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KRISLAI
Ar jie susipras?
Irgi tik muilo burbulas
Kur Kanados moterys?
Teisinga išvada
Jie bijo tiesos 
Pas Ramanauskus

— Rašo A. Bimba —

u-“The N. Y. Times” vyria 
sias redaktorius James Ręs- 
t,on labai autoritetingu ba] 
moko republikonus susipra 
ir nominuoti Nelsoną Rod 
fellerį. Jie turi auksinę pro; ją 
laimėti. Bet ar susipras?

Su Nixonu jiems laimėti r 
ra jokios vilties. Amerik 
žmonės nenorės eiti nuo “v 
nio pas šėtoną!”

Toks Restono pamokslas te- 
publikonams. Tačiau neatr 
do, kad jie jo patarimą pri
imtų su giliausia padėk 
Rockefelleriui nesiseka lain, 
ti delegatus Į suvažiavimą.
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Brazilijos liaudis 
prieš diktatūrą

Rio de Janeiro. — Dau
giau kaip 20,000 žmonių da
lyvavo demonstracijoje, rei
kalaudami baigti diktatūrą 
ir visą galią pervesti liau
džiai.

Demonstracijoje dalyva
vo studentai, darbininkai, 
mokytojai, daug kunigų ir 
vienuolių. Iš namų ir gatvė
se demonstrantai buvo svei
kinami.

Kituose miestuose taipgi 
plečiasi judėjimas prieš pre
zidentą Arthur da Costa e 
Silva diktatūrą. Liaudis 
reikalauja atsteigti demok

ratiją, paleisti politinius ka
linius iš kalėjimų.

Praktikuoja vaikų darbą
Los Angeles. — Kalifor

nijos labdarybės viršinin
kai verčia dirbti prie vyš
nių nuėmimo mažus nuo 10 
metų amžiaus vaikus, kurie 
gauna paramą iš labdarybės 
(relief) įstaigos.

Nasseris vyks į TSRS
Kairas. — Jungtinės Ara

bų Respublikos (Egipto) 
prez. Nasseris vyks į Tary
bų Sąjungą liepos 4 d.

Reikalauja sulaikyti terorą ir 
savavaliavimą Indonezijoje

Vietkongas išvarė amerikiečius 
iš Khe Saulio tvirtovės

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militarinė koman
da paskelbė, kad amerikie
čiai marinai, ilgą laiką gy
nę Khe Sanh tvirtovę, buvo 
priversti pasitraukti ir tą 
strateginę tvirtovę užleisti 
Vietkongo partizanams.

Komanda aiškina, kad 
Šiaurės Vietnamo ir Viet- 
kongo jėgų padidėjimas 
verčia pamainyti militarinę

taktiką. O dar visai nese
niai toji pati komanda skel
bė, kad amerikiečiai mari
nai iš tos tvirtovės nepasi
trauks ir jos partizanams 
neužleis.

Dabar klausimas, kaip 
bus apginta sostinė Saigo
nas, prie kurio partizanai 
jau turį apie 26 batalijomis 
sutraukę. Pačioje sostinėje 
partizanai yra keliose vie
tose įsitvirtinę.

Kova prieš skurdą 
bus tęsiama

Vice prez. Humphrey kalba apie 
didėjantį kriminalizmą

Washington.—Kova prieš 
skurdą tebėra gyva. Tai ko
vai direktyvas suteikia iš 
kalėjimo kunigas Aberna
thy, tos kovos vadovas.

Iš kalėjimo jis atsišaukė 
į įvairių tikėjimų dvasinin
kus, kad ir jie prisidėtų prie 
bendros kovos. Nemažas 
kunigų skaičius paklausė 
Abernathy kaišo ir atvyko 
Washingtinan tęsti kovą 
prieš skurdą.

Abernathy pavaduotojas 
kunigas A. J. Young atnau
jino reikalavimą, kad Agri
kultūros Departamentas1

skirtų alkaniems žmonėms 
maitinti 227 milijonus dole
rių iš savo 700 milijonų do
lerių metinių pajamų.

“Milijonai amerikiečių ba
dauja”, kun. Young pareiš
kė, ir tie pinigai “būtų ga
lima sunaudoti badaujan
tiems maitinti”.

Į Washingtoną šiomis 
dienomis atvyko 24 mulais 
traukiamas skurdžių kara
vanas. Valdžia užgrobė mu
lus ir išvežė į Virginiją, 
kad jie daugiau sostinės 
gatvėse nesimaišytų ir pub
likos dėmesio neatkreiptų.

Atsimenate mūsų prezide 
to Johnsono muilo burbu 
pavadintą “didinga drau 
ja”?

Mes nenorime 
nei girti Kanados 
palikimą liberalų 
tybės vairuotojais, 
jų reikalas.

Bet man atrodo, kad 
premjero Trudeau “teisingoji 
draugija” labai panaši tai mū
są “didingai draugijai.”
*'Ar gali būti “teisinga drau

gija” ant neteisingų pama
tų?

Ponas' Trudeau nė sapnį 
nesapnuoja apie pakeiti 
socialinės santvarkos, parem
tos išnaudojimu.

Kapitalizmas ir ‘“teisinga 
draugija” du skirtingi daly
kai. 1

Teisingai draugijai reikia 
naujų, teisingų pagrindų.

oti 
iimą

Maskva.— Tarybinių mo
terų komitetas padarė pa
reiškimą, kuriame reiškia 
savo didelį nerimą ir nepa
sitenkinimą dėl sunkios pa
dėties, kurioje atsidūrė de
šimtys tūkstančių politinių 
kalinių Indonezijoje. Tarp 
tų, kas dabartinėje Indone
zijoje laikomas už kalėjimų 
grotų ir už spygliuotos kon
centracijos stovyklų vielos, 
nemaža moterų — pažangių 
demokratinių organizac i j ų 
narių. Buvo represuotos iš
tisos šeimos. Žmonos ats
kirtos nuo vyrų, vaikai nuo 
tėvų.

Tarybinės moterys, kaip 
ir visa tarybinė liaudis, sa
koma pareiškime, smerkia 
Indonezijoje viešpataujantį

savavaliavimą, kur be teis
mo ir tardymo kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklo
se štai jau ne pirmus metus 
laikomi niekuo nekalti žmo
nės. Tarybinių moterų ko
mitetas, išreikšdamas mili
jonų Tarybų Sąjungos dar
bininkių jausmus, ryžtingai 
reikalauja nutraukti terorą 
ir represijas prieš ištikimus 
Indonezijos liaudies sūnus 
ir dukras. TASS-ELTA

Arkivyskupas Vatikanan
New Yorko arkivyskupas 

Cooke išskrido Romon susi
tikti su popiežium Povilu ir 
dalyvauti religinėse cere
monijose.

Su didžiausiu džiaugsmu 
pranešama, kad pirmą knrtą 
Kanados istorijoje į parla
mentą išrinkta viena moteriš
kė. w ’

Keista ir juokinga. Mote
rys sudaro gyventojų d ai gu
mą, o rinkimuose laimėjo 
tik viena!

Toks didelis tuo reiąalu 
kanadiečių atsilikimas! 
tepasitiki savimi.
jėgia suprasti, kad jų a 
vflfs dalyvavimas politikoj'

jų

ti vietą kitai. Tarpe jų eida
vo baisios, kruvinos kovos, 
milžiniški karai.

Ta gadynė seniai pasibaigė. 
Dabar visoms religijoms ten
ka trauktis iš kelio prieš 
mokslą ir protą.

Prancūzija uždeda 
prekybos kontrolę

Jos
Jos ni-pa-

<ty- 
ij ir 

siekimas aukščiausių vietų 
valdžioje yra jų švenčiausia 
pareiga.

Bet, žinoma, ne kiek dau
giau gali pasigirti ir jų 
sutės šioje gronyčios pusėj 
Jungtinėse Valstijose.

Daug, daug geriau — nors 
nio pas šėtoną.’” 
moterų reikalai sustovi sc 
listiniuose kraštuose, 
iš jų nesimokyti?
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kle-Pilnai sutinku su vieno 
rikalų spaudos bendradarbio 
išvada, kad “komunizmo 

. kaip sistemos sukrikščioųini- 
mas yra nesąmonė.” L 
tokia pat nesąmonė, kaip
šnektos sukomunistinti krikš
čionybę.

Krikščionybė nėra vie 
tėlė religija pasaulyje, 
yra daug, ir yra daug sl:ait- 
lingesnių pasekėjais. Jos
sos pagrįstos prietarais, atši
limu. Su mokslo kilim i ir 
žmonių kultūrėjimu joms 
soms darosi sunkiau ve" 
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Atvykimas M ^kvos žydų 
rabino Levin, jau senyvo, bet 
dar labai energingo vyro, prie 
pakvaišimo privedė žydus na
cionalistus, pasivadinusius si
onistais. Jie nenori jo nė 
klausyti. Jie geriau žino, kas 
ten dedasi Tarybų Sąjungoje, 
negu Levinas...

Zionistai labai panašūs mū 
sų lietuviš k i e ms “vaduoto
jams.” Jų akys bijo šviesos. 
Jų sustoržievėjusiam protui 
tiesa svetimas dalykas.

Ateinantį sekmadienį daug 
mūsų niujorkiečių patrauksi
me į Sellersvillę pas svetin
guosius ūkininkus Ramanaus
kus. Pribus beveik visas “Lais
vės” štabas. O kur šiaip ge
rieji laisviečiai! Su kuo tik 
kalbiesi, išgirsti: ‘“Susitiksime 
pas Ramanauskus Sellersvillė- 
je!”

Ir kita graži naujiena. Gir
dėjau, kad kiek vėliau mus 
visus vėl pas save vaišėms pa
kvies draugai Čiurliai į Pat- 
tenburgą. Diena dar nežino
ma. Bus paskelbta vėliau.

Daugelis esame iš anksto 
pasižadėję į jų pakvietimą at
siliepti atsilankymu.

Reikia žihoti, kad visos šios 
sueigos ruošiamos labai gra
žiam visuomeniniam tikslui.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia paskelbė, kad dėl 
generalinio streiko ekono
minių nuostolių pergyveni
mo bus uždėta prekybos 
kontrolė, limituotas p r o- 
duktų kainų pakėlimas, sub- 
siduoti prokuktų eksportai 
ir sumažinti importai.

Toks Prancūzijos patvar
kymas palietė Amerikos ek
sportą į Prancūziją. Todėl 
Jungtinės Valstijos prane
šė Prancūzijos valdžiai kad 
ant Prancūzijos produktų 
bus uždėti aukštesni mui
tai.

Iwo Jima sala vėl 
Japonijos kontrolėje
Jungtinės Valstijos paga

liau sutiko grąžinti Iwo Ji
ma salą Japonijai, prieš 23 
metus pasitraukusiai iš tos 
salos, kuomet amerikiečiai 
išvadė iš tos salos japonus 
antrojo pasaulinio karo me
tu.

Japonai Iwo Jima saloje 
buvo gerai įsitvirtinę. Daug 
amerikiečių mūšiuose žuvo, 
iki japonai buvo nugalėti. 
Per 23 metus ir 3 mėne
sius amerikiečiai ją kontro
liavo.

Washington. — Vice pre
zidentas Humphrey, kalbė
damas nacionaliniame spau
dos klube, pareiškė, kad 
Martino Luterio Kingo ir 
senatoriaus Roberto Kene
džio nužudymas įrodo, jog 
‘‘nusikaltimai ir smurtas 
šių dienų Amerikoje darosi 
kasdieniškesniai s r e i š k i- 
niais.”

Amerikoje “vyksta smur
tas prieš žmogaus orumą 
mūsų skurdo kvartalų pur
ve, neviltis . užvaldo bedar
bius ir neraštingumas luoši
na žmones”.

Jungtinėse Valstijose kas 
met įvykdomi 8 tūkstančiai 
nužudymų ir daugiau kaip 
4 milijonai kitų didelių nu
sikaltimų. Kandidatas į pre
zidentus Humphrey pasa
kė:

“Tai faktas, kad septy
niuose iš dešimties Ameri
kos namų laikomi ginklai, 
o televizoriai rodo vaikams, 
kaip naudoti šiuos ginklus 
gengsterių pavyzdžiu”.

Tačiau Humphrey tiksliai 
užtylėjo, kad karas Vietna
me taipgi žymiai prisideda 
prie kriminalizmo augimo 
Jungtinėse Valstijose.

Lietuvos pasiuntiniai vyksta į 
pasaulinį jaunimo festivalį

TSRS siūlo Amerikai tartis dėl 
atominių raketų apribavimų

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Gromyko, Aukščiausio
sios Tarybos (parlamento) 
sesijoje kalbėdamas, pasiūlė 
Jungtinėms Valstijoms tar
tis antiraketinės apginos 
apribojimo klausimu.

Savo kalboje Gromyko 
nurodė, kad abiem šalim la
bai daug kainuojanti anti- 
raketinė apginos sistema 
galima sutartimi limituoti, 
bet kartu reikėtų limituoti 
ar uždrausti ir gerą skai
čių ofensyvių raketų.

Šis klausimas kilo 1967 
metais. TSRS premjeras 
Kosyginas jį pakėlė, kaip 
būtų galima sulaikyti naujų 
ginklų lenktynes. Tuo klau
simu premjeras. Kosyginas 
ir prez. Johnsonas apsikeitė 
laiškais.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, atrodo, sutiks 
tuoj raketų limitacijos 
klausimu tartis su Tarybų

Sąjunga. Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Thompsonas 
Maskvoje turįs instrukcijas 
tuo klausimu pasitarti su 
Gromyko.

Johnsonas paskyrė 
naują teisėją

Washington.—Prez. John
sonas paskyrė Aukščiau
siojo Teismo pirmininku 
Abe Fortas, kuomet teisėjas 
Earl Warren pasitraukė. 
Senatas turės paskyrimą 
užtvirtinti. Teismo nariu 
paskyrė savo bičiulį Homer 
Thornberry.

Republikonų kandidatas 
Nixonas priminė Johnsonui, 
kad jis dabar neskirtų tei
sėjo, lauktų išrinkimo nau
jo prezidento, kuris galėtų 
paskirti. Atrodo kad repub- 
likonai senatoriai bus prie
šingi paskyrimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
. Lb

Paryžius.—De Gaulle par- bos lėktuvai privertė
tija papildomai rinkimuose 
birželio 30 d. ir vėl daug 
laimėjo. Dabar degolistai 
naujame parlamente turės 
355 atstovus iš 487 atstovų. 
Visų kairiųjų partijų at
stovybė žymiai sumažinta.

į------- -
Maskva. — Didžiulis Ame

rikos militarinis lėktuvas 
su 214 kareivių buvo įskri
dęs į Tarybų Sąjungos teri
toriją. Tarybinai žvalgy-

lėktuvą nusileisti Kuriles 
saloje. Dabar tiriama, kaip 
jis, skrisdamas į Pietų Viet
namą, įskrido į tarybinę te
ritoriją.

Maskva.—Premjeras Ko
syginas pareiškė, kad bus 
sušaukta Jungtinių Tautų 
nusiginklavimo komisija 
rimtai svarstyti nusiginkla
vimo klausimą.

Vilniaus “Tiesa” rašo:
Vidurvasarį Vitošo kal

no papėdėje suskambės mū
sų planetos tautų dainos. 
Bulgarijos sostinė šiemet 
tampa IX Pasaulinio jauni
mo ir studentų festivalio 
miestu. Lietuvos jaunimas 
irgi siunčia savo pasiunti
nius.

Jau/žinoma, kas vyks So
fijon. Tai Vilniaus miesto 
pučiamųjų orkestras “Tri
mitas”, vadovaujamas res
publikos nusipelniusio ar
tisto R. Balčiūno, “Lietuvos” 
ansamblio birbynininkų

kvintetas (vadovas —LTSR 
nusipelnęs artistas P. Bud
rius) ir LTSR Valstybinės 
konservatorijos diplomantė, 
dainininkė Giedrė Kaukai
tė.

Birbynininkai i r Giedrė 
Kaukaitė dalyvaus ir festi
valio atlikėjų konkurse. Pa
saulio jaunimo ir studentų 
šventėje dalyvaus ir buvusi 
vilnietė Džilda Mažeikaitė, 
dabar RTFSR Valstybinio 
estradinio orkestro, vado
vaujamo TSRS liaudies ar
tisto Leonido Utiosovo, so
listė.

Genevos 1954 m. paktas — taikai 
pagrindas, sako Xuan Thuy

Paryžius.— Birželio 26 d. 
tarp Šiaurės Vietnamo de
legacijos ir Amerikos dele
gacijos pasitarimai tęsėsi 4 
vai. ir 5 minutes.

S. Vietnamo delegacijos 
vadas Xuan Thuy išdėstė, 
kad Genevos 1954 m. sutar
tis yra geriausias taikai 
Vietname pagrindas. Tuo 
pagrindu reikia ir pradėti 
tartis. Bet pirma, negu bus

Mirė du puikūs 
laisviečiai

Praėjusį sekmadienį Brock- 
tono piknike buvo praneš
ta, kad mirė du ilgamečiai 
“Laisves” skaitytojai ir rė
mėjai. Mirė Robertas Niau- 
ra, kuris pastaraisiais lai
kais gyveno pavieniai I»- 
lingtone ir Jonas Budrevi- 
čius, kuris gyveno Norwoo- 
de. Pastarasis paliko liūde
syje žmoną ir dvi dukteris. 
Abudu draugai palaidoti 
pirmadienį.

