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KRISLAI
Turime naują dienraštį 
LDS prieš karą Vietname 
Mitas apie išnaudojimą 
Neturi pilnų teisių 
Paukščiai nyksta mieste

— Rašo J. Gašlūnas —
Turime naują dienraštį, ku

rio seniai laukėme. “Daily 
World” gali būt geriausias sve
čias tiems, kurie mėgsta ang
liškai skaityti. Patartina tq- 
kiems jį užsiprenumeruoti.

Daugelis tėvų sako, kad ji 
nieko negali savo vaikam: 
anglų kalba suteikti. Tai da
bar jie gali šia proga pas- 
naudoti — savo vaikams už
rašyti darbo žmonių reikalų 
gynėją, “Daily World.” Meti
nė prenumerata $15.

Adresas: Daily World, P. 
O. Box 544, Old Chelsea Sta
tion, New York,N.Y. 10011,
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LDS seimas, įvykęs liepos 
12-13 dienomis, delegatų skai
čiumi nebuvo didelis. Gail 
kad daugelis kuopų, kurias 
tikrai galėjo pasiųsti delega
tus, to nepadarė. Philadelphia 
ir Detroitas visuomet būda\ 
seimuose atstovaujami, o 
bar nei po vieną delegatą 
pribuvo.

Seimas buvo pravestas 
vyzdingai.
raportai—konstruktyvūs, opi 
4hizmo pilni. Daug kalbėi; 
apie LDS aktyvinimą, 
daugiau čiagimių įtraukti vei c- 
lon. Tuo! klausimu buvo pri
imta rezoliucija (protokolas 
tilps “Tiesoje“).
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LDS delegatai savo rezoli 
cijoje pareiškė, kad “kar;u 
su milijonais Amerikos žmo
nių pasisakome prieš mū;ų 
šalies dabartinės administr 
cijos vedamą karą Vietname

Vadinasi, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas stovi iž 
taiką Vietname ir visam p 
šaulyje.

O Susivie n i j i m o Lietuvių 
Amerikoje seimas, įvykęs
metų liepos pradžioje, kaiip 
tik priešingai, prisidėjo 
prie “vaduotojų“ mašinos 
kurstyti naują karą.
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Vienas bankas iš Kaliforni
jos savo cirkuliare skelbi 

kiekvieno dolerio kapii 
llštai gauna 11 c., darbin 
kąL—89 c.“ Tame cirkulis 
pasakyta: “Darbininkai 
naudoja kapitalistus! Mitas 
tiesa ?’’

Atrodo, kad darbininkai v 
to kapitalistais, o patys ka 
talistai palieka nuskriausti.

Bet taip apskaičiuojant gali 
kai ką ir apgauti, jeigu ne
pažymėsi, kad darbo žmonės 
su savo šeimomis sudaro anie 
95 procentus gyventojų, o 1 ca
pital istai nesudaro nei 5 pro
centų.
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Jungtinės Valstijos turi ma
žiausią moterų daktarų nuo
šimtį, apie 19,000 arba 6 
pusę proc. visų daktarų.

Tarybų Sąjungoje, kaip 
priešingai, moterų d a k t a
skaičius siekia apie 80 pi^oc. 
Daugelyje kapitalistinių ši 
moterys gydytojos su d a 
maždaug apie 20 proc. v 
daktarų.

Atrodo, kad kapitalistinėse 
šadyse, ypač Jungtinėse Vais
iose, moterys neturi pi 
teisių į aukštuosius moks 
kad^vyrai juos dominuoja.

Tarybiniai svečiai 
istorinėje vietoje

Glasboro, N. J. — 62 Ta
rybų Sąjungos piliečių lie
pos 21 d. aplankė tą pačią 
istorinę vietą, kur prieš 
metus laiko susitiko TSRS 
premjeras Kosyginas ir 
prez. Johnsonas.

Iškilmingai juos ten pa
sitiko miestelio majoras ir 
valstijos kolegijos preziden
tas, o Komercijos Butas su
ruošė vaišes tarybiniams 
svečiams. Prieš keletą die
nų jie jau lankėsi Philadel- 
phijoje, Washing t on e ir

visWilliamsburg, Va., tai 
istorinėse vietose.

Jie atvyko su pirmuoju 
keleiviniu Tarybų Sąjungos 
lėktuvu. Esą laibai pasiten
kinę viešnage, kurią suruo
šė Pan American World 
Airways viršininkai.

Ray bus teisiamas lapkr. 12
Memphis. — Iš Londono 

grąžintas James E. Ray 
turės stoti teisman lapkri
čio 12 d. Jis kaltinamas 
kaip dr. Kingo užmušėjas.
-------- ------------------------- -------- ------------ j

Bolivijoje paskelbtas apgulos 
stovis; bijomasi sukilimo

Bolivijoje partizaninė ko
va jau seniai siautėja. Tū
lą laiką jai vadovavo iš 
Kubos atvykęs Kastro drau
gas Ernesto Che Guevara, 
neseniai kovose žuvęs. Bo
livija pergyvena politinę ir 
ekonominę krizę.

La Paz. — Bolivijos pre
zidentas Rene Bariente pa
skelbė apgulos (karo) stovį 
visoje šalyje prieš “sukilė
lius, norinčius nuversti re
žimą.”

Savo dekrete jis įvardija 
Nacionalinį Revoliucinį Ju
dėjimą, Socialistų Falankso 
Partiją ir Nacionalinę Re
voliucinę Kairiųjų Partiją, 
kurios sudaro Bolivijoje 
opoziciją valdžiai. Šios par
tijos norinčios nuversti da- Denis, išgyvenusi 88 metus 
bartinį režimą. amžiaus. ; - -

Mire Ruth St. Denis
Hollywood, Calif. — Mirė 

pasižymėjusi moderninių 
šokių mokytoja Ruth St.

Teisia taikos kandidatą, beveik 
laimėjusį rinkimus

Saigonas. — Pietų Viet- Dzu, įžymiam advokatui 
namo valdžia paskelbė, kad 
ruošiamas teismas prezi
dentiniam kandidatui T. D.

Buvęs kongr esmanas iš 
New Yorko Harlemo A. Pow
ell pareiškė, kad James Bay 
“nėra dr. Kingo užmušėjas,“ 
kad jį užmušė “galvažudžių 
konspiracija.“

Tokia pat konspiracija už
mušė prez. J. F. Kennedį ir 
sen. Robertą Kenedį, pareiškė 
Powell. Toji konspiracija pra
dėjo žmogžudystės darbą su 
prez. Linkolno užmušimu.

James Ray gali tik būti 
konspiracijos įrankis.
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Ieva Mizariene atsisveikino 
su tėvų gimtine

Vilniaus “Tiesa” liepos 17 
d. rašo:

Du mėnesius Tarybų Lie
tuvoje viešėjusi ir įvyk
džiusi ,savo velionio vyro— 
žinomo Amerikos visuome
nės veikėjo, Lietuvos TSR 
liaudies 
Mizaros 
pažangi 
veikėja 
vyko iš

Paskutinėmis viešnagės 
dienomis Ieva Mizarienė vėl 
susitiko Rašytojų sąjungo
je su savo vyro plunksnos 
broliais ir savo senais bi
čiuliais. Į susitikimą su 
Amerikos lietuvių pažan
gia veikėja atvyko Lietu
vos TSR liaudies poetas T. 
Tilvytis, Rašytojų sąjungos 
pirmininko pavaduotojas J. 
Macevičius, valdybos sekre
torius A. Bernotas rašyto
jai A. Baltušis, A. Bauža( 
J. Butėnas, A. Bieliauskas, 
A. Churginas, R. Gricius, 
V. Reimeris, V. Palčinskai
tė, V. Sirijos Gira ir kiti.

Įvykusio plataus pokalbio 
metu buvo tartasi dėl Ro-

per 50 metų.
Valdžia kaltina jį esant | 

simpatiku komunistams, nes 
jis pasisakė už koalicinę 
valdžią, kurion turėtų įei
ti ir partizanų atstovybė.

Dzu yra įtakingas Viet
namo liaudyje. Jeigu pra
eitieji rinkimai būtų buvę 
teisingai pravesti, jis būtų, 
laimėjęs prezidento vietą.

Karo palaikytojai negali 
jam dovanoti, karų jis dar
buojasi už taiką Vietname.

rašytojo Rojaus 
— paskutinę valią, 
Amerikos lietuvių 

Ieva Mizarienė iš- 
Lietuvos.

jaus Mizaros knygų ir lite
ratūros apie liaudies rašy
toją leidimo Lietuvoje, dėl 
mūsų rašytojų bendradar
biavimo pažangioje Ameri
kos lietuvių spaudoje, dėl 
tolesnio kultūrinių ryšių 
plėtimo su išeivija.

Išvykimo išvakarėse, ly
dima grupės lietuvių rašy
tojų, Ieva Mizarienė dar 
kartą aplankė Rojaus Miza
ros kapą Savilionyse.

Šiandien viešnia iš Ame
rikos atsisveikino su Tary
bų Lietuva. Palydėti Ievą 
Mizarienę į tolimą kelionę 
aerouoste susirinko daug 
vilniečių. Laimingos kelio
nės brangiajai viešniai pa
linkėjo Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus, respublikos Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojai L. Diržinskai- 
tė ir A. Drobnys, respub
likos Mokslų Akademijos 
prezidentas profesorius J. 
Matulis, gausus būrys rašy
tojų, žurnalistų, visuome
nės atstovų, giminių, pažįs
tamų.

Jaunasis Kenedis suGeorge Šimaitis 
sunkiai serga Tanzanijos prezidentu
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Dar es Salaam, Tanzani
ja.—Jaunasis Robertas Ke
nedis, užmuštojo senato
riaus Kenedžio sūnus, kal- 

I bejosi su Tanzanijos prezi
dentu J. Nyerere.

Po to išvyko į Kaniją ir 
paskui griš namo su gra
žiais įspūdžiais, kuriuos 
gavo kelionėje Afrikoje.

Johnsonas pažadėjo 
daugiau paramos

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu, 
grįžęs iš Honolulu konfe
rencijos su prez. Johnsonu, 
reporteriams pareiškė, kad 
jis labai pasitenkinęs kon
ferencijos rezultatais.

Po ilgų pasitarimų prez. 
Thieu ir prez. Johnsonas 
principiniai sutiko, kad 
Vietnamo karas esąs taip
gi ir Amerikai labai svar
bus. Todėl prez. Johnso
nas pasižadėjo daugiau pa
galbos karui.

Apsvarsčius visą kritišką 
padėtį, padaryta net tokios 
išvados, kad Jungtinės 
Valstijos visapusiai rems 

pilno laimėjimo, 
kas bus sekamas

Valstijų prezi-
nepaisant
Jungtinių 
dentas.

Thieu tvirtina, kad John
sonas sutikęs priešintis nors 
kokiai koalicijai su komu
nistais ar partizanais. O 
tai reiškia, kad karas bus 
dar labiau pagyvintas.

Bažnyčiy Taryba ragina Jungt. 
Valstijas baigti bombardavimą
Upsala, Švedija. — Ket-, Šiaurės Vietnamas reika- 

virtoji Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos asamblėja nutarė 
raginti Jungtines Valstijas 
sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Tuo klausi
mu rezoliucija priimta be
veik vienbalsiai.

Rezoliucijoje nurodoma, 
kad bombardavimo sulaiky
mas turi būti “tuojautinis 
ir besąlyginis.” Bombarda
vimo sulaikymas gali su
teikti daugiau progų Pary
žiaus derybose, kurios ‘ da- mėnesį pašauks militarinėn 
bar iš vietos nesijudina, nes tarnybon 12,200 naujokų.

lauja tuoj sulaikyti bombar
davimą.

Taryba pasiuntė rezoliu
ciją prez. Johnsonui, Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui 
U Thant. Ji atsišaukė į vi
sus darbuotis prieš karą, už 
taiką.

Draftuos 12,200 naujokų
Washington. — Pentago

nas paskelbė, kad rugsėjo

Užterštame New Yorko ore 
nelengva žmonėms gyventi, 
kasdien nuodingas dujas ge
riant, į plaučius traukiant. 
Bet -ž-m-o-n-ė-s -kantresni už 
paukščius.

Pasirodo, kad įvairių paukš
čių skaičius šiame mieste pa
laipsniui mažėja ir su laiku 
miestas paliks visai be paukš
čių, jei oras nebus apvaly
tas ir kitos paukščiams sąly
gos nebus pagerintos.

Bet ir kiti didmiesčiai yra 
tokioje pat padėtyje, kaip ir 
New Yorkas.

šią vasarą dar turėsime ke
letą “Laisvės“ naudai paren
gimų. Visi dėkime pastan
gas, kad jie būdų taip sėk
mingi, kaip buvo sėkmingi va
saros pradžioje.

‘Žinome visi, kad vasaros 
metu finansinė padėtis pažan
giajai spaudai pasidaro labai 
sunki. Su nuolatine parama 
turime išvežti iki “Laisvėto” 
vajaus pradžios.

Apsišaudyme užmušti 3 
policistai, 10 sužeista

Cleveland, Ohio, 
nėję miesto dalyje, 
giausia negrai gyvena, išti
ko apsišaudymas, 
namo automatinis 
paleistas darban.

Policistai paleido į tą na
mą daugybę šūvių, 
šaudyme 3 policist 
ti ir 10 policistų
Pribuvo nacionalinė gvar

dija “tvarkai atsb

— Ryti- 
kur dau-

Iš vieno 
ginklas

Persi- 
ai užmuš- 

sužeista.

eigti.”

su TSRS 
Af r i k o s 
tarėsi su

Gerina santykius
Port-Lamy. —* 

respublika Č a d 
Tarybų Sąjungos atstovybe, 
kaip daugiau page 
abiejų šalių santy kius.

rinti tarp

“Laisvės” nuolatinis bend
radarbis, įžymus pažangių
jų veikėjas George Šimaitis 
mums rašo:.

“Pranešu jums-, kad aš 
sunkiai susirgau, esu Brock
ton Hospital, 680 Centre 
St., Brockton, Mass. 02402, 
Room A102.

Liepos 23 d. dans ope
raciją. Nežinia, kaip viskas 
pavyks. Todėl esu privers
tas paisitraukti iš visų dar
bų. Prišiunlčiu “Laisves” 
Šerus, taipgi Lietuvių Na
mo Bendroves šertis per
rašau “Laisvei.”

Labai gaila, kad mūsų 
brangus veikėjas susirgo. 
“Laisvės” personalas linki 
draugui Šimaičiui ligą nu
galėti ir vėl su mumis kar
tu darbuotis.

Powell: “Prietarų ir 
neapykantos dykuma”

New York. — Harlemo 
babtistų bažnyčioje kalbė
damas, buvęs kongresma- 

Įnas Adam Powell pareiškė, 
|kad Amerika yra “prietarų 
ir neapykantos dykuma” ir 
kad jis “gėdinasi būti ame
rikiečiu šiandien,” kuomet 
“žmogžudysčių konspiraci
ja” siautėja.

Toji konspiracija prasidė
jusi su prez. Abraomo Lin
kolno užmušimu. Šiuo metu 
panašiai žuvo prez. John 
Kennedy, dr. King, sen. Ro
bert Kennedy ir daugelis ki
tų kovotojų prieš rasingus 
prietarus ir neapykantą.

Planuoja prieš karą 
demonstraciją

New Yorko taikos orga
nizacijos planuoja suruošti 
rugpiūčio 3 d. demonstra
ciją Times Square prieš ka
rą Vietname.

Pirko Hitlerio automobilį
Munichas. — Amerikietis, 

kurio vardas neskelbiamas, 
nupirko didžiulį 
automobilių, kuri 
sur važinėjo. Sidlyta $45, kaip šnipus svetiniai vals- 
000.

Hitlerio 
io jis vi

Išvarė Albanų diplomatus
Sofija.—Bulgarijos val

džia išvarė Albanijos am
basadorių ir 5 jo narius,

tybei. ' Li j&j 1

Lib. nubaudė suokalbininką
Monrovija. — Libe r i j o s 

teismas nuteisė buvusį Libe
rijos ambasadorių Tonzani- 
joje ir Kenijoje Henrį 
Franbulę 20 metų kalėjimu, 
kaip suokalbininką nuvers
ti dabartinę valdžią. ,

“Baltijos jūra turi būti taikos 
jūra”, pareiškė konferencija

Berlynas. — Rostoke pa
sibaigė “Taikos Pabaltijyje 
savaitė,” kuri vyko su šūkiu 
“Baltijos jūra turi būti tai
kos jūra.” Šio tarptautinio 
forumo metu daugiau kaip 
25 tūkstančiai svečių iš Pa
baltijo šalių, Norvegijos ir 
Islandijos apsvarstė proble
mas, kaip užtikrinti taiką ir 
saugumą Europoje, kaip 
užkirsti kelią naujam karui.

Taikos idėja ryškiai skam
bėjo čia įvykusioje Pabal
tijo šalių, Norvegijos ir Is
landijos darbininkų konfe
rencijoje, parlamentarų, 
komunalinių darb u o t o j ų, 
teisininkų, pedagogų ir ki
tų profesijų atstovų susiti
kimuose, simpoziumuose ir 
seminaruose.

Tarptautinėje Gral-Miuri- 
co jaunimo stovykloje “Tai
kos savaitės” dienomis šių 
šalių jaunimas aktyviai 
ruošėsi pasauliniam jauni
mo ir studentų festivaliui 
Sofijoje. 17 jaunimo orga
nizacijų pasiuntiniai ten 
svarstė jaunosios kartos už
davinius kovoje už tvirtos 
taikos užtikrinimą.

