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KRISLAI
Čekoslovakijos “gynėjai 
Prisimename Vengriją 
Argi “perdaug spaudos’

li

Gązdina karo vanagus

— Rašo J. Gašlūnas —

Čekoslovakijos padėtimi bai
siai susirūpino ne tik prez. 
Johnsonas ir republikonų k?

<!lidatas Nixonas, bet ir jų ar
timas bičiulis Vakarų Vok e- 

kancleris Kurt G. K e- 
singeris. Mat, jam labai rt 
iš Čekoslovakijos atplėšti ^u- 
deteno provinciją.

Ponas Kiesingeris, 
Hitlerio bičiulis, žino 
siąs savo troškulį prie

pi

ęsbui 
negalė- 
Sudete- 

no savomis jėgomis pasotinti.
Todėl jis nusiskubino su pra
šymu į NATO (vakarų milita
rinę sąjungą), kad atrenj 
Varšuvos Sutarties valstyl 
žygius.

Kartu jis prašo paramos 
Prancūzijos pre z i d e n t o 
Gaulle, kad jis pamirštų 
susipratimus su Amerika 
padėtų “apginti” Čekoslo 
kiją.

is 
de 
ie-
ir 

va-

Kiesingeris gali būt visai 
mus, nes Čekoslovakijoje 
“šaukštai po pietų, 
vos Sutarties valstybės užk 
Amerikos ir Vakarų Vokieti
jos imperialistų ir revanš 

Sąmokslus atplėšti čekoslc 
kiją nuo bendro socialist: 
kjamieno.

Aišku, Čekoslovakija s 
socialistinių atsiekimų ne 
laidos. Ji 
tinę, taip 
eityje ji 
visokiais 
mistais, dirbančiais naudingą 
imperialistams darbą.

Kai dešinieji -reformistai 
tiesė ranką imperially 
agentams, pastarieji juos 
kėjo pasigauti savo glėbih

ra-

Vaifšu- 
rto

stų 
va- 
nio

avo
pa

kaip buvo, socinl^- 
ir pasiliks. Tik 
bus atsargesnė 
dešiniaisiais re

at- 
su 

br

• V
1S- 

mo 
mo-

kyti

Kriminalizmas kyla 
smarkiai visuose 

miestuose
Washington. — Federali

nis Investigacijų Biuras 
(FBI) paskelbė raportą už 
1967 metus apie kriminaliz- 
mą Amerikoje. Tas rapor
tas parodo, kad kriminaliz
mas smarkiai kyla.

Palyginus su 1966 metais, 
tai 1967 metais kriminaliz
mas pakilo iki 17 procentų. 
0 šiais metais kriminaliz
mas dar smarkiau pakilo.

New Yorko policijos de
partamento raportas rodo,

kad per šių metų pirmuo
sius 6 mėnesius žmogžudys
tės pakilo daugiaua kaip 
40 procentų.

Canberra. — Australija 
užprotestavo Prancūzijai už 
sprogdinimą hidroge nines 
bombos Pacifike.

Glendora, Calif. — 1,500 
gaisragesių kovoja miško 
gaisrus, kuriuose 8 žmonės 
žuvo.

Kiesingeris kviečia veikti 
Čekoslovakijos reikalu

Bona. — Vak. Vokietijos 
kancleris (premjeras) Kie
singeris kviečia NATO (va
karų militarinę sąjungą) 
veikti Čekoslovakijos klau
simu.

Kartu jis atsišaukė į 
Prancūzijos prezidentą de 
Gaulle, kad ir jis prisidėtų 
prie veikimo prieš Varšuvos 
Sutarties valstybes.

Tuo pačiu. metu vokiečiai

hitleriniai revansistai šau
kia už atplėšimą nuo Čeko
slovakijos Sudetono provin
cijos, kurioje pirr 
no nemažai vokie

mau gyvė
sių.

Teisia žydų žudikus
Kiel, Vakarų V 

Čia teisia tris nąc 
oficierius, kaltina 
dyme 5,000 žyd 
Sąjungoje.

okietija.-— 
ių armijos 
mus nužu- 
ų Tarybų

. .‘‘Daily World” paduoda
. svarbių žinių iš pašau

New York. •— “Daily 
World” yra vienatinis šioje 
šalyje anglų kalba leidžia
mas dienraštis, kuris pa
duoda labai daug teisingų 
žinių apie Čekoslovakijos 
padėtį.

turi savo 
Pragoję,

daug 
lio

Čekoslovakija susitaikė su 
Tarybų Sąjunga

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentas Svoboda ir 
Kompartijos sekretorius 
Dubčekas, grįžę iš Maskvos 
pasitarimų, per radiją pa
aiškino, kad pasitarimai 
baigti ir susitarimas pada
rytas.

Pasitarimuose dalyvavo iš 
abiejų pusių po didelį skai
čių vyriausybių ir kompar
tijų pareigūnų. Pasitari
mai pravesti laisvai ir drau
giškai. Susitarta darbuotis 
už palaikymą draugiškų ry
šių tarp Varšuvos Sutarties 
valstybių, kad sėkmingiau 
atremti imperialistų machi
nacijas prieš socialistines 
šalis.

Susitarta išvesti iš Čeko
slovakijos 5 Varšuvos Su
tarties valstybių militarines 
jėgas taip greitai, kaip 
greitai Čekoslovakija įeis į 
normalią padėtį. Sąjungi
ninkų kariuomenė, būdama

Čekoslovakijoje, nesikiš j vi
dujinius tos šalies reika
lus.

Čekoslovakija ir Tarybų 
Sąjunga bendrai saugos Va
karų Vokietijos rūbe žiu, 
kad vokiečių militariniai 
revanšistai ir neonaciai ne
galėtų pasiekti savo užma
čių ir nesudarytų naujų są
mokslų prieš Čekoslovakiją. 
Tarybų Sąjungos armijos 
daliniai, kartu su Čekoslo
vakijos sargyba saugos Če
koslovakijos ir Vak. Vokie
tijos rubežių.

Čekoslovakija nereikalau
ja Jungtinių Tautų svarsty
mo Čekoslovakijos padėties. 
Ji reikalauja, kad šis klausi
mas būtų išmestas iš J. T. 
Saugumo Tarybos agendos.

Susitarimas tarp Čekoslo
vakijos ir Tarybų Sąjungos 
vienbalsiai užgirtas kitų 
Varšuvos Sutarties valsty
bių.

Demokratinė taikos 
sąjunga pradėjo 

plačią veiklą
Saigonas. — Nacionalinė 

Demokratų ir Taikos Jėgų 
Sąjunga vėl pradėjo smar
kiai veikti. Jos slaptoji ra
dijo stotis beveik kasdien 
kalba, ašikina sąjungos 
platformą. Sąjunga platina 
slaptus lapelius.

Sąjungos platformoje 
svarbiausias punktas — nu
vertimas dabartinės ameri
kiečių palaikomos valdžios 
ir sudarymas koalicinės val
džios, į kurią turėtų įeiti ir

Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Frontas (partizanai).

Užsienio spaudos kores
pondentai rašo, kad tos są
jungos vadovybėje nesą ko
munistų, kad jai vadovauja 
neutralistai ir pacifistai. 
Jie nori greitai baigti ka
rą ir bendru susitarimu iš
rišti Vietnamo problemas.

Saigono valdžia nuteisė 
mirtimi 10 tos sąjungos va
dų, kurių nepavyko valdžiai 
suimti.

Kompartijos vadas Gus Hali 
apie Čekoslovakijos padėtį

Humphrey laimėjo; 300 sužeistą 
prieškarinėse demonstracijose

Kas gi galėjo nepasimo 
iš 1956 m. įvykių-Vengrijoje? 
Tuo metu, kaip ir dabar 
koslovakijoje, buvo slaptai su
ruoštas Vengrijos “išlaisvini
mas” iš socialistinės stovyklos.

Amerikos, Vakarų Vok 
jos ir kai kurių kitų kapitalis
tinių šalių agentai dirbo ii vi- 

• daus ir lauko.
Jiems tuomet užkirto kelią 

tarybiniai daliniai, padėt 
socįalizmo patriotams susido-

Caip 
ova-

če-

ieti-

ami
socializmo patriotams s 
rtyfi su suokalbininkais. 
Vengrijoje, taip ir Čekos 
kijoje soči a 1 i z mo priedams 
baisiai nepavyko. Užtat 
visa gerkle šaukia.

Jie

end- 
mes

Dienraščio “Vilnies” b 
ladarbis L. U. rašo, kad 
“turime perdaug spaudos.

Tai visai netiesa. Mes 
kad perdaug spaudos ne 
jome ir. neturėsime. Su 
žangos priešais kovoti n 
reikia turėti tvirtą spauc 
tvirtas organizacijos. Nt 
ti rankų negalime.

Turime leisti savo spauda 
tol, kol tam jėgų turėsim 
kai susidarys aplinkybės, 
jau nebegalėsime tokios s 
dos išlaikyti, tik tuomet 
ją mažinti.

nie- 
;ure-

pa- 
turns 
ą ir 
leis

3. O 
kad 
pau- 
teks

širdis — svarbiausias žmo
gaus organas, širdis sustojo, 
žmogus miręs, širdis atsisakė 
dįrbti, niekas žmogaus r 

Tiigelbės.
Perkelti kito žmogaus Hrdį, 

kol kas, sunkiai vyksta. B »t už 
kiW laiko tikrai bus artif

ebe-

ciali

(dirbtinė) širdis gaminama. 
Širdies specialistas dr. D. C. 
Harrison teigia, kad už 20 me
tų bus daromas didžiulis iš ar- 
tificialių širdžių biznis.

Metinis tokių širdžių parei
kalavimas gal siekti net iki 
100,000.

Bet kas gi galės tokias šir
dis įsigyti, kuomet jos kainuo
sią po $20,000 ir dar metinio 
aptarnavimo kaina sieks iki 
$1,500?

Aišku, tik turčiai galės įsi
gyti jiems reikiamas širdis. 
Kitaip ir negali būti, kuomet 
iš širdžių biznio fabrikantai 
norės turėti didžiulių pelnų.

Kaiptalistinėje santvarkoje 
būtų naivu ir, manyti, kad ne
pagydomai sergantieji širdies 
ligomis beturčiai turėtų ly
gias teises įprie dirbtinių šir
džių.

Keturi žymūs generolai ir du 
admirolai, pirmiau tarnavę 
Jungtinių Valstijų militarinėse 
jėgose, pasisakė už šiaurės 
Vietnamo bombardavimo su
laikymą.

Jie taipgi nurodo, kad tai
kos pasitarimuose visi vietna
miečiai turėtų turėti savo at
stovybę.

Prez. Johnsonas ir Penta
gonas susilaukia vis daugiau 
ir daugiau kovotojų už taiką 
Vietname. Taikos kovotojų 
balsas karo vanagus baisiai 
gązdina.

korespon- 
tai gauna 
kablegra- 

Jefonu. Jis 
ondentą 

iš ten per- 
ie tarp tų 
.mus- ir 1.1, 
s pasaulio 
nausias ži-

Jis 
dentą 
naujausių žinių 
momis ir net te 
turi savo koresp 
Maskvoje, kuris 
duoda žinias ap 
valstybių pasitar

Iš viso platai: 
jis paduoda svar 
nias.

Svarbu jį skaityti. Gali
ma užsisakyti rąšant: Dai
ly World, P. O
Old Chelsea St., |New York, 
N. Y. 10011.

Chicago.—Vice preziden
tas Humphrey laimėjo pre
zidentinę .kandidatūrą, de
mokratų konvencijoje. Pir
mame balsavime jis gavo 
pakankamai balsų.

Vietnamo karo klausimu 
platforma priimta, kaip no
rėjo prez. Johnsonas ir kiti 
karo vanagai; taikos balan
džiai pralaimėjo.

Demokratų Partijos vado-

vybės mašina buvo jaučia
ma visur. Opozicijai buvo 
sunku. manievruoti.

Prieškarinėse ir prieš 
Humphrey demonstracijose 
policija, milicija ir kariuo
menė buvo panaudota. Dau
giau kaip 800 demonstran
tų sužeista, tūkstančiai 
areštuota. Miestas pirmu 
kartu atrodė, kaip karo sto
vyje.

New York. — Komunis
tų Partijos generalinis sek
retorius Gus Hali pareiškė, 
kad penkių socialistinių 
valstybių įsikišimas į Čeko
slo vaki j ją buvo labai svar
bus žygis apginti toje ša
lyje socializmą nuo viduji
nių ir išlaukinių priešų.

Nors militarizmu išrišti 
šias problemas nepatogu, 
sako Hali, bet kitos išeities

nebebuvo, kai Čekoslovaki- 
joje socializmas buvo grą- 
somas kontr-revoliu c i j o s, 
kuomet demokratines refor
mas uzurpuoja anti-socialis- 
tiniai elementai, taipgi kuo
met pačioje Čekoslovakijos 
Kompartijos vadovybėje pa
sireiškė silpnumų ir vieny
bės trūkumo, kai susida
rė pavojus, kad anti-socia- 
Įistai nepaimtų galios.

............................. • ' ,....................................................- ' ■ ) y ■ -------- ,................. ——

Moterys negavo lygią teisią su 
vyrais anglikoną bažnyčioje

Box 544

Studentų kongresas 
nori daugiau galios

Kandas. — 
identų Su

dalyvauja

Manhattan, 
Nacionalinės St 
jungos kongrese 
atstovai iš 866 universitetų 
ir kolegijų. Ko 
sės 10 dienų. F’ 
jungos preziden 
Powell pasakė:

“Mes norime 
girdėtų, o jie ats 
syti. Mes prašome teisybės, 
o jie mus kaltins 
Atėjo laikas pa 
šaliai, ką studen 
Ii padaryti.”

•jngresas tę- 
aujasis są- 
taš Robert

, kad mus 
isako klau

, anarchija, 
rodyti šiai 
;ų jėga ga-

Philadelphia, fa. — Nix- 
ono propagand 
rius R. W. Whi1 
vo smarkiai suihuštas, da
bar gydosi ligor

ps direkto- 
;tslesey bu-

ineje

Čilės respublika 
padaroma po 
cijų, nuo kurių 
500 moterų.

oje kasmet 
•0,000 abor- 
miršta apie

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Stiatys Miko Detroitiečio 

pjesę
Druskininkai. — Šio mies

to Kultūros Namų saviveik
lininkai neseniai gavo Miko 
Detroitiečio keturių veiks
mų dramą “Gyvenimo ban
gos.” Veikalą prisiuntė jo 
duktė advokatė Stefanija 
Masytė.

Saviveiklininkai, vadovau
jami jauno režisieriaus Juo
zo Blažinsko, ruošiasi šią 
dramą pastatyti.

Veikalo “Gyvenimo ban
gos” premjera numatoma 
ateinantį mėnesį.

"_____  ♦

Išvyko į Japoniją
Vilnius. — I Tokiją išvyko 

Istorijos Instituto direkto
riaus pavaduotojas, istori
jos mokslų daktaras, profe
sorius Juozas Jurginis. To
kijo mieste įvykstančiame 
aštuntame tarptautin i a m e 
etnagrafų ir antropologų 
kongrese Lietuvos moksli
ninkas perskaitys praneši
mą apie Baltų paprotinę 
teisę.