Tai didžiulis nuostolis 
mūsų pažangiajam lietuvių 
judėjimui.

Reiškiame giliausią užuo
jautą draugų likusiems ar
timiesiems.
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Mirė žurnaliste Evans
Glen Cove, N. Y. — Mrs. 

Ruby D. Evans, per 70 me
tų buvusi žurnalistė, mirė 
sulaukusi 87 metų amžiaus.

pradėtos derybos, Amerika 
turi baigti agresiją Šiaurės 
Vietname, turi visiškai su
laikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir kitus karo 
aktus.

Tuomet Jungtinių Valsti
jų delegatas Cyrus R. Ven- 
ce atsakė, kad tuo pagrindu 
nesutinka eiti prie derybų. 
Tokiu būdu pasitarimai ati
dėti iki liepos 3 .d.

McCarthy vyktų ir į 
Paryžiaus pasitarimus

New Yorke kalbėdamas, 
prezidentinis kan d i d a t a s 
McCarthy ir vėl pakartojo, 
ką jis pirmiau yra pasakęs, 
kad jis norėtų nuvykti į 
Paryžių ir pasitarti su Š. 
Vietnamo delegacija dėl tai
kos Vietname.

Nors tai būtų maišymasis 
į prez. Johnsoni užsieni
nius reikalus, McCarthy sa
ko, bet kadangi jis yra pre
zidentinis kandidatas, tai jo 
įsimaišymas galėtų būti 
naudingas “ge r i a u s i e m s 
Jungtinių Valstijų reika
lams.”

“LAISVĖ NEIŠEIS penk
tadienį, liepos 5, nes “Lais
vės” ..darbininkai nedirbs 
liepos 4 d., Nepriklausomy
bės šventėje. Sekama “Lai
svės” laida išeis antradie
nį, liepos 9.
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Earl Warrenui pasitraukus
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Earl Warren re

zignavo. Žmogus jis jau gražiai pagyvenęs, ir, matyt, 
nutarė saulėlydį praleis i be tokios didelės atsakomybės, 
kokią ant jo buvo uždėjęs tokios įstaigos vadovavimas.

O Earl Warrenas buvo Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninku ne tik iš vardo. Jis tikrai jam vadovavo. Visi tą 
pripažįsta. Iš tikrųjų, 
cininkai ir rasistai jau 
vadinti “Warreno teisu

o pirmininkas Earl Warren re-

jo priešai, visokio plauko reak- 
ir Aukščiausiąjį Teismą pradėjo 
u.”

Kodėl dabar Warren pasitraukia?
Yra visokių nuomonių. Viena yra tokia: Warrenas 

mano, kad ateinančiais rinkimais laimės reakcininkas 
Richard Nixonas. Na, o prezidentas Aukščiausiojo Teis
mo narius skiria visaip gyvenimui. Jeigu Warrenas 

tai Nixonas teismo pirmininkurezignuotų po rinkimų, 
paskirtų savo plauko reakcinį elementą. O tai kraštui 
būtų didelė nelaimė. J 
sonas jo vieton paskirs

Kaip ten nebūtų, per beveik penkioliką metų Earl 
Warrenas nešė labai ats 
simename, kai jis buvo 
pirmininku, buvo prisibijota, kad jis, kaip republikonas, 
teismą vairuos dešiniuoju, reakciniu kursu, 
priešingai. Reikia pripažinti, kad, bendrai paėmus, jo 
vadovybėje Aukščiausią 
gerų, istorinių, pažangi 
dirvoje. Paimkime kad 
negrų kovą prieš diskritninaciją butų klausimu. Teismo 
nutarimas, kad visoje šalyje turi būti šiuo reikalu lai
komasi Kongreso priimto 1866 metų įstatymo yra di
džiulės reikšmės nutarimas. Nepatinka rasistams, nepa
tinka reakcininkams, bet teisėjas Warren ir jo vado
vaujama teismo dauguma to nepaisė. >

Prezidentas Johnsonas skubiai jo vieton į pirminin
kus paskyrė teismo narį Abe Fortas, savo seną draugą, 
kuris skaitomas “libera 
Texas Homer Thornbe:

Kurio kurso Aukščiausiasis Teismas laikysis su nau
jąja vadovybe, parodys ateitis.

is žinojo, kad prezidentas John- 
žmoniškesnį žmogų!

akingas ir sunkias pareigas. At
skiriamas Aukščiausiojo Teismo

Bet išėjo

sis Teismas padarė visą eilę labai 
į nutarimų, ypač civilinių teisių 
ir jo vėliausią nutarimą, liečiantį

ų.” O kitą savo šeimos bičiulį iš 
•ry paskyrė nauju teismo nariu.

“Gražiai” susidorota su 
“Prisikėlimo Miestu”

Washingtone “Prisikėlimo Mies-Jau viskas baigta.
tas” sugriautas, uždarytas, likviduotas. Daugiau kaip 
trys šimtai skurdžių žpgio dalyvių sėdi už grotų. Jų 
vadas Abernathy jau n įbaustas 22 dienų kalėjimu.

“Miesto” likvidavimui buvo panaudota brutališka po
licijos ir armijos jėga.

Gerai, kad skurdžių žygio vadai su dvasininku Aber
nathy priešakyje savo pasekėjus pajėgė įtikinti geruoju 
pasiduoti areštui ir palapinių nugriovimui. Jeigu būtų 
buvę patarta “Miesto” 
ti, būtų įvykęs baisus 
džios pusės buvo pilnai pasiruošta.

Bet ar iš tikrųjų viskas baigta?
Toli gražu nuo to! 

ir sunkios kovos prieš 
krėtė, apčiuopiama pradžia. Reikia atsiminti, kad iki 
vėliausių laikų visos j et 
už lygias negrams civilines teises.

gyventojams geruoju nepasiduo- 
kraujo praliejimas. Tam iš val-

Šis žygis buvo tiktai viena ilgos 
alkį ir skurdą fazė, tiktai kon-

gos buvo sukoncentruotos kovai 
Tik vėliausiais lai

kais kova tapo papildyta reikalavimu galo skurdui, ku
rį šiandien kenčia daugiau kaip trisdešimt milijonų ame
rikiečių.

Išvaikymas iš Wa 
tų žmonių į kalėjimą 
dino. Tie, kurie mano, 
baigė susidoroti su skurdžių judėjimu yra palitiniai ak
liausi ir kvailiausi sut\

shingtono ir sukišimas kelių šim- 
pagrindinio klausimo nė nepaju- 
kad šiuo žiauriu žygiu vyriausybė n v • • •. • • •
ėrimai.
žygio ir “Prisikėlimo Miesto” va-Žinoma, skurdžių

dai buvo žadėję nesitrlaukti iš Washingtono, kol jų rei- 
ikinti. Tai kai kas dabar ir sako: 
tokį žygį ruošti ir tokius pažadus

kalavimai nebus paten
“Neapsimokėjo nė

daryti.”
Tai giesmė pesimistų, žmonių, kurie nesupranta šios 

kovos sudėtingumo, kiĮirie mano, kad vienu dideliu ran
kos pamojimu bus ga 
ir viską laimėti.

ima krašto viešpačius paklupdyti

Kova bus ilga ir sunki. Ji pilnutinai pasibaigs tik 
su pakeitimu kapitalis tinės santvarkos socialistine-komu- 
nistine santvarka. Bes šis skurdžių, žygis atkreipė visos 
šalies dėmesį į jų padėtį. Tik taip buvo galima drama
tizuoti visą situaciją. Ir ta prasme žygio tikslas buvo
pasiektas su gražiu kaupu.

Ir ta prasme žygio tikslas buvo

Dar turės būtį daug panašių ir daug didesnių žy
gių. I juos įsitrauks ^įs didesnės darbo žmonių masės. 
Kova eis ir eis pirmyn.

Kas ką rašo ir sako
DANIJOS KOMUNISTŲ | žaislų fabrikuose i
DELEGACIJA 
LIETUVOJE

“Eltos” pranešimu, bir
želio 18 dieną į pietuvą at
vyko Danijos 
Partijos delegac 
dovavo tos partijos veikė
jas Bentsenas. 
Lietuvoje viešėje

Aišku, svečiai 
niuje sutikti lab 
kai ir šiltai. Juos Lietuvos 
vardu pasveikino K. Mac
kevičius.

Delegacijos va 
da.š pasakė:

—Visi mūsų 
nariai į Tarybų 
vyksta pirmą kartą, ir mums 
labai malonu, kad galėsime 
susipažinti su Lii 
bo žmonių gyver 
cializmo statybo 
jūsų respublikoje, su Lietu
vos partinės organizacijos 
politiniu ir organizaciniu 
darbu. Mes su j 
name prie v i e 
Mes, Danijos 
kaip ir jūs, 
tai, kad Baltijos 
būtų taikos jūrd. Būdami, 
kaip ir jūs, in 
listai, mes kovoj 
cializmo pergalę 
Tikime, kad mū 
mai, visa tai, ką 
tysime, padės 
stiprinti mūsų t 
ir draugystę.

Be susipažini 
mesnėmis vietomis Vilniu
je, svečiai lankėsi ir istori
niuose Trakuose;.

Delegacija tu 
kimą su Lįetuvo;

Komunistų 
ja. Jai va-

Delegacija 
4 dienas.
buvo Vil

ki draugiš-

rdu jos va

delegacijos
Lietuvą at-

etuvos dar
iniu, su so- 
s praktika

umis gyve
nos jūros, 
comunistai, 

kovojame už 
jūra visada

ir kitose 
įmonėse. Gamybininkams čia 
sudaromos pavyzdingos darbo 
sąlygos. Daugelis įmonių turi 
savo vaikų darželius, valgy
klas, skaityklas, 

Vertingas yra 
furto apygardos 
rimas, nustatant 
prekybos ir buitinio aptarna
vimo įmonėmis. Pra m o n ė s 
įmonių ir aptarnavimo sferos 
įmonių vadovai sudaro sutar
tis, pagal kurias gamyklos 
įsipareigoja aprūpinti preky
bos ir buitinio aptarnavimo 
įmones patalpomis, o pastaro
sios — darbininkams teikti 
įvairius patarnavimus.

Delegacija lankėsi Veimare, įį prisilaikyti,

parduotuves, 
taip pat Er- 
įmonių paty- 
santykius su

kur aplankė Gėtės ir Šilerio 
memorialinius muziejus. Go
tos mieste susipažino su dar
bo žmonių poilsio organizavi
mu. Lankėmės taip pat Nord- 
hauzene ir kituose apygardos 
miestuose, taip pat Berlyne. 
Apie mūsų viešnagę plačiai 
rašė apygardos laikraštis “Das 
folk” ir vietos radijas.

Reikia stengtis tuos namus iš
laikyti įvairius, įdomius, ne- 
nuobodžius, o tuo pačiu ir 
gražius.

Pastaruoju metu susidomėta 
pramonine estetika,z steigiami 
specialūs mokslinio tyrimo in
stitutai, rengiamos parodos. 
Kaimo aplinkose estetikos klau
simai yra ne mažiau svarbūs. 
Tačiau jų sprendimui kol kas 
skiriame žymiai mažiau lėšų. 
Kol kas didesnė dalis mūsų 
krašto gyventojų gyvena lau
kų ir miškų aplinkoje. Mies
tų gyventojai čia praleidžia 
savo atostogas ir savaitgalio 
laisvalaikį. Todėl svarbu su
kurti kuo gražesnį ir sveikes
nį natūralų mus supančios 
gamtos vaizdą.

Prie gamtos reikia išmok- 
, jos nežaloti. 

Tai leis sukurti maksimaliai 
ūkiškai naudingą ir 
tiškai vertingą Tarybų 
vos kraštovaizdį.

este-
Lietu-

PAVOJUS LIETUVOS
KRAŠTOVAIZDŽIUI!

Ašigalio įdomybės
Daržovės šaltyje

Vasaros metu saulė lygiai 
taip pat siunčia savo spin
dulius Antarktikai ir pietų 
Taškentui. Tačiau lediniai

LINAS VALBASYS

Iš knygos šventės Rokiškyje
(Specialiai “Laisvei”) u

neat-'- 
mūsų : 
Šian- 
viena : 
sūrių :

ar

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
Juodupėje ir Rokiškyje 
įvyko Knygos šventė. Ta 
proga buvo pakviesti keli 
Lietuvos Tarybinių rašyto
jų sąjungos nariai, kurių 
tarpe teko garbė dalyvauti 
ir šių žodžių autoriui.

Rokiškį, kaip kaimyninį 
Kupiškio miestą (mat, aš 
pats esu kupiškėnas), paži
nau dar prieš išvykstant iš 
Lietuvos, o Juodupėje dar 
nebuvau buvęs, todėl ji ma
ne labai traukė, ir neapvylė.

Iš Rokiškio, plačiu ir bai
giamu asfaltuoti keliu, sė
dėdama taksy dairiausi 
pro mašinos langus (jau 
nnuo mažens turiu įprotį: 
kur ir kelintą kartą beva
žiuočiau net ir tuo pačiu 
keliu, visada mėgstu sėdėti 
prie lango, dairytis, ar ne
pamatysiu ko nors naujo, 
iki tol dar nematyto), klau
sinėjau šoferį apie vietovių 
pavad i n i m u s, pasitaikan
čias naujas ar senas sody
bas — kas čia buvo iki karo 
ir kas dabar?

Nuo Rokiškio iki Juod
upės tik šešiolika kilomet
rų. Tuoj išvažiavus iš mies
to, dešinėje kelio pusėje, iš
nyra darnus, kelių mūrinių 
pastatų ansamblis ir lygūs, 
nedideliais medeliais apso
dinti, laukai — tai Rokiškio 
medelynas. Mašina pasi- 
muisto, peršoka per gražų 
pušynėli ir dumia plačiu 
keliu. Kairėje, tarp žalios 
lapijos, pasirodo didžiulis 
pastatas. • « - <

—^Juodupės, vidurinė mo
kyklą—r. aiškina šoferis. O 
už jos, kaip iš;pypkės, virs
ta dūmai iš aukšto kamino.

—Ten, — vėl prabyla ma
no vežėjas, — Juodupės vil- 
nonių audinių fabrikas 
“Nemunas.”

Mes jau Juodupėj. Plati, 
graži, dalinai asfaltuota ir 
medžiais apsodinta alėja. 
Keli triaukščiai ir ketur
aukščiai komunaliniai gy
venamieji namai. Virš jų 
stogų ištisas miškas televi
zoriaus antenų. Gretimose 
gatvėse dar keletas stam
besnių namų, o už jų, visa 
virtinė mūrinių ir medinių 
privačių namų — su darže
liais, sodeliais ir daržais. 
Tai žalumynuose skęstąs 
naujas miestelis, su Ryšių 
skyriumi (paštu), vaistinę, 
ligonine, vaikų darželiu, ki
nu, klubu ir keliomis par
duotuvėmis.

Šiuo metu Juodupėje gy
vena apie tris tūkstančius 
gyventojų. Didesnė jų da
lis dirba “Nemuno” fabrike. 
Kiti —■ netolimame, durpyne. 
Jeigu buržuaziniais laikais 
Oskaro Trejąus fabrikėlyje 
dirbo vos keliolika darbi
ninkų, o pati Juodupė buvo 
tik nedaugelio namelių pur
ve skendąs kaimelis, tai 
šiandien jis gražus ir šva
rus miestelis, “be bažnyčios, 
be altorių,” kaip dainavo 
anuomet mūsų poezijos 
lakštingala — Salomėja Nė
ris. •’ ” W

Gegužės 30 dieną, 19 va
landą, į kultūros namus su
sirinko apie pusę juodupie- 
čių, pasižiūrėti knygai skir
to vakaro.. “Nemuno” fab
riko saviveiklininkai labai 
originaliai pavaizdavo lie
tuvių literatūros raidą — 
pradedant Mažvydu ir bai
giant Mieželaičiu. Mes, vil
niečiai, juodupiečiams pa- 
skaitėme savo kūrybą. .

Nors Rokiškis ne taip, 
greit auga kaip Šiauliai ar : 
Panevėžys, bet ir jis 
silieka nuo bendro 
respublikos progreso, 
dien jis didžiuojasi 
didžiausių Lietuvoje
gamykla, pagamįnančia per. 
mėnesį 180 tonų olandiško : 
tipo sūrių. Greta jos di-: 
džiulis Kombinuotų pašarų, 
fabrikas.

Rokiškis turi konservų,-, 
limonado ir metalo apdirbi
mo fabrikus, o neseniai bu-;' 
vo atidaryta Vilniaus “Le
lijos” siuvimo fabriko f ilia- . 
las, kuriame bus siuvami 
palteliai jauniesiems mūsų1 
krašto piliečiams. Miesto ‘ 
centre stovi naujas, gražulę 
kino teatras “Aukštaitis”; 
erdvūs Universalinės pan( • 
duotuvės rūmai, valgykla - 
restoranas, autobusų stotis •' 
ir daugelis kitų buitinio ap
tarnavimo įmonių bei įstai
gų. Rokiškis, kaip ir kiti 
Lietuvos miestai, sparčiai ir , 
gražiai keičia savo veidą.

