 d.

Tąja pačia proga bus paminėjimas Moterų kovos 
dienos, Kovo 8-osios. Rengia moterų komitetas.

Kviečiame visus So. Bostono ir apylinkės lietuvius 
ateiti, skaniai pavalgyti, linksmai laiką praleisti ir 
paremti darbininkiškus tikslus.

Rengmo Komisija

STEAMERS & SLITTERS

Experienced Steamers needed for | 
Knit Goods. Apply --

BARRINGER KNITTING MILLS
1215 W. Glenwood Ave , Phila.

WELDER-TRUCK MECHANIC
Must be proficient 
in gas and electric 

welding
Apply 210 So. 30th St. 
equal opportunity employer.

(11-17)
An

Loterijų traukimai 
įvyks dažniau

Albany, N

I MECHANICS
! Truck & Diesel exp. Must have tools. 

(16-18) Permanent position. Scope
' and pay to match your 

Call Tim 
HO 7-9700

of work 
ability.

(11-17)

■ AUTO PAINTER. To do -trictĄ 
i paint work in well-estab. Del. Co 

Albany, N. Y. — Vasario 1 Ford Agency. Good salary, tree ur.i- 
128 d. didele dauguma bal-,forrns' cllglb,c for hospitalization 

XT at i i • I plan, group insurance & other Ixme-su New Yorko valstijos sei-!fits Contac, Mr Marchiano Mon
thru Fri., 8-5, LO 6-0242.

(17-18)

Ik * I

• mėlis užgyrė gub. Rockefel- 
lerio pasiūlytą bilių pra
plėsti loteriją, padauginant 
tikietų pardavimo vietas ir 
padažninant loterijų trauki- years old 
mą nuo mėnesinio į savai- ‘ 
tini. *■ i

Loterija buvo užgirta bal
suotoju referendumu 1966 For appointment call Mrs Torok riTT’ rz 4C\Ad ! 1*7 1 o
metais.
manyta, kad šis būdas duosi Turėkime MVO namuose 
apie 198 milijonus doleriui knygą. Pirmoji Pagalba Ligo* 
pelno. Bet tikėtų pirkimas je ir Nelaimėje. Parašė Dr. 
ikišiol nebuvo toks gausus, - 
kaip manyta, ir pelnas šie- pusLaP,¥> 
kia tik apie 33 milijonus do-1 
leriu.

LIFE INSURANCE CO. over 1(X» 
1 lias several immediate 

openings offering exiting career op
portunities.

REMUNERATION
Level 1—$500 to $700 per month
Level 2- $700 to $1000 per month

Originaliai buvo PE 5-4949. (17-18)

J. Kaskiaučius. Knyga iš 126 
kaina $1.00. Ji 

daug pagelbėt jums staigiai 
i susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”.
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Pasiutimas - labai pavojingas; Nori užgrobti SLA !
I Artinasi SLA viršininkui

Atšvęskinie Ttarptautiiię 
Moters Dieną

bėti sulaikyti kraujavimo, 
nes jis mechaniškai valo

jenotiniai sūnys, 
čiau se 
gyvuliai

vilkai,
Kiek re- žaizdą. Tačiau taip pat ne- 

zemės ūkio rekomenduojama spausti iš 
<ai juos ap- žaizdos kraują, nes taip li- 
tbėgę pasiu- gos sukėlėją galima Įtrinti 

Galima ant žaiz-

rinkimai, todėl dipukai iri 
reakcionieriai tautiniu kai
Brooklyne
“SLA narių-veikėjų komi- moterys susiorganizavę pa

skelbė Tarptautinės Moters 
■dienos šventę. Dar daugiau 

moterys

ga ir
Pasiutimu 
•s. o taip pat

džiai, kurių Įkirtimai reikia išplauti dezinfekuo
jančio tirpalo srove (3-5 
gramų lizolio pusei stiklinės 
virinto vandens). Jeigu dez
infekuojančio skysčio nė
ra— paprastu virintu van-