Labai nuoširdžiai Vokieti
jos darbo žmonės visur su
tikdavo Tarybų Sąjungos 
delegacijos narius, kuriems 
vadovavo Latvijos Kompar
tijos CK pirmasis sekreto
rius A. Vosas. Šie susitiki
mai vykdo stiprėjančios 
TSRS ir VDR tautų drau
gystės dvasia. (ELTA)

Bažnyčiai sugriuvus 
užmušta 16, sužeista 50

Bogota, Kolumbija.—Va
kariniame Kolumbijos mies
telyje Villanueva sugriuvo 
sena katalikų bažnyčia tuo 
metu, kai buvo laikomos ten 
pamaldos.

Iš griuvėsių jau išimta 
16 lavonų ir apie 50 su
žeistų. Apie 100 maldinin
kų dar gali būti bažnyčios 
griuvėsiuose.

Mirė Anglijos mokslininkas
Londonas.—Mirė Sir Hen

ry Dale, 93 metų amžiaus, 
pasižymėjęs medicinoje ir 
fiziologijoje mokslininkas, 
laimėjęs Nobelio premijų 
1936 m. . . •

Užmuštas Amerikos 
generolas

Saigonas. — Septintosios 
Jungtinių Valstijų oro jė
gos vice komandierius gen. 
Robert F. Worley užmuš
tas, kuomet jo lėktuvą par
tizanai numušė.

Jis buvo 48 metų am
žiaus, pasižymėjęs karmin
as. Danango apylinkėje 
partizanų šoviniai numušė 
jo džetinį lėktuvą.

Saigone šiauriečių ir par
tizanų jėgos gerai įsitvir
tino keliuose rajonuose. 
Mūšiai nuolat siaučia. Ci
viliniai žmonės bėga iš sos
tinės. ! : . j
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Dviejų prezicktntŲ susitikimas
PREZIDENTAS Joųnsonas buvo net nuskridęs į 

Filipinų sostinę Honolulu 
Vietnamo prezidentu Thi|eu. 
susitikimo laukė ir daug 
kad gal čia bus suplanudtas naujas posūkys Vietnamo 
karo eigoje. Ypač buvo 
Johnsonas vyksta į Honol 
laikymo bombardavimo Šiaurės Vietnamo niekas neiš
eis iš Paryžiaus pasitariu 
pasiekti.

Bet vos pasisveikinęs su Thieu, kaip rašo “The N. 
Y. Times” korespondentas Charles Mohr, prez. Johnso
nas “išbarė tuos, kurie manė, kad jis yra pasirengęs da
ryti kokias nors Šiaurės Vietnamui nuolaidas.” Jis šauk
te šaukęs: “Visi tie gandai apie šiame susirinkime ap
tarimą nutraukimo bombardavimo, ar pasitraukimo iš 
Vietnamo ar ko nors panašaus, yra niekas daugiau kaip 
gryna, absoliutiška nesąmonė ir fikcija.

Tiems su gerais troški nais žmonėms tenka skaudžiai 
nusivilti. Dviejų prezidentų susitikimas nedavė nė ma
žiausio pakrypimo į kare 
atrodo, kad prezidentas J* 
giau amerikinės pagalbos “karą laimėti.” 
apie kokias nors koncesij 
ką, tarpe Johnsono ir T1

Todėl agresija prieš

susitikti ir pasitarti su Pietų 
Washingtone žmonės šio 

iš jo tikėjosi. Buvo manyta,

pabrėžiama, kad prezidentas 
kilu įtikinti Thieu, kad be su-

ų ir kad taikos nebus galima

baigmią. Kaip tik priešingai: 
ohnsonas tik pažadėjo dar dau-

* ” Sakoma, kad 
as, kurios atidarytų kelią į tai- 
ieu nebuvę nė prisiminta.
Vietnamą eina, ir jai galo vis 

dar nesimato. O derybas Paryžiuje nė iš vietos neši

Čekoslovakija
KOMERCINĖ Amei 

ir pranešimais, straipsn 
Slovakiją. Iš kiekvienos 
smas, kad ten siautėja nėr; 
priedanga grupuojasi k( »ntr-revoliucijos jėgos, kad pa
čioje Komunistų Partijoje yrą gilus pasidalijimas., Ypa
tingą džiaugsmą kelia .Čekoslovakijoje pasireiškęs įvai
riomis formomis sentimentas prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš kitas socialistines šalis, priČš Varšuvos militarinį 
paktą.

Kad Čekoslovakija gyvena sunkius laikus, kad joje 
kontr-revolucija kelia g; 
pavojus visam socialist™ 
Patvirtintas pranešimas 
surastos net keliose vi 
tos,” ryškiausiai parodo, 
pavojus.

Nereikia stebėtis, kjad šia situacija yra labai susi
rūpinusi Tarybų Sąjung;
koslovakija gali būti paversta naujos agresijos placdar-

Nė valandėlei nereikia pamiršti, kad Vakarų Vo
kietija turi pretenzijų link Čekoslovakijos, ir kad, Ame
rikos padedama ir apginkluota, ji tik ieško progos iš
lyginti “jai padarytą sk 
kijos vadovybė šio jai 
jaus nemato arba nenori 
vienintelė protekcija y r 
ir Varšuvos militarinis 
mistas” gali manyti, kac Čekoslovakija viena atsilaikytų 
prieš tokią kapitalistinio pasaulio agresiją.

Kaip ten bebūtų, peikia tikėtis, kad ši krizė bus 
nugalėta. Viskas rodo, 
kietija, Lenkija, V-engrilja ir Bulgarija deda didžiausias 
pastangas padėti Čekos 
atsteigti namie stabilizaciją, laiku susidoroti su pakėlu
sią galvą kontr-revoliucija. Kai šie žodžiai pasieks mūsų 
skaitytoją, jau veikiausiai bus praėjęs pasitarimas tarp 
Tarybų Sąjungos Kom 
ir Čekoslovakijos Komunistų Partijos prezidiumo. Viso 
Tarybinės partijos Poli 
koslovakija pasitarimu 
kus: Vieną, kad tary 
Čekoslovakijos įvykiuo^ 
didžiausias pastangas 
nugalėti.

ikos spauda užpildyta gandais 
ais ir komentarais apie Čeko- 
eilutės taip ir trykšta džiaug- 
amumas, ka po “liberalizacijos”

e yra gilus pasidalijimas., Ypą-

šalis, priidš Varšuvos militaririį

alvą, kad iš to susidaro rimtas 
iam pasauliui, aišku kaip diena. 
, kad prie Vakarų Vokietijos 
etose amerikinių ginklų “gūž- 
kaip rimtas ir aktualus yra tas

irj kitos socialistinės šalys. Če-

mu.

riaudą.” Gaila, kad Čekoslova- 
pačiai ir visam pasauliui pavo- 
matyti. Jos pačios geriausia ir 

a socialistinio pasaulio vienybė 
paktas. Tik didžiausias “opti-

kad Tarybų Sąjunga, Rytų Vo-

lovakijai išeiti iš šios krizės ir

ja. Kai šie žodžiai pasieks mūsų

unistų Partijos Politinio Biuro

KAS KĄ RAŠO IR S AKO IŠ LAIŠKU

deguto statinėje medaus. Jei 
jūs, Waterburio vyrai, nemo
kate gerti degtinės, kodėl ne
geriate pieno ?. . .

motelyje 
iš tolimo 

pė. Nepa-

Kada at
buvo ban- 
e jai vie- 
us pakra- 

“No moile Lithua-

ulbėti. Kai 
■r nevertė-

OT KAIP “TAUTIŠKAI” 
JIE ŠOKO!
Chicagos menševikų “Nau

jienose” (liepos 17 d.) pa
stabose apie “tautiškų šo
kių šventę” skaitome:

Viename Čikagos 
buvo apgyvendinta 
miesto atvykusi gru
žįstu ne vieno jos nario, ži
nau tik, kad trečią valandą 
ryto motelio savininkai su po
licija šokėjus išvijo, 
vyko kita grupė ir
doma gauti motelyj 
tą, motelio direktor 
tė galvą; 
nians. I am sorry”

Skaudu apie tai k 
kurie galvoja, kad
tų. Vis tik, nutariau, kad at
eities rengimams, ar dainų ar 
šokių šventėms nep 
dursime pirštu ten, 
kia.

Mes, čikagiečiai 
gyvename, kaip dr. 
čius liepia. Pagir 
me, “žirgelį po Jani 
rinėjame, tačiau... 
apie tai nesužino, 
čiams menka garbė 
kio ten Waterburio 
važiavę padaužos trukdo mū
sų miesto policijai 
nusikaltimais. “Sūduva 
turi grupės seniūną, turi net 
ir “reprezentacijų 
vadovą”. Šį kartą 
zentacija buvo lyg šaukštas

lakenks, jei
kur rei-

irgi nevisi
Adomavi- 

buokliauja- 
xas” ipava- 

policija 
Čikagie- 

jei iš ko- 
* kaimo at-

kovoti su 
juk

s reikalų
ta repre-

IR LOTYNŲ AMERIKOS 
VYSKUPAI SUSIRŪPINĘ
Gal niekur kitur katalikų 

bažnyčios dvasiški ja nėra 
taip kietai susigiminiavusi 
su reakcija, kaip Pietų (Lo
tynų) Amerikos kunigai ir 
vyskupai. Bet atrodo, kad 
ir juose auga nerimas dėl 
tų kraštų ateities.

Tokį supratimą galima 
susidaryti ‘iš pranciškonų 
“Darbininko” (liepos 17 d.) 
trumpo pasisakymo* Laik
raštis sako:

Lotynų Amerikos vyskupų 
taryba liepos 16 paskelbė lai
šką socialiniais klausimais. 
Pažymėjo, kad “techninės pa
žangos stoka, oligarchinės 
klasės ir užsienio didysis biz
nis blokuoja būtinas refor
mas :”

Esą aukštos techninės pa
žangoj kraštai superka lotynų 
Amerikos kraštų žaliavą pigia 
kaina ir grąžina gaminius la
bai aukštom kainom.

“Esą “privilegijuotos gru
pės” sudaro 2-3 proc. gyven
tojų”. Ir ši mažuma 
didžiąją pajamų dalį, 
telkia savo rankose 
pramonės šaltinius, o
sios masės turi mažiausias pa-

jamas ir yra nuolatinėje ne
darbo grėsmėje”.

Lotynų Amerikos pajamų 
Kas ką rašo 
vidurkis metam 300 dol. Tai 
trečdalis Europos vidurkio ir 
septintadalis Amerikos vidur
kio.

Atmainos turinčios būti. Pa
sirinkimas tegali būti, kokiu 
būdu tos atmainos ateis: tai
kiu keliu, ar smurtu.

Iš papratimo “Darbinin
kas” smurtu vadina sociali
nę revoliuciją. Jau jeigu ir 
vyskupai kalba apie gali
mybę revoliucijos, tai gali
ma įsivaizduoti, kokio je pa
dėtyje yra atsidūręs Loty
nų Amerikos kapitalizmas.

gauna 
Ji su- 
žemes, I 
didžio-

LDS 18-to Seimo rezoliucija 
organizaciniais reikalais

;inio Biuro sutikimas vykti į Čė- 
vaizdingiausiai įrodo du daly- 

biniai komunistai numato didelį 
■e pavojų, ir antrą, kad jie deda 
padėti čekoslovakams šią krizę

o jo Seimo 
aptarėme

judėjimu. Įvairios sąlygos 
apsprendžia ir kai kurM 
nuomonių skirtumą atskfį 
rais atvejais, tačiau buržu-^ 
azinė propaganda jį sava
naudiškai išpučia. Reikia 
žvelgti į reikalą optimistiš
kiau, nes, kaip rodo gyveni
mas, didžioji komunistų par
tijų dauguma yra vieninga 
pagrindiniais klaus i m a i s. 
Na, o ateitis, gyvenimas 
padės ir klystantiems su
rasti teisingą kelią.

Rugpiūčio mėn. pradžioje 
Londone atsidaro didelė ta
rybinė paroda. Joje bus ir 
atskiras Lietuvos skyrius. 
Ta proga vyks nemaža mu
su turistų specialistų.

Siunčiu geriausius linkė
jimus visam “Laisvės” ko
lektyvui.

Ir štai jau praėjo du mė- . 
nėšiai, mes išlydime draugę ; 
Ievą -į namus. Per tą laiką : 
būta daug svarbių, reikš
mingų įvykių, apie kuriuos, ; 
be abejo, žinote iš spaudos.

Per tuos du mėnesius mes j 
stengėmės padėti mūsų 
viešniai ne tik tinkamai : 
atlikti savo garbingą, nors 
ir skaudžią misiją, bet ir 
sudaryti galimybę kuo dau
giau susipažinti su mūsų 
gyvenimu, kuo daugiau pa
matyti, susitikti su įvairiais 
žmonėmis, na, žinoma, taip 
pat pailsėti > po sunkių per
gyvenimų. Rojaus Mizaros 
laidotuvės buvo, iš tikro, la
bai įspūdingas, jaudinantis 
įvykis, dar kartą pagerbęs 
didžiuliu'' Tūsų visų, pažan
giųjų lietuvių-emigran tų 
nuopelnus kovoje už darbo 
žmonių išsivadavimą, dar 
kartą parodęs mūsų gilią 
meilę rašytojui-kovot o j u i. 
Amžinojo poilsio vieta R. 
Mizarai yra nepaprasto 
grožio Dzūkijos kampelis. 
Ji yra nuolatos lankoma 
turistų, moksleivių, gražiai 
prižiūrima.

Apie mėnesį laiko vie
šėjo pas mus Leonas Joni
kas.

Užsienio lietuvių, atvyku
sių turistais, turime iš įvai
rių kraštų — iš JAV, Kana
dos, Brazilijos, Argentinos 
ir kitur. Stengiamės, kad 
jie galėtų geriau susipažin
ti su gimtuoju kraštu, pa
dedame.

Ir šie metai yra mūsų 
naujų laimėjimų, žengimo į 
priekį metai.

Mūsų laukuose bręsta 
gražus: derlius, nors vieto
mis nepalankūs t orai šiek 
tiek nuostolių ir padąre.,?e-> 
mes ūkis, valstiečio buitis 
ir kultūra nuolatos tvirtėja. 
O ir pramonė džiugina nau
jais laimėjimais. Paleista 
dar viena galinga turbina 
Elektrėnuose. Po ilgų ięš- 
kojimų geologai pasiekė sa
vo: ištryško stambūs lietu
viškos naftos šaltiniai. Ke
letą dienų ir aš vietoje su
sipažinau su tolesnėmis 
naftos ieškojimo perspek
tyvomis. Naftos sudėtis 
labai aukštos kokybės. Jei 
iš tiesų dideli klodai bus 
surasti, tai Tarybų Lietu
vos svoris visos Tarybų Są
jungos ekonominiame gyve
nime dar labiau pakils.

Kultūriniame gyvenime 
įspūdingu įvykiu tapo tarp
respublikinė studentų dai
nų ir šokių šventė. Iš kon
certo Montrealyje “A. S. 
Puškino” laivu grįžo mūsų 
muzikantai. Visi labai pa
tenkinti, atlikę gražų dar
bą. Netrukus bus paskelb
ti nauji, šiemetiniai Res
publikinės premijos laurea
tai.

Žinoma, užtenka mums 
rūpesčių, sunkumų, kurių 
mes neslepiame, bet prieš 

' kuriuos kovojame. Gyveni
mas nėra tiesiaeigis, jame 

’ atsiranda ir nelauktų prob- 
' lemų, posūkių. Tas pats yra 
' su tarptautiniu darbininkų 

judėjimu: įvairios sąlygos 
bei įtakos sukelia gyveni
miškų problemų. Neseniai 
svečiavomės pas danų ko
munistus. Mūsų pokalbiai 
buvo labai draugiški, atviri, 
principingi. Reikia pasaky
ti, jog tarp mūsų pasitaikė 
ir nuomonių įvairumo. Ta
čiau mus jungė vienas ben
dras klasinės kovos rūpes
tis, ir todėl mes pabrėžė
me mūsų idėjinės vienybės 
reikšmę. Panašiai yra su 
tarptautiniu komunistiniu atsargos.

1968 m. liepos 16 d. 
Vilnius

t
“TEISINGUMAS” JO 
PANOSĖJE

Chicagos miesto majoras 
Richard Daley išleido pro
klamaciją, kurioje jis pa
skelbė “pavergtų tautų sa
vaitę Chicago j e”. Joje jis 
yra suminėjęs daugiau kaip 
tuziną tautų, kurios esan
čios “komunizmo paverg
tos” ir kurias jis norėtų 
išvaduoti”.

Pono majoro proklamaci
joje įdomiausia vieta yra 
ta, kurioje jis sako: “Ka
dangi Chicaga, kaip ir visa 
Amerika, nori visam pa
sauliui tokios laisvės ir tei
singumo, kokį ji pati turi” 
ir t.t. Netenka nė kalbėti, 
kad Mr. Daley šį pareiški
mą padarė nėatsiklausęs 
Chicagos negrų nuomonės 
apie jos laisvę ir teisingu
mą. Jie jam būtų pasakę: 
Ponas . nįąjorę, geriau jaiį 
nekalbėtum apie teisingu
mą. Jeigu visas pasaulis 
teturėtų tiek teisingumo, 
kokį mes turime Chicagoje, 
tai jis būtų baisiai netei
singas. Tik pasižiūrėkite į 
mūsų skurdą! Kaip jūs ne
turite gėdos kalbėti apie 
laisvę ir teisingumą!

Brangūs tautiečiai,
Naudojuos proga, 

draugė Ievutė grįžta, ir 
siunčiu Jums šį laiškutį bei 
karštus sveikinimus.

