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KRISLAI
Jo patarimas mums 

amerikiečiams 
“Šventieji” juokdariai 
Čia Kinija logiška 
Galima džiaugtis 
Jau gieda savo 
Savaitgalis Usteryje 
Į jaunus rūkorius

Rašo A. Bimba —

rūpintis pasauli
t
o

dienomis jis prabilo 
karo reikalais. Plie

ki

Maršalas Montgomery ang
lu laikomas pačiu aukščiai - 
siu Antrojo karo didvyriu. 
Jis jau 80 metų amžiaus, be 
nenustoja 
likimu.

Šiomis 
Vietnamo
kia jis mus amerikiečius už 
nepateisinamą karą. Jis pa
taria iš ten kuogrečiausiai iš
sikraustyti. Jo supratimu, pre
zidentas Johnsonas šj kai; 
jau prakišo. Kvaila siek 
nepasiekiamo 
mėjimo.

a 
ti 

militarinio lai-

ir

Tik po beveik keturių šim
tų metų katalikų bažnyčios 
“šventosios” ir “neklaidingo
sios” galvos žada susimylėti 
ant didžiojo mokslininko—fi
ziko ir astronomo—Galileo
nuimti nuo jo prakeikimą. 
Gal popiežius jau Įeisiąs ka
talikams skaityti Galileo ras
tus ir raštus apie jo mokslą, 
r O Galileo tiems “šventie
siems” ignorantams ir obsk i- 
rantams nusidėjo tuo, kad j 
sutiko su astronomo Koperr 
ko išvedžiojimais, jog ne sai- 
lė sukasi apie žemę, o žemė 
skrieja apie saulę.

šis Vatikano šventųjų j’uok- 
nuo Galileo 

ki 
ž- 
li-

is
i-

darių nuėmimas 
prakeikimo parodo, kad i 
pat šių dienų katalikų ba 
nyčia nepripažino tos moks 
nes tiesos!

ia 
y s 
ir

Vakarą Vokietijos valdž 
pasakė, kad ji nepasiraš 
Jungtinių Tautų užgirtos 
priimtos sutarties prieš bran
duolinių ginklų plėtimą į tuos 
kraštus, kurie jų neturi pasi
gaminę. Vadinasi, ji nesiskai- 

ją globo j a n č i o s 
patarimu sutartį

tys nė su 
Amerikos 
pasirašyti.

atsisako dalyvauti 
Tautų ruošiamoje 

o

Kinija
Jungtinių
konferencijoje branduol i n 
ginklavimosi apribojimo rti- 
Kžtlais.

čia Kinija elgiasi logiškai. 
Jeigu Jungtinių Tautų durys 
per Amerikos pastangas ie- 
bėra jai užtrenktos, tai kodėl 
ji turėtu su ta organizacija 
skaitytis?

tiJau man teko dalyvar 
net keliuose snaudos pikni
kuose. Reikia džiaugtis, k id 
visi jie buvo gražūs ir S€ 
mingi. “l aisvei” laimėta gi 
Žiu dvasinių ir finansinių 
stinrinimu.

Gerai, kad mūsų pažangįo- 
, ji visuomenė taip nuoširdžiai 

rūpinasi savo spaudos iŠlail 
mu.

k-
■a-

Su-

y-

ri-
os
as

Atenantis savaitgalis p 
klauso usteriečiams. Pas ji 
Olympijos parke dvi dier 
tęsis LDS seimas ir su juo nu
sietos visokios iškilmės.

Montellos įpiknike kalbėjau
si su LDS prezidentu Richardu 
Januliu. Jis yra didelis Op
timistas ir entuziastas, 
mano, kad seimas ?__
lin&as delegatais ir vaisini;;

Jis 
kad seimas bus skait

ąs

Kosygino punktai 
nusiginklavimui

Maskva. — Pasirašyda
mas branduolinių ginklų ri- 
bavimo sutartį, Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi
nas kartu pasiūlė 9 punktų 
programą nusiginklavimui.

1. Visai sulaikyti bran
duolinių ginklų naudojimą.

2. Sulaikyti branduolinių 
ginklų gamybą ir kartu su
mažinti pagamintųjų kiekį.

3. Apriboti strateginių 
ginklų pergabenimus.

4. Sulaikyti visokį atomi
nių bombų ir raketų perve
žimą.

5. Uždrausti požeminius 
branduolinių ginklų bandy
mus.

6 Uždrausti chemikalinių 
ir bakteriologinių ginklų 
naudojimą.

7. Likviduoti visas mili-

tarines bazes užsieniuose.
8 Sudaryti zonas, kurios 

būtų laisvos nuo branduoli
nių ginklų.

9. Marių ir vandenynų 
dugnai turi būt tik taikos 
reikalams naudojami.

Tie visi Kosygino siūly
mai bus priduoti Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo kon
ferencijai ir visoms valsty
bėms.

Washington. — Baltuo
siuose Rūmuose iškilmingai 
pasirašant bra n d u o 1 i n i ų 
ginklų ribavimo sutartį, 
prez. Johnsonas pareiškė, 
kad Kosygino ir Gromyko 
pasisakymai už branduoli
nių ginklų ribavimą svei
kintini ir bendruose pasita
rimuose jie bus išlukštenti.

Mirė dr. Fritz Bauer, žymus 
kovotojas prieš hitlerizmą

Bona. — Dr. Fritz Bauer, 
vyriausias Hesse valstijos 
prokuroras, mirė sulaukęs 
64 metų amžiaus.

Bauer gimęs žydų šeimo
je 1903 m., baigęs teisių 
mokslą ir gavęs teisių dak
taro laipsnį 1928 m. Jis tū
lą laiką buvo teisėju.

1933 m. Hitleris jį užda
rė į koncentracijos stovyk
lą. 1936 m. jam pavyko iš
vykti Norvegijon, paskui 
Švedijon. 1949 m. grįžo savo

gimtinėn.
Visą laiką Bauer buvo 

griežtas kovotojas prieš 
hitlerizmą. Nuo 1949 metų 
jis ėmėsi darbo surasti ir 
nubausti žymiuosius hitleri
ninkus. Jo pastangomis bu
vo sugauti ir nubausti dau
gelis net iki viso amžiaus 
kalėjimo. Mat Vakarų Vo
kietijoje nuo 1949 m. mir
ties bausmė panaikinta, tai 
daugelis išvengė mirties 
bausmę.

Vokietijos Kompartija ragina 
liaudį ginti demokratines teises
Berlynas (Tass-Eita). — 

Vokietijos Komunistų par
tijos Centro Komitetas 
kreipėsi į VFR gyventojus 
atsišaukimu ginti demokra
tines teises, kurioms gresia 
nepaprastieji įstatymai ir 
neonacizmo puolimas.

VKP CK pabrėžia, kad 
platieji šalies sluoksniai

taip pat turi pareikalauti iš 
Bonos vyriausybės suma
žinti išlaidas ginklavimuisi 
ir nutraukti JAV agresijos 
Vietname rėmimo politiką.

Kaip praneša agentūra iš 
Diuseldorfo, V o ki e t i j o s

gerais nutarimais dėl Susivie
nijimo gerovės.

Su tokiu pat entuziazmu ir 
pasitikėjimu apie seimą kalba 
senas Worcesterio veikėjas 
Lukas, kuris piknike plačiai 
ir gerai pagarsino šeiminius 
parengimus.

Dainininkė Irena Janulienė 
rūpinasi nakvynėmis. Ji man 
sakė, kad nė vienas delega
tas bei svečias nebus palik
tas nakvoti po atviru dangu
mi.

Kompartijos CK pažymi, 
jog padėtis, susidariusi po 
nepaprastųjų įstatymų pri
ėmimo, reikalauja, kad už- 
parlamentinė opozicija susi
telktų, kad darbi 
visos demokratini 
imtųsi vieningų 
prieš diktatorišku 
mus ir neonacizmo 

“Mes visi esame
gi už tai, kad reakcijos ir 
neonacizmo puolijnai būtų 
atremti sutelktais 
demokratinio liaudies judė
jimo veiksmais. B 
sias dabarties už 
yra vienybė ir solidarumas”.

ninkai ir 
es jėgos 

veiksmų 
s įstaty- 

au girną, 
atsakin-

galingo

iūtiniau- 
ždavinys

Kaip amžiną girtuoklį, taip 
didelį rūkorių sunku beišmo- 
kyti, kad toks perdėjimas 
kenkia jo sveikatai. Bet kaip 
su jaunais, tik pradėjusiais 
arba tik bepradedančiais rū
kyti, rūkoriais? Jiems dar 
ne per vėlu susirūpinti.

Aukščiausi sveikatos žino
vai sako priėję tokios išva
dos: Nuo jaunų dienų žmo
gus pradėjęs rūkyti gyvenimą 
nukerta visais aštuon e r i a i s 
metais! Apsimoka pagalvoti.

Kinija jau išvysto 
branduolinę raketą

Maskva. — Uauta čia ži
nių, kad Kinija išvysto pir
mą tarpkontinenti 
duolinę raketą, k 
ir hidroginę (vandenilinę) 
bombą.

nę bran- 
iri turės

Raketa jau esanti tokia
me laipsnyje, kad netrukus 
bus galima ją išbandyti.

Daugiau kaip 130 tūkstančių hektarų šlapių ir užpel
kėjusių žemių teks nusausinti Tarybų Lietuvos melioratoriams. 
Kad, sugedus technikai ar esant kitam kuriam reikalui, jie 
galėtų kreiptis pagalbos, melioracijos statybos valdybos pa
talpose bei kilnojamose lauko dirbtuvėse montuojami radio
telefono automatai. Dabar mechanizatoriai, meistrai, darbų 
vykdytojai bet kuriuo metu gali palaikyti ryšį su valdyba.

Nuotraukoje: Kėdainių melioracijos statybos valdybos 
dispečerė Liucija Dijokienė ir gamybos skyriaus viršininkas 
Vytautas Mažeika palaiko radiotelefono ryšį su laukuose 
dirbančiaisiais melioratoriais. A. Dilio nuotrauka

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Išvyko Leonas Jonikas
Vilnius.— Liepos 2 d. bai

gė savo beveiki mėnesį tru
kusią viešnagę,.- gimtojoje 
žemėje “Vilnies” atsakinga
sis redaktorius Leonas Jo
nikas. Jis lėktuvu išskrido 
i Maskvą, kur pabuvęs dvi 
dienas po topper Londoną 
grįžta Chicagon.

Aerouoste su mielu sve
čiu nuoširdžiai atsisveikino 
ir palinkėjo geriausios sėk
mės Lietuvos Kompartijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus, L- 
KP CK sekretorius A. Bar
kauskas, LKP CK skyriaus 
vedėjo pavaduotojas F. 
Strumilas. Kultūrinių Ry
šių su Užsienių Lietuviais 
komiteto pirmininkas V. 
Karvelis, Lietuvos Draugy
stės ir Kultūrinių Ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas R. Petrauskas, 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos Valdybos pirmininkas 
J. Karosas, “Tiesos” vy
riausias redaktorius G Zi
manas, Valstybinio Spaudos 
komiteto pirmininkas F. 
Bieliauskas, Eltos direkto
rius Donatas-Roda, radijo, 
televizijos, spaudos atsto
vai.

Leonas Jonikas atsisvei
kindamas jūsų korespon
dentui pasakė, kad iš vieš
nagės grįžta labai patenkin
tas, parsiveža glėbius pui
kiausių įspūdžių apie Lie
tuvą, be paliovos žengiančią 
vis pirmyn. Savo patirtus 
įspūdžius jis ketina pateik
ti “Vilnies” skaitytojams.

Turistai iš Brazilijos
Vilimus. — Liepos 1 d. 

geležinkelio stotyje gausus 
būrys vilniečių, buvusių 
emigrantų, giminių susitiko 
septynių žmonių grupę lie
tu vi ų turistų iš tolimos 
Brazilijos. Jie atvyko iš 
San Paulo miesto.

Tai pirmieji lietuviai tu
ristai iš Brazilijos, pokario 
metais aplankantys savo se
niai paliktą gimtąją žemę.

Vilniuje šiuo metu vieši 
Kanados lietuvis poetas An
tanas Byrąs su žmona Ema.

Liepos 2 d. iš Druskinin
kų kurorto į Vilnių grįžo 
Rojaus Mizaros našlė Ieva 
Mizarienė. Ji ketina dar 
pasisvečiuoti iki liepos vi
durio.

Antanas Vaivutskas

Anglija deportuoja 
amerikietį

Londonas.—Policija areš
tavo Ralph Schoenmaną, 
amerikietį kovotoją prieš 
Vietnamo karą. Kaltina ne
legaliu įvažiavimu į Angli
ją. Paskirtas deportavimui.

Jis tvirtina, kad legaliai 
atvykęs Anglijon, nes per 
paskiausius 10 metų gyve
nęs Anglijoje.

Schoenmanas buvo vienas 
tų, kurie organizavo “karo 
kriminalistų teismus”, ku
rie buvo atkrepti prieš Jun
gtines Valstijas, papildžiu
sias karinį kriminalizmą 
Vietname.

Merkines mokykla Mizaros vardu
Birželio 25 d. Merkinėje 

įvyko didelės iškilmės, skir
tos Lietuvos liaudies rašy
tojo, įžymaus Amerikos pa
žangiųjų lietuvių veikėjo 
Rojaus Mizaros vardo su
teikimui Merkinės vidurinei 
mokyklai.

Gausiai susirinko Merki
nės ir Varėnos darbo žmo
nės, giminės ir svečiai iš 
Vilniaus. Daugelis kalbėto
jų atžymėjo Rojaus Miza
ros nuopelnus ir suteikė jam 
pagarbą.

Beg o lis tų frontas 
gavo 45 proc. balsų
Paryžius. — Trijų dego-1 lamente atstovų, o komuni- 

listų fronto partijų kandi- štai ir kiti kairieji turėtų 
datai bendrai gavo 6,700,000 apie 40% visų parlamento
balsų, bet gavo 355 vietas atstovų.
parlamente.

Komunistų ir kitų kairių
jų partijos gavo apie 6 mili
jonus balsų, bet jos tegavo 
90 parlamento vietų.

Kitos mažosios partijos 
gavo po mažą skaičių balsų 
ir jų atstovybė parlamente 
pasilieka mažytė.

Degolistai laimėjo tiek 
daug atstovų todėl, kad 
Pran c ū z i j o j e kiekvienas 
kandidatas turi gauti savo 
distrikte daugumą balsuo
tojų. Jeigu būtų demokrati
nė, propo.rcionališka siste
ma, tai degolistai daugiau 
neturėtų kaip 45 proc. par-

Paleido militarinj lėktuvą
Washington. — Tarybų 

Sąjunga sutiko paleisti 
Amerikos militarinį lėktuvą 
su 214 kareivių, kuomet 
Jungtinės Valstijos atsipra
šė, kad per klaidą lėktuvas 
įskrido į Tarybų Sąjungos 
teritoriją.

Suokalbis Nasserį užmušti
Londonas. — Čia gauta 

žinių, kad 35 suokalbininkai 
nužudyti Jungtinės Arabų 
Respublikos prez. Nasserį 
yra suimti ir vedamas ty
rinėjimas.

Sukurta nauja taikos partija 
Pietą Vietname

Sąigonas.—Phan H. Cam 
pasiskelbė spaudai, kad jo 
pastangomis Pietų Vietna
me susikūrė nauja partija, 
pasivadinusi “Vietnamo jė
ga”,.

Naujoji partija turi tiks
lą darbuotis, kad karas bū
tų baigtas taikos būdu, Pie
tų ir Šiaurės Vietnamas ap- 
vienyti ir sukurti socialis
tinė ekonomika.

Phan Ha Cam esąs anti- 
komunistas, bet kalba apie

sociali s t i n ė s ekonomikos 
kūrimą.

