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KRISLAI
Čiagimiai vadovauja 
Trisdešimt atuonerių metų 
Garbinga misija 
Su karo krankliais 
Kaip taiką laimėti?

— Rašo J. Gasiūnas —

Visuotiniu LDS narių bal
savimu išrinkta Centro Va 

^-ba dvejų metų terminui, 
įeina visi tie patys, tik
ftas naujas. Vicepirmininko 
vietą laimėjo Elena Jeskwi- 
čiūtė.

Dabar Centro Valdyk 
daugumą narių sudaro A
rikoje gimę. Tai labai gražus 
įrodymas tokiems, kurie t< 
tina, kad čigimių negal: 
Įtraukti į organizacijų vadcvy- 
bę. -j
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Elena Jeskevičiūtė — gįrai 
visiems žinoma iš tų laikų, 
kūrėsi LDS. Ji tuomet b 
pirmoji centro sekretorė. 
Rojum Mizara, tuo metu
vusiu LDS prezidentu, ji dhug 
dirbo, kad būtų padėtas tvir
tas naujai savyšalpos oi}, 
zacijai pagrindas.

Labai buvo sunku 
daugelyje valstijų 
leidimus. Priešų skundai b 
visur jaučiami. Bet ir s 
kiausios klūtys buvo nugalė
tos. Dabar galime tik p 

'^džiaugti Lietuvių Darbiniikų 
Susivienijimo didžiuliais

, riejimais.

ga-
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s—38-erių metų laikotarpį 
nėra ilgas.
metus LDS išaugo, subrendo, 
fraternalinėje ir kultūrinėje 
dirvoje atliko 
darbus.

Liepos 12-13 
18-ame seime 
tikime, bus surasti nauji bū
dai, kaip dar daugiau pagy
vinti LDS veiklą, kaip j ap
skritis ir kuopas įtraukti dau
giau Amerikoje gimusių na
rių, kaip įrašyti į LDS dau
giau naujų narių. Jeigu LDS 
kuriantis buvo nugalėtos sun
kiausios kliūtys, tai dabar ir
gi galima tikėtis, kad LDS 
veiklai kliūtys bus nugalėtos.

Bet per tuos 38

milži n i š k u s

dienomis LDS 
Worcesteryje,

Tarn daugelio Įvairių tikybų 
dvasiškiu atsirado ir vienas 
lietuvis kunigas, atlikęs gar
bingą misiją ir, priedu, buvo 
nubaustas.
•< Detroitiotis eniskopalų pas
torius J. W. Markūnas vado
vavo vienai garbingai eisenai, 
kuri pagerbė dr. Kingą.

Kadangi toji eisena buvo 
atlikta vakare, kuomet guber
natoriaus Romney patvarky
mu dėl “galimų neramu
mų” visi turi būti namuose, 
tai kunigas Markūnas 
nubaustas užsimokėti $10

buvo 
0.

Prieš karą Vietname, orieš 
rasinę diskriminaciją, prieš 
skurdą kovotojų eilėse galima 
rasti šimtus ir šimtus įvairių 
tikybų dvasiškių. Bet l^urgi 
lietuviai dvasiškiai? Kodėl jų 
tose kovose nesimato? K 
jie nepasireiškia, kaip 
Markūnas?

Taip, kai kada ir kai 
tūli lietuviškieji kunigėlis 
gi save pademonstruoja, 
jau ne prieš karą, ne prie 
sinę diskriminaciją, ne 
skurdą. Jie tikrai no 
kad šis karas pasidarytų 
saulinis, kad jis pasiektų ir 
thūsų Lietuvą. Per Vietr 
į Lietuvą —- tokių mylimas 
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Sėse. Jie neklauso nė
jžiaus balso už taiką.

McCarthy regi dviem 
partijom pavojų

Demokratų prezidentini s 
kandidatas McCarthy pa
reiškė, kad jis numato tre
čiosios partijos pavojų tiek 
demokratams, tiek republi- 
konams.

Dviejų partijų sistemai 
pavojus gali susidaryti, jei
gu republikonų ir demokra
tų konvencijos pasistatytų 
kandidatais tokius asmenis, 
kurie palaikytų “status 
quo”, kitaip sakant, tą pa
čią nusidėvėjusią programą, 
kurią palaiko prez. Johnso- 
nas.

McCarthy mano, kad Ni- 
xonas ar Humphrey nedary
tų pagrindinių politikoje 
pamainų, neitų prie karo 
Vietname likvidavimo. Tuo
met Amerikos liaudies ne-

pasitenkinimas i š s iii e t ų į 
platų judėjimą už sudary
mą trečiosios masinės par
tijos, kuri kovotų prieš ka
rą, prieš rasinę diskrimina
ciją, prieš skurdą.

Kol kas šis judėjimas 
maž daug sukėsi apie Ro
bertą Kennedį ir Gene Mc
Carthy. Bet dabar Kenne- 
džio nebėra. Gera Kenne- 
džio šalininkų dalis dabar 
pasviro McCarthy pusėn.

Koks buvo skirtumas 
tarp Kennedy ir McCarthy, 
dabar mažai kas gali maty
ti. McCarthy aiškina, kad 
skirtumas buvo visai ma
žas. Todėl jis tikisi gauti 
savo pusėn daugelį Kenne- 
džio šalininkų.

Leonas Jonikas kalbasi su Lietuvos telegramų agentūros ELTA 
direktoriumi Donatu Rodą. —K. Liubšio nuotrauka.

Lietuvoje vieši pažangus Amerikos lietuvių laikraš
čio “Vilnis” redaktorius Leonas Jonikas. Svečias apžiū
rėjo Vilnių, susitiko su Lietuvos mokslininkais, visuo
menės veikėjais, “Tiesos” laikraščio redakcijos, Lietu
vos telegramų agentūros ELTA žurnalistais, susitiko su 
giminėmis.

Draudžia rasinę diskriminaciją 
namus parduodant ar nuomoj ant Kablegramos iš Lietuvos
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Prieš karą Pietą
Viefinamo studentai
Saigonas. — Pietų Viet-idimą toliau tęsti karą, 

namo studentai sujudo ko-l 
voti už karo baigimą. Griež
čiausiai prieš karą pasisakė 
Saigono universiteto Stu
dentų Sąjunga, turinti dau
giau kaip 25,000 narių. Jos 
prezidentu išrinktas kaires
nių pažiūrų griežtas karo 
priešas.

Studentų Sąjungos orga
nas “Sinh Vien” paskelbė 
sąjungos pareiškimą, kuria
me reikalaujama, kad val
džia baigtų karą derybomis 
ir tokiu būdu sulaikytų 
“žmonių išnaikinimą”.

Studentų laikraštis kvie
čia vietnamiečius “sukilti” 
ir “sunaikinti baltaveidžius 
priešus”, kurie daro spau-

Prieš amerikiečius senti
mentas tarp studentų labai 
didelis. 1963 metais jie pa
dėjo amerikiečių palaikomą 
Diemo režimą nuversti.

Reikalauja pripažinti Rytų 
Vokietiją

Londonas.—Anglijos par
lamente iškeltas klausimas 
dėl pripažinimo ir užmez
gimo diplomatinių santykių 
su Vokietijos Demokratine 
Respublika.

Sprogimas užmušė 11 
Angliakasių

Lota, Čilė. — Įvykęs spro
gimas kasykloje užmušė 11 
angliakasių.

Šiaurės Vietnamo helikopteriai 
pirmu kartu pasirodė mūšiuose

Washington. — Aukščiau
siasis Teismas nutarė, kad 
rasinė diskriminacija na
mus perkant ar nuomuojant 
griežtai draudžiama. Tari
mas buvo padaryta pasire
miant 1866 išleistu įstaty
mu, kuris buvo per šimtme
tį pamirštas. Tame įstaty
me pasakyta:

“Visi Jungtinių Valstijų 
piliečiai turi lygias teises

kiekvienoje valstijoje ir te
ritorijoje, kokiomis naudo
jasi baltieji piliečiai, pavel
dėdami, pirkdami, nuomuo- 
dami, parduodami, laikyda
mi ar kam pervesdami na
mus ar kitą asmeninę nuo
savybę”.

Aukščiausio jo Teismo, 
patvarkymas įeina galion 
1969 m. sausio 1 d. Tuomet 
negrai už rasinę diskrimi
naciją galės traukti teis
man namų savininkus.

Suvaržė chroniškiems 
alkoholikams teises
Washington.— Aukščiau

siasis Teismas 5 balsais 
prieš 4 nutarė, kad chroniš
ki alkoholikai, viešose vie
tose pasigėrę, gali būt areš
tuoti ir baudžiami.

Teismuose jie nebegalės 
gintis, pasiremiant konstitu
cijos aštuntuoju pataisymu, 
draudžiančiu “žiaurų ir ne
paprastą persekiojimą.

Geras derlius Indijoje
New Delhy. — Šiemet In

dijoje yra vienas geriausių 
derlių ir neturtingus žmo
nes džiugina, o spekulian
tus, kurie turėjo daug grū
dų savo sandeliuose, baisiai 
nugązdino. Dabar jie. bus 
priversti grūdus parduoti 
daug pigiau.

Prezidentinis kand i d a t a s 
McCarthy pirmu kart taip at
virai ^pareiškė kad šiuo metu 
didžiulė Amerikos žmonių 
dauguma nori pasitraukimo iš 
Vietnamo. Jeigu jis būtų iš
rinktas prezidentu, veikiausia 
surastų būdus, kaip Amerikai 
pasitraukti iš Vietnamo.

Bet prez. Johnsonas apie 
tai nei kalbėti nenori. Jis ži
no, kad, pasitraukdama iš 
Vietnamo, Amerika prarastų 

»savo galią Pacifike. Tai bū
tų didžiulis pralaimėjimas mi- 
litaristams ir neokolonistams, 
Amerikos monopolistiniam ka
pitalui. Bet tai būtų Amerikos 
liaudžiai didžiausias laimėji
mas.

Ne žmonių žudymu bet su
sitarimu reikia taiką laimėti.

Aukšti militariniy 
kontraktoriy pelnai
Washington. — Kongrese 

pravestas apklausinėjimas 
rodo, kad daugelis karo rei
kmenų kontrakto.rių daro 
per didelius pelnus.

Jų pelnai siekia nuo 7 ir 
pusės procento iki 20 pro
centų, kuomet ne militari- 
nių federalinės valdžios už
sakymų kitose kompanijose 
pelnai tesiekia tik iki 4 ir 
pusės proc.

Televizijos filmai
Vilnius. — Lietuvių tele

vizijos filmai gimė prieš ke
letą metų, bet jau spėjo 
tapti populiariais.

Neseniai ' Rygoje įvyku
siame Pabaltijo respublikų, 
Baltarusijos ir Moldavijos 
kino ir televizijos filmų fes
tivalyje Vilniaus televizijos 
filmas “Mes-*-Lietuva” lai
mėjo net du prizus.

Pasisekimo susilaukė taip 
pat lietuviški televizijos fil
mai “Sidabriniai balsai”, 
“Pradėsime nuo puodynių”, 
“Mėnesienos pasaka”.

Šiais metais jau sukurta 
muzikinė kino juosta “Mes 
— turistai”.

Praeitą mėnesį Meno Ta
ryba priėmė režisieriaus 
Šablevičiaus meninį filmą 
“Atspindžiai”, kurio pag
rindu paimta poeto Mieže
laičio knyga “Eta” ir daili
ninko Krasausko iliustraci
jos.

Vilniaus televizija šiemet 
ruošiasi pradžiuginti žiūro
vus keliais muzikiniais fil
mais.

Režisierius ‘ Dobušinskas 
statys filmą “Ritmai” apie 
Radijo ir televizijos Kauno 
instrumentinį ansamblį bei 
kitus atlikėjus.

Televizijos filmo koncer
te “Praeities godos” žiūro

vai susitiks su senosiomis 
Lietuvos kaimo dainininkė
mis.

Numatoma pastatyti filmą 
apie operos ir baleto teatro 
solistą, Lietuvos liaudies 
artistą Virgilijų Noreiką. 
Režisierius Žebriūnas pas
tatys meninę televizijos juo
stą “Mirtis po Vyšniomis”.

Naujus kūrinius ruošia 
televizijos dokumentalistai. 
Vienas jų papasakos apie 
estų kapitoną Oją, kuris po
kario metais pradėjo kurti 
Lietuvos žvejybinį laivyną. 
Režisierius Mariukus vado- 
vadovauja darbams, sukant 
dokumentinę juostą “Til
tas” apie Rusnės žvejus pa
vasario potvynio metu.

“Su kamuoliu po Europą” 
— taip savo dokumentinį 
televizijos filmą pavadino 
sporto komentatorius Algis 
Matulevičius, daugelyje ša
lių stebėjęs Kauno Žalgirio 
rankininkų varžybas.

Svečiai patenkinti
Vilnius. — Sėkmingai tę

siasi Amerikos lietuvių vie
šnagė Lietuvoje. Daug pa
mato, su daugeliu žmonių 
susitinka Mizarienė, Joni
kas, Kubilius, Pažarskienė. 
Kartu su jais pas mus vieši 
ir turistų iš dipukų tarpo.

Svečių viešnagei labai pa
lankus oras. Dienos slenka 
saulėtos, šiltos, gražios.

A. Vaivutskas

Saigonas.—Amerikos mi- 
litarinė komanda skelbia, 
kad pirmą kartą pasirodė 
mūšių lauke Šiaurės Viet
namo helikopteriai (malūn
sparniai) . Amerikiečiai gi
riasi keletą jų nušovę.. He
likopteriai esą Tarybų Są
jungos. išdirbystės.

Karo laukuose, ypač prie 
sostinės Saigono, mūšiai vi
su smarkumu verda. Prie 
Šiaurės Vietnamo rūbe 
žiaus amerikiečių lėktuvas
per klaidą paleido bombas sužeisti.

ant amerikiečių marinų, ku
rių keletą užmušė.

Šiaurės Vietnamas skelbia, 
kad virš Vietnamo Demo
kratinės Respublikos nu
mušta 2,969 Amerikos lėk
tuvai.

Cambera.—Australija in
formuoja, kad Amerikos 
raketa pataikė į Australi
jos laivą, esantį Šiaurės 
Vietnamo vandenyse. Du 
jūrininkai užmušti, septyni

Ministras išmestas 
už taiką

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu iš
metė iš savo kabineto vals
tybės ministrą Phan Quan 
Dan, kai jis pasisakė, kad 
reikėtų tartis su partiza
nais. : ■

Dan prasikalto atsilankęs 
i Ameriką, kur kalbėdamas 
birž. 3 d. pareiškė, kad rei
kėtų tartis su Vietkongu ir 
po rinkimų Vietkongas ga
lėtų dalyvauti koalicinėje 
valdžioje kartu su kitomis 
partijomis.

“TSRS žydai turi 
lygias teises”

New Yorkan atvykęs iš 
Maskvos vyriausias žydų 
rabinas Jehuda Leib Levi
nas pareiškė spaudos repor
teriams ir vietiniams žydų 
rabinams, kad Tarybų Są
jungoje žydai turi lygias 
teises su visais kitais tary
biniais piliečiais. Žydų re
ligija turi tas pačias teises, 
kaip ir kitos religijos.

Užklaustas, ar nėra an
tisemitizmo Tarybų Sąjun
goje, atsakydamas, kad ten 
jo nėra, taipgi priminė 
Idausėjams: “Ar New Yor- • 
ke nėra antisemitizmo.”

Genera-

Birželio 16 d. Baltimorėje 
įvykęs spaudos naudai pikni
kas gražiai pavyko, nors jis 
ir nebuvo dalyvių skaičiumi 
didžiulis. “Laisvei” bus gra
žios finansinės paramos.

Birželio 23 d. panašus pik
nikas įvyks Oakville, Conn. 
Jame dalyvaus ir newyorkie- 
čių, tarp kurių bus ir vyriau
sias “Laisvės redaktorius A. 
Bimba.

“žmogaus ir jo pasaulio” 
p a ir' oda

Montreal, Kanada. — Čia 
atidaryta “Man and His 
world” paroda, kaip tęsinys 
“Ekspo—67”. Parodoje da
lyvauja 47 šalys. Veikia 135 
restoranai.