Per spaudą, turistus, grį
žusius iš svečių, sužinau, 
kad Jūs ten gyvuojate po 
senovei, jeigu neskaityti 
skubaus ir prieštaringo 
Amerikos gyvenimo faktų, 
kurie vienokiu ar kitokįu 
būdu veikia įprastą gyve
nimo vagą.

Parvažiavusi Ievutė pa
pasakos Jums mūsų naujie
nas, •

Labai dėkoju už “šviesos” 
pirmąjį . numerį. Lauksiu 
daugiau. Su malonumu per
skaičiau “Klesti Nemuno 
kraštas” kųygą ir .pasidė
jau arčiau prie rankos, k^l 
dąngį joje daug, nąujų, įdo
maus. . . ( 1

Gaunu nemažai laiškų iš 
savo pažįstamų Niujorke ir 
iš kitų miestų.

Labai malonu, kai tave 
pasiekia naujos žinios apie 
Jus.

Lauksiu naujienų.
Jus mylinti Leokadija.
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kad

mą organizaciniai ir padi
dinti' narių "skaičiumi:

1. Reikia dėti pastangas 
gauti į kuopų1 vadovybę 
jaunesnio amžiaus (čiagi- 
mius) narius. O jų yra ne
mažai (jauguthoje LDS kuo
pų. KŪopų^enesnieji vei
kėjai turėtą nurodyti jau
nesnio amžiaus nariams, 
kad tik su jų pagalba mes 
galėtume organiaciniai ir 
narių skaičiumi sustiprinti 
LDS, kad tilę jaunesnio am
žiaus nariams įėjus į kuopų 
vadovybę, į veiklą kuopose 
mūsų Susivienijimas galė
tų geriau ir plačiau veikti 
kultūros ir apšvietos sri
tyje.

2. Didesniuose LDS kuo
pų centruose sušaukti pla
čius LDS jaunesnio am
žiaus narių susirinkimus - 
pasitarimus organizaciniais 
LDS reikalais.

3. Dėti pastangas suda
ryti iš jaunesnio amžiaus 
narių platų veiklos komite
tą, į kurį įeitų jaunesnio 
amžiaus veikėjai iš dides
niųjų LDS, kuopų centrų.

4 Visose LDS kuopose 
dėti pastangas suruošti tris 
ar keturis susirinkimus per 
metus su kokiu nors paįvai
rinimu, su vaišėmis; pada
ryti įdomius, socialio, drau
giško pobūdžio susirinki
mus.

5. Visi LDS nariai turė
tų dėti pastangas dalyvauti 
savo kuopų susirinkimuo
se.

6. Kiekvienas LDS narys 
turėtų nepamiršti pakalbin
ti dar neprigulinčius prie 
LDS, kad įsirašytų 
įrašytų savo. vaikus 
anūkus į LDS.

Mes raginame visus 
veikėjus, visus narius 
buotis, kad pravesti gyveni- 
man šio mūsų seimo pasi- 
■brėžimus sustiprinti LDS

Mes, LDS 18-t 
delegatai; plačiai 
svarbias mūsų i Susivieniji
mo organiacini ils klausi
as- .

Iš LDS centro sekreto
riaus ir kitų Centro Valdy
bos narių pateiktų raportų 
mes. sužinojome, jog bend
rai mūsą Susivienijimas tu
ri stiprų finansinį pagrin
dą. Ir tas labai svarbu. Ne 
tik mums dabar r i 
pintis finansiniu 
bet LDS dabartiniu laiku 
suteikia nemažai lengvatų 
savo nariams, kaip tai, kas
met duoda dividendus, mo
ka ant 30 procentų didesnę 
pašalpą, suteikia paramą 
LDS kuopoms, primokant 
kuopų finansų sekretoriams 
po 50 centų nuo nario į me
tus už darbą kuopose.

Turėdamas stiprų finan
sinį pagrindą, mūsų Susi
vienijimas dar gali ilgai gy
vuoti. Bet kad LDS galėtų 
dar per daugelį metų gy
vuoti ir plačiai veikti fra- 
ternalėje dirvoje, tai mes 
turime žymiai pagerinti 
LDS organizacinę padėtį. 
Mes visi, visi LDS nariai, 
turime pasirūpinti, turime 
pasidarbuoti, kad organia
ciniai ir bendrai narių skai
čiumi sustiprinti LDS kuo
pas.

Bendrai pastaruoju metu 
LDS kuopų veikla silpna. Iš 
118 kuopų tik 26 kuopos 
dalyvavo naujų narių įrašy
mo vajuje. Tik 45 kuopos 
dalyvavo LDS Centro* Val
dybos rinkimuose. Tas pa
rodo, jog didelė dauguma 
LDS kuopų net prie tokių 
svarbių organizacinių dar
bų neprisideda. Neturėtų 
taip būti.

Mes turime ir galime pa
gerinti LDS kuopų organi
zacinę padėtį, pagerinti 
kuopų veiklą.

Mes manome, jog sekamų 
būdu galėtume žymiai su? orgaizaciniai. 
stiprinti mūšų Susivieniji- I”

jog bend-

ereikia rū- 
klausimu,

Įvairiose paralelėse
Pirmieji lietuvių muzikų 

ir atlikėjų žingsniai pasau
linėje arenoje buvo kuklūs- 
Juos žengė jaunimas tarp- 
t a u t iniuose festivaliuose.

Pirmoji Tarybų Lietuvos 
kregždė užsienyje buvo so- 
listasA. Lietuvninkas. Greit 
juo pasekė ir kiti — A. Kro- 
gerto . vadovaujamas Vil
niaus jaunimo choras, liau
dies instrumentų g r upė, 
birbynin inkų ansamblis,, 
tuo metu dar konservatori
jos studentas V. Noreika, 
nusipelniusio artisto A. Ta
mošaičio liaudies instru
mentų ansamblis.

Palaipsniui plėtėsi ir vo
kalistų koncertinių išvykų 
geografija. Užsienyj skam
bėjo dainininkų J. Stasiūno, 
EI. Saulevičiūtės, V. Norei
kos, E, Kaniavos, V. Dau
noro, I. Žukaitės, V. Adam- 
kevičiaus ir kitų balsai.

Ansambliai “Lietuva” ir 
“Jaunystė”, mūsų tautinius 
šokius nuvežė net už vande
nyno. Ten grojo ir Valsty
binis styginis kvartetas, ku- . 
ris šiuo metu koncertuoja 
Suomijoje.

Po užsienį su koncertais 
keliavo b i rbynininkai A. 
Tamošaitis ir P. Budrius, 
vargonininkas L. Digrys ir 
pianistė EI. Elinaitė. Profe
sionalų atlikėjų' pavyzdžiu 
seka ir saviveiklininkai.

Kalba ir rodo
Aparatas gana panašus 

į magnetofoną, skirtumas 
tik tas, kad neįprastai plati 
(25 mm.) juosta, o ant jos 
kartu su garsu įrašomas ir 
vaizdas. Tai pirmasis TSRS 
mažaformati n i s videomag- 
netofonas “Malachitas”, 
skirtas televizijos laidų įra
šams. Jį sukūrė VisasąjuiN 
ginis televizijos mokslinio 
tyrimo institutas.

Vieno įrašo laikas —• 40 
min. Jį galima tuoj pat pa
kartoti televizoriaus ekrane.

“Marachitas” labai paran
kus kino filmų gaminto
jams. Statant filmą, kartais 
tenka tą patį epizodą, perf ii- 
muoti dešimtis kartų. O 
“Malachitu” įrašytą epizo
dą režisierius galės čia pat 
peržiūrėti, pataisyti artistų 
vaidybą, aplinką, apšvieti
mą, aparatų darbą.

Aparatas tinka taip pat 
sportininkų treniruočių ar
ba medicinos operacijų ana
lizei. Daug džiaugsmo jis 
suteiks ir poliarinių sričių 
tyrinėtojams.

metodą pradėjo tirti prieš 
12 metų. Bandymais nusta
tyta, kad mokiniai per pa
moką gali įsisavinti net iki 
500 žodžių!

Naujasis metodas buvo 
išbandytas, dėstant mate
matiką, fiziką, chemiją, bio
logiją. Gauti geri rezulta
tai. Speciali vyriausybine 
komisija patvirtino G. Lo- 
zanovo išvadas. Dabar “suę 
gestopedijai” tirti suorgani-

ymo zuotas specialus centras.

bul-

Hipnozė be hipnozės
Naują užsienio kalbų mo

kymosi metodą pasiūlė 
garų gydytojas-psichiatras
G. Lozanovas. Mokiniai pa
mokų metu esti visiškai at
palaiduoti, tarytum p o il
siau j a. O mokytojas pagal 
tam tikrą intonacinę skalę 
kartoja nežinomus žodžius 
ir sakinius.

Lozanovas šį mok

arba 
bei

LDS 
dar-

Rezoliucijų Komisija

Azovo jūros gręžimai
Iš pirmųjų Azovo jūros 

gręžinių matyti, kad pietvą^ 
karinėje ir šiaurinėje jos 
dalyje susikaupusios šimtų, 
milijonų tonų geležies rūdos 
o fan vcrnc "

........... ............................tunwriwtrirwii—aau—
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O. K APŠĖ

I NAUJI} GYVENIMĄ
(T 1Oi y c\ 4-i 1 r _   j _ . • _ 1 iy Nieko geresnio ši sodyba nematė, tik 

laidotuves ir laidotuves. Pirmiausia tė
vo, paskui jaunesnio sūnaus, o pereitą 
žiemą mirė—tiesiog sušalo gilėdama ne
kūrentame kambaryje—ir ipotina. Ne
buvo prie jos nei švelnių ran
rios širdies: slaugė ją du Vyriausi sū
nūs, užkietėję senberniai, nss vyresnia
jam jau buvo penkiasdešimt penkeri 
metai.

Į kolūkį Domas Viršelis įstojo kaime 
Visuomeniniam turtui in- 

sį vežimą ir

<ų, nei jaut-

paskutinis.
vestoriaus teatidavė suklypn 
neblogą ąžuolinį volą.

Pats per metus šiaip taip suburdavo 
keliasdešimt darbadienių, bet tik dėl to, 
kad nenubrauktų arų ir ne iktų be bul
vių. Gauti rubliai būdavė pakeičiami 

' duonos kepaliukais, o iš vieno kito cent
nerio rugių išsunkdavo besj: 
mėlio ir juo “pagerindavo

Kaimynai žinojo, kad Do 
neateina, ir jeigu rasdavo bevalgant — 

^kviesdavo prie stalo ir jį;
tuojau ant stalo atsirasd

alvio skysti- 
? savo buitį, 
nas tuščiom

jeigu ne — 
hvo naminė, 

kvepianti duona ir kumpio, skilandžio ar 
lašinių gabalas, o Domas statydavo I

Užtempęs paskutinį ir trinktelėjęs ša
ke į drangą, rankove nusibraukė pra
kaitu paplukusį veidą. Paskui sugrie
bė vadžias ir riktelėjęs:

“Bobos greičiau” — stačias išdardėjo 
iš kluono.

Įkandin įvažiavo šiekšto vežimas ir 
pėdų padavėja Verutė 31-rių metų mer
gina, gana vikriai, įsikibusi stulpo nuo 
vežimo užšoko ant prunto. Pėdai vėl 
pradėjo kalbėti pašnibždoms: “Paduok, 
paimk, paduok, paimk...”

Domas atsisėdo ant pavartės, pasmau
kė kepurę ant pakaušio ir, užvertęs 
galvą, lyg nenoromis pasižiūrėjo, kaip 
mikliai ant šalinės pėdus, kaip sviedinu
kus, gaudo Verutė.

Verutei jis mielai padėtų, bet kad ne
šaukia. Net nepasižiūri į jo pusę, 
mato jo ir šiekštas, su kuriuo prieš 
valandų gėrė.

—Niekam aš čia nereikalingas, 4" Pa
sakė pats sau. Primerkęs akis žv 
rėjo į saulę, kuri aštriu blizgesiu 
tino pro kraštą debesio, ir iškiūtino 
sodybos link.

reikia turėti. 1
—Iš ko tu padarysi tą pastogę, kad 

pliks kaip tilvikas. Jau geriau eik pas 
Daunienę užkuriom Ten gatavas na
mas ir karvė. Jai tik vyro, gaspado- 
riaus reikia, supranti? Kas, kad du 
vaikai. Dar geriau.

—Jeigu jai reikia tik vyro, tai man 
tik žmonos. Namą ir karvę, kad norėsiu, 
aš galiu turėti savo.

—Dar gali ir vail$ų, — palinkdamas 
Domo pusėn pridėjo šiekštas.

Viršelis šviesiai šyptelėjo.
(Bus daugiau)

PRIE VULKANO KRATERIO
Vulkano krateryje verda lava,
Kaitri, skysta, liepsninga masė,
Pliūptelt per viršų, išsiliet gatava,

Pavirst į srautą grasų,—
Bežiūrint šiurpas užima dvasią.

Ką reiškia Žemės plonytė pluta, 
Lavą aptraukęs sukrešėjęs kiautas; 
Sutirptų iškart visa planeta,

Jei išsiveržtų jos gelmių srautas, 
Sučirkštų žmonija lyg pelėsių skiautės.

3 pnsiu

Ne- 
porą

Igte- 
kai- 

savo

bonka.
—Sėsk, Domai, užkąsim 

šeimininkas.
—Tai dar “mažiuko” reik 

vo šis, ir sutarta.
Taip jie prasėdėdavo vai 

nors lauke ir rugiai byra, 
kritikuojant kolūkio valdyba ir kolūkie
tiška tvarka, niekada nepą

Vieną dieną, pačiame 
įkaršty, suplūkęs brigadini: 
šiekštos troba ir. pamatęs 
įkaitusius vyriškius, su apmaudu išdro- v — ze:

— Gėdos.
kad debesis ateina? Prie 
visai žmonių nėra. Sulis, 

šiekštas, nieko nelaukęs.
stales, tačiau Domas gaidžio drąsa at
šovė :

—AŠ duonos nekensiu. Tegul lyja.
— Mesk. Domai, kartą 

direst per darbymetį— drau 
jo brigadininkas, 
imtiems trukdai.

— Ir kam man dirbti? b ei pati, nei 
vaikai. Man vienam užtenka — nudai
nuodamas paskutini žodį, Domas moste
lėjo ranka ir išdidžiai ate 
Paskui pripildė dvi šimtas rames stikli
naites ir vieną, garsiai kauštelėdamas į 
stalą, pastatė prieš brigad

— Še. Išgerkim geriau.
— Ne — griežtai nukirto brigadinin

kas.
— Tai Ivg jau visai negeri?
— šiandien ne. Karšta ip...
— O aš gėriau ir gersiu, 

vaikai — ir nė nemirktelėjjęs maktelėjo 
ligi dugno.

—pradėdavo

ia,—pridėda-

andas kelias, 
Kalbu, be-

itrūkdavo.

Taip praslinko trys ar keturi metai, 
per kuriuos “Aušros”- kolūky daug kas 
pasikeitė: išaugo naujos fermos, pradėta 
planuoti ir gyvenvietė.

Pereitą žiemą pasimirė ir vyrės 
Domo brolis Andrius. Pasiliko Vi 
vienas.

Sodyba po laidotuvių, kaip iššluota: 
nei grūdu saujelės, nei kokio gyvulio.

;nysis 
ršelis
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rugiapiu e.^Senas katinas ir tas po laidotuvių kžkur 
■\ as lv!p JWišsidangino. Domas paliūdėjo, p^slan-

U uzs.a e’ie kiojo kelias savaites no kampus, o pas-

vyrai, neturite. Nematot, 
mgiu vežimo 
O toki sausi, 
pakilo iš už-

tas štukas 
giškai šnekė

li? pa ;s nedirbi ir

ilošė į siena.

Įninką.

Nei pati, nei

— Pačia jau senai reikėjo turėti
— Taigi turėti, kad neina.
— Eis kaip reiks. Šį rudenį aš 

vistiek apvesdinsiu.
—Vai su kuo?
— Su ožka.
“Imtų jis ir ožką, kad tik būt turtin

ga. o ne tokią pačią, kuri 
Storiu tenoru uždainavo 
ir'trinktelėjęs durimis išskubėjo į kie
mą. kur jau stovėjo su 
šiekštas ir laukė.

Parymojo, parymojo vi 
mas ant stalo paskui pasiž 
gą į kiemą lyg norėdamas 
matyti ta šleivakoji (taip 
brigadininką), kuris šian 
jiems visą reikalą, piktai 
vidurį aslos ir sunkiais žingsniais išslin
ko iš trobos. Pastovėjęs kieme trūkte
lėjo kepure ant akių ir nužingsniavo ke
leliu tiesiai i Valiuko klu 
kraunami žiemkenčiai.

— Greičiau, jūs, ten!— 
mas nuo dugninės paskutinį pėdą. Ge
das dešimtos klasės vyras 
ir pėdai puola atgal. M 
šiekštas su vežimu laukis

—Jau?— pasigirdo iš 
bęs balsas.

— Į patvorį tą “šiekštą 
palėpės Jonukas ir keletns balsų sukle- 
geno pačioje pakreigėje.

Taigi girdėjote, ką brigad 
sakė? “Rugiai šiandien turi būti 
ti,” — tvirtai užakcentavo Gedas meš- 
ke^odamas su šake pėdus iš po vežimo.

tave

išmintinga”— 
brigadininkas

sake rankoje

lenas sau Do- 
ūrėjo pro lan- 

; dar kartą pa- 
Domas vadino 
dien sugadino 
nusisniovė į

oną, kur buvo

šaukė, lupda-

. — Nespėjate 
atot, kad' jau

aukštai nuste-

— sucypė iš

brigadininkas
1 suvež

pas- 
ti sa- 
ryžęs 
kibo

MŪSŲ MOTULEI
(Liudai Stundytei, a. a.) 