Saigono valdžios pareigū
nai tuoj naują partiją per
spėjo, kad netoleruos po
litinės veiklos, kuri su prie
šu kooperuotų ir karo pas
tangas kompromituotų.

Paryžius.—Daugiau kaip 
16,000 jaunuolių nuo geg. 
13 d. įsirašė į Jaunųjų Ko
munistų Federaciją.

Amerikos Komunistų 
Partijos suvažiavimas

New York.—Praėjusį sa- 
vatgalį keturias dienas šia
me didmiestyje įvyko Jung
tinių Amerikos Valstijų Ko
munistų Partijos neeilinis 
(speci alus) suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 200 delegatų. 
Delegatų sudėtis buvo įdo
mi tuo, kad jame buvo aps
čiai jaunų vyrų ir moterų 
ir gerokas skaičius juodų
jų žmonių (negrų).

Suvažiavimas buvo su
šauktas vyriausiai dviem 
klausimais, būtent, aptari
mui partijos programos 
drafto, kuriame išdėstomas 
partijos nusistatymas visais 
pagrindiniais šių dienų 
klausimais, ir apsvarsty-

Argentiniečiai prieš 
militarinę valdžią

Buenos Aires. — Savaiti
nis žurnalas “Primera Pla
na” pravedė platų apklausi
nėjimą, kaip argentiniečiai 
žiūri į dabartinę militarinę 
valdžią.

Apklausinėjimas parodo, 
kad dauguma Argentinos 
žmonių nusiteikę prieš val
džią, apie 70 procentų žmo
nių pareiškė, kad dabartinis 
prezidentas Ongania yra 
daug blogesnis už buvusį 
prezidentą Illią.

mui Komunistų Partijos 
dalyvavimo šiuose prezi
dentiniuose rinkimuose.

Diskusijos buvo plačios ir 
rimtos. Apie suvažiavimo 
nutarimus, aišku, bus rašo
ma vėliau ir plačiau.

Kas liečia komunistų da
lyvavimą šiuose rinkimuo
se, tai visiškai dar Ameri
kos politinėje arenoje ne
girdėtas dalykas, jog jie sa
vo kandidatu į prezidentus 
pastatė moterį Charlene 
Mitchell. Kandidatė yra 
smarki ir populiari veikėja.

Į viceprezidentus nomi
navo Michael Zagareff.

Ryty Vokietija remia 
Šiaurės Vietnamą

Berlynas.—Čia įvyko Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos ir Vietnamo De
mokratinės Respublikos de
legacijų pasitarimai.

Po pasitarimų buvo pasi
rašyta bendra sutartis dėl 
materialinės pagalbos Šiau
rės Vietnamui. Rytų Vokie
tija 1969 m. pasiūs Šiaurės 
Vietnamui įvairių prekių už 
30 milijonus markių.

Penkios Ivanovos iš Le
ningrado loterijoje išlošė 
motociklus.
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Sukilimas prie
VIENA seniausių ei 

National Association for the Advancement of Colored 
People. Šiomis dienomis 
žiavimas. Ir tai buvo a 
soje organizacijos istori, 

NAACP yra didelė
turi daugiau kaip 434,000 narių. Didelėje daugumoje jie 
yra negrai, bet joje randame nemažai ir baltųjų, kurie 
nori organizuotai prisidėti prie juodųjų žmonių kovos 
ūž lygias teises. Ir, žinoma, per 60 metų savo gyvavimų 
NAACP atliko daug labai didelių, garbingų darbų. Jos 
vadovybė visų laika kietai tikėjo ir, dalinai, šiandien te
betiki, kad vien tik apšvietos keliu bus galima negrams 
Amerikoje laimėti lygybę.

Bet šiandien kiti laikai. Šiandien visus siautėja di
delės socialinės audros. Pastaraisiais kelioliką metų gi
mė ir išaugo visa eilė k 
misija laimėti juodiems 
socialinę lygybę. Į scena 
pats įžymiausias buvo di

Aišku, kad didžiulė 
išlikti nepajudinta. Joje 
su reikalavimu šių dide

š senąją vadovybę
vilinių teisių organizacijų yra

įvyko jos 59-asis metinis suva- 
udringiausias suvažiavimas vi
joje
organizacija. Dar ir šiandien ji

tų organizacijų, kurių taip pat 
žmonėms ekonominę, politinę ir 

išėjo nauji, jauni vadai. Gal 
■. Martin Luther King.
NAACP organizacija negalėjo 
pradėjo reikštis jaunoji kartą 
ę organizacinę jėgų panaudoti 

stipriau, energingiau, ko vingiau laimėjimui dvidešimčiai 
milijonų juodųjų žmonių civilinių teisių ir lygybės. Jau 
pernai jaunoji karta s 
reikalavo naujo kurso ir 
gvardijai su Roy Wilkins priešakyje pavyko jaunimų 
nuraminti ir prie vadovybės neprileisti.

Atrodo, kad per metus laiko jaunoji organizacijos 
dalis sustiprėjo ir šieme; suvažiavime dar smarkiau pa
sireiškė su savo reikalą 
šešias suvažiavimo diend 
drose. Deja, ir vėl jaunoji karta turėjusi nusileisti ir 
pasiduoti senajai gvardi 

Tačiau dabar visko 
esanti nusivylusi visa 
N A ACP pasitraukimų.
gretose ir tęsianti kovų’t

Livažiavime pakėlė “triukšmą”, 
veržėsi į vadovybę. Bet senajai

zimais. Sakoma, kad per visas 
s kiekviena sesija skendėjo au-

LAISVE

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TEISINGAI 
DIDŽIUOJASI 
DIDELIU LAIM

Pažangiųjų rusų leidžia
mas “Russky Go 
savo pavasarinį 
vajų. Birželioi 27 
doje skaitome k 
rėmėjams padėk 
kius vajaus rezu 
žangiųjų Amerikos 
dosnumas savo Spaudai gal 
yra pralenkęs v 
nes grupes.

“Russky Golosą” leidžia 
Spaudos bendrovė, kurios 
suvažiavimas buvo nutaręs 
per šį vajų sukelti $30,000 
fondą. Vajaus re 
parpdo, kad į fo 
kotą $30,926.

Iš vajaus matosi, kad veik
liausios paža n g i 
judėjimo Amerikoje koloni
jos yra Filadelfija ir Det
roitas. Antai Fila^ 
vo kvotą išpildė 
centais, o Detroit

ĖJIMU
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Draugės Ievos Mizarienės 
laiškas iš Lietuvos

ai.
gali būti: Dalis jaunų žmonių 
padėtimi ir galvojanti apie iš 
Bet dauguma pasiliksianti jos, 

_ „ i reformas iki kito suvažiavimo. I 
Gerai būtų, kad NAACP nesusiskaldytų. GeraLbū- 

laiku susiprastų ir organizaci- 
eliu, kuris tinka šiems laikams,

tų, kad. senoji vadovybė 
jos vairų pasuktų tuo k 
šių laikų dvasiai, šių laikų poreikiams.

Ir vėl puikūs pasiūlymai!
DAR nepamiršome, kaip anais metais visas pasaulis 

buvo sujaudintas ir prac žlugintas Tarybų Sujungtos vy
riausybės Jungtinių Ta 
visotinio nusiginklavimo ;

utų Generalinėje Asamblėjoje 
pasiūlymais. Buvo manyta, kad 

tie puikūs pasiūlymai ntgalės praeiti be teigiamo atsi
liepimo.

Deja, tokio atsiliepimo nebuvo susilaukta, ir visuo
tinio nusiginklavimo graži idėja faktinai tapo pamiršta. 
Ypač jai buvo suduotas smūgis, kai ji nesusilaukė para
mos iš kapitalistinio pasaulio didžiausios ir galingiau
sios jėgos — Jungtinių Amerikos Valstijų. Kaip nieka
dos pirmiau per šiuos kelerius metus ėjo tiesiog pasiutu
sios ginklavimosi lenktynės. Apie visuotinį nusiginklavi
mų kalboms buvo nebelikę vietos!

Bet štai ta pati Tarybų Sąjungos vyriausybė vėl iš
stoja su naujais pasiūlymais tais pačiais ginklavimosi su
laikymo reikalais. Ir vė 
tarybinę vyriausybę už 
Amerikos balsų, kad tie 
laikais nepasiekiami ir t

Pasiūlymai susideda 
jasi su branduolinio gin 
tiniai yra svarbiausi ir 
būtų griežtai uždrausta 
kad būtų liautasis branduolinius ginklus gaminti ir kad 
turimų branduolinių ginklų kiekis būtų sumažintas.

Gal gi dabar Tarybų Sųjungos pasiūlymai susilauks 
didesnio pasisekimo, neg 
vimo susilaukė. Reikia t 
šiandien nebėra visame 
žmogaus valdžiose ar už valdžių ribų, kuris nesuprastų 
branduolinio karo grėsmės. Todėl šie rimti ir gerai ap
galvoti pasiūlymai neturėtų pasilikti be teigimo atgarsio 
jokiame pasaulio kampelyje. O pirmoje vietoje mūsų 
Amerikos visuomenė ir vyriausybė turėtų pasiūlymus 
užgirti ir tartis dėl praktiško jų gyvenime pravedimo.

Ar taip bus?
Pamatysime!

pasaulis džiaugiasi ir sveikina 
niciatyvų. Bet ir vėl jau girdisi 
pasiūlymai per drastiški, šiais

iš devynių punktų. Visi jie sie- 
davimo sumažinimu. Du pirmu- 
zyriausi pasiūlymai, būtent, kad 

branduolinius ginklus vartoti,

u anie dėl visuotinio nusiginkla- 
kėtis ir viltis. Reikia tikėtis, kad 

pasaulyje rimtai protaujančio

PUIKUS VISIEMS 
PAVYZDYS.

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” (geg. 3(
tome pasikalbėjimą su vie
no ūkio profsąju 
teto pirmininku, 
koja:

Netrukus atvirą 
sirinkimą ruošiame 
tuali — “Darbo ir 
tūra.” Tai štai ir 
kaimus komunistai, 
gos, apylinkės atstovai. Viską 
tikrina, žiūri, kas gerai ir kas 
blogai.

Darbo ir buiti 
kuršėniškiai išties 
bai daug savo energijos1 ir jė
gų: : Užsuk. į \bet 
mą — visur pasi 
dingą švara, ir’ tvanka. Pažvy
ruoti keliai, tat 
kiekvienos karvidė 
darželiai. Juos į 
čios melžėjos. Čia 
lūs suoliukai, staleliai, 
vą valandėlę galima i 
saulutę pasišildyti i r 
laikraštį, žurnalą paskaityti. 
Jaukūs ir poilsio kambariai. 
Jie yra kiekvienoje fermoje, 
pas kiaulių šėrikus, vairuo
tojus. “Mūsų darbas tau, Tė
vyne,” “Čia dirba komunis
tinio darbo kolektyvas”—to
kie šūkiai puošia kiekvieną 
jų-

Gražu visur — Romučiuo
se, Ringuvėlėje, Strazduose, 
Rakšteliuose — visuose ūkio 
skyriuose. Darbininkai puo
šia savo sodybas sodeliais, 
gėlynais. Moterų taryba, 
profsąjungos komitetas kas
met skelbia geriausios, gra
žiausiai sutvarkytos sodybos 
konkursą. Juk graži aplinka— 
tai poilsis.

Jei jau išėjo kalba apie poilsį, 
argi jau galima užmiršti ūkio 
saviveiklininkus? Jų daug. 
Kultūros namų direktorė Jani
na Indrelienė lenkia pirštą po 
piršto.

Pučiamųjų orkestras, vyrų 
ir moterų ansambliai, dramos 
ratelis, šokėjai, solistai, kaimo 
kapelos. Jų ne viena. Atskiri 
skyriai turi. . . O Raganiuo
se __ ten net šeimyninė 
pelą yra — traktorininkų 
linskų.
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Mirė policijos reporteris 
New Yorke mirė Jo;

M. Murphy, 74 metų 
žiaus, buvęs per 31 m 
MN. Y. Times” policijo 
porteris.

East Liverpool, Ohio. — 
tephPer keletu dienų miestas 
am-buvo be apsaugos, kuomet 
etus policistai ir gaisragesiai bu- 
3 re-vo sustreikavę. Streikas 

laimėtas.

kalinės ir kitokios reakci
nės spaudos pasėtos neapy
kantos sėklos.

Straipsnio autorius Gi- 
mantas remiasi vienu įvy
kiu katalikų bažnyčioje 
Dearborn, Mich. Parapijos 
vikaras sakęs pamokslą 
apie juodųjų žmonių kovą 
už lygias teises ir įrodinė
jęs, kad “kūrėjo akyse vi
sa žmonija, visos rasės, vi
sos tautos yra visiškai ly
gios ir vienodai vertingos.” 
Bet vienas ir kunigo išve
džiojimams nepritariančių
jų garsiai ant visos bažny
čios sušukęs: “Father, go 
to hell!” (“Tėveli, eik į pek-

Al. Gimantas nuo savęs, 
tarp kitko,, dėsto:

Šis pavyzdys vaizdžiai ro
do, kokias nuotaikas šiuo me
tu išgyvena' amerikiečiai ir 
kartu Jungtinėse Valstijose 
gyveną lietuviai. Pasimeti- 
(jnas, principingumo stoka, 
nuomonių įvairumas šiandien 
gali būti laikomas būdingu 
reiškiniu ne= tik amerikinėje, 
bet ir lietuviškoje visuomenė
je. Atskirais atvejais lietu
vių tarpe galima pastebėti net 
karštesnes nuotaikas. Jaučia
mas ir matomas didelis nep- 
pakantumo jausmas juodie
siems amerikiečiams. Kai kur 
jis jau yra pasiekęs didelę 
įtampą. Nenuostabu, tad, kad 
žuvęs juodųjų vadas, dr. M. 
L. King, po vienų demonstra
cijų Čikagos Market Parke, 
viešai pareiškė, esą ir JAV 
pietuose jis nėra matęs ir jau
tęs tiek neapykantos, kiek jos 
susilaukė iš ; čikagiškių “po- 
laks ir litvafts”!

Pilietinių laisvių kova mū
sų tarpe neretai sekama su 
sarkazmu, pašaipai kai kada 
ir patyčiomis.'* Šaipomasi ne 
tik iš pačių’ juodųjų .tikslų, 
bet ir iš tų,' ikurie drįsta pri
tarti tai kovai. . ,

Neatsiliekam ir mes, lietu
viai. Ir mūsų !tarpe labai daž
nos kalbos, ' . diskusijos taip 
artimos 
Ir mes
mes su moderniąja pažanga”! 
Nepalankių žodžių teko< gir
dėti ir Šv. Tėvo asmeniui, pa
tyrus, kad jis kai kuriuos M. 
L. King veiktos ir kovos as
pektus rado krikščioniškus. . .

kol mano akys dar tarnaus, 
tol jos seks lietuviškąją spau
dą ir mano jaunesniųjų kole
gų ir bendradarbių darbą bei 
kūrybą, kol mano rankų pirš
tai dar pajėgs paspausti ra
šomosios mašinėlės raidyno 
ženklus, kol ir gyvą žodj dar 
galėsiu panaudoti, tol laiky
siu save dar visai nepasitrau
kusiu nei iš lietuviškos spau
dos, nei iš visuomeninių dar
bų, be kurių tikrai būtų liūd
na stebėti gyvenimo saulėlei
dį-

Gaila, žinoma, kad Šimu
tis darbuosis toje pačioje 
klerikalinėje reakcinėje 
dirvoje. Bet teisybę jis sa
ko, kad kol dar žmogus ga
li, pajėgia darbuotis, pasi
traukti iš visko ir tapti gy
vu lavonu, tiktai tikrai 
liūdna ir nė vienam iš mū
sų nelinkėtina. Deja, to
kių “gyvų lavonų” pasitai- 

visose srovėse.ko

destytoms mintims, 
su “revoliucija”, ir

ka-
Di-

BAISŪS KURSTYMO 
IR NEAPYKANTOS 
ŠINKAVOJIMO VAISIAI

i.
Kanados klerikalų orga

nas “Tėviškės žiburiai’* 
(birželio 27 d.) savo veda
muoju įdėjo Al. Gimanto 
straipsnį “Father, go to 
Hell!” Tai labai-įdomus ir 
daug pasakantis straipsnisl 
Jis ryškiausiai parodo., ko
kie vaisiai išaugo iš kleri-

GYVENIMO 
SAULĖLEIDIS SU 
PASIŽADĖJIMU

Leonardas Šimutis pasi
traukė iš klerikalų “Drau
go” vyriausiojo redakto
riaus pareigų. Žmogus jis 
jau nebe jaunas, kaip mil
žiniška dauguma kitų seno
sios kartos Amerikos lietu
vių. “Draugą” jis vairavo 
per 41 metus!