Tikimasi, kad parodą ap
lankys apie 20 milijonų 
žmonių. Miestui liksią pelno 
apie 6 milijonus dolerių. 
Lankytojai turėsią daug 
malonumo.

Laimėjo taikos šalininkai
New Yorko valstijoje pir

miniai rinkimai birželio 18 
d. praėjo su didžiule tai
kos šalininkams pergale. 
McCarthy laimėjo 65 dele
gatus. Paul O’Dwyer stebė
tinai daug balsų gavo, ge
rokai daugiau, kaip jo opo
nentai Nickerson ir Res
nick.

Po rinkimų Paul O’Dwy
er pareiškė, kad Demokra 
tų Partija, kaip ir piliečių 
dauguma, atmeta seną prez.

Johnsono politiką. Todėl 
vice prez. Humphrey, ku
ris bando palaikyti Johnso
no politiką, turėtų pasi
traukti iš kandidatūros.

McCarthy ir O’Dwyer lai
mėjimas nuskambėjo per 
visą šalį. Jis buvo komen
tuotas i r Washingtone, 
kuomet birželio 19 d. apie 
šimtą tūkstančių dalyvavo 
demonstracijoje prieš skur
dą.

Generalinis streikas 
Urugvajuje

Montevideo,
linis streikas birželio 18 d. 
suparalyžiavo visą Urug
vajų, kuomet kairiųjų va
dovaujama Nacionalinė 
Darbininkų Konvencija pa
skelbė 24 valandų streiką.

Streikas paskelbtas pro
testui prieš išleistą val
džios griežtą įstatymą, ku
ris pastato šalį į apgulos 
stovį, taikomą prieš darbi
ninkus, kovojančius už di
desnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas.

Briuisielis.— Mirė Howard 
F. Ahmanson, 61 metų am
žiaus, vienas turtingiausių 
žmonių pasaulyje.

Seoul.—Penkis Pietų Ko
rėjos žvejybos laivus suėmė 
Šiaurės Korėjos žvalgybi
niai laivai prie Šiaurės Ko
rėjos salos.

Prancūzijoje streikai 
tęsiasi

Paryžius. — Nors dauge
lis darbininkų grįžo i dar- > 
bą, bet dar gera dalis te- 
bestreikuoja/i

Radijo ir televizijos tar
nautojai nubalsavo ir toliau' 
tęsti streiką, kuris dabar 
trukdo priešrinkiminį vajų, 
nes rinkimai įvyksta birže
lio 23 ir 30 dienomis.

Studentai taipgi laikosi 
kovos lauke, nuolatos kau- 
jasi su policija.
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LIETUVA TARYBINĖJE 
PARODOJE LONDONE

rugpiūčio 
Londone

ė Tarybų 
Joje da- 
tarybinės 

savo sky-
Lietuvos skyrius ir 

nas iš di-

Istorines reikšmes nutarimas
is prieš du Aukščiausiasis Teis- 
orinės reikšmės nutarimą. Jis 
ivilinio Karo (1866 metais) iš- 
žinia, garantuoja juodiesiems

SEPTYNIAIS baisa 
mas priėmė didžiulės ist 
patvarkė, kad tuoj po C 
leistas įstatymas, kaip 
žmonėms (negrams) teisę įsigyti namus ir gyventi vi
sur, kur tik baltieji žmo 
gyventi. Įstatymas gr

ys ir kas 
onuojama,

dų grupės

G. Daniulaitis

nės turi teisę įsigyti namus ir 
ežtai draudžia atsisakyti per

duoti namą arba išnuonjoti butą žmogui tik todėl, kad 
jo oda nebalta.

Paskutiniais keleria is metais daugelyje ^valstijų bu
vo vedama smarki kova kaip tik už tokį juodųjų žmonių 
reikalavimą. Kongrese taip pat. Nors po ilgai trukusios 
kovos Kongresas pagaliau priėmė butų reikalais įstaty
mą, bet jis beveik bevertis, nes pilnas skylių ir išimčių. 
Šis Aukščiausiojo Teismo patvarkymas faktinai pava
duoja tą Kongreso išleist

Bet, žinoma, įstatymas yra vienas dalykas, o prak
tika kitas. Dar toli graž i nereiškia, kad nuo dabar auto
matiškai pasibaigs būti klausime diskriminacija. To
liausia nuo to. Skirtume; 
kuriuos ta nuožmi dish 
bar turi savo rankose ;virtą legalų visašališką ginklą 
kovai prieš ją. .
• Tai labai, labai didi‘lis laimėjimas.

<aip tik už tokį juodųjų žmonių

ą silpną ir menkavertį įstatymą.

,s tik tame, kad tie žmonės, prieš 
riminacija buvo nukreipta, da-

Humphrey pa 
nusistatymą!

EINA kalbos, kad
šai atsiribos nuo prezid(mto Johnsono Užsieninės politi
kos ir Vietnamo karo.
spaudos sekretorius Mey
kad jo toks prisirišimas prie Johnsono ir jo politikos, 
koks buvo iki šiol, kenkia tiek jo Slėgimui kandidatūros, 
tiek laimėjimui ^ąp^Įęiči(» rinknnupsfcį į ; h ; J ;'

’ Labai įdomu tas, k 
apie tai, kad prezident 
Humphrey nuo jo atsiri 
sihi nori, kad ‘ta pati kli] 
dytų ir ateityje, bet jis 
tika toli nenuvažiuos.

Galimas daiktas, kad tie gandai apie Humphrey 
atsiribojimą nuo Johnsono” bent dalinai išsipildys.

keis savo

viceprezidentas Humphrey vie-

Taip sako buvęs Baltųjų Rūmų 
ers. Humphrey priėjęs išvados,

, į v I -I V » t , į

ad tūosę gąiičlud^ė kalbama ir 
;is Johnsonas pritariąs tokiam 
jojimui. Girdi, prezidentas bai
tą, kuri dabar valdo kraštą, val
ono, kad Humphrey su jo poli-

u

Humphrey juk nėra aki 
į Johnsono vadovybę ir

as. Jis mato, kaip žmonės žiuri 
jo užsieninę politiką.

Įdomus svečias
ŠIUO tarpu Jungtinėse Valstijose lankosi vyriausias 

Maskvos žydų rabinas Yahud Leib Levin. Jį pasikvie
tė tikinčiųjų žydų organizacija American Council for 
Judaism, kuri nepritaria žydams nacionalistams (zio- 
nistams). Aišku, kad reakciniai žydai dėjo ir dės visas 
pastangas svečio viešnagei pakenkti, nes jis, matyt, ne
kovoja prieš tarybinę santvarką.

Rabinas Levin sake , kad jis čia atvyko grynai kaip 
asmuo, o ne kaip koks 
klausta, argi Tarybinė 
kad jis čia atvykęs paĮ 
dų klausimu, Rabinas 
riausybei nereikia Rabino Lėvino, kad jis ją apgintų. 
Ji pati labai gerai gali apsiginti.”

valdžios atstovas. Kai jo buvo 
vyriausybė jį išleido ne todėl, 

eisintų ir gintų jos politiką žy- 
Levin atkirto: “Tarybinei vy

apsiginti.

inys 
inis- 
kaip 
sun-

1 žinėti”.
Drg. Praną Buknį svei

kinu 80-tuoju gimtadieniu 
ir kad “L.” administracijos 
pareigose išdirbote net 43 
metus, kol sveikata leido.

Dar kartą sveikinu, lin
kiu susveikti ir su žmone
le drg. Naste linksmai ir 
dar ilgai džiaugtis gyveni
mu.

P. Bukniui švenčiant 
aštuoniasdešimtmetį
Man prisimena 1925-ji 

metai kada d. P. Bu
pradėjo “Laisvės” adm 
tratoriaus darbą. Jam, 
naujokui, žinoma, buvo 
ku. Tuomet “L.” ti 
daug skaitytojų ir dar pa
šalinių spaudos darbų.

Aš tuomet veikiau Yon
kers, N. Y. Yonkersiečiai 
prašė atvežti naują sc..... 
fiistratorlų P. Buknį sakyti 
kalbą. Na, mes ir prai 
me jį su prakalbomis 
ginti. Man greta jo va 
Jant į Yonkersą, jis lii dnai 
man sako: “Nežinau, a 
lesiu išvežti tiek daug 
bo “L.” administracijc 
dar čia su prakalbomis va- sterlingų devalvavimu.

Adell Rainiene

dmi-

iėjo- 
var- 

tžiuo-

Pranešta, kad 
6—24 dienomis 
ruošiama didžiu 
Sąjungos įaroda. 
lyvaus iri visos 
respublikos su 
riais.
vėl žada būti vie 
džiausiu ir įspūdingiausių.

Kaip jis' atrod 
jame bus eksp 
paaiškina Lietuvos Minis
trų Tarybos pare 
vedėjas M. Kaniauskas.

Kaniauskas spaudos “El
tos” korespondentui pasa
kė: ’

Lietuvos skyriuj
giamasi parodyti iįe tik 
publikos eksporto 
bet ir bendrus Lietuvių tautos

Tarybų

a bus sten- 
res- 

galimybes,

SVARBI PRIEŽASTIS
Anglijos bendruomenių 

rūmų narys konservatorius 
Renetas ištisą savaitę atei
davo į parlamento posė
džius su gedulū. Kolegos 
nesiryžo paklausti, kokiai 
nelaimė jį ištiko. Dabar 
paaiškėjo, kad Bene tas dė-dar-

je ir vėjo gedulą ryšium su svaro

valdžioslaimėjimus 
metais.

Lietuvos 
žiausias iš 
kų ir užims daugiau kaip 600 
kvadratinių metrų 
pradžioje bus išdėstyti infor
maciniai diapozity 
lakoniškai parodys 
įvairiais aspektais — moks
lą, švietimą, sveik 
gą, kinematografi; 
žemės ūkį, elek 
paminklų ir gamtos apsaugą. 
Ekspozicijoje b v
struojamos 6—7 
respublikoje gaminamos stak
lės, 6—8 Lietuvoje sukurti ul
tragarsiniai p rietą isai, 
bios plaukiojančios laivų 
monto įmonės — 
tas. Toliau — lengvosios, žu
vies, maisto, mėsos ! ir 
pramonės ekspona 
pe — sviestas, kumpis, grybų 
konservai, krevetė 
dešros, lininiai auliniai, gėri
mai, mineralinis v

Lankytojas pamatys naujau
sius lietuviškuą' kelių kamba
rių- bdld’ų komplektus, su* vi-

skyrius
Pabalti

bus did— 
jo irespubli-

Skyriaus

vai, kurie 
respubliką

atos apsau- 
ą, sportą, 
trifikavimą,

s demon* 
įdomiausios

stam- 
re- 

dojw make-

pieno 
tai, jų tar

s, rūkytos

an du o

Naujos knygos .
“PRADALGĖS”—tai liau-T 

dies poeto T. Tilvyčio poe-f 
zijos rinktinė, kurią sudaro1 
įvairių laikotarpių būdin- < 
g i aus i eilėraščiai, atspin
dintys poeto ilgą kūrybinį 
kelią.
“GELEŽIS IR SIDABRAS” 
—trečiasis poeto VI. Šim
kaus eilėraščių rinkinys.

Išleista buvusio tarybinio 
partizano A. Barausko at
siminimų knyga “MIŠKŲ 
FRONTUOSE.”

“LITERATŪROS KRYŽ
KELĖSE” — anksti miru
sio lite r a t ū r o s kritiko J. 
Kaminsko knyga, kurioje 
išspausdinti brandžiausi ir 
aktualiausi jo darbai.

Iš spaudos išėjo rusų li
teratūros klasikų kūriniai: 

|L. Tolestojaus garsiosios 
epopėjos “KARAS IR TAI-»t 
KA” pirmasis tomas, M* 
Gorkio legenda “DANKOĄį

Įdomus buvusio tarybi
nės delegacijos Tarptauti
niame karo tribunole sekre
toriaus A. Poltorako memu- 

i arinis veikalas “NIURN
BERGO EPILOGAS.”

Romane JUODOSIOS RO- 
: ŽĖS” azerbaidžaniečių ra- 
i šytojas S. Džamalis vaiz-
• duoja sunkų Afganistano
• klajoklių gyvenimą, jų bui

tį ir papročius.
Antrą kartą pokario me

tais išleista didžiojo vokie-’ 
čių poeto ir mąstytojo 
J. V. Gėtės eiliuota drama 
“FAUSTAS.” (Išvertė A. 
Churginas.)

Apie seniusių laikų Euro
pos kultūrą, jos išlikusius 
paminklus, apie įvairiausius 
tos kultūros klausimus, bei 
spėliojimus įdomiai pasako
ja žinomas lenkų rašytojau 
Z. Kosidovskis knygoje“!!- 
SlPO ŽIRČAI.” ...

“ŠIŲ DIENŲ SAPNĮ-'- 
NINKAS” — tai kilusio iš 
Vilniaus krašto lenkų rašy-. 
tojo T. Konvickio romanas, 
kuriame parodomas vin-, 
giuotas ir dramatiškas bu
vusio partizano gyvenimo 
kelias, pokario lenkų visuo
menės nuotaikos.

Šių dienų švedų rašytojas 
P. O. EKSTREMAS roma
ne “JI ŠOKO VIENĄ VA
SARĄ” vaizduoja Švedijos 
jaunimo džiaugsmus ir var
gus, tyrą ir tragišką dvie
jų jaunuolių meilę.

Mažiesiems skaitytojams 
išleista K. Binkio populiari 
knygutė “ATSISKYRĖLIS 
ANTANĖLIS,” E. Selelio- 
nio eilėraščių knygelė “VĖ
JO BURĖS” ir S. Tomariev 
nes pasakėlės “RUBINO 
ŠIRDIS”

Jaunimą sudomins visa 
eilė naujų vartimų: V. Ar- 
damatskio knyga apie tary
binių žvalgų grupės veiklą 
—“PĖDOMIS SEKA' MIR
TIS” (serija “Drąsiųjų ke
liai”),!. Naumovo ir A Ja
kovlevo knyga apie čekistus 
“PLONA GIJA” (serija 
“Drąsiųjų keliai”) ir anglų 
rašytojo H. R. Hagardo is- 
torinis romanas “BLOS- 
HOLMO VALDOVĖ.”

Dailės mylėtojams puiki 
dovana — monografinio po
būdžio gausiai iliustruotas 
leidinys — St. Budrio “LIE
TUVIŲ VITRAŽAS.”

Muzikos mėgėjai ir at
likėjai gauna šiuos naujus 
leidinius: V. Klovos “PJE
SĖS SMUIKUI,” J. Juze
liūno dvi d a i n o s c h o r u i 
“LIETUVA BRANGI. Tū- 
TAVA TŪTA” ir V. Lauru* 
šo bei V. Paltanavičiaus dvi 
solinės dainos “DAINĄ 
APIE LIEPELĘ, ŽEMERĖ 
MOTULĖ.”

1934 m. m. buvo net apsi
gyvenęs čia, bet vėliau vėl 
grįžo į JAV ir apsigyveno 
Los Anžele. Jis pagamino 
daug ^dokumentinių filmų iš 
lietuvių gyvenimo, o 1933 
m. — pirmą garsinį lietu
vių kalba filmą apie Da
riaus ir Girėno skridimą 
per Atalantą. Bet Lietuvo
je nieko iš jo darbų nėra

GERBIAMIEJI,
Draugų iš Vilniaus pata

riamas,- kreipiuosi į Jus pa
galbos sekančiu reikalu:

Rašau knygą apie lietu
viškosios kinematografijos 
išsivystymą. Tai bus kaip 
ir mūsų nacionalinės kine
matografijos istorija, kurią 
kitais — 1669 — metais iš- 
leis “Vagos” leidykla, ("daug ką išsigabenęs 
Trumpus tos istorijos bruo- gu gavim į Ameriką).

se, labai išaugo poreikis ilsė
tis gamtoje. Tas poreikis jau 
dabar toks didelis (o jis dar 
labai sparčiai augs!), kad ši 
problema reikalauja moksli
nės analizės. Šito nelengvo už
davinio pirmieji Lietuvoje 
ėmėsi Statybos ir architektū
ros instituto Rekreacinės ir 
landšafto architektūros sek
retoriaus darbuotojai F. Bie- 
linskis,
Stauskas ir A. Šipaila. Paly
ginti per trumpą laiką šis ko
lektyvas sukūrė originalią 
kraštovaizdžio tyrimo įverti
nimo metodiką, atliko respu
blikos zonavimo schemas, pa
ruošė kelių pačių vertingiau
sių poilsiui zonų projektus 
(pajūrio ir šiaurryčių Lietu- 
Vos). Šis darbas yra pasiūly
tas Valstybinei' premijai gau
ti.