Ir mes turėjom motinėlę, 
Malonią, gerą, gaila jos, 
Dėl mūsų ji kas rytą kėlė, 
Mokyklon leido prie aušros.

Kaip gera būti prie tėvelių 
Ir jausti rūpesčius globos, 
Mažiau matyti tų vargelių 
Prie motinėlės mylimos.

Atleisk, motule, negalėjom, 
Paguosti skaudančios širdies, 
Vaistų brangių mes neturėjom 
Tau nuo ligos ir nuo mirties.

Bet gyveni mūs atmintyje, 
O tavo vardas mūs sieloj, 
Žieduos pavasario prigijai,

, Knygoj aprašom ir dainoj. 
Ilgai gyvendamas pasaulyj 
Geresnio nieko neradau, 
Nors ir šiandieną šviečia saulė, 
Brangios motinėlės nematau.

Ilsėk ramybėj, ant kapelio 
Visad gėlelės pražydės;
Tau, motinėle, ši dainelė 
Dėl atminimo ir garbės.

Vikt. Tatarėlis

'«3

Šiurpi, klaiki, stichijų jėga!
Harmoija, dėsniai, idėjos—tik juokas!
Atsitiktinumas mažytis ir—pliupt!—

Nieko nėra! Didžiuokis [staiga
Savo išmintimi lyg pelėdakis apuokas!

Bet priešais saulę šlaito šone, 
Spindėdamos spalvom maloniai, 

Žydi gėlės, tvaska...
Bitutės krauna saldų peną,— 
Jos geometriją išmano...

Kokie koriai iš vaško!

Žemiau kiek—miestas lavos klony 
Žėruoja rūmais, bokštais, boniom, 

Dėsnių daug supratęs;
Iš jo padangių okeanan 
akėtos kildamos skardena

Ištirti gelmių visatos.

ti lavos kamuolių tokių juk milijonai 
Centilijonų masėm erdvėj

skrieja, verda.

Tai gal civilizacijos, 
suradę vietą vėsią,

Nesudega nuo lavos srauto 
lyg pelėsiai?!
J. Šimonis

kui, nežinia, ar norėdamas pamirš 
vo sunkią dalią, ar iš tikrų jų pasi 
kreipti savo gyvenimą nauja vaga, 
į darbą.

Ankstyvi pavasario rytmečiai su vie
versėliu smuikavimais, gandrų taršky
nėmis ir prie upelio esančios vandens 
paukščių—ančių bei žąsų—fermos dūdų 
orkestras nedavė miegoti.

Atsikelia Domas ir žiūri į prie vieš
kelio išsistačiusios naujos gyvenvietės 
raudonus stogus; žiūri, kaip moterys su 
kibirais skuba i fermą, kaip vienur, ki
tur vyrai niūksi arklius, o toli, toli, kol
ūkio galulaukėje, vis dar nenutyla trak
toriaus dundėjimas, kuris ir vakar va
kare, monotoniškai pupsėdamas r 
taip giliai įmigti, kad ir geliamo 
.ties visą naktį nejuto.
'° Pasižiūri Domas j savo sodybą 
leidžia galvą: klėtelės stogas skylėtas, 
pašiūrė prie jos — vieni griaučiai, 
kia sutūpus, per vidurį įlinkus ir 
panaši į kupranugarį. Buvusios ;
čios kaminas nugriuvęs, langai lentga
liais užkalti. Anksčiau ten Domo mo
tulė vištas laikydavo. Mostelėjo ranka,

adė j o 
dan-

ir nu-

Pir- 
visai 

sekly-

pagalįpaspyrė po kojų pasipainiojusį 
ir per minkšto akėjimo kalnelį patraukė 
pas šiekštą.

Šį kartą jau be pūpsančios ki 
bonkos.

Šiekštą rado betaisantį darže tvorą, 
nes lysvės jau buvo sukastos ir nenuora
mos vištos kiekvienu atveju buvo pasi
ryžę jhs pulti.

—Tai tveri,—užšneko Domas.
—Tveriu. Tos rupūžės, kaip 

kokios. Paleidi tai... Gerai tau 
nelaikai, tai nei tvorų nereikia,—nepa
keldamas galvos ir skubiai smailindamas 
kuolą šnekėjo šiekštas.—Palaiky 
pūtį.

Šiekštas įsmeigė kuolą į žemę, 
lis apkabino jį dešine ranka, prirėmė ko
ja ir medinė šlėga keletą kartų 
binusi žemę suvarė į ją. trečdalį

—Kam taip giliai? 
trauksi.

—O kam traukti?
—Į ūlyčią vis tiek eisim.
Šiekštas nustebo ir klausiamai pasi

žiūrėjo į Domą.
—Man jau vis tiek reiks. Pirkia bai

gia sugriūti.
O iš ko ją taisyti? Sakau, 

pas pirmininką...
•—Tai tu rimtai?
—O kaip gi? Šunes pro pamatus ga

li įlysti. Nusibodo.
—Vesk. Turėsi darbininkę, išdirbsite 

normas ir arų gausi dvigubai daugiau.
—Į šitą laužą nevesiu, — kategoriškai 

atkirto Domas,—mostelėjęs galva savo 
sodybos pusėn. — Reikia pastogę kaip

senėje

smalos 
: vištų

k tru-

Virše-

sudre- 
kuolo. 

Kai reikš, neiš-

reikėtų

Įžymusis sukilėlių vadas
A. Mackevičiaus 140-ąsias gimimo metines minint
Antanas Mackevičius bu

vo vienas iš žymiųjų 1863 
m. sukilimo Lietuvoje orga
nizatorių ir vadų. Tas su
kilimas — tai carinės Ru
sijos pavergtą, tautų kova

A. Mackevičius 
dėl savo nacionalinio bei 
cialinio - ekonominio išsiva
davimo. Lietuviai, lenkai, 
baltarusiai bei ukrainiečiai 
sukilo bendrai /kovai prieš 
carizmą. Juos palaikė pro
gresyvioji Rusijos visuome
nė. Rusų revoliuciniai de
mokratai, Gercenas, Oga- 
riovas, Černyševskis ir kiti 
idėjiškai paruošė 1963 m. 
sukilimą.

A. Mackevičius gimė 1828 
m. birželio 14 d. Raseinių 
apskrities Morkų kaime. Jo 
tėvai — neturtingi bajorai. 
Kai sulaukusį 12 metų An
taną tėvas norėjo atiduoti 
mokytis kalvio amato, mo
tinai ir pačiam Antanui 
prašant, pavyko jį įtikinti, 
kad leistų mokytis į Vilnių. 
Pėsčias jaunuolis pasiekė 
Vilnių ir prisiglaudė vie
nuolyne. Už įvairius pa
tarnavimus jis gaudavo iš
laikymą.

Po šešerių metų, baigęs 
vidurinį mokslą, pusiau pės
čias, pusiau vandens keliais 
pasiekė Kijevą, kur įstojo į 
universitetą. Studijavo 
dvejus metus. Aktyviai da
lyvavo studentų visuome
ninėje veikloje, susipažino 
su to laiko progresyviomis 
idėjomis.

Jis priėjo išvados, kad, 
norint būt naudingu savo 
kraštui, reikia betarpiškai

so-

turėti ryšį su jo liaudimi. 
Todėl Mackevičius nuspren
dė tapti kunigu ir įstojo į 
Varnių kunigų seminariją, 
kurios rektoriumi tuo me
tu buvo M. Valančius.

Baigęs mokslus, A. Mac
kevičius 3 metus buvo vi
karu Krekenavoje ir 9 me
tus filialistu Paberžėje, Pa
nevėžio apskrityje. Per tą 
laikotarpį Mackevičius dir
bo didelį švietėjišką darbą, 
giliai domėjosi darbo žmo
nių vargais ir rūpesčiais.

Carizmas—viso blogio 
šaltinis

1861 m. caro manifestą 
dėl baudžiavos panaikinimo 
A. Mackevičius teisingai 
įvertino, kaip liaudies api
plėšimą, niekšingą išnaudo
tojų apgaulę. Yra išlikę do
kumentų, kuriuose A. Mac
kevičius pats apibūdina sa
vo veiklą. “Aš nuolat va
žinėju,” — sakė jis. — “Jei 
sutikdavau valstietį ar ki
tą žmogų iš mokestinio luo
mo, mano pirmuoju rūpes
čiu buvo išklausinėti apie jų 
gyvenimą. Kalbėdamas aš 
duodavau suprasti, kad jo 
nelaimių priežastis yra ca
rinė valdžia ir kad ateis lai
kas, kai sukilusi liaudis iš-

Apie saro propagandą 
liaudyje jis dar sakė: “Aš 
stengiausi lankytis liaudies 
susirinkimuose, krikštyno
se, vestuvėse, laidotuvėse. 
Tai buvo mano propagan
dos vietos. Kadangi aš tai 
dariau vardan tiesos, tai 
žmonės man tikėjo, tuo la
biau, kad carinė policija ir 
administracija engė liau
dį.”

Savo revoliucinę veiklą 
jis aiškino: “Ar aš galė
jau žiūrėti ir nelaukti atei
ties, kurią aš mačiau revo
liucijoje?”

Kaip oratorius
Kokią didelę įtaką A. 

Mackevičius turėjo visuo
menei, labai vaizdingai ap-

Lietuvos eksponatai 
Budapešto parodai
Vilniuje viešėjo vengrų 

dailininkai, Vengrijos dai
lės fondo sistemos darbuo
tojai. Viešnagės tikslas — 
susipažinti su Tarybų 
Lietuvos taikomąja daile, 
atrinkti eksponatus dai
lės darbų parodai - par
davimui, kurią numato- • 
ma surengti Budapešte šių 
metų pabaigoje ar ateinan
čių metų pradžioje.

—Kolegos lietuviai paro
dė mums tiek daug ir tokių 
meistriškų, darbų,— pareiš
kė vyriausiasis Vengrijos 
taikomosios dailės lektorius, 
taikomosios dailės meno ta
rybos prezidentas profeso
rius G. Domantovskis, — 
— jog kilo noras supa
žindinti savo tėvynainius su 
Lietuvos taikomąja daile ir 
liaudies menu atskiroje 
parodoje. Grįžę pasistengsi
me, kad tokia paroda būtų 
atidaryta ir kad bendradar
biavimas su jūsų dailinin
kais taptų pastoviu.

Susižavėjęs prof. G. Do
mantovskis kalbėjo apie lie
tuvišką vitražą, kuris nusi
pelnė “pavydėtino tarptau
tinio pripažinimo,” apie 
tekstilininkų darbus, ypač 
“unikalius gobelenus.”

Svečiai susitiko su Lietu
vos dailės fondo darbuoto
jais, lankėsi “Dailės” kom- 
binautuose, susipažino su 
Vilniumi.rašo R. Švoinickis, tuo laiku 

mokęsis Vilniuje: “Girdė
jau jo kalbą bažnyčioje 
prieš sukilimą. Mackevičius 
pradėjo kalbėti tyliai ir lė
tai prieš valdžią bei apie 
būtinumą ruoštis ginkluo
tam sukilimui. Palaipsniui 
jo balsas stiprėjo, skruos
tai ėmė degti, akys svaidė 
žaibus; visi žmonės klausė 
su tokiu susikaupimu, kad 
buvo girdėti musės zvimbi
mas bažnyčioje; visi žmonės 
buvo paveikti, ir nieko nuo
stabaus, kad Mackevičius 
įtraukė į sukilimą visus 
apylinkės valstiečius.”

Sukilėlių gretose
1863 m. kovo pradžioje, 

pasakęs atitinkamą pa
mokslą Paberžės bažnyčioje, 
Mackevičius įsijungė į suki
lėlių eiles. Jo būrys for
mavosi M i e g ė n ų miške, 
Šiaulių apskrities pakrašty
je, kur rinkosi sukilėliai iš i buvo sulaikytas kartu su jį 
Panevėžio, Šiaulių, Kauno lydėjusiais adjutantu ir iž- 
ir Raseinių apskričių.

Kai balandžio pabaigoje 
Z. Sierakauskas pradėjo 
jungti sukilėlių būrius, A. 
Mackevičius įėjo į jo ka
riuomenės sudėtį ir buvo 
paskirtas batalijono vadu; 
gegužės mėnesį dalyvavo 
kautynėse prie Biržų. Sie
rakauską suėmus, Mackevi
čius kartu su I. Leskausku 
kovojo toliau, ragindamas 
liaudį nemesti ginklo.

Mackevičiaus vadovauja
mi būriai dalyvavo 20-yje 
kautynių su caro kariuome
ne. Jų jėgos šaltinis buvo 
glaudus ryšiai su liaudimi, 
kuri ne tik aprūpindavo 
sukilėlius, bet ir perspėda
vo apie gręsiantį pavojų. 
Vilniaus karo apygardos 
vadovybė išleido įsakymą 
ypač akylai stebėti Macke
vičiaus veiksmus, išsklaidy
ti jo būrį, o jį patį stengtis 
paimti gyvą. Tačiau šios 
pastangos buvo nesėkmin
gos.

Suėmimas
Siautėjant Muravjovo te

rorui, rudeniop sukilėlių jė
gos smarkiai sunyko. Mac
kevičius tuo metu buvo pa
skirtas sukilėlių ginkluotų

Kombinuota mašinėlė
TSRS pradedamos gamin

ti kombinuotos elektrinės 
mašinėlės mėsai malti. Į jų 
komplektą įeina prietaisai 
daržovėms piaustyti, sul
tims gaminti ir forminei 
tešlai piaustyti. Pavyzdžiui, 
daržoves ir vaisius galima 
įvairiai supiaustyti, reikalui 
esant, sutrinti. Vienas kilo
gramas faršo pagaminamas 
per 4-6 min.

jėgų organizatoriumi Kau
no gubernijoje ir einančiu 
karinio viršininko pareigas. 
Norėdamas įsitikinti dėl 
galimybių aprūpinti sukilė
lius numatomiems pavasa
rį atnaujinti karo veiks
mams, Mackevičius buvo 
sumanęs asmeniškai susi
tarti su sukilimo vadovybe. 
Pakeliui, prie Nemuno, jis

dininku.
Tardymo metu A. Mac

kevičius pareiškė, jog ėjęs į 
sukilimą sąmoningai ir ži
nojęs, kas jo ląukia nepasi
sekimo atveju. Kai norėda
mi jį palaužti žandarai su
rengė susitikimą su tėvu, 
A.Mackevičius pasakė jam: 
“Dovanok, tėve, bet nekal
tink; dar ne viskas baigta, 
ne viskas prarasta.” Jis 
tikėjo liaudies jėga, pasise
kimo galimybe," ir sakė: 
“Atsiras kitas Mackevičius 
ir, ko aš nepadariau, jis su
gebės užbaigti.”

Bausmė—mirtis!
Karo teismas nuteisė A. 

Mackevičių pakarti. Nuo
sprendis buvo įvykdytas 
1863 m. gruodžio 28 d. Kau
ne, aikštėje prie Ukmergės 
plento (dabar ten yra pa
minklinė lenta).

Išsivadavusi iš socialinės 
priespaudos Lietuvos liaudis 
su gilia meile ir pagarba 
mini vardus tų, kas kovojo 
už jos laisvę. Ir A. Mac
kevičiaus vardas amžiams 
įrašytas į šlovingą liaudies 
kovų istoriją.

O. Maksimaitienė 
Istorijos mokslų kandidatė
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Lietuvos rytojaus miestai- 
šiandienos rūpestis

me- 
pri-

Pokario metai — Lietu
vos pramonės augimo> me
tai. Vien per pastarąjį de
šimtmetį pramonės produk
cija pas mus kasmet viduti
niškai padidėdavo po 13.5%. 
Pastatyta daugiau kaip 100 
naujų fabrikų. Daugelis jų 
—industrijos milžinai (Kau
no dirbtinio pluošto gamyk
la, Kėdainių chemijos kom
binatas, Jonavos azotinių 
trąšų gamykla). Vilniuje 
gyventojų pokario metais 
pagausėjo pusantro karto, 
Kaune — du kartus, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Pane
vėžyje — pustrečio karto. 
Džiaugiamės naujais mies
tais — Naująja Akmene ir 
Elektrėnais.

Vienok pramonės įmonės 
išdėstytos netolygiai, jų ge
ografija gerokai kompli
kuota.

Pirmoji problema
Pirmaisiais pokario 

tais svarbiausia buvo
kelti kraštą iš griuvėsių. 
Pramonės geografija tie
siogiai priklausė nuo prieš
karinės Lietuvos. Todėl 
1945-1955 m. dauguma įmo
nių, kaip taisyklė, koncent
ravosi Vilniuje, Kaune bei 
Klaipėdoje. Nepaisant pa
stangų išdėstyti įmones po 
visą kraštą, 1958 m. šie trys 
miestai gamino apie 66 pro
centus visos mūsų pramo
nės gaminių.