Jau praėjo 60 metų, kai

savo kan-;
Jie atspaus 

dino plakatus ir balsavimo metų_ praėjo, kai 
blankas, ant kurių kryžių-!pradėjo demonst r u o t i už 
kais sužymėjo saviškius, 
išsiuntinėjo visiems SLA suomenėje. šiandien tais 
nariams ir prašo už juos laimėjimais moterys džiau- 
balsuoti. Matoma, 1 
turi nariu adresus, kuriuos

teta c

ir lygybę, už pilnas teises vi-j nepamirštos

-.......; laimėjimais
kad jieigmsi. Ypatingai didelis šuo

Pirmiausia tie “veiksniai” 
nori užkariauti Susivieniji-

tusiu gyulio seilėmis.
Kokios yra gyvulių

do globėjų ir kitus, o kitais 
rinkimais pasiimti į saują ir 
likusius. Jie siūlo mums vi
sad nežinomus “veiksnius.”! 
tūlus net iš Kanados: J.!

Janušą ir . .

i goję ir kai kuriose Euro
pos šalyse. Tačiau yra dar 
pasaulyje kraštų, kur mo
teris laikoma labai žemai ne 
tik visuomenėje, bet ir pa
čioje šeimoje. Bet ateis ta 
diena, kuomet moteris bus

Visų pirma atkreipia 
mesi staigus gyvulio elgesio acto rūgštimi ar 
pakitimas, bailumas. Be sunka, 
aiškios priežasties jis puola Tuo 
kąsti žmones ir gyvulius, džioto 
ėda neėdamus daiktus, pa- greitai

Kiekviena susipratusi mo- 
y* te ris nori sugyventi su viso 

pasaulio žmonėmis, ji nebe
nori politinio įtempimo, nes 

slaptas “veikėjų”;visi vargai pirmiausia pa
sako, kad seno j i i iiečia moterį. Ji nenori, kad 

katastrofiškai nu-;jos vyras arba sūnus bū-

Pasiutligę sukelia labai 
maži mikrobai. Šie mikro
bai patenka į žmogaus kū
ną su sergančio gyvulio sei
lėmis. Pasiutimu galima deniu,
apsikrėsti ir tuo atveju, jei- Įvairūs pagalbos būdai 
gu žmogus prisiliečia prie žaizdą galima pridengti; 
kokio daikto (lazdos, kepu- jodu (pridengti, bet ne pa-Į 
rėš ir pan.), sutepto pasiu-; tepti): vatos, marlės arba

i medžiagos gabaliuką, gerai
suvilgytą jodu, reikia pri-! yau&ei4,
dėti prie žaizdos ir palikti |Zl0^4- 
kelioms minutėms. Tapati] Tasai 

dė- galima padaryti su spiritu, i komitetas
citrinos]valdyba “

įpuldė organizaciją nuo 11,-Įtų pasiųstas į karo frontą 
ju, kai apkan- ()50 narių iki 9,000, kad ad-!žudyti kitų motinų vaikus.

............ ........... ’’ ... islei-[šiandien moterys kovoja 
i’ei-1 prieš karą. Jos plačiai or- 

kad nemoka gauti ganizuojasi ne tik
naujų narių ir auginti SLA1

Tiesa, bet je kovoti už taiką.
liai : Ae. tino-oi iom«. n"im. kn

atveju 
žmogaus negalima ministracija kasmet 
nugabenti į gydymo džia po $160,000 savo 

vyzdžiui, skudurus, akme- įstaigą, reikia skubiai pri- kalams, 
nis. Į normalų maistą daž- dengti žaizdą įkaitintu me
nai nekreipia dėmesio, kar- taliniu daiktu (vinimi, pei- turtą ir t. t.” r~‘ 
tais kandžioja savo kūną, liu, šaukštu ar pan.) arba ar geresni veiksniai? 
drasko odą ir raumenis. Iš- įpilti į žaizdą kelis lašus Jie nori į Centrą suvesti sa-! 
trūkęs bėga iš namų ir, ką verdančio vandens. r~ 
sutikęs, puola kąsti. Vėliau atsimin k i m e , kad nepri- 
toks gyvulys pradeda d re- klausomai nuo to, 
bėti, negali ryti, pasikei- da pridengta, ; 
čia jo balsas, jam bėga sei- na kuo greičiausiai kreip-ĮKlub 
lės. Jis nebegali susičiaup- tis į gydytoją, į 
ti (žandų paralyžius), del sią ambulatoriją, poliklini-; narių. Jie privedė prie ban- 
to neretai žmonės galvoja/ką ir pradėti skiepijimus,! kruto Newarko šv. < 
kad gyvulys paspringo, kad | nors įkandęs šuo ir atrody-į Draugystės salę, 
kaulas įstrigo gerklėje. Poitų visai sveikas. I lygiai nori
4-6 dienų gyvulys pradeda! Kovojant su ] 
svyruoti, atsiranda galūnių'būtina naikinti palaidus,