Svečiai iš Amerikos
Vilnius. — Tarybų Lietu

voje paviešėti penketą die
nų atvyko iš Jungtinių Vals
tijų Ohio valstijos univer
siteto dėstytojas, medicinos

mokslų daktaras Irvingas 
Painas su žmona Elena Žu
kaite ir dviem dukrom. 
Kartu su jais atvyko sena 
Amerikos lietuvių pažan
giojo judėjimo veteranė, 
Paulinos Jasilionienės sesuo 
Elena Žukienė iš Bingham- 
tono, N. Y.

A. Vaivutskas
t

Pasitarimai praėjo 
be pasekmių

Paryžius.—Šiaurės Viet
namo delegacijos vadovas 
Le pasakė, kad su prez. 
Johnsono karine programa 
negalima sutikti ir dėl to 
pasitarimai nevyksta.

JAV valdžia nesiskaito su 
išmintimi, sako Le, nesu
stoja bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo.

Policija išvaikė 
demonstraciją

Chicago.—Daugiau kaip 
2,000 yipių buvo susirinkę 
į Grant Parką demonstruo
ti. 600 policistų demonst
rantus užpuolė ir išvaikė.

Jie demonstravo prieš 
Humphrey, prieš karą, prieš 
skurdą. Jie norėjo, kad jų 
balsą išgirstų demokratų 
konvencija.

Londonas.—Anglijos baž
nyčios Lambeth konferenci
joj dalyvavo 467 vyskupai. 
Jie konferavo visą mėnesį. 
Aptarė daug klausimų.

Kanterburio arkivysku
pas dr. M. Ramsey, per
žvelgdamas konferen c i j o s 
tarimus, pareiškė nepasi-

tenkinimą, kad nebuvo pri
imta rezoliucija, suteikianti 
moterims lygias teises su 
vyrais būti kunigais.

Anglikonų bažnyčia skai
toma kiek pažangesnė už 
Romos katalikų bažnyčią, 
bet moterų klausimu laiko
si seno nusistatymo neleisti 
moteris būti kunigais.

Užmušto jaunuolio laidotuvės 
didžiausios Urugvajuje

Montevideo, Urugvajus.-- 
Daugiau kaip 200,000 stu
dentų dalyvavo laidotuvių 
eisenoje, pagerbiant užmuš
tą komunistą studentą Li
ber Arce. Jis žuvo studen
tų demonstracijoje nuo poli
cijos kulkos.

Užmuštas Amerikos 
ambasadorius

Guatemala. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius John 
Gordon Mein buvo jaunuo
lių apsuptas važiuojant ir 
vietoje užmuštas.

Keletas jaunuolių sulaikė 
jo automobilį, privertė jį iš
lipti laukan ir paleido šū
vius. ' 1 ’

Dabar Guatemalos val
džia paskelbė apgulos stovį, 
ieško žmogžudžių.

New Delhi. — Indijoje 
tvanai nu skandino į 553 
žmones ir apie 40,000 gal
vijų. Vanduo apsėmė 15 
milijonų akrų žemės.

“Laisvė ar mirtis” buvo 
šūkis užrašytas ant sunkve
žimio, kuris vežė karžygio 
pagarbai gėles ir vėliavas. 
Studentai ir darbininkai 
pasikeisdami nešė karžygio 
karstą į kapus.

Laidotuvių metu buvo už
daryta mokyklos, bankai ir 
kitos valdiškos įstaigos. 
Tai buvo didžiausios laido
tuvės šios Šalies istorijoje.

. Bolivijos prezidentas R. 
Barientos paskelbė, kad bu
vo susektas suokalbis nu
versti jo valdžią. Kaltina 
Socialistų Partiją. Arešta
vo 20 žmonių.

“LAISVĖ” NEIŠEIS
antradienį rugsėjo 3, nes 
pirmadienį (rugs. 2) —La
bor Day, tai nei pastas, nei 
“Laisvės” darbininkai ne
dirbs.

Linkime visiems “Laisvės” 
skaitytoj am s smagiai ir 
naudingai praleisti Darbo 
Dieną.

“Laisvės” personalas
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šįmet!
šalyje tokio politikieriaus, kuris 
nepasveikintų darbo žmogaus ir 
ausios laimės. Tegu tik jis būna

NERASI visoje 
Darbor Dienos proga 
nepalinkėtų jam didži 
geras ir nuolankus. Tugu tik jis garsiai negalvoja apie 
savo klasinius ir visos

Buvo laikai, kai 
ruošdavo dideles gatvėmis eisenas-demonstracijas paro
dymui savo jėgos ir vi 
na aštrių kalbų prieš 
unijų vadai nepamiršdavo smarkų žodį kitą pasiųsti 
arba prieš republikon is, arba prieš demokratus.

išandien atrodo, jog tai visa jau praeityje. Šiandien 
gal tik viename kitam 
Darbo Dieną viešai pd 
reikalavimus. Bendra 
virtusi tiktai šiaip sat dar viena mūsų tautine švente.

Tai, žinoma, blogą Mūsų darbo unijų aukštieji va
dai ir pareigūnai dau 
benori drumsti ramyb 
turi šiltas vietas. Daipininkų vadas, kurio metinė alga 
siekia penkiasdešimt ti 
ku, nebemato reikalo i 
tojus, į kapitalistinę 
matyti organizuotus d 
vingais šūkiais.

Tai, žinoma, labai 
klaida prie jo ir sust< 
knygą spręsti pagal j 
Amerikos dirbančiuosii 
konservatiškėjusią vadovybę. Šiandieną juose jaučia
mas gilus nepasitenkir 
giau streikų, negu pei 
kotarpį. Tiesa, jie n 
buvo daug ir žada bū

žmonijos reikalus.
Darbo Dieną mūsų darbo unijos

enybės. Būdavo pasakoma ir ga- 
išnaudojimą ir skriaudas. Darbo

ą mieste darbo unijos pasinaudos 
sirodyti gatvėmis ir iškelti savo 
i paėmus, Darbo Diena yra pa-

gumoje nebenori “triukšmo,” ne-
Mat, jie gerai apmokami, jie

ikstančių dolerių ar daugiau, aiš- 
aštriais žodžiais šaudyti į samdy- 
santvarką, o juo mažiau benori 

larbininkus gatvių eisenose su ko-

pesimistiškas vaizdas. Bet būtų 
oti. Žmonės sako, kad nereikią 
os viršelį. Taip lygiai negalima 
is spręsti pagal jų besaikiškai su-

imas. Šiemet jau turėjome dau- 
•nai ir užpernai per tą patį lai- 
jbuvo visos šalies mastu, bet jų 
d dar daugiau.

0 , i i , • t 1
Bet eiliniuose organizuotuose darbininkuose ruse

nantį nepasitenkinimą gal geriausiai pavaizduoja scenoje 
pasirodymas Alliance l or Labor Action (Darbo Veiklos 

ai suorganizavo1 didėlės; skaitlim 
onės darbininkų ir sunkvežimių 
tikrai didelis istorinis įvykis su 

gyvomis.., .

Sąjunga), kurią nesen 
gos automobilių prair 
vairuotojų unijos. Tai 
labai didelėmis perspe

Darbo Veiklos Sąjungos pasirodymas parodo gilų 
sukilimą prieš AFL-CIO vadovybę, kuri taip suragažėjo, 
jog nę piršto nebejudi 
darbininkų, kurių yra 
pasimojusi tuos milijo 
unijas. Ateitis žada daug gražių vilčių.

Taigi, ir per šią E 
tamsiai apsiniaukęs, 
pastangų juos užmigdyti, organizuoti darbininkai vis 
plačiau ir rimčiau galvoja apie prezidentinius rinkinius 
ir apie Vietnamo karą. Tiesa, jiems nėra didelio pa
sirinkimo tarp demokratų ir republikonų kandidatų į 
prezidentus, bet reikia žinoti, kad lapkričio pradžioje 
įvyks šimtai vietinių rinkimų. Be to, bus renkami atsto
vai į Senatą ir Atstov 
geresnis pasirinkimas, 
darbininkai pasinaudo 
kurie supranta ir gina mucicouo.

Giliausiai Amerikos dirbančiuosius jaudina šalies 
įvėlimas į vieną barbariškiausių karų, kuriam galo dar, 
vis nesimato. Yra ženklų, kad mūsų prezidentas ruo
šiasi dar labiau paaštrinti karo veiksmus. Jis griežtai 
atsisako sulaikyti Šiaurės Vietnamo bombardavimą. O 
kol tęsiamas bombardavimas, vargu galima ko nors ti
kėtis iš derybų Paryžiuje. Tiktai didžiausias Amerikos 
žmonių spaudimas pri 
ką.

Taigi, svarbiausi i 
retų būti visoje Amerkoje:

Nutraukti karą!
Išsikraustyti iš V 
Atsteigti taiką F

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Niekas nėra pastovus

DAUGIAU VA 
AR DAUGIAU

Popiežiaus 
enciklika p 
kontroliavimą šukėlė. karš
tų ginčų ir tai*p Amerikos 
juodųjų žmonių.. Esama 
dviejų nuomo 
nuomonė priek 
kai ir gimimų k 
kontrolė sumaž 
prieauglį A m < 
mums, girdi, 
daugiausia gimdymų, kuo 
daugiausia vaiki 
giau mūsų bus, 
mes galėsime ai 
baltuosius!

Bet kita nuom 
bai: logiškai ir d: 
reiškia laikraščio “Guardi
an” ikolumnista; 
liūs Lester, tei 
gai. Ji nurodo 
kūs gimdymai moterį priri
ša prie vaiką ir namų. Jai 
nebelieka nei laiko, nei 
energijos dalyvauti visuo
meninėje veik 
mums, Amerikos juodie
siems žmonėmį, labiausiai 
šiandien reikia, 
veiklos, o *ne vai 
yra puikiausias veikėjos. 
Žmonių mums užtenka. Skai
čiai nėra svarbiausias da
lykas. Reikia aptyviškų jė
gų. Todėl priri 
moterų prie vai 
sako Lester, j 
nelaimė. Tai p 
valdančiajai kk sei ir mūsų 
paverąejams. '

Todėl, sako jis, mes turi
me atmesti ir pasmerkti, por 
piežiaus mišisĮa z ' “ 
moterys tūri buJ 
nįo maslhdinj^ 
ir kovbtojoriiis

na organizavimui neorganizuotų 
desėtkai milijonų. Sąjunga yra 

nūs pasiekti ir įtraukti į darbo

arbo Dieną nėra dangus perdaug 
Nepaisant konservatyviškų vadų

I Butą. Čia bus darbo žmonėms
Reikia tikėtis, kad ta p.rogaj 

s ir balsuos už tuos kandidatus,, 
i- jų interesus.

verstų vyriausybę pakeisti politi

vyriausi šios Dienos šūkiai ir tu-'

etnamo!
ietrytinėje Azijoje! s

Naujas Jonavo 
Mikrorajonas

Miestų statybos pro. 
vimo instituto Kauno

1 baigiama Jonavos r liesto 
Žeimių gyvenamojo mikro- 

! f rajono projektinė užč
Projektuotojai čia numa 

: to namus 12 tūkstanč|ių jo 
naviečių. Šiame mikn 
ne išaugs prekybiniai 
rai, viešbutis, 
vaikų darželiai, s p 
aikštės, poilsio į 
niai

5

ekta- 
ūliale

uotis

orajo- 
cent- 
ceturi 
orto 
rengi-'

1,720 vietų Viduri
ne mokykla ir 250 vietų li-

goninė su poliklinikos bei in-, 
fekciniu skyriumi jau sta
toma.

V. Marius

Vengrijos rašytojai

Lietuvoje viešėjo Gezą' 
Molnaras ir Gaboras Mo- 
čaras. Tai žymūs vengrų- 
prozįninkaį.

Vengrų rašytojų viešna-1 
ges Lietuvoje tikslas—plėsti 
kūrybinius Vengrijos ir: 
Lietuvos Rašytojų sąjungų 
ryšius. j

IKŲ
VEIKLOS?

Pauliaus VI 
ries gfimimų

(nių. Viena 
mki encikli- 
ontrolei, nes 
intų negrų 
e riko j e. O 
reikia kuo

ų. Juo dau- 
tuo geriau 

įsistoti prieš

mė, kurią la- 
fektingai iš-

3 negras Ju- 
gia priešina 
o, kad tan-

laiko, nei

oje. 0 ko

tai daugiau 
kų. Moterys

Šimas mūsų 
kų ir naųių, 
ra didžiulė 
atarnavimas

s, mes tyri- 

tymą Mūsų 
ti nę gimdy-

“Soviet Life” atsako: Ta
rybų Sąjungoj daugiavail^s 
motinos neturi bėdos. Ku
rios pagimdė ir išaugino 10 
vaikų, apdovanojamos auk
siniais medaliais — “Order 
of Mother”. Su tokiu skai
čium vaikų buvę 80,000 mo
tinų.

Išauginusių 9 vaikus, mo
tinų buvę 220,000; su 8 vai
kais 579,000; su 7 vaikais 
1,351,000; ^su 6 vaikais 2,- 
491,000! su 5 vaikais 4,575,- 
000. Jos visos apdovanotos 
visokių rūšių medaliais.

Sudėjus į daiktą meda- 
liuotų motinų susidaro virš 
9,076,000.

Visiems suprantama, kad 
viskas keičiasi, kad vyksta 
ne tik visokių valstybių per
versmai. Ypatingai dauge
lyje šalių karinių jėgų per
versmai, kuriuose žudomi 
proletariniai vadai, tačiau 
nėra žinoma daugybei žmo
nių tam tikri perversmai- 
pakeitimai, kuriuose nebuvo 
kraujas pralietas.

Ar daug žmonių žino apie 
Rusijos Socialistinės Federa
tyvinės Tarybų Respublikos 
vėliavos pakeitimą?

1918 m. susirinkę komisa
rai, pirmininkaujant Vladi
mirui Leninui, priėmė pir
mą vėliavą, nupieštą ant 
raudono audinio, paauksuo
tomis raidėmis: RSFSR 
(Rusijon Socialistinė Fede
ratyvinė Sovietų Respubli
ka). ,

Ši vėliava plevėsavo iki 
1922 m. Kapitalistinės gink
luotos jėgos norėjo suplėšy
ti šią vėliavą, susidoroti su 
Rusijos revoliuciniu per
versmu taip, kaip su Pran
cūzijos revoliucija 1884 m., 
kuri gyvavo tik 72 dienas.

Rusijos revoliucionierių 
vadovybė ir visų kovingų
jų žmonių ryžtas sutriuški
no kapitalistų remiamas ar
mijas — Kolčako, Judeni
čiaus, Petliuros, Pilsudskio, 
Wrangeho ir PSA Baltųjų 
Meškų divizijas, besiver
žiančias į Rusijos žemyną.