Čia paminėti jauno archi
tektų kolektyvo darbai iš es
mės yra visai nauji. Tarybų 
Sąjungoje tai pirmi bandymai 
moksliškai spręsti masinio 
darbo žmonių poilsio gamtoje 
problemą.

Lietuvos poilsio zonų per
spektyvinio išvystymo schema 
įeis tiek laiko, tiek erdvės at
žvilgiais tolygiau panaudoti 
gausius mūsų respublikos 
gamtinius resursus. Darbo 
žmonės galės ilsėtis arčiau 
prie savo darbo ir gyvenimo 
vietų, o tuo pačiu bus galimy
bė jiems ilsėtis dažniau. Tai
gi poilsis kiekvienam taps 
prieinamesnis, pigesnis.

Labai svarbi ir vertinga Pa
jūrio poilsio zonos išplanavi
mo dalis. Lietuvos pajūris iš 
tradicijos labai populiarus, 
turintis unikalią poilsio, svei
katingumo, estetinių savybių 
vertę. Lyg atsvara pajūriui 
yra kitas respublikos pakraš
tys — šiaurės rytų Lietuvos 
kalvotas ežėfų ir sausamiškių 
regionas šiame darbų komp
lekse išryškinamas pirmą kari, 
tą. 'Tai lab^i'iperspektyvi re
spublikos poilsio 1 ir' sveikatin
gumo bazė. ■ ’ /•

šie darbai atlikti, remian
tis gilia gamtinių/ ir ekonomi
nių sąlygų analize.

t

buities it 
tais. Valgo- 
e bus pa- 

lietuviškas 
Žymią vietą

saiš būtiniausiais 
papuošimo elemen 
majame kambaryj 
dengtas tradicinis 
šventinis stalas,
ekspozicijoje užims unikalūs 
taikomosios dailės 
meno kūriniai, tai 
ro dirbiniai. Eks 
sibaigs poilsio kali 
riame bus parodyt 
mėjimai kultūros 
tūros srityje, čia 
sponuojamos resp 
dyklų knygos — 
mokslo darbai 
sikų ir šiuolaiki 
kūriniai, turistinė 
literatūra, tame tarpe—anglų 
(klasikų ir šiuolaikinių anglų 
rašytojų vertimai.

Parodos metu Vilniaus mo
delių namai kartu 
Talino modelių 
monstruos savo 
drabužių kolekcij

ir liaudies 
p pat ginta- 
pozicija pa- 
mpeliu, ku- 
i bendri lai- 
ir architek- 
pat bus ek- 
ublikos lei- 

vadovėliai, 
Lietuvių kla- 
nių rašytojų 

ir verstinė

i su Rygos ir 
namais de- 

nau jausiąs 
as.

KĄ GALIMA IR REIKIA 
DARYTI SU POILSIO 
LAIKU?

Įvedimas penkių dienų 
darbo savaitės r * ‘ 
kelia klausimą: 
daryti su poilsio laiku? Jo 
dabar daug da1 
Penkias dienai 
žmogus turi dvi 
ilsini.

Matyt, kad tuo klausimu 
labai rimtai rū 
tu vos vyriausybė ir 
nės. Su .savo pi 
tarimais ateina 
kai. Antai Vilni 
je” (birž. 12 d.’ 
simu rašo Vilni 
siteto gamtos mokslų fa
kulteto dekanas 
Mokslininkas sąko: 

šiandieninėmis
kai vis daugiau žmonių dirba 
ir gyvena miestuose, daug lai
ko praleidžia 1 
gamybinėse patai

Lietuvoje 
ką reikia

igiau yra. 
s išdirbęs 

dienas po-

pinasi Lie- 
žmo- 

anais ir pa- 
, mokslinin
kus “Tiešo- 
i šiuo klau- 
aus univer-

č. Kudaba.

sąlygomis,

riūkŠmingosėj 
pose, įstaigo- mo,

APIE GENGSTĖRIZMĄ 
IR GINKLŲ KONTROLĘ 
MŪSŲ AMERIKOJE

Savo vedamajame “Dar 
viena auka” kanadiečių 
“Liaudies balsas” (birž. 16) 
kalba apie Roberto Kenne- 
džio nužudymą ir tas sąly
gas, kurios gimdo tokį 
smurtą. Laikraštis sako:

“Jungtini^ Amerikos Val
stijų kelias — žiaurybių ir 
žmogžudysčių kelias. Ame
rikiečiai nųę seniai spren
džia savo problemas su gin
klu. Ne vienas ir iš prezi
dentų įkrito nuo asasino 
kulkos...”

Toliau skaitome:
Pačiose Jungtinėse Ameri

kos Valstijose televizija, jū- 
džiai, radijas ir kitos auklė
jimo ir švietimo priemonės 
.paverstos priemonėmis ugdyti 
žmonėse žiaurumą, nuvertini
mą gyvybės.*,Niekur pasauly
je nėra tokio baisaus gengste- 
rizmo, kaip Jungtinėse Valsti
jose. .

Daugelis amerikiečių bando 
pakeisti tokią’pasibaisėtiną si
tuaciją. Jie reikalauja sulai
kyti karus, sustoti kišusis į 
kitų šalių reikalus, panaikin
ti rasinį diskriminavimą, su
mažinti tą prarają tarp turto 
ir skurdo. Tokie asmenys, ku
rie tvirčiau išstoja, kurie tam
pa vadovais, negailestingai 
naikinami. Tokia auka puvo 
M. L. King, tokia auka yra se
natorius R. Keline dis. /

Kai kas teigia, kad dauge
lio gyvybę galima būtų išgel
bėti suvaržius. įsigijimą gink
lų. Tai tuščia svajone. Nepa
keitus amerikiečių nūsistaty- 

niekais nepastos kelio

žus jau esu paskelbęs savo 
straipsnyje “7................
žingsniai Lietuvoje,” kuris 
buvo išspausdintas žurnalo 
“Kultūros barai” 1967 m. 
11 nr.

Didelį indėlį į lietuviško
sios kinematografijos išsi
vystymą yra įnešę (ir tebe- 
įneša) Amerikos lietuviai. 
Jau pradedant 1909 metais, 
JAV lietuviai kino operato
riai (Radžiūnas, Kručas ir 
kiti) ėmė reguliariai lanky
tis filmavimo tikslais Lietu
voje, gaminti dokumenti
nius filmus ir rodyti juos 
Amerikos lietuvių kolonijo
se. Tas darbas, atrodo, ir 
dabar tęsiamas. Norėtųsi 
{tad kaip galint plačiau ir 
išsamiau atvaizduoti jį kny
goje. Bet nelengva, gyve
nant toli nuo Amerikos, su
rinkti visas reikiamas in
formacijas. Todėl aš ir ry
žausi kreiptis pagalbos į 
Jus, Gerbiamieji “Laisvės” 
redakcijos darbuotojai. Gal 
kuris nors iš Jūsų neatsisa
kytų padėti man (gal drg. 
Bimba, d-ras Petriką? Bū
čiau nepaprastai dėkingas 
ir stengčiausi bent kiek at
silyginti savo rašiniais 
“Laisvei.” Norėčįau tuo 
tarpu gauti šitokių žinių:

1. Apie JAY; lietuvių ki
no operatorių Radžiūną:. Ži
noma tik tiek, kad nuo 1900 
m. ligi I Pasaulinio karo jis 
kasmet atvažiuodavo į Lie
tuvą ir filmuodavo čia jos 
gamtą, žmones, įvykius. 
Daugiau — netgi jo vardo 
nežinoma. Dabar veikiau
siai jo ir gyvo nebėra, bet 
gal likę kas nors iš jo arti
mųjų, iš kurių būtų galima 
sužinoti jo biografiją, o taip 
pat gal gauti ir jo gamin
tų filmų, bent atskirų kad
rų, jo paties fotografiją ir 
t. p.?

2. Kitas Amerikos lietu
vis, kuris prieš karą tuo pa
čiu tikslu lankydavosi Lie
tuvoje, buvo Rapolas Kru
čas, 1955 m. miręs kažkur 
JAV. (Tebėra gyvas.—“L”. 
Red.) Kaip būtų galima 
daugiau ką nors sužinoti 
apie jį, jo kinematografinį 
palikimą?

3. Buržuaziniu laikotar
piu Lietuvoje nemažai fil
mavęs Jonas Kazimieras 
Milius - Miliauskas. Jis, ro
dos, gyveno ir mirė Los 
Los Anžele. Savo pagamin
tus filmus rodydavęs JAV 
ir Kanados lietuvių koloni
jose.

4. Nuo 1930 m. į Lietuvą 
iš JAV dažnai atvykdavo 
filmuoti J. Januškevičius. 
Ar jis tebėra gyvas, kur gy
vena, ar nebūtų galima su
žinoti plačiau apie jo kine
matografinę veiklą, apie jį 
patį ?

5. Bene pats žymiausias 
kino operatorius JAV lie
tuvių tarpe prieš karą buvo 
Kazys Lukšys.- Jis labai 
dažnai atvažiuodavo į Lie
tuvą filmuoti, o 1933 ar

Ar
jis tebėra gyvas? Jei ne,

Pirmieji kino įaj gaĮ artimųjų, iš ku-
rių būtų galima gauti ir ži
nių apie jį, ir ką nors iš 
jo palikimo (filmų, bent at
skirų kadrų, nuotraukų, do
kumentų, užrašų)?

6. Amerikoje, rodos, lig 
šiol gyv 'a broliai Kazys ir 
Mečys Matuzai, kurie, prisi-| 
gaminę spalvotų filmų iš 
Lietuvos, rodo juos lietuvių 
kolonijose JAV, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje. Kaip 
gauti žinių apie juos?

7. Kaip matyti iš spaudos 
ir kitų šaltinių, Amerikoje 
ir daugiau lietuvių kaip 
mėgėjai ar net profesiona
lai verčiasi filmavimu. Ne 
per seniai skaičiau Jūsų 
laikraštyje, kad St. Masytė 
iš Detroito pagaminusi fil
mą apie L. Prūseikos laido
tuves. Kažkada anksčiau 
“Gimtasis kraštas” rašė, 
kad Čikagoje buvo paga
mintas netgi meninis spal
votas filmas “Aukso žąsis.”

8. Mano knygoje bus sky
rius, kuriame bus rašoma 
apie mūsų tautiečius, dir
bančius kino operatoriais, 
režisieriais, artistais, scena
ristais, prodiuseriais ir 
pan. kitų Šalių kinemato
grafijoje ir tuo būdu garsi
nančius lietuvių vardą sve- 
tūrį 'brbti^i Jonas' ir Adol
fas Mekai',' kaip žymūs 
meno novatoriai ir scena
ristai, kino publicistai); Rū
ta Kilmonytė, Jokūbas Šer
nas — Jack Sernas, Bronius 
Vėsėta ar Vašeta — Bruno 
Ve. Soto, L. Montvilaitė -— 
Liza Montena, kaip Holivu
do artistai, J. Kižiš — kaip 
kino operatorius kažkurioje 
Holivudo filmų gamykloje, 
o Laurynas Skinkis — Lau
rence Harvey, kaip žymus 
kino artistas Anglijoje. Bū
tų labai svarbu gauti dau
giau žinių ir apie juos, pla
tesnes jų kūrybines cha
rakteristikas.

Aš būčiau labai dėkingas, 
jei gaučiau iš Jūsų iškar
pas tų straipsnių ir infor
macijų, kuriose buvo rašo
ma kas nors apie JAV lie
tuvių tos rūšies veiklą, ar 
bent nurodymą, kada ir ko
kiuose numeriuose buvo ra
šoma, kad aš galėčiau pats 
Jūsų laikraščio komplektuo
se čia susirasti.

Knyga bus gausiai iliust
ruota (jos apimtis — 12 au
torinių lankų, 4 lankai ski
riami iliustracijoms), todėl 
būtų pageidautina gauti 
kaip galint daugiau iliust
racinės medžiagos. Tais at
vejais, kada Jums būtų sun
ku patiems surinkti ir su
teikti man reikiamų infor
macijų apie atskirus kino 
darbuotojus, prašyčiau su
žinoti ir pranešti man bent 
jų ar jų giminių adresus.

Nekantriai lauksiu Jūsų 
laiško, už kurį iš anksto 
nuoširdžiai dėkoju.
' Su 
mais.

piktadariams įsigyti ginklą. 
Ėinant prie to, visų pirmiau
sia JAV vyriausybe turėtų nu
stoti naudojusi ginklą tarp
tautiniuose santykiuose.

draugiškais linkėji-

P. Kežinaitis 
nusipelnęs žurnalistas 

Adresas:
Petras Kežinaitis
KAUNAS, Kęstučio 73-40 
USSR, Lithuania
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
* (Tųsa)

Jazdauskas vaikščiojo ga 
čiodamas į vežimų, ir neri 
sė dešimtos, o Petkus r 
įkliuvo,—galvojo jis.— Ju 
žįstamų galima sutikti.” 

Jis jau buvo benorįs š 
ir sprukti iš miesto, kai 
namuko kampo pasirodė 

—Viskas tvarkoj. Gal 
nešė jis.

Pusvalandžiui praėjus, Jazdauskas ty
liai įslinko į vyskupo Borisevičiaus bu
tų. Jį sutiko pats šeimininkas ir nuve
dė į apytamsį kambarį. 
Misevičius.

Uždaręs paskui save (juris, Borisevi
čius apglėbė Jazdauskų.

—Sveiki, sveiki! Tai 
žaliūkai. Su tokiais vy 
Dar mes jums parodvsim|e, netikėliai!— 
pagrūmojo jis kumščiu į

jL Iš pasikalbėjimo Jazdajuskas suprato, 
kad Misevičius ir Borisev 

_gai. Pasirodo, pirmų ka 
Minske 1917 metais. Tuo 
čius buvo caro 10-osios armijos kapelio
nas ir lietuviams pabėgėl 
miteto narys. Misevičius 
komiteto buhalteriu. Apr? tas dienas jie 
kalbėjo kaip apie geriaus 
tyt, ir vienam, ir kitam iš 
miteto atiteko gera dalis.

Jazdauskui įgriso dviejų senių plepa
lai. Jis vis negalėjo atsi 
ir norėjo kuo. greičiau už

—Mes ilgai negalime pasilikti, vysku
pe,—nutaikęs progų, jis 
risevičių. — Norėtumėm pasikalbėti apie 
reikalus.

— Pakalbėsime, pakai 
papietausime kartu ir su 
risevičius pakilo nuo kėč 
duris.

Po kelių minučių apva 
nuo valgių. Pačiame 
švvtėjo du pilvoti grafin

Borisevičius pripylė sad taurę vyno ir 
-paklausė:

—Gal valstybinės? Gęra, dar prieška
rinė.J*
Misevičius ir atkišo stikle 
pasekė jo pavyzdžiu.

—Išgerkim, ponai, už ž 
brolius,—paragino Borisevičius ir pats 
ištuštino taurę.

—O dabar galime pas'kalbėti ir apie 
reikalus,—baigęs doroti garuojančia por
cijų, pasakė vyskupas.

Jazdauskas ėmė pasak 
apie gaujos sudėtį, apgi: 
priemones. Jis kartu r 
trūksta maisto, o vietiniai gyventojai 
atsisako paremti, slepia 
liūs. Kartu jis nurodė), kad daugelis 
banditų galėtų gyventi 1< 
muose ir tik operacij 
jeigu juos galima būtu 
mentais. Dalį tokių do 
išduoti banditams vyskt 
gonininkams, zakristijor; 
Įjažnyčios tarnams.

tvele, vis žvilg
iu a vo. Jau pu- 
esirodė. “Gal 
< mieste ir pa-

okti į vežimų 
š už aplūžusio 
Petkus.
ma eiti,—pra-

Čia jau sėdėjo

mat kokie jūs 
’ais nepražūsi.

tamsų kampų.