Stengiantis tolygiau iš
dėstyti prainonę, buvo im
tasi žygių sukurti moksliš
kai pagrįsto ir planingo 
jos plėtimo pagrindus. Pra
dėta rūpintis ekonominiais- 
demografiniais ir fiziniais- 
geografiniais tyrimais: rei
kėjo ištirti Lietuvos miestų 
perspektyvas, įvertinti at
skirų vietovių ekonomines ir 
gamtines sąlygas, beje, labai 
nulemiančias miesto augi
mą, numatyti darbo ištek
lių pasiskirstymą ir t. t 
Tokiu būdu buvo kuriama 
moksliškai pagrįsta Lietu
vos miestų vystymo sche

sostinė ilgainiui iš Telšių 
persikels į Plungę. Čia jau 
statoma dirbtinių odų fab
rikas, didinama “Linų au
dinių” fabriko pajėgumas, 
o po metų-dvejų bus pra
dėta statyti kultūrinės-bui- 
tinės paskirties gaminių 
fabrikas. Kapsuke stato
mas baldų fabrikas, numa
toma statyti putliųjų ver
palų fabriką, pieno konser
vų gamyklą ir kt.

Tuo pačiu regiamasi ap
riboti stambiausių respub
likos miestų — Vilniaus ir 
Kauno — augimą.

Kas toliau?
Čia kalbėjau apie Lietu

vos miestus — naujus pra
monės centrus, kurie bus 
pirmiausia plečiami. O ko 
kius kitus miestus numaty
ta plėsti vėliau ? Tai — che
mijos pramonės centrai Jo
nava ir Kėdainiai, o taip 
pat Ukmergė, Švenčionėliai, 
Mažeikiai.

Beje, pridursiu, kad nau
jas miestas T— tai ne tik 
naujos gamyklos, kuriose 
pašaukimą suras didelė 
šiandien dar tebesimokan
čio jaunimo dalis. Naujas 
miestas —tai teatrai, mu
ziejai, koncertų salės, bibli
otekos, iš kurių šviesa sklis 
po plačias apylinkes.'

EAlSVt

Gydytojas grąžina saulę žmogui
Poetas sukuria puikią ly

rinę knygą. Ji sužav 
tytoją. Ir toks lyrikas po
puliarėja liaudyje.

Taip Lietuvoje garsėja ir 
Kauno klinikinės ligoninės 
terapeutas J. Blužas. Jam 
išgydyti žmogų lyg puikią 
knygą parašyti. Kai]) gera 
knyga neturi mirti, 
mirti ir sunkiausia liįa ser-

skai-

neturi

Do- 
itenki-

Penktadienis, Liepos (July) 26, 1968

Kaip tai pasiekti? 
centas J. Blužas nes 
no medicininių žinių pri
taikymu praktikoje 
gydydamas širdininkus, 

Ir štai 
vaini-

Jis

s

r

s

ma.
Pramoniniai centrai

Tyrimų rezultatai paro
dė, kad Lietuvoje raciona
liausia turėti 10 pramonės 
centrų (regionų). 'Atsižvel
giant į tai, jog Vilnius, Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai ir 
Panevėžys jau yra tokie 
centrai, reikėjo parinkti 
dar penkis miestus, kurie 
turėtų ateityje tapti nau
jais stambiais centrais. 
Baigus visus ekonominius, 
geografinius ir kitokius ty
rimus, visų pirma plėstina 
miestais pripažinti Alytų
Jurbarkas, Kapsukas, Ute
na ir Plungė. Čia dabar 
koncentr u o j a m o s nauj(>s 
įmonės.

Šiuo metu labiausiai ple
čiamas Alytus. Čia stat 
mas stambus medvilnė
kombinatas^ buitinių šald y- 
tuvų garnylua, šiais metais 
pradedamjTmėsoš kombina
to statyba. Netrukus bus 
statomas neaustinių medžia
gų fabrikas, vyno daryk'a. 
Alytus tampa stambiu pietų 
Lietuvos pramonės centru; 
gyventojų skaičius per 1966 
ir 1970 metus mieste beve 
patrigubės.

Utenoje jau pradėjo dbr- 
bą didelis trikotažo fabri
kas, ruošiamasi statyti s u- 
vimo-trikotažo fabriką, mė
sos kombinatą. Gyventųjų 
skaičius Utenoje iki 1970 
padidės daugiau kaip 
kartus. .:

Ko gero, ir Žemaitijos

ik

m. 
du

Sostinė stato mokyklas
Nemaža ViĮrpuj«į r rasime 

architektės’ Nijolės Bučiū- 
tės autografų1—naujai sta
tomas Operos teatras, Že
mėtvarkos intstitutas, Bal
dų prekybos namai... O ne
trukus Vilniuje pradedama 
statyti 1400 vietų mokykla, 
kurią taip pat suprojekta
vo ši architektė. Tai —dvi
dešimt septintoji vidurinė 
mokykla, iškilsianti Parti
zanų ir Mindaugo gatvių 
kampe.

Krentantis šios vietovės 
reljefas pareikalavo indi
vidualaus projekto. Numa
toma pastatyti keturių 
aukštų mokomąjį korpusą, 
dirbtuves, dviejų aukštų 
rūmus salėms.

—Juose per du aukštus 
bus įrengtos aktų ir sporto 
salės, valgykla, — pasakoja 
projekto autorė. — Sporto 
salė bus erdvi, 30x18 metrų 
ploto. Paprastai mokykli
nės sporto salės labiau skir
tos treniruotės užsiėmi
mams. Na, o ši salė bus uni
versali. V aržy b ų metu 
dviejų aukštų išilginiai ko
ridoriai, nustūmus į šalį 
pertvaras, taps tribūnomis.

1968-uosius metus gali
ma neperdedant vadinti 
“mokyklų statybų metais” 
Mat, niekad Tarybų Lietu
vos sostinėje dar nebuvo 
statoma to k i o skaičiaus 
švietimo židinių, kaip šie
met.

Kaip papasakojo Vilniaus 
švietimo skyriaus vedėjas 
A. Kazlauskas, iki naujųjų 
mokslo metų turi būti už
baigta 1,300 vietų mokyk
los statyba Mindaugo gat
vėje (30-oji vidurinė). Pra
dėta statyti mokykla ir 
“ateities mieste” — Lazdy
nuose.

Švietimo rūmai iškils ne 
tik naujuose rajonuose. Šie
met numatyta pradėti vi
durinių mokyklų statybas 
■Dzeržinskio (20-ta viduri
nė), o taip pat Filaretų 
(33-čioji) gatvėse.

Antakalnyje, M. K. Čiur
lionio meno mokyklos kai-

rašė disertaciją, 
mokslinio degimo 
kas — jis jau medicinos 
mokslo daktaras.
vasaris, jei sode baltuoja 
žiedų pūga, jei vie 
vyturiuoja, tai gydytojas 
ligonio akyse iškaitydavo: 
“Gal man šis pavasar is pas
kutinis.” Ir čia medikui 
maža susikrimsti. Reikia, 
kad žmogui žydėtų 
daug pavasarių. Ir taip jis 
išgelbėjo šimtus ligonių. 
Taip jo buvę Ligoniai pa
kilo gyventi, dirbti.

Grįžo į gyvenimą
Bet štai vėl nauj 

nis. Infarktininkas. 
rodo, prieš kurį laiką jam 
išėmė inkstą. Norėt 
dytojui panaudoti įspūdin
gą vaistą. Deja, taĮs vais
tas gali pakenkti 
Ir iš karto naujoko 
m a s komplikuotesi 
visgi docentui pas 
nuvaikyti ligos debei 
farktininkas grįžo 
klausytis paukšteli) 
mės, bet ir toliau 
kūrybiniu darbu.

Kartą į jo palatą 
dė pusgyvį žmogų, 
žas griebėsi gelbėti. Bet 
širdis beveik neplakė, 
viskas? Ne. Docentas te
oretiškai ilgesnį laiką tyrė: 
Kaip atgaivinti žmo 
kus klinikiniai mirei 
mėgino. Pasisekė, y. Saba
lis atsigavo — pagijo.

Su jaunaisiais
Docentas vadova 

to kurso studentų 
kai. Kaip? Prieš 
nūs kiekvienam 
paskyrė ligonį. Ir docentas 
seka, kaip būsimas 
jas teoretines žinias suge
ba suderinti su praktika. 
Pas jį praktikavosi 
nietė Alfonsą Adomonytė. 
Štai vizitacija. Ji išdėstė, 
kokį metodą reiktu taikyti 
gydant ligonį. Vadovas pri
tarė jos rimtai ir 
čiai nuomonei. Jauiliame do
cento veide įsižiebi 
šypsena.

-—Gerai, kolege,’— prita
rė J. Blužas. Suokiant lakš
tingaloms, A. Adomonytė 
sėkmingai išlaikė paskutinį 
egzaminą. Ji jau gydytoja. 
Ir. nuo, šiol gyvens 
žmogui. nei pavakarį, 
žiemą neužgestų saulė.

Kaip rašytojas
Ar docentas J. Blužas bu

vo, užimtas tik gydymu? 
Ne. J. Blužas kelerius me
tus. kaip rašytojai romaną 
rašė desertacijs 
Prie rašomojo ste 
mokslas, o — itin 
dėtingas kaip medicina, ne
gimsta. Žybtelėj

stengiasi ją pagrįsti tyri
mais.

Išgelbsti žmogų iš katas
trofiškos ligos — tą gydy
mo metodą įaudžia į savo 
veikalą. Kartais į dieną į 
desertaciją įrašydavo du- 
tris sakinius. Kartais ir nei 
vieno. Juk taip poetas rašo 
poezijos šedevrus. Ne leng
viau įžiebti mokslinės tiesos 
žiburį—medicininių išeško- 
jimų patosą apvainikuoti 
praktiniu apibendr i n i m u. 
Taip, čia mokslininko kan
čios ne mažesnės, o gal di
desnės už talentingo poeto, 
kuriam irgi ne visada die
na pasipuošia poezijos pos
mu ...
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Kitų pagalbai
Praktikoje ir teoriniuose 

ieškojimuose docentas re
miasi Kauno klinikinės li
goninės kolektyvo pagalba: 
akademiko Z. Januškevi
čiaus patarimais, medicinos 
daktarės A. Baubinienės 
pasiūlymais, gydytojos D. 
Grigaliūnaitės samprotavi
mais. - Taip iš daugelio ži
burėlių švysteli švyturys — 
naujas medicinos žodis.

Docentas daug skaitė ir 
mokslinės literatūros — tė
vyninės bei užsienio. Itin 
jį praturtinoi Maskvos pro
fesoriaus B. Kudrešovo vei
kalai.

Pagaliau su šiuo moksli
ninku susipažino—ne kar
tą su juo dalinosi savo 
moksliniais polėkiais.

Sunkiausios problemoms
J. Blužas sprendė ir te

sprendžia problemas: Ko
va su kraujo krešėjimu, 
kaip įspūdingiau nugalėti 
širdies ritmo sutrikimus, 
kaip panaudoti dar gyvy- 
bingesnius vaistus. Jis de
ga troškimu: bet kurį sun
kiai sergantį širdies liga li
gonį ne tik „išgydyti, ne tik 
išgelbėti nuo mirties, nuo 
invalidumo. Bet svarbiau
sia — tam žmogui grąžin
ti didžiausią džiaugsmą — 
jėgas kurti visai visuome
nei materialines ir kultūri
nes gėrybes. Ir štai jis už
kopė ant kalno — sėkmin
gai apgynė disertaciją.

Tai bene vienas jauniau
sių šios srities daktarų 
Kaune. Jo gydymo - meto
dais susidomėjo ir kitų res
publikų medikai. Štai pas jį 
atvyko terapeute net iš 
Odesos. Jis kelias savaites 
mielai su ja dalinosi moks
line patirtimi. Na, pasimo
kė ir iš savosios kolegės ir

ti kviečių jūrą.
Docentas labai domisi ir 

literatūra. Jis su žavesiu 
seka E. Mieželaičio lyriką, 
džiaugiasi A. Venclovos at
siminimų knygomis. Venc
lova populiarus savo raš
tais, J. Blužas—saVo meist
riškumu grąžinti buvusiam 
ligoniui saulę.

Kad padėti žmogui
Medicinos mokslų dakta

ras gydo ligonį. Tai liudi
ja, su kokiu dideliu rūpes
tingumu Lietuvoje žvelgia
ma į žmogų. Medikai vis
ką padaro, kad žmogus ga
lėtų žavėtis gėlėta pieva, 
kad žmogus galėtų žavėtis 
žvaigždėta padange, kad 
žmogus pats galėtų toliau 
puošti gyvenimą gražiau
siomis gėlėmis.

Bet nelengva rašytojui 
parašyti apie mediką. Ir ši 
mano apybraiža gimė tik 
po to, kai šią temą išstudi
javau du mėnesius sirgda
mas infarktu. Ir man do
centas grąžino pavasarį, 
grąžino saulę, grąžino ži
buokles.

A. Liepsnonis 
1968.IH.23-26, VL20 
Kaunas

Klubo

St. Petersburg, Fla.

i. Kaip? 
,lo? Taip 
toks su-

jus kuriai 
nors teorinei mįnčiai,. jis

mynystėje, statomi nauji 
septynmetės muzikos mo
kyklos rūmai. Tad čia su
sikurs jaunųjų meno mies- 
teliSo

Į mokslo viršūnę
Apie ką dabar jis mąsto? 

Kopti dar į aukštesnę moks
lo viršūnę. Jis ieško, mąsto 
tartum disertacija dar bū
tų neapginta. J. Blužas 
kukliai sako:

—Paskel b t a s mokslinis 
darbas tik įžanga į dar rim
tesnius mokslinius ieškoji
mus.

Taip gydytojas — moksli
ninkas. Jis kaip ir poetas 
turi savo braižą, savo sti
lių.

Ką veikia docento išgy
dyti infarktininkai?' Gal 
tik tegali žvelgti į mėlyną 
dangų, paklausyti ant Ne
muno kranto lakštingalos 
giesmės? Tai tebūtų tik la
šelis. Docento išgydyti vy
rai ir moterys grįžo iš Kau
no klinikinės ligoninės į 
mokyklą, į fabriką, į kol
ūkį toliau kopti mokslo 
laiptais, gražiau už. vaivo
rykštę išausti šilką, trakto
riais versti vagas, brandin-

Cleveland, Ohio
Iš CLM Klubo susirinkimo

Jis įvyko liepos 11-os 1 
vai., EOUV salėje. Narės 
nebuvo skaitlingos,
pirmininkė pati buvo dieno- 
tvarkio vedėja. .*

Drg. O. Eitutienė, finan
sų raštininkė, pateikė savo 
paskutinį raportą apleišda- 
ma savo 10 metų eitas pa
reigas. Pasitraukia dėl nes
veikatos. Ji buvo atsisakiu
si jau pradžioj metų, bet 
vis dar laikėsi. Dabar pak
vietė tas pareigas užimti d. 
Y. Stankienę. Turėsime 
naują, jauną finansų rašti
ninkę. ‘

Pilnai užsimokėjusių na
rių turime 67.

Užrašų raštininkė rapor
tavo, kad delegatėmis į 
spaudos rudeninį parengi
mą yra apsiėmusios d.d. 
Mack ir Y. Stankienė.

Buvo skaitytas gražus 
laiškas iš “Vilnies” admini
stracijos d. J. Andrulienės- 
padėka už dešimkę laikraš
čiui, ir iš “Laisvės” kvitas 
ir padėka.

Ligonių lankymo komi
sija A. Salin raportavo, kad 
M. Brazaitienė sveiksta, tik 
kojoj žaizda dar neužgiju
si. Ji bus tebelankoma.

Drg. M. Karsokienė rapor
tavo, kad d. O. Bekerienė 
labiau serga ir kad d. O. 
Michulienė nesveikuoja, ji 
išvyko pas savo šeimą.

- - o - -
Drg. J. Žebrys kvietė vi

sus Spaudos rudeninio pa
rengimo delegatus liepos 26 
d. 4 valandą atvykti į Sla
vonian Hall, 15810 Holmes 
Ave. Ten vyks LLD 22-os 
kuopos susirinkimas ir bus 
tarimai link spaudos paren
gimo. Ten bus galima gau
ti žuvies vakarienę tik už 
vieną dolerį..

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas įvyks rugpjūčio 
8 d., paprastu laiku ir vie- 
t o j e. Narės malonėkite 
skaitlingai dalyvauti ir dar
buotis pagal savo išgalę. 
Būsime sveikesnės ir visom 
bus maloniau.

Džiugu pranešti, kad mū
sų drg. ligoniai stiprėja. 
Vincas Vilčinskas jau vaik
štinėja. Antanas Sarulis 
grįžo iš ligoninės ten išsi
kankinęs apie 7 mėnesius.

New Yorko menininkai 
mus linksmino

Dėka atostogautojų New 
Yorko “Aido” choro vado
vės Mildred Stensler ir so
listo Victor Becker, kurie 
sukinėjosi po saulėtąją Flo
ridą ir už jos ribų, liepos 
13 d. užklydo į St. Peters*- 
burgo LLD 45 kuopos pra
mogą, turėjome žavėjantį 
vasarinį koncertą. Už jų 
atlikimą meninės progara 
mos reikia tik juos gražiai 
pagirti. Mildred Stensler 
puiki pianistė, o Victor 
Becker geras solistas. Jie 
aplodismentų susilaukė tiek 
ir tiek.

Kaip visur vasaros metu 
žmonės atostogauja, išvaži
nėj a, tas pats jaučiama ir 
pas mus Floridoje. Pensi
ninkai pasiilgę savųjų, daug 
jų išvykę į šiaurines valsti
jas atsivėdinti, tačiau į pra
mogą žmonių ganėtinai at
silankė, papietavo ir gražių 
liaudies dainelių pasiklausė, 
dar ir spaudai paramos pa
sidarė.