Šimučio; pažiūros grynai 
reakcinės. Nebuvo tokio 
klausimo tiek Amerikos, 
tiek Lietuvos, tiek viso pa
saulio reikalais, kuriame 
jis būtų nukrypęs nors vie
ną pėdą nUo piktai kraš
tutinio reakcinio klerika
lizmo kurso. Tuo būdu aiš
ku, kad su jo ideologija ir 
“Draugo” linija mes per vi
sus 41 metus griežčiausiai 
kovojame.

Bet dabar jis iš tų par
eigų pasitraukė ir į “Drau
gą” įdėjo “Atsisveikinimo, 
žodį.” Jame jis daro pasi
žadėjimą, ku™ paskutinis 
punktas labai tinka kiek
vienam jau saulėlydžio su
laukusiai Amerikos lietu
viui, nepaisant jo pažiūrų 
ir įsitikinimų.

Šimutis sako:
Atsisveikindamas su tiesio

giniu redaktoriaus darbu, no
riu padaryti šį pareiškimą:

Paminėjo Vydūno 
sukaktį

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto Kolonų salėje įvy
ko Vydūno šimtųjų gimimo 
metinių minėjimas.

Susirinkusiems sostinės 
aukštųjų mokyklų studen
tams, dėstytojams, visuo
menės atstovams apie Vy
dūno patriotizmą papasako
jo akademikas,., istorijos 
mokslų daktaras, profeso
rius J. Jurginis. Rašytojo 
dramaturgiją apibūdino do- 
centė P. Česnulevičiūtė. 
Apie Vydūno savitą filozo- 
fiją, turėjusią didęlę įtaką 
jo grožinei kūrybai,! kalbėjo 
universiteto , dą^uotojas 
Trinkūnas, .ą ,

Prisiminimais apie Vydū
ną, kaip savitą rašytoją ir 
įdamią asmenybę, pasidali
jo jo buvę pažįstami. <

Universiteto studentai 
paskaitė ištraukas iš Vydū
no kūrinių, saviveiklininkai 
suvaidino scenas iš jo tra
gedijos “Pasaulio gaisras”.

Kaune Vydūno 100-ųjų 
gimimo metinių minėjimą 
surengė Literatūros muzie
jus. Į minėjimą atvyko ne
maža žmonių, gerai pažino
jusių Vydūną ir dirbusių 
kartu su juo. Prisiminimus 
papasakojo aktorė šiaulietė 
P. Pinkauskaitė, kaunietis 
režisierius A. Sutkus, mo
kytojas iš Molėtų rajono M. 
Šeduikis, vilnietė dailininkė 
J. Šalkauskaitė.

Brangūs draugai,
Šią savaitę aš ilsiuosi 

Druskininkuose. Atv y k a u 
čia pirmadienį (6/24) ir bū
siu iki .sekančio pirmadie
nio (7/1).

Būvant man Kaune, pro
fesoriai Zigmas Januškevi
čius ir Brėdikis," kuris ne
seniai lankėsi JAV, surado 
mano širdyje sutrikimų. 
Nors ir aš pati žinojau, kad 
pas mane ne viskas tvarko
je su širdim nuo paskutinės 
operacijos. Jie patarė man 
gydytis Druskininkuose 
apie mėnesį laiko. Aš pada
riau kompromisą ir pabū
siu čia c'vaite.

Mano gydymo procedū
ra — tai povandeninis ma
sažas. Dideliame lovyje pri
leidžia vandens su visokiais 
mineralais, o paskiau seselė 
masažuoja su vandens nu
statyta srove, kuri eina per 
tam tikrus vamzdžius. Šią 
procedūrą išrado vyriau
sias Druskininkų gydytojas, 
V. Kačergius. Tai labai ma
lonus jaunas, visų gerbia
mas daktaras.

Čia yra ir kosmetikos 
skyrius, ir pirmą sykį savo 
gyvenime aš gavau taip va
dinamą “facial.” Tai veido 
odos išvalymas, masažas. 
Tuojau pasijutau jaunes
nė...

Dar išbandysiu kaskadas, 
bet reikia laukti iki oras 
bus šiltas. Kaskados man 
primena Niagara Falls la
bai miniatūrine forma.’ Čia 
vanduo bėga, muša smar
kiai, o žmogus stovi po tuo 
-vandenpuoliu.,

* Na, gal; pagalvosite, kad 
čia. , tikr -dykaduoniai * poil
siauja. Visai ne; Čia 1 rasi 
atvykusius i darb i ni n k u s, 
kolūkiečius iš visos Tarybų 
Sąjungos. Kaip iš Lietu
vos žmonės vyksta į kitų 
respublikų kurortus, taip ir 
kitų respublikų žmonės at
vyksta į Druskininkus.

Koks čia gamtos gražu
mas! Išėjau pasivaikščio
ti— einu Ratnyčėlės kran
tu, o ii tik bėga, bėga, sku
ba ūždama į Nemuną, ku
ris tykiai, tykiai ją priima. 
Visur medžiai, miškas, ra
mumas. Ateina vakaras, 
nereikia imti piliulių mie
gui. Miegi kaip negyvas.

Kaip prie kapo, taip ii> 
Merkinėje susirinko daug 
žmonių iš Alytaus, Vilniaus,- 
Druskininkų, Varėnos ir vi
sų apylinkių.

Ketvirtadienį, po masažų,- 
vykome su maloniąja dak
tare Aldona Baltuškonyte į 
Kalvariją. Važiavome per 
Leipalingį, Lazdijus, kur', 
šiek tiek paklydome ir par. 
siekėme Lenkijos rubežių.

Kalvarijoje sustojome pas 
Juliutės Lazauskienės sesu
tę Adą Urbonavičienę ir jos 
šeimą. Urbonavičiai gyve
na gražiai — žmona, vyras 
ir dukra, maloni mergaitė; 
Širdingi žmonės. Aš jiems’ 
papasakojau apie mūsų ge-' 
rus draugus Lazauskus. 
Jie man- papasakojo apiė' 
savo gyvenimą. ‘

Geriausi linkėjimai visiems* 
draugams.

Jūsų
Ieva Mizarienė’

Druskininkai, 1968-IV-28

Irkutskas, 1968.VI.21
Gal nusistebėsite, kad ra? 

šau vėl iš tolimo krašto, šį’ 
kartą iš Sibiro, apie kurį 
tiek įvairių istorijų ir iš
galvojimų skleidžiama. Pa
tekau čion lydėdamas Indi
jos parlamentinę delegaci
ją, kuriai vadovauja Indi
jos Liaudies atstovų rūmų 
spykeris Dr. S. Reddi.

Atskridome į Iskutską,' 
susipažinome su tuo smar
kiai augančiu miestu, ' va
kar aplankėme B r a t s k o 
miestą su jo milžiniška, di
džiausia pasauly 4.5 milijo-' 
no kilovatų galingumo hicį- 
'ro.fjpkįrine. Šįąndien plau-, 
kib j anie B aikald ežeru. Ryt: 
svečiai išskrehdai į Tašken^ 
tą,' o aš grįžtu1'į Maskvą, 
nes Vt.25 prasideda Aukš
čiausiosios Tarybos sesija. 
Jei suspėsiu, parašysiu pla
čiau apie įdomų Sibiro- 
kraštą.

Linkiu viso geriausio!
Justas Paleckis „

Antradienį buvau nuvy
kusi su H. Zimanu pa.s Ro
jaus kapą, o paskiau vykom 
į Merkinę, kur buvo pava
dinimas Merkinės vidurinės 
mokyklos Rojaus vardu.

Streikuoja dailės 
kolegijų studentai i• > 

Londonas. — Royal Col
leges of Art studentai sus-, 
treikavo. Streikas paliečiai 
24,000 studentų 33 kolegijų.’ 

Jau keletą savaičių 300 
dailės studentų užėmė Hor-’ 
nsey Kolegijos pastatus. Iš 
šios kolegijos streikas per
simetė į kitas kolegiją^,, 
Studentai reikalauja refor-* 
mu moksle.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

Lietuvoje Merkinės vidurinė mokykla pavadinta rašytojo Rojaus Mizaros var 
du. Iškilmėse dalyvavo Lietuvių Lite ratūros Draugijos sekretorė našlė lev;

Mizarienė ir dienraščio “Vilnies” redaktorius Leonas Jonikas.

J

iBl
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS

tiko su 
velnias” 
klebonas 
apkrau- 
velnias”

duodaįnas jam

- (Tąsa)
/Pirmąjį kartą Rudžionis sus 
Misiūnu klebonijoje. “Žaliasis 
atėjo su 16 banditų, kuriuos 
susodino už valgiais ir gėrimais 
to stalo. Prie to stalo “Žaliasis 
pakrikštijo Rudžionį, 
banditinį “Vėjo” vardą.

Misiūnas papasakojo Rudžiohiui, kad 
jam pavesta sudaryti apygardos bandi
tinę gaują, o klebonui pasiūlė verbuoti į 
bandą priešiškus tarybinei sijratvarkai 
ir vengiančius mobilizacijos <į 
Armiją žmones Žaslių valsčiuj

“Visuotinė mobilizacija
Rudžionis buvo patenkintas, 

jo nė savaitė, o jis jau spėjo 
apie 10 banditų. Gauja bazavo 
nų kaime. Jai vadovauti klebonas pa
rinko nelegaliai gyvenantį Joną Pau
lauską, duodamas jam banditini “Sūku
rio” slapyvardį. Dar po sava 
džionis susirado besislapstantį 
kaime buvusį buržuazinės kariuomenės 
puskarininkį Antaną Vaške v 
krikštijo jį “Svyrūnėliu” 
ganizuoti gauia savo apylinkė; 
Klebonija pasidarė gaujų veik 
ru. Klebonas Rudžionis pasir 
darvti patikimų ryšininkų tinklą. Į ry
šininkus jis daugiausia verbavq moteris, 
kurios, jo manymu, gali būti 
įtartinos.

“Žaliajam velniui” nesisekė, 
numatęs sudaryti stambius banditinius 
dalinius., tačiau savanorių mažai teatsi
rado. I gaujas ėio tik aršūs tarybinės 
snatvarkos priešai ir dalis buožių bei 
kunigų suklaidintu žmonių. Tuomet jis 
nutarė paskelbti 15-55 metų amžiaus vy
rų “mobilizacija”, tikėdamasis didelės 
paramos iš kunigo. Rudžionio ir kitu ku
nigu, kurie uoliai dalyvavo banditinėje 
veikloje.

Rudžionis karštai pritarė “Žaliojo Vel
nio” sumanymui. Jis tuojau išsiuntinė
jo savo ryšininkus, pavesdamas surašy
ti visus 15-55 metų vyrus ir sąrašus pri
statyti jam. Davė nurodymą įsijungti 
į šį darbą taip pat Kernavės klebonui 

• Baužiui, Čiobiškiu—Ihizonui, Musninkų 
— Ažubaliui ir kitiems kunigams. Ban
ditams buvo duotas nurodymas: be pasi
gailėjimo žudvti komunistus, komjau
nuolius, tarybinius aktyvistus, milicijos 
darbuotojus ir visus tuos, kurie bent 
kiek įtariami palaiką ryšius su tarybi
niais organais.

Banditai, veikdami tokiomis pat prie
monėmis kaip buvę jų šeimininkai hitle
riniai okupantai, galvojo įbauginsią 
žmones ir prievarta užsitikrinsią sau pa
ramą. Naktimis jie užpuldinėjo nauja
kurių, tarybinių aktyvistų sodybas, žu
dė vyrus, moteris, senelius ir vaikus. 
Prie nužudytųjų buvo paliekami rašte
liai, skelbia, kad šie “nuopelnai” pri
klauso “Žaliam velniui”.

Į Gegužinės kleboniją dažnai susirink
davo gaujų vadeivos, pasivadinę skam
biais “Piliakalnio”, “Perkūno”, “Kariū
no” ir kitais vardais. Jie duodavo ata
skaitas “Žaliajam velniui” apie savo 
kruvinus darbus, o “Vėjas”—kunigas 
Rudžionis — kruopščiai viską užrašinė
davo. Tokių pasitarimų metu banditai 
garsiai svajodavo apie auksines dienas, 
kai bus vėl atstatyta dvarininkų, buožių 
ir kunigų viešpatija. Jiems užteko fan
tazijos ne tik kurti tokius planus, bet ir 
uoliai dalintis postais naujoje valdžioje.

Rudžionis visaip stengėsi įtikinti “Ža
liajam velniui”, su puskarininkio draus
mingumu ir kruopštumu vykdė visus jo 
pavedimus ir įsakymus. Per savo ryši
ninkus jie sudarinėjo Tarybų valdžiai iš
tikimų žmonių sąrašus, duodavo nuro
dymus gaujoms, ką nužudyti, o ką tik 
“pamokyti”, naudojant iš geštapo pasi
savintus kankinimo būdus.

Tarybų 
?.

! r

Nepraė- 
surinkti 

si Bučiu

tes Ru-
Padaigų

čių, pa
ir pavedė or-

e.
mo cent- 
ipino su-

mažiau

Jis buvo

Padedant
aplinkiniams kunigams, Rudžionis parū
pino banditams ginklų ir šaudmenų, ku-
rie buvo slepiami bažnyčioje.

Neramios mintys
Čiobiškiu klebonas Liudvik 

žinojo, kad Rudžionis — “A 
vienas iš vadovaujančių ve: 
gaudavo iš Rudžionio nurodymų, antita
rybinę literatūrą, banditinio 
kymus, ginklus ir šaudmenis, 
teigiamai apie Rudžionio veil 
davo pats “Žaliasis velnias”.

K^i ryšininkė atnešė “Vėjo” pasirašy-

os Puzonas 
'ėjas” yra 
kėjų. Jis

štabo įsa- 
Visuomet 

dą atsiliep-

tą laišką, kuriame buvo raginama ruoš
tis “didžiajam mūšiui”, Puzonas dirbo 
dieną ir naktį. Jis, tiesa, nelabai tetikė
jo., kad viteinės gaujos gali nuversti Ta
rybų valdžią, tačiau vylėsi, jog reikiamu 
momentu suteiks pagalbą užjūrio šalys.

Apie Joną Misiūną—“Žaliąjį velnią”— 
Puzonas buvo nelabai geros nuomonės. 
Susipažino jie tada, kai subyrėjo vadi
namoji Plechavičiaus armija. Ginkluo
ti, apsirengę vokiškomis uniformomis 
bernai pasirodė ir Čiobiškiu parapijoje. 
Kartą su keliais tokiais bernais Misiū
nas paliko klebonijoje du arklius, veži
mą, balną, pakinktus ir du kulkosvai
džius. Arklius Puzonas laikinai atidavė 
į klebonijai priklausantį berniukų prie
glaudos ūkį, o ginklus paslėpė kleboni
joje. Misiūnas, kiek pabuvęs klebonijo
je, apsigyveno, kitoje vietoje ir ėmė or
ganizuoti gaują. Jam padėjo Plechavi
čiaus armijoje buvę Česlovas Tviraga, 
Stasys Marcinauskas, Jonas Marcinaus- 
kas, Vladas Marcinauskas ir kiti.'