čius seni drau
stų jie susitiko 
metu Borisevi-

iams šelpti ko- 
buvo to paties

nus laikus. Ma
to šelpimo ko-

kratyti baimės 
baigti reikalus.

kreipėsi j Bo

besime. Va, 
sitarsime,—Bo- 
ės ir pasuko Į

us stalas linko 
stalo viduryje
ii.

-Neblogai būtų dėl šilumos,—sutiko 
lį. Jazdauskas

aliuosius mūsų

:oti Borisevičiui 
nklavimų, ryšių 
usiskundė, kad

grūdus, gyvu-

įgaliai savo na- 
iose dalyvautų, 
aprūpinti do-ku- 
)<uemntų galėtų 
pija, kaip var
ams ir kitiems

” —Pagalvosime, pagalvosime, — paža
dėjo Borisevičius. — Manim galite pasi
kliauti. Padarysiu viskų, kų galėsiu. Dėl

Radviliškis 
goninė ir 
seserų, 
tai aprūpinti modernia

Nuotraukoje: Ra

Biocheminė

maisto tiekimo pakalbėsiu su savo vys
kupijos klebonais, manau, parems ir jie 
patys, ir kitus paragins.

—Ir dar vienas prašymas, — pasakė 
Jazdauskas, bet tuo tarpu kažkas pasi
beldė į duris, ir jis kaip įgeltas pašoko 
nuo kėdės.

—Nieko, nurimkite. Čia svetimi ne
vaikščioja, — nusišypsojo Borisevičius 
ir pakilęs atidarė duris. Įėjo vyskupas 
Ramanauskas.

—O, Edvardas! Kų aš matau? Ko
kie vėjai tave atpūtė? — puolė jis prie 
Misevičiaus. Abu seniai apsikabino.

Borisevičius supažindino Ramanauskų 
su Jazdausku.

—O aš lyg nujausdamas atėjau. La
bai malonu,—spausdamas banditui ran
kų, kalbėjo- vyskupo pagalbininkas.

Po kelių nereikšmingų frazių Borise
vičius grįžo prie reikalo,

—Kokį dar prašymų tamsta minė
jai? — paklausė jis Jazdauskų.

—Čia, taip sakant, dalinai lyg; ir ma
ne liečia. Norėčiau turėti patikimų vie
tų, kur, reikalui esant, galėčiau apsigy
venti.

—Man tokia vieta taip pat pravers
tų,—išnaudojo gera progų Misevičius.

Borisevičius, kiek pagalvojęs, pasa-

Gustaitį ir kartu su nauju savo šeimi
ninku paruoš dirvų banditų veiklos su
aktyvinimui šiose apylinkėse.

Svečiai iš anapus
Kai į Žemaitijų įžengė Tarybinė Ar

mija ir aplinkiniuose kaimuose bei mies
teliuose buvo atkurta Tarybų valdžia, 
Pašilių klebonas Pranas Gustaitis vaikš
čiojo nei gyvas, nei miręs. Žlugo jo sva
jonės valdyti stambų ūkį. Nyku ir tuš
čia buvo klebonijoje, mažai žmonių besu- 
sirinkdavo į bažnyčių. Gal klebonas ir 
būtų suliesėjęs iš nuobodulio, bet kartų 
sausio naktį kažkas pabeldė į langų.

—Kas ten!—vienais apatiniais iššokęs 
iš lovos, paklausė Gustaitis.

Už lango pasigirdo kažkoks gargalia
vimas. Gerai įsiklausęs1, klebonas atsky
rė vokiškos kalbos žodžius. Nieko ne- 
galvodams, įsileido naktinį svečių.

—Gerhard Knopsle, Vokietijos kari
ninkas, — užsirekomendavo svečias ir, 
nieko nelaukdamas, paprašė jį paslėpti.

—Būkite ramus. Naktį čia niekas ne
vaikščioja, — pasakė kunigas ir nuėjo 
prikelti šeimininkės.

Greitai ant stalo atsirado užkandžiai, 
prie kurių lyg vilkas puolė reicho armi
jos atstovas.

Knopsle papasakojo, kad jis prie Kel
mės papuolęs į apsupimų ir tik atsitikti
nai pasprukęs. Prieš karų gyvenęs Drez
dene ir dirbęs kirpėju. Į armijų išėjęs 
eiliniu, o paskui už pasižymėjimų rusų 
fronte buvęs pakeltas į. karininkus.

—Taip, taip, vokiečiai dar sugrįš. Mū
sų armija nenugalima,—atsakė Knops
le į Gustaičio klausimų.

(Bus daugiau)

MARKSIZMO KELIAS
Per amžių amžius žmonės ėjo 
Tamsiais ir vingiuotais keliais, 
Ir daug iš jųjų nežinojo, 
Ko eina ir kur jie nueis.

Bet jiems beeinant skaisti saulė 
Pradėjo spindėt iš rytų 
Ir greitai apšvietė jiems kelių 
Ir taipgi ženklus rodyklių.

Ir štai ant kryžkelės stovėjo 
Rodyklė su jos užrašais, 
Ir žmonės į jų vis žiūrėjo;
Gėrėjosi žodžiais gi šitais:

“Marksizmo kelias—šviesus kelias.
Be baimės juo eikit visi!
Nes saulės šviesa ant jo žerias;
Juo einant diena bus graži.”

Jonas Juška

Aš TĖVYNĘ TIK VIENĄ TURIU
Aš tėvynę tik vienų turiu. — 
Gintarinį pajūrio smėlį 
Ir svaiginantį Baltijos mėlį, 
Ir šimtus šviesių žiburių.

Aš tėvynę tik vienų turiu.—
Ji—Gojeliai žalsvų nėrinių.
Ji—dangaus nepasiekiamas gylis, 
Ežeruosna nuskendusios pilys...

Aš tėvynę tik vienų turiu. —
Jų kaip saulę tausosiu lig karsto.
Visada švies per tūkstančius varstų 
Man šviesa jos gimtų žiburių.

Šauks, vadins ji sugrįžti namolei 
Į gimtinę, kur sesės, kur broliai, 
Kur tėvai tarp pilkų kauburių...— 
Aš tėvynę tik vienų turiu!

Jonas Visockas

Senieji Lietuvos pinigai
atsisto- 
enų, —

—Manau, galėsiu patenkinti judviejų 
prašymų, tik pirmiausia pakalbėsiu su 
savo klebonais. Rodos, patikimesnės vie
tos kaip klebonija dabar nerasi. Kokia 
tamstos nuomonė? — paklausė jis šalia 
sėdėjusi Ramanauskų.

—Pritariu. — su pastebimu pasitenki
nimu, žvilgčiodamas į Jazdauskų, atsakė 
jis.

—Daugiau prašymų neturite?
—Ne, — atsakė Jazdauskas ir 

jo atsisveikinti. — Išeisime po v
galvos mostu parodė jis į Misevičių.

Jazdauskas atsisveikino. Gatvėje bu
vo tylu. Temo. Slėpdamasis nan 
liuose. jis pasuko prie rogių. Už pus
valandžio jo pėdomis nusekė Misevičius.

Vvskupas Borisevičius savo pažadus 
išpildė. Po kelių dienų į štabų atsiuntė 
iš savo parapijonių surinktus maisto 
produktus Tirkšlių klebonas Ki 
maičių Kalvarijos klebonas Polo 
kiti Žemaitijos kunigai.

Nepraslinkus nė mėnesiui po 
čių legiono” vado pavaduotojo Jazdaus- 
ko susitikimo su Borisevičium, vyskupų 
panorėjo aplankyti pats gaujų 
Alfonsas Kubilius. Ir šį kartų 
vas ir vedlys buvo Misevičius, 
banditai išreiškė pasitikėjimų, 
nomam tarybinės santvarkos p: 
artimam Borisevičiaus draugui

Susitikimo metu Borisevičius 
bilius kalbėjosi apie banditų ve: 
aktyvinimų terorizuojant tarybi 
vų, naujakurius ir visus prijaučiančius 
tarybinei valdžiai. Taip pat buvo pla
nuojama sustiprinti antitarybir 
ei jų, organizuoti tarybinių įstaigų bei 
įmonių apiplėšimus, daužyti pie 
mimo punktus, trukdyt kaimo 
niu įstaigų veiklų.

Šio pasikalbėjimo metu Kubilius susi
tarė su Borisevičium, kad banditas Ed
vardas Misevičius bus perkelta^ iš šta
bo pas Kražių valsčiaus Pašilių

nu šešė-

ela, Že- 
nskis ir

“Žemai-

vadeiva 
palydo- 
kuriam 

kaip ži-' 
nešui ir

ir Ku- 
įklos šu
nį akty-

ę agita-

no prie- 
kultūri

klebonų

dar vienu didžiuliu pastatu, kuriame įsikūrė
Dabar čia dirba 27 gydytojai, daugiau kaip 10C 

laborator ai j a, chirurginis, elektrokardeografijos ir kiti kabine- 
‘ . aparatūra. , ; :

Radviliškio rajoninė ligoninė. . ,

rajoninė Ii- 
medicinos

Seniau nemažas lietuvių 
skaičius turėjo senų “lietu
viškų” pinigų, sakydavo, 
jog tai dar nuo “lenkme
čio.” Dabar jų pas kaimie
čius sunku rasti. Dalį jų 
išgraibstė senų monetų ko
lekcionieriai (nuzmatikai), 
kiti pateko į muziejus.

Tuo reikalu , kreipiausi į 
Paežerių, Vilkaviškio rajo
no, aštuonklases ■. mokyklos 
istorijos ir etnografijos mo
kytojų Stasį Ankevičių. Be 
kita ko jis man rašo:

“Kai dėl ‘lietuviškų pini
gų’ ir jų vertės — dar ty
rinėjama. Paežerių apylin
kėje turėtų jų rastis pa
mestų, kadangi čia sodybos 
labai senos. Timpos, grivi
na, šilingiai, tai buvo dar 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės pinigai. Jie eg
zistavo iki trečiojo Lietu
vos ir Lenkijos padalinimų 
(1795 m.). Po padalinimo, 
Suvalkijai atitekus į Prūsų 
rankas, senieji pinigai, t. y. 
paskutiniai lietuviškieji, nu
stojo vertės ir prasidėjo 
prūsiški taleriai, fenigiai. 
Vienas toks taleris mūsų 
(Paežerių) muziejuje yra. 
Jame įgraviruota: “1764— 
Fridricus Borussorum 
Rex.’

1808 m. Napoleonui Prū- 
sijų nuglėjus, Lenkija išsi
vadavo ir, prisijungusi Su- 
valkijų, sudarė Lenkų ka
ralystę (Žečpospolitą). Nuo 
tada prasidėjo zlotai, gra
šiai. Pas mus yra mokyk
lų steigimo dokumento iš
trauka. Ten minima moky
tojams algos, mokamos zlo
tais: miesto mokytojui me
tams 800 zlotų, o kaimo, —•> 
600 zl. 1812 m. žlugus Ru
sijoje Napoleono armijai, 
žlugo ir Lenkų karalystė. 
Lenkija, kartu su Suvalki
ja, atiteko Rusijai ir zlotų 
pakeitė rublis, kapeika.

Tokia maždaug Lietuvos 
pinigų raida. Žmonės, pri
pratę prie vienų pinigų, ne
greit juos pamiršta.

Apie s enuosius lietuviš
kuosius pinigus rhinima ir 
A. Kriščiukaičio - Aišbės 
(Antano iš Būgnų) knyge
lėje “Kas teisybė, tai ne me-

las.” Ten pasakyta, jog 
“timpa,” tai 18 kapeikų. 
Tačiau “timpa” atitiko tik 
skaičiui “18,” bet jos ver
tė buvo didesnė, nes “grivi
nas” atitiko maždaug 20- 
čiai kapeikų, o “šilingiai” 
buvo patys mažiausi pini
gai. Ar jie turėjo kų ben
dro su anglų “šilingu 
neaišku^

» __

Aišku viena, kad 
lietuviai turi daug šilingių 
pavardžių. Zlotus ir gra
šius pakeitus rubliais, ka
peikomis, žmonės dar ilgų 
laikų kapeikas vadino “gra
šiais”: 5 kapeikos — penk- 
grašis, 3 kapeikos—trigra
šis, etc.

Gana įdomi pinigų raidos 
istorija.

Paežerių mokyklos 
jubiliejus

Š. m. birželio mėn. 30 d. 
Paežeriai mini 100-to metų 
sukaktį nuo jų pirmosios 
mokyklos įsteigimo ir kar
tu švenčia naujos, trečio
sios, mokyklos atidarymo 
iškilmes. Tai didelė šventė! 
Jie tikisi svečių net iš Kau
no ir Vilniaus. Mokykla, tai

PATARLES 
su prieskoniais

Ir šventieji puodus kulia
Jie išleidžia šventų bulę, 
kad sukūlę 
juos netyčia
ir pamoko tuoj bažnyčių, 
kaip brangiau

parduot šukes.

Giesmė dangų pramuša
Vieni gadina dangų 

giesmėmis, 
kiti jį lopo muilo plėvėmis.

Dangus—brangus,
O manot, pragaras pigus?

Ir šventųjų negai 
j save riesti

Tik siela rūpinas dangus, 
todėl pamiršta jis nagus. 
Įsteigt patarčiau

mažų biurų, 
kuris tvarkytų manikiūrų.

Gerą turi galvą, 
tik kišenei skylėta

Gal kišenėn tų galva Įdėti ?

Dievui ateitis aiški
Tol dievu lieki 
ir ekscelencija, 
kol nevaro pensijon.

Aišku kaip vištai grūdas
Kada iš tikro grūdas geras, 
nereikalingas gaidžio 

komentaras.

Veršis didyn, 
ragai platyn 

žodžiu 
gera perspektyva. 
Galva— 
tai tik ragų dirva.

Veršiu nebliovęs 
jaučiu nebaubsi.

Remiu šių mintį atsijų,
Bet primenu matacijų.
Jei veršis balsų ir praranda,
vis tiek linkiu jam

storo sprando.

Auksu pakaustyta kiaulė 
žirgą atstoja

O jeigu rimtos bus 
lenktynės, 

tai net atjosi pirmutinis.

Belgai sudarė 
naujų valdžių
Briuselis. — Belgijoje su

daryta nauja koalicinė ka
talikų ir socialistų valdžia. 
Premjeras yra katalikas Ga- 
stonas Eeiskensas, 63 metų 
amžiaus ekonomistas. Nau
joji valdžia sudaryta po net 
keturių mėnesių krizės. Vy
riausia krizės priežastis: 
nesutikimai tarp prancūziš
kai kalbančių valonų, kurie 
sudaro krašto gyventojų 
mažumų, bet jį dominuoja 
ekonominiai ir kultūriniai, 
ir flemiškai-olandiškai kal
bančių flamandų, gyventojų 
daugumos.?

New Yorkas. — Numato
ma, kad šimtai Amerikos 
jaunuolių vyks į tarptauti
nį jaunimo festivalį, kuris 
liepos 29 atsidarys Sofijoje, 
Bulgarijoje. Festivalyje da
lyvaus apie 20,000 jaunuolių 
iš viso pasaulio. i

Mokytojas Juozas Gružinskas 

jų viso kultūrinio gyvenimo 
centras. Jie džiaugiasi Kau
ne suradę fotografijų (da
rytų daugiau nei prieš 100 
metų) jų mokyklos pirmo
jo mokytojo, Juozo Gru- 
žinsko-Grudzinskio. Jis bu
vo ir d-ro Vinco Kudirkos 
mokytojas. Gružinskas dar 
buvo nelankęs Veiverių Mo
kytojų seminarijos, nes ta 
pradėjo veikti tik 1866 m. 
Vėliau J. Gružinskas dirbo 
Vištyčio valsčiaus sekreto
riumi; ten ir mirė.

Šia proga sveikiname vi
sus paežeriečius, ypatingai 
jų mokyklos kolektyvų, ir 
linkime jiems laimingai tęs
ti liaudies švietimo darbų!

Dr. A. Petriką

Negirk dienos be vakaro 
Vis tiek nepailgės diena, 
net iš pat ryto giriama.

Gerą amatą įgausi, 
visą amžių ponausi

Geriausias amatas—
žmogus:

jis nuostolingas ir sunkus.