Keletas tolimesnių svečių 
buvo iškviesta pasirodyti. 
Joseph Dobrovolskis iš 
Jacksonville, Fla., Marga
ret Aleksynas iš Miami, 
Fla., Bronė Bartašius ir 
Jurgis Bičiušas iš Akron, 
Ohio, Eva Wagel iš Detroi
to. Pagaliau Juozo ir Ste
fanijos Vinikaičių (White) 
duktė Gladys, žėntas Boby 
Tate ir jųjų jaunamečiai 
Boby, Billy ir dukra Ste
fanija iš Hicksville, N. Y.

Dainos mylėtojų vadovė 
Adelė Pakalniškienė porą 
dienų vėliau susikvietė pas 
sąve didoką būrį svečių at
sisveikinti su svečiais me
nininkais, kurie davė Sant 
Petersburge. gražų koncer
tą?' Deja, išleistuvėse nuo
taika buvo liūdna, mažai 
biivo linksmesnių kalbų, 
nes vaišintojos Adelės Pa
kalniškienės brolis ir Anta- 
nėtos Puišienės (buvusios 
Zablackienės) sūnus Vytau
tas, Kalifornijoje tik prieš 
dvi dienas buvo miręs. Vi
sus sukrėtė Vytauto mir
tis. Taip dar jaunas, svar
bus žmogus, už taiką ko
votojas, dalyvavęs Ispanijos 
civiliniame kare prieš fašiz
mą. Nemažai darbavosi ir 
Kalifornijoje tarp studentų, 
ir t. t. Būtų įdomu, kad 
kas nors parašytų apie Vy
tauto Zablacko nueitą gy
venimo kelią. Jis įdomus.

Visvien vakarui įpusėjus, 
po užkandžių, Beckeris ro
dė nuotraukas (slides), o 
Stensler aiškino. Daug 
gražių vaizdelių teko pa
matyti iš. T. Lietuvos, iš 
New Yorko ir kitų vietovių, 
ypač du chorai gerai pa
vaizduoti — New Yorko

Aido choras ir Hartfordo 
Laisvės choras. Daugelį pa^, 
žįstamų teko pamatyti/ 
kaip jie dabar atrodo.. Visi\i 
buvome dėkingi niujorkie
čiams meno darbuotojams . 
už tuos vaizdelius.

Šis miestas ir LLD kuo
pa laimėjo, o niujorkiečiai 
gailisi netekę malonių drau
gų Povilo ir Aldonos Alek
nų. Jie gražioje vietovėje 
įsikūrė ir linksmai su 
džiaugsmu karštoje Flori
dos saulutėje kaitinasi, 
pramogose ir šiaip sueigose 
dalyvauja. Mūsų draugiji
nė šeima didėja ir gražėja, 
nes jaunesni žmonės mūsų 
sueigas pajaunina.

Jonas Kelly smarkiai su
sirgo, paduotas į ligoninę. 
Jo žmona Antaneta — Dai
nos mylėtojų choro daini
ninkė. Ji susirūpinusi vy-<y 
ro sunegalavimu. Vilia
mės, jog Jonas tuojau pajf 
sveiks.

Marija Judžentienė sten
giasi ligą nugalėti, bet ji 
sau už draugą lazdelę pa
siima. Jinai jau kiek laiko 
serga ir vis pilnai nesutvir- 
tėja. Linkime abiem ligo
niam ligą nugalėti.

Viktoras ir Millie Repeč- 
kai kur nors Worcestery, 
Mass., ir jo apylinkėje lei
džia atostogas. Povilas 
Pučkorius viešėjo po Penn- 
sylvanijos valstiją; pasiekė 
ir Čikagą, matėsi su sūnu
mis. Visi jie choriečiai. Iš
vyko ir J. P. Milleriai. Yra 
ir daugiau LLD kuopos na
rių iškeliavusių, bet visų ne
gi galima čia suminėti.

Per apie dvejus metus 
St. Petersburgo mieste ir 
jo apylinkėje stokavo lie
taus, tačiau šią vasarą ji^ 
atsimoka už praėjusius sau
sus" laikus. \

Vikutis

Chester, Pa..
Kaltais ir nelaimė 

būna laiminga
Tai buvo 1936 m. rug

pjūčio vidury. Atidirbęs 
savaitę, gavęs atlyginimo 
už darbą 14 dolerių, vakare 
X eina 9-ta gatve. Pasie
kęs Morton Avė. pasuko 
dešinėn ir už poros blokų 
bus namie. Jis pastebi tris 
vyrukus kalbantis ir pasi- 
skirstant. Panašu į prisi
rengimą apiplėšti. X pa
suka kairėn į gatvės vidu
rį apsisaugojimui nuo plė-

Visiems ligoniams linkime 
geriausios sveikatos.

Parėjęs namo, nusiprau- 
są, pavargęs krenta į lov£r 
ir greitai užminga. Pailsė
jęs keletą valandų, dar 
miegą, vidurnakty 
grindys “trakšt!”* 
“trakšt!”

Pravėręs akis 
didelis žmogus 
lengvo artinasi prie jo lo
vos, jo didelės rankos vi
sai arti veido. X turėjo 
greitai padaryti sprendimą. 
Užeivį momentaliai paklau
sė:

—Ko nori?
Didelis žmogus susimai

šė, sako:
—Atnešiau pinigus, no

riu nuo žmonos paslėpti.
. Paduoda namiškiui mažą 

maiše liuką, smulkiais 34 
centai. Tai buvo pridengi
mui savo nelaimės. O X lai
mė tame: 
ku.

išgirsta
Ir vėl

pamato: 
labai iš

Dėl aiškumo •— kelrodis
Kaip vykti į LDS 55 kuo

pos išvažiavimą pas drau
gus M'. Kazen liepos 28 d.

Važiuoti Euclid Ave. iki 
Chardon Road, Nr. 6 keliu 
važiuoti iki Brush Road, 
sukti kairėn ir važiuoti iki 
Trečios Draivės prie mūri
nio didelio namo yra ant 
pašto dėžutės užrašas: Ka
zen 150. Važiuoti į pakalnę. 
Automa š i n a s pasistatyti 
plačiai ir tolokai, kad nebū
tų susikimšimo. Ten rasite 
pikniko vietą. Žemiau taip
gi matysite porą lietuviškų 
malūnų. Sode lauksime jūsų.

J ! A S. dos?” Atsakymas: žilos?

jis pabudo lai-

A. Lipcius

Klausimas prancūzu 
dienraščiui: “Kokios mote- 
rys yra ištikimiausios: 
blondinės, brunetės ar^wu«
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PHILADELPHIA. PA
Ar jau ožiai priėjo 

y liepto galą?
I Nesakyčiau, kad oži 

yra žiopliausi gyvuliai. B 
mano dėdė mėgo palygir 
bent kieno nevykusią ava 
tiūrą ožiui, priėjusia 
liepto galą. Pas mus ožiš 
veiksmai prasidėjo su atvy
kimu lietuviškų bėglių, c i- 
pukų, kuomet jie niekina n
čiai šaipėsi iš savo globėjų, 
kurie juos priglaudė, rūpi
nosi surasti jiems darbus, 
priežasties būta, kad turin
ti savus namelius, auto m 
šiną, neturi tarnaičių, k 
rios tarnautų jų poniutėn 
Arba kai kurią rūsčiai šai
pėsi iš senlietuvių, kad lų 
delegacijai atsilankius į 
klubo susirinkimą niekas 
neatsistojęs juos sutinkant.

< Stebino vietinius gyvento
jus jų vakariniai “pasi- 

>vaikščiojimai.” Kuomet 
žmonės po darbo poilsiau
ja, o čia būriai maršuo ja 
šaligatviais, lyg ką pikie- 
tuotų. Tuomet žmonės pr si
de j o juos pravardžiuo ;i, 
nežinodami, kas jie toki.

Ne po ilgo išgirdome, kn 
dipukai, apsidekoravę spa] 
vingais skarmalais, užsto. 
įėjimą į lietuviškus paren
gimus — piknikus, konce 
tus. Philadelphiečiai myl< 
jo skaitlingai atvykti 
“Laisvės” metinį pikniką, 
kuris įvykdavo sekmadienį 
prieš Labor Day. Ten su
važiuodavo kartais virš 
tūkstančių lietuvių. Ni 
kam nekliudė nei religinis 
nei politiniai įsitikinims 
Manytum, kad lietuvian 
naujokams būtų tik malo
numas sueiti į pažinti su 
tiek daug lietuvių. Bet me 
klydome. 1950 m. rųgsėj 
fe d. Gloucester, N. turė
jo įvykti didysis “Laisvės3 
piknikas. Pora dienų 
anksto gautas iš Newark 
leidimų biuro pranešimas, 
kad piknikui leidimą sulai
ko, nes dipukai skelbia di
delį piketą, bijoma mušty
nių, nes miestelis neturi 
pakankamai milicijos ap
saugai.

Taip tie ožiai veržėsi, k 
pralenkti net šalies polici
ją ir FBI. Būtent, jie sten
gėsi įrodyti, kad jie esą 
praktiški hitleriniai kovo
tojai prieš “komunizmą.” 
Jie skleidė plakatus, ir per 
savo radijo programą gar
sino, prašė saviškius susi
rinkti prie Šv. Kazimiero įr 
Šv. Andriejaus bažnyčių, 
muo kurių busai veltui ve

ršių kovoti prieš “komunis-
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veržėsi į lietuvių draugijas

Čia lietuviai turėjo tvir
tus pašalpinius klubus su 
dešimtimis tūkstančių dole
rių ižduose. Išsyk jie t
zurzėjo, kaip katinai žiūrė
dami į aukštai kabanči as 
lašinius. Net Lietuvai “va
duoti” pramogas rengė ki
tataučių patalpose.

Kuomet draugijų pinigai 
pradėjo mažėti dėl narių 
senatvės ir mirimų daugė
jimo, tai Lietuvių Repubi- 
konų Klubas tarėsi su Lie
tuvių Muzikaliniu Klupu 
dėl susivienijimo, kad ga
tų daug ilgiau gyvuoti. Blet 
dipukai nerodė jokio tam 
veiklumo. Besikalbant 
pavieniais, kai kurie jų į 
sisakydavo už vienybę, bet 
kai buvo balsuojama, ;L 
balsavo prieš. Taip kai ku- 
yie elgiasi ir dabar. Mat, 
suvienytus klubus jiems l 
tu sunkiau užvaldyti.

TMuzikalinio Klubo nar

e-

su
a-

ie

Ū-

ai

nenugąstavo dėl gausaus 
naujokų įsirašymo, kol jie 
neiškišo savo ožio užsispy
rėlio.

Kartą metiniame susirin
kime į valdybą buvo pasiū
lyti pora senųjų klubiečių. 
Kelių balsų dauguma dipu
kai laimėjo. Garsus dipukų 
plojimas. O vos baigus su
sirinkimą net šešios dipu- 
kės, balsavusios rinkimuo
se, įsirašė į draugijos sky
rių, kuriame mokama po 50 
centų mėnesiui! Nuo tada 
seneliai suprato naujokų 
“demokratiją.”

Per neilgą metų laiką jau 
keletas dipukų rezignavo iš 
valdybos. Ir štai nariai gau
na kvietimus pusmetiniam 
susirinkimui, kur sakoma: 
Rinksime pirmininką, vice 
pirmininką, finansų sekre
torių ir kasierių. Tai visi 
rezignavę. Argi tai reikštų, 
kad ožiai priėjo liepto ga-

Taip juos apsėdo v argai, 
bėdos, nors tolokai tos kalė
dos. M. S.

Norwood, Mąss.
širdingai dėkui.

Mirus mano vyrui Jonui 
Budrevičiui, nuoširdžiai dė
koju visiems, kurie liūdesio 
valandoj teikė visokią pa
galbą: giminėms ir drau
gams, už gyvų gėlių vaini
kus, taipgi LDS kuopai už 
gyvų gėlių vainiką, visiems 
draugams ir draugėms iš 
plačios šalies, kurie siuntė 
užu o j a u t o s laiškučius ir 
atvirutes. Didžiai dėkui 
už išreikštą užuojautą per 
“Laisvę”

Nuoširdžiai dėkui drg. S. 
Rainardui už gražiai pritai
kytą atsisveikinimą koply
čioje ir kapinėse.

Dėkui graboriui P. H. 
Krow ir visiems dalyviams 
šermenyse ir laidotuvėse.

Vienu žodžiu ačiuojame 
už viską. Tas viskas man 
palengvino liūdesio valan
doje. Aukoju $5. “Laisvei”.

Stella Budrevičienė 
Josephine ir Jane 

dukros

MIAML FLA
Nors visur yra blogybių^ reikalinga. Jeigu randa ką 

bet atrodo, kad Miami, tai 
dar daugiau visokių atsiti
kimų. Jau tų baisių apiplė
šimų ir žmogžudysčių tai 
kiekvieną dieną ir naktį. Ir 
tie baisūs visoki atsitikimai 
eina per visą šalį.

Miami yra suorganizuo
tas specialis kriminalistų 
gaudymui komitetas. Bet 
ko daugiau kalba apie vi
sokių žmogžudžių naikini
mą, tuo daugiau jų randa
si. Pagaut pagauna ir pri
stato į teismą. Bet kaip 
yra prirengta visi įrody
mai, kad tas asmuo yra 
kaltas, tai greit sudaro 
taip, kad jį išteisina.

Štai kas ir kokie tie va
gys ir žmogžudžiai. Ne ko
kie purvini, susivėlę arba 
baisiai atrodanti, bet pa- 
rinktiniai gražūs, mokyti 
vyrai, gražiai \ pasirėdę, 
nuaugę ir niekas negalėtų 
tikėti, kad toks inteligen
tiškas asmuo galėtų atlikti 
tokius baisius darbus.

Bet dabar kyla klausi
mas, kas ir kaip gali su
tvarkyti taip baisiai išsiplė- 
tusį tokį baisų kriminaliz- 
mą, kad patys tvarkos da
rytojai įsivelia į tokias bai

namuose, tai užmuša arba 
pavojingai sumuša. Pirmes- 
niais laikais, jeigu pasitai
kydavo apvogimas, tai tik 
kartais turtingose vietose, 
bet dabar tai nedaro skir
tumo, ar privatiškuose na
muose, ar šiaip kokioje ma
žoje įstaigoje, ar valgomų 
daiktų krautuvėse* tai tų 
b&išių apiplėšimų ir žihonių 
žudymų kiekvieną dieną po 
kelis. Ir kuo toliau, tuo 
daugiau. Ir kas bus ateity
je, jeigu dar pagyvensim, 
tai pamatysim.

30 d. birželio Teklė Dami- 
naitienė susikvietė savo gi
mines ir artimus draugus 
pas save į namus prisimint 
savo mirusį vyrą Jurgį Da- 
minaitį, nes buvo metinė 
sukaktis. Daminaitienė ir 
jos duktė Regina, žentas 
Zigmantas ir 4 anūkės gra
žiai prisiminė metinę su
kaktį. Pavaišino labai ska
niai susirinkusius gimines 
ir draugus.

Kuomet susėdom prie 
stalų, apkrautų visokiais 
skanumynais, tai žentas 
Zigmantas Kaulakis labai 
gražiai, tinkamai paaiškino 
susirinkimo tikslą ir pa-

sias kriminalystes. Kai pra- Prašė, kad visi palenktų 
deda eiti per teismą, tai Salvas . Pagerbt • mirusį 
negalima nei suprasti, ku- draugą ir tėvą. Ne tik na-

pagerbt ’ mirusį

Dievų prisikėlimai
Krikščionybė, skelbdama 

save tikrąją religija, nie
kaip negali pagrįsti kai ku
rių dalykų. Kodėl dievų 
prisikėlimai minimi ir kito
se religijose? Kodėl dau
gybę dievo sūnų žinome jau 
iki krikščionybės buvusiose 
religijose? Kodėl visų tų 
dievų tokios panašios gimi
mų istorijos?

Štai Buda, kaip pasakoja 
budistų šventieji raštai, eg
zistavęs ir iki gimimo, kaip 
ir krikščionių Kristus. In
dijoje buvo tikima, kad to
kiu pat antgamtiniu būdu 
gimęs dievas Agnis, o kiek 
graikų dievų ir pusdievių 
buvo panašiu būdu gimę, 
kaip ir Kristus.

Daugelio dievų ne tik mir
tys ir prisikėlimai, bet ir 
prisikėlimų datos sutampa 
su Kristaus prisikėlimo le
genda. Pavasarį Finikijoje 
švęsdavo dievo Adonio pri
sikėlimą, Romoje buvo šven
čiama dievo Ačio prisikėli
mo šventė, senovės Babilo
nijoje buvo plačiai paplitęs 
mirštančio ir prisikeliančio 
dievo Tamuzo kultas, grai
kai šventė dievo Dionizo 
prisikėlimą.

Ruduo ir pavasaris
Kokios priežastys sukėlė 

žmonėms mintį, kad pava
sariais dievai prisikelia?

Pirimausia priežastis bu
vo ta, kad senovėje žmonės 
matydavo, kaip ir mes 
šiandien, jog rudenį, užėjus 
šalčiams, viskas apmiršta, 
žolė paruduoja, medžių, la? 
pai nukrinta, paukščiai 
kažkur lekia į pietus, žemę 
ir net vandenis suskausto 
šaltis. Trumpiau pasakius— 
rudenį gamta lyg ir numirš
ta. 1 .

Bet štai ateina pavasaris. 
Saulė vis labiau ir labiau 
šildo, ima lyti šiltas lietus, 
ir štai, žiūrėk, numirusi 
gamta ima busti. Sukaus
tytos upės išneša ledą, pra
deda dygti žolė, išsisklei
džia medžių pumpurai, pra
žysta gėlės, grįžta išskri-

dę paukščiai. Pavasaris iš 
tikrųjų ir dabar yra labai 
laukiamas laikas. Juk nori
si nusimesti storus paltus, 
sunkius batus ir basam pa
vaikščioti po žalią pievą.