Nors Puzonui ir nepatiko Misiūno pui
kybė bei nežmoniškas žiaurumas, tačiau, 
įsitraukęs į banditinę veiklą, priprato 
prie jo, ėmė ji aukštinti kitų akyse.

Čiobiškiu klebonijos berniukų prie
glaudoje įsikūrė keletas banditų, ku
riems Puzonas perdavė rašomąją maši
nėlę. Ji buvo panaudojama antitarybi
niams atsišaukimams spausdinti. Šiam 
darbui vadovavo buvęs buržuazinės ar
mijos leitenantas Jonas Markulis. Vė
liau kartu su juo apsigyveno ir buržua
zinės karuiomenės majoras Svilas.

Kartą į kleboniją užėjo Svilas ir pa
prašė Puzona, kad jis naktį išklausytų 
banditu išpažinties. Naktį į bažnyčią 
atėjo du būriai. Vienam vadovavo Svi
las, kitam — “žaliasis velnias”.

Prie klausyklos vienas paskui kitą 
ėjo banditai. Kunigas Puzonas, nors 
buvo stiprių nervų ir pritarė banditų 
veiklai, klausydamas prisipažinimų apie 
žmonių žudymą ir kankinimus, kartais 
suabejodavo, ar galima duoti išrišimą. 
Tamsoje prieš ji slinko dešimčių krau
jais paplūdusių žmonių veidai, akyse ro
dėsi liepsnose paskendusios sodybos. Bet 
tai trukdavo tik tol, kol klebonas atsi
mindavo, kad ir jis yra šių visų žudynių 
dalyvis.

Suklupusiems prieš didįjį altorių ban
ditams kunigas Puzonas dalino “Kris
taus kūną ir krauia.” Jis žengė tvirtai, 
jo rankos nedrebėjo, nors žinojo, kad 
dievo vardu atleidžia kraugeriams už 
šimtų nekaltų žmonių žudymą ir vėl ska
tina žudyti.

Vyko pasiruošimas “didžiajam mū
šiui.” Kunigas Puzonas kiekvieną naktį 
priiminėjo kitų parapijų klebonų siun
čiamus ginklus, šaudmenis, maistą ir 
aprangą banditams...

Kunigas Rudžionis jau kelintą naktį 
negalėjo užmigti. Sutartu laiku “Žalia
sis velnias” neatėjo. Netgi ryšininkai 
negalėjo jo surasti. Rudžionį kasdien pa
siekdavo žinios apie liaudies gynėjų 
antpuolius pieš banditines gaujas. “Di
džioji rinktinė,” atrodė, tirpo kaip kam
paras. Nepadėjo nei “mobilizacijos” są-

rašai, nei priesaikos, nei pamokslai ban
ditams. Sklido gandai, kad keliolika 
banditų gyvi pateko į tarybinių orga
nų rankas, o to Rudžionis labiausiai bi
jojo. Juk daugelis banditų gerai žinojo 
apie jo vadovaujantį vaidmenį, jo tiesio
ginį dalyvavimą gaujų veikloje.

Rudžionis prisiminė svajones apie 
užjūrio pagalbą. Kiek praėjo nustatytų 
karo pradžios aktų, kiek buvo kalbama 
apie Tarybų valdžios žlugimą! Lojo, lo
jo, kaip šunys. O dabar—žinokitės sau. 
Kur jie dabar — Skvireckas, Brizgys, 
Krupavičius ir kiti?

Kankinamas šių neramių minčių, Ru
džionis surinko į didelį aplanką atsišau
kimus, štabo įsakymus, sąrašus bei pro
tokolus ir, nunešęs bažnyčion, paslėpė 
po altoriumi. Nutarė laikinai atsisvei
kinti su savo ištikimu “mauzeriu.”

“Žaliasis velnias” nesirodė. Rečiau 
pradėjo ateiti ryšininkai, o jų praneši
mai buvo vis niūresni ir niūresni. Kai 
kuriuose valsčiuose banditai ėmė masiš
kai legalizuotis. Rudžioniui buvo aišku, 
kad visa jo ir jo bendraminčių veikla 
nuėjo “šuniui ant uodegos.”

(Bus daugiau)

BROLIS
Geriau patylėkim— 
gal būt, abu pamatysim: 
prie šulinio geria arkliai, 
pakelia galvas—laša nuo lūpų vanduo

Per visą atšlaimą 
jų dideli šešėliai. 
Taip leidžiasi saulė.

Gandras ant stogo.
Lyg praėjus diena.
Stovi ir žiūri.
Vartai plačiai atkelti, 
kad viskas namo sugrįžtų.

Žingsniai—tarytum lietus— 
giliai įsigėrę į žemę 
ir nematomom gyslom 
į šulinį atitekėjo.
Pasemk man vandens.
Tiesiog iš kibiro gersiu— 
diena buvo sunki.

Ar tas jovaras tamsoje 
nepanašus į grūmojantį pirštą?
Tu nebijok — 
mums tik atrodo, 
kad mes amžini.

J. Marcinkevičius

PATARLES
su prieskoniais

Žino višta, kuomet 
ant laktos lėkti

Lakta—vieta,
kur nuveda instinktas.
Jei ne laiku
višta
ten dingsta,

tai susitinka 
su šešku.

Ką išginei, 
tą ir ganyk

Ganytos bandos nemainyk 
į neišmėgintus veršius, 
nors ir labai panašius.

Gaila, kaip gandrui varlių, 
kurių dar neprarijo

Supratęs gandrą, galiu 
suprasti net žmoniją.

Kur šuo, tenai ir uodega
Eiliniam šuniui prabanga— 

nebūti ten, kur uodega

DR. A. PETRIKĄ

Apie alkoholį ir alkoholizmą
(Pabaiga) 

Kas jie tokie?
Girtuoklystė Amerikoje, 

po širdies, vėžio, džiovos ir 
proto ligų, yra didžiausia 
šalies nelaimė. Kurie tos rū
šies ligoniai tikrai nori pa
sveikti, kurių organizmas 
dar nėra visai sugadintas, 
kurie stropiai gydosi ir vi
siškai nuo alkoholio atsisa
ko, — pasveiksta ir tampa 
blaivais žmonėmis. Bet tie, 
kurie nebepajėgia savęs val
dyti, jau yra pasiekę t. v. 
“Skid Row” pakopą, — to
kiems vilties beveik nėra.

Nemažą alkoholikų skai
čių sudaro įvairių biznių ir 
profesijų nariai: gydytojai, , 
daktarai, inžinieriai, moky-? . 
tojai, profesoriai, rašyto-1 1011 
jai, redaktoriai, vienuoliai,

EPO PRADŽIA
Netikėtai iškilo žodis 
ir įstrigo gerklėj kaip ašara. 
Apverksim save, apverksim.

Akmuo.
Ant akmens ugnis.
Virš ugnies—
Vanagas ir balandis.
Amžina ugnis.
Amžini vanagas ir balandis. 
Neamžinas tik akmuo— 
jį pakeitė žalvaris ir geležis.

Ežerai dar vardų neturėjo.
Visos upės dar buvo dunojėliai.
O vaikai žaidė su žalčiais 
ir kaip šiandien—kvepėjo pienu.

Vyrai skynimus ugnimi leido. 
Vakarais jie sunkiai galvojo 
apie visa, ką matė per dieną, 
ieškodami priežasties ir tikslo.

kunigai: pastarųjų dau
giausia. Celibatas ir 
šiaip nenormalus gyveni
mas juos prie to priveda.

Girtuoklystė yra anksty
vo organizmo nusidėvėjimo 
ir įvairių kūno organu (šir
dies, inkstų, plaučių, kepe
nų, skilvio, smegenų) susir
gimų priežastimi. Alkoho
lizmas ypač žalingai veikia 
centrinę ir periferinę ner
vų sistemas. Iš to gai kilti 
sunkiu nervų uždegimų 
(neuritų), nuomaras, proto 
nusilpimas (neurozė). Daž
nai pasitaiko “baltoji šilti
ne” (“delirium tremens”), 
nemiga, neramumas, melan
cholija, haliucinacijos. psi
chozė, vidurių nevirškini
mas. etc.

Alkoholizmas yra prie
žastimi daugelio nelaimiu, 
avarijų ir nusikaltimų. 1965 
m. mūsų krašte buvo areš
tuoti 4.955.047 gyventojai.

Iš jų 2,225,578 buvo girti. 
Šiuo metu tokių nusikalti
mų yra daug daugiau.

Alkoholikų gydymas
Ne visi gydytojai ir ne vi

sos ligoninės nori girtuok- 
lius-alkoholikus gydyti. Vie
na, daugelis jų yra prasigė
rę, neturi pinigų, o antra— 
retas jų yra punktualus, 
patikimas, o dažnas pradė
tą gydymo kursą nebaigia. 
Yra ir tokių, kurie gydytis 
nenori. Specifinių vaistų al
koholizmui gydyti nėra. 
Kai kuriais atvejais juos 
bando raminti “trankvilai- 
zeriais,” tačiau perdažnas 
jų vartojimas (be gydytojo 
kontrolės) pavojingas, pri- 

prie > įpročio (“adic-
Tuomet toks pilie

tis turi dvi ligas: nuo al
koholio ir nuo “trankvilai- 
zerių” (ramintojų).

Dažniausiai alkoholikus 
gydoma psichol o g i n ė m i s 
bei psichiatrinėmis priemo
nėmis, geru maistu, ramia 
aplinka, įtikinėjimu, švieti
mu. pamokymais, mora
lės kėlimu, socialumu ir kt. 
Yra net “pagijusių” alko
holiku organizacija — Al
coholics Annonymous. Tai 
lyg ir savanoriu klubas, 
kur jie sueina, kalbasi, 
bendrauja, pasakojasi savo 
išgyvenimus, kitas kitą ra
mina drąsiną, laiko pobū
vius, šokius, žinoma, be 
svaigalų, etc. Daugeliui 
stipresnės valios “pagydy
tu” piliečių tai padeda su
silaikyti nuo girtavimo ir 
persiorganizuoti. Tikintie
siems kiek padeda ir religi
nės pastangos. Tačiau jie 
lengvai gali, jei tik nesi
saugo, ir vėl kristi į prara
ją

Priežasčių alkoholizmui 
yra daug ir nevisuomet jos 
aiškios. Kai kas turi įgim
tų ar paveldėtų psichinių 
nedarnumų, emocinių silp
nybių, kitus paveikia nusi
vylimas savo darbu bei gy
venimu, nepasisekimai, ne
laimės, meilės problemos, 
artimųjų mirtis ir kt. Kai 
ką prie alkoholizmo prive
da šeimyniniai nesutikimai, 
jiuolatiniai barniai, užsipul
dinėjimai, išmėtinė j i m a i, 
niekinimai, graužimai, etc. 
Dažnas tokių nusiraminimo 
ieško stiklelyje, ir tai pa
laipsniui priveda juos prie 
katastrofos. Tokius ligo
nius neišpuola smerkti, jie 
nelaimingi, jų reikia gailė
tis.

Kunigai alkoholikai
Jau minėjome, jog kuni

gų alkoholikų yra didesnė 
proporcija, negu kitų pro
fesionalų. Be kitų priežas
čių (celibatas, etc.), juos 
veikia ir baimė autoritetų, 
autokratiškas bažnyčios re
žimas, kuris jaunesniuosius 
kunigus daro vyresniųjų 
vergais, klapčiukais. Jie tu
ri lankstytis prieš kleboną, 
vykūpą ir kitus bažnytinės 
hierarchijos virsi n inkus. 
Tai juos žemina, daro pa
klusniom avelėm. Jų asme
nybei pasireikšti neleidžia
ma.

Ne visi kunigai tokį paže
minimą gali pakelti. Kai 
kurie yra tvirtos valios, 
nepaprastų gabumų ar 
aukšto išsilavinimo — iš
tveria ir net iškyla, o kiti 
sužlunga, nusivilia ir tam
pa savo profesijai abejingi. 
Tokie neretai raminasi deg
tine, kol tampa tikrais al
koholikais. Žinoma, retai

Pro vieną ausį įeina, 
pro kitą išeina

O kaip lengvai 
išsprendžiama, 

minčių apsikeitimo
problema, 

kada galvoj koridorinė 
sistema!

Savo kieme ir gaidys gudrus
Bet jis į kitą kiemą lenda 
ir pats sugriauna tą legendą.

Šuns malda neina į dangų 
Kodėl kalbėt a priori ? 
Gal būt, už šeimininką 

brangų 
jis pasimelsti nori?

Dievas su piemeniu 
neprasidės

Geriau pačiam 
ganyti avinus 

negu ganytojus išlavinus 
prarasti bandą dėl garbės.

Baltas balto nesuteps
Juk ką darai, 

tai pats darai, 
kad nesuteptum atskirai.

Lapė ir sapne vištas gaudo 
Ji pripažįsta aritmetiką, 
bet atmeta ji mūsų etiką.

tik vainikas kreivai
Kai pats užsidedi vainiką, 
imi ne tą, kuris atliko. 
Imi vainiką gerą, 
tiktai užsidedi kreivai.

Vytautas Karalius

Šią vasarą atkasė pilkapį 
ir visa, ką rado, 
antrą kartą muziejuj palaidojo/

Kai niekas nematė, 
aš senu papročiu 
apverkiau juos— 
antrą kartą.

J. Marcinkevičius Smagu vasarą prie Baltijos. A.BrazaiČio nuotrauka

kada .matysi kunigą girtą 
karčiamoje ar gatvėje nu- 
virtusį. Dažniausiai jie ge
ria namie, klebonijoje, sa
vo kolegų tarpe ar pavie
niai.

Iš 60,000 katalikų kuni
gų Amrikoje, nemažiau 
kaip 5,000 yra alkoholikų. 
Michigano valstijoje, netoli 
Detroito, jie turi specialią 
sanatoriją, kur gydomi tik 
vieni kunigai. Sanatorija, 
75 kambarių palocius, sto
vintis viduryje 47 akrų že
mės, gali vienu kartu gydy
ti tik 18 ligonių. Dėlto kai 
kuriem kandidatams tenka 
Išlaukti, kol juos priima, 
porą metų ar net ilgiau.

Ten jie gyvena 4,6 mė
nesius ar ilgiau, kol “pa
sveiksta.” Per 12 metų sa
natorija pagydė 446 kuni
gus. Iš to “išgydytų” ligo
nių skaičiaus, 90 grįžo prie 
degtinės, atkrito, kaip ne
pataisomi alkoholikai. Kiti 
išsilaikė.

Kadangi Michigano sa
natorija negali sutalpinti 
visų kunigų alkoholikų, no
rinčių gydytis, tai dabar 
statoma kita tokios pat ap
imties sanatorija Ročeste- 
ryje, Minnesotos valstijoje, 
Šios sanatorijos fiansuoja- 
mos bei išlaikomos iš aukų, 
paveldėjimų ir šiaip turtin
gų fondų. „ , . ,.
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Religija svyruoja nuo smūgių
Religija per laikus mokė

jo sekti žmonių kultu r 
lygį ir jam dėti stabdžius, 
gabiai apsidangstyti ir atsi
stoti liaudies pliekyje: kur 
liaudis yra pažangesnė, t|en 
nusileisti — taikytis p 
jos samprotavimo, o kur jit- 
silikusi, ten užgulti su vi 
sunkumu ir laikyti rėmu 
se, iš kurių galima isilais- 
vinti tik per kovas arba per 
kunigijos klaidas.