Kas pirmiau, 
tam daugiau

Jei tik dėl to lenktynės, 
ateisiu paskutinis.

. Lazda turi du galu
Kol nevėlu, 
patirk abu galu.
Iš vieno galo niekados 
dar nieks nevertino lazdos.

Ir

Išgyrė, iškėlė 
kaip šunį ant girnų 

pasodino
prie tuščio svirno.

Vytautas Karalius

ROCHESTER, N. Y.
MIRĖ

Genrūta Labeikiene
Reiškiame nuoširdžių užuojautą jos dukrai Onai

ir žentui Selvestrui Baganskams, jos sesutei Sofijai
Strolienei ir visiems giminėms ir draugams. Linkime
ištvermės liūdesio valandomis:

A. M. Arlauskai (Orlen) 0. Vilimaitienė
K. Žemaitienė F. J. Konteniai
A. Usavičienė N. Baltakienė
P. O. Malinauskai J. H. Stanley
A. L. Bekešiai P. Barzdaitienė
M. Žemaitienė F. O. Griciai
J. O. Polskiai E. Čereškienė
R. Barauskas G. Daukas
J. Totorius O. žagis
S. Gendrėnas H. Velikis
V. Bullienė O. Galinat
P. K. Anderson S. Sasna
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Amerikos lietuvių šimtmetis
giausia “saliu n i n i n k a i / ’
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Tur būt, neatsiras lietu
vio, negirdėjusio žodžio 
“emigracija”. Anksčiau bu
vo tvirtinama, kad net treč
dalis lietuvių gyvena t
nuo Lietuvos. Dabar ši pi 
porcija, žinoma, pasikeit 
si.

Šiemet Jungtinių Ame 
kos Valstijų lietuviai m 
reikšmingą sukaktį — 1 
metų nuo to laiko, kai L 
tuvos varguolių būrys įže 
gė į Naująjį Pasaulį, 
prantama, emigravimas 
imigravimas — ištisas p 
cesas, kurį vargu ar galijna 
riboti vieneriais metais. Dėt 
faktas lieka faktu, kad 1£ 68 
m. į JAV atvyko didesne 
nei kada anksčiau Lietux 
išeivių grupė.

Emigracijos ir imigra 
jos eigą rodo statistic 
Tiesa, ji nėra visai pilna 
tiksli. Emigracija vertii 
ma skirtingai. Aušrininkai 
ir varpininkai, pavyzdžiui, 
smerkė ją, laikė “tautos ne
laime,” nes ji mažino ' 
tuvių skaičių gimtinė; 
silpnino tautos galią, 
pažiūra atsispindi ir J. 
mo-Vaižganto 1912 m. 
leistoje knygelėje “Ten 
ra, kur mūsų nėra, arba he- 
apleiskime tėvynės.”

Nacionalinio judėjimo \ 
kėjai stengėsi suburti kovai 
prieš carizmą visą lietuvių 
tautą. Tačiau, susikūrus 
buržuazinei Lietuvos vals
tybei, senoji teorija, k 
emigracija yra “tautos E 
gybė,” buvo atmesta “k^ip 
pasenusi ir vienpusišk 
P. Ruseckas emigraciją n 
gi laikė “tautos sveikatin
gumo, rutuliavimosi požy
miu” (“Užsienio lietuviai,” 
Kaunas, 1934 m.). K. Pa 
tas plačiai žinomoje knygo
je “Baltijos respublikų poli
tinė geografija” teigė 1 
besiruošią emigruoti — 
“valstybei pavojinga spro 
tamoji medžiaga.” Organi
zuotai emigracijai pritarė 
ir kiti buržuaziniai vei 
jai: F. Kemėšis, R. Skipi 
T. Daukantas.
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Buržuainiai istorikai Jiū- 
ri į emigraciją kaip į 
prastą žmonių persike! 
iš kontinento į kontineihtą, 
matydami čia vien žmogaus 
valios ir noro pasireiškimą. 
Tikrosios gi priežastys 
ka šešėlyje.

Lietuvos emigracija 
tampa su “ 
imigracija. “Senąją” 
“naujosios” skiria XIX 
žiaus aštuoniasdešimti 
metai. Tuomet vietoje 
grantų iš Š. ir Vakarų, 
ropos ėmė plaukti Ryti 
Pietų Europos gyventojai 
(lietuviai lenkai, italai 
kt.). Spartus pramonės 
girnas Amerikoje pareikala
vo darbo jėgos, kurią 
tik ir galėjo teikti mi 
kraštai, 
nesugebėjo! sutalpinti la 
darbo rankų, jų perteklius 
negalėjo pasilikti ir kaime.
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Lietuvos mičstai 
isvų
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Yra žinoma, kad 188C 
m. iš Rusijos į JAV atvyko 
daugiau kaip 3 milij 
imigrantų. Iš jų 43.8 proc. 
—žydų, 27 proc. — lenkų, 
9.£ proc.—lietuvių, 4.4 proc. 
rusų.

Iš Iš Europos tautų
giausia savo gimtąjį kraš
tą palikdavo airiai. Po jų 
sekė lietuviai. Lietuvių kė- 
limasis į JAV, prasidėjęs 
XIX amžiaus viduryje 
vo intensyvus iki pat 
mojo pasaulinio karo, 
pasibaigus, JAV valdžia 
įstatymais privėrė duris

bu- 
pir- 
Jam

išeiviams iš Europos.
Sunku nustatyti, kiek lie

tuvių atvyko į JAV XIX 
amžiaus antroje pusėje, ka
dangi pirmieji ateiviai bu
vo žymimi lenkais arba ru
sais. Tik nuo 1910 m. pra
dėta atskirai registruoti 
lietuvius. Manoma, kad 
1868-1899 m. į Ameriką at
vyko apie 50,000 lietuvių. 
Per sekančius 15 metų lie
tuvių, emigravusių į JAV, 
pagausėjo daugiau kaip 5 
kartus. 1899-1914 m. į JAV 
atvyko 252,549 lietuviai; 
vyrų dvigubai daugiau, nei 
moterų. Panašūs duome
nys ir carinės administra
cijos dokumentuose.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų statistika nurodo ma
žiau lietuvių, tačiau iš ofi
cialių duomenų matyti kai 
kurie lietuvių įsikūrimo 
Amerikoje dėsningumai. 
1910 m. JAV gyveno 207,- 
823 lietuviai, iš jų 140,963 
buvo gimę svetur, 1920 m. 
gyveno 386,600, kurių buvo 
gimę svetur 193,606.

JAV lietuviai 1930 metais 
sudarė 1.1 procento visų 
šios valstybės svetimtau
čių. Kai kurie buržuaziniai 
autoritetai lietuvių skaičių 
didino iki 650-800 tūkstan
čių ir netgi vieno milijono 
žmonių. Tačiau tam nėra 
rimtesnio pagrindo.

Po antrojo pasaulinio ka
ro į JAV atvyko apie 30 
tūkstančių lietuvių. Tai — 
žmonės, kurie, karo metais 
dėl įavirių priežasčių apsi
traukė į Vokietiją arba 
prievarta atsidūrė joje, o iš 
čia pateko į JAV. Tad šiuo 
metu Jungtinėse Valstijose 
gyvena daugiau kaip 400 
tūkstančių lietuvių.

Iki pirmojo pasaulinio 
karo lietuviai daugiausia 
spietėsi šiaurės rytų valsti
jose, Atlanto vandenyno 
pakrantėje. 1930 m. dau
giausia lietuvių buvo Pen
silvanijos, Ilinojaus, Masa- 
čiuseto ir Niujorko valsti
jose. Šiose keturiose vals
tijose susibūrė beveik 70% 
višų JAV lietuvių. Ne vel
tui amžininkai juokais Či
kagą vadino lietuviškiausių 
miestu pasaulyje ,nes dvi
dešimtaisiais metais ten lie
tuvių gyveno daugiau, ne
gu tuometinėje lai k i n o j e 
sosinėje Kaune. Žymi lietu
vių kolonija buvo Niujor
ke —daugiau kaip 31 tūks
tantis. Filadelfijoje, Bos
tone, Klivelende gyveno nuo 
10 iki 15 tūkstančių. Po 
antrojo pasaulinio karo lie
tuviai labiau išsisklaidė po 
visas valstijas.

Didžioji lietuvių imigran
tų dalis apsigyveno mies
tuose ir virto darbininkais. 
1930 m. duomenimis JAV 
miestuose spietėsi apie 90 % 
visų lietuvių. Jie kūrėsi 
stambiaus i u o s e pramonės 
centruose, kur buvo reika
lingos stiprios, darbo nebi
jančios rankos, kur buvo 
galima greičiausiai parduo
ti savo darbo jėgą. Šis 
vaizdas pastaruoju metu 
pasikeitė. Mat, dalis Ame
rikoje gimusio jaunimo tu
rėjo progos baigti mokslus. 
Antra vertus, pokario me
tais iš Vokietijos į JAV at
sikėlusių lietuvių tarpe bu
vo ir tam tikra dalis inte
ligentų.

Nors pagrindinę lietuvių 
imigrantų dalį sudarė dar
bininkai, tačiau dar XIX 
amžiaus paboigo je ėmė 
rastis ir smulkiosios buržu
azijos atstovų —tai dau-

“graboriai” ir kiti 
smulkiojo kapitalo 
stovai. Vienas kitas “biz 
nierius” sugebėdavo prasi
mušti.

Pirimeji Lietuyos emi
grantai sunkiai p 
prie Amerikos 
sąlygų. JAV lietuviai at
kakliai priešinosi 
nimui. 1930 m. iš 
atvykusių lietuvių 
45 proc. buvo priėmę Ame
rikos pilietybę. Tuo tarpu 
įsipilietinusių šve 
apie 73 proc., 
giau kaip pusė ir 
staruo j u metu as 
žymiai spartės n ė, negu 
negu prieš kelis dešimtme
čius. Tačiau ir 
Amerikos lietuviai 
vo spaudą, draugijas, orga
nizacijas.
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Nuo XIX amžiaus pabai
gos prasidėjo išeivijos po- 
litinis-ideol o g i n i s skaidy
masis. (Plačiau apie jį ra
šyta praeitais meiais “GK” 
40 numeryje.) Šiuo metu
išeivija irgi nėra vienalytė. 
Didžiulis pažiūrų margu
mynas —nuo pažangių iki
reakcingų. Išsamiau apie
tai pakalbėsime kita proga.

in ė d a m i 
visuome- 

s drauge 
savo tau

tiečius, kurie Visais laikais 
nuoširdžiai rūpinosi savo tė- 

džiaugėsi 
elojosi dėl 
eivijos ir

Šiais metais, m 
Amerikos lietuvių 
nės šimtmetį, me; 
gerbiame tuos

vynės gyvenimu, 
jos laimėjimais, si 
jos nesėkmių. Iš 
gimtinės ryšiai — štai tas 
gyvybės šaltinis, 
laiko tautos kami 
atšakų bendrumą 
nacionalines tradi

kuris vpa- 
ieno ir jos 
, stiprina 
ci j as.

Mokytojų unija 
remia Reutherį

Washingtonas. — Ameri
kos Mokytojų federacijos 
(American Federation of 
Teachers) prezidentas Ch. 
Cogenas sako, kad ši unija 
remia auto darbininkų 
(UAW) lyderio Walterio 
Reutherio nusistatymą. Re
ti theris reikalauja, kad bū
tų sušaukta neeilinė AFL- 
CIO konferencija, kurioje 
būtų pagrindiniai diskusuo- 
ta unijų tolimesnio organi
zavimo ir augimo proble
ma. Kaip žinoma, UAW nu
stojo mokėti mokesčius į 
bendrą AFL-CIO fondą ir 
tapo suspenduota, nors dar 
neišmesta iš AFL-CIO.

Kodėl saulė šviesi ir karšta? Įdomus paminklas
(Specialiai “Laisvei”)

Nuo neatmenamų laikų 
Saulė šviečia ir šildo. Su. ja 
mes taip apsipratę, kad nei 
kiek neabejojame, jog ji 
kiekvieną rytą užtekės ir 
bus vis tokia pat, kaip bu
vusi praėjusias dienas, pra
ėjusius metus.

Iš kur gi imasi ta Saulės 
šviesa ir karštis, kad per 
daugelį nebe tūkstančių, bet 
milijonų ir net milijardų 
metų ji vis neišsenka? Ar 
nerodo mūsų patirtis, kad 
šviesai ir šilumai reikalin
gas šaltinis? Antai, elektros 
lempa dega tol, kol įjungta 
į elžktros tinklą, kuris elek
trą įgauna iš elektrinių; ži
balinė lempa dega ir šildo, 
kol išdega žibalas; krosnį 
reikia įkaitinti degančiomis 
malkomis ar anglimi.

Tai kodėl gi Saulės šviesa 
ir šiluma neišsenka?

Šis klausimas darosi vis 
labiau pagrįstas, kai atsi
mename koks Saulės nuoto
lis, kiek daug energijos ji 
duoda. Taigi iki Saulės dau
giau kaip 90 milijonų mylių 
(beveik pusantro šimto 
milijonų kilometrų). Ji 
spinduliuoja į visas pu
ses,. ir didumas jos šviesos 
bei šilumos nueina niekais 
berybėse Visatos erdvėse. 
Iš dviejų milijardų jos ener
gijos dalių Žemei tenka tik 
viena dalis. Jei visus Saulės 
spindul i u s paskleidžiamus 
per metus, įvertintume dvi
dešimt milijonų dolerių,t tai 
Žemei tektų tik'Už vieną 
centą. Ir to mažmožio pa
kanka visai Žemei apšviesti 
ir sušildyti!

Saulė yra iš tikrųjų beveik 
neišsenkamas spindulia
vimo šaltinis pirmiausia dėl 
to, kad ji milžiniškai' didelė. 
Jei per Saulės vidurį eitų 
kiaurai jos tunelis, tai jo il
gumas būtų beveik 900 tūk
stančių mylių (beveik mili
jonas ir keturi šimtai tūk
stančių kilometrų)! Jei bū
tų tokios lėkštinės svars
tyklės, kurių vienoje pusėje 
padėtume .Saulę, tai jai ats
verti kitoje pūslėje reikėtų 
padėti 330,000 Žemių!

Tokia ji didelė! Ir vis dėl
to, jei Saulė būtų paprastas 
degantis rutulys, sudėtas 
kad ir iš gryno akmens an
glies ir degimui deguonies, 
tai ji seniai seniai būtų jau 
sudegusi.'

Saulė nėra paprastai de
gantis rutulys. Jos gelmėse

per s i d i r b a vadinamosios 
vandenilio dujos į helio du
jas. Tam reikalui be kita ko 
reikalinga nepaprastai auk
šta temperatūra, matuoja
ma milijonais laipsnių.

Tai, kas vyksta Saulės 
gelmėse, nedideliu mastu 
mokslininkai moka tuo tar
pu padaryti tik vandenili
nėse, arba termobranduoli
nėse, bombose. Girdėjome 
apie baisią jų griaunamąją 
galią! Ateis laikas, kai van
denilio perdirbimą išmoksi
me atlikti elektrinėse, tuo
met turėsime begales ener
gijos, kuri galės pakeisti 
malkas, anglį, naftą ir ki
tas dabar deginamas me
džiagas.

Saulė turi be galo dide
lius vandenilio išteklius, to
dėl ji galės šviesti ir šildy
ti tokia pat galia kaip da
bar dar daugelį milijardų 
metų. Taigi nėra pavojaus, 
kad Saulė galėtų užgesti ir 
nulemti mūsų ateitį šalčio 
pražūčiai.

Antanas Juška 
astronomas

Worcester, Mass.
Nau ją, kapą supylus

Mirtis užgesindama Juo
zo Kižio gyvybę, išskirda- 
ma jį iš. gyvųjų eilių, pali- 
ko žymią tuštumą pažan
giųjų gretose. Tikėjomės, su 
juomi kartu dar veikti, ben
dradarbiauti keliolika metų, 
nes jis buvo peržengęs tik 
60-tą dešimtį savo amžiaus 
metų.

Juozas gimęs Suvalkijoje, 
Juodaraiščio apylinkėje, tė
vų tapo atvežtas į šią šalį 
ankstyvoje jaunystėje, į 
Pennsylvania valstiją. Pa
būgus' anglies kasyklų vieš
patystėje gyvenimo, šeima 
prieš 50 metų atvyko ir pa
stoviai apsigyveno Worces- 
teryje.