Senovės žmonėms pava
saris atnešdavo dar didesnį 
džiaugsmą. Jis išvaduoda
vo ne tik nuo šalčio, bet ir 
nuo bado, nes atsirasdavo 
laukinių paukščių kiauši
nių, kuriuos galima buvo 
rinkti ir valgyti. Vis jau 
šioks toks maistas.

Taigi, pavasaris senovės 
žmonėms buvo lyg koks ste
buklas. O kadangi tai kar
todavosi kasmet, tai atro
dydavo, kad lyg kažkoks 
dievas apmarina gamtą ir 
vėl prikelia ją, arba ir jis 
pats — gamtos dievas — 
rudenį numiršta, kad pava
sarį prisikeltų ir teiktų 
žmonėms malonumo.

Be to, žemdirbiai irgi ti
kėjo į numirimą ir prisikėli
mą. Jie pavasarį sėdavo 
grūdą, lyg jį palaidodavo 
žemėje. Čia senas grūdas 
supūdavo, bet po kelių die
nų iš žemės išlįsdavo nauji 
daigeliai, kurie išaugindavo 
daug naujų grūdų. Iš to 
žmonės galėjo spręsti, kad 
ir viskas gamtoje, kad ir 
pats žmogus, o tuo labiau 
dievai gali mirti ir vėl pri
sikelti.

Prisikėlimo šventes 
pavasarį

Senovės tautos gamtos 
arba gamtos dievų prisikėli
mo švente^ švęsdavo pąvą- 
sarį, esant pilnačiui mėnu
liui, kada naktys būtų švie
sios. Pavasario pradžia bu
vo tuo pačiu laiku. Todėl 
prisikėlimo šventės kasmet 
kilnodavosi iš vienos datos 
į kitą. . .

O krikščionių Kristaus 
prisikėlimo data, tur būt, 
pastovi? Ne, ji taip pat 
kilnojasi. Tą pačią senovėje 
švenčiamą šventę krikščio
nys pakrikštijo Kristaus 
prisikėlimo diena arba Ve
lykomis.

Help Wanted Male

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)

ROLL TURNER

porą

WORCESTER, MASS

departmentas

ris iš jų yra kaltininkas. 
Turi savo grupės apgynė
jus, kaip bematai ir ištei
sina.

Policijos
prašo gyventojų, kad visuo
met laikytų duris gerai už
rakintas dieną ir naktį. Bet 
durų užrakinimas mažai ką 
reiškia, nes tie poniški plė
šikai ateina su savo raktais 
ir išeina, pasiima, kas jiem

muose prisiminta, bet ir 
per “Laisvę”, rodos, $20 
dėl “Laisvės” paramos, nes 
Daminaitienė yra spaudos 
rėmėja.

E. K. Sliekienė

Vakarų Vokietijoje su
kurtas elektrinis termomet
ras. Jis parodo kūno tem- 
pertūarą, vos palietus juo 
odą. .

CAMBRIDGE, MASS.

Jonas Gricius
Liepos 27 d., bus 7 metai kai mirė mylimas 

vyras ir vaikų tėvas, jis iš mūsų minčių niekad 
neišeis. Mes lankome jo kapą ir lankysime kol 
galėsime. Puošime gėlėms. Ilsėkis ramiai!

ONA, žmona.
EDVARDAS, sūnus. 
AMELIJA, dukra.

LDS 18 Seimas ir “Laisvės” 
rudens piknikas

Laukiam iš mūsų koloni
jų draugų korespondentų, 
kad parašytų iš LDS seimo, 
bet dar nesimato. O kada 
prasitęsia ilgėliau po įvy
kio, negi viską atsiminsi.

Rašau čia truputį iš LDS 
seimo, kuris riša ne tik 
LDS narius, bet ir visus 
pažangiuosius mūsų išeivi
joje.

Seimas buvo nemažas — 
dalyvavo virš 50 delegatų 
iš artimų ir tolimų koloni
jų užsigrūdinusių per dau
gelį metų veikėjų. Bet de
legatų skaičius galėjo būti 
tris kartus tiek, kiek mes 
čia turėjom, ir diskusuojant 
šiuo klausimu visi delega
tai sutiko tą apsileidimą 
varyti laukan iš visų LDS 
kuopų. Ir ateityje tas bus 
padaryta.

Kadangi LDS yra viena 
iš turtingiausių fratemalių 
organizacijų Amerikoje, tai 
tas parodo, kad joje yra 
puiki tvarka. Todėl turėtų 
susidomėti ne tik LDS na
riai jo tolesniu augimu, bet 
ir visi pažangiečiai, kad ir 
jų sūnūs ir dukros bei anū
kai būtų šios milijono ir 
pusės dolerių vertės orga
nizacijos nariai. Nes pašal
pa ir apdrauda yra visiems 
reikalinga, o čia galima ją

gauti daug pigiau, negu bi
le kur Amerikoje.

LDS prezidentas Ričar
das Janulis atidarė seimą 
su gražią kalba, .sveikinda
mas delegates ir delegatus, 
su linkėjimais, kad praves
tų reikalingus nurodymus 
geram auklėjimui LDS at
eityje. O delegatai jį svei
kino griausmingais delnų 
plojimais. Žinau, kad šis 
seimas jautėsi didingai, ma
tydamas prieš save prezi
dento vietoje jaunosios kar
tos čia gimusį ir inžiniery- 
stės mokslą baigusį ener
gingą žmogų.
• Buvo apie dėsėtką čia gi
musių jaunosios kartos de
legatų, kurie seime užėmė 
svarbias vietas komisijose. 
Tas rodo, kad LDS prade
da pereiti į čia gimusių ran
kas; kuomet skaitom LDS 
organą “Tiesą”, mes ma
tom, kad pusė laikraščio 
yra anglų kalba. Tą skyrių 
sugabiai redaguoja čia gi
musi ir augusi Onutė Vaz- 
nytė-Yakštienė.

Seimas praėjo gražioje 
nuotaikoje su daug gerų 
nurodytnų LDS gerovei. Po 
seimo įvyko sėiminis ban
ketas, kuriame dalyvavo ir 
daug svečių sutikimui LDS 
18-to Seimo delegatų, čia 
turėjom vieną iš gražiausių 
dainų programų. Aido Cho

ras, vadovaujant mokytojui 
Jonui Dirveliui, išstojo du 
kartus, sudainuodamas po 
3 dainas. Dėkui mokytojui 
ir visam chorui už tokį gra
žų dainavimą. O jnūsų ta
lentingieji. dainininkai Ire
na Janulienė, Ona Dirvelie- 
nė, Helen Janulytė-Smith, 
Jonas Sabaliauskas ir Al
bertas Daukšys sudainavo 
daug gražių duetų ir solo, 
taip, kad klausovai nenorė
jo jų paleisti.

Helen Jeskevičiūtė iš N. 
Yorko, programos vedėja, 
pranešė, kad yra daininin
kė iš New Yorko, jos sesu
tė Amilija Young, ir kvie
tė ją padainuoti. A. Young 
turi gražų soprano balsą 
ir puikiai sudainavo 
operetiškų dainų.

Čia programos vedėja 
garsiai paskelbė, kad yra 
staigmena, turim svečių 
atvykusių net iš Chicagos, 
ir tuojau buvo perstatyti 
Valerija Urbikienė ir Ro
ger Žilis. Jie gražiai sudai
navo porą duetų. Publika 
griausmingu plojimu neno
rėjo jų paleisti. Čia buvo 
naujiena, kad Valerija pa
ti akompanavo pi j anų ir 
dainavo duetus su Roger 
Žilis,

Ačiū visiems už dalyvavi
mą šiame istoriniame pa
rengime ir dainininkams už 
gražų dainavimą, vieti
niams ir svečiams. Iš tikro 
buvo graži staigmena.

Dabar čia mūsų veikėjos 
ir veikėjai daug dirbo, kad 
atvykę delegatai būtų pa
tenkinti nakvynėmis ir 
maistu. Irena Janulienė ir 
Helen Smith visiems dele
gatams surado puikias vie
tas gyventi laike seimo. 
Helen Žilinskienė buvo vy
riausias “kukorius”, visi 
Svečiai buvo aprūpinti pus
ryčiais, pietumis ir vaka
riene. O jos pagelbininkai 
laike seimo ir banketo bu
vo šie: V. Žitkus, Veroni
ka ' (Nakrošas) Trakimavi- 
čienė, M. Šiupienienė, O. 
Vosilienė, K. Sabaliauskie
nė, L. Ausejienė, K. ir F. 
Ausėjai, G. Smith, F. Pet- 
kūnas, J. Jaškeviče, J. Rau- 
lušaitis, J. Petkūnas, M. 
Meškienė, D. Lukienė, abu 
Koliešai, N. Dudienė, Y. 
Šnaras, Anne Yakstis (niu- 
yorkietė); Beng Cook ir 
Justinas Karazija; buvo 
parko prižiūrėtojai, abu ge
ri gaspadoriai.

' čia seimo komisija vi
siems ir visoms dėkoja už 
jūsų nuoširdų darbą. Skai
tykit LDS organą “Tiesa”, 
ten rasit visus seimo tari
mus.

“Laisvės” rudeninis pik
nikas įvyks rugpiūčio 18 d., 
Olympia parke. Tai bus 
paskutinis iš šios vasaros 
didžiųjų suvažiavimų. Tad 
jau dabar pagalvokite, kad 
mūsų spauda turi būti su
stiprinta, kad ji gyvuotų. 
Žinau, kad visų kolonijų 
veikėjai, taip mano, ir tas 
bus padaryta.

Girdėjau, kad Hartfordo 
Laisvės Choras atvyks į šį 
pikniką padainuoti. Na, o 
.gal ir Aido Choras bus pa
kviestas. Komisija turėtų 
tą padaryti. Iš tikrųjų bū
tų gražu abu chorus girdė
ti, nes geresnės progos jau 
nebus. Apie tai bus dar vė
liau spaudoje.

J. M. Lukas

Tarybų Sąjungoje suda
romas didžiausias pasauly
je dangaus atlasas. Jame 
bus pažymėta 9,100 žvaigž
džių,

Must be familiar with 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 
Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429 
Milton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
Equal Opportunity Employer.

(51-62)
An

WAITERS. Chef-De-Rang. Ex
clusive suburban restaurant desires 
bilingual waiters. To serve Amer
ican and European guests. Actively 
participating in See America Pro
gram. Openings for apprentices. 
Send details. Box 6, Gwynedd. Pa.

(56-57)

BAKER

or exp. mixer. References requir
ed. Salary open. Apply in person 
between 10 AM and 12. No Sunday, 
all day work. CH 7-8311.

porters
Wanted by new luxury Apart

ment Developement & Country Club 
located in Valley Forge-King of 
Prussia area. Excellent opportunity. 
Start immcd. Perm, position. Must 
have car. Call 687-3800 (day) or 
688-7145 (night).

BUS DRIVER AND GENERAL 
MAINTENANCE

Full time position. Route begins 
in Willow Grove area. Call VAN 
GUARD SCHOOL for appointment.

527-0150

Help Wanted Female

All

OPERATORS WANTED
For skirts and dresses, 

sections open. Union shop.
PARK LANE FASHIONS

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

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

OPERATORS

Experienced for single needle 
and overlock machines.

OPERATIONS REQUIRED 
COLLAR & CUFF MAKERS 

COLLAR SETTERS 
FRONT MAKERS

Wo will teach you to sew if you 
are willing to learn. Apply in per
son:

LOUIS BRODSKY & SON
1 Martin Ave., South River, N. J.

(54-58)

DIETITIAN
Outstanding opportunity for Di

etitian. ADA not essential.
ST. VINCENT’S HOSPITAL

70th & Woodland Ave., SA 7-8200
(54-56)

EXPERIENCED OPERATORS
Wanted. Good conditons. Hi earn
ings. Pleasant surroundings. Steady 
work.

LESLIE FASHIONS
132 Maffett St., Plains, Pa.

717-822-3506
(55-61)

Iskontroliuotos 
raidos pakilo

Miestinis rendoms komi- 
sionierius Berman sako, jog 
jo departamentas gauna la
bai daug skundų iš gyve- 
n a n č i ų iškontroliuotuose 
apartmentuo s e. Daugelyje 
atvejų rendos pakeltos po 
40 ir iki 60 procentų. Dau
geliui tokių šeimų gresia 
benamystė.
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Iš PRAEITIES

Kupiškio laisvair aniai ir jy kova
už laisvas kapines

iš kur tas

PIRMIEJI ŽELMENYS
Iš senų kupiškėnų pasa

kojimų buvau šį tą girdėju
si apie laisvamanių kalnelį 
prie Kupiškio. Dažnai knie- 
tėdavo mintis:
pavadinimas? Susipažinau 
su Kupiškio laisvamanių 
archyvu, gavau dokumentą 
netgi iš Amerikos. Kupiš
kėnų laisvamanybės šaknys 
—gilios ir plačios. XIX am
žiuje žinomas miškininkys
tės profesorius Povilas Ma
tulionis pasėjo čia pirmąją 
kovos su prietarais sėklą. 
Spaudos atgavimas tą sėklą 
subrandino O pažangi to 
meto moksleivija — Felik
sas Bugailiškis, Antanas 
Purenąs, Jurgis Čiurlys, 
Antanas Vireliūnas, Pranas 
Mažylis — tai toli gražu 
dar ne visi, kas augino iš 
jos želmenį. Labiausiai do
mėtasi knygomis ir periodi
niais leidiniais. Įsteigtame 
knygynėlyje buvo jų daug, 
pradedant “Naująja gady
ne”, “Žari ja”, b a i giant
Amerikoje leidžiama “Lais
vąja mintimi” ir kt.

Tos knygos ir laikraščiai 
ne vieno valstiečio pirkion 
atnešdavo šviesos spindulį.

—Neduok, motin, skaity
ti tų bedieviškų knygų nors 
savo sūnui, degink jas vi
sas, — sakė Palėvenės baž
nyčios klebonas Šileikis Ka
zimiero Jėčiaus motinai.

Bet jai, mokėjusiai tik 
slebizavoti ar vieną kitą sa
kinį sudėti, tos knygos ne
atrodė tokios baisios, prisi
mena šiandien K. Jėčius.

1931 m. Kupiškyje laiva- 
manių buvo nemaža. Susi
kūrė Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos sky
rius. Tuo pat metu įsteigt? 
Kupiškėnų Bendras Klubas 
Amerikoje (KBKA), kuris 
vienijo apie tūkstantį išei
viu lietuvių ne tik nuo Ku ■ 
piškio, bet ir nuo Utenos, 
Kuršėnų, Šiaulių, Telšių. 
Klubo kuopos buvo Kana
doje, Urugvajuje ir kt.
STENGTASI MIRUSIUS 

PAŽEMINTI
“Nuolat skaitome laik

raščiuose, kad laisvų pa
žiūrų žmonės net ir mirę 
negauna ramybės. Kunigai 
leidžia laidoti pačioje pras
čiausio je vietoje. Net lavi 
no negalima nešti pro var
tus ‘— reikia kelti per tvo
rą. Reiškia, stengiamasi r 
mirusį pažeminti, paniekin
ti kitų akyse. Už laido j im
lauke skiriama 500 litų bau
da. Tad nieko kito nebelie
ka, kaip steigti gražias ka
pines laisvų pažiūrų žmo
nėms laidoti. Tikimės, k 
neatsisakysite prisidėti prie 
šio kilnaus visuomenin 
darbo”, — tokiu atsišauk 
mu Kupiškio laisvamaniui 
pradėjo savo veiklą.

“Paskubėkite su auk 
mis. Ar tada duosi, kai tavo 
artimą giminaitį reikės lai
doti Šepetos pelkėj ar kat 
likų kapų patvory?” — sa
vo ruožtu ragino amerikie
čius daktaras A. L. Grai
čiūnas.

Jono Apšegos salė Kupd~

3

d

o

ą-

jono Apšegos sale Kupiš
kyje tapo nuolatinių susi
rinkimų vieta. Be valdybos 
pirmininko Petro Vaitekū
no, sekretoriaus K. Jėčiai s, 
iždininko P. Krapavick 
čia nuolat lankydavosi Pet
ras Šinkūnas, Domas Jonu- 
šys, Juozas Medeikis, vėliau 
iš Amerikos grįžęs Petras 
Gūra.

s

o

metu

“Reikia ligoninių, vai
kams ir seneliams prieglau- 
lų,amatų mokyklų, Liau
dies namų su bibliotekomis, 
skaityklomis. Yra daug 
vargšų vaikų, kurie badau
dami lanko mokyklas. Rei
kia stipendijų”, — mokė 
kupiš k ė n u s laisvamanių 
veiklos organizatorius Jo
nas Šliupas.

VIENI PRITARIA, 
KITI PYKSTA

Jau antrame skyriaus 
valdybos posėdyje buvo nu
matyta įsteigti Kupiškyje 
Liaudies namą su bibliote
ka ir skaitykla. “Liaudies 
namas — kultūrinis židi
nys. Tai būtų gera užeiga 
kaimiečiams 
Vaitekūnas, 
vynėje”. Kupiškėnų klubas 
Amerikoje taip pat rengė
si pasta t y t i Kupiškyje 
Liaudies namą, kuriame 
dar būtų ir viešas knygy
nas.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai aktyviai rėmė tėvy
nainių švietimo idėją. A. L. 
Graičiūnas daugiau rūpi
nosi kapinių steigimu, au
kų rinkimu, nemaža išleis
damas žinutėms laikraš
čiuose, įvairiausiems skel
bimams, atsišaukim a m s. 
“Kupiškėnų klubas” (KB- 
KA) rūpinosi Liaudies na
mų statymu. Tuo tikslu į 
Kupiškį buvo atsiųstas klu
bo generalinis sekretorius 
J. Juodakis. Tuo metu su
judo ir Kupiškio vietinė 
valdžia. Norėdami pasinau
doti ■ amerikiečių lėšomis, 
1933 metais1 jie subūrė Pa
žangiųjų Kupiškėnų Sąjun
gą, kuri turėjo vadovauti 
Liaudies namų reikalams. 
Bet, nesulaukusi platesnės 
paramos, maždaug po pu
sės metų toji sąjunga su
žlugo.