Tokie manevrai eiti pir
myn arba žengti atgal j 
buvo daromi per eilę me 
bet šiais laikais jie daromi 
d a u g didesniais tempi is. 
Jie tokie tvirti, kad jie ; 
net supurto religijos pama
tus—religinę dogmą, stri 
turą. O tas įvyko, ki 
popiežius Jonas XXIII 
šaukė ekumenikalį vyski 
ir kardinolų kongresą Ro
moje, kuris tęsėsi 3 mezus 
ir baigėsi tik Jonui XXIII 
mirus, vadovybėje popie
žiaus Povilo VI, kuris :ie- 
nukrypo nuo savo pirmjta- 
kūno.

Tiesa, pati tikyba k 
buvo, taip ir pasiliko, 
daug kas iš jos išmes 
daug kas taisyta, dėtadi 
kas naujo. Pirmiau to 
dalykai buvo neįmano 
Rodosi, viskas gražiai, š\ 
niai, pritaikyta prie ši 
dieninės žmonių galvosen 
Daugelis katalikų net ir ne
pastebi, o kiti, kurie ir 
stebi tuos naujus prave 
mus, nekreipia į tai dėme
sio, eina savo sena vaga, 
viskas.

Pavyzdžiui, žydai atle: 
nuo kaltės už Kristaus nu
kryžiavimą. Tas prakeiki
mas nuo jų nuimtas. Kata
likams leistina tuoktis 
nekatalikais, ir jie atle 
nuo nuodėmės, jei savo v 
kų nemoko katalikų tikyt 
Mišias laikyti (kunigams) 
leista bet kuri kalba, ne
būtinai lotyniškai. Penkta
dieniais valia valgyti mė 
minyškos numeta ilgus si 
nūs, o dėvi sukneles iki 
lių, ant galvos nedėvi gai 
to, o gražią kepuraitę 
valionėliu. Tas viskas 
vaizduos daugiau kaip s: 
patišką gražiosios lyties 
raišką, o ne kaip prasiž 
gėlę, kuri privalėtų slė 
savo veidą nuo praeivių. 
Šiuos visus pakeitimus ne
buvo lengva sutikti, prilai
kyti prie šiandieninio am
žiaus. Tai reiškia šiokį 
k į progresą.

Negana to, šis ekumeni- 
kalis kongresas nutarė švel
ninti atsinešimą į kitas 
ligijas, pripažįstant jas tjaip 
geromis ir 
mis,” kaip ir katalikų i 
gija. Nutarė bendrinti veik
lą ir viena kitai nekenkti.
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Popiežius Povilas VI 1966 
metais pasikvietė Dr. Mi
chael Ramsey, Anglikonų 
bažnyčios galvą, į Romą. 
Jis čia buvo iškilmingai pri
imtas. 1967 metų spalio 
mėnesį į Romą pakviestas 
ir atsilankė Ortodoksų baž
nyčios patriarkas Athena- 
goras. Ši sekta nuo Ro
mos atsiskyrė dar 913 me
tais, t. y prieš 1054 metus.

• Martin Luther su savo 
sekėjais atsiskyrė nuo Ro
mos 1517 m., t. y. prieš 450 
metų. Popiežius Jonas 
XXIII, panorėjo turėti su 
jais visais gerus santykius, 
kas yra naudinga visų išsi
laikymui. Jonui mirus, po
piežius Povilas VI veda tą 
pačią bendravimo liniją.

Žemesnėse religinėse, sfe
rose pasireiškimai yra pa
našūs. Floridos presbiteri- 
jonų kolegijos dvasios va
das Dr. William H. Kadel 
sako:

“Suraskim išeitį iš šian
dieninės problemos; suras
kim naujus būdus, kaip iš
laikyti seną religinį pasiti
kėjimą; suraskim silpnąsias 
puses krikščionybėje, nes 
buvę tvirti pamatai jau nū
dien lūžta, po ekonominio, 
politinio, tarptautinio spau
dimo sunkumais; jie knium
ba, dūžta.

Manau,..bažnyčia privalo 
susirūpinti ir susirasti save, 
kur ji privalo stovėti, o pri
valo stovėti liaudies pusėje, 
dabar arba niekad.”

Atrodo, kad čia yra tik 
paprastas politikavimas ir 
pasižadėjimas nuo dabar 
tarnauti liaudžiai, kuris nie
ko bendro neturi su dan
gaus karalyste.

Dzūkelis

Vietnamo kare JAV 
nuostoliai: 182,727

Washington. — Pentaga- 
nas skelbia, kad nuo 1961 
m. sausio 1 d. iki 1968 m. 
birželio 15 d. amerikiečių 
Vietname užmušta 25,068, 
civilinių — 3,930, sužeista— 
152,529, dingusių ar nelais
vėn paimtų — 1,200, viso 
182,727.

Vietkongo partizanai tei
gia, kad amerikiečių nuos
toliai daug didesni. Ypač 
paskutiniais laikais jie ge
rokai padidėjo, kai kas sa
vaitę užmušama po apie 500 
kareivių, sužeidžiama dau
giau kaip po 2,000.

Viena Lenkijos gyvento
ja penkis kartus iš eilės lo- 

“dievo du<Į)to- terijoje išlošė lengvąją ma- 
eli- šiną. Kai šeštąjį kartą jos 

bilietas buvo tuščias, mote
ris parašė skundą.

A. Brazaičio nuotraukoje matome inžinierius - kon
struktorius Rimantą Našliūną ir Povilą Jašinską, tikri
nančius skaitančio įrenginio “Rūta-701” veikimą.

Binghamton, N. Y.
Mūsų naujienos

Ketvirtadienį, gegužės 16 
dieną, pas drg. A. Maldai- 
kienę įvyko LLD 20 kuopos 
Moterų Skyriaus susirinki
mas. Oras pasitaikė lietin
gas, gal dėl to ne visos na
rės teatsilankė. Tos, kurios 
dalyvavome, rimtai ir nau
dingai svarstėme M. S. rei
kalus. j

Valdybos raportas buvo 
kurį laiką 
i susirin-

trumpas. Mat, 1 
nebuvo laikom 
kimai, tai ir miisų tarpe 
buvo jaučiamas glaudesnis 
veiklai trūkumą 
liau, yra vilties, k 
j e mūsų MIS. ve: 
rėš.

Buvo skaityti gražūs pa
dėkos laiškeliai. Nuo Kovai 
prieš fašizmą komiteto pir
mininko B. F.
“Liaudies Balsas”

s. raga- 
:ad ateity- 
kla pagė-

Kubiliaus, 
Adm. Ki- 

likevičiaus, “Laisvės” Adm. 
suskaitę ir 

Adm. per Julią 
Andrulienę, už pasiųstas 

Prie padė- 
e dar pri-

per Liliją Kavali 
“Vilnies”

jiems dovanas, 
kos žodžių, visi ji 
deda: Turi vilties, kad ir 
ateityje suradę kokią pro
gelę vėl mes piniginiai pa- 
remsime šias svai 
gas.

Pirmesniame Moterų Sky
riaus susirinkime pasiliko 
neišrinkta 1968 metams 
“Laisvės” ir “Vilnies” vaji- 
ninkė. Vienbalsiui nutarta 
palikti tą pačią, 
auskienę, kuri jįu per il

gus metus darbuęjasi spau
dos vajininke. Drg A. Mal- 
daikienė, kaip M. S. pirmi
ninkė, pasižadėjo pasakyti 
M. Kazlauskienei, kad ji 
tapo ir 1968 m. eiti vajinin- 
kės pareigas.
Sekantis LLD 20 kuopos 

Moterų Skyriaus narių su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, liepos 17 d., 7 vai. va
kare, pas M. S. pirmininkę 
A. Maldaikienę, jos gražia
me name, 10 Serrell Avė.

Visos narės prašomos at
silankyti ;į šį susirinkimą, 
nes turėsime eilę svarbių 
reikalų aptarti. 1 
me susirinkime 
daugiau energijos ir gerą 
ūpą paruošimui p 
ateities veiklai, 
reikia pasitarti, 
bendrinti mūsų veiklą. Tu
rėsime pasitarti kaip ir ko
kiu būdu savo 
“Laisvei” ir “Vilniai” parū
pinsime piniginės 
Mes žinome, 
ir “Vilnis” visuo 
na mūsų koresp< 
ir garsina pareng: 
mes atsilyginim ’• 
parodyti ir savo 
rūmą, suruošda 
kokią pramogą jų naudai. 
Visos pagalvokim

Po susitrinkimą buvo vai
šės. Drg. A. Ma 
pavaišino mumis 
tais gardumynais ir skania 
kavute. Dėkui jums, geroji 
draugute, už malonų drau
giškumą.

■bias įstai-

M. Kaz-

azum sia- 
turėsime

lanų M. S. 
Yap tingai 
kaip sū

spaudai

paramos, 
kad “Laisvė” 

met talpi- 
ondencijas 
imus, tad 

ii turime 
širdies ge
mos bent

e apie tai

dai k i e n e 
savo kep

ms, geroji

Ona Wellus

Chester, Pa,
augoMykolas Veršgalis 

neturtingoje šeimoje Lietu
voje. Kiek paat 
eiti pas svetimus 
sau duonelę pelr 
užaugo, vietoje e 
kariuomenę, pas: 
liauti į Jungtines Valstijas. 
Atvažiavo į Ches ter, Pa., ir 
čia arti 60 metų 
kius darbus. Bu^o pavienis, 
nevedęs. Skaitė darbinin
kišką* pažangią spaudą, bu
vo pažangus

gęs turėjo 
ūkininkus 

yti. O kai 
iti į caro 
irinko ke-

dirbo sun-

vyras. Bet

senstant sveikata pradeda 
šlubuoti, akys eina pras-
tyn, ausys nebetarnauja.

Jaunas būdamas gyveni
mui vietas pasirinkdavo pas 
tinkamus lietuvius. Daug 
metų gyveno pas Petrą Ba
ranauską. Bet Baranauskų 
šeimai išmirus, Mykolas 
apsigyveno pas W. Butei- 
kius. Vėliau ir šiai šeimai 
išmirus, Mykolas persikėlė 
gyventi pas Liepius. Bet 
Liepiu šeima pradeda mir
ti. Liepienė sunkiai susir
go. Jai padaryta operaci
ja ant kepenų. Dukrelė tu
ri mamytę prižiūrėti. O 
Mykolas lieka be šeiminin
kės. Nėra kur pasidėti, nes 
lietuvių mūsų mieste mažai 
beliko. M. Veršgalis turėjo 
kreiptis į pavieto senelių 
prieglaudos namus. Ir sa
ko: Sulaukiau 80 metų ir 
sveikata išsibaigė. Nėra 
kur kitur pasidėti.

Reiškia, dirbai visą gy
venimą, kad senatvė būtų 
geresnė. Bet mūsų visi pla
nai suyra, kai sveikata pa
krinka. Už tai, kolei svei
ki, gyvenkime geroje drau
gijoje ir turėkime ^gerus, 
tinkamus su žmonėmis san
tykius. Lankykime darbi
ninkiškus parengimus, su
tikime artimus draugus, 
praleiskime laiką geroje 
nuotaikoje.

A. Lipčius

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Mo

terų Klubo susiri n k i m a s 
įvyko birželio 13 dieną. Da
lyvių nebuvo daug. Vedėja 
buvo Klubo pirmininkė drg. 
A. Baltom ,

Iš įvykusio parengimo 
gegužės 19 d. komisija iš
davė. gražų raportą. Pelno 
likoi $119 su centais.

Nutarta spaudai “Vilniai”

Worcester, Mass.
Dar žodis kitas LDS 

Seimo reikalu
Žinau, kad iš tolimųjų 

kolonijų delegatai jau ran
dasi kelionėje. Mūsų LDS 
57 kuopos komisijos nariai 
pasitiks juos Olympia Par
ke, vienas kitas kasdien ten 
būna (68 South Quinsiga- 
mond Ave., Shrewsbury, 
Mass.).

Vietiniai LDS nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai, kurie 
galite porai naktų suteikti 
nakvynų vienam ar dviem 
delegatam, praneškit Irena 
Janulis, 93 8 Salisbury St., 
Holden, Mass. Už tokią ko
operaciją Seimo komisija 
jums bus dėkinga.

Čia dar primenu, kad 
šeiminis banketas ir dainų 
koncertas įvyks po Seimo, 
liepos 13-tą dieną, po pie
tų. Kviečiame visus meno 
mylėtojus būti šio istorinio 
LDS Seimo svečiais.

Mūsų draugės gaspadinės 
ir gaspadoriai ruošiasi vi
sus gražiai sutikti ir pavai
šinti. O Aido Choro; mo
kytojas Jonas Dirvelis jau 
prirengė Chorą gražiai su
dainuoti specialiai LDS Sei
mui jo parinktų dainų. O 
mūsų solistai Irena Janulie- 
nė, Ona Dirvelienė, pianistė 
Helen Janulytė-Smith, Al
bertas Daukšys ir Jonas 
Sabaliauskas savo gražiu 
dainavimu sukelia daug pri
siminimų mūsų išeivijoje 
pažangaus judėjimo meni
nėje veikloje per daugelį 
metų.

Dar kartą sakau, suva- 
žiuokim čia skaitlingai!

Juozas M. Lukas

ir “Laisvei“ paaukoti po 
$10 už garsinimą mūsų pa
rengimų bei susirinkimų. 
Nutarta pasiųsti padėkos 
laišką d. J. Wernerienei už 
jos vertingą dovaną. Ji pa
siuvo 4 prijuostes ir 4 ske
petaites dėl Moterų Klulbo 
parengimo šeimi n i n k ė m s 
laiku pasipuošti ir $16 au
ką. Tai labai graži dova
na, ačiū jai.

Ir draugas B. Kirstukas 
prisiuntė penkinę iš Chica- 
gos per draugę O. Kazilio- 
nienę. Ačiū drg.. B. K. už 
prisiminimą mūsų klubą | 
apdovanoti.

Labai daug gauta gerų ir 
vertingų dovanų, kad nega
lima visas įvardinti spau
doje, per daug vietos užim
tų. Nutarta visiems padė
koti bendrai.

Nutarta pasiųsti padėkos 
laiškelį į Tarybų Lietuvą 
tai jaunai mergaitei Julės 
Werner giminaitei už malo
nius linkėjimus mūsų Klu
bui. Labai svarbu, kad au- 
nuoliai supranta darbinin
kų reikalą.

Daug ačiū draugams dai
nininkams J. Kraspickui ir 
St. V. Kuzmickui ir jų šei
mai už linksmą orkestrą, 
kuri padarė parengimą pa
sekmingu.

Ačių šeimininkėms už 
sunkų darbą — tai drau
gėms M. Mačiūnienei, M. 
Michutai, O. Stankienei, O. 
Yanulienei, Tamašiūnienei, 
J. Yurkai ir visoms kitoms, 
ir darbininkams A. Yurkai, 
Ė. Eitučiui, Butirienei. Jei
gu ką apleidau, atsiprašau.

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas įvyks liepos 11 
dieną toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku.

A. S. .

Graži, džiugi žinia

Ona B. Kubilienė

“Šia proga noriu padėko
ti Vagos leidyklai, prof. K^- 
veckui, menininkui Vytau
tui Pečiūrai ir kitiems vi
siems, kurie prisidėjo prie 
išleidimo mano natų”.

Mes nuoširdžiai sveikina
me Oną B. Kubilienę su šiuo 
gražiu pasižymėjimu dai- 
nos-muzikos mene.

“Laisvė”

MIAMI, FLA.
širdingai ačiū, draugai!

Šiomis dienomis Onos B. 
Kubilienės parašytos origi
nalios gaidos tapo atspas- 
dintos Vagos leidykloje, 
Lietuvoje, 1,000 egzemplio
rių tiražu. Atspausdintos 
sekamos dainos: “Tėviškė
lei”; “Ji visų gražiausia”; 
“Pajūry” ir “Naktovydžio 
žvaigždės”. Leidinio virše
lis originalus ir gražiai at
rodo.