Nuo pat atvykimo Kižių 
šeima įsijungė į pažangias 
organizacijas — jų veiklom 
Buvo nuoširdūs, uolūs me
nininkai, Aido choro nariai, 
darbuotojai. Vilties kapuose 
ilsisi Juozo tėveliai, mirusi 
jaunutė dukrelė, prieš tre
jus metus mirusi jo žmona 
Marijona, o dabar mirtis, 
ankstyvai pakirsdama Juo
zo gyvybę, padidino Kižių 
šeimos kapų skaičių.

Daugelis Amerikos lietu
vių yra buvę mūsų šalies 
sostinėje, Vašingtone, ir ten 
matę pirmajam Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezi
dentui, Jurgiui Vašingto- 
nui, pagerbti pastatytą 
obelisko formos paminklą. 
Tai nuostabus kūrinys, su 
kuriuo verta bent apičiupai 
susipažinti.

Balto marmuro obeliskas 
yra suvirš 555 pėdų aukš
čio, iš kurio observatorinės 
platformos matyti kalnai, 
esą už 60 mylių. Pamink
las pradėtas statyti 1848 
metais, kai šalies preziden
tu buvo James Polkas. Še- 
šerių metų laikotarpiu da- 
sivaryta tik iki 107 pėdų 
aukščio ir sustota: Civili
nis karas ir pinigų stoka— 
darbą sulaikė. Jis baig
tas statyti tik 1885 m., pre
zidentaujant James A. Ar- 
thurui.

Matuodami paminklui pa
matus, inžinieriai susidūrė 
su daugeliu keblumų. Tris
dešimties akrų pieva-par- 
kas, kurio viduryje stovi 
kalbamasis paminklas, buvo 
šlapia pelkė, kurią reikėjo 
nusausinti ir išpilti žemė
mis, iškastomis iš ruošia
mo uosto prie Potomako 
upės. Ant molienos ir smė
lėto grunto pastatytas 50- 
ties pėdų pločio keturkam
pis granito pagrindas ėmė 
slūgti; teko jo apačią ketu

ris kartus praplėsti, pagi
linti ir betono kolumnomi^ 
sustiprinti. Pagrindas da? , 
bar sveria 36,912 tonų. Pa-<* 
minklo smaigalys — pira
midonas — užbaigia viršų.

Paminklo vidus tuščias. 
Jo sienos, apačioje, 15-kos 
pėdų storio, o viršuje—18- 
kos colių. Visas paminklas 
sveria 81,120 tonų. Pasta
tymas atsiėjo $1,300,000. 
Viduje įruoštas modernus 
ele k t r i n i s keltuvas-lif tas, 
kuris vienu kartu gali pa
imti 40 žmonių, iškilti ir su
grįžti į penkias minutes. 
Kas netingi, ir turi sveika
tos, gali pats užkopti 898 
žingsnių granito laiptais, 
įtaisytais viduje.

Paminklą kasmet atlanko 
apie du milijonai žmonių. 
Tai labiausiai mėgiama tu
ristų vieta Vašingtone/ 
Lankytojai už šį malonumą 
turi užsimokėti. 'S

Daug paukščių, skraidy
dami naktimis, atsitrenkę į 
paminklą, užsimuša. Kai 
kada ir žmonės nuo obser
vatorinės platformės nušo
ka; ypatingai po 1929 me
tų ekonominio kracho - ne
darbo jų skaičius buvo ne
mažas.

Jokios memorialines len
tos prie paminklo nėra, tik 
viename šone lotiniškai įra
šyta viena frazė: “Lauš 
Deo” (“Garbė dievui”).

A. Petriką

Mirus

Juozui Kižiui
Worcester, Mass.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku
siai šeimai: dukroms Helenai ir Juozefinai ir jų 
šeimoms; sesutei Onai ir jos šeimai, broliui Anta- i 
nui ir jo šeimai, artimiesiems ir draugams.

A. B. Kuliešiai
J. J. Demikiai
J. O. Špakauskai
A. M. Sukackai
J. K. Sabaliauskai
J. U. Jaskevičiai
F. P. Pebkauskai
J. H. Raulušaičiai
F. M. Petkūnai
D. B. Žemeikiai
V. K. Žitkai
A. Vasilienė

Šeimos draugė
M. Šiupėnienė
M. Green
O. Margienė
B. Kukauskas
B. Bernotienė
H. Žilinskienė
V. Pačėsas
L. Ausiejienė
A. Motiejaitienė
J. M. Petkūnai
J. O. Dirveliai

Išplauktam į mares. —B. Aleknavičiaus nuotr. »

Jo sesutė Ona, brolis An
tanas, dukra Juozafina su! 
šeimomis išsklidę jo plačią 
šalį. Maloniam Kižių šeimos 
prisiminimui Worcesteryje 
liko tik dukra Helena su 
šeima, buvusi Aido choro 
pianistė.
Pasigendam netekę Juozo
Per dešimtmečius Juozas 

buvo sekretoriumi Lietuvių 
Darbininkų klubo, Apšvie- 
tos bendrovės, ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų broliškos 
draugijos. Dabar šias svar
bias pareigas perėmė M. O. 
Sukackienė. Visais reikalais 
kreiptis šiuo adresu:

Marijona Sukackienė 
18 Hillside St.

Worcester, Mass. 01610
M. S.

Washingtonas. — Federa
linė valdžia traukia atsako
mybėn aštuonias Alabamos 
valstijines agentūras, ku
rioj diskriminuoja prieš ne
grus. Tarp tų agentūrų 
randasi Alabamos valstijos 
Industrinių santykių agen
tūra, Pensijų agentūra. Tos 
ir penkios kitos agentūros, 
sako kaltinimas, retai sam
do negrus, nors jie ir kva
lifikuoti tarnybai.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Petrui Mainioniui
Reiškiame užuojautą jo mylimai žmonai 

Vincei, sūnui Petrui, taipgi trims sūnėnams — 
Antanui, Stasiui ir Ignui Mainioniams ir jų šei- - 
moms, gyvenantiems Webster, N. Y. Seselei 
Onai V. Kunienei ir jos šeimai, gyvenantiems 
Cleveland, Ohio. Broliui Ignui Mainioniui ir jo 
šeimai, dviem sesutėms ir jų šeimoms, gyve
nantiems Tarybų Lietuvoje, ir giminėms, arti
miesiems ir draugams.

A. H. Pagiegalai
E. Strolienė
S. Vaineikis
O. Dišienė
T. Bagdonienė
J. I. Slesuraičiaį 
L Vežis
H. Vežienė
U. Šimoliūnienė
K. Stanulis
J. Žemaitis
A. Žemaitienė
A. Maldaikienė
J. Vaicekauskas
K. Vaicekauskienė
A. Kumpąn
Z. Zdanevičienė
V. A. Kazėnai
M. Ukuleutitė
M. Sądauskienė

A. Chamo
A. Judikaitis
N. Judikaitienė
J. Krasauskas
P. Juozapaitienė 
P. N. Mačiukai
P. Mikalajūnas 
Endwell Bakery 
A. Amacher
A. Žolynas
P. Jasilionienė
O. Wellus
J. M. Kazlauskai
J. O. Kireiliai
I. M. Luzinai 
L. Mainionienė 
H. Žukienė
J. M. Lynn 
J. N. Stroliai



Penktadienis, Birželio (June) 21, 1968 5 pusi.

Dailininkas A. Samuolis
Palyginti neseniai mer 

‘ mėgėjai, Lietuvos visuomę- 
r>nė susilaukė puikaus leic 

nio — “Vagos” leidykla i 
leido dailininko Antano S 
m u o 1 i o (Samulevičiauš) 
darbų aplanką. Įžanginis 
žodis, jo santraukos rus 
anglų, prancūzų, vokieč 
kalbomis leidžia susipažin 
su šito dailininko kury b; 
kitų kraštų dailės mėgė

jams. t
Žinoma, teigti, jog iki š o 

aplanko pasirodymo A. Sa
muolis nebuvo plačiai žino
mas — neteisinga. Dar A. 
Samuoliui gyvam esant, ; 
darbus aukštai vertino dai
lininkai J. Vienožinskis, A. 
Gudaitis, o rašytojas Pet
ras Cvirka savo straipsny i e 
“Apie dailininkus,” kuriame 
daug karčių žodžių pasaky-

.0

a-

U 
ti
•a

ta apie anų laikų meną, p 
stebėjo, jog Lietuvos daiL 
ateitį jis matąs tik Samu 
lio, Mikėno, Gudaičio da 
buose. Tikrai stebėtina, k 
kie pranašiški buvo didži 
jo rašytojo žodžiai!

1966 metais įvykusi A. 
Samuolio darbų paroda s 
kėlė milžinišką susidomėt 
mą. Nebuvo laikraščio ar 
žurnalo, kurio skiltyse apie 
A. Samuolį nepasisaky;ų 
dailininkai, meno kritikai, 
eiliniai žiūrovai.

... 1936-37 metais, dži 3- 
vos kankinamas dailininkas 
gydosi A. Panemunės sana
torijoje. Tuo metu, nesant 
jokių vaistų šiai ligai išgy
dyti, ieškota būdų bent A. 
Samuolio gyvybei palaiky
ti. Vykti į užsienį stigo J 
nigy, o 1 
vo bejėgiai. Iš daugelio Li 
tu vos kampelių buvo pasi-

* rinktas netoli Jonavos esan
tis Priaulių kaimelis. 19 
metais dailininko bro

•a- 
ės 
D-

o-
j-

ti į uzsienj stigo pi- 
vietos gydytojai bu- 

e-

38 
is 

Vaclovas pirko čia šiauca- 
stogę lūšną, smėlynais ap
suptą. Tik artimieji žilo
jo, kam jam šis smėlio ga
balas... Sausas, gaivinan
tis pušyno oras — štai vie
nintelis vaistas ligos iš; >e-

kintai dailininko krūtinei. 
Taip Priaulių kaime apsi
gyveno dailininkas... Sun
ku čia buvo. Patiems teko 
tvarkyti aplinką, baigian
čius griūti trobesius. Daug 
prakaito sugėrė senas smė
lis, kol aplink namą ėmė 
stiebtis mažos eglaitės, lie
sos obelaitės.

Apsigyveno čia ir daili
ninko motina. Vis tikėtasi, 
kad jo sveikata pradės tai
sytis. Ilgus metus taupytas 
lėšas įsiurbė šis geltonas 
smėlis, kaip ir šimtus kibi
rų vandens, jaunam sodui 
gaivinti.

Tačiau Priaulių pušys bu
vo bejėgės... Gydytojai ra
gino vykti į Šveicariją — 
vienintelę tais laikais šalį, 
kur buvo bandoma, ir kar
tais sėkmingai, apgydyti 
džiovą. Ir A. Samuolis, 
Dailininkų sąjungai ir bro
liui padedant, išvyksta į 
kalnų šalį. Kas žino, gal 
dailininkui ir būtų pavykę 
ten sveikatą palopyti, bet 
kilo karas... Nei pinigų, 
nei siuntinių į Šveicariją 
siųsti nebuvo galima. Vie
nišas dailininkas, neturįs 
kuo užsimokėti už gydymą, 
perkeliamas į beturčių prie
glaudą. Ten jis 1942 metais 
ir miršta.

Samuolio sodyba Priau
lių kaime ir dabar išliko to
kia, kokia buvus.

Dabar Samuolio sodybo
je dažnai gali sutikti daili
ninkus, rašytojus, žurnalis
tus. Ir ne tik iš Lietuvos... 
Apsilanko čia ir A. Samuo
lio bičiuliai. Kelias vasa
ras čia praleido žinomas 
akvartelistas Č. Kontrimas. 
Jis tapė Jonavos apylinkes, 
o kelias akvareles (“Sa
muolio sodyba”, “Sodybos 
kiemas”) paskyrė busima
jam A. Samuolio muziejui. 
Kaip kad prieš kelis metus 
Druskininkuose atsivėrė M. 
K. Čiurlionio muziejaus du
rys, taip Priauliuose įsi
kurs A. Samuolio muziejus.

Raimundas Samulevičius

Angola išsivad avimo kovos ugnyj
Beveik prieš penkis ši 

tus metų prie Afrikos kra 
tų, Kongo upės žiotyse, pa
sirodė pirmosios portug 
karavelės, kurios a t n e 
vergovę milijonams An 
los gyventojų.

Jau seniai čia vyksta 
kakli kova prieš okup 
tus. 
kova buvo stichinė, 

< kreipta prieš atskirus 
lonijinio pavergimo reiški
nius. Šalyje nebuvo masįnės 
politinės organizacijos, vie
nijančios visus patriotus.

1956 metų gruodžio mėne
sį tokia organizacija atsi
rado: buvo sukurta Na 
nalinio judėjimo už Ar 
los išsivadavimą partjija. 
Išreikšdama giliausius 1 
dies troškimus, ji ryžtingai 
pareikalavo suteikti šaliai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Portugališkieji Salazaro 
fašistai atsakė žiauric 
masinėmis repre s i j o n 
patriotų suėmimais ir bur- 
ties bausmėmis, barb 
kais viduramžiškais kahki- 
nimais. Tada Liaudies judė
jimo už Angolos išsivadavi
mą partija nutarė pradėti 
ginkluotą kovą.

1961 metų pradžioje [pat
riotai atakavo kalėjimus 
šalies sostinėje Luarn 
Tai buvo šūkis sukilti

T sukilimas per trumpą laiką 
apėmė visą šiaurinę Aago- 

. Los dalį.
' rNuo to laiko praėjo
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kolonizatorius tap 
liaudine išsivadu.oį 
kova. Liaudies judėjimo už 
Angolos išsivadavimą šta
bas atlieka Laikinosios re
voliucinės vyriausybės funk
cijas.

Kovojanti Angolą jau se
niai būtų nusimeti^’ 
nizatorių jungą, je 
tugalijos nepalaikytų JAV, 
VFR, Belgijos imperialis
tai, Pietų Afrikos 
likos ir Pietų Rodė 
dovai. Visos šios šalys tei
kia Salazaro fašis 
dėlę materialinę i 
pagalba.

V. Leb

isi kolo- 
igu Por-

Respub- 
zijos va

;tams dl
l’ karinę

edevas

Lietuvos meni 
koncertą

Įvyks penktadiehį, birže
lio 28 d., Montreaįyje, Pla
teau Salėje (Lafontain Par
ke).

Programoje: VilniausFil 
harmonijos Kamerinis Or
kestras, vad. Saulius Son
deckis ; Konser vatori j os 
Liaudies Instrumentų Or
kestras, vad. Pranas Tamo
šaitis; Vilniaus Operos ir 
Baleto Teatro solistas, Ed
vardas Kaniava. Pradžia 8 
v. v. Įėjimas $3.
viams $1.50. Kviečia: D.L. 
K. Vytauto Nepriklauso
mas Klubas.

Mokslei-

Iš anksto bilietus galima 
įsigyti: DLK Vytauto Nep.
Klube, 2159-61 S 
ne St., E., Montreal. 
522-2353.

P. Adamonio Ap< 
Įstaigoje, 3907-A R
Blvd., Montreal.
3445.

t. Cathe-
Tel:

draudos 
Rosemont 

Tel. 722-
(47-48)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

Methuen, Mass.
Apie moterų stalą

Birželio 16 d. Maple Par
ke įvyko Naujosios Anglijos 
organizacijų apskričių pik
nikas. Moterys turėjo jame 
specialų stalą, ant kurio bu
vo visokių namie gamintų 
skanių valgių ir gėrimų.

Dirbo prie stalo E!. Rep
šienė, Julia Rainardienė ir 
Afemija Kodienė.