Ypač įdomus Rokiškio 
kraštotyros ir revoliucinių > 
kovų muziejus. Jame ats?.*,. 
pindi ne tik mūsų gyvenimo 
praeitis, su visais kultūri?, 
niais ir buitiniais atribu-. 
tais, bet ir rokiškėnų revo- ; 
liucinė veikla už sukūrimą 
Tarybų valdžios Lietuvoje. •’

Muz i e j a u s darbuotojai . 
mums parodė itin retą ir 
brangų paprasto žmogaus« 
rankų darbo šedevrą—Lion- : 
gino Šepkos dešimties me
tų kūrybą. Ir ko tas žmo-.: 
gus neišdrožė, neišskaptavo - 
iš paprasto mūsų miškų m$: 
džio^usu namų darbo Ąran-i - 
kiais '.aprašyti negalima! 
reikia , pamatyti < savomis 
akimis. ■ : T . |

\ Jau nuo Seno Lietuva 
garsi smūtkelių ir rūpinto
jėlių drožėjais; bet ką iš* 
drožė Lįonginas Šepkus 
prašoka visus ankstyvuo
sius dievdirbius. Jis sukūrė 
ištisas kompozicijas, ištisus - 
komplektus, išdrožė tek 
tus; paprastu peiliu pavertė 
medį gėle, retežiais ir įvai
riais nematytais nesvajo
tais dirbiniais. KaLH 
bas bus galutinai sutvar 
tas ir pradėtas eksponuo 
visuomenei, ne vienas žavė
sis ir ilgai neatitrauks akių 
nuo šio žmogaus rankų dar
bo. j

Su Rokiškio ynygų my
lėtojais susitikome gegužės' 
31 dieną buvusiuose grafų 
palociuose — dabartiniuose 
Rokiškio kultūros rūmuose. ' 
Po vakaro, gausus knygos 1 
mylėtojų būrys gulte apgu
lė čia įrengtą knygų parda- ; 
vimo stalą. Mes turėjome ’ 
jas dedikuoti pirkėjams. - 
Taip praleidome dvi pasku
tines gegužės mėnesio die
nas juodupiečių ir roki 
nų tarpe, dalindamies pa
vasariška nuotaika ir mūsų 
literatūros išaugimo įspū
džiais.

Lietuvos “Valstiečių laik- Antarktinos plotai jų nesu- 
raštyje” (geg. 16 d.) buvo geria, 92 proc. šilumos grą

žina atagl erdvei. Tarybinė 
ekspedicija atsivežė į čia 
krepšius su žeme, kurioje 
išaugino daržovių. Taigi, ir 
amžinų ledynų krašte gali
ma turėti šviežių daržovių.

Stiklinės žuvys
Antarktikos lydekos nėra 

skaidrios, bet nepanašios į 
paprastas žuvis. Jų kraujy
je nėra nei hemoglobino, 
nei raudonųjų kraujo kūne
lių, dėl to sunku, nusakyti 
jų neaiškią spalvą.

Kas stipresnis?
Di(Jęlįuš. šalčius . pakelia 

tik žąsys ir katės, jos at
laiko — 110° temperatūrą. 
Baltosios meškos ir ruoniai 
pakelia 80°, o dauguma žin
duolių — tik 45°.

Gaisras tarp ledų
Antarkfėje tarp jūros le

dų yra žalių oazių. Ten au
ga samanos ir vandeniniai 
augalai. Vietomis iškilę 
net kelių centimetrų aukš
čio “miškai.” Oras yra taip 
sausas, kad, nukritus ^“miš
ką” degančiam degtukui, jis 
iš karto suliepsnoja.

Gamtos muziejus
Antarktikoje yra didžiu

liai jūros vėplių ir pingvi
nų kapinynai. Jų daugybė 
guli ant uolų nuo šimtų ar 
tūkstančių metų ir atrodo 
kaip gyvi, tik labai išdžiū
vę. Čia nėra puvimą su
keliančių bakterijų. Sausas 
oras lavonus paverčia mu
mijomis.

išspausdintas įdomus 
straipsnis “Mūsų krašto
vaizdžio ateitis.” Rašo R. 
Budriūnas, Mokslų Akade
mijos Botanikos instituto 
mokslinis bend radar bis. 
Mums atrodo, kad Budriū- 
no keliamais klausimais tu
rėtų susirūpinti visa Lietu
va.

Savo straipsnio pabaigoje 
autorius daro tokias išva
das:

Kol kas dar sunku įsivaiz
duoti, kaip atrodys mūsų 
kraštas, kai sustambinsime vi
sus laukus, numelioruosime 
visus įmirkusius plotus, sure
guliuosime1 višus upelius. Aiš
ku, visų šių ; priemonių • įgy
vendinimas yra būtinas. Tai 
neatskiriama klestinčio ūkio 
sąlyga. Tačiau jau šiandien 
pastebime, kad vietomis šuli
niuose išsenka vanduo, kad 
dingsta dalis sraunių, žavių 
upeliūkščių, kad nukenčia 
kai kurie ežerai. Pradėta 
kalbėti ir apie vėjo eroziją 
dirbamuose laukuose. Tai 
reiškia, kad melioravimą kai 
kur vykdėme neapgalv o t a i, 
neatsakingai.

Jau šiandien galime numa- 
rfurto apy- tyti, kad, Panaikin§ sodybas 

komitetas *r buvusius želdinius,
b

- - - i kai kur perdaug plikus lau- 
!kus. Padidės vėjo greitis, ne
vienodai pasiskirstys sniegas.

ternaciona- 
ame už so- 
pasaulyje. 

įsų susitiki- 
mes pama- 
dar labiau 
autų ryšius

rno su įdo-

re jo susiti- 
s Komunis

tų Partijos pienuoju sek
retoriumi' Antanu Snieč-
kum.

APIE DRAUGAVIMĄ 
TARP LIETUV 
IR R. VOKIETI

Gražiai vystosi draugiški 
santykiai tarp Tarybų Lie
tuvos ir Rytų
Laikas nuo laiko pasikeičia
ma delegacijomis. Antai 
skaitome “Tiese j e” aprašy
mą neseniai Lietuvos komu
nistų delegacijos apsilanky
mo R. Vokietijoje. Delega
ciją pakvietė E 
gardos partijos

os 
JOS

Vokietijos.

Delegacijai pirmininkavo V. Į<rūnJuotas pelkutes, turėsime 
Astrauskas. Ji pas vokiečius i 
svečiavosi dešimt dienų.

Kai delegacija sugrįžo, rpaĮ ypag pavojinga nemiškin-
“Eltos” korespc' 
prašė jos pirm 
dalyti įspūdžia 
kas pasakė:

—Draugai vokiečiai mus 
visur labai nuoš 
ir sudarė visas 
pažinti su įvairiapusišku apy
gardos darbo ž 
nimu. 
niais, valstybinio 
buotojais, prekylbos ir buiti- 

ąptarnavim o atstovais.
in VVSP apy-

ndentas pa- gose kalvelėse. Todėl labai 
Įninką pasi- svarbu išsaugoti tokiose vie- 
is. Aštraus- tose augančius miškelius ir 

’želdinius. Reikia ir patiems 
daugiau sodinti. Kalvų viršū
nėse esančios giraitės ne tik 
sustabdo vėjus. Jos dar labiau 
paryškina pačias kalvas.

Mechanizuotam žemės ūkiui 
reikia didelių ištisinių ariamų 
laukų. Jau aišku, kad lygu
mose geriausias ištisinio dir
bamo laul^o plotas bus dides
nis, negu kalvotuose rajonuo
se. Tapiau tiksliai dar- nesa
me nustatę, koks tokio lauko 
dydis geriausias atskiriems 
mūsų kraštovaizdžiams. Spręs
dami šį klausimą, turėsime 
labai rimtai galvoti apie kraš
tovaizdžio likimą kalvotose 
Aukštaitijos žemėse. Ar ne
verta čia kiek galima labiau 
išsaugoti esamą kraštovaizdį? 
Juk jis pertvarkoma keliems 
šimtmečiams, 
šiandieniniais 
lavimais, šios 
būtų ne visai

Ar visada 
durląukio gilaitė, ežeriukas? 
Gal būt, rubliu ji ir neatneš. 
Bet ne vien, bulves sodiname 
prie namų. Reikia ir lelijų. 
Gamta^—mūsų antrieji namai.

irdžiai sutiko 
sąlygas susi-

monių gyve- 
Kalbėjomės su parti- 

aparato dar-

nio
Per susitikimą s 
gardos komitete sekretoriais 
vyko draugiškas 
tolesnį Erfurto 
Tarybų Lietuvos 
apie bendradarb 
mą visose liaudies ūkio ir kul
tūros srityje.

Mes apžiūrėjome parduotu
ves, lankėmės b 
navimo salonuos 
se. 
bai patiko auks
ino kultūra. To 
bos ir buitinio 
darbuotojai turė 
vokiečių pasimokyti.

Mūsų partin 
taip pat domi 
kų aptarnąvim is 
įmonėse. Mes Ifi 
vilnės v e r p i m

pokalbis apie 
apygardos ir 
ryšių plėtimą 
iavimo vysty-

luitinio aptar- 
3 ir punktuo- 

Delegacijos nariams la
ta aptarnavi- 
mūsų preky- 
aptarnavimo 

tų iš draugų

T a 4 ' remtis 
ūkipiais ręika- 
dienos nauda 

teisinga.
nenaudinga vi-

BALTYšIO DEGIEJI 
SKALŪNAI

Ukrainoje, Kirovogrado 
srityje, Aleksandrovo rajo
ne, atrastos naujos degiųjų 
skalūnų atsargos. Jos su
siklojusios 20-25 kilometrų 
skersmens ir 500 metrų gy
lio Baltyšo dauboje, kuri 
pripildyta purių nuosėdų. 
Degieji skalūnai slūgso 200- 
300 metrų gylyje. Geolo
gine sandara ir susidarymo 
sąlygomis- šis telkinys yra 
vienintelis Tarybų Sąjun
goje. Bendros skalūnų at
sargos apytikriai sudaro 3 
bilijonus tonų. Baltyšo ska
lūnai gali būti efektyviai 
panaudoti elektrinėms 
renti.

kū
ę delegaciją 

darbinin- 
pramonės 

nkemės med- 
o, trikotažo,

no
Perskaitę “Laisvę” 

duokite kitiems, kurie 
dar neskaito.

pa- 
jos

ATMOSFERA ANT 
SVARSTYKLIŲ

Automatą, mat u o j a n t į ; 
slėgimą vienos dešimtosios * 
atmosferos dalies tikslumu, ' 
išrado Leningrado Mecha
nikos instituto moksliniu- • 
kai. Jo konstrukcija pa
grįsta svarstyklių darbo' 
principu. Supertikslus at- ’ 
mosferos “svėrėjas” įgali#" 
na pagerinti tiksliųjų prie
taisų, naudojamu aviacijoje ; 
ir laivyboje, kokybės konį 
rolę.
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Aušo. Vieškelyje buvo- tuščia. Sugulę 
miškę iš abiejų pusių, banditai laukė ko
mandos. Signalą turėjo duoti Balys 
Irkmanas, asmeniškai paž 
Slinko minutės, valandos, b^t ženklo ne
buvo. Dvylika buožinių išperų kraujo 
ištroškusiomis akimis žvelg 
vieškelį, laukdami savo aukos. Vokiečių 
karininkas pradėjo nerimauti ir tikino, 
kad juos gali užklupti liau 
kai už posūkio pasirodė po|a arklių pa
kinkytas vežimas. Banditai prigludo 
prie žemės.

Vežime sėdėjo du vyrai 
Arkliai bėgo lengva ristele, 
štelėjo šūvis, 
į viršų ir išsitiesė ant kelio, 
ras buvo bešokąs iš ratų, 
men tu prapliupo kulkosvai 
tomatų salvės, užskirsdami

nęs Jušką.

ė j tuščią

lies gynėjai,

i rmoteris.
Staiga pok- 

Kraštinis arklys pašoko 
Vienas vy- 

bet tuo me
džių ir au- 
poškėjo šau-

tuvai. Sveikasis arklys metėsi j šalį, ve- 
$mas bildėdamas apvirto. Banditai puo-
lėj prie savo aukų.

Juška ir kartu važiavęs 
nė jas buvo nebegyvi. Jušk 
ma sėdėjo kraujo klane šalia apversto 
vežimo.

— Už ką? Už ką? — dejavo ji.
— Nutilk, mazgote! — sušvokštė pri

bėgęs Irkmanas ir, griebęs moteriškę 
už plaukų, partrenkė ant kelio.

Irkmanas pakėlė automatą, šovė į Juš
kienę ir atsisukęs ėmė raustis užmuštų
jų vyrų kišenėse.

Juškienė nejudėdama gu 
jančiame kraujo klane.

Susirinkę užmuštųjų da 
tai skubėjo pasislėpti miškb tamsoje.

— Visą kompaniją j dar 
me,— ciniškai šaipydamasi 
Irkmanas.

Saulelė buožinių išperų 
kę nuo savo dalinių hitleri 
savyje puikiai sutarė. Jie 
apykanta Tarybų valdžiai, 
taikas kėlė “patikimi” vyskupo Bori.se- 
vičiaus pranešimai, perduo 
ršga Jonauską, esą, nuve 
valdžią Lietuvoie ruošias 
Anglijos ir Švedijos jėgos.

Taip kasnakt tai vienur, t 
ditai palikdavo savo kruvinus pėdsakus.

O kunigas Jonas Jonauskas, trinda
mas rankas, džiaugiasi sav 
kryžiumi palaimintos gau;

liaudies gy- 
enė vaitoda-

ėjo vis didė-

ktus, bandi-

gų pasiuntė- 
s, džiaugėsi

r trys atsili- 
linkai tarpu- 
visi degė ne- 
Gaujos nuo-

iami per ku- 
rsti Tarybų 
i Amerikos,

ai kitur ban

o sukurtos ir 
os veikla.

Viltys žlungr
sdien pasiek
tos. Nemaža

Vyskupą Borisevičių ka 
davo vis nemalonesnės ži 
banditų buvo suimta, nemaža baigė sa
vo dienas susirėmimuose s 
nėjais. Kai kuriuose va 
suklaidintų ir į gaujas ats 
kusių žmonių paklausė ta 
nų raginimo ir, nutraukę 
ditais, grįžo į namus.

— Kokias dūmas dūme 
—• pamatęs susirūpinusi 
ką, paklausė vyskupas Rdmanauskas.

— Nekokie mūsų reika 
Jokiu prošvaisčių nematyt 
kad jie mus gali išduoti.

Kas?
— Kas! Žaliukai, ne ka 

tiekiai patys kaip avinai 
Perdaug atvirai mes dirbame.

— Padėkok prelatui Jakf 
įgėlė Ramanauskas,

u liaudies gy- 
sčiuose dalis 
itiktinai pate- 
rybinių orga- 
ryšius suban-

es bedūmoji? 
savo viršinin-

lai, mielasis, 
į. Aš bijau,

3 kitas. Eina 
ir pasiduoda.

ubauskui, — 
prisimindamas 

Kauno vyskupijos valdytojo Jakubaus
ko kreipimąsi, kviečiantį banditus lega
lizuotis.

— Dar jis pasigailės, — 
timis Borisevičius.

Vyskupų pokalbi nutraukė įėjęs vidu
tinio amžiaus kunigas.

— Jūsų ekscelencija, pss tamstą pra
šosi kaž koks žmogus.— kreipėsi jis į 
Borisevičių.— Sakosi giminaitis.

— Tegul įeina,— pagalv 
kūpąs.

Kunigas įvedė valstietis 
si žmogų ir pats tuojau dingo už duru. 
Borisevičius su Ramanausku pašoko, iš 
karto pažinę, kad tai “Žemaičių legiono 
vado pavaduotojas Jaz 
nas”.

sugriežė dan-

ojęs liepė vys-

kai apsirengu-

iauskas-“Šarū-

— Bėda, vyskupe,— nec elsdamas krei
pėsi į Borisevičių Jazdauskas.— Beveik 
visi mūsiškiai areštuoti. Jokios prieglau
dos nebėra...
^—Lepšiai. O dar mokytus vaizdavo, 

— nutraukė jį vyskupas.— Gal ir pats 
parduoti ruašiasi?

—J Tik po mirties mane paims,— ban-

DR. A. PETRIKĄ

Apie alkoholį ir alkoholizmą

kioje

askui

dito veidas persikreipė.
— Protinga...—vyskupas valandėlę 

patylėjo ir tiesiai paklausė:
— Tai ko iš manęs nori?
— Man reikia dokumentų. Jūs galėtu

mėt paskirti mane zakristijonu ko 
nors bažnyčioje.

— Ilgam?
— Ne, kol pasidarys ramiau, 

aš vėl ką nors sugalvosiu...
— Tik tu atsargiau degiok žvakčs, — 

šypsodamasis patarė Ramanauskas 
vo aišku, kad jis pritaria gaujos \ 
vos sumanymui.