Dainas redagavo profes. 
K. Kaveckas (jis yra žino
mas kaipo vienas iš geriau
sių muzikos žinovų).

Štai ką sako apie Kubi
lienės natas ir Vytautas Pe
čiu ra (nusipelnęs Meno ar
tistas ir Meno muziejaus di
rektorius) : “D a b a r j ū s, 
Onute, įėjote į lietuvių kom
pozitorių istoriją. Jūsų dai
nos liks amžinai mūsų liau
džiai”. 1

Toliau jis sako, kad Gra- 
mafonų įrašų namų* vado
vybė ir direktoriai susitarę 
su operos artiste (mezzo 
sop.) Marija Aleškevičių te, 
ir ji įdainuos kai kurias 
dainas į gramofono plokš
teles. Puiku ar ne?

Iš savo pusės Ona B. Ku
bilienė sako:

Praeitais metais ir per 
dalį šių metų teko pergy
venti sunkių laikotarpių, 
kada porą kartų teko pra
leisti tūlą laiką ligoninėje 
ir pergyventi pora sudėtin
gų operacijų. Būnant naš
lei ir neturint čia artimų 
giminių, jei ne geri mano 
draugai, tą laikotarpį būtų 
buvę sunku pergyventi. 
Nors ir bandžiau slėpti sa
vo sveikatos stovį, bet kaip 
greit draugai sužinojo, kad 
pasiduodu ligoninėn, taip 
greit pribuvo, su pagalba ir 
suraminimu.

Dabar, kai jau sveikata 
sutvirtėjo ir nuosavybę 
pardaviau, besirėngiant ap
leisti Miamį ir važiuoti pas 
dukterį į Bostoną ir vėl 
draugai nepamiršta manęs. 
Lietuvių Socialinio Klubo 
parengime minint Motinų 
Dieną, palinkėjo man lai
mingos kelionės, o Klubas 
apdovanojo, finansiškai.

Šis įvykis su jaudinė ma
ne iki ašarų, ir, draugai, aš 
jūsų nepamiršiu, kol gyva 
būsiu ir kol mano atmintis 
tarnaus.

Nors aš ir apsigyvensiu 
už pusantro tūkstančio my
lių, bet širdyje būsiu su ju
mis.

Helen Žekonis

*"T" " "■ ■' *■■■' i" ' - —-■■ ■ ——,

Elizabeth, N. J.
Pranešu, kad pasidavė į 

ligoninę Alex Skairus.
Jis jau prieš keletą sa

vaičių sunegalavo ir gydy
tojo patarimų klusydamas 
pasidavė ištyrimui.

Jei kas norėtų pasiųsti 
atviruką, tai adresas toks:

Alex Skairus
Alexian Bros. Hospital
East Jersey St.
Elizabeth, N. J. 07206
Linkiu draugui greitai 

su sveikti. B. M.

Kiek žemėje ledų ir sniego
Ryšium su tarptautiniu 

hidrologiniu dešimtme č i u, j 
specialistai patikslino, koks 
kiekis ledo ir sniego dengia 
žemės rutulio paviršių. 
Tarptautinės komisijos pir
mininko tvirtinimu, iš 1360 
milijonų kubinių metrų 
vandens dangos 80 proc. 
užima ledai ir sniegas.

LAINERYJE GĖLĖS
Olandų statistika apskai

čiavo, kad kasdien iš šalies 
išvežama iki 3.5 milijardų 
tulpių, hiacintų ir kitų gė
lių svogūnėlių. Šia ekspor
to preke olandai užima pir
mą vietą pasaulyje.' Šalyje 
yra 15 tūkstančių gėlių au
gintojų ir apie 700 firmų, 
užsiiminėjančių gėlių augi
nimu. 1967 metais jos eks
portavo gėlių svogūnėlius'į 
120 šalių. Gauta 357 mili
jonai guldenų.

Waterbury, Conn.
Waterburio Laisvų Kapi

nių Komiteto ir lotų savi
ninkų bendras metinis susi
rinkimas įvyko birželio 30 
dieną. Ir man teko jame 
dalyvauti.

Iš raportų sužinojome, kad 
kapinės finansiškai yra ge
roje padėtyje, kad daug kas 
pagerinta, daug kas patai
syta. Tai didelis kreditas 
komitetui, kad rūpinasi ka
pinėse palaikyti gerą tvar
ką.

Teko pastebėti, kad į ko
mitetą dabar įeina pusė se
nosios kartos ir pusė čia 
gimusių narių. rr visi gra
žiai, sutartinai dirba.

Šios kapinės suorganizuo
tos 1902 metais. Ir peryvi- 
sus tuos 66 metus jos vado-,
vybėje negalėjo įsigalėti po
litikieriai. Nes visą laiką 
buvo gerų žmonių, kurie 

Į teisingai rūpinosi palai
kyti kapines bepartyviš- 
komis.

Teko sutikti draugą Vai- 
tonį, kuris sakė, kad jo so
dyboje rugpiūčio 18 dieną 
įvyks piknikas spaudos nau
dai. Aš jį užtikrinau, kad 
mes iš Bridgeport© skait
lingai dalyvausime.

Taipgi išrinkti iš LDS 74 
kuopos delegatai vykti į 18- 
tą seimą, kuris įvyks Wor
cester, Mass.

J. Strižauskas

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS?
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“tūvų ir brolių takais”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tevy ir Broliy Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

.Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

i
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Naujos knygos

Puiki knyga apie; įžymųjį lietuviu 
tautos muzikę

Tik labai retas kuris lie
tuvis, kuris šiokią tokią 
nuovoką turi apie muziką 
ir dainą, nėra girdėjęs kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus

venimo vagą teisinga link-
me bene daugiausia pakrei
pė S. Šimkus.”

Stasys Šimkus gimė 1887 
m. sausio 10 d., o mirė 1943

LAISVK

St. Petersburg, Fla
r vasa- 
ka ’nuo 
mai ir 
oniai

5 pusi.

metu spalio 15 d., tik 56 
metų amžiaus. Gal galima 
sakyti, kad jis buvo “apsi
gimęs muziku.” “Skurdi bu
vo S. Šimkaus vaikystė,— 
sako Palionytė, — bet augo 
jis linksmas ir jautrus. Va
sarą, prisibėginėjęs paskui 
žąsiukus, vėliau — paskui 
kiaules, ilgais žiemos vaka
rais .mėgdavo klausytis 
liūdno ir graudaus motinos 
niūniavimo, nedrąsių jos 
dainų, kurios virpino, kute
no busimojo kompozito
riaus sielą. Paaugėjęs Šim- 
kiukas ir pats nuolatos dai
nuodavo, birbynes pūtinėda- 
vo, švilpaudavo, ir dėl to 
draugai jį vadindavo “švil-
puku”.”

Ir štai matome, kad ši
tas “Švilpukas” per ryžtą ir 
didžiausias pastangas pata
po vienu iš žymiausių lie- 

kruopštų|| tuvių tautos muzikinės kul
tūros vadovų.

vardo. Per daugiau kaip 
pusšimtį metų vargiai įvy
ko toks Amerikos lietuvių 
koncertas, kuriame nebūtų 
skambėjusios šio kompozi
toriaus sukurtos melodijos.

Ir štai dabar skaitome 
apie jį gražiai Vilniuje 1967 
metais išleistą penkių šim
tų puslapių knygą, taip ir 
pavadintą — “Stasys Šim
kus.” Tikrai vertingas lei- 
leidinys. Netenka abejoti, 
kad knyga Lietuvoje turi 
didelį pasisekimą. Kauno 
Valstybinė K. Požėlos var- 

► do spaustuvė atliko didžiai 
pagirtiną darbą, patikėda- 

vma plačiajai lietuvių visuo
menei knygos formoje tiek 
daug brandžios informaci
jos apie vieną pačių įžy
miausių lietuvių tautos 
kompozitorių. Knygos re
daktorė R. Saukienė. Šlo
vė jai už labai 
darbą!

Knyga “St. Šimkus” su
sideda iš trijų dalių. Pir
mąja jos dalimi reikia lai
kyti D. Palionytės puikų 
įvadinį straipsnį “Stasys 
Šimkus ir jo kūryba.” Ji 
mus ne tik plačiai) supa
žindina su Šimkaus gyve
nimu ir veikla, bet taip pat 
išsamiai, prasmingai apibū
dina jo muzikinę kūrybą. 
Matyt, Palionytė yra gerai 
susipažinusi su visais duo
menimis apie Šimkaus tiek 
asmenišką, tiek visuomeniš- 

<ką gyvenimą bei veiklą. 
Jos nuomone, St. Šimkaus 
nuopelnai lietuvių muziki
nei kultūrai labai dideli.

“Pačioje pradžioje XX-ojc 
amžiaus, t. y. lietuvių kul
tūrinio atgimimo priešauš 
ryje, — sako Palionytė, — 
ypač garsėjo jo įsteigti cho
rai, organizuojami lietuviš
ki vakarai-koncertai. Po 
visą Lietuvą populiarinda
mas dainą, mokydamas 
žmones pamilti tikrąjį me
ną, S. Šimkus skiepijo ji. 
širdyse meilę poetinei ii’ 
muzikinei liaudies kūrybai, 
kėlė tautinį sąmoningumą.

Gilų pėdsaką Lietuvos 
muzikiniame gyvenime pa

St. Šimkus darbavosi ir 
išgarsėjo ne tik Lietuvoje. 
Jo nuopelnai taip pat gana 
dideli Amerikos lietuvių 
muzikinei kultūrai. Jis čia 
buvo atvykęs ir keletą me
tų darbavosi net dviem at
vejais. Pirmą kartą jis čia 
atvyko 1915 metais ir išgy
veno penkerius metus, į 
Lietuvą sugrįžo 1920 me
tais. Taip pat buvo atvy
kęs 1927 metais, bet šį kar
tą čia teišbuvo apie viene
rius metus. Tiek Lietuvoje, 
tiek Amerikoje St. Šimkus 
visas savo geriausias jėgas 
buvo atidavęs muzikai-dai- 
nai. Ypatingą gabumą -jis 
turėjo organizuoti chorus 
ir jiems vadovauti.

Antroji šios puikios kny
gos dalis susideda iš St. 
Šimkaus straipsnių, laiškų, 
pareiškimų. Jie skaitosi la
bai įdomiai ir labai daug 
pasaka apie muziko sam
protavimus apie muziką 
ir jos vietą tautos-liau
dies gyvenime. Antai kaip 
jis vaizdingai apibūdina į 
mus muzikos poveikį savo 
straipsnyje “Šis tas apie 
dailę,” rašytame dar 1916 
metais:

Sukakties jubiliejus
St. Petersburgas i 

ros laiku neatsilie 
veiklos, čia susirinki 
parengimai - pažm 
įvyksta normaliai.

Birželio 22 dieną LLD 45 
kuopos pokyly j e buv 9 staig
mena, taigi jis buvo neei
linis. Jonas ir StefanijaJuk- 
niai minėjo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Reikia sakyti, kaq šiame 
pensininkų mieste 
daug progų minėti 
dienius, vardadieniuš ir dar 
ką, bet minėti auksi 
kaktis (50 metų ve 
gyvenimo sukaktį) 
rečiau. Mat, nedai 
tokių laimingų, kurie 
kia šio garbingo- amžiaus. 
Tiesa, Floridoje, ku 
pensininkų gyvena, 
tokių, 'kurie jau puošiasi 
minėti savo deimantines 
vestuves.

Jonas ir Stefanija Jukniai, 
ruošdamiesi minėti 
jubiliejų, pasitarė s 
45 kuopos valdyba 
mogų komisija, kad 
nepaprastas minėjimas bū
tų sujungtas suprip 
LLD 45 kuopos pokyliu, ir 
kad duotų didžiulei i 
tersburgo publikai 
atsilankyti ir palink 
mingiesiems dar daug sau
lėtu pavasarių ir ka 
sidžiaugti, pasilinksminti 
pasigėrėti.

Prisirinko svečių pilnutė 
svetainė. Pribuvo J 
Stefanijos sūnūs su 
mis iš Čikagos, ir tolimes
nių giminių bei draugų, 
kurie apsėdo šios iškilmės 
paruoštus stalus. Specialiai 
buvo paruoštas st 
papuoštas gėlėmis 
tams ir jų artimiesiems, ki
tas stalas Dainos Mylėto-
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liko jo įkurta ir vadovauja- 
liko šo įkurta ir vadovauja
ma Klaipėdos muzikos mo
kykla, kurios absolventai iv 
šiandien sėkmingai dirba 

lietuvių tarybinės kultūros 
ląbui. Svarbūs S. Šimkaus 
nuopelnai ir lietuvių tauto
sakos darbuose... Didelį 
įnašą į mūsų muzikinės 
kultūros lobyną S. Šimkus 
įnešė ir kaip kompozitorius. 
Greta M. K. Čiurlionio iv
J. Gruodžio jis pagrįstai 
laikomas lietuvių muzikos 
klasiku. Savo kūryboje S. 
Šimkus rėmėsi lietuvių mu
zikiniu folkloru ir tuo daug 
prisidėjo, kuriant realisti- 

- nes lietuvių muzikos mens 
tradicijas ugdant nacio
nalinį stilių...

Ir pagaliau sprendžiant 
aktualius muzikinio visuo
meninio gyvenimo klaus- 
mus, ikitarybiniame laiko
tarpyje S. Šimkus buvo vie 
nas autoritetingiausių ak
menų. Jei individualios kū
rybos srityje prioritetas at 
teko J. Gruodžiui, tai šio; e 
muzikinės veiklos srityj 

’tavo nepakantumo neteisy
bei, organizacinių gabumų, 
didelės energijos ir atkakiun o 
d$Į<a lietuvių muzikinio gy-

%

“Viena dailės šaka veikia 
žmogų, jo sielą raiškiau, 
greičiau, kita—lėčiau, stam- 
priau...

“Pažvelkime į muziką. 
Šioji dailės šaka turi speci
fišką galybę veikti žmo
gaus sielą. Tik keliais akor
dais mus galima jau paner
ti į tam tikrą ūpą, suvir
pinti mūsų sielą... Kas 
ypatingai pakilaus arba nu- 
slopusio ūpo būdamas klau
so arba išreiškia muziką, 
tą jį veikia lyg druska, 
žaizdon įpilta. Nė viena 
dailė nepaliečia mūsų taip 
stipriai ir taip gyvai.”

Arba štai jo straipsnelis 
“Apie mūsų chorus.” Be 
pasigailėjimo pliekia jis 
choristus, kurie nori pri
klausyti chorui, bet punk
tualiai nelanko choro repe
ticijų. O tokių apsileidėlių, 
anot jo, yra daug, “ypač 
Amerikoje.” Su jais bloga. 
Jie “nemyli ir negerbia dai
nos; jie už nieką laiko plė
tojimąsi, vystymąsi to bū
rio, organizacijos, prie ku
rios jie patys priklauso; 
jog tie, ką taip daro, neno
ri turėti jokių priedermių, 
gražaus darbo dirbti; yra 
nedraugiški, nes trukdo,

kliudo pasekminga 
buotis tiems to paties būrio 
nariams, ką dainą daugiau 
myli ir organizacijo 
priedermes geriau 
ta, negu jie.”

Nors jau gerokai pavė
luotai, bet šios St. Rimkaus 
pastabos labai verto----
dabartinių choristų 
šio.

Trečioji knygos “St. Šim
kus” dalis susideda 
žininkų atsiminimų 
Antai jų tarpe randame ir 
mūsų rašytojo velic 
jaus Mizaros strai 
“Kompozitorius S. 
Amerikoje.” Kai ku 
minimai puikiai 
mūsų supratimą a 
lietuvių tautos muz, 
venimą ir kūrybą.