Atsigavę nuo kapitalisti
nių atakų, 1922 m. susirin
ko atstovybės iš Rusijos So
cialistinės Feder atyvinės 
Tarybų Respublikos, Trans- 
kaukazijos Soči aįi s t in ė s 
Respublikos, Ukrainų. 
Social i s t i n ė s Respublikos; 
ir f Ba 11 a r u s i j o s Socialis
tinės Rfespublikos.i Susiriri- 
kusieji nutarė pakeiev 
fi pirmąją v ė 1 i a v ą . Su- 
formavo naują. pavadini-: 
mą — sutrumpintai: USSR 
(Union of Socialist Soviet 
Republics). Prie raidžių 
pridėjo piautuvą ir plaktu-* 
ką ir viršuje šių požymių, 
kairiajame kampe prie 
stiebo penkiakampę žvaigž
dę. Viskas ant raudono au
dinio paauksuota.

Pakeista vėliava plevėsuo
ja 15-koje respublikų. Kiek
viena respublika turi vėlia
voje savo vardą — pavyz
džiui: Lithuanian SSR, ir

Čia keliami dalykai nėra 
vien tik kalbininkų reikalas, ir 
todėl su savo “ieškojimais ir 
atradimais” jie turėtų būti at
sargesni, kad kartais, netekę 
kantrybės, oponentai fonetikų 
neimtų pravardžiuoti fanati
kais. Saikas ir kritikos jaus
mas visiems reikalingas.

sų galime priskaičiuoti po ke
letą arba keliolika. Norėdami 
jų išvengti, kultūros ir moks
lo darbuotojai praktikoje grįž
ta prie ortografinio tikrinių ; 
vardų rašymo. Fonetinį (pa
gal ištarimą) rašymą pirmiau
sia atmeta bibliografija, geo
grafija. Nors fonetinis princi
pas, dažnai vadinamas lie
tuviška tradicija, aiškiai su
sikerta su mokslo reikalavi
mais, kalbininkų grupė ne-, 
kreipdama į tai dėmesio, ir to
liau skelbia “atradimus,” ku
rie priklauso nebe filologams, 
o istorikams, teisininkams ir 
politikams, ir kurių nevertėtų 
ignoruoti. ■

(Reikalavimas rašyti tikri
nius vardus taip, kaip tuos 
vardus taria pati tauta, kuriai 
tie vardai priklauso, yra ne
įgyvendinamas ir prieštarau
jantis tarptautinėms progresy
vioms tedencijoms. Jeigu mes, 
laikydamiesi fonetinio princi
po, Norvegijos sostinę pradė
sime perkrikštinti iš Oslo į Us- 
lą, nes skandinavai šiuo at
veju o ištaria kaip u, u, o 
Geteburgą į Jeteboiją, nes 
taip savo miesto vardą taria 
švedai, pasiklysime atlasuose, 
enciklopedijose ir šiaip jau 
knygose ir tikrai pakenksime 
savo šalies kultūrai. Visos tau
tos, vartojančios lotynišką rai
dyną, tikrinius vardus, jei
gu neturi gavo išimtinio pa
vadinimo, panašaus į mūsų 
Karaliaučių, Gardiną ar Pa
ryžių, rašo paraidžiui taip, 
kaip /toje tautoje arba valsty
bėje rašoma, o ne tariama. 
Tai jau nebe kalbinis, o tei
sinis reikalas;

’Jungtinėse Amerikos Valsti
jose- ir kitos šalyse paVafdė 
visada sakoma p a r a i d ž i ui 
(spelinama),' neš daug svar
biau ją teisingai!r parašyti,, ųe- 
gu. Jštąriį. o raidės,
jsud^rąpčioš|įrašą.ąrba, parąšą, 
turi juridinę galią. .

Reikalaudami, kad kitų tau
tų žmonės rašytų mūsų lie
tuviškas payardeš taip, kaip 
mes jas tariam/patys save pa
niekiname?^ Jas skirtingai ra
šys prancūzas, anglas, ispanas 
ir italas* Tokių pavyzdžių mes 
jau nemaža turime. • • 
;; Mūsų respublikos dailinin
kų, dalyvavusių prieš keletą 
metų Paryžiaus parodoje, pa
vardės kataloguose ir laikraš
čiuose buvo taip išspausdintos,, 
kad negalėjo neužsigauti pa
rodoms dalyviai ir jų tautiečiai. 
Švažas buvo paverstas Chva- 
ju, o kiti—dar keisčiau.

Mes turime siekti, kad už
sienyje mūsų pavardės būtų 
rašomos taip, kaip mes patys’ 
jas rasom. Tai netik garbės, 
•bet ir teisės dalykas.

Tarptautiniuose santykiuose 
asmens tapatybė nustatoma 
pagal ortografišką, o ne fone
tišką užrašymą. Taip elgiasi 
ir visos mokslo įstaigos. Jei
gu autorius, priklauso tautai, 
nevartojančiai lotyniško rai- 

; dyno, jo pavardė transkribuo
jama tik pakeičiant rašmenis. 
Anglosaksų, germanų ir ro
manų tautos svetimiems var
dams rašyti įvesdino lotyniš
kus kepurėtus rašmenis (č,

Iš laiškų
Linkėjimai visiems!

Siunčiu medžiagos. Jei
gu tiks, pasinaudokite. Ji 
jau buvo spausdinta (maty
ti iš iškarpos) mūsų, t. y. 
Vilkaviškio rajono laikraš
ty “Pergalė?

Mūsų adresas:
Lietuva, TSRS 
Vilkaviškis
“Pergalės” Redakcija
Sėkmės darbuose, gyve

nime !
Kolegos iš Vilkaviškio

Nuo Redakcijos: Širdin
gai ačiū kolegoms už iškar
pą “Popietė žemdirbio šei
moje.” Prie progos ją įdė
sime į “Laisvę.” Bet būtų 
daug gražiau ir parankiau, 
jeigu kai kurie iš jūsų tap
tumėte mūsų koresponden
tais ir mums tiesiai para
šytumėte apie Vilkaviškyje 
ir jo apylinkėse įvykius. Iš 
anksto dėkojame.

MŪSŲ NUOŠIRDŽIAU
SIAS SVEIKINIMAS 
PROF. J. JURGINIUI

Tik dabar mus pasiekė sa
vaitraščio “Literatūra ir 
menas” š. m. 28-tas nume
ris. Jame skaitome nepa
prastai įdomų 
reikšmingą kalbos klausimu, 
akademiko proi. Juozo Jur
ginio straipsnį “Dar kartą 
apie tą patį, 
reikštos mintys pilniausiai 
atitinka mūsų mintis. Rei
kėtų, kad Lietuvos draugai 
į J. Jurginio pasisakymą at
kreiptų rimčiausio dėmesio.

Čia paduodame kai ku-. 
rias straipsnio ištraukas.

Be kita ko prof. Jurginis 
rašo:

Nors ir nedėkinga, bet rei
kia grįžti prie tikrinių ' vardų1 
rašymo temos, kuria šio laik-: 
raščio skiltyse rašiau 1965 m., 
“Varpo” chorui grįžus iš ke
lionės po Vokietijos Demo- 
krątinę Respubliką. Choras 
nusivežė spausdintą savo kon
certų programą lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Tą progra
mą teko uždrausti dalyti įpub- 
likai, nes beveik visų Vakarų 
Europos, jų tarpe ir vokiečių,1 
kompozitorių pavardės buvo! 
parašytos iškreiptai, netai
syklingai. Reikėjo gelbė-! 
ti ne tik vyrų choro, bet ir1 
kultūrinį respublikos inteli
gentų prestižą. Tai ne vienin-i 
telis. nemalonus atsitikimas 
dėl fonetinės užsieniečių pa-? 
vardžių rašybos. Mokyti žmo-; 
nės nebemoka parašyti įžy
miųjų Europos žmonių pavar
džių.

štai neseniai mūsų spaudoje 
buvo įdėtas atitaisymas, kad 
Vilniuje koncer tavęs belgų 
vargonininkas ne Fešregenas, 
o Gabrelis Yerschrahenas> nes giau, — ar nemokantį mo-

ir didžiai

Jo jame iš

š, ž) ir, sakysim Švažo pavar
dę prancūzas gali išspausdinti 
taip, kaip mes ją rašome. To
kią teisę išsikovojo čekai, ir 
mes ja galime naudotis, žino
ma, 'jeigu norime.

Fonetininkai sako, kad, ra
šant u ž s i e n i ečių pavardes 
taip, kaip jie patys rašo, mū
sų skaitytojai nemokės jų iš
tarti. Galimas dalykas, kad 
tokių pasitaikys, kaip mokyk
lose pasitaiko mokinių, nepa
žįstančių sutartinių matema
tikos arba fizikos ženklų. 
Užtat jie mokomi. Mokomi 
ir svetimų kalbų. Kas naudin-(

Vilnius, 1968 VIII. 16 
Mielas Drauge,

Štai, aš dar kartą pas 
Jus su sveikinimais nuo se
nelio Vilniaus sraunosios 
Vilnelės ir tyliosios Neries 
krantų.; u <4 H 

f Naį ’if gražio^' hiūsų' upes; 
tylūs kaipr vakarai, tyvu
liuojanti ežerai, amžiną pa
saką o’šiantieji pušynai, vi
sas žaliasis mūsų gimtasis 
kraštas. Taip, tai nuosta
biai graži mūsų gamta, tik 
labai labai gaila, kad mū
siškės vasaros tokios trum
pos. Mums, ilgus metus 
praleidusiems tropikų kraš
te, Lietuviškoji vasara švys
teri kaip kometa — nespėja, 
viskas sužaliuoti ir jau ru
duo ...

Asmeninis gyvenimas rie
da savu keliu, šiemet, abu 
su žmona, beveik visą mė
nesį (paskutinę pusę balan
džio ir pirmąją gegužės) 

, praleidome Druskininkuose, 
Dainavos sanatorijoje. Ka
dangi abu esame pensinin
kai, tai už sanatorinį gy
dymą (pas mus vadinamą 
kelialapį) nieko nemokėjo
me. Vėliau, gavęs kūrybi-. 
nę komandiruotę iš Rašyto
jų sąjungos, apie dvidešimt 
dienų išbuvau Anykščiuo
se. Taigi, ir čia pridedamas 
straipsnelis liečia mano bu
vimą gražiausiame Lietuvos 
mieste. Jeigu jis tiks jūsų 
laikraščiui — panaudokite.

Tai ir viskas.
Linkiu Jums ir kitiems 

“Laisvės” bičiuliams daug 
gero darbe ir gyvenime.

Jūsų
L. Valbasys

Aparatas piešia žemėlapius
Lenkijoje sukonstruotas 

aparatas meteorologiniams 
žemėlapiams piešti, pava
di i n t.a s sinoptografu. Jis 
priima radijo impulsus ir 
pagal juos žemėlapiuose pa
žymi duomenis apie .oro slė
gimą, temperatūrą, vėjų

jo ipavardė esanti flamandiš-' kyti, ar ■ -taikstytis su primi- kryptis ir .t.t. Sinoptogra 
ka, o ne vokiška. Panašių ne-' tyvu ir skelbti jį nesugriau- f as pritaikytas Europos me 
susipratimų kiekvienas iš mū namu ? teorologinėms stotims.

Amerikiečiai nori žinoti 
daug. Klausia: “Kas atsi
tiko su Taškento šeimomis 
praradusiomis stubas 1£$6 
m. balandžio mėnesį žemės 
drebėjime?” ' f

Atsako: Žemės drėbė j i- . 
mas paliko 80,000 šeimų be
namiais. Visos tarybinės 
respublikos sudėjo fondą iš 
savo iždų, pasinuntė mate
rialą, mašinas, darbininkus 
statymui namų, gydytojus 
ir kitokius specialistus. Su 
1966 m. rudeniu jau buvo 
apie 60,000 apartmentų pa- 
budavota.

Kita dalis benamių gavo 
pastoges kitose vietose. Ar
ti Taškento, Čilanzos mies
tas pasidaugino iki 300,000 
gyventojų. Pastatytas ant
ras miestas Sergelo jau tu
ri 800 šeimų.

' Visas atbūdavo j imaš ir 
kita pagalbd dovanai.

pt,| kai stojo visos tary
binės respublikos į pagalbos 
darbą, suteikė, visieųis 4fe- 
mę^ drebėj|mo‘ ' pųkentėju- 
šiėffĮš pastojęs.

Čia irgi pasikeitimas. ■

Tarybiniai geologai sura
do deimantą 266 karatų dy
džio. :

Didįjį deimantą pakrikš
tijo “Stalingrad,” prisimini
mui 25 metų sukakties nuo 
atmušimo Hitlerinio užpuo
limo.

Taigi, niekas nesilaiko pa
stoviai.

Amerikietis prašė paaiš
kinti apie Kara-Kum kana
lą. Žurnalas “Soviet Life” 
atsako. Pirmosios trys sek
cijos jau užbaigtos, turi 500 
mylių ilgį. Kanalas sutei
kia vandenį 470,000 akrų 
sausžemio drėkinimui. Kai 
bus užbaigtas 1970 m. vi
sas kanalo ilgis bus 900 
mylių ilgio ir suteiks van
dens dėl 7,000,000 akrų že
mės. Amu Darya upė susi
sieks su Kaspijos jūra.

Reikia prisiminti ir Mask- 
vos-Volgos kanalą, 80 my
lių ilgio. Šis kanalas di
džiausias vandens suteikė
jas ir svarbus prekybiniam- 
susisiekimui. Kanalas susi
siekia su Kaspijos, Baltijos, 
Azovo jūromis ir su indust
riniais miestais — Možansk, 
Rublevo, Pestovo ir kitais.

Kur buvo žemės plotai, 
dabar laivai plaukioja. ’

Kitas amerikietis, žinoda
mas daugiavaikių motinų 
vargą, klausia “apie gyve
nimą tarybinių daugiavai
kių motinų.”

Tarybų mokslininkai iš
rado aparatą “photo elec
tronic instrument,” kuris 
yra panertas vandenyje dėl 
žuvų mieravimo ir skaičia
vimo.

Budavotojai “subway” li
nijos Tiblise, Gruzijos sos
tinėje, užtiko plyšį, per Kurį 
vertėsi sulfurinos vanduo iš 
požeminio ežero. Buflfavo- 
tojai mineraliniam vande
niui tekėti padarė skylę 
(bypass), užcementavo ply
šį, ir taip sutaupė vandenį, 
o “subway” būdavo j imas ei
na nustatytais keliais.

V. Vyžon iškis

EŽERŲ PASIKLAUSYSIM
Atsimerkia ežerai
Ankstų rytą rytužėlį, 
Saulė šypsosi giedriai, 
Ir žolė aukšta sužėlė.

Vidury miškų vėsių .
Skruzdėlytės bėga, skuba, 
žemė prašneka balsu: 
—Matėt mano žalią rūbą ?

žemė kalba—žolėmis,
Šlama—medžiais 

plačiašakiais.
žemė džiaugiasi mumis—
Mes jos ausys, mes jos akys.

Mes išvaikščiosim girias, 
Ežerų pasiklausysim 
Ir mamytei vakare 
Viską viską apsakyshin.