Borisevičius ištraukė iš stalčiaus po
pieriaus lapą ir ėmė rašyti pažymęjimą 
kariniam komisariatui. Jame buvo, nu
rodyta, kad Jazdauskas dirba zakristi
jonu Lieplaukio bažnyčioje. Čia pat jis 
parašė raštelį Lieplaukio klebonui Naš
lėnui, prašydamas laikinai pavesti Jaz- 
dauskui zakristijono pareigas.

Bu- 
adei-

Likęs vienas, Borisevičius negalėjo 
nurimti. Jis su baime galvojo, kad pla
nai atstatyti Lietuvoje buržuazinę san
tvarką sužlugo, žmonės vis labiau su 
nepasitikėjimu žiūri į bažnyčios tarnus, 
atvirai rėmusius okupantus ir lietuviš
kus buržuazinius nacionalistus. Dauge
lis kunigų aiškiai susikompromitavo ir 
nebeturi pasitikėjimo tikinčiųjų tarpe.

Vyskupas prisiminė kunigus, idėjos 
brolius ir talkininkus. Tirkšlių klebo
nas Kiela pabėgo į gauja. Vokiečių oku
pacijos metu buvęs Medingėnų komen
dantu kunigas Juodviršis tain pat kaž
kur klaidžioja miškuose. Tokiu nat ke
liu pasuko Laukuvos vikaras Šiknius. 
Rietavo klebonas Alminas ir kai kurie 
kiti.

— O mes kokio galo sulauksime?—pa
galvojo apie save ir Ramanauską Bori
sevičius. Tačiau dar buvo likę vilties, 
kad tikintieji nesužinos apie jų darbus. 
Ši vilties kibirkštėlė kie ramina vysku
pą. Jis taip pat vylėsi, kad nacionalis
tinis pogrindis nebus visai sudaužytas 
ir anksčiau ar vėliau pasieks užsibrėžtą 
tikslą. Bet ko gi snaudžia į užjūri pa
bėgę bendraminčiai? Kur jų pažadai ir 
garantijos?

Ryšininke Radasta
Elenos Rinkevičiūtės gyvenimas susi

klostė ne taip, kaip ji pati tikėjosi. Jau
nystėje mylėjo, ruošėsi ištekėti, svajo
jo apie šeimą, vaikus. Bet nebuvo lem
ta svajonėms išsipildyti. Ji tapo Gegu
žinės klebono Stepono Rudžionio šeimi
ninke, vėliau ir sugyventine, paklusni jo 
valios vykdytoja.

Kartą Rudžionis pasakė, kad jis yra 
nelegalios nocionalistinės organizacijos 
narys, ir pasiūlė Rinkevičiūtei įstoti į šią 
organizaciją. Ji prisiekė klebonui vyk
dyti visus organizacijos pavedimus, nie
kam nepasakoti apie jos veiklą. Ji gavo 
slapyvardį “Radasta”.

Kartu su “Radasta” į klebono organi
zuojamą gaują buvo užverbuotas vargo
nininkas Juozas Dovydaitis, gavęs “Gai
džio” slapyvardį, ir jo sūnus Gediminas.

Padedant Rinkevičiūtei ir vargoninkui 
Dovydaičiui, Rudžionis užmezgė ryšius 
su gaujos vadeiva Jonu Misiūnu, pasiva
dinusiu “Žaliuoju velniu”.

Tai buvo banditas, pasižymėjęs ypa
tingu žiaurumu. To jis išmoko, tarnau
damas smetoninėje pasienio policijoje ir 
hitlerininkų bei generolo Plechavičiaus 
daliniuose. 1944 metų rudeni, kada, bai
gę hitlerinės žvalgybos mokyklas, dvari
ninkų ir buožių sūneliai organizavo ban
ditines gaujas, vienai iš jų ėmėsi vado
vauti Misiūnas. Jis iš pat pradžių užsi
brėžė tikslą pajungti vienai vadovybei 
keliose apskrityse veikusias gaujas.

(Bus daugiau)

VAIKŲ DARŽELYJE
Supas tyliai obelų pusnys, 
Vyšnios atšlaitėj pasakom sninga. . . 
Džiaugsmo akordais sieloje mano 
Virpa vaikučių juokas laimingas.

Atskrenda bitė. Ji nuo mažylių 
Slepias po pienės geltonu šydu. 
Jiems liepos šlama, dainuoja mamos, 
Jiems ankstų rytą tulpės pražydo.

Tešvies jums saulė visam pasauly, 
Tegu jums niekad nieko nestinga. 
Džiaugsmo akordais sieloje virpa 
Mūsų vaikučių juokas laimingas.

Wt. Blinkevičius

Alkoholio yra daugiau, 
nei viena rūšis. Pav., me
tilo, t. v. “medinis” alko
holis, yra nuodingas, var
tojamas chemijos pramonė
je, žibinamųjų lempų bei 
šildomųjų krosnelių kurui, 
įvairių tirpinių darymui ir 
kt. Gėrimui jis netinka.

Kai kalbama apie alko
holį spiritinių gėrimų at
žvilgiu, tai turime mintyje 
tyrą etilo alkoholį, daromą 
(vandens, mielių ir šilumos 
pagalba) iš rugių, kviečių, 
miežių, bulvių, cukraus, se
nos duonos atliekų ir kitų 
angliavande n i n i ų medžia
gų. Jį padaryti lengva, 
dėlto prohibicijos (“blaivy
bės”) laikotarpiu buvo, pri
visę tiek daug degtindarių 
(“būtlegerių”). Pas įtaiko 
jų ir dabar.

Tyrą alkoholį, atmieštą 
vandeniu, retai kas geria, o 
jei ir geria, tai tik “iš bė
dos,” kai degtinės negali 
gauti. Etilo alkoholis su
daro apie 40% (80 ameri
kietiškų “proofs”) populia
riosios degtinės. Yra like
rių, džinių bei visokių ir 
stipresnių, bet nedaug.

Carų laikais Rusijoje bu
vo daroma vodka iki 95% 
(190 “proofs”) stiprumo: 
40%, 57%, 90% ir 95%. 
Pastarąją galėjo gerti, ma
žais kiekiais, tik užsigrū!- 
dinę girtuokliai: tai buvo 
kone grynas (100%) spiri
tas. Butelių irgi buvo vi
sokių: nuo dviejų viduti
nių stiklelių b o n k e 1 ė s, 
“dvuchsotkos.” iki “gra
žuolės” gorčinės, vadintos 
“četvertnaia” (ketv irtoji 
viedro dalis).

Sena istorija
Spiritiniai gėrimai varto

jami nuo neatmenamų am
žių. Jų svaiginamoji galia 
žavėjo net proistorės žmo- 
p,ų. Biblijoje skaitome apie 
Nojų, kuris Arkon pasfW 
mes pora vyno statinių. 
Lietuvos istorija pašvenčia 
daug puslapių aprašymams 
kunigaikščių ir bajorų puo
tų, kuriose bačkomis sai
kuodavo savo produkcijos 
alų bei midų. Paskesniųjų 
laiku mūsų žemiečiai, kurie 
turėjo pinigų, jau vaišinosi 
bravorų .darytu alum bei 
vodka (vandenėliu).

Svaig i n a m i e j i gėrimai 
vaidino, ir dabar vaidina, 
didelį vaidmenį socialinia
me žmonių gyvenime. Nė 
joks pobūvjs neapsieina be 
gėrimų. Kelia vestuves, 
krikštynas, varduves, gim
tuves ar laidotuves — gė
rimai stovi pirmoje vietoje. 
Net ir šiaip privataus po
būdžio pobūviai neapsieina 
be išgėrimo. Be svaigalų 
būtų nuobodu, nedrąsu,

drovu. Alkoholis paraly
žiuoja protą ir išlaisvina 
liežuvį, todėl visi smarkiai 
kalba, šaukia, juokiasi, dai
nuoja, net langai dreba! Al
koholis veikia žmones soci- 
ologiškai, psichologiškai, 
protiškai, morališkai, etc.

Gert ar negert?
Klausimas stovi taip: gert 

ar negert, o jeigu gert, tai 
kiek gert? Mažas kiekis 
spiritinių gėrimų sveikatai 
nekenkia, tik reikia turėti 
saiką. Kai kas geria stik
lelį ar du, o kai kas—visą 
butelį. Tūlas geria tik vai
šinamas ar vaišindamas, dėl 
socialumo, o kitas geria net 
ankstų rytą, vos iš lovos iš
virtęs.

Perdidelis ar perdažnas 
alkoholinių gėrimų vartoji
mas sukelia įvairių ligūstų 
pakitimų organizme. Įpras
tinis svaigalų gėrimas žalo
ja sveikatą, būdą, nuotai
ką, gadina darbingumą bei 
ardo gerove tiek atskiro 
žmogaus, tiek jo šeimos ar 
visuomenės.

Alkoholis, patekęs į žmo
gaus kūną, sukelia tam tik
ra reakciją. Dalis jo su
virškinama skrandyje, dalis 
laibosiose žarnose. Galuti
nai alkoholis sudoroiamas 
kepenyse-jeknose. o iš ten 
ii kraujas nuneša į galva, 
širdį, etc. Mažas jo kiekis 
smegenis jaudina, žmogus 
būna judresnis, kalbesnis, 
draugiš k e s n i s, meilesnis, 
dosnesnis, linksmesnis, at
viresnis. Nedidelis alkoho- 
holio saikas organizmą sti
muliuoja. Geriant daugiau, 
tasai pats chemikalas sme
genis slopina, jas paraly
žiuoja. I š g ė r ę s' žmogus 
jau nebesuvaldo liežuvio, 
rankų, kojų. protavimo pro
cesai sutrinka, kol pagaliau 
jis visai nuvirsta ir užmie-

r%K'bl-77Krūuivje yra tik 
0.3% ’- alkoholio, tol ž m o - 
gus dar . pilnai racionalus: 
jis žino ką kalba ir tinka
mai valdo, savo organus, jo 
nrotas blaivas. Tojda alko
holio koncentraciją kraujy- 
ie pasiekiama išgėrus vieną 
degtinės stiklelį arba nema
žą alaus • stiklą. Bet jeigu 
trumpu laiku išgeriama du 
degtinės stikleliai arba du 
alaus stiklai, tuomet alko
holio koncentracija kraujy
je pakyla iki 0.04% ir jau 
pilietis oficialiai ir legaliai, 
laikomas išgėrusiu ir auto
mobilį vairuoti jam drau
džiama.

Gėrimo būdai
Žinoma, gėrimas gėrimui 

nelygus: jeigu gersi sočiai 
pavalgęs, ypatingai riebaus 
maisto, gersi degtinę lėtai,

užgerdamas vandeniu, ar
ba alų palengva sriubčiosi, 
— tuomet alkoholio kon
centracija kraujyje bus že
mesnė, jis spės išsiskirstyti 
ir taip greit nepasigersi. Iš
gėręs porą stiklelių degti
nės vienu mauku “ant tuš
čio pilvo”, greitai pajusi 
spirito įtaką galvoje.

Be to, ir gėrikai nelygūs: 
riebus žmogus gali išgerti 
daugiau, nei liesas. O ir or
ganizmo atsparumas nevie
nodas.

Autoritetai apskaito, jog 
geriančiųjų Amerikoje yra 
apie 100 milijonų. Vyrų 
smarkiai geriančių, kol kas. 
daugiau nei moterų, bet jos 
vyrus sparčiai • vejasi — 
mat, lygios teisės!

Girtavimas Amerikoje la
bai paplitęs: geria daugiau
sia tie, kurie turi pinigų, 
turtingieji. Kasmet prage
riama bilijonai dolerių!

Su mažais ar net viduti
niais gėrikais nėra bėdos, 
iie retai kada išsuka iš vė
žių. Bet tikra žalą sau ir 
visuomenei daro girtuok
liai, kurie negali savo ape
tito suvaldyti.

Su perdideliu girtavimu 
buvo bandoma kovoti įsta
tymais, draudimu svaiga
lus pardavinėti. 1791 m. 
federalė valdžia apdėjo 
degtinę, kaip preke, dide
liais mokesčiais. Dėl to 1794 
m. sukilo Pennsilvanijos, 
Niudžersės ir Merilando 
valstijų gyventojai, nes ten 
daugiausia viskės buvo ga
minama. Jie teigė, jog tai 
buvo- prieš juos taikoma 
diskriminacija. Sukilimą, 
vadinamą “Whiskv Insur
rection”, numalšinti prezi
dentas turėjo šaukti net 
15.000 milicininkų.

1919 m. buvo įvesta pro
hibit j a, kurią 1933 m. pa- 
tvs gvventoiai panaikino. 
Tų r “blaivybės”' įstatymų 
maža kas paisė. Priviso 
daugybė nesąžiningu deg
tindarių. kurie geriančiuo
sius nuodijo neišvalyta deg
tine arba eteriu sustiprin
tu alum.

įstatymu keliu, poi karo, 
oficiale “blaivybe” i vedė ir 
Suomija (Finlandiia). Ta
čiau suomiai degtine mai
šais gabenasi iš Danijos ir 
geria “kaip šiaučiai”! At
rodo. jog prievarta blaivy
bės įgyvendinti negalima.

Alkoholis ir alkoholizmas
Kas yra alkoholikai ir al

koholizmas? Kartais pasi
taiko bile žmogui kokioje 
iškiloje ar bankete išgerti 
perdaug, pasigerti. Dažnas 
tokį pilietį lengvabūdiškai 
pavadina girtuokliu ar net 
alkoholiku. Tačiau jei toks 
pilietis nusigeria tik retais

Rusų šokikų grupė

atvejais, o ilgais protarpiais 
suvis negeria, —- jis nėra 
nei girtuoklis, nei alkoholi
kas, Alkoholikas yra tas, 
kuris jau be svaigalų nebe
gali apsieiti, kuris geria 
pats vienas, kuris svaigalų 
neprisotinamai trokšta. Jis 
kartais gali, didelėmis pa
stangomis, kokią savaitę ar 
net mėnesį, negerti, bet 
išgėręs stiklelį—jis jau ne
begali susilaikyti. Dažnai 
jis geria kelias dienas be 
perstojo, apleidžia savo šei
mą, darbą, nebegali norma
liai valgyti ar miegoti, yra 
irzlus, įkyrus, piktas, nesu
gyvenamas, nenuoš i r d u s, 
nesąžiningas, su visais ba
rasi, savo pareigų nežiūri 
ir t. t. Jeigu jis ir bando 
dirbti, menka iš tokio darbo 
nauda. Pagaliau pradeda 
drebėti jo rankos, galva ir 
visas kūnas (“delirium tre
mens”), protas sutrinka, 
atmintis silpnėja. 10% be
protnamių ligonių yra chro
niški alkoholikai. Nemaža 
dalis smarkiai geriančiųjų 
tampa nepagydomais alko
holikais ; vyrai pralenkia 
moteris 3 prieš 1.

A Ikoholizmas, daug e 1 i o 
gydvtojų nuomone, yra li
ga, kurią bandoma gydyti. 
Tuo reikalu rūninasi įvai
rios. įstaigos bei ligoninės. 
Federalė valdžia skiria kas 
metai tokių ištaigų rėmi
mui suvirš 20 milijonu do
leriu. Remia jas ir atskiri 
turtingi fondai.

(Daugiau bus)

Miestas, iškilęs 
iš jūros dugno

Azerbaidžano liaudyje iki 
šiol gyvas pavadinimas apie 
Kaspijos jūros pakrantės 
senovės miestą Sabailą. Jis 
buvęs šviesus,, gražus, šven
tiškas. Sabailas stebino to 
laiko žmones margu puoš
nių gatvių gyvenimu, pre
kyvietėmis, kuriose daugy
be kalbų buvo prekiaujama 
kilimais, nafta, druska, ty
mu. Bet kartą išsiliejusi 
Kaspiaja paskandinusi 
miestą. Jis likęs jūros dug
ne, namų sienos apaugusios 
ilgomis dumblių barzdomis, 
akmeninėse gatvėse nar
dančios žuvys. Sabailas din
go. '•

Gal būtent jį vėliau yra 
minėjęs senovės graikų 
mokslininkas Klaudijus 
Ptolomėjus? Apie palaido
tą jūros dugne civilizaciją 
kalba ir žymus XIX am- 
Azerbaidžano mąs t y to j a s 
Bakichanovas — jis atrado 
žemiau Kaspijos lygio ke
lią, dingstantį atviroje jū
roje. '

Trečiame mūsų amžiaus 
dešimtmetyje Baku įlanko
je buvo aptiktas senovinis 
gatvės grindinys.

Vis dėlto paslaptis būtų 
likusi neatskleista, jeigu 
nastaraisiais metais Kaspi
jos jūra nebūtų gerokai 
nuslūgusi. Iš vandens iški
lo tamsios bokštų sienos. 
Stebina tūkstantį metų jū
ros gelmėje išbuvusių pa
statų tvirtumas. Vadinasi, 
badavimuose glūdėjo tikri 
faktai. Susidariusiose sek
lumose atrasti kapai ir di
delės akmeninės plokštės su 
iškaltais rašmenimis. To
kių plokščių aptikta dau
giau kaip šeši šimtai.