v t I * vTačiau.viškius ir visas įplaukas pa
sidalyti kaip jiems patinka, 

ar žaiz-'jic jau savaip “sutvarkė” 
ar ne, būti- Brooklvno Lietuviu Piliečiu iv Vi.

»ą, kuris neteko nei 
j artimiau-į biznio (baro) nei namo, nei 

, poliklini-[ narių.

ši sekmadienį Paminėjimą parengimn kaklldoriuS 
i rengia Moterų Klubas ir *
kviečia kuo skaitlingiau at-, 

' silankyti. Programa bus 
įvairi ir idomi. Kalbės Ire-

nebūtų mėtomos napalmo na Vladimirovienė — Jung- 
bombos ant nekaltu žmonių,! tinių Tautu Moterų Drau-i 
ant kūdikių. gijos pirmininkė. Meninę;

Prieš 60 metų buvo at- programos dalį atliks Aido1 rĮ1v(;riine 
švęsta pirmoji Tarptautinė choro moterys. Pradžia 2;(1Z1^ 11 
Moters diena ir amžiais buswal. popiet. Klubietės prašo; 

moterys,'atsilankyti, v' 7 ,
kurios kovojo už teisių ly-Į 
gybę — už teisingą požiūrį1 
i moterį.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Moto

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 

programa, užkan- 
kitokių įvairumų.

Kovo 14 dieną
Susitikimas su naujojo 

Į anglų kalba dienraščio re-

negie Hali, N e w 5” o r k e . 
’Įžanga 99 c.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin-

Karine Georgian,;kų suvažiavimas ir banke-

To those who like 
a good music

;present
į th e twenty - four - year - old tas savoje salėje. 
Soviet cellist and first prize 
winner of the 1966 Tchai
kovsky International Com
petition, in her first Amer
ican recital on Thursday! 
evening, March 28, at 8:30

Mildred Stensler
Aido choro mokytoja. Jos 
vadovybėje Aido Moterų 
choras, Aido Moterų kvar
tetas ir solistė Nellie Ven- 

mūsų tienė dainuos šioje progra- 
'šalyje, bet visame pasauly- gramoje.

. Ypa- Tarptautinė Moters diena 
tingai joms rūpi, kad užsi-lbus tinkamai atšvęsta 
baigtų karas Vietname, kad [“Laisvės” salėje, kovo 10 d.,

“Lithuania, Mod And Swing...”
Under the headline “Lith- 

luania, Mod and Swinging, 
Keeps Head Up” Chicago 

Jurgio Daily News reporterė Geor-
Jie taip'glc Anne Geyer has a long 

sutvarkyti”[article in the Long Island 
pasiutimu, Maspetho Lietuvių Klubą ir: Press on February 21. She

1 : J~ SLA, turinti ižde daugiau!made a special trip to So-

their findings in pages and

gie Hali.

ican debut recital will lie
her only recital in the Unit-' 
ed States before she re
turns to Moscow.

The young cellist arrived
in the United States in late jame, lankome žymias 
January, 1 968, just after teves.
her twenty-fourth birthday, su

Kovo 31 d.
LLD Loji kuopa rengia 

filmų popietę 2:30 vai. po
piet., “Laisvės” salėje.