V. Marcinkev/cius
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J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar
f (Tąsa)

Dar ir dabar kunigų armija
Lietuvoje šiuo metu pas 

dirba apie-900 kunigų. Ta 
metais kunigų seminarija i 
kunigų. Nors pokario met 
jo kunigų skaičius, nes apie 300 dvasi
ninkų priešakyje su arkh 
recku ir vyskupais Podolskiu bei Briz
giu pabėgo kartu su hitle 
būgę atsakomybės už savo 
padarytus Lietuvos liau 
okupacijos metu, tačiau, 
kunigų stoka niekas nesis

Seniau Lietuvoje didelė 
dirbo labai maža ką bend ’o su pastora
cija turintį darbą: kunigai buvo gau
singų katalikiškų organizacijų vadovais, 
mokyklų, armijos, kalėjin 
valdininkais. Tarybų vai 
bažnyčią nuo valstybės ii

^bažnyčios, kunigams pasil ------—
jų funkcijos—religinis kultas ir apeigos.

Lietuviai kunigai užsienyje
Kada mes kalbame aj)ie pagrindinę 

religinę organizaciją re s 
katalikų bažnyčią, neturime užmiršti 
šios bažnyčios tarptautinių ryšių, o taip 
pat ir tos aplinkybės, kad 
tuvių kunigų gyvena užsie 
kaip jau minėta, apie 300 
vokiečių okupantais, gla 
ne tik su Vatikanu, bet ir su kapitalis
tinių šalių vyriausybiniais organais.

Užsienyje veikia dešimt; 
organizacijų, Vatikane veikia šv. Kazi
miero kolegija, kuri y r; 
nacionalistinis centras, 
veikla ištisai nukreipta
Lietuvą. Čia ruošiami kjunigai, leidžia
mas specialus biuletenis, organizuojamos 
radijo laidos. Ten pat v< 
reakcinis centras — Me: 
kolegija. Šio centro vati 
sudaryta iš lietuvių kunigų, ir pagrin
dinė jos veikla nukreipta prieš Tarybų 
Lietuvą.

Apie Vatikaną ir kitas 
maiistinių šalių vynąųjsi ‘ 
jfesi lietuvių emigrantų 
lis. Visa tai susipina į vieną reakcingą 
jėgą. Vatikanas, visų pirma, kunigai — 
Tėvynės išdavikai, nuolat skatina lietu
vių katalikų dvasininkiją 
ti, stengiasi įteigti mintį ž, 
žuazinės santvarkos atstatymą Lietuvo
je, pataria suburti apie pave antitarybi
nius nacionalistinius e 
veikimo taktikos.

Bažnyčios tuštėja
J

Tačiau, nežiūrint respublikos katalikų 
bažnyčių gausybės, didelio kunigų kie
kio, užsienyje esančių religinių centrų 
bei kunigų skaitlingunu|, katalikų baž
nyčios, o taip pat ir kit 
fesijų įtaka masėse meta): 
ja, tuštėja bažnyčios, ne 
madienių metu, bet ir per didžiąsias re
ligines šventes beveik iš 
čių jaunimas. Dievo i

^lanko pagyvenę žmonės, c [augiausia mote
rys; jos dar stengiasi vestis su savim ma- 
žtts vaikus.
’Ištuštėjo ir taip vadinamos “švento

sios” vietos, kurias buržuazijos valdymo 
metais lankė dešimtys ir šimtai tūks
tančių. Pokario laikotaroiu gimsta nau
jos tradicijos — be bažnyčios pažymimi 
svarbesnieji žmogaus gyvenimo įvy
kiai—vardo suteikimas, j 
tuvės. Šių įvykių pažyri 
ginėmis apeigomis sumas ėjo daugiau ne
gu per pusę.

Tai yra Tarybinės lia 
nio gerbūvio, kultūrinio 
augimo pasėka. Kasdier 
daugiau žmonių atsikrato 
tarų naštos. Tai priverkti pripažinti ir 
patys kunigai. Jau 1959 
nių klebonas kunigas Al 
rašė:

“Daug kam antireliginė propaganda 
supurtė ir sugriovė tėv 
ginę pasaulėžiūrą.”

Apaštališkojo sosto prelatas, Kauno 
Kunigų seminarijos dėstytojas J. Matu- 
laitis-Lalbukas savo 1963 

įdienos laiške rašo: j
* “Tiesa, ateizmas ir Lietuvoje stipriai 
plečiasi, ir todėl yra didelis skaičius su- 

k urie nebelanko

;o ratinį darbą, 
rybų valdžios 
deido virš 300 
ais ir sumaže-

yskupu Skvi-

rininkais, pa- 
nusikaltimus, 

ižiai vokiečių 
nežiūrint to, 

cundžia.
tunigų armija

ų kapelionais, 
ižiai atskyrus 
mokyklą nuo 

ko tiesiogines

oje —

virš 1,000 lie- 
nyje. Tarp jų, 

pabėgusių su 
udžiai surištų

ys klerikalinių

antitarybinis 
Šios kolegijos 
prieš Tarybų

eikia dar kitas 
rgeles Marijos 
ovybė taip pat

Vakarų impe- 
įalistinių šalių vyriąųjsybes nuolat šlie- 

; taktingoji da-

aktyviau veik- 
pie galimą bur-

ementus, moko

į religinių kon- 
i iš metų maže- 
tik eilinių sek

nyko iš bažny- 
tamus dar tebe-

ungtuvės, laido- 
ejimas su reli-

udies materiali- 
lygio nuolatinio 
vis daugiau ir 

b religinių prie-

metais Švenčio- 
lulis savo laiške

} skiepytą reli-

metų spalio 30

ateusių, ypač jaunimo, 
bažnyčių ir laiko save ateistais.”

Ir kunigai pripažįsta
Apie bažnyčių tuštėjimą laba 

nai ’ kalba kunigai savo pamoksluose. 
1963 metų lapkričio 24 d. sakytame pa
moksle tos bažnyčios klebonas kUn. R. 
Mažonavičius pareiškė:

“‘Bažnyčia gyvavo tūkstančius
o štai dabar vis daugiau ir daugiai žmo
nių atsisako savo tikėjimo. Gali būti 
ir taip, kad ateis laikas, kai prie Kris
taus kojų užges lempelė. Nebus kam 
įpilti aliejaus. Mes melskimės ir dėkime 
pastangas, kad tokios dienos nesulauktu
me. ..”

1964 m. vasario 16 d. Turgelių katalikų 
bažnyčioje sakytame pamoksle tos baž
nyčios klebonas kun. K. Kulakas skun
dėsi :

“Pastaruoju metu tikintieji pūstojo 
lankyti bažnyčią, pamiršdam 
krikščioniškas pareigas, 
kos, tačiau didžioji dauguma tik 
iki šio laiko nepriėjo velykinės ii 
ties...”

Apie religingumo mažėjimą
Apie respublikos gyventojų religingu

mo mažėjimą kalba ir buvusių kunigų 
pasisakymai apie savo parapijiečius. Štai 
ką rašo buvęs Musninkų parapija 
bonas kun. Viktoras Raudeliūn 
tęs kunigystę 1962 metais:

“Mano buvusių parapijiečių re 
mas, mano nuomone, yra daugiau 
gas ir sezoninis/ — gilių šaknų 
Prieš 56 metus bažnyčią lankė 
daugiau žmonių. Eiliniais sekma 
bažnyčia lanko 5-8% prapijiečių, 
jų religinių švenčių dienomis — 
procentu, 
apie 40%

i daž- <

metų,

auktu-

i savo
Artinami vely- 

inčiųjų 
špažin-

os kle- 
as, me-

igingu- 
i madin- 

neturi. 
žymiai 

dieniais 
didžiu- 
apie 30 

Religines apeigas atjlikineja 
. Materialiai palaiko tažnvčią 

apie 25-30 procentų. Iš lankančiųjų baž
nyčią mate rys sudaro 60 proc., jauni
mas—20 proc., vyrai—10 proc.” 

Buvęs Vilniaus Petro ir Povi 
likų bažnyčios vikaras kun. Alg-i 
kareckas, metęs kunigystę 1962 metais, 
rašo:

“Per trejus savo kunigoškos 
metus pastebėjau nemažą religingumo 
sumažėjimą, ypatingai inteli 
tarpe. Buvusiose mano parapijc 
niaus m. “Gerosios Vilties” ir Petro ir 
Povilo bažnyčios) bažnyčią pastoviai 
lanko 5-7% visų parapijiečiu. Iš 
terų —apie 4%, vyrų—2-3% i: 
jaunimo. Rel i erines apeigas atliki|nėja 1/3 
dalis visų tikinčių. Bažnyčią ms 
palaiko postoviai ją lankantiej 

Buvęs Leipalingio parapijos
kun. Algimantas Žilinskas, metęs kuni
gystę 1962 metais, rašo:

“Parapijoje, kurioje aš dirbau, išbu
vau iš viso 20 mėnesiu, todėl palyginti 
dabartinį gyventoių religingumą su pra
ėjusiu negaliu. Kiek girdėjau, tai žy
miai mažiau . Sekmadieniais bažnyčią 
reguliariai lanko apie 10-15% visų pa
rapijos gyventoju. Kai kurias religines 
apeigas, kaip krikštą, jungtuves, atlie
ka daugiau kaip pusė gyventoju, kitas—- 
mažiau. Materialiai palaiko bažnyąią ją 
lankantieji tikintieji. Bažnyčios lanky
tojus galima paskirstyti sekančiai: mo- 
tervs—75%, vyrai—20% ir jaunimas— 
5%”.

Buvęs Suvainiškio parapijos klebonas 
kun. Antanas Uogintas, metęs kunigys
tę 1962 metais, rašo:

“Bažnyčia lanko 30% parapijos gy
ventojų, atlikinėja religines apeigas 
25%, materialiai palaiko bažnyčią—27%. 
Bažnvčia lanko apie 77% moterų, 20% 
vyru ir 3% jaunimo.

Tikra mokslinė, dabar vedama, ateis
tinė propaganda daro rimta poveikį net 
i tvirtai tikinčius, o svyruojančius visiš
kai iš ju • tikėjimo vėžių išverčia”.

Nors šie buvusieji kunigai dirbo įvai
riose respublikos parapijose, bet išvados 
anie gyventoių religingumą iš esmės su
tinka, jos atitinka faktišką padėtį.

Studentų apklausinėjimas
Lietuvos Žemės Ūkio Akademija, siek

dama išaiškinti asmenines studentų pa
žiūras i religiją, darė tyrimus. Kursi
niuose darbuose studentai rašo, kad jie 
buvo auklėjami religingose šeimose, o 
nustojo tikėti mokyklos, ateistinės lite
ratūros , tarybinės tikrovės paveikti.

V kurso studentas B. Činga rašo: 
“Mano vaikystė panaši į vaikystę dau

gelio vaikų, nors motina nebuvo labai

o kata
mas Pa

veiklos

gentiios 
se (Vil-

. jų mo- 
r 1%—

terialiai 
i ”
vikaras

religinga, o tėvas buvo visai netikintis, 
tačiau vis tiek mane vedė į bažnyčią mo
kytis katekizmo. Pradžioje tikėjau, ką 
kalba kunigas, neabejojau,4 kad yra die
vas, net, eidamas pro kryžių nusiimda- 
vau kepurę”.

To pat kurso studentas Balys Sruoga 
rašo^:

“Kažkada aš buvau religingas, labai 
domėjausi religinėmis teorijomis, kata
likybės istorija, religinės tematikos kny
gomis.”

Tą patį pažymi studentas R. Baltru
šaitis:

“Gimiau religingoje šeimoje, ypač reli
ginga buvo motina, todėl nenuostabu, 
kad iš pačios vaikystės man skiepijo

meilę dievui.”
Daugumas studentų nustojo tikėti, 

pasipiktinę nemoraliu kunigų elgesiu, 
ypač tuo, kad Didžiojo Tėvynės karo 
metais dvasininkija aktyviai bendradar
biavo su vokiečių fašistais, o pokariniu 
laikotarpiu dalyvavo lietuviškųjų naci
onalistų gaujose, padėjo jiems, sutepė 
savo rankas tarybinių žmonių krauju.

Studentai V. Kuraitis, J. Eičinas, B. 
Grigalavičius, J. Imbrasas ir daugelis ki
tų pasakojo, kad nusikalstami kunigų 
veiksmai sukėlė jiems pasipiktinimą, 
privertė juos pagalvoti apie tai, ką ku
nigai kalba ir ką jie daro, kad tai padėjo 
jiems praregėti.

(Bus daugiau)

Pasikalbėjimas su muziku 
iš aukštaičių krašto

Rio de Janeiro. — Bra
zilija nuvertino savo pini
gus (cruzeiro) jau 13 kar
tų. Gyvenimo reik menų 
kainos aukštai iškilo.

Augimo stimuliatorių 
gamykla

Kėdainiai (ELTA).—Ša
lia Kėdainių pramonės gi
ganto — chemijos kombina
to išaugo biochemijos ga
myklos korpusas. Atvykę iš 
Maskvos specialistai padėjo 
montuoti įrengimus, ku
riuos tiekia Nikola jevsko, 
Saratovo, Sverdlovsko, 
Chabarovsko, Selinogrado- 
iš viso 20 šalies įmonių.

Naujoji gamykla papildys 
veikiančių įmonių sąrašą

Antakalnyje, viename iš 
naujų daugiaaukščių namų, 
jaukiame bute, gyvena 
kompozitorius Vale n t i n a s 
Bagdonas.

— Gimiau Ignalinos rajo
ne, Mielagėnų kaime... — 
iš lėto pradėjo pasakoti apie 
save kompozitorius. — Vai
kystė buvo skurdi. Tačiau 
ją skaidrino muzika.

Subtilus gamtos grožis, 
dainingos aukštaičių krašto 
melodijos, kurias dainuoda
vo motina, — buvo pagrin
dinis įkvėpėjas domėtis lie
tuvių liaudies dainomis.

— Mano svajonė buvo pa
imti nuo sienos kabantį bro
lio smuiką... — prisiminęs 
tas dienas, šypteli V. Bag
donas.—Juo groti pradėjau, 
būdamas šešerių metų...

< Netrukus busimasis kom
pozitorius jau grojo akor
deonu, pažinojo natas, solfe
džiavo, tiesa, porą mėnesių 
teko pasimokyti pas kaimo 
vargonininką.

— Buvau žinomas “kaimo 
muzikantas”; Be manęs ne
apsieidavo nė vienos vestu
vės arba pasilinksminimai...
— nuklydęs mintimis į pra
eitį, vėl šypteli kompozito
rius. —Buvo polėkis, įkvė
pimas... Mokytojai, pamatę, 
kad domiuosi muzika, pa
siūlė organizuoti chorą.

1952 metais kompozito
rius stoja į Kauno J. Gruo
džio muzikos mokyklą, bai
gė ją su pirmąja kompozi
cijos skyriaus laida pas 
kompozitorių V. Klovą.

— Nuo tada ir prasidėjo 
mano kūrybinio darbo ke
lias...

1956 m. V. Bagdonas pa
rašo siuitą simfoniniam or
kestrui ir, gavęs diplomą su 
pagyrimu, tais pačiais me
tais įstoja i Vilniaus konser
vatoriją. Mokosi pas profe
sorių A. Račiūną. Čia vėl 
įtempti ieškojimų, studijų 
metai. 1

Pagaliau atkaklus darbas 
atneša pirmuosius vaisius. 
Apgintas diplominis darbas
— 5 dalių simfonija. Vėliau 
sukuriama visa eilė kūri
nių : Sonata fagotui su for- 
tepiionu, “Poema apie ru
gelį” mišriam chorui su 
simfoniniu orkestru (žo
džiai E. Mieželaičio) ir kt.