Ne viskas gerai klostėsi 
ir amerikiečiams. Subank
rutavus Universal State 
bankui, žuvo klubo surink
ti pinigai. Klubo veikla su
silpnėjo.

REIKIA RAMYBES 
GOJAUS

1933 metų pradžioje A. L. 
Graičiūno iš Amerikos at
siųstomis ir vietoje surink
tomis lėšomis buvo nupirk
tas 3.200 kvadratinių metrų 
žemės sklypas. Vieta pa
rinkta netoli Kupiškio, ant 
kalnelio, atokiai nuo gyven
tojų ir upelių. Tokia, kokią 
rekomendavo J. Šliupas. 
Dabar jau buvo galima įgy
vendinti laisvamanių suma
nymą — įsteigti čia Ramy
bės gojų. Be kryžių ir pa
minklų, apsodintą m e de- 
liais.

Leidimas kapinėms steig
ti dar vis nebuvo gautas. 
Trūko lėšų sklypui aptverti 
ir tvarkyti, todėl viene- 
riems metams jis buvo iš
nuomotas.

Pagaliau 1937 m. po dide
lių J. Šilupo, J. Laužiko ir 
kitų kupiškąnu pastangų 
buvo gautas leidimas kapi
nėms steigti. Tai buvo dide
lė laisvamanių pergalė. 

I

Kūpi š k i o laisvamaniai 
kovojo ne vien dėl kapinių. 
Nuo pat pirmųjų dienų bu
vo imtasi ir paskaitų. Prof. 
P. Mažylis, A. Purenąs, J. 
Šliupas, J. Žiurlys, P. Pa- 
karklis visada mielai skai
tydavo paskaitas. A. Pure
nąs jas vadino liaudies uni
versitetais, skatino labiau

”, — rašė P.
1931 m. “Te-

Ten

jas plėsti. Paskaitų 
buvo nagrinėjami gamtos, 
medicinos, pas aulėžiūros 
klausimai. Apšegos 
lankytojų nestigdavo.
pat buvo atidaryta bibliote
ka, o J. Apšega pakviestas 
dirbti jos vedėju. Norėta 
sudaryti knygų fond? 
gyti garsiakalbį. A. L 
čiūnas vėl kreipėsi į ameri
kiečius.

Ne viską pavyko įj^yven- 
dinti. Kiek laiko iš 
ninko pareigų buvc 
traukęs P. Vaitekūm 
neigiamai atsiliepė veiklai.

IŠGELBĖJO 
AMERIKIEČIAI

Beje, apie P. Vai 
reikėtų papasakoti p 
1900 metais baigęs 
kio pradžios mokyki 
liau Panevėžyje gim 
studijavo filosofiją 
burgo universitete, 
metais grįžęs į Lietuvą, lan
kė psichologijos paskaita 
Kauno Aukštuosiuos 
suose. *

1924 m. apsigyvenęs Smil
gių kaime, P. Vait 
bendravo su valst 
buvo jų pagalbininkas ir 
užtarėjas. Kai 1928 m. mirė 
nekrikštytas jo kaimyno 
Simonavičiaus kūdik 
patarė jį palaidoti motinos 
kape kataliku kapinė 
žinojęs tai, Kupiškio 
nas pranešė Panevėž 
gardos teismui. Už š 
žengimą” Simonavič: 
sė kalėjimas, Prasid< 
va tarp laisvamanių 
siškijos. P. Vaitekūnas apie 
ją pranešė ameriki 
kurie atsiuntė protesto pe
ticijas Panavėžio vyskupui 
ir Kupiškio klebonui. Jose 
buvo reikalaujama ; 
bažnyčią nuo mokyk 
naikinti algas

, įsi- 
Grai-

pirmi- 
pasi- 

is. Tai

:ekūną 
lačiau. 
Kupiš- 
ą, vė- 
inaziją, 

Pitts- 
o 1921

e kup

ekūnas 
iečiais,

is, jis

se. Su- 
klebo- 

io apy- 
' “nusi- 
ui grė- 
ėjo ko- 
ir dva-

ečiams,

AN OPEN LETTER TO LINDSAY
Act! We demand that you act now!
Once again a book store has been bombed in New 

York City, a store that offers enlightment in the battle 
against war, racism and poverty.

What are you going to do about it?
When are these murderous terrorists going to be 

arrested?
They are known. They are not hard to find. They 

tell the world who they are. They boast of what they 
intend to do. And they do it.

Five months ago, two would-be dynamiters were 
arrested as they were planning to blow up the Jefferson 
Book Store then. They belongd to the American Patriots 
for Freedom.

The plot to bomb the Jefferson Book Store is not 
an accident, nor an act of momentary insanity. It is a 
coldly worked-out, permanent plan of fascist reaction 
to intimidate, the peace movement, to frighten book read
ers and to close up book stores where the truth may 
be learned.

The Jefferson Bookshop has long been under police 
surveillance. Why were there no police on duty when 
the bombers acted Sunday? Is it possible the criminals 
knew in advance they could act without fear of arrest? 
We demand answeres, Mr. Mayor. We demand action 
— swift action — be taken immediately to apprehend 
and punish the guilty, as well as the neglecful or col
lusive authorities. We further demand that the long- 
overdue cleansing of all Birchites and racists from 
police ranks be carried out.

We call on all democratic-minded citizens every
where to join us in demanding action. Save the books! 
Punish this political act of political thugs, the shock 
troops of the new fascism. If they get away with it, all 
freedoms are in danger.

Mr. Mayor—act!

Naujos mados sueigą 
po gražiais medžiais

Visiems Brooklyn© ir 
priemiesčių lietuviams, pui
kiai yra žinomas Forest 
Parkas prie Woodhaven 
Blvd. Jį pasiekti iš visur 
lengva.

Ir štai šioje rojiškoje gi
rioje po aukštais medžiais 
rugpiūčio 11 d. įvyks “Bar
becue” pare. Ją ruošia gru
pe brukliniečių. Tikslas: 
duoti progą visiem® susiei
ti, skaniai pasivalgyti, pa
sidalyti mintimis visais die
nos įvykiais ir gražiai, 
linksmai praleisti visą po
pietę.

Visi ir visos kviečiami. 
Pietūs prasidės 1 vai. Rep.

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 11 d.

bus “Barbecue” F o rest. 
Parke.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai 
popiet.

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 

oarengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Apie velionį Petrą Babarską

“Daily World”

Linksmas, gražus gimtadienis

atskirti 
los, pa- 

kulnigams, 
įsteigti civilinę metrikaciją. 
Šių reikalavimu, aišku, nie
kas nepaisė, tačiau byla bu
vo nutraukta.

PRASLINKUS TRIMS 
DEŠIMTMEČIAMS

Nors ir sunkiomis sąly
gomis, Kupiškio laisvama
niai nuveikė didelį 

—Nuoširdžiai ir d 
bome, — sako buvę 
manių sekretorius 
čius, žvalus, ene 
guvaus proto ir geros at
minties žmogus.

.Karas išblaškė laisvama
nius. Domicėlė Ži 
Domas Jonušys, Pe 
liūs ir Veronika Šinkūnai. 
Stasys Venckūnas žuvo pir
momis karo dienomis. Lais
vamanių įsteigtose 
se amžina poilsį surado bu
vęs valdybos pirjnininkas 
P. Vaitekūnas, 
švietėjas L. Jonuška, Jonas 
ir Juozas Dūdos, 
Aleksa ir kt. Čia 
buvo laidojami ir 
kritę kariai. Vasarą gėlėse 
ir žalumoje skendi tas ra
mybės kampelis, c.ėl kurio 
tiek kovoin laisvamaniai.

Marytė Gausienė

darbą, 
aug dir- 
s laisva-

rgingas,

aunienė, 
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P o vilas 
po karo 
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“Laisvės” direktoriams
Esate prašomi r 

ti, kad mūsų pos 
įvykti šį pirmadiehį, liepos 
29. Sekretorius

epamirš-
£dis turi

Gerbtinas yra tas žmo
gus, kuris, apart savo kas
dieninio gyvenirho, domisi 
visuomeniniais reikalais, 
supranta darbininko žmo
gaus gyvenimo problemas 
ir bando savo darbais pri
sidėti prie žmonijos atei
ties gerovės. •

Pažangiųjų lietuvių tarpe 
tokių pavyzdžių yra labai 
daug, bet šį kartą pravar
tu prisiminti Visiems gerai 
žinomą veikėja Joną Grybą, 
kuris yra Aido choro pir
mininkas, buvęs per ilgus 
metus LLD Centro sekreto
rius — darbštus organiza- 
ciių veikėjas. Paskutiniu 
laiku Jonas pora dienų 
savaitėje dirba “Laisvės” 
spaustuvėje, pagelbsti vie
nam bei kitam, kur pagal
ba reikalinga.’

Jonui Grybui šį mėnesį 
sukako tįk 73 metai. Jau 
16 metų kai jis gyvena New 
Yorke ir įsigijo daug šir
dingų draugų. Norėdamas 
atšvęsti savo gimtadienį ir 
išreikšti savo draugiškumą, 
Jonas praėjusi šeštadienį 
sukvietė gražų būrelį drau
gų pas save, draugų Onos 
ir Juozo Babarskų namuose 
ir maloniai visus pavaišino.

Nuotaika buvo jauki ir 
linksma. Po gausių vaišių, 
kurias pagamino gabiosios 
šeimininkės H. Siaurienė ir 
J. Lazauskienė, padedant 
namu savininkei O. Babars- 
kienei, buvo kalbu-sveikini- 
mų. “Laisvės” administra
torė Lilija Kavaliauskaitė 
pakvietė “Laisvės” : redak
torių A. Bimbą ir keletą 
svečių nuo įvairių organi
zacijų pasakyti keletą žo
džių. Kiekvienas savaip pa
sakojo prisiminimus apie 
mūsų solenizantą Joną,

kiekvienas linkėjo jam ge
riausios sveikatos ir dar il
gai darbuotis mūsų pažan
giajame veikime.

Po vakarienės Jono geras 
draugas Adomas Melkūnas 
užgrojo armonika. Jam pri
tarė ant būgnelio mušda
mas taktą J. Lazauskas. 
Svečiai linksminosi, šoko, 
prisimindami praėjusius lai
kus tėvynėje.

Buvo prisiminta ir mu
sų pažangioji spauda, kaip 
sunku vasara išsiversti. 
Svečiai atsiliepė dosniai, 
suprasdami, kaip svarbu ir 
nelengva išlaikyti laikraštį.

Jau 55 metai, kai Jonas 
Grybas atvažiavo į Ameri
ką ir, 36 m. kai įsipilietino. 
Atvažiavo jaunas, pilnas 
įvairiu svajonių. Tačiau jis 
stojo į darbo žmonių eiles, 
kovojo už geresnę būklę ir 
dirbs toliau pakol jėgos iš
tesės.

Jonas turi labai daug ge
rų pažįstamų ir draugų. 
Kad sukviesti visus, reiktų 
didesnių patalpų. Na, gal 
kitą kartą, gal už poros me
tų, mes turėtume prisimin
ti jo gimtadienį plačiau, o 
tuo tarpu — geriausi lin
kėjimai Tau, Jonai. Būk 
sveikas ir dirbk naudingą 
darbą dar per ilgus metus.

P. S. “Laisvės” paramai 
aukotojų vardai bus pa
skelbti Admi nistracijos 
pranešime.

New Yorko rendoms ir 
butams prižiūrėti departa
mentas ketina plačiau lega
lizuoti nemokėjimą rendų, 
jei nevykdoma būtinų na
mams pataisų. 

Miesto teršėj ams 
didins pabaudą

Naujasis miestin o Švaros 
departam e n t o vi ršininkas 
Moeller sako jog reikia iki 
$25 pakelti bausme s už ter
šimą miesto. Dolerinių, tri- 
dolerinių ir net pe 
bausmių niekas ne paiso, sa
ko jis.

BROOKLYN, N. Y.

Ona Schlaves-Šleivienė
Reiškiu gilią užuojautą velionės vyrui Jurgiui, 

sūnui, dukrai, marčioms, sesutei Margaret Gaspa- 
raitienei, giminėms ir artimiesiems.

ūkinėmis
— D. Galinauskienė, 

Queens Village, N. Y

“Laisvėje” (No. 48) ne
visai teisingai parašytas ve
lionio Petro Babarsko gi
mimo kaimas. Radžiūmj 
kaime, o ne Podžiūnų, Aly
taus parapijos, Suvalkų pu
sėje. Buvo pasiturinčio 
ūkininko sūnus. Kadangi 
buvo 5 broliai ir viena se
suo, tai reikėjo ieškoti kąs
nio duonos svetimoje šalyje.

Iš 40 Radžiūnų kaimo gy
ventojų tik velionio Petro 
tėvas ir mano tėvas mokė
jo skaityti ir rašyti. Buvo 
‘baigęs pradinę mokyklą ir 
labai didžiavosi. Tarp sa
vęs kalbėjosi tik lenkiškai. 
O dar gi prie to tik jiedu 
turėjo didelius ant sienos 
kabančius laikrodžius. Tai 
ot kur ta fanaberija ir bu
vo. s

Grįžkime prie velionio 
Petro. 1920 metais iš Penn-
L » • ; • j ; ’7--•
Trys kaltinami žudyme 

savo gaujos narių
New Yorke areštuoti 3 

asmenys. Juos kaltina, kad 
jie nužudė tris savo gaujos 
narius susivaidinę už grobį 
arba vien tiktai dėl to, kad 
kai kurie jų “perdaug” ži
noję.

Mrs. Josephine Freeze ir 
Jimmi Fitzgerald buvo nu
šauti So. Ozone Park rajo
ne, o John Malashchuk — 
Maspethe, liepos 3-4 naktį. 
Iš karto buvo manyta, kad 
šios žmogžudystės neturėjo 
viena su kita ryšio, bet šau- 
jamųjų įrankių ekspertai 
nustatė, kad abu vyriškiai 
nušauti vienu įrankiu. Mo
teriškė nužudyta tikslu nu
tildyti.

Paskiausia areštuoti, įtar
ti tose žmogžudystėse, yra: 
Frank DiChiaro, 33m.; P. 
Symcox, 28 m.; Andrew 
Ziemba, 29 m.

Pranešimuose apie jų are
štą sakoma, kad jie buvo 
ne alkanieji: jie šauniai 
puošėsi, linksmavo “pagar
biose” vietose.

sylvanijos kasyklų jis at- . 
vyksta pas mane į Nevf^ 
Britain, Conn., neužilgo su
sitveria mažas choras. Kar
tu dainavom, vaidinom te
atrus, kartu buvom ir “ant 
burdo” pas Praną Mikne- 
vičių. Ir kartu 1922 metais 
pribuvom į Brooklyną ir 
pastoviai apsigyvenom.

Iki mirties velionis Pet
ras buvo su darbininkija.

Garbingai jisai vairavo 
savo gygvenimo laivą iki 
pabaigos.

Ilsėkis, mielasai kaimyne, 
amžinai ilsėkis.

Užuojauta likusiems, kur- 
rių dar gyvenimo siūlas ne
nutrūko, jojo žmonai Ma
rijonai, dukteriai Rūtai ir 
jos šeimai Edward ir Ken
neth Heller.

J. Judžentas
LhJ., L 'J t '' . ’ J .
United Parcel gavo ) 

algą pakėlimą
Vienuoliką savaičių tęse- 

sis United Parcel Service— 
siuntinių išvežioto jų strei
kas baigėsi nauja sutarti
mi.

Streikas prailgo ypatin
gai dėl to, kad darbininkai 
priklauso dviem skirtingom 
unijoms — mechanikai prie 
mašinistų, kiti prie teams- 
terių.

Algos bus pakeltos iki 
$23.20 savaitei, priedą pri- 
dėstant dalimis per trejus 
naujojo kontrakto metus.

Nušoko nuo tilto
Thomas Tuohey, 40 me-7 

tų, iš 133 pėdų aukščio nu-' 
šoko nuo Brooklyn tilto . 
East upėn. Norėjęs nužvn 
dyti dėl to, kad žmona jį 
apleidusi.

Kitame miesto krašte, 
ant Washington tilto, poli
cija rado paliktą kariškio 
dokumentą ir rūbus, bet 
numirėlio niekur neranda.

Vytautas Zablackas
Mirė liepos 14 d., Spring Valley, Calif.

Mes, newyorkieciai, reiškiame užuojautą Vy
tauto motinai A. Puišienei, jos vyrui, sesutei Ade
lei Pakalniškienei ir jos šeimai. Taipgi velionio 
našlei Natalijai, kitiems giminėms ir artimiesiems.

A. I. Bimbai
L. Kavaliauskaitė
P. N. Ventai
S. Sasna
J. Gužas
J. V. Gasiūnai
P. M. šolomskas

St. Večkis
W. A. Malin
Jonas Siurba
Jonas Grybas
Elena Jeske vičiūtė
Dr. A. M. Petrikai