Popiežius už taiką
Vatikanas.—Joninių pro

ga popiežius Povilas ir 
vėl ragino nutraukti karo 
veiksmus Vietname ir Ni
gerijoje. : .
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Yucaipa, California
LLD kuopos veikte

Birželio mėnesio 
kuopos susirinkimas atlik
tas gerai ir gausiai išč

LLD

uko- 
visuomeniniams deika- 

Mūsų LLD kuopai 
palikta suma pinigų ‘Velio
nio Jono Žėko. Per pietus 
laiko išaukota labda; 
reikalams daugiau 
$2,500. Dabartiniu 
kuopa irgi neskūpauja 
me susirinkime, išau 
daugiau kaip $350.

Pirmininkė raportavA, kad 
dėl sveikatos kliūčių rjegali 
daug veikti, bet aplan 
gonius ir 
kuopos reikalais. P 
“Vilnies” rudeninio pi 
^bilietėlius, stengiasi 
naujų narių.

Finansų sekretorių 
Alvino ir iždininko M. 
kio finansiniai reik 
tvarkomi gerai, 29 k 
nariai yra pilnai užsimokė
ję metų pradžioje.

Nutarimų sekretori 
Dementis irgi gerai a 
savo pareigas.

Buvo pageidavimas 
kuopa turėtų dar vien 
vasarinį parengimą birže
lio mėn. Išrinkta darbšti

lams.

•ybės

laiku 
Šia- 

co ta

<o Ii- 
rūpinasi visais 

atina 
miko

us J.

ai ai 
lopos

li s J. 
Jieka

kad
ą pa-

lio mėn. Išrinkta di 
komisija.

Nutarta per vasaros 
čius padaryti susirir 
pertrauką, 
susirinkimas įvyks 
(Oct.) 13 d. toje pačioje 
salėje.

Buvo pranešta, kac 
laiku turime tris kuopos 
narius ligonius. Pirminin
kė ragino,-, kad kurie gali, 
aplankytų juos.

Apie vasarinį paren
Verta pažymėti, kai 

sų kolonijos žmonės 
ta sueigas ir skanius pie
tus. Rengėjai n e pa 
klaidos rengdami w 
parengimą birželio 
Turėjome labai puikic 
likos iš toli ir arti. Rengi
mo komisija pagamin 
nius ir gausius pietį 
verta pagarbos, kac Į taip 
energingai darbavosi, 
laiku į komisiją įėjo 
energingas draugas Juozas 
Ginius. Jis atliko sunkiau
sią darbą maisto gan 
ir darbas buvo atlik 
sapusiai gerai. Taipgli buvo 
dvi šeimininkės Mai 
dienė ir M. Alvinienė. Jos 
irgi puikiai darbavosi 
vo prigaminta maist 
kad skaitlinga publikai buvo 
pilnai patenkinta.

Prie stalų patarna 
Ziksienė, Onutė Pukifnė, R. 
Saviskienė ir E. Žilinskienė. 
Pietų bilietėlius pardavinėjo 
J. Dementis, M. Denentie- 
nė rūpinosi kavos pagami
nimu.

Mūsų rengėjai labai dė
kingi tolimesnių/' kolonijų 

 

draugams ir dpdugėms. Lo- 
sangeliečiai, įvykdomi su 
savo' automobiliais, 
“pasažyrų”. Tas labali padi
dino publiką, ir p įrodė 
mums savo draugiškumą. 
Taipgi svečių turėjom iš 

' kitų apylinkių, net

Nuys, San Bernardino, ir 
kitur. Draugai J. ir K. Russ 
iš Laguna Beach, n: 
nepasididžiuoja atsi 
ir visados atveža gn 
vanėlių.

G. Damušis šaunįai pa
grojo kėlėt

Rengėjai 
publikai už atsilankylmą, už 
atneštas dovanėles, if tiems, 
kurie draugiškai pas 
vo laike pietų.

Pabaigus pietauti, 
paprašė dalyvių apsi ramiu

karš
timų 

Todėl sekamas 
spalio

šiuo

?imą
1 mū- 
mėgs-

darė 
sarini 
16 d.

o ska- 
s. Ji

Šiuo 
mūsų

inime, 
;as vi-

ė Ra-

ir bu- 
) tiek,

,yo: A.

ti, nes ji turi ką svarbaus 
pasakyti. Ji pranešė, kad 
apie prieš 15 valandų, šeš
tadienio vakare mirė Jo
nas Markevičius Redlando 
ligoninėje. Tai netekom mū
sų gero LLD. kp. nario ir 
gailestingai turėsim jį pa
laidoti. Bet mes jam esam 
labai dėkingi, kad jis prieš 
mirtį pasakė kad jis atmo
kės visas šio parengimo iš
laidas. Nors ir jis jau mirė, 
bet jo geri norai ir pažadai 
bus išpildyti. Tai garbė ve
lioniui Jonui.

Parengimas užsibaigė ge
roje tvarkoje ir visi links
mai grįžo į namus.

Apie mūsų draugus
Onutė Širvinskienė birže

lio 16 d. linksmai atžymėjo 
savo gimtadienį. Ji prisidė
jo prie mūsų parengimo sa
lėje ir pirma, negu prasidė
jo pietūs, visus dalyvius 
puikiai patraktavo su šam
panu ir kitokiais gėrimais, 
o ant užbaigos mūsų šeimi
ninkės užžiebė žvakutes ant 
gimtadienio torto, ir visi 
sudainavom Linksmo gim
tadienio Onutei.

Kapų puošimo dienoje, 
mūsų kaimynai ir organi
zacijų nariai dd. Geo ir Bet
ty Damušiai turėjo suren
gę šaunų pažmonį savo 
puošnioje stuboje. Buvo 
prigaminta įvairaus maisto 
ir gėrimų; net gaila mūsų 
šeimininkių, kad jos taip 
daug triūso įdeda dėl drau
giškos sueigos.

M. Alvinienė džiaugėsi, 
kad jai ten pas d. Damušį 
buvo gera proga pardavinė
ti “Vilnies” pikniko bilietė
lius, nes viešų sueigų ma
žai yra tuo laiku, todėl čia 
buvo proga sutikti nema
žai žmonių.

Mirė Jonas Markevičius
Birželio 15 d., vėlyvame, 

vakare, mus pašaukė iš 
Redlands ligoninės, kad mi
rė Jonas Markevičius. Jis 
ligoninėje išbuvo tik tris 
paras.

Velionis vėlesniu laiku 
gyveno pavienys Onutės 
Širvinskienės stuboje, 322- 
70 Dunlap Blvd, per keletą 
metų. Buvo energingas ir 
tvirtas žmogus. Vėlesniu 
laiku jį pradėjo varginti 
krutinės kvėpavimo orga-

draugu ir palikom karstą 
pas laidotuvių 
Hughes Funer 
Vėliau buvo s 
Loma Linda kr

Nors man te 
gyventi ir kur

tvarkytoją 
al Chapel, 
ukremuotas 
smato rijoje, 
ko su Jonu 

laiką Ro- 
/ienoje dirb-

tuvėje dirbti, bft gaila kad 
neteko sužinoti 
liūs ir sesutes i 
mo vietą Lietuvoje. Tik sykį 
minėjo, kad jis 
mylių nuo Pa 
atsitarnavęs R 
kariuomenėje a 
riką, rodos į Ch 
apsivedė.

Mūsų pradži 
buvo Rochester, 
metais. Nors jis 
jas iš Lietuvos, 
mas, kad nepatektų į be
darbiu eiles An 
jis imdavo bile 
laike nedarbo, i 
pramoko viso 
Vėliau, kuomet 
ūkį arti 
darė g e r ą p 
kad ir turėjo s 
ti.

Dasigyvenęs 
pensijos, pardavė ūkį ir at
vyko gyventi į 
rodos į Walnu 
liau gyveno 
San Leandro, . 
tų kaip gyvenc

1961 metais 
vykęs į Lietuvį gimines ap
lankyti, bet nei vieno gyvo 
nerado. Sugrįžo su liūdna 
širdžia.

Su velionio ė ono idėjišku 
supratimu mes 
džiaugti. Nors 
vamokslis, bet 
kiom religinėi|n pasakom 
Visados rėmė 
ką spaudą ir darbininkiška; 
organ, ir darb 
Skaitė “Laisvė”, 
“Liaudies Ba 
ties. Mums pa 
LLD kuopą jo 
metais, ir Jon 
dos, 4 metus kuopos iždinin
kas. Gyvendamas Roches-

apie jo bro- 
r jo gyveni-

gyveno 11 
nevėžio. Jis 
usijos Caro 
tvyko į Ame- 
icagą, ir ten

a, pažinties

buvo siuvė- 
bet vengda-

įerikoje, tad 
kokį darbą 
r su tuo jis 
kių darbų. 
; jis įsigijo 

Roctesterio, ten 
ragyvenimą, 
linkiai clirb-

iki senatvės

Kalifornija, 
t Creek. Vė-

Berkeley ir
Jau eilė me-

Yucaipoje.
jis buvo nu

galim pasi- 
jis buvo sa- 
netikėjo jo-

darbininkiš-

ninku kovas.
“Vilnį” ir 

są” iki mir- 
vyko įsteigti 
stuboje. 1961 
as buvo, ro

atvežė

š Van

iekada 
ankyti 
žiu do-

valsų, 
ėkingi

tarna-

pirm.

BALTIMORE, MD

Draugystes 
ninkas.

Tikiuosi, 
nių, kurie ger 
velionį Joną 
laikraščius.

Jeigu kam 
daugiau infor

vo Gedimino
iždi-

bi
r.arys ir

kad rasis
iau žino
ir parašys į

žmo- 
apie

nai ir mažai galėjo maisto Dunlap Blvd

Iš atsibuvusio pikniko
Kaip kiekvieneriais me

tais, taip ir šiais Baltimo- 
rės LLD 25 kuopa, su fila- 
delphiečių draugų ir drau
gių pagalba, surengė spau
dos naudai pikniką, kuris 
įvyko birželio 16 d. Nation
al Slovak Home.

Retėjimą mūsų senesnių 
draugų ir draugių eilių ga
lima pilnai pastebėti tokiuo
se parengimuose, kaip pik
nikai bei šiaip sueigos. Nes 
vis keleto draugų pasigen
di tarp savųjų.

Todėl šis piknikas daly
vių skaičiumi buvo nedide
lis, bet darbu ir aukomis 
pasižymėjo gerai. “Lais
vės” administracija paskel
bė aukotojų vardus ir pa
vardes laikraštyje.

Didžiausia našta gulė ant 
baltimoriečių pečių. Mes ne 
tik norėjome priimti mūsų 
svečius pavaišinant skaniais 
valgiais, bet mums ir pel
nas spaudos naudai rūpėjo. 
Todėl šį kartą, be mažų iš
laidų, ištisai maistas buvo 
šeimininku suaukotas, 

v I I
Pašaliniai su aukomis pri

sidėjo: Filadelfietė (gaila, 
pavardė nesužinota) rankų 
darbo mezginių; Antanai
čiu šeima 2 keiksus ir rank
šluosčius, vyno butelį ir 
valgių A. Kiiig, M. Šilans- 
kienė rankšluosčių ir karo
lių. I v

Kadangi buvo stoka dar
bininkų ne tik pikniko vie
toje, bet ir maisto suveži- 
me, žymią pagalbą suteikė 
Leroy ir Gail Buckles. Už 
tai mes jiems esame dėkin
gi.

Vytautas ir Marytė Zen- 
kevičiai irgi [atsilankė į šį 
parengimą.

Be to, buvo malonu turė
ti viešnią iš New Yorko, 
kuri ne perseniai atvyko į 
Jungtines Valstijas pasto
viam apsigyvenimui. Tai V. 
Gasiūnienė, kuriai lengva 
susidraugauti su nepažįsta
mais ir tapti mielu svečiu, 
ką pilnai įrodė jos atsilan
kymas mūsų mieste. Kartu 
jos gyvenimo draugas J. 
Gasiūnas.

Bet dabar svarbu, kokią 
finansinę naudą turėjome 
spaudai. Štai mūsų tarimu 
“Laisvei” $45, “Vilniai” $30, 
“Liaudies Balsui” $15; tai 
parama, kad dar ilgai. ilgai

nansus ir spėkas šiam pik
nikui surengti draugams 
filadelfiečiams. Nors ir jie 
atrodė gana linksmi turėda
mi gražų būrį draugų bei 
draugių puikiame Buicke, 
bet prie to viso reikėjo pri
dėti darbo ir energijos, — 
už tai jums esame dėkingi.

Vinco Duktė

Methuen, Mass.
Pelningas VH-ios Apskri

ties piknikas įvyko birželio 
16 d. Maple Parke.

Diena pasitaikė labai gra
ži. Nors programos netu
rėjome, bet po gražiai nu
augusiais medžiais susėdę 
svečiai kalbėjosi apie bė
gančius šių dienų reikalus. 
O tų reikalų yra labai daug. 
Karas tebetęsiamas, taikos 
derybos, kaip surakintos, 
stovi vietoje. Tai ot tie sū
kurio rūpesčiai bei pokal
biai ir sudarė “programą.”

Būtinai reikia pagerbti 
išvykos darbininkus. Prie 
įėjimo dirbo J. Šiupetris ir 
J. Rudis; prie barčekių — 
Ch. Morkūnas; prie valgių 
tvarkymo virtuvėje: Eva 
Kralikauskienė, A. Šiupet- 
rienė, M. Kazlauskienė ir S. 
Penkauskienė. Dovanos: 
M. Kazlauskienė pyragą, 
A. Kodienė — grybų, A. 
Račkauskienė — vyno, Elz
bieta Finenkienė (floridie- 
tė) —pyragą. Bilietukus 
pardavinėjo E. Freeman- 
tienė ir Žukauskienė.

Prie moterų stalo puikiai

būtų reikalas
nacijų, ’ galite

rašyti, ar telefonu pašaukti
Onutę Širvinskienę, 32270 _____ 7

Yucaipa, Ca- galėtų aptarnauti savo skai-•>

Profesorius operuoja
Naujame Antakalnio ra- lios širdies vožtuvų persc^ 

jone įsirėžė grakštus nau- ’ ’’
jos Vilniaus klinikinės ligo
ninės rūmas. Gelžbetonis 
ir stiklas. Pro šimtus di
džiulių langų vidun veržia
si saulė — šaukia į gyve
nimą. Plačiai atsiveria dvi
pusės stiklo durys, ir žmo
gus su baltu chalatu sako 
mažajam: eik, Vaikutis nu
bėga saule užlietu šaligat
viu. O juk mažutėje jo šir
delėje prigimtis buvo įra
šiusi juodą negandos ženk
lą....

Širdies chirurgijos sky
riaus koridoriuje skamba 
telefonas.

—Profesorius Marcinke
vičius operuoja, — atsako 
budinti sesuo.

dinimo operacijos. Drąsios, 
sėkmingos. 7

Ir eina legenda: gyvena 
Vilniuje stebukladaris Mar
cinkevičius. Kolegos gydy
tojai sako — tai retas atve
jis, kai viename asmenyje 
gyvena gilus mokslinin
kas —teoretikas ir chirur
gas — virtuozas.

O vis dėlto, tegu mums, 
[žmonėms šioje ligoninės 
sienų pusėje, jis lieka ste
bukladariu, ir tegul būna 
dar daug daug naujų šios 
legendos lapų.

V. Petrauskaite.

PATARLĖS 
su prieskoniais

Iš tą šiaudą nebus grūdą V
Kol nevėlu, .
paruošk pelų • ?
iš tų šiaudų.

Atras vanduo sau taką 
Meistrai jau sukalė lataką.

Medicinos mokslų daktaras 
profesorius Algimantas

Marcinkevičius
Laikrodžio rodyklės, tin

giai krūpčiodamos, stumia 
rytą. Koridoriuje, be gar
so, kaip paslaptingos baltos 
fėjos, bėgioja seserys, slau
gės, saulės kiškelius mėto 
nikeliuotos švirkštų dėžu
tės. j ,

Stambiaplokščių kvarta- 
darbavosi E. Repšienė, J. Įjį kiemuose žaidžia vaikai.
Rainardienė ir A. Kodienė. 
Jos uždirbo $76. Iš virtuvės 
ir abelnai pajamų buvo 
$198.73. Viso—$274.73. Ir 
visas uždarbis eina “Lais
vei,” apšvietai.

Tvarkė A. Račkauskienė 
ir J. Kodis. Jie taria vi
siems prieteliams didelį 
ačiū. W. R.

KLAIDA
Rašydama apie moterų 

stalą Methuen, Mass., pik
nike, praleidau R. Chula- 
dienės ir J. Šleivienės var
dus. Jos aukojo stalui po 
$2. Atsiprašau.

E. Repšienė

Iš daug kalbos— 
mažai naudos

Naudojant kalbą 
tarsi dalbą, 
tave supranta net kelmai,— 
ne aplamai.

konkrečiai.o

Tiesiai 
aplinkui — Šiandien

Tiesioji 
ilgesne už vingį.
Kas nori tuoj, tas tingi.

rytoj

Jūrą perplaukęs, 
klane nuskendo 

sudėjo jam legendą: 
ypatingas buvo klanas,
likęs dar nuo pirmo tvano.