Po kelerių metų savaran
kiško darbo V. Bagdonas 
buvo « priimtas j Lietuvos 
kompozitorių sąjungą.

—Tada parašiau ir tokius 
kūrinius, kaip Koncertą an
glu ragui, baladę “Žvejai” 
mišriam chorui su fortepi
jonu (žodžiai E. Mieželai
čio), Koncertą fortepijonui 
su simfoniniu orkestru.

Pažymėtina tai, kad pas
kutinio kūrinio fortepijono 
partiją atliko pats autorius.

Be minėtų kūrinių, kom
pozitorius V. Bagdonas yra 
sukūręs nemaža kitų. Iš jų

pažymėtini: koncertas ka
meriniam orkestrui (bend
radarbiaujant su LTSR nu
sipelniusiu artistu S Son- 
deckiu), koncertas triūbai 
su simfoniniu orkestru, 
koncertas birbynei su liau
dies instrumentų orkestru. 
Visų neišvardinsi. Kiek jų 
įrašyta į plokšteles, kiek 
muzikos įrašų radijo ir te
levizijos studijose... O kur 
dar dainos bei muzikinės 
pjesės vaikams!..

— Kodėl jūsų kūryboje 
daugiausia dominu o j a ka
merinė bei simfoninė muzi
ka? — pasiteirauju baigian
tis pokalbiui .

— Simfoninė muzika do
mina todėl, kad joje dides
nės galimybės atspindėti 
mūsų XX amžių, jo žmogų...

— Koks jūsų mėgsta
miausias kompozitorius?

—Pirmenybę atiduodu S. 
Prokofjevui. Jo kūryboje 
kaskart atrandu vis kažką 
naujo, šviežio, spalvingo. 
Patinka jo noyatoriškum a s 
tiek melodijoje, tiek ritme 
bei instrumentu o t ė j e. Ne
abejingas ir Šionbergui.

—Kokie jūsų ateities pla
nai? — pasiteiravau.

— Norėčiau parašyti ko
mišką operą pagal B. Sruo
gos komediją:, “Dobilėlis 
penkialapis”...

O dabar — darbas, dar
bas, didelis, kruopštus.

Elug. Balijonas

Manila.—Filipinuose pra
sidėjo influenzos epidemija, 
susirgo apie 35,000 žmonių.

Studijos dvidešimtmetis
Jau dvidešimt metų tris 

kartus per savaitę į Kauno 
Profsąjungų rūmus skuba 
įvairių profesijų, išsilavini
mo ir amžiaus žmonės, ku
riuos jungia bendra meilė 
menui. Saviveiklinės vaiz
duojamojo meno studijos 
įkūrėjas ir pirmasis jos va
dovas buvo LTSR nusipel
nęs meno veikėjas, dailinin
kas J. Buračas. Dabartiniu 
metu dailės entuziastams 
vadovauja dailininkas V. 
Survila.

Minint studijos dvidešimt
metį, Kauno Profsąjungų 
rūmuose surengta jaunųjų 
dailės mylėtojų paroda, ku
rioje eksponuojama 10 ak
varelės ir skulptūros kūri
nių. Nemaža darbų paro
dai pateikė pensininkas P. 
Narkevičius. Miestų staty
bos projektavimo instituto 
Kauno filialo darbuotojas 
P. Krasauskas ir kiti stu
dijos nariai.

M. Pranaitis

Redakcijos atsakymas
Alex. Paišeliui. — Jūsų 

eilėraštis “Palaidūno dai
na” silpnokas. Atleisite, kad 
juo nepasinaudosime. Vis 
tiek ačiū už parašymą.

ateinančių metų ketvirtyje. 
Per metus ji gamins 14,000 
tonų pašarinių sausų mielių.

Antroje linijoje, kurią nu
matyta1 visiškai mechani
zuoti ir automatizuoti, bus 
gaminami premiksai — vi
taminizuoti baltymingi pre
paratai. <
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Y 2Y J NAUJŲ SKAITYTOJŲ

81.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę5

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti, “Laįsvei” tinkamo biudžeto 
1969 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1969 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1969. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N; Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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piknikas buvo didelis. Mū 
plačios apylinkės ‘‘Laisvė 
rėmėjai gražiai atsireko- 
mendavo, suvažiavo ska t- 
lingiau nebu bile kada. At
vyko trys dideli autobus 
pilni žmonių. Haverhill 
Lawrence, Mass, bendi 
sudarė vieną busą. Monte 
irgi vieną busą. Hartfor 
Laisvės choras atvyko v: 
nu busu, o labai daug d 
atvyko mašinomis.

Daugelis svečių išsireiškė, 
kad mūsų, Olympia Parkas 
yra panašus į Lietuvos di
delį sodą. Ištikrųjų taip 
yra—daugybė žalių medž 
aplink salę iš lauko pūslės 
daugybė puokščių Kaziun 
Sabaliauskienės, išaugin 
puikiųjų gėlynų. Ačiū ta 
Kaziune.

O prie salės durų, tau 
lauko pusėje, didelis stalas, 
tai kultūrinė ir meno pa 
ba. Čia gražiai sutaupy 
brangių paminklų iš pen
kių dešimčių suvirš me 
meno ir kultūrinės pažan
giųjų veiklos, laikraščių, pa
veikslų, knygų, muzikos, 
vertingų raštų iš Tarybų 
Lietuvos. Tai mūsų ilgame
tės veikėjos, rūpestingai iš
liktas Marytės Sukackien 
šis gražus darbas. Dauge 
svečių apžiūrėdami turėjo 
kuo pasigerėti.

Šis gražus suvažiavirr 
kur svečiai rado pakanka
mai gardžių skanėsių ir gė
rimų ir daug seniai nen 
tytų draugų, atrodė dau
giau į meno ir dainų f esti- 
valį. Salė, kurioje įvyko 
programa, buvo pilnutėlė 
žmonių. Draugė M. Sukac
kienė, buvo programos ve
dėja. Pirmininkė perstatė 
Hartfordo Laisvės chorą, 
kuris yra vadovaujam 
mokytojos iWilma Hollis. 
Laisvės choras sudaina 
šešias liaudies dainas labai 
jausmingai ir gražiai, sve
čiai ilgai ir griausmingai 
plojo dėkodami ir nenorėjo 
jų paleisti, bet čia pirmini 
kė perstatė Laisvės choro 
dainininkę Eleną Brazaus
kienę, ji gražiai sudaina 
dvi liaudies dainas, sveč 
ją griausmingais aplod 
mentais palydėjo.

Čia pirmininkė prisiminė, 
kad pereitą vasarą šioje 
vietoje sakė kalbą “Laisvė 
naudai parengime vyriau
sias “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara. Šiandien 
jau nėra mūsų gyvųjų tdr- 
pe, jis ilsisi palaidotas mū
sų tėvų krašte Lietuvoj, 
Dainavos žemėje, Saviliory- 
se. Pirmininkė paprašė 
publikos vienai minutei nu-

- lenkti galvą jo pagarbai, 
atsiminimui, kuris mūsų 
eivijoje buvo pažangiųjų

* gyvenime rašytojas, kalt 
tojas, visais darbo žmonių 
reikalais patarėjas. Ši

- minutės laikotarpyje bu 
L grabinė tyla, kur nė vien 
_ ji prisiminimdamas susi ja u- 
~ dino. Po to buvo perstatyta 
: Ieva Mizarienė, kaip “La
- vės” personalo atstovė, ku- 
2 ri ką tik sugrįžo iš Liet

3U 
s”

ai 
ir 
ai 
lo 
lo 
e- 
ar

ir
U,

ės

Bi
ta

tų

ir

ąs, 
lis

as

a-

as

vo

n-

vo 
ai 

. is-

s”

jo

jo
š-

ė-

10S
70
as

s-

n ką tik sugqzo is bietu- 
r vos iš savo gyvenimo drau

go Mizaros laidotuvių, nes 
Rojus jos prašė, kad jo pe- 

. lenai ten būtų palaidoti.
jo prąšymą išpildė. Drdų-

- gė Mizarienė sakė, kad ; 
gyvenime šį kartą buvo 
dis širdies spaudimas, l>et 
tą visą buvo galima par
nešti, nes Lietuvos vajs 
bes pareigūnai, rašyto, 
liaudis ir visi .

Ji

QS

vietą, į gražųjį Savilionių 
kalnelį, kur matomos pla
čios apylinkės.

Ieva perdavė glėbius svei
kinimų nuo Lietuvos žmo
nių mūsų išeivijai — pa
žangiečiams — su linkėji
mais sveikatos ir tęsti pa
žangiąją veiklą dar ilgus 
laikus.

Ji papasakojo, ką ji matė 
Tarybų Lietuvoje. Kadangi 
Ieva ne pirmą kartą lankėsi 
Tarybų Lietuvoje, ji labai 
vaizdžiai pranešė apie mū
sų gimtinės pažangą. Ieva 
taipgi ragino mus nenuleisti 
rankų ir tęsti darbą mūsų 
pažangios i o s e draugi j ose, 
skaityti “Laisvę” ir kitus 
pažangius laikraščius.

Svečiai ją palydėjo griaus
mingais aplodismentais.

Paskutinis perstatytas 
Worcesterio Aido Choras 
vadovybėje mokytojo Jono 
Dirvelio. Choras gražiai su
dainavo keturias dainas. 
Svečiai išreiškė padėką 
griausmingais aplodismen
tais už taip gražų dainavi
mą.

Dovanų šiam piknikui 
atvežė šie: Jane Demikienė, 
worcesteriete, iškeptą pyra
gą ir iš Lietuvos 6 bonku- 
tes stipriosios, ir Jokūbas 
Jaskevičius pridėjo bonką 
Dainavos, iš ko sukėlė $70. 
Montello Moterų Apšvietos 
klubas atvežė kvortą stip
riosios, ir draugė Gutaus- 
kienė gražią paduškaitę. Čpr 
reškienė ir Gutaųskienė už 
tai sukėlė $25. Draugė 
Račkauskienė iš Haverhillio 
atvežė galioną vyno už ku
rį gavome $9.30. Irena ir 
Ričarads Januliai atvežė 
daržovių virtuvei.

LLD 11 kuopos atsakingo
ji komisija įvykdymui šio 
pikniko buvo H. Žilinskie
nė, O. Vosylienė ir J. Jas
kevičius. O jų pagalbinin
kai virtuvėje ir svečių ap
tarnavimui aukojo visos die
nos darbą šie: M. Šiupienie
nė, abu Kuliešai, L. Ausie- 
jienė, draugė Stralskienė, 
F. Petkūnas, abu Trakimai, 
I. ir R. Januliai, J. ir D. 
Lukai, H. ir G. Smitai, V. 
Žitkus, Kazė Sabaliauskie
nė. Labai dėkui visiems už 
rūpestį ir gražų darbą.

Helen Smith (Janulytė) ; 
ne tik dirbo, bet ir akom
panavo Aido Chorui laike 
dainavimo. Ji yra puiki pi
anistė ir jau virš 22 me
tai kaip akompanuoja cho
rui ir kitiems dainininkams. 
Apart to, ji turi gražų alto 
balsą ir dažnai su Irena Ja- 
nuliene gražiai padainuoja 
duetus. i

Taipgi ačiū visom ir vi
siem už dovanas, kad “Lais
vei” būtų daugiau pelno, ir 
žinau, kad liks nemažai.

Dėkui visiems svečiams už 
tokį skaitlingą atsilankymą 
iš Haverhill, Lawrence, 
Montello ir už jūsų darbą 
suruošiant busus.

O Hartfordo Laisvės Cho
rui ypatingai didelis ačiū. 
Laisvės Choras buvo kvies
tas padėti mums dainų 
programoj ir jiems kainavo 
virš šimto dolerių, bet jie 
atlyginimo neėmė, padova
nojo, kad “Laisvei” liktų 
daugiau pelno. Kadą tik 
Laisvės Cnorąs pas mus at
vyksta per laikus, palieka 
tękią brangią dpvąpą. M(Į- 
sų linkėjimai Laisvės Cho
rui gyvuoti per ilgus laikus.

Pasįgedom draugo Jurgio 
Šimaičio, kuris sunkiai ser
ga, pasigendam ir jo raštų 
“aLisvėje.” Mūsų visų lin-

ti ir sugrįžti prie taip rei
kalingų pareigų jo gražioje 
veikloje.

Ačiū Gertrūdai ir Vincui 
Vindiuliams už vaišes Do
micėlei ir man.

Rugpiųčio 15 d. Aido Cho
ro pamokose įvyko 
na. Po pamokų ch 
dėjo dainuoti laim 
tų gimtadienio proga 
buvo mano adre 
Aido Chorui už at 
ir vaišes su linkėį 
virlaiškiais dar man gyven
ti. Aš dar nesenas 
daug metų turiu. Aido Cho
ro pamokos įvyksta ketvir
tadienio 7:30 v 
Olympia Parko šile j e.

• staigme- 
oras pra- 
ingų me- 

Tai 
su. Ačiū 
siminimą 
imais at-

i, tik

ak a ra i s

Mūsų choristė Helen Ži
linskienė išvyko vakacijom 
į vakarines valstijas. Aido 
Choras linki jai ši]f 
smagiai praleisti vakacijas, 
kad sveika vėl pas mus su
grįžtų. ’

to vėjo ir

iestą Ire-Apleido mūsų u 
na ir Ričardas Januliai. Ri
čardo dirbtuvė iškėlė jį į 
Springfield, Mass., 
svarbias pareiga 
rys tėję. Gaila ne 
nų veiklių žmonių 
sakė, vis tiek bus 
re, nors gal kai 
galės atvykti į 
nes Springfieldaš yra 55 
mylios nuo mūs. 
kime jiems laim 
kurti naujoje kol 
mūsų nepamiršti.

J. M. Lukas

ten eiti 
s inžinie- 
tekti jau- 
. Bet jie 
Aido Cho- 
kada ne- 
pamokas,

Visi lin- 
ingai įsi- 
onijoje ir

Chicago, Ill
Kviečiame talkon 
svarbiam darbui

“Vilnies?” bendrovės, di
rektorių tarybą, ^avo posė
dyje rugpiūčio 5

San Francisco, Cal.

u, rašytojai,
Rojaus dran-

7 gai labai iškilmingai Rojų
palydėjo į amžiną poilsiolkėjimai jam gerai susveik

, svarstė 
artėjantį dienraščio vajų 
gavimui naujų skaitytojų ir 
pąnaujinimui sen 
meratų.

Administraci j os 
davė J. Andrulien 
tas vienbalsiai. Redakcijos 
raportą davė V. 
taipgi priimtas vi 
i Nutarta kreipti 
anksčiau dirbusius vajuose 
ir prašyti naujų vajininkų 
pradėti šį svarbų darbą rug
sėjo 1 dieną. Prašome taipgi 
imtis darbo anksčiau, nes 
vėliau dienos būva trumpes
nės ir oras prastesnis, tai 
sunkįau vaikščioti ar važi
nėti pas žmones.

Šiemet visi mūsų parengi-, 
mai, bent Čikagoje (ir Flo
ridoj) geriau vyko negu 
anksčiau, Atrodo, vis dau
giau žmonių nusiteikę prieš 
karą ir remia mūsų veiklą.