Valgių ir gėrimų aukoto
jai: J. Rainardienė — lok- 
šininį kugelį; M. Kazlaus
kienė iš Haverhillio — 2 na
mie iškeptus pyragus; A. 
Račkauskienė — 4 tuzinus 
kiaušinių, pajų ir tortą; J. 
A. Rodžiai — didelę stiklinę 
namie raugintų agurkų ir 
sūrį; B. Chuberkienė su S. 
Šukiene—5 svarus varškės, 
sumaišytos su pine apples; 
Olga Graham — 3 kepalus 
duonos su r a z i n k o m i s ; 
Worcesterio LLD 11 kp. — 
svarą juodos duonos su ra- 
zinkomis, du sūrelius ir sva
rą varškės; L. Trakimavi- 
čienė — pyragą ir galvą sa
lotų; N. Grybienė — kepalą 
duonos ir svarą varškės; 
Montello Moterų Klubas — 
sūrį, duoną ir 2 pyragus; 
K. Karvelienė — didelį py
ragą; Ona Večkienė — tor
tą; E. Repšienė — 4 kvor
tas maslionkų, 1 kvortą pie
no ir 2 butelius pine apple 
sunkos, taipgi popierinius 
puodukus, napkinus ir 
šakutes.

Pinigais moterų saalui 
aukojo: Cambridge moterų 
kuopa — $10, per K. Kviet
imas; po $5 — T. Netikai; 
J. M. Milvidai ir K. Kaz
lauskienė; po $2 — S. Pen- 
kauskienė, M. Uždavinis, E. 
Likienė, H. Tamošauskienė; 
po $1—A. Shųpetris, L. Plu
tienė ir M. Winzlow.

Viso moterų stalas davė

Taipgi moterys turės sta
lą ir “Laisvės” piknike bir
želio 30 d. Ramovos Parke. 
Man jau sakė M. Kazlaus
kienė: “Aš iškepsiu 3 di
delius pyragus.” O jos py
ragai labai skanūs. E. Chu- 
berkienė su S. Šukiene sa
kė: “Mes aukosime kumpį 
ir butelį degtinės.” J. |Rai- 
nardienė ir K. Kazlauskie
nė važiuodamos namo pla
navo, kaip skaniai apkepin
ti kumpį, kurį jos abi pirks. 
L. Plutienė su P. Žukaus
kiene iškeps tortą ir nu
pirks butelį degtinės. Žmo
nės pasigenda kugelių, ku
riuos draugės iškepa gra
žius gelsvus.

Elzb. Repšienė

Oakville, Conn.
Turėsime gražią sueigą 

birželio 23 d. Sueiga po at
viru dangum; gražiame so
delyje, 18 Wagon Wheel, 
Oakville. Beveik visiems 
Connecticut valstijos lietu
viams, kurie lanko pikni
kus, žinoma vieta, nes per 
daug metų piknikai ten 
vyksta. Taipgi daugeliui ži
noma, kad nuo saulutės kai
tros yra kur pasislėpti.

Taigi įsitėmykite dieną ir 
vietą, ir būkite iš arti ir 
toli, nes likęs pelnas yra 
skiriamas geriems tikslams.

Teko kalbėtis su gaspadi- 
nėmis, kurios iš savo pusės 
yra pasiruošusios pateikti 
šaunius pietus. Daugeliui 
žinoma, kad oakvillietės ir 
waterburietes — geros gas
padinės. Jos visada paruo
šia gerus pietus. Taipgi jos 
man priminė, kad nesivė- 
luoti. Būkite skirtu laiku. 
Pietūs bus duodami pirmą 
valandą.

Taigi būkime geri, pribū
kime laiku ir praleisime 
pusdienę tyrame ore su 
draugais waterburieciais ir 
oakvilliečiais

BROC KTON -MONTELLO, MASS

Šią sueigą ruošia LDS 31 
kp. ir Waterburio LLD 28 
kp. bendrai. Iki pasimaty
mo. ' ! ■

Help Wanted Male

J. Strižauskas

New Haven, Conn.
Mūsų kolonijos keletas 

lietuvių rengiasi dalyvauti 
šį sekmadienį gražiame pa
rengime, kuris įvyks 18 
Wagon Wheel Ct., Oakvlle, 
Conn.

Pietausime pirmą valan
dą. Bus proga susitikti ge
rų draugų.

Mūsų miestas skundžiasi 
turįs daug bedarbių, o dar
bų nėra nei moksleiviams, 
kurie užsidarius mokyk
loms tikėjosi kur nors pa
dirbėti. 0 turtuoliai mažai 
rūpinasi bedarbių padėtimi. 
Jie nei nežino, iš kur api
plėšimai prasideda. Mote
rys vakarais bijo į gatvę 
išeiti. Daug atsitikimų, kad 
ir dienos metu moteris už
puola ir atima iš rankų pi
nigines.

LDS seimas jau visai ar
ti, už kelių savaičių. Daug 
LDS kuopų siūs delegatus 
su geromis mintimis. O 
ypač svarbų, kad daugiau 
būtų čiagimių delegatais, 
kad jie padėtų surasti bū
dus, kaip geriau auginti sa
vo organizaciją.

J. Kunca

DISHWASHER, Kitchen Man. 6 
day week. Exp. not nec. $70 wk., 
rm., board. Must be over 18 yrs. old. 
One hour’s drive from Scranton. 
REBER’S RESTAURANT (Delaware 
River), Route 97, Barryville, N. Y. 
(914) 956-9401. (44-48)

AMA uždraudė rasinę 
diskriminaciją

San Francisco. — Ameri
can Medical Association, tu
rinti 216,000 narių, savo 
konvencijoje priėmė rezo
liuciją, kuri draudžia rasi
nę diskriminaciją.

Rezoliucijoje atžymėta, 
kad visi sąjungos skyriai 
turi būt atdari negrams ir 
kitų rasių žmonėms. Iki 
šiol AMA palaikė rasinę 
diskriminaciją.

MEN—OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay, company benefits and oppty to 
advance. Apply after 8 AM. Wallace 
Products, Inc., S.W. cor. 31st and 
Jefferson. An equal opporutnity em
ployer. (44-48)

DRIVER
Over 21. 5% day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN 

COMPANY
817—13th Ave., or call 

Bethlehem, Pa.

SUPPLY

1-866-3201
(44-49)

BOILER MAN
Philadelphia license
Steady employment

Mr. Evans. HO 5-1312
(44-49)

CHEMICAL PLANT
Man for work in Chemical Plant.
Must have knowledge of pumping.

Call Mr. Evans daily.
9 to 4. HO 5-1312

(44-49)

VAN OPERATORS. Hshld. goods 
for long distance moving co. Exp. 
qualified drivers will be assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

AUTO BODY MAN
Experienced. We need an excellent 

body shop helper. Must have abi
lity and desire to become an ex
cellent body shop man. Starting sal. 
$125 per wk. Must have tools and 
desire to work. Main Line Auto 
Body, 6115 Lancaster Ave.

GR 3-7761. (46-47)

Help Wanted Female

HOSTESS: Refined woman as 
service Hostess for reputable Upper 
Maih Line Restaurant, serving high 
type clientel. Excellent job opportu
nity and working conditions, 5 days, 
closed Sundays. Call Mr. Morey.

647-0160. (44-47)

tyneri metai. Liaudies ju
dėjimo už Anglos išsivada
vimą partijai vadovaujant, 
iš pavienių būrių buvo su
formuota gerai apginkluo
ta, atsidavusi nacionalinio 
išsivadavimo reikalui revo
liucinė armija. Ginkluotos 
kovos liepsna šiuo metu 
yra apėmusi aštuonias iš 
penkiolikos administracinių 
šalies apygardų.

štai tik vienas iš prane
šimų apie Liaudies judėji
mo už Angolos išsivadavi
mą armijos laim ėjimus: 
“1,160 Portugalijos baudėjų 
sutiko mirtį Angolos miš
kuose ir savanose per de
šimt praėjusių metų mėne
sių, daugiau kaip 1,500 bau
dėjų buvo sužeista. Nu
mušti 4 portugalų kariniai 
lėktuvai, sunaikinti 9 kari
niai kateriai, apie 70 sunk
vežimių susprogdinta de
šimt tiltų ir paimta daug 
šim tiltų ir paimta daug 
ginklų, šaudmenų ir įvai
rios karinės amunicijos. 
Daug panašių pranešimų 
gauta iš Angolos frontų ir 
šiais metais.

Revoliucinės armijos lai
mėjimai duoda galimybę 
Liaudies judėjimo partijai 
kurti taikų gyvenimą išva
duotuose šalies rajonuose. 
Ten sudaromi liaudies val
džios organai, atidaromos 
mokyklos, parduotuvės, me
dicinos įstaigos. . z

Dabar karo veiksmai prieš

PIKNIKAS
TSRS išvarė 3 anglus
Maskva. — Trys anglai 

jaunuoliai suimti dalinant 
prieštarybinius lapelius ir 
buvo iš Tarybų Sąjungos iš
varyti.

EXPERIENCED OPERATORS.
Day or Night Shift.
CYNTHIA SUE INC

Rear 1031 Wyoming Ave., 
Forty Fort

Wilkes-Barre, Pa. 288-0774
(47-49)

RENGIA LLD 6 KUOPA IR MASS. LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Sekmadienį, Birželio - June 30,I968
AMOV& PARKE

Montello. Mass71 Claremont Ave
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.

Irėhe ąhiiliš

MUZIKA
Dainų Programą 

atliks
IRENE JANULIS

• ir
HELEN SMITH

(Janulytė)

Kalbą sakys 
vienas iš “Laisvės” 

redaktorių
Helen Smith

. Kaip visuomet, taip ir šiemet, piknike bus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasirūpinkit

Sekite “
pikniką. Ku

:e būti šiame piknike ir pasimatyti su švečiais iš toliau.
Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vykimui į šį 
r jums patogiau, užsiregistruokite iš anksto važiavimui į pikni-

Rengimo Komisija

Detroit, Mich.
LLD 52 kp. nutarė 

rengti pikniką bendrai su 
visom pažangiom Draugi
jom, spaudos naudai. Įvyks 
birželio 30 d. Pradžia 9 v. 
ryto ir tęsis iki vėlumos 
nakties. Terzų Sodyboje. 
Graži vieta, paranki pra
leisti laiką ir tuo pačiu lai
ku pasidžiaugti gamtos 
gražumais. Atliksime pa
žangų didelį darbą remda
mi spaudą. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti. Komisija 
rūpestingai ruošiasi, o mū
sų gaspadinės sako valgių 
bus užtektinai visiems, iš 
namų nėra reikalo veštis. 
Bus šiltų ir šaltų gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, taipgi 
ir iš Kanados, vietos bus 
visiems. Sodas iš 10 akrų, 
galėsite ir automašinas pa
sistatyti.

Kelrodis: Iš Detroito va
žiuokite Telegraph Road 
24H; pirmas miestukas Flat 
Rock, antras miestukas — 
Monroe, tenai yra tiltas; 
pravažiavę tiltą, važiuokite 
po dešinei iki miestuko Ida, 
Mich. Už pusės mailės ra
site Terzų Sodą. 12042 
West Road, Box 213B.

Reng. Korn.- 
(46-48)

su-

GIRLS
An Equal Opportunity Employer. 

Needs 8 girls. Over 18 for circula
tion work. No exp. nec. We train. 
$350 per mo. to start. Transp. furn. 
travel exp. paid. For interview, call 
Mr. Bayer at 609 964-5700. 10 AM 
to 5 PM. (47-49)

“Velniškas medis”
Šiaurės Afrikoj auga ne

paprastas medis, kurį vie
tos gyventojai vadina “vel
nišku medžiu.” Jo žievėje 
yra daug fosforo, kuris 
skleidžia intensyvią šviesą. 
Naktį prie tokio medžio ga
lima netgi skaityti.

Originalus būdas
JAV Denvilio miesto tei

sėjais išrado originalų būdą 
neatsargiems vairuotojams 
mokyti. Vietoj baudos jis 
reikalauja iš nusižengusio
jo parašyti sau nekrologą 
(pranešimą apie mirtį).

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas jmt laikraščio. Ir jeigu 
nėra ZIP CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.
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Moterims: mokykitės kaip Mirė Petras Babarskas LLD185 kp. pietūs
maistą paruosti

Lietuvos “Kom j a u n i ir o 
Tiesoje” pasirodė medici
nos mokslų kandidatės B. 
Juktonienės labai įdomus 
apie maisto pa ruošimą 
straipsnis “Maistas” — vi
taminų šaltinis.” Jame daug 
gerų patarimų. Kai kurie 
patarimai, mums atrodo, la
bai naudingi ir Amerikos 
lietuvėms šeimininkėms. 
Todėl čia straipsnį per
spausdiname.

Redakcija

Pavasarį sumažėja (k 
bingumas, atsiranda ni 
vargis, nenoras dirbti, ap 
tija. Dažniau sergama. Į 
piovus žaizdą ilgai krauju 
ja. Kodėl? Tai požymi; 
kad pavasarį žmogaus dr- 
ganizmui nebepakanka vi
tamino C.

Vitamino C pagrindinis 
šaltinis yra daržovės, vai
siai, uogos. Šių produk 
gausu rudenį, o pavasarį 
maža. Be to, iki pavas 
rio išlaikytose daržovė i 
belieka maždaug 50 proce: 
tų vitamino C. Todėl ir or
ganizmas jo gauna mažiau, 
negu kitais metų laikais.

Mūsų parduotuvėse pa\ 
sarį yra ir citrinų, ir ap 
sinų, bet ne 
juos valgyti kiekvieną d 
ną. Praktiškai šiuo me 
pagrindinis vitamino C š 
tinis yra bulvės ir raug 
ti kopūstai. Suvalgius maž
daug 300 gramų bulvių ir 
200 g. raugintų kopus 
organizmas gaus pakanka
mą kiekį vitamino C. (P 
parą suaugusiam žmogui 
reikia apie 70-100 mg.)

Vitaminas C yra, ja 
riausias iš. visų vitaminų 
Jis greitai žūna, jei, ruo
šiant maistą bei ji laika 
nepaisoma tam tikrų tai
syklių.

Vitaminas C tirpsta van
denyje. Todėl negalima pro
duktų ilgai mirkyti. Pav., 
bulvių nereikia skusti iš va
karo. Mirkant jas, vitami
nas C pereina į vande 
kuris vėliau išpilamas. Ge
riausia bulves skusti pr 
pat virimą. Verdant bulves 
ar daržoves, dalis C ir 
tų vitaminų, taip pat ir 
kurios mineralinės medi 
gos pereina į skystį, kuria
me šie produktai virė. To
dėl vandens negalima 
pilti lauk. Skystį rei 
naudoti sriuboms, pada
žams, piure ar kitam val
giui gaminti. Negalima pil
ti ant bulvių ar daržovių 
per daug vandens. Jis 
ri apsemti tik daržovių 
virsiu. Juo puode daug 
vandens, juo daugiau m 
tingųjų medžiagų į jį per
eina. Verdant puodus 
tina uždengti dangčiais.
minant maistą, geriausi^ iš 
vakaro išvirti mėsos ar 
vies sultinį, o bulves ir dar
žoves virti jame prieš 
valgant.

Laikant raugintus kobūs 
tus, apie 40 procentų \ 
mino C pereina į jų skystį. 
Todėl, kur galima, repkia 
panaudoti maistui ir 
gintų kopūstų skystį. Tfav, 
gerti trečio patiekalo 
toje arba įpilti į karštą Sriu
bą prieš pat valgant.

Vitaminą C gana geltai 
suardo deguonis, saulės 
šviesa, metalai. Todėl ?rpač 
didelį dėmesį reikia at
kreipti į daržovių, vaišijų, ir 
uogų laikymą, jų smul 
mą. Labai akivaizdūs Vita
mino C nuostoliai neti įka
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mai laikant raugintus ko
pūstus. Paim.tų tyrimui tie
siai iš daržovių bazių arba 
iš privačių asmenų rūsių 
raugintų kopūstų šimte 
gramų buvo maždaug 33- 
39 mg vitamino C. O rau
gintuose kopūstuose, paim
tuose tyrimui iš daržovių 
parduotuvių, šio vitamino 
terasta tik nuo 0 iki 3 mg. 
Mat, parduotuvėse kopūstų 
statinės laikomos atviros, 
jas apšviečia saulė. Vienas 
pačių prieinamiausių vita
mino C šaltinių paverčiamas 
niekais. Norint .išlaikyti 
kopūstuose vitaminą C, rei
kia juos laikyti tamsioje 
vėsioje vietoje, gerai su
muštus, apsemtus skysčio, 
pridengtus lentele ar pri
spaustus akmeniu. Tada 
juose išlieka beveik 100 
procentų vitamino C.