Ir

naudėti, tas jį nusilpnino ir 
užbaigė gyvenimo dienas. 
Velionis jau buvo atgyve
nęs arti 86 metus amžiaus 
ir dar tikėjos pasiekti iki 
šimto metų, bet ta nelaimin
ga liga jį nustūmė į amžiną 
poilsį.

Laike jo ligos ir laidotu
vių metu, daug rūpinosi O. 
Širvinskienė. Jis buvo ge
rai prižiūrėtas ir viskuo 
aprūpintas.

Laidotuvių koplyčioje ve
lionio karstas mirgėjo tar
pe gyvų gėlių vainikų, nuo 
LDŠ, LLD, kuopų ir nuo 
simpatijos draugų ir drau
gių. .

Prie karsto d. Mikolas 
Pūkis pasakė trumpą, bet 
jausmingą kalbą. Baigda
mas kalbą, paskaitė ei
lutes pritaikintas atsisvei
kinant su savo idėjos drau
gu. Dėl paįvairinimo, M. 
Alvinienė skaitė eilutes, pa
rašytas F. Pakalniškio, irgi 
labai atatinkamas gedulių 
sueigose.

Kadangi velionis Jonas 
prieš mirtį prašė, kad jo 
kūnas būtų sukremuotas, 
tad šermenų dalyviai atsi
sveikinom su savo idėjos

92399. Tel. 797-1675, tytojus.
— Dar kartą tariame ačiū

Alvinas aukojusiems savo laiką, fi-

lif., !
Area cod 714,

įninkai aprūpinti sparčiausiais laivais, galin-

: sp.artieji laivai eina tarnybą pasienio van-

Pasienio jūr
čiais pasivyt taikinį, plaukiantį daugiau kaip 100 kilometrų 
per valandą greičiu.

Nuotraukoje:
denyse. • / .

Oakville, Conn.
Gražus spaudos piknikas
Birželio 23 d. oakviliečiai 

ir waterburieciai turėjo 
pikniką gražioje T. Mooris 
sodyboje. Visą dieną saulu
tė švietė ir kaitino, bet tie 
gražūs ir dideli medžiai 
svečius nuo kaitros globo
jo. Gražesnės ir patogesnės 
vietos sunku surasti.

Už tos vietos suradimą 
ir įrengimą daug garbės 
priklauso Juozui Žiūraičiui. 
Jis ją surado, nupirko dido
ką plotą žemės, išstatė gra
žų kaimelį ir užvardino 
Wagon Wheel. Jis ir atrodo 
kaip vežimo ratas, pastaty
tas rundinai. Žiūraitis ne 
vien geras medžio meistras, 
bet ir artistas.

x Piknikas buvo visais po
žiūriais geras už tai, kad 
buvo daug žmonių ir visi 
gražiai 
lumos. 
svečiai 
kinti.
taipgi patenkinta, kad vis
kas taip gerai išėjo ir jų 
darbas atnešė gražios spau
dai paramos.

J. Strižauskas

linksminosi iki vė- 
Teko girdėti, kad 
buvo viskuo paten- 
Rengimo komisija

Moterys džiauna skalbinius. 
Kažkas ilgai ir įkyriai, ne
galėdamas užvesti, burzgi
na automobilio motorą.

—Profesorius Marcinke
vičius operuoja...

Įdienojusi saulė karpo žą
sele nukrypavusių medžių 
šešėlius. Nėries kaspinu 
laksto skuteriai.

—Profesorius dar ope
racinėje.

Už aklinai suvertų durų— 
paslaptinga respublika, su 
savais įstatymų kodeksais, 
savais vertybių svertais. 
Čia, operacinėje, niekas ne
turi teisės nežinoti, neturi 
teisės klysti, neturi teisės 
pavargti. Chirurgo ranka 
čia paliečia sergančią ligo
nio širdį.

Medicinos mokslų dakta
ras, universiteto profeso
rius Algimantas Marcinke
vičius vienas pirmųjų res
publikoje ėmėsi širdies — 
kraujagyslių chirurgijos. 
V ado vaudamas širdies - 
kraujagyslių eksperimenti
nės chirurgijos laboratori
jai, jis čia surinko būrį en
tuziastų, pasiryžusių įminti 
širdies ritmo paslaptį. Vil- 
naus entuziastus ėmėsi glo
boti Lenininės premijos lau
reatas žymus šalies chirur
gas profesorius J. Me- 
šalkinas. Pas jį, Novosibirs
ko kraujo apytakos patolo
gijos institute, jauni Lietu
vos kardiologai įsisavina 
sudėtingus širdies gydymo 
metodus. Bręsta savaran
kiškos kandidatinės, dakta
rinės disertacijos, formuo
jasi lietuviška kardiochi- 
rurgijos mokykla.

Per pastaruosius ketve^ 
rius metus profesorius A. 
Marcinkevičius atliko apie 
300 sudėtingų operaci
jų, grąžindamas gyveniman 
įgimtų širdies ydų pasmerk
tus vaikus. Naujas chirur
go biografijos puslapis — šį 
pavasarį padarytos unika

Aš nebuvau, ' 
kai gėdą dalino

Aš nujaučiau mitą Jk
apie limitą.

Sava našta nesunki
Pilvą pats neši, 
kai nutunki.

Yra žmonių, nėra žmogaus
Kiekvienas ieško

sau lygaus.

x Atsarga duonos neprašo 
sudžiūvusią nurašo.Ji

Dirbo dievui— 
išėjo velniui 

Ar dievas nereiklus? 
Ar velnias patiklus? 
Ar tuos pačius tikslus 
jie turi? |
Ar tik apsikeičia kepurėm, 
kad neatskirtų jų žmogus?

Galvos netekęs, 
kepurės verkia Y

Kepurė buvo dar nauja.
Galva sena kaip žmoniją

Kieno duoną ėdi, 
tam ir giesmę giedi

Tačiau tiek pat sena tiesa, 
kad taip gadinama klausa.

Tiesos maiše nepaslėpsi
Ar ji atliekama katė?
Net kai užšąla eketė, 

vėl sugrįžta į namus 
tiesiai pažvelgia į mus.

ji 
ir

Avelė bliauna, 
kol šieno negauna 

šieno problemaši 
daug amžių sprendžiama, 
tačiau avis dar vis— 
avis.

Be vanago 
paukščiai pasileistą s

Tikiu, kad vanagas gali 
s.ustiprint moralę.
Tačiau .saviaukla tvirčiau.
Ką pilvan įdėsi, sau padėsi
O protai guvūs, 
o kaip seniai t
taip sumaniai 
jau išgalvotas 
šaldytuvas! oį ‘,

Vytautas Karalius
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Mūsų kelionėje į Trakus

a

. • Palengva pas mus, Lietu
voje, žodis “savait galis’ 

ftampa realia sąvoka, pažįs
tama ne tik iš verstinės 1 - 
teratūros. Žmonės pirmą 
kartą apčiuopiamai pajui - 
ta, kas yra tas “weekendas 
kai jau beveik visuotini 
įvesta penkių darbo dien 
savaitė.

Išsiruošiame su šeima 
Trakus. Pro langą lyg ek
rane skrieja šviežia žalum 
dvelkią Vilniaus kalvų šia
tai. Ta žaluma tokia mie
la ir gaivi po darbo valan
dų cemento ir geležies ap
suptoje aplinkoje!

Apie jau seną praeitį
Trakuose iš toli pasima

to restauruotos pilies bokš
tas. Prisimena vaizdas, kaip 

Aa pilis atrodė prieš atsti 
tymą: plikais akmenim: 
styrančios storos sienos su 
išmintais takeliais tarp go
žiančios augmenijos. Dabs r 
čia pilis su stogais, su laip
tais, su apšildomomis salė
mis. Daug patalpų pavers
ta muziejaus menėmis. Sto
vi šarvuotų riterių figure 
su ilgais kalavijais. Gal t:< 
kalavijai dalyvavo Žalgiri < 
mūšyje, kur ordino rite
riams buvo užkirstas kelis 
i Lietuvą ir į slavų žemes 
Tuščia spėlioti, kas būtų iš
tikę Lietuvą, jei Žalgiri 
mūšis būtų kitaip išsisprei 
dęs. Vadinasi, gal tas ka: 
das nors maža dalimi sprei 
dė ir dabartinį mūsų liki
mą?

Kada kopiame siauras 
spiraliniais laiptais į klai
kiai aukštą bokštą, atsive
ria iš viršaus visa pilies ni

urnų teritorija. Kiek akme
nų sugabeno primityviom 
priemonėmis vid u r a m ž i 
Kaudžiauninkai į šią nedi
delę ežero salą! Lr koks 
primityvus buvo tų laik 
gyvenimas, palyginus su šio
mis dienomis! Kaip aky- 
vaizdžiai atsiskleidžia prieš 
akis milžiniška pažang 
pasiekta per šešetą šim 
metų. Gal tolimi mano vsi 
kų protėviai rito šiuos a£ 
menis, suvaryti darbams 
Augštaitijos ir Žemaitijoj?

Vienoje menėje su įdomiai 
išlenktais skliautais kon
certuoja iš Vilniaus atvy
kęs kamerinis orkestras. 
Skamba Sebastijano Bacho 
ir Mocarto muzika. Išk 
minga rezonuojanti erd 
sustiprina muzikos povei 
klausai. Keletas jaunuolių 
atrodo lyg apimti ekstazės. 
#ie, tur būt, patys studijų 
ja muziką?

(Žinoma, šitam muziej 
trūksta geriausių skulpt 
rų, kurių atlietos kopijį 
galėtų puošti menes, ji 
atliejimas daug nekainuotų. 
Gal jos netrukus bus pasta
tytos. Juk muziejus mei 
po metų vis įsigyja daugi 
eksponatų.

žavingas vaizdas 
ant ežero

Po tamsių muziejaus sa
lių vėl atsiveria plyna eže
rų panorama. Vandens pa
viršiumi lengvai skrieja 
Valtys su burėmis. Vyksta 
regatos rungtynės. Ma: 
sūnus stebisi, kaip bur 
valtis gali plaukti prieš 
ją. Jam dar nesupranta
mos buriavimo paslaptys, 
pajungiančios vėjo gf 
prieš jį patį.

Taip, šičia tikrai nuos 
•Aus kampelis praleisti 
vaitgaliams! Užtat čia
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miausių Lietuvos vietų.
Ekskursijos, turizmas — 

gal pats maloniausias būdas 
praleisti savaitgalį.

Didelės drąsos vyrai
Kauno muziejus sutrau

kia irgi daug lankytojų. 
Prisimenu, kaip būreliai 
ekskursantų ilgai stoviniuo
ja ties sudužusios “Lituani
kos” skeveldromis. Nega
lima nesistebėti .ryžtu ir 
drąsa poros lakūnų, kurie 
vienmotoriu lėktuvu, be rei
kiamų lėšų įsigyti brangiai 
skraidymo aparatūrai, lei
dosi per okeaną ir, pusant
ros paros išbuvę ore, per- 
skrodę Atlantą, sudužo vi
sai netoli tėvynės. Ir tra
giška jų baigtis nenugąsdi
no kito lietuvio, kuris tuoj 
pat vienas vėl leidosi skris
ti per vandenyną.

O kiek daug kalba ir by
loja žiūrovui daugybė revo
liucinio judėjimo ekspona
tų, kurie pamatomi po daug 
kartų skaitytų jų aprašy
mu bei regėtų iliustracijų 
laikraščiuose!
Kapines ir susikaupimas

Keliaudami mes visada 
užsukame į pakely užtiktas 
broliškas kapines, kur ilsi
si šimtai ir tūkstančiai žu
vusiųjų kare. Kapinių rim
tis, skulptūriniai paminklai, 
obeliskai, vėjo blaškoma 
amžinosios ugnies liepsne
lė — nebvliai lyg šaukte 
šaukia kiekvienam užėju
siam. Čia visada rasi pa
dėta gyvų gėlių, nors kapai 
ir taip skęsta žalumynuose 
ir gėlėse. Stovint mintyse 
iškyla didingos muzikos 
g-arsai. Lyg išgirsti gau
džiant varpus. Varpus gip 
lintiems šičia ir visuose že
mės užkampiuose. Varpus 
ir tiems, kurie ir šiandien 
žūsta ten. kur krinta bom
bos ir griaudžia patrankos. 
Lyg išgirsti varpus ir iš 
Arlington o kapinių, kur va
kar palaidotas senatorius 
Robertas Kenedis, jau ke
linta pasikėsinimo auka. 
Šalis, kuri smurtu nori dik
tuoti savo valią visam pa
sauliui, pati tampa smurto 
aktų auka.

Ne nusiminti, ne verkti, 
ne pasiduoti nevilčiai skati
na kapinių aplinka. Tai 
keista. Atrodo, lyg mintis, 
kad baigsis ir tavo kelias, 
turi žadinti apatiją, pasy
vumą. O įvyksta priešin
gai: kyla pasiryžimas mo
kytis^ lavintis, atkakliai 
dirbti, triūsti, grąžinti sko
lą artimiesiems bei tėvynei, 
pateisinti lūkesčius tų, ku-

rie peranksti žuvo, 
nauti akivaizdžiam 
jos progresui.

Knygose sutikti herojai
Savaitgalį mes beveik vi

sada stengiamės 
teatro spektakliu, čia kny
gose sutiktieji herojai, nors 
jau kitais vardais, i;arsi gy
vi iškyla prieš akis, 
atsiveria komplikw 
dienų problemos 
sprendžia drąsūs njiūsų lai
kų žmonės. Dažn 
takliuose pasigirsta 
pios gaidos, įspūdingai pa
rodančios, kiek dar mūsų 
dienomis įvksta tragedijų, 
kaip dar daug žmogus bai-

užbaigti

, ryškiai 
otos šių 
, kurias

ai spek-
ir šiur-

nūgių, o 
Itės, dėl

tik ligų ir likimo s 
pats dėl savoi k^ 
nežinojimo, dėl ištižimo, dėl 
suklaidinimo.

Ir džiugu, kad geriausius 
spektaklius transliuoja tele
vizijos studija, nors, žino
ma, spektaklis televizoriaus 
ekrane — jau tik gana blan- 
koka jo kopija. Bet geriau 
kopija, negu nieko. O, be 
to, daug gerų filmų pralen
kia savo idėjine tikrove te
atrų spektaklius.

Mano sūnus mėgstą žiū
rėti cirko vaidinimus ir fut
bolo rungtynes. Jam sma
gu stebėti akrobatus ir žai
dėjus, kurie savo miklumu 
išdarinėja stebuklus. Atro
do, jie netenka svorio ir 
grakščiai laksto — tarsi lai- 
go erdvėje, kurioje nevei
kia gravitacijos jėgos.

Džiaugiamės iškovojimais
O žiemą savaitgaliai esti 

tarsi dar įdomesni. Plauky
mą pakeičia slidės ir pačiū
žos. Medžiotojai išsirikiuo
ja šaudyti, “zuikių der
liaus,” kaip jie išsireiškia. 
Tačiau, man atrodo, mažas 
herojiškumas yra nudėti tą 
švelnų mielą žvėrelį. Mėgs
tu skaityti, kaip amerikie
čių rašytojas F. Hemingvė
jus aprašo tigrų ir liūtų 
medžiokles, kur šaulys tu
ri patirti nemaža rizikos. 
Bet šaudyti zuikius, antis, 
kurapkas ir kitą gražią mū
sų gyvūniją — lyg kažkodėl 
netelpa į mano susidarytą 
kilnią savaitgalio praleidi
mo sąvoką.

Didelis tarybinio žmogaus 
iškovojimas — tas savait
galis. Jis duoda jam gali
mybę didinti savo sąmonin
gumą, pakilti aukščiau nuo 
darbo rutinos, kur jos ne
galima išvengti, ir bemąs
tant pačiam sau įprasmin
ti savo veiklą.

J. Šimonis
Trakai, 1968.VI.9 .

St. Petersburg, Fla.
Pagerbėme Tėvus

Laiškanešių salėje atsibu
vo banketas su daina ir 
sveikinimais tėvų pagarbai. 
Taipgi turėjome ir svečių iš 
Waterbury, Conn, ir Miami. 
Banketas buvo pilnas gyvu
mo prie dainų; muzikos ir 
šokių. Visi svečiai ir mūsų 
vietiniai draugai-gės suko 
polkutę į ratą.

Paviršutiniai atrodė pui
ku ir prakilnu. Bet viduji
niai, kaip tai jautėsi liūdna 
ir neramu. Nužudymas Ro
bert F. Kennedy sukrėtė vi
sa šalį ir perėjo Atlantą. 
Kiekvienas sveikai protau
jąs savęs klausia, kas da
rosi su, mumis. Nejaugi li
kome savęs nesuvaldančiais 
bepročiais ir kad mūsų 
Amerika tikrai yra “ser
ganti šalis”. Velionis irgi 
buvo tėvas savo mažamečių 
vaikučiu, kurie, liko našlai
čiais dėl politinio keršto.