Balandžio 21
LDS 1 k]i. pietūs “Lais-

Sveikiname iš 
ridos. Mes su 
r.u Jokubkais

Povilai ’

Onute ir Jo-

pages of repoits and pic- K}iaci1aturian conducting.

vie-

.her twenty-fourth birthday, su Florida. Dalyvavome 
to appear as guest soloist koncerte, sutikome daugpa- 
with symphony orchestras(žįstamų St. Petersburge 
in New York, Chicago, De- Linkėjimai visiems lais- 
troit, Indianapolis, Hart
ford, Kansas City (Mo.),' 
and Rochester, with the 

iSoviet composer Arams

riečiam s.
Aldona ir Povilas Aleknai

paralyžius, ir jis suliesėjęs valkataujančius šunis, o sa- kaip tris milijonus dolerių. Įviet Lithuania during her 
krinta.

Tačiau pasitaiko ir ramio- rištus ir išleisti tik su ant-, 
ji pasiutimo forma (parali- snukiais. Įtaręs, kad gyvu-’nieji SLA nariai turi budė- 

' ’ 11 ' ‘ šeimininkas j ti, nepasiduoti i tų graborių
' '___  1 ;, saugoti savo turtą

nebalsuoti!
K. M.

vo namuose juos laikyti pri- Toks jų tikslas. |cross-country tour of the
Mail' atrodo, kad senes-jSoviet Union. Here ir part 

of her exclusive report.
“A lovely place of medie

val turrets and cobble- 
stoned streets, Vilnius is 
one of liveliest cities in the 
Soviet Union — much live
lier, more prosperous a n d 
stylish than any other So
viet city. Wherever you 
look there is newness — 
from the glassy new build
ings of the factories to the 
mood of the young.

In industry and housing, 
in government and educa
tion, in literature and in 
that indefinable thing 
known as personal style of 
life, Lithuanians display an 
independent, r e a ching-out 
spirit.”

It’s good to see a person 
from a capitalist country 
saying such nice things 
about Lithuania but I can 
not agree with “Georgie 
girl” as far as the inten- 
t:on of her article is con
cerned. It’s written in an 
anti-Soviet light. Lithuania 
is a part of the Soviet Uni
on and it would never be 
the way it is today if they 
hadn’t worked very closely 
together with the Soviet 
Union all those hard years 
after the war. “People are 
well dressed and the stores 
are filled with goods, in
cluding some imported 
ones,” writes Georgie Anne 
Geyer. That’s true and we 
are happy about that as 
about many other things 
that she says about Lith
uania if she didn’t show 
it in the wrong light.

The editors and photo
graphers of “Look” maga
zine travelled through the 
Soviet Union for the 50th 
anniversary issue for more 

than a year and published

tinė): gyvulys būna ramus,1 lys pasiutęs, i 
pažįsta savo šeimininką,'turi pranešti artimiausios j rankas 
atrodo lyg užspringęs, ne-1 veterinarijos įstaigos dar-1ir už juos 
gali ryti, greit krinta.

Kaip apsisaugoti nuo 
susirgimo pasiutimu?
Pirmiausia reikia žinoti, 

kad bet kurio gyvulio įkan
dimas ar įdrėskimas yra 
pavojingas. Gyvuliai pas
kutines 10-15 dienų prieš 
susirgimą atrodo sveiki, 
bet jau gali savo seilėse tu
rėti užkrato. Žinant tai. vi-į 
sada reikia vengti nereika
lingo bendravimo su gyvu
liais, ypač su šunimis ir ka
tėmis. Niekad nereikia lai
kyti šunis ir kates pramo
gai. Žemės ūkio gyvulius, 
taip pat sarginius ir me
džioklinius šunis reikia sau
goti, kad jų nesukandžiotų 
kiti gyvuliai.

Susirgus gyvuliui, nieka
da nereikia jo gydyti nami
nėmis priem o n ė m i s , bet 
tuojau kreiptis pagalbos į 
artimiausią veteri narinę 
gydymo įstaigą.

Jeigu gyvulys sunkiai ry
ja, niekada nereikia bandy
ti apžiūrėti jam gerklę. La
bai dažnai tai gali baigtis 
apsikrėtimu. Nelie s k i m e 
priklydusių kačių ir šunų.