Smulkinant daržoves, la
bai padidėja jų paviršius, ir 
deguonis, saulės šviesa dau
giau suardo vitaminų. Ypač 
smarkiai (beveik momenta
liai!) ardo vitaminą C. me
talai. Todėl reikia vengti 
geležinių ir cinkuotų peilių, 
instrumentų ar indų iš va
rio, geležies ar cinko. Mais
tui virti ir laikyti geriau 
tinka emaliuoti, stikliniai 
arba fajansiniai indai. Taip 
pat vitamino C nenaikina 
nikeliuoti įrankiai.

Vitaminas C geriau išsi
laiko rūgščioje aplinkoje, 
negu šarminėje. Todėl, ruo
šiant daržovių mišraines, 
jau pačioje darbo .pradžioje 
verta jas parūgštinti citri
nos sultimis. Jokiu būdu ne
galimą dėti į daržovių pa'- 
tiėkalą valgomos sodos.
*/ Vitaminas C jautrus aukš
toms temperatūroms. Nežiū
rint to, daržoves ir bulves rei
kia dėti į-verdantį vandenį. 
Vitaminą C ardo fermentas 
askorbinazė, kuri geriau
siai veikia esant temperatū
rai plius 40-50 laipsnių. 
Aukštesnėse temperatūrose 
ii nebeveikia. Vitamino C 
lieka žymiai daugiau.

Svarbu nelaikyti ilgai pa
gaminto maisto. Jį reikia 
tuojau suvartoti. Pašildy
tuose patiekaluose vitamino 
C beveik nebelieka. Norint, 
kad vitamino C išliktų dau
giau, verta . prieš dedant 
daržoves vandenį pasūdyti. 
Valgomieji druska sumaži
na vandenyje ištirpusio de
guonies kiekį.

Pavasarį, kai vitaminų 
kiekis produktuose jau es
ti sumažėjęs, verta su
trumpinti ir patiekalų pa
ruošimo technologiją. Tuo 
pačiu sumažinsime vitami
no C nuostolius. Pav., pa
vasarį verta atsisakyti nuo 
bulvių piure, o geriau ga
minti virtas bulves. Taip 
pat neverta gaminti troš
kintų kopūstų, o geriau 
juos valgyti žalius.

Tikras vitamino C “san
dėlis” yra erškėtuogės. Šim
te gramų džiovintų erškėt
uogių yra iki 1,500 mg. šio 
vitamino. Todėl pavasarį 
verta gerti jų arbatą, pri
dėti jų nuoviro į kompotus, 
kisielius.

B. JUKTONIENĖ
Medicinos mokslų kand.

Petra Babarska mirtis 
ištiko staiga birželi* 
ną besitriūsiantį a 
namus 90-70 202 St., Hollis,

o 17 die- 
pie savo

io 18 pa- 
šermeni- 
Laidotu-

šarvotas Šalinskų 
nėję Woodhavene. 
vės birželio 20 diiną, kre- 
matorijoje.

Gailiame liūdės; 
žmona Mary, dukt 
ir žentas Mr. ir Mr 
anūkas Kenneth ir 
mieji.

Velionis buvo 
“Laisvės” skaityto; 
mėjas, draugijų narys ir jų 
susirinkimų lankyt* 
eilę pastarųjų ir 
13-osios kuopos 
narys, jis ir mirė t 
mas aktyviu jos nariu. Gai
lime jo netekę. Reiškiame 
užuojautą jo šeimai.

yje liko 
ė Biruta 
's. Heller, 
kiti arti-

ilgametis 
jas ir rė-

ojas, per 
etų LDS 
valdybos 
ebebūda-

Duona, duona! Kas 
duoną išdalins?ins?

)ma, kad 
šešių su-

LAISVES 
DIREKTORIAMS

< Primenu, kad sekamo mū
sų posėdžio data yra pir
madienis, birželio 24 d.

Sekretorius

puikiai pavyko
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest Parke visapusiškai 
pavyko. Žmonių buvo ne
mažai, gal būtų buvę ir 
daugiau, bet kad nuo pat 
ryto per radiją pranašavo 
lietų, bet buvo graži saulė
ta vidutinio vėsumo visa 
diena.

Susi r i n k u s i e j i gražiai 
linksminosi besivaišindami 
draugiškai iki vakaro. Ma
nau, kad kuopai liks gra
žaus pelno.

Reikia priminti, kad pie
tūs buvo paruošti skaniai 
ir daug. Visa tvarka buvo 
pavyzdinga. Už tai garbė 
priklauso gerai, darbščiai 
komisijai. K. N.

sek-

JONINĖS!!!
Penkių Jonų rengėjų: Jo

no Juškos, Jono Grybo, Jo
no Gasiūno, Jono Jr. ir 
Jono Lazausko, šį
madienį, birželio 23 dieną 
(Lazauskų kieme), įvyks 
Joninių minėjimas — 
banketas. Pradžia 1 valan
dą. Kviečiami visi Jonai, jų 
draugai bei prieteliai, įskai
tant jų žmoneles.

Pabaigai, mėnesie n o j e, 
vienas iš Jonų žada parody
ti gražią spalvotą kalbamą 
filmą (turbūt apie Joninių 
nakties “Paparčio žiedo” 
ieškojimą).

Vieta: 114-15 122nd 
So. Ozone Park (pusė 
ko nuo Linden Blvd.)

Kviečia Jonai Rengėjai
Elmhurst rajone 89-os 

Public School vedėjai pasiū
lė sumažinti mokytojų skai
čių. Mokinių tėvai paskel
bė protesto mitingą.

Manhattane republikonas 
senatorius Javits gavo ir 
Liberal partijos nominaciją.

St. 
blo

Visiems jau žin 
New Yorko miesto 
virš milijonų biudžete stam
bi suma yra paski 
vės reikalams. Ta 
neišgalinčių savaime išmis- dusiems. 
ti, apsirengti, gydytis, išlai
kyti pastogę virš 
vos.

Ėmus reikalą (svarstyti, 
neišvengta klausimo: “Kam 
teks išdal i n ė j i m a s 5,600 
naujų darbų, kurie būtini 
labdaros darbui gerinti ir 
plėsti?” O1 tai stambus da
lykas, sypač turint mintyje 
valdininkų rinkimo metus. 
Miesto Taryboje stipriai 
pasiginčyta, ar tuos darbus 
sudaryti, ar nedaryti.

Kadangi pinigai labdaros 
darbui, kąip ir visiems mies
to ūkio reikalams, turi at
eiti, pakeltais tajksais, tų 
darbų, .atmetim

Šeimos planavimas 
ir netekėjusioms

Keturiolikoje New Yorko 
miestinių ligoninių atidary
tos klinikos, kuriose ir ne
tekėjusioms moterims teiks 
informaciją kaip išvengti 
nepageidaujamos šeimos.

Iki šiol toks patarnavi-

Parengimų kalendorius
Birželio 23 d.

.Joninių piknikas-banketas * 
Jono ir Julės Lazauckų dar- < y 
že. Pradžia 1 vai.

Liepos 7 d.
Sellersville, Pa., didelis 

parengimas atžy m ė j i m u i 
Draugo Ramanausko gim
tadienio. Rengia jo žmona 
su filadelfiečių pagalba.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko birže
lio 11 d. “Laisvės” salėje, ' 
Ozone Parke. Susirinkimą 
atidarė kuopos organizato
rius V. Venckūnas. Jis ir 
susirinkimui pirmininkavo.

Po valdybos bei sekreto
rių raportų buvo daug kal
bėta apie rengiamus pietus 
Forest Parke birž. 16 d., 
komisija raportavo, kaip 
būtų galima pagaminti tu
riningus ir skanius pietus, 
kad dalyvauto]ai būtų už
ganėdinti. Komisijos nariai 
J. Zajankauskas, J. Grybas, 
O. Šukaitienė, V. V. Venc- 
kunai ir O. Kazlauskienė.

Nutarta sekantį susirin
kimą laikyti rugsėjo 10 d. 
Reiškia per du mėnesius tu
rėsim atostogas.

Girtinas dalykas, kad na
riai domisi LLD organo 
“Šviesos’' turiniu. Ypatin
gai šių metų No. 2. Visas 
žurnalas užpildytas gerais 
raštais gerų rašytojų, bet 
ypatingą dėmesį nariai 
krepiė į R.Baraniko straip
snį apie Martiną Lutherį 
Kingą ir dr. A. Petrikos 
straipsnį iš netolimos praei
ties. Kadangi R. Baranikas 
ir A. Petriką nariams yra 
asmeniai pažįstami ir apie 
ką jų parašyti straipsniai 
maždaug apčiuopiami, todėl 
jų raštus didžiai brangina 
ir prašo, kad ir ateityje ra
šytų ir turtintų mūsų orga
ną “Šviesą”.

Po susirinkimo mūsų na
rės O. Šukaitienė, V. Venc- 
kųnienė ir O. Kazlauskienė 
pavaišino su skania kava ir 
pyragaičiais. Ačiū joms.

Pramogos “Laisvės” 
paramai

Birželio 23 Oakville,
Birželio 30 Brockton,

Conn.
Mass.

Išvyko Lietuvon
Gegužės 27 d. iš New 

Yorko Kennedy Interna
tional aerouosto išvyko ne
maža lietuvių ekskursija, 
kuriai vadovauja ekskursi
jų agentas W. Rask-Raš- 
čiauskas iš Chicagos. Jie 
aplankys Bruseli, Varšuvą, 
Maskvą, Vilnių, Rygą.

Turistų grupėje yra Lie
tuvoje gimusių ir taipgi 
Amerikoje gimusių, dau
giausia iš Chicagos. Su jais 
keliauja ir katalikų dien
raščio “Draugo” administ
ratorius, vienas vyriausių 
Marijonų viršininkų Albi
nas Spurgis.

;^V. Ęąsk sako, kad kitai 
grupei yra užsiregistravus w. 
šių 90 lietuvių. Išvyks rug- 
piūčio pradžioje.

paika apdaužė busą
Nei iš šio, nei iš to virš 

6 pėdų , jaunas vyras beis- 
bolės paika pradėjo tvoti 
praeinančio autobuso lan
gus ant Prospect Park 
West. Autobusui nesusto
jant, nesustojo ir jo mušei
ka. Tris blokus vydama
sis busą jis išdaužė 10 lan
gų ir daugiau ar mažiau 
sužeidė du keleivius, vienas 
jų 8 metų vaikas. Nuosto
lis busui apie. $300.

Mušeiką areštavus, jo mo
tina prašė jos 18-kametį sū
nų paimti ligoninėn. Sako, 
kad jis kelintu kartu taip 
sukvailioja.

rta gero-
, paramai mas buvo leistas tiktai ve- 

Sakoma, jog to
kiose šeimose mažiau būna 
pirmlaikinių gimdymų, nau
jagimių mirimų ir bendrai 
motinos ir kūdikio sveika
tingumas didesnis.

Tikimasi tuomi sumažin
ti betėvių vaikų gimimų 
skaičių. Pernai tokių buvo 
16 procentų—24,336 iš 145, 
802 visų mieste per metus 
gimusių.

Sveikatos departamen t o 
pareigūnai Skaičiuoja kad 
teiksimo j i moterim infor
macija atsieis pigiau negu 
atsieitų , gimimas nepagei
daujamų valktį.

savo gal-

turi at- 
ksais, tų 
o šalinin

kams nesunku argumentuo
ti prieš tų darbų sudarymą.

teisesKovotojų už 
neįleido mokyklon

Harleme areštuotas vete
ranas už teises 
James Meredith 
negras, mokytoja^, kai jie
du bandė įeiti 
kurioje Ralph Paynter iki 
šiol mokytojavo, 
porą savaičių Poy 
iš mokytojavimo 
už “nepaklusnumą” ir “per 
dažnai” nebuvimą darbe.

Poynteris minėtus šios 
gadynės griekelius įvyk
dęs gelbėdamas brooklynie- 
čiams mokytojams jų kovo-

kovotojas
ir kitas

mokyklon,

Prieš apie 
nter buvo 
pašalintas

se.
Meredith — tai tas pats, 

kuris 1962 metais pirmasis 
įžengė į Mįssissippio uni
versitetą linčinir 
staugiant prieš jį,

kų miniai

Nuteisė 3 blogdarius
New Yorke tei 

tha nuteisė 3 ja 
darius 20 iki 40 
jiman. Jie buv 
jaunas merginasl jas prie
vartavo ir visai 
Ketvirtasis grup* 
17 metų, kuris 
ir liudijo, paliktas teismo 
priežiūroje neribotam 
kui.

sėjas Mur
inus blog
inėtų. kalė- 
o pagrobę

p kankino, 
ės dalyvis, 
prisipažino

lai-

Dėmesio Dovanų Siuntėjams

Mums malonu pranešti, kad iš priežasties skubaus 
gavimo daugiau klijentų ir biznio praplėtimo, mums 

pasisekė įvelti sekamus pagerinimus:
Greitesnis pristatymas visų užsakymų
Palengvinta procedūra išpildyme užsakymų per 
Vneshposyltorg.
Atidarymas daugiau Vneshposyltorg krautuvių ir 
sandelių ištisai per U.S.S.R. <
Didesnis pasirinkimas visokių rūšių prekių, įskai
tant rūbus, audinius, batus ir t.t. ?
Nauja sistema priimant ir pranešant gavimų užsa
kymų. Sekite pavyzdį tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie sužinojo, kad dovanas per

Podarogifts, Ine.

New Yorko laikraštyje 
“Daily News” rytą po no
minacijų pasirodė guberna
toriaus pareiškimas Vietna
mo klausimu. Jame sumi
nėta vyriausybės kai kurios 
klaidos ir labai gabiai ne
pasakyta, kaip jis, jei pa
tektų prezidentu, Vietnamo 
bylą spręstų.

2.

3.

4.

5.

yra geriau negu: 
A)

B)

C)

Pakietą išsiunčiant iš čia
(nemoka muito ant Podarogifts užsakymų) 
Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg 
krautuvėse)
Nei jokių mokėjimų mums
(Vneshposyltorg moka mums mūsų komisų)

UŽEIKITE I MŪSŲ PARODŲ RŪMUS NEW YORKE

Siųskite Savo Užsakymus arba Klausimus į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

1 ‘ Ar į bile sekančius skyrius:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia^, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455
ar į bile mūsų skyrių.

Harlemo mokyklose vėl 
įvyko demonstracijų, trys 
areštuoti.

Alice Crimminsienės ad
vokatai pateikė prašymą jai 
naujo teismo.

IŠSINUOMOJA
Keturių kambarių apartmentas 

išsinuomoja už prieinamą kainą. 
Duodama šiluma ir šiltas vanduo. 
Vieta—netoli nuo Coney Islando — 
ant Coney Island Ave., tarpe Ave. 
O ir Ave. P. Savininkas lietuvis. 
1887 Coney Island Ave.
Tel. DE 9-5498. (47-48)

IEŠKAU
Ieškau kambario pavieniam vy

rui. Reikalui esant galiu ir žmogų 
prižiūrėti. Prašau rašyti: Dubickas, 
1641 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

•«• •
) Sellersville, Pa.

• •
• i VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS I
' •

sociali parengimu
• • '
;; Ruošia philadelphiečiai ir Ramanauskai• •
II ūkininko ir pensininko A. Ramanausko gimtadieniui 
y ir ilgalaikiam jo ūkininkavimui atžymėti.
«•
o ■ '

Sekmadienį Liepos 7 July
:: — RAMANAUSKŲ ŪKYJE —• • 
' ■ ---------- - —a ■ ■
:: KELRODIS :
J ! Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- 
• • site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- 
" žiuoti į kelių 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
B ir pravažiavus 1 mylių, reikia sukti į kairę (ant kampo 
•• Texaco gasolino stotis)—į kelių 563, kuriuo važiuoti rei- 
’ ’ kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- 
B jau rasite Ramanauskų rezidencijų.
J J
«. Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
•; Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
B iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
I: vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillej, išlipsite

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.Do-Z 

tei
Mokyklų viršininkas 

novan pareiškė, 
džiania po 5 mokytojus iš 
kiekvienos 600 
maršuoti Poor tėoples de
monstracijoje Washngtone, 
jeigu jie to pageidauja. .

jog

mokyklų
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212t-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių. / prie Washington House

b*