“Vilnies” dienraščio va
jus gal bus lengviau šiemet 
vesti.

Direktorių taryba ragina 
visus “Vilnies? rėmėjus pri
sidėti kiek galima prie šio 
svarbaus darbo, padaryti 
vajų juo sėkmingesnių.

Vajus bus vedamas ta 
tvarka, kaip pirmiaus. Do
vanos bus taip skiriamos už 
nuopelnus vajuje.

Pradėkime ruoštis vajui 
ir dalyvaukime. Jei kas 
gaus nąųjų ar atnaujintų 
prenumeratų dabar ir daly
vaus vajuje vėliau gali jau 
^ąbąr gąųtū^riškąityti va
jui. Juo anksčiau pradėsime 
dirbti, tuo geriau.

Prašome stoti talkon 
svarbiame darbe.

■ . Tapytos sekomis,

l prenu-

raportą 
ė. Priim

Andrulis, 
enbalsiai. 
s į visus

Iš įvykusio “Laisvės” 
paramai pokylio

Rugpiūčio 18 dieną “Lai
svės” paramai pobūvis įvy
ko suomių salėj, Berke
ley, ir buvo puikus. Mūsų 
jaunatvės pilna 85-kių me
tų amžiaus Agotėlė Norkie
nė atžymėjo savo garbingą 
gimtadienį pavyzdingai, su
mokėdama pobūvio bei ne
paprastų pietų visas lėšas 
“Laisvės”1 paramai.

Gal kas pagalvos, kad jau 
mūsų Agotėlė Norkienė yra 
palinkus nuo metų naštos. 
Tačiau kaip tik priešingai, 
kažkaip pro ją nemaža me
telių praskrido jos visai ne
paliesdami. Pas ją randasi 
nemažai judrumo veikloje 
ir bendrai jos išvaizda dar 
jaunatve šypsosi. Veikiau
sia to viso paslaptis, kad j: 
nesėdi rankas susidėjus sa
vo bute.

Kalbamas pobūvis buvo 
žavus, įdomus ir jo progra
ma buvo įvairi ir įdomi. Pa
vyzdžiui, Agotėlės mylimas 
sūnus Arthur Norkus atsi
lankęs apdėvanojo motiną 
žavingomis gėlėmis ir dide
liu ir puošniu tortu (cake). 
Tenka priminti, kad Arthur 
Norkus iš profesijos yra 
talentingas muzikas bei mu
zikantas ir turįs nemaža sa
vo motinos gerų požymių 
bei draugiškumo.

Laike vaišių Marytė Gi- 
naitienė iškvietė Arthur 
tarti žodį apie jo mielą mo
tiną ir bendrai.'Arthur lie
tuvių ir anglų kalba padė
kojo dalyviams ir motinos 
draugėms už pastangų dėji
mą suruošime šio puikaus 
pokylio. (Beje Arthur Nor
kus gražįai vartoja lietuvių 
kalbą). O labiausią Arthur 
su džiaugsmu pareiškė dide
lį dėkingumą už visus laikus 
jo motinos draugams, kad 
jinai esanti jų mylima ir 
gerbiama.

Sekanti celebrantės drau
gai drūčiai sveikino ją jos 
gimtadienio proga: Ks. Ka- 
rosienė, A. Taraška ir Valė 
Sutkienė. Visi linkėjo jai il
giausių ir sveikų metų. A. 
Taraška priedui paskaitė 
celebrantei momentui taiko
mą eilėraštį.

Paskutinė kalbėjo pati ce
lebrante, padėkodama vi
siems, ir pareiškė, kad kol 
ji būsianti gyva ir jos jėgos 
bus su ja, visada būsianti 
kartu su draugais bei jų 
tarpe.

Dainos
Pobūvio dalyviai tikrai 

pasigerėjo, pasidžiaugė mū
sų dainininkais, jau antru 
kartu išstojusiais su žavin
gomis dainomis vadovystėje 
Nelės Valaitienės. Mūsų 
dainininkų grupė nedidelė, 
bet ištikrųjų jau jie gražiai 
sutartinai dainuoja. Mūsų 
visų . nuoširdūs . linkėjimai 
jiems, kad jie plėstų dainą 
toliau ir toliau. Dainininkai 
yra šie: abu Machiuliai, abu 
Taraškai ir mokytojos Ne
lės Valaitienės vyras Anta
nas. . ' .

Užbaigai dainų celebran
tės. Norkienės sūnus Arthur 
buvo iškviestas, su dainą. 
Arthur, motinos gimtadienio 
proga} taikoma daina gra
liai sųdąinąvo sojo. Artistus 
turįs nemąžą grąžų balsą. 
Jis pasižądėjo lankyti mū
sų pramogas ir, be abejo, 
padainuos mums ir ateityje.

Celebrantei A. Norkienei 
prisinjįnimų} buvo įteikta 
nuo jos draugų-ių kuklių 
(įoyanėlįų ir nemaža syeikį- 
nimo kortelių. Jų tarpe bu

vo ir nuo ‘“Laisvės” štabo 
sveikinimas. Agotėlė prašė, 
kad jos vardu tarčiau jos 
širdingą, didelį padėkos žo
dį už dovanėles, sveikinimus 
ir bendrai už viską visiems 
draugams

Pobūvio darbe bei ruošo
je daugiausia darbo teko 
Valei Sutkienei, M. ir J. GĮ- 
naičiams, Tildai King ir Joe 
Karosui.

L—ma

Ludington, Mich.
Rugp. 20 dieną, pas ger

biamus P. ir M. Smalsčius 
įvyko gražus atžymėjimas 
Leono Stakėno 80-to gimta
dienio, ir Džiordžio Stakė
no (Raymondo Stakėno sū
naus) 16 metų sukakties. O 
tokiuose atvejuose turi kas 
nors padirbėti, kad panašios 
sukaktys būtų tinkamai 
įvertintos ir visais atžvil
giais svarbios.

Prie šio taip svarbaus 
gimtadienių minėjimo daug 
pasidarbavo Marytė Smals- 
tienė, ir kitos šeimininkės. 
Jos paruošė skanius patie
kalus, kad kviesti svečiai 
būtų tinkamai primylėti. 
Aš su savo žmonele labai 
gailiuosi, kad nesuspėjom i 
šį taip malonų pokylį laiku 
pribūti.

Leonas Stakėnas 80 metų 
amžiaus, pirmiau btivb, ūki
ninkas, o šiuo laiku jau pen
sininkas. Jis yra pavyzdinį 
gas pažangietis; visą gyve^ 
nimą buvo uolus pažangios 
spaudos rėmėjas. Gi jau
nuolis Džiordžius Stakėnas, 
galima tikėtis, išaugs į vy
rą ir eidamas tėvo pėdo
mis, bus dalimi pažangaus 
judėjimo.

Šiame gražiame susirin- 
me-pokylyje, tarp daug ki
tų svarbių reikalų, prisi
minta ir mūsų pažangi 
spauda — jos reikalams su
kelta medžiaginės paramos. 
Aukavo sekami:

Leonas Stakėnas, $10.00 
Wm. ir O. Stakėnai, 10.00 
J. ir V. Podžiūnai, 5.00
R. ir M. Stakėnai, 5.00 
P. ir M. Smalsčiai, 5.00
S. ir M. Klastauskai, 5.00 
L. Glemžienė, 2.00 
P. Millerienė, 1.00 
Viso sudėta $40.00 ir pa

skirta mūsų abiems laikraš
čiams — “Vilniai” ir “Lais
vei” — po lygią dalį t.y. po 
$20.00. Tai tikrai gražus pa
vyzdys. Mūsų pažangūs lie
tuviai tolimuose nuo centrų 
kaimuose ir mažuose mies
tuose moka įvertinti bendrą 
darbą pažangos ir lietuvy
bės reikalais'.

Darbuokitės, draugai ir 
draugės, kad tos visų mū
sų pastangos atneštų laimę 
žmonijai ir taiką pasauliui.

J. P. M.

Lydint velionies palaikus, 
kelionėje įvyko žiauri ava
rija. Vienas važiuodamas 
skersai palydovų liniją 
smarkiai trenkė į Natalijos 
Lenigan mašiną, ji buvo iš
trenkta ant gatvės. Smąr- 
kiai sumušta galva, sako, 
sulaužyta viena koja, ir jos 
įnamės draugės Purvėnie- 
nės užgauta koja ir vidu
riai. Dar kiti du su jais 
važiavę—Agnes Pike ir D. 
Lesnik—liko nesužeisti.

Natalia Lenigan gyvena 
218 — 19th Ave., So.

Linkėtina sužeistoms 
draugėms greito susveiki- 
mo. N. Lenigan, LLD kuo
pos uoli darbuotoja prie šei
mininkių. Ligos, nelaimės ir 
senysta mažina darbuoto
jus.

Vikutis

Chester, Pa,
LLD 6 apskr. konferencija

Liet. Literatūros Draugi
jos 6-tos apskrities veikian
tysis komitetas turėjo pa
sitarimą. Nutarta 6 apskri
ties metinę konferenciją lai
kyti spalio 20 d., Klubo sve
tainėje, 339 E. 4 St. Ches- 
teryj. Pradžia 11 vai. ry
to.

LLD 6-tos apskrities kuo
pų pareiga išrinkti delega
tus ir pasiųsti į konferenci
ją. Svarbu, kad visi laiku 
pribūtų.

Po konferencijęs bus duo
dama kavutė su užkan
džiais. Vieta buvo paskirta 
pereitų metų konferencijo
je-^Visiems. paranki vietą^ 

• t Komiteto narys v
A. Lipčius

Iš mūsų miesto lietuviu 
šeimos gyvenimo

1909 metų pavasarį, atva
žiavo jaunas vaikinukas-že- 
maitukas nuo Akmenės, be 
mokslo, ką tik peržengęs 
dvidešimts metų. Jis jokios 
svetimos kalbos nemokėjo— 
kalbėjo tik žemaitiškai. Tai 
buvo stambus raumeningas 
Kazys Kuntenis.

Kazys darbą gavo Bald
win garvežių išdinbysteje, 
geležies liejykloje kur dar
bas labai sunkus prie karš
tos ugnies. Bet jaunas žmo
gus viską nugali. Kad ir 
sunkiai pavargsta, šiek tiek 
pasilsėjęs vėl atsigauna.

Pagyvenęs kiek vienas, 
susitiko su jauna mergele, 
taipgi žemaituke, tik ką 
atvykusią iš Papilės ir jie
du apsivedė. Už metų susi
laukė sūnaus Čarliuko, o 
vėliau dar mergaitės ir kito 
sūnaus. Visi augo puikiai, 
išskiriant Čarliuką.

Daktarai pripažino Čar- 
liukui ligą vandens ant sme
genų ir sako reikia opera
ciją daryti. Bet motina ban
dė vaikutį išsaugoti be ope
racijos. Pagyvenęs 4 su pu
se metus, Čarliukas mirė. 
Motina, kuri pergyveno di
džiausią širdgėlą, neužil^b 
irgi mirė.

Kuntenis išdirbo arti T>0 
metų prie karštų pečių. Jis 
sakydavo, kad niekur nebus 
karščiau kaip jam buvo 
darbe ir jis atsipakūtavojęs 
už viską ant žemės.

Nebūkime tinginiais bei 
ligoniais — važiuokime pa
ilsėti pas Ramanauskus, pa- 
kviepuoti tyru oru jųjų ūkė- 
je. Tai bus rugsėjo, 1 d.

A. LipČius

Brockton, Mass.
Aplankius sergantį draugą 

Geo. Shimaitį
Po sunkios operacijos jis 

jau eina geryn, atrodo ge
rai. Radau beskaitantį 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Bet 
jis skundėsi, kad dar užei
na skaudėjimas. ■.

Jis dabar yra parvežtas į 
Quincy Adams House Nurs
ing Home, 130 Quincy Ave., 
Brockton, Mass. Jis sako: 
pabūsiu čia kokias dvi ar 
trissavaites —ir tada galė
siu važiuoti namo.

Mes visi jo draugai linki
me Jurgiui greit pasveikti.

K. č. .

ST. PETERSBURG, FLA. 
MIRUS

Jonui Kelly (Kilikevičius)
Reiškiame giliausią užuojautą velionies moteriai 

Antonettai Kelly, jos sesutei Anna Juškienei ir 
jos šeimai Rita Juškaitei, Juozui ir Pranui Juš- 
kams ir Lietuvoj Jono broliui ir sęserims.

St. Petersburg, Fla.
Vos praslinko aštuntas 

šių metų mėnuo, o į tą 
trumpą laikotarpį LLD 45 
kuopa neteko astuonių na
rių. Šiais metais be pasigai
lėjimo mirtis skina kuopos 
narius, vieną po kitam.

jPąskiąusiąį purę Jonas 
Ę.eJly-Ęįlįkpyičiųs, cleveląn- 
dietis. Paliko žjnoną Antą- 
petą, Lietuvoje brolį h' dvi 
seseris SU šeimomis įr kitus 
gįnjinęs. Prie karsto sakė 
kalbą d. J. Gyeblikąs. Daug 
žmonių velionį lydėjo į ka
pines. žmonos vardų paly
dovai, buvo pakviesti vai
šėms į Laiškanešitį salę.

J. P. Stančikai 
V. A. Vilkauskai
L. A. T vaškai 
J. R. Užusieniai 
Geo. J. Gendrėnaį
A. Vegėla
G. E. Bernotai
S. J. Bakšys
T. O. Kairiai
D. Bogus 
Ch. M. Puišis
B. O. Putrimas 
F. Skleris
B. Adler
M. Terres
E. M. Kruger 
B r. Jankauskas 
J. Stattman
A. Stattman 
P. A. Nąvickai 
J, Ragauskas 
Anna Straukas 
A. Petkūnas
J. H. Šaliunąi
K. Pakšienė 
D. Kairienė
F. M. Lydeikįs 
J. E. Galvan
J. J. Navųliai
K. T. Šaliunai

Mr. & Mrs. L. Lavalle 
T. V. Norwell y
Ida Greben T
P. Ruseckas 
J. O. Rovatai 
Adelė Pakalniškienė 
A. J. Puišis 
A. P. Lukai 
J. E. Naginskai 
P. A. Gudis 
W. K. Kelley 
R. Brewer 
HeĮma Brewer 
J. O. Greblikai 
M. Šteinys 
J. J. White 
D. Mikalajūnienė 
V. E. Repecka 
J. P. Blaškis 
V. E. Valley 
M. Klishius 
P. Steponaitis 
D. Litvaitis 
P; Pučkorius 
J. P. Sėmenai 
J. P. Brass 
J. A. Stukaį 
Ąmilia Gaižutis 
J. O. Rubai
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MIAMI. FLA
. Franko Zonio palikimas

\r Sukako vieneri metai k i
liko kaip mirė Miamyje tau

ras lietuvis ir Lietuvių So- 
cialio Klubo narys Frank 
Zonis. Rugpiūčio 21 dienų 
Socialio Klubo patalpose 
įvyko metinis paminėjimas 
ir pagerbimas Frank Zonio 
kaipo klubo geradėjo.