Ką daryti, jei pasiutęs 
gyvulys įkanda žmogų?
Kuo greičiausiai reikia 

skiepytis nuo pasiutimo li
gos. Tik tuo būdu galima 
išvengti susirgimo. Ypač 
turi skubėti skiepytis sun
kiai apkandžiotieji. Tada 
ir viena diena svarbi. Skie
pijimas užtrunka 15-20 die
nų.

Kai žmogų įkando arba 
bent apsėdėjo šuo ar kitas 
gyvulys, būtina imtis šių 

priemonių. Jei iš žaizdos

ibuotojams. Visi gyvuliai, 
■ aiškiai sergą pasiutimu, 
naikinami. Tokių gyvulių 

jodą lupti draudžiama.
Gyd. R. Bakevičiūtė

Iš Letuvos “Valstiečių 
laikraščio”

ne- 
ne- 
30- 
pa-

Vadovas “itališkoms 
skyryboms”

Italijoje, kur skyrybos 
uždraustos, labai populia
rus yra vadovas su instruk
cijomis, kaip atsikratyti 
pavykusios santuokos, 
pažeidžiant įstatymo, 
ties puslapių brošiūra,
vadinta “M e n o lengvai 
anuliuoti santuoką praktiš
kas vadovas”, pataria ita
lams “apsi drausti’’ dar 
zedybas.

Paradoksalu, tačiau baž
nytinė santuoka leidžia tai 
padaryti lengviau, negu ci
vilinė. Reikia tik prieš san
tuoką pasirūpinti “išlygų 
mintyse” įrodymais.

Prieš santuoką reikia pa
rašyti pareiškimą, kad ne
laikote santuokos nesuardo- 
ma ir netikite į jos dievišką 
pobūdį. Reikia taip pat pa
minėti, kad, nepavykus šei
myniniam gyvenimui, jūs 
ketinate skirtis arba anu
liuoti santuoką. Po to pa
reiškimas užantspauduoja
mas ir laikomas pas nota
rą, kol prireiks. Taip pat 
verta stoti į. ištuokos šali
ninkų lygą ir siųsti paštu 
nario mokestį, išsaugant 
kvitus.

May Stevens tapybos 
paroda New Yorke

Pereitą šeštadienį Man- 
hattane Roko studijose bu
vo atidaryta mums puikiai 
pažįstamos dailininkės May 
Stevens (Baranikienės) ta
pybos kūrinių paroda. Ati
daryme dalyvavo gražus 
būrelis jos bičiulių, keletas 
ir lietuvių, jų tarpe Irena 
ir Levas Vladimirovai.

Paroda tęsis iki kovo 27 
dienos. Tai yra proga New 
Yorko ir apylinkės lietu
viams suMay tapyba pla
čiau susipažinti.

Parodos vieta: Roko Stu
dios, 645 Madison Avenue 
(prie 60th St.)

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

Harvard studentai 
balsavo prieš karą
Harvardo u n i v ersiteto 

Graduate student Associa
tion vykdė balsavimus Viet
namo karo klausimu. Trys 
šimtai narių balsavo už 
“tuojau ištraukimą Jungti
nių Valstijų militarinių jė
gų iš Vietnamo”.

Imant procentais balsavo: 
88 proc. priešingi karo plė
timui, 77 proc. sakė, jog ka
ras J.V. ilgalaikiams intere
sams nėra būtinas; 97 proc. 
nelaiko karą reikalingu J.V. 
saugumui.

300 balsavusių už tuojau 
nutraukimą karo sudaro vi
sų balsavusiųjų 59 procen
tus.

turės of the Soviet Union. 
It starts like this:

“It works.
fitfully, unevenly. But 50 
years after the revolution 
that changed the world for
ever, the system it fostered 
wheezes with life. We 
strain to hear the sounds of 
discord and seize on every 
setback; but it’s time to 
ponder some disconcerting 
realities. Grumps there 
are, and struggles — bitter 
struggles fought bv angry, 
frustrated men. Yet, im
plausible as it seems to us, 
most Soviet citizens think 
they have a good thing go
ing for them. They feel 
safe. They don’t worry 
about hunger or loneliness 
or calamity. Raised in a 
controlled environment, 
they are without objective 
measure, but by their own 
meager reckoning of what 
constitutes freedom, most of 
them now feel free. Politic
al terror has shriveled. The 
indices by which men eve
rywhere gauge progress 
are rising. To the average 
Soviet citizen, no conceiv
able snace spectacular 
nlanred or the iubilee year 
could surpass the import
ance of what is happening 
on earth. Barring the un
expected, 1967 will be the 
greatest year ever for So
viet inudustrv and a fat 
one for agriculture, long 
the Communist jinx... If 
■m honest democratic elec
tion were held in the So
viet Union today — involv
ing legitimate alternatives, 
sufficient time and oppor
kunitv for their exposure 
and the assurance that 
khose elected would serve— 
kbe Communist partv would 
win. This is not speculation. 
I is a conclusion based on 
on.-the-snot observation and 
interviews bv ten Look 
editors and photographers 
whose iournevs through 
kbe Soviet Union for this 
issue totaled more than a 
year.”

IŠSKRIDO Į FLORIDĄ
Antradienį skambino

Laisvės” raštine UršvTickets for her recital,! 
i which can now be ordered

skrenda į Miami atostogų 
i dviem savaitėm.

Bei’ daugelį metų Uršulė 
i buvo New Yoi’ko Liet. Mo- 
Iterų Ęlubo iždininkė, tad 
varde Klubo narių, linkiu 

| jai smagiai praleisti laiką 
įMiamėje su pažįstamais 
Idraugais ir laimingai grįšti 

i namus. —L. K—te

Pondei ously,| |)V map frcm Carnegie
Hall Boxoffice, 57th Street: 
and Seventh Avenue, are! 
priced at $4.00, $3.50, $3.00,! 
$2.50, and $2.00.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13-tos kp. susirinkimas 
Įvyks trečiadieni, kovo 6. 7 :3O

Maisto ir medicinos 
kainos ir vėl pakilo

Washington.—Sausio mė
nesį ir vėl kainos ant mais
to ir vaistų pakilo 3G. Tai 
atrodo mažai pakilo, bet ka
da paimi domėn kad tai 
ketvirtas mėnuo paeiliui 
kaip kyla kainos ant tų pa
čių dalykų, nėra juokas. Liberty Avė.

Pagal statistika, kur mo-!v. Kviečiame narius dalyvauti 
i * -4-^ m-'? šiame susirinkime, ir kuriemskejome $10 uz maistą 19o7- , .. ... . _4. 4, ., . laikas jau duokles mokėti, at-
?9 m±‘tdabar relk'a m°’|eikit ir užsimokčkit pradžioie 
kėti $11.86. įmetu.

Prot. Sekretorius

PAIEŠKOJIMAS I
Ieškau Louise ir Onos Budavičių. 

Jos su motina išvyko gyventi Harri
son, N. J. Tada buvo tik 6 metų. 
1932 metuose. O dabar jau apie 41 ■ . 
m. amžiaus. Pirmiau gyveno 108 d. 
Cross St., Harrison, N. J. Gal kasjjc, 7 :••<* v. v.

dalyvauti,

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas 

•yks kovo 5 d., Laisvės salė- 
v. Kviečiame ma

žinote apie jas, prašau pranešti, užjrius dalyvauti, užsimokėkite 
ką būsiu dėkingas. John Gabrys.; d k] p • kjtu aptarimu. 
101 Bowery, New York, N.Y. 10002.) ‘nei*

<16-20) Pr- S('kr-

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
MINĖS

Sekmadienį, kovo 10,1968
“Laisvės” Salėje

102-02 Liberty Avė. Ozone Park. N. Y.

Praodžia 2 vai. j>o pietų
Aido choro moterys, vadovybėje Mildred Stensler, 
išpildys meninę programą, kuri susidės iš moterų 
kvarteto, solistės Nelės Ventienės ir Aido moterų choro. 
Irena Vladimirovienė, Jungtinių Tautų 
gijos pirmininkė, supažindins mus su 
Bus ir kitų pamarginimų.
Po trumpos programos, turėsime gerų

karštų “šuniukų,” namie keptų pyragų ir kitko.

Už visa tai — auka tik $1.00

Moterų D rau
dosios veikla.

užkandžiu —

Use