Auksinis jubiliejus
Jonas ir Stefanija Yuk- 

niai šauniai atžymėjo savo 
auksinį 50 metų jubiliejų. 
Draugai Yukniai yra ap- 
švietą mylinti žmonės, 
draugiški, už tai nemažai 
draugų turi. Priklauso LLD 
45 kuopai ir mūsų Dainos 
mylėtojų grupei. Užaugino 
ir išmokslino du sūnus, ku
rie irgi yra vedę, taipgi au
gina savo šeimas. Sūnai ir 
marčios su anūkais visi at
vyko iš Chicagos specialiai 
ant teveliu auksinio jubi
liejaus. Buvo ir daugiau 
svečių iš toliau. Taipgi, la
bai gražu buvo, kad patys 
jubiliatai sudainavo solo, 
duetų iš jaunystės atsimin
tu dainelių. Publika jiems 
už tai gausiai plojo. Mūsų 
Dainos Mylėtojų grupė, da
vė puikią meninę programą 
iš rinktiniu dainelių, vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei. Garbė jai už tai. Poky
lis įvyko birželio 22 d.

te to rezignacija. I
Nutarta, kad apskrities 

komitetas susirinktų, su
tvarkytų finansus, apmokė
tų bilas, ir kas liks propor- 
cionaliai išdalytų šiaip: 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Dar
bui,” “Liaudies Balsui,” 
Lietuvių Kapinėms ir Apsi
gynimo Komitetui.

Pagerbus mirusius 8-os 
apskrities narius, susirinki- 
kimas buvo uždarytas 4 vai. 
popiet. Po susirinkimo bu
vo vakarienė, kurią paruo
šė apskrities ilgametės dar
bininkės M. Zdankienė ir B. 
Šimkienė. Vakarienė buvo 
labai gera, bet jausmas da
lyvaujančių susirinkime ir 
vakarienėje buvo žemas, 
skaudus, kad žinai, jog esi 
paskutiniame šios draugi
jos susirinkime bei paren
gime.

Antanas Jocius nesvei- 
kuoja. Prašome arčiau gy
venantiems Antaną atlan
kyti. Yra po gydytojo prie
žiūra, gydosi namie. Linki
me draugui Antanui grei
tai susveikti ir vėl būti 
mumis.
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I Help Wanted Female

OPERATORS WANTED
For skirts and dresses.

All sections open. Union shop.
PARK LANE FASHIONS

417 Wood St., nr. Boulevard. 
Phone: 609^692-7286.

We are an equal opportunity 
employer. (50-56)

55

EXPERIENCED
MECHANIC

G. T. FASHIONS
S. River St., Plains, Pa.

(49-52)

Help Wanted Male

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)

B.

WANTED
EXPERIENCED BUTCHER

Steady work guaranteed
L. 17, 1015 Chestnut St., Phila.

(49-51)

no 
nė 
zė-

lią
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is 

sirikiuoja eilės autobusu ir 
Sunkvežimių, kuriais su va
žiuoja ekskursijos iš toli-

Studentai apdaužė JAV 
ambasadą

Rio de Janeiro. — Birže
lio 21 d. daugiau kaip 2,000 
studentų akmenimis apdau
žė Jungtinių Valstijų am
basadą, reikalaudami baig
ti karą Vietname.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyne 3,500 studentų demons
travo, nešdami juodą kars
tą kaip atgyvento mokslo 
mirtį, reikalaudami naujų 
reformų.

Pranešimai
Worcester, Mass.

LLD 11 kuopos susirinki
mas įvyks liepos 8 d., 99 
Providence St. Pradžia 2 
vai. Kviečiame narius daly
vauti, turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti. “Lais
vės” piknikas, kuris įvyks 
rugpjūčio 18 d., jau artina
si. Turime jam gerai prisi
ruošti, kad būtų sėkmingas. 
Jaskevičius, sekr.

Worcester, Mass.
LDS Seimoi delegatams. 

Važiuojant į Seimą iš va
karų pusės, per Connecti
cut valst. toll road, įvažia
vę į Worcester į South
bridge St., važiuokite iki 
City Hali ir sukite į Front 
St. Važiuokite Washington 
Sq. ir Union Station, imkite 
Shrewsbury St. iki White 
City shopping Center. Til
tą pervažiavus privažiuosit 
šviesą, sukitės į dešinę pu
sę į'Quinsigamond Ave. Pir
mutinis Maironio Parkas ir 
antras Olympia Park, ap
tvertas vieline tvora. Jas
kevičius. (50-51) Sąjunga.

Easton, Pa.
Mieli draugai ir draugės, 

būkime visi bankete pas 
draugus Ramanauskus lie
pos 7 d. Mes visi ten su
bėgant pasimatyti, seni ir 
jauni paspausti dešines.

Aš niekad nepamiršiu 
1967 metų, kai draugai mi
nėjo mano 85 metų sukaktį 
pas draugus Ramanauskus. 
Visi mane sveikino, apdo
vanojo. Dėkui visiems, o 
labiausiai dėkui už man 
įteiktas dovanas.

AIR CONDITIONING qualified 
servicemen installers, helpers. Top 
pay, year round work. OIL BUR
NER SERVICE MEN HELPERS. 
Chance to learn air conditioning. 
Call GL 7-2900. (49-53)

COPY SERVICE ADVISERS (4). 
Men interested in good positions 
with large GM dealership. We offer 
pleasant working cond., good base 
pay plus draw. Here’s a job that 
offers an cxce. opportunity to get 
ahead with good benefits. Some me
chanical exp. desired. Contact Mr. 
Wilkie, Sunny Stein Chevrolet. 6501 
Market St., Upper Darby, Pa.
FL 2- 8000. JA 8-6960. (49-55)

MEN. Helpers for heavy produc
tion. Fill time work. "B” shift 4 
PM to 12:30. Good wages and in
centive. Apply PICKARD INDUS
TRIES, 6801 State Rd., Bldg. ”H”. 
Half mile N. of Tacony-Palmyra 
Bridge. (49-50)

LDS ŠEIMINIS
BANKETAS

* ■ %

IR MENINĖ DAINŲ PROGRAMA

Šeštadienį, Liepos 13 July
OLYMPIĄ PARKE

68 Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.
y (prie Worcesterio)

Dalyvaus AIDO CHORAS, vadovybėj Jono Dir- 
velio, taipgi mūsų šaunūs meno daįnų-solistai Ona 
Dirvelienė, Irena Janutienė, pianistė ir dainininkė 
Helen Janulytė Smith, Jonas Sabaliauskas ir Alber
tas Daukšys.
Banketas prasidės 5 vai. vak. po dainų programos.
Bus Šokiai prie geros otfkestros iki vidurnakčio.

Kviečiame skaitlingai šiame Seimo pokylyje da
lyvauti. Visi praleisite linksmą valandą besiklausy
dami gražių dainų.

—Rengėjai

Pittsburgh, Pa.
LDS 8 Apskrities 

konferencija
LDS 8-tos apskrities

tinis susirinkimas įvyko 
birželio 16 d., LDS 160 kp. 
name. Susirinkimą atidarė 
apskrities pirmininkas G. 
Lekavich 2 vak popiet ir 
pakvietė J. K. Mažukną, 
kad vestų susirinkimą.

Į susirinkimą atvyko visi 
apskrities komiteto nariai, 
išskyrus f in. sekretorę.' ir 
iždininkę Elizabeth Galore. 
Delegatų buvo* 10 nuo 3 kp. 
Viso dalyvių buvo 16 su 
sprendžiamu balsu. Proto
kolas buvo perskaitytas iš 
pereitų metų susirinkimo 
ir priimtas.

Raportai viso komiteto 
buvo: “Neturėjome nė vie
no komiteto, susirinkimo 
per visus metus ir nebuvo 
jokio veikimo...” Nedaly
vaujant susirinkime f in. 
sekr. ir iždininkei, finansi
nis stovis nebuvo pilnai ai
škus.

Po ilgų apkalbėjimų nu
tarta LDS 8-tą apskritį lik
viduoti dėl šių priežasčių: 
kuopų išsibraukiųi.ąs iš ap
skrities; viso apškr. komi

Binghamton, N. Y.
Puiki ir smagi party

Birželio 23 d. tėvai Pet
ras ir Viktorija Sasutai su
rengė savo dukteriai Sanya 
Sasuta džiaugsmo pokylį— 
Graduation Party. Jinai pa
baigė Maine Enwell High 
ir užsiregistravo State ko- 
legijon Albanyį N. Y.

Tėvai sukvietė visus gi
mines ant J. V. Canpin. 
Petras pamylėjo šampanu, 
o Viktorija gardžiais, puo
šniai prirengtais patieka
lais.

Kalbomis ir dovanėlėmis 
palinkėjome Soniai Sasutei 
ištesėti ketverius metus ko
legijoje ir būti mokytoja 
kaip Jūsų motina ir sesutė 
Katy Kokias, kuri mokyto
jauja' Elmira, N. Y.

Sonya studijuoja rusų ir 
prancūzų kalbas ir gerai jai 
sekasi.

TOOL & DIE MAKERS SUR
FACE GRINDERS. Currently in 
excess of 50 hrs. per week. Modern 
clean air-condtioned shop with 
rates and fringe benefits equal to 
or surpassing otjjer shops in area. 
HADDON TOOL&MFG. CO., Cam
den & Bethel Avės., Pennsauken, N. 
J. 609-662-8150. An Equal Opportu
nity Employer. (49-51)

MAINTENANCE-Handyman. Boi
ler room experience. Knowledge all 
trades. Steady employment, fringe 
benefits. Call Mr. Brooks, KI 5-4400.

(49-50)

SECURITY GUARDS. Needed full 
or part time. Must be over 25 and 
home telephone. Good health. No 
police records. EX CO benefits. Uni
forms furnished. 9 to 5 daily. Apply 
in person. GLOBE SECURITY, 2011 
Walnut St., Phila. (49-51)

Sierra Leone į kairę
Freetown.—Afrikos res

publika Sierra Leone suka 
į kairę. Ji pareiškė nepa
sitikėjimą Amerikai, kalba 
apie pripažinimą Kinijos 
Liaudies Respublikos ir ge
rinimą santykių su Tarybų

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Rochester, N. Y.
Išleistuvės

Gedimino Draugija ren
gia išleistuves Viktorijai 
Rinkevičienei, kuri važiuo
ja į Lietuvą. Su turistų gru
pe važiuoja ir kita moteris, 
jos draugė, Ona Avižienė.

Taigi, visus Rochesterio 
lietuvius prašome dalyvauti 
palinkėti joms laimingos 
kelionės, turėti gerus laikus 
Lietuvoje, laimingai sugrįž
ti ir mums papasakoti ką 
matė Tarybų Lietuvoje.

Birželio 30 d., šį sekma
dienį, bus skanūs pietūs pie
tų laiku, 12 valandą dieną, 
575 Joseph Ave. Viši malo
niai kviečiami dalyvauti.

L. Bekešienė
(49-50)

Florence, Italija. — Čia 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas visoje apylinkėje.

Motiejus (Mikutis) Kazlauskas
Jau pėnkeri metai (mirė liepos 5, 1963) kai 

mirė mano mylimas gyvenimo draugas, vyras 
Mikutis, su kuriuo laimingai gyvenau. Aš likau 
dideliame liūdesyje be tavęs. Aš tavęs nepamir
šiu, tavo kapą lankysiu ir puikiomis gėlėmis 
puošiu, kol gyva būsiu. Ilsėkis Amerikos žemėje.

—Karolina Kazlauskienė, žmona 
So. Boston, Mass.

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 ant 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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Iš Brazilijos padanges
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Prie ko priveda vargas, 
skurdas ir nedarbas
Prisimenu, Lietuvoje 

užsienio grįžęs lietuvis nu
sipirko namą ir ant vien
lango uždėjo geležines gro
teles. Tai matydami vieti
niai gyventojai labai stebė
josi ir kalbėjo: tur būt j 
daug aukso turi, kad lang 
gležimis apkaustė.

Kai atvykau į Brazilij 
tai ir aš nemažiau nusteba 
matydama, kad čia beve 
nėra nė vieno namo, kur 
langai ir durys nebūtų ap
kalti geležimis. Gal tik lūš
nynų barakai neturi tok ų

1S 
ą

k
[O

žudo vienas kitą apiplėšda- 
mi, vogdami, žudo iš piktu
mo, keršto dėl pinigų, ne
blaivūs būdami. O yra to
kių, kurie žudo momento 
impulso pagauti, be jokios 
priežasties.

San Paulo miesto techni
kinės milicijos direktorius 
Ely Mourao konstatavo, kad 
vien tik šis miestas per 
1966 metus turėjo daugiau 
kaip 25 tūkstančius lavonų. 
Iš jų tik maža dalis žuvo 
atsitiktinai, kiti žudėsi pa
tys arba buvo nužudyti ki-

nynų barakai neturi tok 
grotų, nes ten kartais nė 
nei pačių langų, nei durų 
jų vietųje tik skylės...

Apsaugos priemonės
Pačiame mieste kiekv 

nas butas 
yra saugomos specialių r 
mų ūkvedžių, prižiūrėto 
“zeladoriais” vadinamų. Be 
to dar beveik kiekvieno lu
to duryse įtaisyta ma 
“vilko akis” (lyg kalėjiiĮno 
vienutėje), 
paskambina ar pabeldžid į 
duris, tai pirmiausia bito 
šeimininkas pažvelgia j 
tą “vilko aki.” kas į du 
beldžiasi, ir tik po to, sul 
savo nuožiūra, priima sye- 
čią, ar ne... Duryse, 
paprastu užraktu, 
iš vidaus pusės dar įta 
atsarginius uždarus — į\ 
rias grandines, kablius, s 
laščius, suktukus bei kitas 
priemones. Visa tai daro na 
norint apsisaugoti nuo va
gių, plėšikų.

Ginkluoti sargai
Nuošaliau miesto es m- 

čius namus saugo specialūs 
naktiniai sargai. Jie 
ginkluoti ir kiekvienas 
sako už savo rajono prižiū
rima gatvę. Nežiūrint, k 
bebūtų oras, šie sargai 
di ir vaikšto po gatves 
naktį iki ryto. Nakties 
loję tai vienas, tai ki 
pasigirsta ju švilpukai, 
tai reiškia: žmonės, jūs 
lite miegoti ramiai, mes 
dime ir saugojame jus įiuo 
vaHų, plėšiku...

Bet nevisada žmonės 
miai miega. Ne tik nalkti, 
bet ir diena ivvksta įvairūs 
kriminaliniai ivvkiai. Ne
žiūrint į tai. kad miestą ir 
jo gyventojus supa 
daug įvairių saugotoju, 
gystės ir apiplėšimai b 
kas para, ir ne po viens 
dvi, bet po 8 ar 10 ir 1: 
tais daugiau. Mieste 
dienos metu aniplėši 
bankai, namai bei pu 
žmonės. Vagiama vistas, 
kas vertinga, ir net pj; 
turtuolių vaikai vagiu: 
Vėliau vagys už juos gau
na didelius išpirkimo pini
gus.

Užmušimai ir sužeidimai
Retai kur vagystė ar 

plėšimas įvyksta be žiįog- 
žudvsčių, sužeidimų. $an- 
pauliečiai, praradę ram 
saugumą, yra priversti 
gvti šaunamus ginklus. 
Nors tikrumoje šaunąmų 
ginklų pardavimas yra 
varžytas, bet San Phulo 
mieste per mėnesį jų par
duodama net 15-kai tūks
tančių žmonių (pirkėjų).

Pirkdami šaunamąjį g: 
lą žmonės remiasi viena 
priežastimi: “Perku ginklą, 
apsigynimui, savisauga 
tikrinti.”

Dažniausiai šaunam 
ginklai vartojami ir ki
tiems tikslams. Jais žmonės

e-
(apartmentaįs) 

a- 
U,
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Jei kas atė;ęs

Kuo miestas raminasi
San Paulo mistas, turįs 

daugiau nei 5 milijonus gy
ventojų, raminasi tuo, kad 
ir kitų tautų didmiesčiai tu 
ri didelius žuvusių žmnoių 
skaičius.

San Paulo Medicinos Ins
tituto gydytojas A. Sigueira 
ir teismo darbuotojas Dr. 
Jungueira per spaudą pasi
sako, kad nedelsiant reikia 
imtis kokių nors priemo
nių, kad kriminalinių nusi
kaltimų ir savižudystės 
skaičius sumažėtų. P i r - 
miausia reikia žmones įdar-ro
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rialiniai, o tik tada kelti jų 
moralinį lygį. Nes tik ma
terialiniai trūkumai verčia 
žmones nusikalsti, plėšti ir 
žudyti. Taip pat yra būti
na dar labiau suvaržyti 
šaunamų ginklų bei alkoho
lio pardavimą. Neparduo
ti jo nepilnamečiams ir iš- 
sigėrusiems žmonėms. (Bra
zilijoj degtinė pigi. Butelis 
kainuoja 300-400 kruzeirų 
senųjų, tai maždaug 15-20 
centų.) Didelę žalą neša 
jaunimui ir bendrai visiems, 
įvairi kriminalinė literatū
ra, nes apie didesnius plė
šikus. žmogžudžius net kny
gos išleidžiamos. Ten žmog
žudžiai, vagys, plėšikai pa
vaizduojami lyg šių dienų 
didvyriai, rašoma, kokiu bū
du ir kaip jie veikė, vogda
mi, žudydami. Paskutinio 
plėšiko knyga “Raudonoji 
šviesa” net dalimis spaus
dinama sSan Paulo miesto 
laikraščiuose.