Frank Zonis gimė 18' 
metų vasario 4 dienų, Šia 
lių apskr. Sloviškių kain 
Į Amerikų atvyko 1913 m. 
ir gyveno New Yorko apy
linkėse. Dirbo, pamatiniai, 
drabužių siuvyklose. Būda
mas unijistas, rėmė darbi
ninkų veiklų, skaitė pažan
giųjų spaudų.

Į Floridų persikėlė gy
venti išėjęs į pensijų; tik 
gaila, kad jam neilgai c

05 
u- 
te.

ia 
teko džiaugtis berūpestingu 

ensininko gyvenimu, būtipensininko gyvenimu, bi 
glamonėjamu kaitrios F 
rildos saulutės spinduliais. 
Mirė 1967 m. ragpiūčio 24 
dienų. Palaidotas St. John’s 
kapinėse, Jackson Height, 
New Yorke. Buvo paviei 
ir giminių neturėjo. Sara 
pomirtiniu testamentu pali
ko Socialiam Klubui nuosa
vų ko-operatyvinį butų, k 
rį pardavus klubui dar i 
ko $6,000, ir Socialis K 
bas nutarė per trejus n 
tus tos sumos, padėtos 
bankų, nuošimčius, pagar
bai Frank Zonio, skbti 
spaudai, būtent lygiomis c a- 
limis: “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Liaudies Balsui.”

Paminėti ir pagerbti Fr. 
Zonį susirinko gražus būre
lis klubieČių ir kitų sve
čių. Pagerbimas buvo Į li

ndo tuvių formoje. Fr. Zor 
didokas portretas, papu(Į>š- 

gyvų gėlių puokštė

o-

IS

u-
11- 
u- 
e-

in

to

IS
dominavo estrados vidulrį. 
Birutei Ramoškaitei - Mapn 

• sudainavus “Tykiai tyk
Nemunėlis teka,” S. Zavis 
pasakė pamatinę pagarbos 
kalbų. Birutei sudainavus 
antrų dainų, sekė kiti k 
bėtojai — inž. P. Gab: 
nas, Zonio turto globė;
W. Lack ir V. Bovinas. Bi
rutei sudainavus trečių d li
nų, S. Zavis pranešė vi
siems dalyviams Social 
Klubo nutarimų apie pai 
mų spaudai. Paprašė visus 
dalyvius pagerbti velionį F.

ai

al-
?ė-
as

io 
a-

Zonį atsistojimu ir palydė
ti jo paveikslų prie sienos, 
kur jis iškilmingai liko pa
kabintas visam laikui, kol 
mūsų Socialis Klubas egzis
tuos.

Dabar gi pakalbėkime 
apie Frank Zonį kaipo žmo
gų. Žmonių, kaip jūs visi 
žinote, yrh gerų, vidutinių 
ir blogų. Žmonės, kurie myli 
savo šalį, savo tautų, visus 
žmones, ne vien tik savo ar
timus ir draugus, . kurie 
trokšta visiems laimės ir 
gerovės, kurie nėra pavy
dūs ir kerštingi ir neturi 
noro kų nors skriausti ir 
išnaudoti, priskaitomi prie 
gerų žmonių. Deja, mes 
turime ir tokių žmonių, ku
rie yra saumyliai, pavyduo
liai, garbėtroškos ir pasiry
žėliai vienaip ar kitaip pa
sinaudoti kito žmogaus dar
bo vaisiais. Tokių žmonių 
jau negalime priskaityti 
prie pirmųjų.

Frank Zonis, kiek man 
yra žinoma, priklausė prie 
gerųjų žmonių, nes tik geri 
žmonės atjaučia draugus ir 
draugijas, kurios rūpinasi 
visų žmonių gerbūviu. 
Trumpu laikotarpiu pri
klausymo prie mūsų klubo, 
F. Zonis pamatė ir suprato, 
kad mūsų Socialis Klubas 
yra sambūris žmonių, kur 
draugiškumas yra vyriau
siu tikslu. Nors, tiesa, mes 
tų taisyklę savo poelgiais 
labai dažnai pažeidžiame. F. 
Zonis savo palikimu Klu
bui pasistengė tų draugiš
kumų sustiprinti ir įnešti į. 
mūsų tarpsavinius santy
kius daugiau broliškos mei
lės ir širdingumo, kad klu
bas pasekmingiau gyvuotų 
ir artiritų -mus senukus lie
tuvius likusiose mūsų gy
venimo dienose prie broliš
kai taikaus sugyvenimo.

Ramaus atilsio Frank Zo
nini Amerikos žemelėje, o 
jo palikimas lai lieka gyvie
siems dorovės pavyzdžiu.

Frank Zonio pagerbimo 
sueigai užkandžius pagami
no: Emilija Aimontienė, 
Margareta Valilionienė, 
Barbara Zavis. Visa eilė 
klubo moterų joms pagel
bėjo. Klubo valdyba visoms 
joms yra širdingai dėkinga.

S. Zavis

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME P(AS RAMANAUSKUS Į

SOCIALI
B. Ramanauskienė 

toliau gyvenančius 
Rugsėjo mėnesį ji a 
sukaktį.

Tie kur buvome, 
gi vieta puikiai prakišti dienų.

Dalyvaukime visi, palinkėti Ramanauskienei 
“Ilgiausių metų”!

PARENGIMU 
kviečia draugus iš arti 

dalyvauti šiame pokylyje, 
tšvęs savo 70 m. gimimo

ir

žinome, kad graži ir pato-

Sekmadienį, Rugsėjo 1 d
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

Pietūs 1 valan
Ant rytojaus šventė ' 
namus “atostogauti”.

lą, o vakariene* 5 vai.
'‘Labor Day”, galėsite parvykę

• * Nedaro skirtumo, iš
• I site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa
• * žiuoti į kelių 309, iš ku
• ’ ir pravažiavus 1 mylių,
• » Texaco gasolino stotis)—-į kelių 563, kuriuo važiuoti rei- 
«> kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti j kairę, kur tuo-
• • jau rasite Ramanauskų rezidencijų.
• > Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu

; Bušai apleidžia Trailwa
;■ iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
•» vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite
• į^prie Washington House.

kur į Ramanauskų ūkį važiuo- 
“ L, turite įva- 

rio, važiuojant iš Philadelphijos 
reikia sukti į kairę (ant kampo

KS Terminal, 13-a ir Arch Sts

Ludington, Mich
Daug žinių-žineli 

yra įdomios ne t 
gyventojams, o ir 
gy ven a n t i e m s, ypatingai 
sportininkams.

Michigano biologai jau 
keletu metų ruošė; 
lėti didžiuliuose 
garsiųsias žuvis 
šalto tyro vandens 
no upėse jie pradėjo perin
ti milijonus kiauši 
rų. 1967 metais 
denį jau daug salmonų su
grįžo iš didžiųjų Vandenų į 
tas pačias upes, kur jos gi
mė, paberti kiajišinėlius- 
ikrus, kad duotų gyvybę 
jaunajai gentkarteį.

Bet 1967 metais pirmiau, 
negu salmonai čia sugrįžo, 
mėlynasis milžinas Michi
gano ežeras metė 
žuveles iš gelmių ir užter
šė visus mūsų pakraščius. 
Turistai ir vasarotojai, ne
begalėdami pakęsti tokių 
vaizdų ir nemalonaus kva
po, bėgo visi iš kur kas pri
buvęs; miestas paliko tuš
čias, nuostoliai laisvajam 
verslui neapsakomi. Drebė- 
jom ir šių vasarų, laukda-

ų, kurios 
ik vietos 
toliau

si išauk- 
ežeruose 
Salmon; 
Michiga-

nėlių - ik- 
velai ra

negyvas

ninkai laivais ir laiveliais 
juos pasitinka, bet šiuo lai
ku salmonai dar tik gilia
me vandenyje, o su pradžia 
šaltesnio rudens oro šalmo-, 
nai jau pradės veržtis į 
upes, daug jų pateks ant 
blizgės, ir baigs plaukti ant 
šeimininkės skaurados, iš
tirpusiame sviesto kvapsny
je.

Ir tik pagalvokim. Vis
kas tas nūdien vyksta Lu- 
dingtone, turistų ir atosto
gautojų mieste. Galima nu
matyti, kad Michiganas 
kaip valstija, bus ateityje 
labai garsi ir vykusi spor
tininkų kalbodaroje. Čia 
briedžių ir stir^ųbnedžiok- 
lės, Coho ir Činook salmonų 
žuklavimas, o žiemos metu 
žuvavimas po ledu, kur ly
džiai daugiau 3 pėdų ilgu
mo iškiša savo galvas iš 
eketės.

5 suokalbininkai gavo 
amžiną kalėjimą

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos (Egipto) 
teismas nuteisė 5 aukštus 
valdžios pareigūnus viso gy
venimo kalėjimu, kaip suo
kalbininkus pašalinti prez. 
Nasserį.

Teismas tęsėsi 6 mėne
sius. Liudininkai įrodė, kad 
suokalbininkai bandė nu
versti prez. Nasserio val
džių 1967 metų pabaigoj 
bet, buvo sugauti. 
Nasseris patvirtino 
bausmę.

Help Wanted Female Help Wanted Male

Dzūkelis

Windsor, Conn
Mirė Monika B ano ne s 

Lukštas, 71 m., Jono Lukšto 
mylima gyvenimo draugė.

mi, ar ir vėl pasikartos ta./Mirė rugsėjo 21, Hartford 
Hospital.

Gimusi Lietuvoje. Gyve
no Windsore per 40 m., pri
klausė Moterų Progresyvių 
klubui ir Laisvės chore abu
du dalyvavo visų laikų.

Paliko nuliūdime vyrų, 
tris sūnus ir vienų dukte
rį. Sūnus Jonas gyvena EI 
Passe, Texas, Albertas — 
Bloomfield, Conn., Edwar- 
das Windsor, Conn,, duk
tė Nellie Rušavage—Wind
sore, sesuo Lietuvoje; vie
na anūk ir du proanūkiai.

Palaidota Rose Hills Me
morial Park, Rocky HUI, 
kapinėse. ,f , <

Monika nesijautė gerai 
per ilgų laikų. Buvo ligo
ninėje keletu kartų, po gy
dytojo priežiūra gyveno se
niai.

Lukštai — draugiški žmo
nės ir mylimi visų, kurie 
tik juos pažįsta. Nuošir
di užuojauta Lukštų šei
mai. VX) Monikai lai būna 
lengva ilsėtis Amerikos šal
toje žemelėje.

Martin Egelevičius

pati katastrofa. Ant laimės, 
šių vasarų mūsų pakraščiai 
švarūs švarutėliai, rodosi, 
mėlynasis milžinas prisipa
žino prie savo padarytos 
klaidos ir stengiasi šiam 
turistų miesteliui atstiteis- 
ti. Atostogautojai, atvykę 
iš didmiesčių, neria į nevi
sai šaltų vandenį ir iškilę 
purtosi, vaizdas vilioja ir 
tų, kuris nevisadų, sutinka 
nertis.

Bet grįžkime prie mūsų 
biologų, nes jų pil 
kęs planas davė neapsako
mai didelius ( vaisius ir ga
rantijų, kad mažosios žuve
lės Michigan ežer 
čius jau daugiai, 
terš, o jos bus m; 
džiosioms, salmon 
rios čia jau prigi;

Coho salmonas 
kaip šaltojo Pači: 
denų žuvis. Jo . 
ilgis — 3 metai, 
augusi ji sveria nuo 20 iki 
25 svarų. Kai 
jos gyvenimas 
galo, tada ji privalo grįžti 
į tuos pačius vandenis, kur 
ji išsiperėjo, paberti ten 
savo kiaušinėlius-ikrus ir 
ten numirti. Taigi, praei
tais metais buvo pirmas jų 
sugrįžimas, nors* 
žymus, bet daugel: ui spinin
go sportininkų buvo vienas 

'■ malonumas juos sutikti.
Šiais metais čia sugrįžta 

kita eilė ir jau daug skait-1 
lingesnė. Spiningo sporti-

nai pavy

į) pakraš- 
nebeuž- 

aistas di- 
ams, ku
to.

žinomas 
fiko van- 
gyvenimo 
Pilnai iš-

,učia, kad 
nna prie

nelabai

Ligos trumpina amžių
Sydney, Australija.—Dak

tarų konferenc i j o j e buvo 
raportuota, kad vėžio, šir
dies ir kitos ligos smarkiai 
trumpina amžių sulauku
siems 45 metų ir daugiau.

Manila, Filipinai.—Smar-1 
kus žemes drebėjimas čia 
buvo jaučiamas.

MIAMI, FLA
Banketas ■ Koncertas

SPAUDOS NAUDAI

Sekmad., Rugsejo-Sept. 15 d
LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJĘ 

2610 N.W. 119th St. Miami, Florida

Banketų-koncertų rengia Miamio lietuvių pažan 
giečių organize 
grama. Naujos 
•beje dainuos A 
kaitė, Mae Gabrėnienė, Elena Mikitienė-Kinderienė 
ir kiti.

Visi ir visos i

cijos. Bus žavinga koncertine pra
mokyto jos B. Ramoškaitės vadovy- 

ido choras., Solistai: Biruta Ramoš-

||V

šviečiami dalyvauti šiame parengime.
Rengėjai

i

o

Prez. 
jiems

Monarchistai ruošiasi 
naujiems žygiams

Sana. — Jemeno respub
likos autoritetai informuo
ja, kad sumušti ir išvyti 
monarchistai vėl ruošiasi 
naujam puolimui.

Jie gavo iš Vak. Vokie
tijos ir Belgijos 45 militari- 
nius instruktorius ruošti 
puolimui armijų. Monar- 
chistus remia vakarų vals
tybės.

Nedarbas didėja
Detroit.—Michigano vals

tijoje šiuo metu užsiregist
ravusių bedarbių yra 202,- 
000. Tai sudaro 5 procen
tus visos darbo jėgos.

Apie 28,000 bedarbių jau 
baigė savo apdraudų, o dar
bo negauna. Apie 50,000 
bedarbių visai nėra bedar
bių surašė, noks jie yra be
darbiai. Priedu, tūkstan
čiai mokslų baigusių neturi 
darbo. 1

Geneva/Šveicarija.— 17- 
Valstybių nūsigin k 1 a v i m o' 
konferencija baigė šešių sa
vaičių sesijų.

ir

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D 2-ros kuopos 
A.L.P. Klubo po vasarinių
atostogų susirinkimai įvyks 
rugsėjo 7 dienų, 1 vai. po 
pietų, klubo kambariuose. 
Visi nariai turėtų atkreipti 
dėmesį ir ateiti į susirinki
mų, nes turėsim svarbių 
reikalų aptarti. Yra gautos 
Centro Valdybos nominaci
jos blankos, kurias turėsime 
išpildyti.

Rašt. S. Raina rd

HARTFORD, CONN.
L. M. Klubas laikys susi

rinkimų rugsėjo 1 d., sek
madienį, 2 vai. po pietų, 
153 Hungerford St.

Visos draugės kviečiamos 
dalyvauti. Turėsime rengtis 
prie spaudos parengimo. 
Ruduo jau čia pat.

Sekr. V. K..

SAMPLE BOOK
Light assembly work on display & 
sample books. Experience desirable 
but not nec. Large 1-floor plant. 
Good working conds. 7:30 A.M. to 
4 P. M.