A. B. Sdietis
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ris išstoja su rinktinėmis 
dainomis šioms > apeigoms. 
Adelė, suraminimui tos da
lies publikos, kurie nėra lie
tuviai ir negali sekti mū
sų dainų ir jų dainuoti bei 
visa programa gerėti, pa
siūlė porą dainelių angliš
kai, kvietė ir visą publiką 
kartu dainuoti. Tai pavyz
dinga kooperacija ir įverti
nimas.

Pirmininkas V. J. Valley 
dar kartą dėkoja publikai 
už skaitlingą atsilankymą 
ir pavyzdingą užsialikymą.

Po programos prasidėjo 
šokiai ir didesnis visų susi
pažinimas su svečiais iš to
limų miestų.

Šis pokylis visais atžvil
giais buvo sėkmingas. Tik 
tokiose kolonijose kaip St. 
Petersburg as gali tokie 
sėkmingi parengimai laikas 
nuo laiko, įvykti.

Mūsų kalendorius atei
čiai sekamas: Liepos 13 d. 
įvyks pokylis, bet jis bus 
daugiau koncertas, dainuos 
D. M. Choras ir du dai
nininkai iš New Yorko — 
M. Stenslerienė ir V. Beck
er. Šie du garsūs daininin-

Help Wanted Female Help Wanted Male
jų Choro, kurį vadovauja 
Adelė Pakalniškienė, o li
kusieji 4 stalai per visą 
svetainę visiems kitiems 
svečiams.

Tvarkos vedėjas V. J. 
Valley nuo pat pradžios da
rė pranešimus ir patari
mus, kokie svečiai prie ku
rių stalų turi “glaustis.” 
Vėliau paprašė svečius 
pakelti taureles ir išgerti 
sveikinant ir pagerbiant 
jubiliatus Joną ir Stefaniją 
Juknius. Geriant tostą, Dai
nos Mylėtojų Choras sudai
navo “Ilgiausių Metų.”

O t, su tuo pakylis ir pra
sidėjo. Pirmininkas V. J. 
Valley padaro trumpą pra
nešimą, kokia bus šių vai
šių programą, o dar svar
biau, koks yra tikslas. Iš
kviesti kai kurie svečiai 
susipažinti su vietos publi
ka. Visi iššaukti atsistoja 
ir priima sveikinimus.

Sveikinti jubiliatus iš
šauktas B. Salaveičikas. Jis 
juos sveikina paliesdamas 
jų veiklą pažangiame judė
jime. J. P. Stančikas skai- kai' čia lankosi pripuola- 
to poeto Pranulio eiles, mai, ir 
Adelė Pakalniškienė skaito’ 
eiles Dzūkelio, paruoštas 
tiksliai šioms apeigoms. R. 
Užusienienė sveikina jubili
atus. J. P. Milleris kalba 
apie tai, ką tokios apeigos 
reiškia ir ką žmogus priva
lo atlikti gyvendamas ir ką 
atliko Jonas ir Stefanija. 
Iškviesti kalbėti abu Juk- 
nių sūnūs, jų žmonos ir 
anūkėliai. Visi linkėjo “ 
neliams” 
gyventi.

Dabar 
jubiliatai 
nija. Jonas pasinaudoja 
proga ir kalba pirmas. Jis 
dėkoja vislehis svečiams 
už skaitlingą atsilankymą. 
Skaito raštišką padėką, kad 
viskas išeitų gerai — kaip 
jis buvo, pasiruošęs. Stefa
nija sveikina gyvais žo
džiais, dalinai susijaudinu
si.

Bet niekas nesitikėjo 
staigmenos. Stefanija pra
nešė, kad Jonas ir ji yra 
pasiruošę sudainuoti due
tą,—tas dainas, kurias jie 
dainavo duetuose, kada dar 
nebuvo vienas antram pasi
žadėję. Publika nudžiugo, 
girdėsianti ko nesitikėjo. Ir 
tikrai taip buvo. Jonas ir 
Stefanija išstojo duetu ir 
labai puikiai atliko. Už tai 
gavo griausmingus aplodis
mentus.

Programa baigiasi. Vai
nikas tenka Dainos Mylė
tojų Chorui, vadovaujamam 
Adelės Pakalniškienės, ku-

? mes turime nepa
prastą progą juos išgirsti. 
Visi būkite ir pasikvieskite 
savo kaimynus. Įžanga tik 
pietums, o girdėsite ir kon
certinę programą — dai
nininkus iš New Yorko.

Dzūkelis

se-
ilgiausių metų

iškviesti kalbėti 
Jonas ir Stefa-

Naujas būdas 
širdžiai gydyti

Kaunas (Elta) — Ligo
nio būklė sunki. Širdis su
sitraukdavo tik 30 kartų 
per minutę, vyriškis dažnai 
prarasdavo sąmonę. Šiuo 
kritišku momentu chirur
gai panaudojo naują endo- 
kardialinės stimuliac i j o s 
būdą. Kontroliuojant rent
genui ir televizijai, elektro
das į ligonio dešinįjį širdies 
skilvelį buvo įvestas per pe- 
raktikaulinę veną. Operaci
ja atlikta su vietine anes
tezija, neatidarius krūti
nės ląstos. Tame pačiame 
piūvyje po oda patalpintas 
nedidelis elektrostimul i a- 
torius. 53 metų Kaišiadorių 
rajono Bartaičių eksperi
mentinio ūkio darbuotojo 
A. Vasiliausko gyvybė buvo 
išgelbėta. Atsistačius nor
maliai širdies veiklai, po 
dešimties dienų jis buvo iš
rašytas iš ligoninės.

Šią operaciją L
tokią šalyje — < atliko pro
fesorius J. Brėdikis, asista
vo chirurgas R. Žebraus
kas.

Naujas Kauno klinikinės 
ligoninės chirurgų žingsnis 
širdies stimuliavimo srityje 
atveria dideles galimybes. 
Ateityje tokio p o b ūdžio 
operacijos plačiai bus tai
komos pagyvenusiems žmo
nėms ir sunkioje būklėje 
esantiems ligoniams, ku
riems pavojingos didelės 
chirurginės traumos.

pirmąją

SEIMINIS
BANKETAS

IR MENINĖ DAINŲ PROGRAMA

Šeštadienį, Liepos 13 July*
OLYMPIA PARKE

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

Dalyvaus AIDO CHORAS, vadovybėj Jono Dir
velių, taipgi mūsų šaunūs meno dainų-solistai Ona 
Dirveliene, Irena 
Helen Janulytė S 
tas Daukšys. \

Janulienė, pianistė ir dainininkė 
tnith, Jonas Sabaliauskas ir Alber-

Banketas prasidė
Bus šokiai prie

s 5 vai. vak. po dainų programos, 
geros orkestros iki vidurnakčio.

KvieČiame ska 
lyvauti.- Visi pra 
darni gražių dair

tlingai šiame Seimo pokylyje da- 
eisite linksmą valandą besiklausy- 
U-

•Rengėjai

' 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)

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)

55

EXPERIENCED 
MECHANIC

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

(49-52)

Trisdešimt metų
Likėnų “Talkos” sanato

rija šiemet švenčia 30 metų 
jubiliejų. Ji buvo įsteigta 
1938 metais. Nuo to laiko 
labai smarkiai išaugo, išsi
plėtė, išgarsėjo.

Dabar vienu metu joje 
gali gydytis apie 250 ligo
nių, per metus pabuvoja 
daugiau 2,900 žmonių. Čia 
gydomi sergantieji judėji
mo organų, reumato ir ki
tomis ligomis.

Rok Hilo mieste (JAV) 
buvo sustabdyta vieno pas
tato statyba, nes statybinia
me sklype aptikta 50 dino
zaurų pėdų. Specialistai tei
gia, kad dinozaurai čia pra
ėjo prieš 200 milijonų me
tų. Viena dinozauro pėda 

205 centimetrų.yra

Pranešimai
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks šeštadienį, liepos 13 
d., 2 vai. Bus pranešimas iš 
Ramanauskų pokylio, įvy
kusio liepos 7 d. Taipgi pa
sitarsime ką veiksime to
liau šią vasarą. Kviečiame 
visus dalyvauti. Atsineš
kite gerų sumanymų mūsų 
Draugijos gerovei. Valdy
ba (51-52)

B.

WANTED
EXPERIENCED BUTCHER

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

(49-51)

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)

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 exce. opportunity to get 
ahead with good benefits. Some me
chanical exp. desired. Contact Mr. 
Wilkie, Sunny Stein Chevrolet. 6501 
Market St., Upper Darby, Pa.

FI 2-8000. J A 8-6960. (51-57)

SUR- 
in

air-condtioned shop with

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

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)

MAINTENANCE 
mechanics'

We need several first class 
maintenance mechanics to do all 
types of maintenance including ma
chine repair, pipefitting, minor 
electrical repair and welding. Top 
notch hourly rate plus steady year- 
round work. Outstanding benefits 
including company paid vacations. 
If you are interested in a divers
ified maintenence position, stop in 
or call HO 5-0500 today.

CELOTEX CORP.
3600 Grays Ferry Ave. 

Philadelphia, Pa.
Equal Opportunity EmployerAn

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 
rugpiūčio 18 d., jau artina
si. Turime jam gerai prisi
ruošti, kad būtų sėkmingas. 
Jaskevičius, sekr.

ROLL TURNER

JAV šuns laidotuvės su 
prabangiu karstu ir pamin
klu kainuoja apie tris tūk
stančius dolerių.

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)

Must be familiar with 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 
Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429
Mil ton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
Equal Opportunity Employer.

(51-62)
An

SECURITY GUARDS
Full Time & Part Time

All shifts available at many lo
cations thruout the city. Excellent 
company benefits and uniforms 
furnished. Apply in person to: 
2011 Walnut St.

(51-53)

B O S T O N, M A S S . 
Mirus 

Kazimierui Kinderiui
Reiškiame gili# užuojautą velionio žmonai 

Helen’ai, visiems giminėms ir draugams. Liūdime 
netekę mielo LLD 75-os kuopos nario.

—LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba 

Miami, Fla.

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.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

J

I
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“LAISVES” REIKALAIS
ockton, Mass., įvyko “Laisvės” 
ne aalyvavo ir Antanas Bimba 
New Yorko. Jie gavo aukų nuo

Birželio 30 d., Bif 
naudai piknikas, kuria 
ir L. Kavaliauskaitė, iš 
brocktoniečių ir iš kitiĮiose miestuose gyvenančių prie
telių. Per Antanų gau 

Irene ir Richard J 
M. Virbickienė (Na 
Jadvyga ir Vincas 
J. A. Skirmontai 
R. Zaluba ...
F. Kaulakis .......
Ieva Kralikauskienė

vyro Vinco)
A. Vaitkevičius ...
J. Vaitekūnas .... 
Steve Družas .... 
Helen Mikita-Kinde 
Mr. ir Mrs. J. S to 
Antanas Jankus .. 
A. Navickas..........
G. ir V. Kvetkai ..
M. Uždavinis .......
Vincas Žilaitis ...
P. T. Niukas .......
Leonas Trakimavič

;a $168 sekamai: 
anuliai ..............

shua) ...............
Smudzin .........

(prisiminiumi mirusio

rienė (Miami) 
čkus ................

u s

$50.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00 
5.00 

. 5.00 

. 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00

jo sekamų prietelių—$245. Au

Išvyko Lietuvon 
atostogauti

Praėjusios savaitės pra
džioje išvyko į Lietuvų ato
stogauti Jungtinių Tautų 
Bibliotekos direktorius Le
vas Vladimirovas, jo žmona 
Irena ir dukrelė Marija. 
Tikrai nežinia, kaip ilgai jie 
Lietuvoje atosto

Taip pat diem 
grįžo į Lietuvų 
Andrius Vladim 
keletu savaičių 
Gaila, kad nebepasitaikė 
proga su Andriumi susitik
ti ir turėti inte 
žinoma, jis čia 
dos su savo sveikatos pa
dėtimi ir todėl vengė susi
tikimų.

Linkime Irem 
Marijai Vladimi 
mingai praleisti 
ir vėl sugrįžti pas mus, o 
Andriui greitai 
sveikatų.

gaus.
. vėliau su- 
Levo brolis 
irovas, čia 
paviešėjęs.

viū.
turėjo bė-

i, Levui ir 
•ovams lai- 

atostogas

Tarp lietuvių
Brooklynietis Petras Šo- 

lomskas išvyko į Detroit, 
Mich., ir Toronto, Canada 
pasisvečiuoti pas draugus. 
Jis dirba kaipo raidžių rin
kėjas “L.” spaustuvėje. Tad 
šia proga per spaudų svei
kina “Laisvės” kolektyvų 
ir pažįstamus. Jo atostogos 
bus per dvi savaites. Lin
kime jam smagiai praleisti 
laikų ir sveikam grįžti dar
ban.

Rūkymas sutrumpina žmogaus 
amžių net aštuoneriais metais
Washington. — Viešosios 

Sveikatos Tarnyba, ilgų lai
kų tyrinėjusi rūkymo pa
sekmes, pagaliau paskelbė 
savo raportų, kuriame nu
rodo, kad rūkymas sutrum
pina žmogaus gyvenimų net 
8 metais.

Nuo per didelio rūkymo, 
raporte atžymėta, daugiau
sia išsivysto plaučių vėžys 
tiek vyrams, tiek moterims. 
Rūkymas taipgi gadina 
kraujagysles ir sudaro mir
tinų širdžiai pavojų.

Šis raportas perduotas

Kongresui svarstyti ir vė
liau priimti atatinkamus įs
tatymus, kurie galėtų rū
kymų vienokiu ar kitokiu 
būdu reguliuoti.

Per Lilijų gauta n 
kojo:

Pirmiausia noriu p:
rėmėjo, ilgamečio laikraščio “Laisvės” skaitytojo Jono 
Niauros, gyvenančio W 
ko jo gimtadienis, jo 75 
gyventus 75 metelius jis 
— viso $75. Tai didelis
kolektyvo tariu r- ILGIAUSIŲ METŲ! (L.—K—-tė). 

Nuo kitų:
Mass. Liet. Moterų
Antanas Barčius,
Frank, sobostoniet
A. Kandraška, Dorjchester...............................
J. Gaidys, Maynard (negalėjo dalyvauti) ....
Jonas Grigas .......
Walter Baltušis, R 
Povilas Aleksander), 
Nellie Grybienė, N 
E. Belekevičienė, Brighton .. 
Joe ir Nellie Rudžiu, Methuen 
A. Kodienė, Lawrence .........
P. Lipsevičius, Lav 
R. Zaluba, W. Medway ... 
C. Kalusis, Halifax ....... 
Jonas Stočkus ... A ..... 
M. KazldUskienė; Haverhill 
J. M. Lukas, Worce 
Bronė Kiršis, Cam jridge 
Pranas Markevičių 
J. Šleivienė, Methuįn 
R. Čiuladienė, Met 

Po $1: Helen Smith

ranešti, kad mūsų gero draugo-

akefield, Mass., birželio 1 d. įvy- 
m. amžiaus sukaktis. Už tuos iš- 
aukojo po $1 nuo kiekvienų metų 

ačiū jam, ir varde viso “Laisvės”

Sųryšis (per N. Grybienę) $25.00 
lanton 
s ....

oslindale
Sudbury 

orwood ..

rence

ster

s

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5:00

. 5.00 

. 5;00 

. 5.00
5.00 

. 3.00 

. 3.00wen
[Janulytė), Worcester, Mass.; E. 

Freimont, Somerville, Mass.; Mikalina Mlecko, Methuen, 
Mass.

Birželio 23 d.. Oakville, Conn., įvyko spaudos naudai 
piknikas. Ten dalyvavo 
waterburieciu ir apylinkės draugų $73. Aukojo:

J. M. Strižauskai ........................................- •
J. L. Žemaičiai ...............................................
A. žvegžda .......  •'••••
Draugas ........... ........... . .................. ..........
Stanley Shukis .. ..........................................
Juozas Žiūraitis . .................... .....................
Vincas Karalius ......................................  • -
Pijus Petrauskas ..........................................
L. Butkevičienė ........................ ....................
Juozas Zalinakas ..........................................
Juozas čepukaitis ..........................................
J. J. Ynamaitis..............................................
Mykolas Paudys ............................... ..........
Nuo X ............... ............................. .