Teatrai ir kriminalybės
San Paulo mieste yra 15 

teatru ir 119 kinų, 16-ka iš 
jų pačiame centre. Beveik 
visuose šiuose kinuose ir te
atruose (išskiriant teatrą 
“Municipal”) yra rodomi 
vien tik kriminaliniai, špio
nažo, fantastiniai, bei že
mos vertės seksualiniai mei- 
filmai ir pastatymai. Kaip 
tai: “Vaiduoklių karas,” “Jo 
amatas žudyti,” “Vampiro 
kapas.” “Šnipas žalia kepu
re,” “Laisva meilė” ir kt. 
įvairūs kaubojų filmai, ku
riuose nerasime nė vieno, 
kur nebūtų žmogžudysčių. 
Taip pat seksualiniai fil
mai neduoda žmogui nieko 
gero.

Jaunuoliai ir net pagyve
nę žmonės, prisiskaitę kri
minalinės literatūros, prisi
žiūrėję tokios pat rūšies ki
no filmų, ima mėgdžioti jų 
nuotykius ir veiksmus 
čiame gyvenime.

Jie nesirūpina, 
jiems nesvarbu

Žinoma, tuo nė kiek nesi
jaudina San Paulo ir kitų 
Brazilijos miestų kinų ir 
teatrų šeimininkai. Jiems 
svarbu ne žmonių moralė, o 
pelnas, pinigai... Matyda
mi, kad žmonės daugiau 
lanko tokius kinus bei teat
rus, kur rodomi kriminali-

rodytų

niai filmai, tai ir 
niuoja vienas su klitu, kad 
tik kuo daugiau tpkių fil
mų gautų ir juos 
žmonėms. 

f

Kasdiena San Paulo dien
raščiai spausdina 
apiplėšimus, vagystes, žmog
žudystes. Per tele 
radiją policijos bei saugu
mo darbuotojai praneša 
žmonėms kasdieninius įvy
kius. Sulyg šiais duomeni
mis, kiekvienas m 
Brazilijoj nusika 
žmogžudystės ir ne 
dybės ne mažėja, 
gėja. Vagių ir plėš: 
sulaiko nei storos 
grotos, nei jokie .sa: 
gys įsibriauna į namo vidų 
pro sienoje išmuštas skyles, 
pro namų stogus, 
gia, plėšia pavieni 
riais, apsimaskavę 
vyrai, bet ir motei 
kai. Žmonės ir to 
to namų langus ir < 
ležinėmis grotomis 
luojasi įvairiais 
stengdamiesi savo 
bei turtą apsaugo 
kad ateityje šioji 
padėtis nė kiek n 
ir tai bus iki kas 
ims rūpintis pačiais : 
Tik ne taip, kaip 
Nes jau taip Brazilijos ka
lėjimai perpildyti 
nusikaltėliais, kur 
ma ten turės k 
daugiau kaip po 
Bene visų didžiausia ivairių 
kriminalinių nusr 
priežastis yra var 
das, nedarbas, o 
žemas žmonių mo 
gis...
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San paulietė
San Paulo, Brazilija

! ’Y(“Darbas

iŠ URUGVAJAUS
Sunki ekonominė būklė

Krizei gilėjant, liaudies 
gyvenimas su kiekviena die
na darosi sunkės 
dien kyla prekių 
gyvenimas daros 
manomas. Svarbi 
dūktų kainos šia 
sekančios: pieną: 
litras, sviestas 260 pesų ir 
daugiau, duona 2? pesai ki
las, mėsa iki 160 
sūdytų žaliu laš 
kainuoja 260 pe 
vištos kilogramas kainuoja 
160 pesų, tuzinas 
kainuoja 90 pesų 
kainos nėra.

nis. Kas- 
kainos ir 

i jau nej
ausiu pro- 
ndien yra 
s 22 pesai

nesu kilas, 
inių kilas 
sų, gyvos

pa-

Aušrine ir Vakarine žvaigždes
Maža kas plačiau pažįsta 

naktinį dangų ir jo šviesu
lius. Daugumai žmonių 
pradėjus gyventi miestuo
se, kurie ir naktimis , gau
siai žėri elektros lempomis, 
vis sunkiau darosi žvalgytis 
dangaus skliaute ir susi
gaudyti tų šviesulių tarpe, 
kurie tuomet matomi. Vis 
dėlto dar ir šiandien sun
ku būtų rasti žmogų, ku
ris nepažintų Aušrinės bei 
Vakarinės. Prieš Saulei te
kant, Aušrinė taip skaisčiai 
šviečia, jog ji vienui viena 
spindi, kai kitų žvaigždžių 
šviesą nustelbia kaskart 
stiprėjanti aušra.

Dar dažnesnis žmogus 
turi progos pamatyti vaka
ruose ar pietvakariuose 
spindinčią Vakarinę. Ir to
li gražu ne kiekvienas, ne 
kartą gėrėjęsis šiais šviesu
liais, žino, kad Aušrinė ir 
Vakarinė yra ta pati ir vi
sai ne žvaigždė, o planeta, 
panaši į mūsų Žemę. Jos 
mokslinis vardas — Venera.

Venera, kaip ir visos pla
netos, skrieja aplink Saulę. 
Jos kelias yra viduj Žemės 
kelio aplink Saulę. Todėl ji 
būna kartais dešinėje nuo 
Saulės—tuomet spindi kaip 
Aušrinė; kai pereina į kai
rę nuo Saulės — jau ji Va
karinė. O kai būna tarp 
Saulės ir Žemės arba ana
pus Saulės — jos nema
tome. Tuomet ir per gied
riausią naktį, kad ir būda
mi kur nors laukuose, toli 
nuo dirbtinių šviesų, mes 
nepamatysime nei Aušri
nės, nei Vakarinės.

Venera ne arti. Net tuo 
metu, kai ji lenkia Žeme 
tarp 25 su viršum milijonų 
mylių (40 su viršum milijo
nų kilometrų). Nepaisant 
to atstumo, kosminės sto
tys iš Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų jau nuskrieja į Veneros 
rajoną,

Kaip minėjome, Venera 
savo didumu labai panaši į 
Žemę. Tik ji apsiausta tan
kios ir visada pilnos debe
sų atmosferos, pro kurią 
neprasiskverbia joks švie
sos spindulys. Todėl iki pa
starųjų laikų mūsų žinios 
apie šią planetą buvo labai 
šykščios. Kai prieš keletą 
metų viena amerikinė kos
minė stotis, praskrisdama 
arti Veneros, išmatavo jos 
paviršiaus temperatūrą ir 
nustatė, jog ji nežemesnė 
kaip 500-600 laipsnių F (300 
laipsnių C), sunku buvo 
tam patikėti. Tačiau 1967 
metų vasarą nusileidusi ant 
Veneros tarybinė kosminė 
stotis patvirtino, kad joje 
neapsakomai karšta. Tokiu 
atveju Veneroje negali lai
kytis skystas vanduo—jis vi
sas išverda. Dideliame 
karštyje, be vandens, be 
tinkamo, oro niekas gyvas 
negali gyventi, tad Venera 
yra karšta dykuma, kurio
je tik gerai apsaugotas nuo 
karščio ir aprūpintas de
guonimi kosmonautas ga
lės kada nors paviešėti ir 
tai neilgą laiką...

Antanas Juška 
astronomas

Mokytojos atgavo 
atimtus darbus

Iš Van Buren High mo
kyklos buvo pašalinta svei
katos klausimais mokytoja 
ir dvi pagalbinės mokyto
jos. Jų unija United 
Federation of Teachers — 
jas užtarė, pareikalavo de
rybų, pastatė piketą. By
la greit baigėsi mokytojų 
laimėjimu.

Brooklyne protestai 
prieš taksavimą

Politikieriai, biznieriai ir 
namų savininkai garsiai 
prašneko prieš Miesto ta
rybos tarimą leisti pakelti 
nuosavybių (real estate) 
taksus. Jeigu protestų aud
ra dalykų nepakeis, Brook
lyne taksai bus daugiau $5 
už šimtinę vertybės, po 14 Į 
cento daugiau negu dabar 
mokama.

Šūviai Williamsburge
Birželio 25 d. Williams

burge nušautas septynioli
kametis Edward Troutman, 
Marcy Houses projekto gy
ventojas. Ji nušovė gyven
viečių priežiūros policinin
kas Thomas Johnson.

Majoras Lindsay atvyko 
išklausyti rajono gyvento
jų mitingo ir asmeniškai 
pareikšti užuojautą nušau
tojo motinai.

Moderniausias fabrikas Pabaltyj

Parengimų kalendorius
Liepos 7 d.

Sellersville, Pa., didelis 
parengimas atžy m ė j i m u 
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.

Kanados parlamente 
1 moteris ir 1 negras
Ottawa. — Naujame Ka

nados parlamente bus vie
natinė moteris—Mrs. Grace V 
Maclnnis, kaip Naujos De
mokratų Partijos atstovėk 
Dvi buvusios atstovės pra
laimėjo rinkimus, viena ne
kandidatavo.

Pirmą kartą Kanados is
torijoje išrinktas negras 

i Lincoln Alexander į parla
mentą, kaip Konservatorių 
Partijos kandidatas.

Prisikėlė iš numirusių.....
Syracuse, N. Y. — Ligo

ninės daktarai, pripažinę • 
Mrs. Virginia Torey miru
sią, atidavė ją pavieto la
voninei, kur už kiek laiko 
pastebėta, kad ji gyva.

kiaušinių 
. Butams 
Paskutinės 

kainos — už vieną kambarį 
ir virtuvėlę prašo iki 4,000 
pesų. Autobusų bilietas 12 
pesų, o pensininkas viduti
niškai gauna iki 4,000 pesų.

Valdžia visas dienas ta
riasi nupiginti kainas, bet 
jos atžagariai — vis kyla ir 
“juodoji rinka” dirba išsi
juosusi ir uždirba milijo
nus. nes tos prekės, kurias 
valdžia nupigino, dingsta iš 
rinkos ir po kiek laiko at
siranda, vėl parduodamos, 
bet jau nauja kaina. Tas 
buvo su bulvėmis, su ryžais, 
su alyva ir kitomis prekė
mis. Ir jau liaudis tiek pri
pratusi prie viso to, kad jau 
netiki niekam. Tiesa, vyks
ta kovos. \ Streikai beveik 
nesibaigia, pensininkai daž
nai ' negaupą pinigų kas 
mėnesį, jiems užtraukia.

Žiūrint darosi liūdna, kad 
liaudis pasmerkta taip gy
venti, ir visi stato klausi
mą: kas už tai kaltas? Kal
ta gal pati liaudis, kuomet 
dar nuo rinkimų nežino už 
ką balsuoti!

Kėdainių cukraus fabriko 
statybos teritorija po žie
mos atgijo, sujudo. Čia da
bar pats d&rbų įkarštis, 
mat, baigiama svarbiausio 
— pagrindinio korpuso sta
tyba. Tai nemažas, per 
ketvirtį kilometro nusitie
sęs pastatas. Jame bus 
įrengta visa technologinė 
linija, galinga katilinė, ga
tavos produkcijos sandėliai 
ir kt.

Kėdainių cukraus fabri
kas bus vienas moderniau
sių Pabaltyje. Per parą jis 
perdirbs anie 150 tonų cu
krinių runkelių. Visi gamy
bos procesai, pradedant 
nuo runkelių priėmimo' iki 
cukraus kelionės į prekybą, 
bus mechanizuoti.

Fabrikui reikės daug 
vandens. Kaip jį išvalyti?

—Tegul žvejai ir kiti 
gamtos mėgėjai nenuogąs
tauja, — sako fabriko vy
riausias inžinierius V. Ži
donis. — Fabrikas turės 
panaudoto vandens valymo 
sistema. Išvalytas švarus 
panaudotas vanduo vėl grįš 
į gamybą.

I

Klausydamas inžinieriaus 
pasakojimo, žingsniuoju bū
simo' fabriko teritorija. Ji 
nemaža — 75 hektarai, 45 
hektarus užims pastatai.

Netrukus išaugs 75 met
rų ilgio buitinės patalpos, 
įrengtos pagal visus nūdie
nius reikalavimus. Darbi
ninkai turės savo valgyklą, 
dušus, poilsio kambarius, 
mokymuisi skirtas klases ir 
kt.

Neužmirštas taip pat ir 
teritorijos sutv a r k y m a s. 
Jau dabar galvojama, kaip 
geriau sutvarkyti teritori
ją, gražiau apsodinti ją. 
žodžiu, ketvirtojo Lietuvos 
cukraus1 fabriko statyba? 
vyksta sėkmingai. 1970 m. Į 
čia bus pagamintas pirma
sis kėdainietiškas cukrus.

K. Gediminas

Ligoninėse neramu
Keturių dešimčių ligoni

nių vedėjai kreipėsi į majo
rą Lindsav ir į gubernato
rių Rockefellerį, kad jie pa
gelbėtų išvengti susikirti
mo su unija. Unija, atsto
vaujanti 21,000 darbininkų, 
reikalauja $100 minimum 
algos. Dabar yra $76 už sa
vaitę.

Streikas atidėtas
Long Island geležinkelie

čių streikas atidėtas abiem 
pusėm sutikus panaujinti 
derybas. Jos prasidės lie
pos pirmą savaitę. 
1,600 darbininkų.

Liečia

Tel Aviv. — Arabų parti
zanai išsprogdino didelį Iz
raelio amunicijos ir raketų 

| arsenalą.
K

Pilietis

Saigoho valdžia bara 
Jungtines Valstijas

Saigonas. — Pietų Viet
namo parlamente iškilo ašt
rios diskusijos dėl Jungtinių 
Valstijų pasitarimų su Š. 
Vietnamu. Valdžios atsto
vai ir parlamento nariai 
smarkiai kritikavo Ameri
ką, kodėl ji nei nepasitarus 
su jais pradėjo derybas Pa
ryžiuje.

Viena Abuerika neturi tei
sės tartis su Šiaurės Viet
namu, jie nuolatos kartojo. 
Kai kurie net piktai šaukė, 
kad tai esąs “suokalbis par
duoti Pietų Vietnamą ko
munistams.”

Televizijoj matė 
tikrą veiksmą

Birželio 25-os vakarą į 
TV Channel 13 transliavi
mo stoti įsigavo būrys jau
nų vaikinų ir merginų. Sa
kėsi norį atsakyti į kai ku
riuos toj& stotyje keltus 
klausimus, kurie, jų many
mu, neteisingai aiškinami.

Vienu tokių visuomenei 
netiksliai perstatomą daly
kų, sakoma, esąs Columbia 
universiteto ginčas.

Jaunuoliams pasisakius 
šio vizito tikslą, stoties ve
dėjai, žinoma, transliuoti 
neprileido. Jie atsisakė iš
eiti. Įvyko apsistumdymų. 
Tūlą laiką veiksmai tebe
buvo transliuojami iki pri
buvo policija ir jaunimą iš
vaikė. Keletą areštavo.

Apsimetę daktarais chi
rurgais, apsimaskavę, trys 
vyrai įsigavo į St. Albans 
laivyninę ligoninę, susi- 
glemžė $41,068 ir pabėgo.

McCarthy rėmėjai turėjo 
Waldorf-Astoria viešbutyje 
banketą. Jame pter 45 mi
nutes sukelta apie milijoną 
dolerių aukomis. Virš tūks
tančio svečių pasimokėjo pcy 
šimtinę įžangos.

Brooklyno Bedford rajt^ 
ne sugaudyta trys jauni vy
rukai, įtarti nužudyme dak
taro Phame gatvėje birželio 
14 dieną.

IEŠKOMI
Ieškau savo giminių: Benešiūno 

Antano, sūnaus Antano. Gyveno po 
3426 So. Wallace St., Chicago, Ill. 
Taipgi Benešiūno Antano Magdale
nos ir kitų Benešiūnų, gyvenančių 
Brooklyne. Prašau rašyti sekamu 
adresu: Danielienė, Kaunas 18, Er
dvės g. Nr. 37, Lithuania, USSR.

Ieškau Bronės Petriukėnaitės, po 
vyru Jerolinka Vasilievna. Iš Lietu
vos išvyko 1927 m., ir iki 1939 gy
veno Chicagoje. Kas žinote apie 
ją ką nors, prašau rašyti: Vanda 
Vaičekauskaitė, Kaunas, Zarasų 
g-vė, Nr. 40/2, Lithuania, USSR.

Sellersville, Pa

sociali parengimu
Ruošia philadelphiečiai ir Ramanauskai

VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS I

«i ūkininko ir pensininko A. Ramanausko gimtadieniui
ir ilgalaikiam jo ūkininkavimui atžymėti.

Sekmadienį Liepos 7 July
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- L 
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- ; • 
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos J? 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo I ’ 
Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- j; 
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia .sukti į kairę, kur tuo- J J 
jau rasite Ramanauskų rezidenciją. «•

Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. J • 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., j; 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso ; JJf 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite ’ ‘ 
prie Washington House. •