Antanas Bimba. Aukų gavo nuo

Parengimų kalendorius
Rugsėjo 28 d.

Laisviečių banketas “Lai-v 
svės” salėje. Pradžia 5 val.( 
popiet. Y

Spalio 12 d
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” koncer
tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Vakarų Vokietija vis 
globoja revanšistus
Bona. (Tass-Elta). — Dar 

dviejuose Vakarų Vokieti
jos miestuose — Esene ir 
Hanoveryje — pastarosio
mis dienomis įvyko didelės 
revanšistų sueigos. Esene— 
Rūro srities pramonės cent
re — susirinko “iš Silezijos 
kilusių vokiečių žemietijos” 
šalininkai. Hanoveryje po
sėdžiavo didžiausios revan
šistų organizacijos — “Iš
tremtųjų sųjungos” — su
važiavimas.

Šių sueigų dalyviams pa
sakė kalbas ne tik Vakarų 
Vokietijos revanšistų orga
nizacijų vadeivos, bet ir ofi
cialūs VFR vyriausybės at
stovai.

Antradienį į “Laisvės” 
raštinę užėjo brooklynietis 

Kiek i George Schlaves. Užsimo
kėjo už prenumeratų dve
jiem metam ir dovanojo 
laikraščiui $5.

Labai nusiminęs; pasi
skundė, kad jo žmona Ona, 
po sunkias operacijos, iš li
goninės nuvežta į Park 
Lane Nursing Home, 1455 
Coney Island Ave., Brook
lyn, N. Y. Ten bus ji prižiū
rima, kadangi jis to nega
lėtų atlikti. Sako, būtų ge
rai, jei jos draugai jų ap
lankytų. Reikia važiuoti 
Brighton Beach traukiniu 
iki Avenue M stoties.

Linkime Onai sustiprėti 
sveikatoje, o Jurgiui dėkui rankas tuo metu perėjo 
už auka laikraščiui. r

atitaisyti
R.ep.

Vyksta į LDS Seimą
Newyorkieciai. LDS kuo

pų delegatai išvyksta į LDS 
Seimų, kuris įvyks liepos 
12-13 dd., Worcester, Mass. 
Iš LDS 1-os kuopos vyks
ta: Vera Bunkienė, Adam 
Čepulis, Jonas Gužas. Ste- 
phie Sasna, George Ware- 
son. kartu su šiais delega
tais vyksta ir Valys Bun
kus, jis yra LDS Centro iž
do globėjas.

Iš LDS 13 kuopos vyksta 
Elena N. Jeskevičiutė, An
ne Yakštis, (LDS organo 
“Tiesa” angliško skyr. re
daktorė), Use Alice Bimba, 
Valentina A. Nevins. Iš 
LDS 46 kuopos Jurgis Kli- 
rhas. ‘ , *

Laimingos keliohės jiems 
ir sėkmingai vykdyti LDS 
reikalus Seime. O prie to, 
grįžti sveiki į namus.

Mirė kunigas Rolandas 
užsidegus klebonijai
Buffalo, N. Y.—Kunigas 

John P. Roland mirė gais
re, kai užsidegė Romos ka
talikų bažnyčios klebonija. 
Jis jau buvo 80 metų am
žiaus.

Roland buvo vadinamas 
“darbo kunigas”, nes jis 
nuo 1937 m. iki 1942 metų
pirmininkavo valstijos Dar-I 
bo Santykių Tarybai. Per jo

aukų laikraščiui.

“Be galo daug 
pasikeitimų”

daugiau kaip 9,000 svarsty
tinų bylų tarp darbo ir ka
pitalo.

prieŠisto- 
Ypatingų 
atkreipė 

kurį kaž- 
vanderife

TSRS teiks daugiau 
paramos Š. Vietnamui
Maskva. — Šiaurės Viet

namo delegacija susitarė 
su Tarybų Sųjungos vy
riausybe apie teikimų dar 
didesnės militarinės ir eko
nominės paramos Šiaurės 
Vietnamui.

Šiaurės Vietnamo dele
gacija, aplankiusi ir kitas 
socialistines šalis rytinėje 
Europoje, išvyko namo.

Radiniui—28 mil. metų
Dar neseniai mokslinin

kai manė, kad žmogaus pro
tėviai niekad negyveno šiuo- 
]aikinės Libijos dykumos' 
teritorijoje, užimančioje va;/ 
karinę Jungtinės Arabų' 
Respublikos dali. Tačiau 
buvo žinoma, kad prieš dau
gelį tūkstančių metų čia 
augo milžiniški medžiai, 
veisėsi didžiuliai 
riniai gyvūnai, 
tyrinėtojų dėmesį 
Karuno ežeras, į 
kada nešė savo
upės, ištekančios iš Centri
nės Afrikos. Todėl ežero 
pakrantes ir Al-Katrano 
kalno rajonų archeologai 
intensyviai tyrinėjo.

Ir štai prieš pora metų 
prof. E. Simonsomo va
dovaujama amerikiečių eks
pedicija rado beždžionės 
kaukolę, kuri, mokslininkų 
nuomone, galėjo priklausy
ti vienai seniausiu šių gy
vūnų rūšiai. Tačiau hipo
tezę reikėjo kruopščiai pa-r 
tikrinti. Tiksliai nustatyti 
kaukoles “a'rnžių” .padėję 
radioaktyvūs izotopai. Ne-' 
seniai paskelbtas stulbinan
tis rezultatas: radiniui 28 
milijonai metų! ‘“Egiptopi- 
tekas” — seniausioji bež- < 
džionių rūšis, mokslininkų 
liudijimu, yra pagrindinė 
grandis aukštai išvystytų 
gyvūnų grandinėje ir arti
miausia žmogui.

Libijos dykumos gelmės, 
matyti, dar neatidengė visų 
savo paslapčių. Al-Katrano 
kalno uolose rastas milži
niškas mamuto žandikaulis, 
didžiulio šuns kaukolė, ske
letas gyvatės, gyvenusios 
šioje teritorijoje prieš mili
jonus metų.

Dr. Kingo užmušėją 
įsakė grąžinti

Londonas. — Paga 1 i a u 
teismas įsakė grųžinti 
Amerikon dr. Kingo užmu
šėja James E. Ray, prieš 
kiek laiko suimtų Anglijo
je.

Ray dar turi teisę teis
mo nuosprendį apeliuoti į 
aukštesnį teismųir net į 
Lordų Butų parlamente.

Tarybų Lietuvoje viešin
tis1 pažangus lietuvių visuo
menės veikėjas, “Vilnies” 
laikraščio redaktorius Leo
nas Jonikas lankėsi “Tie
sos” redakcijoje. Svečias 
papasakojo, jog jam didelį 
įspūdį Poezijos pavasario 
šventė Kąune,, Dainų slėny
je, susitikimai su Lietuvos 
poetais, dainos ir, poezijos 
mėgėjais. ;

L. Jonikas pirma karta 
lankėsi gimtajame krašte 
1960 metais. Dabar jis gėrė
josi tuo laikotarpiu iškilu
siu Elektrėnų miestu, kito
mis naujovėmis.

— Be galo daug pasikei
timų Vilniuje, — pastebėjo 
svečias iš JAV. 1— Su Vil
niaus universiteto rektoriu
mi profesoriumi J. Kubiliu
mi apžiūrėjome, miestų, jo 
toli nusidriekusius gyvena
muosius kvartalus abipus 
Neries, nuvykome j būsimų 
universiteto rūmų statybos 
vietų Valakampiuose.

Ar gali dvejų metų 
vaikas skaityti?

Miuncheno Pedagoginio 
instituto psichologas prof. 
M .Liukertas į šį klausimų 
atsako teigiamai. Ir tai ne
kalbama apie kokius nors 
vunderkindus. Lukertas su
kūrė naujų vaikų mokymo 
skaitvti metodų, kuriame 
svarbiausia—išnaudoti ma
žųjų smalsumų. Vaikai vi
sų laika stengiasi atspėti 
suaugusiųjų pasaulio mįs
les. Juos sudominus, nesun
ku išmokyti skiemenimis 
skaityti žodžius “tėtė,” “ma
ma.” Paskiau jie gana greit 
pradeda mokytis skaityti 
įprastas frazes. Profeso
rius, remdamasis savo pa
tyrimu, sako, kad čia nėra 
jokios rizikos. Skaitymo 
pratimai iš vaiko atima nė 
kiek ne daugiau jėgų, kaip 
žaidimai. Jis taip pat tei
gia, kad pagreitintas vysty
masis neturi stabdančios įta
kos tolesniam vaiko psichi
kos vystymuisi.

Vaiko mokymas jauna
me amžiuje skaitvti, pabrė
žia Liukertas, atitinka gy
venimo reikalavimus. Žinių 
apimtis, kurias turi įsisa
vinti vaikas, auga kasmet. 
Todėl pradėti jas kaupti 
reikia kuo anksčiau. Išmok
ti ketverių metų vaikui skai
tyt, reikštų sutaupyti 2-3 
labai vertingus protinio for
mavimosi metus.

Tiria korupciją
Saigonas. — Pietų Viet

name sudarytas komitetas 
kovai su korupcija, kuri ne
svietiškai pranlitus visoje 
šalyje. Šmugeliavimo būdu 
daugelis valdninkų ir kari
ninkų susikrovė turtus.

Bologna, Italija. — Čia 
lankydamasis Pietų Vietna
mo premjeras Huong parei
škė, kad tyrinėjimas turi 
paliesti ir amerikiečius, ku
rie nelegaliai perleidžia gin
klus Saigone ir kituose mie
stuose.

PADĖKA
Mūsų išvykimo proga į 

Floridų, draugai niujorkie
čiai mums surengė išleistu- 
v e s. Širdingai dėkojame 
drg.Natalei ir Augustui Ieš
mantams už suteiktų vieta 
jų gražioje rezidencijoje.

Nuoširdus ačiū rengimo 
i iniciatorėms ir šeiminin- 
____ : Helen Feiferienei, 
Helen Siaurienei, Helen Sa
manick ir Verutei Bunkie- 
nei. Už taip skaniai puikiai 
pagamintų maistų ir triūsų. 
Ir v i s i e m s prisidėjusiems 
nrię surengimo šio baliaus. 
Jonui Grybui kaipo pirmi
ninkui už taip gražiai pra- 
vedimų programos.

Džiugu, kad atvyko atsi
sveikinti drg. A. ir J. Lau- 
rinčiukų • šeima. Dėkingi 
jiems už jų malonius žo
džius.

Dėkojame “Laisvės” re
daktoriui Antanui Bimbai 
už atsisveikinimo žodžius. 
Taip pat visiems draugams 
ir draugėms už pasakytas 
kalbas ir pareikštus gražius 
draugiškus linkėjimus, 
visiems dalyvavusiems, 
sų draugiškumo niekad 
užmiršime!

Povilas ir Aldona Aleknai

$10.00
10.00

. 5.00
. 5.00
• ^’??-kėms:

5.00
5.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
2.00 
1.00

Nuo kitų gauta sekamai:
LLD 78 kuopa (per Alvinų), Yucaipa, Calif. $50.00 
Nuo baltimoriečių

Alena ir Povilas Aleknai, St. Petersburg, Fla. 43.00 
W. Baltrušaitis, B 
Povilas Beeis, Great Neck, 
Jurgis Gendrėnas, 
Anna Gritz, Camb 
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y. 
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y. .., 
J. Boubonis, Kenosha, Wis..........
Joseph Makul, New Haven, Conn 
Anna Davis, Rochester, N. Y. ... 
P. Gavin, Tillsonburg, Canada. . 
J. Jordan, Three Bridges, N. J. . 
M. Žiedelis, Nashua, N. H............

- J. Margaitis, Windsor. Conn ... 
Jurgis Shlaves, Bi 
Nuo Aleknų pares

pikniko (per J. Stanienę) 45.00

-ooklyn, N. Y. .. 20.00 
20.00 

St. Petersburg, Fla............ 20.00
ridge, Mass............................. 20.00

. 20.00 

. 10.00 
. 7.00 
. 6.00 

.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

ooklyn, N. Y.............................5.00
(per H. Feiferienę) ...............4.00

Po$l: K. Staniulis, A. Yudikaitis, Johnson City, N. Y.; 
Alukonis, Paterson, N. J.; Adolph Juška, Brooklyn, N. 

J. Pikcilingis, Auburn, Ill.

Ir 
Jū- 
ne-

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

2750—mečio jubiliejui
Aukštumoje prie Armėni- 

josi sostinės Erevano šešias
dešimtaisiais metais atlikti 
kasinėjimai parodė, jog, bū
tent, šioje vietoje buvo vie
nas didžiausių senovės Ura
lu karalystės miestų — ga
linga tvirtovė Ereburis, ka
raliaus Argiščio kurta prieš 
2750-uosius metus.

Ereburis * dabartinio Ere
vano pradžia, todėl Armė
nijos sostinė šiemet minės 
savo 2750-metį. Ta proga 
Erevano architektai paren
gė drųsų projektų —'už
dengti visa kasinėjimų plo
tų didžiule betono-stiklo ha
le,' savo išvaizda primenan
čia apsaugos iškasenas nuo 
atmosferos veikimo ir suda
rys savotiškų muziejų.

Statinys apsaugos 11,700 
kvadratinių metrų kasinėji
mų plotų.

Mulais

23 areštuoti 
arbūzus valgant

Washington.
važiuojanti skurdžių grupė
ant Kongreso pastato že
mės buvo sulaikyta ir 23 
areštuoti, kuomet jie arbū
zus valgė. Jie kaltinami už 
teršimų ir nešvarų elgesį. 
Areštuotųjų tarpe yra 12 
vaikų, Skurdžiai demonst
ravo, kad jie nieko daugiau 
neturi ko valgyti, kaip tik 
arbūzus.

Barcelona, Ispan i j a. — 
Daugiau kaip 3,500 susirink 
ko į perstatymų, kuriame 
atvaizduota, kaip darbinin
kų klasė laikoma ekonomi
niai ir politiniai pavergta.

Širdingai dėkojame 
jų dovanas laikraščiui, 
dovanų padėti laikraščiui išsilaikyti gerame stovyje per

viršminėtiems geraširdžiams už 
Tikimės, kad dar bus ir daugiau

vasarų. Dar yra kolonijų, kurie nesuruošė piknikus, iš- 
išvykimus laikraščio naudai. Prašome suorganižuoti iš
vykas, “barbeques” ir t.t. Remkite savo spaudų. Ačiū.

—“Laisvės” Administracija

Apdaužė JAV konsulatų
Melbourne, Australija. — 

Tūkstančiai australie č i ų 
demonstravo prie Amerikos 
konsulato, protestuoda m i 
prieš karų Vietname. Visi 
konsulato pastatų langai 
išdaužyti, nemažai žalos pa
daryta.

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.

Kinija deportuoja 2 anglus
Kinijos. spauda praneša, 

kad už šnipinėjimų suimti 
ir nuteisti deportuoti du 
anglai, kapitonas R. V. Po
pe ir laivo viršininkas D. V. 
Jones. ! ,

Paleidžia 3 amerikiečius
Hanojus. — Šiaurės Viet

namo valdžia praneša, kad 
ii paleidžia tris pirmiau su
imtus amerikiečius lakūnus, 
kurių lėktuvai buvo numuš
ti. Tai daroma žmogiškumo 
sumetimais.

Perskaitę “Laisvę” 
duokite kitiems, kurie 
dar neskaito.

pa
jos

In Memory of

Peter 
Babarsky

Died June 17, 1968
Szatmary Family

t