COLOR PROCESS CO.
W. Conshohocken, Pa. 828-8900.

(64-69)

MEN
Steel company has openings for— 
crane operators, truck loaders shear 
operators and helpers. Reliable with 
or without experience. Paid vaca
tions & paid Co. benefits. Perm, 
position. OR 6-4206.

(64-67)

Help Wanted Male

STATIONARY ENGINEER. With 
fire man’s license. 10 PM to 6 AM 
shift, 5-day week. Able to do main
tenance work. Company benefits.

Apply: Wilson & Co., 2150 W.
Sedgley Ave. (64-68)

SUPERINTENDENTS
We are offering 2 interesting posi
tions. 1-Hi-Rise Elev. Bldg. CC. 56 
apts. Well skilled man required. Gd 
sal plus apt. 2-Suburban Garden 
Apts. Maintenance work. Good sa
lary and apartment.

Apply in person, 326 S. 19th St.
PE 5-6401. (64-69)

FIREMAN—Large nationally known 
manufacturer has an immediate 
opening for licensed fireman. Appli
cants should be familiar with inter
mediate pressure oil fired boilers. 
We offer steady employment and 
opportunity for advancement in ad
dition to excellent fringe benefits. 
If you qualify please call Mr. Bow
man, IV 2-7000. An equal opportu
nity employer. (66-71)

Machinist
INSTRUMENT MAKER

For Production of Surveying Instru
ments. Modem air-cond. plant NE 
Phila. near Nabisco. All benefits. 
Apply or call for appt. WARREN
KNIGHT CO. 2045 Bennett rd.

HO 4-9300. (64-66)

SALES REPRESENTATIVE 
CAREER OPPORTUNITY

Male or female. Inside or outside 
work. Salary plus commission, leads 
furnished. Must have drivers license 
& car or show desire to use comp, 
vehicle. Eves. & Saturdays must, if 
you have the desire to be on your 
own & write' your own paycheck 
this may be the job for you. $120.00 
plus. Comms, wkly, to start. Sales & 
sewing exp. helpful, but not riecs., 
we will train you. (No phone calls 
please). Apply or send resume to:

LAV’S SEWING CENTER
29 S. Beaver St. York, Pa., or 
328 Market St., Lemoyne, Pa.

(66-72)

MAINTENANCE MECHANIC
Good all-around maintenance man, 

some electrical experience required; 
good salary and benefits. Apply in 
person, Hardboard Fabricators, 79 
Empire st., Newark, or call Mr. 
Aversą, 201-242-2343.

(64-67)

POCONO MANOR INN — Year 

’round resort hotel needs dining 
room porter. Call (717) 839-7111, 
Ext. 7620. (66-70)

Mirė Kay Francis, 
Pagarsėjusi aktorė

New Yorke mirė Kay 
Francis, 63 metų amžiaus. 
Keletu metų sirgo vėžio li
ga.

Per daugelį metų ji bu
vo pagarsėjusi aktorė Visa
me /pasaulyje. Ji yra vai
dinusi 50 įvairiausių filmų 
tarp 1929 ir 1945 metų.

Unijisty susirinkimas
Detroit. — Automobilių 

Darbininkų Unijos veikėjai 
šaukia svarbų susirinkimų 
rugsėjo 12 d., Peoples Com
munity Church, 8601 Wood
ward. Pradžia 7 vai. va
kare.

Bus pasitarta, kaip suda
ryti didesnį veikimų prieš 
-karų Vietname, kovai su 
skurdu, su rasine diskrimi
nacija, kaip geriau pasiruoš
ti prezidentiniams rinki
mams.

Londonas. —• British Eu
ropean Airways per metus 
laiko panešė 4 milijonus 
29,000 dolerių nuostolių.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks rugsėjo 9, 
99 Providence St. Pradžia 
2 vai, popiet.

Kviečiame narius daly
vauti. Šiame susirinkime 
turim daug reikalų aptarti.

Bus išduotas “Laisvės” 
pikniko raportas. Turime 
jau blankas rinkimui drau
gijos centro komiteto.

“Laisvės” vajus tuojau 
prasidės, reikia gerai prisi-, 
rengti, kad jis būtų pasek-1 
mingas. į

Matote, daug darbų mus- 
laukia, turime gerai prisi
ruošti. i

J. Jaskevičius, sek 
(66-67)

BAKER 
FULL TIME. 

MUST BE EXERIENCED. 
WILLING TO PAY TOP SALARY 

FOR RIGHT MAN.
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS.
Apply

JOHN F. DAVIS BAKING CO. 
213 N. WASHINGTON AVE. 

Phone 717-342-7696. (66-70)
< A Vj* -

-------------

MANAGER FOR LUNCH ROOM—
Between age 35&45, good salary, 

good working cond., good hours, vac. 
w/pay, hospitalization. Call 301-426- 
9837, MR. HASLŲP. Baltimore, Md. 
..„•„o (64-67)

DESIGNER DRAFTSMEN—Imme
diate position for men for Textile 

Drying Oven Design. Requires sheet 
metal & structural design lay-out. 
Power transmission, calculation, gas 
typing & control equipment. Textile 
Machinery background desired. Ex
cellent Company benefit & salary. 
For appointment call OS 2-2600.

(64-69)

SHOEMAKER 
Must be experienced.

Good Pay.
DANS SHOES 

1029 Market Street
WA 3-1880 (66-69)

THE PAPER MILL DIVISION 
of C. C. A.

In Manayunk has immediate open
ings for qualified men in its pro
duction department. We offer stea
dy employment with excellent fringe 
benefits and a hiring rate of $2.43 
per hour. If you are interested ap
plications are available at our Gate 
House 5000 Flat Rock Road, Phila., 
Pa. 19127. Equal opportunity emp
loyer. (66-71)

LAWRENCE, MASS.

Vieneri Metai Be Vyro, Be Tėvelio
Prisiminimas Mirties

Baltro Chulados

1967 metų rugsėjo 1 d. nemalonioji mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo mano mylimų vyrų ir vai
kų tėvelį, Baltrų Chuladų. v

Visi likome begaliniai užgautomis širdimis, 
skaudžiame liūdesyje. Labiausia, kad jis buvo 
mums labai artimas, rūpestingas, -nuoširdus šei- 

. z myniškai ir visuomeniškai.
Ant visada ir visada jis pasiliks mūsų atmin

tyse, mūsų liūdesio suspaustose širdyse.

Antanina Chuiadienė — žmona. 
Jonas ir Edmundas—sūnūs. 
Violet Taraškiene — duktė.
Ir vaikų šeimos.
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Mūsų įspūdžiai iš keliones 
ir viešnagės Lietuvoje

Šių metų liepos 30-tą die
ną 6:30 vai. vakaro iš Niu
jorko J. F. Kennedy aero- 
porto KLM (Royal Dutč 
Airlines) linija mes išskri- 
dom į Lietuvą pasisvečiuo
ti — Jonas Juška, sūnus 
Henrikas ir giminaitė Mą- 
rija Knystautienė. Ir už 
valandų ir pusės jau būv 
me Holandijos mieste Aih- 
sterdame ir apsistojorr 
viešbutyje vienai dienai 
pusei, 
automobiliu ir laivuku v 
žinėjo po miestą.

Viduryje miesto yra dide
lis kanalas, žodžiu sakart, 
beveik visas miesto centras 
stovi ant vandenio. Tai 
kad kai kurie žmonės n 
laivuose turi įrengtus kam
barius ir juose gyvena.

Miestas nejaukus, stub 
senos, bet industrinis, daug 
darbų jame yra. Randa 
laivų statykla, didelis aer 
uostas ir daug kitokių fa 
rikų. Žinoma, miesto kn 
tuose jau statomi nauji na
mai.

Iš čia Tarvbų orlaiviu p 
kokias 2 valandas ir pu 
nuskridome 
Oh! čia kas kita. Čia va

h
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jau eilėraščių nusivežęs ir 
porą jų įdėjo j “Tiesą”. La
bai malonus buvo su Zima
nu pasikalbėjimas. Jis labai 
buvo patenkintas, kad aš 
savo sūnų parvežiau per
statyti mano gimtajai že
mei ir žmonėms.
Ką mes matėm Lietuvoj?

Mes T. Lietuvoj matėm 
gana daug įdomybių, bet aš 
čia paminėsiu tik keletą, 
kurios mums atrodė įdo
mesnės. Tai štai jos: Vil
niuje paveikslų galerija, 
Švento Petro ir Povilo baž
nyčia; Kaune — naujas res
toranas “Trys Mergelės”, 
Politechnikos Institutai ir 
ių laboratorijos; Anykš
čiuose — Baranausko klė
telė, Žukausko kapas, J. Bi
liūno paminklas, Puntukas 
ir Butėnų kaimas, kuriame 
3 dienas uliojom ir maudė
mės Šventojoj upėj. Ir čia 
mano Henrikas surado 15 
pusbrolių bei pusseserių!

Iš Butėnu kaimo sugrį
žom vėl į Vilnių ir ant ry
tojaus turėjom skrist į Ma
skvą. Bet man dar prisiėjo 
nėr radija atsisveikinti su 
Lietuvos žmonėmis. Taip ir

er 
sę 

Leningradan.
j nedariau. Tariau keletą žo- 

nėiome po miestą ir stebė- 
u- 
30 
gi 

garsusis 
u- 
o- 
P-

jomė.s namu gražumu, k 
rin randasi ištisi blokai 
6-8 ir 9 aukštu. Miesto 
vidurvie randasi 
Zimnv Dvorec namas, k
ris užima dideli žemės p 
ta. jo sienas puošia skū 
turns, žinoma. net gal Petjro 
Didžioin laikais darytos, 
kad ir šiandien dar į>ū|tų 
daug vargo ir laiko to 
namas pastątvti. ,

Paklausus, kas dajoąr ti 
se gražiuose naujuose r 
muose gvvena. 
tūkstančiai, ir kurie, stc 
prie plačių gatvių. m,ūsų 
aiškintai a atsakė: “papras
ti darbininkai, kurie dirbą 
čia fabrikuose”.

Iš čia irgi per kokias 
valandas ir puse nuskrido 
i Lietuvos sostine Viln 
čia mus pasitiko būrel|is 
Vilniaus draugu ir gimin 
Ir tu oi mus nuvežė į Nėr: 
gns viešbuti, kuris randdsi 
miesto centre.

Biski nailsėie tu oi nuėjo
me i laikraščio “Gimtasis 
Kraštas” redakcija. ' 
mielai ir draugiškai nriėjiė 
Jnnas Lukoševičius ir M 
kolas Jackevičius. “Gimto 
Krašto” vyriausias redak
torius. Jonas Lukoševičius 
jo pavaduotojas. Ir čia tu
rėjom interviu, jie viską 
užsirašė.

Iš čia nuėjom i turizmo 
raštinę, kurioj radom vy
riausius turistu tvarkvto- 
jus — generolą Vlada Kar
veli ' ir Vvtauta Kazakevi
čių. Ir iie tuoj mums pasa
kė. kad mes būsim ju sve
čiai per visa mūsų /vizitą. 
Tain ir buvo. Neringos 
viešbutvie turėiom gražų 
kambari su visais patogu
mais ir jie mus važinėjo 
kur tik norėjom, rodydami 
visokias įdomybes. Ten su 
jais buvo ir menininkas Vy
tautas Pečiūra. kuris mums 
parodė paveikslų galeriją ir 
kitokias įdomybes.

Ant rytojaus per telefoną 
mus pašaukė vyriausias 
“Tiesos” redaktorius Hen
rikas Zimanas. Tad tuoj ir 
nuvažiavom į “Tiesos” re
dakciją. Jis mus labai ma
loniai priėmė. Su jo pava
duotoju turėjome interviu, 
ir įdėjo į “Tiesą”. Aš ture-
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Neįprasti dalykai įvyko
Šių metų rugpiūčio pra- dalykai pradeda paaiškėti,

džioje pasirodė ne 
suprantami, ale n< 
dalykai televizijos 
New Yorke. Ekrane rodo 
Pragos, Čekoslova 
viešbučio prieangį, 
daug sėdi arba būi 
vi ir kalbasi vyra 
terys, rūkalų dūm

džių ir dar atsisveikinimo 
eilėrašti perskaičiau. Ir po 
to greit išvažiavom į Mas
kva.

Ma.skvoie nakvojom vieš- 
butvie Ukraina. Ir čia vėl 
važinėjo mus po miestą. 
Matėm Kremlių, Lomono
sovo Universitetą ir muzie
jų Novpdevichv Nunnery 
(vienuolvhaš paverstas į 
muzięiu). Oi. oi, oi! Kiek 
čia branpjeijybiu.. kiek čia 
auksiniu laei sidabriniu suk
nelių. nlošęių ' ir kitokių 
daiktų, kad net. reikia ste
bėtis, kad tuose laikuose 
tiek aukso ir sidabro turė
jo. Na ir daugiau įdomiu 
vietų matėm. Bet gi ar čia 
visas jas surašysi.

Kur jaukiausia vieta 
Lietuvoje

Jaukiausia vieta, tai Vil
nius. Čia, mat. lietuviškai 
šneka, čia gražūs restora
nai. kai kuriuose būna šo
kiai. čia priima svečius ma
loniai ir draugiškai, čia visi 
gražiai apsirėdę, o ypač 
merginos raudonos lyg ro
žės. Mano sūnus Henrikas 
vieną kartą man sako: 
“Pap, čia rojus”. Na, ir 
kaipgi nebus rojus — su 
viena šoka, o kita mirksi.

Antra vieta rami, tai 
kaimas, kuriame teko pabu
voti ir pasidžiaugti su sa
vaisiais. Čia tikra, broliška 
meilė.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad vilniečiai draugai, 
kurių vardus anksčiau mi
nėjau. padarė mūsų viešna
ge-gražia. linksma ir lai
minga. priimdami mus savo 
svečiais ir padėdami mums 
visur kur.

Tad mes jiems nuošir
džiai dėkojame ir neužmir
šime jų šilto ir draugiško 
priėmimo, kol gyvi būsim.

Jonas Juška sūnus 
Henrikas ir giminai
tė Marija

Knystautienė

250,000 raupsais sergančių 
Rangoon. — Apie 250,000 

Burmos gyventojų serga 
biauria raupsų (lepros) li
ga. Per 10 metų 10,000 
raupsuočių buvo pagydyti.

i tik ne- kodėl ir ko tie laikraštinin- 
?t keisti kai iš New Yorko ir Londo- 

ekrane

kijoje, 
kuriame 
nais sto- 
i ir mo- 
uose pa

skendę. Ir stebėtina, kad 
ten esantieji kalbasi angliš
kai, verčiant manyti, kad čia 
ne Pragos viešbučio priean
gis, ale kur nors New Yor
ke. Ko gero, viena plepė 
laikraštininke garbiai šūk
telėjo, kad ji išgurus apie 
penkiasdešimt puodukų ka
vos, nemiegodama per 24 
valandas, o čia niekas ne- 
įvykstąs ir tiek! Ir atrodė, 
kad čia visi kiti laikrašti
ninkai iš Amerikos ir Ang
lijos. Kas jiems čia ne
įvyksta ?

Toliau ekrane Parodo ir 
prakalbina ne tik kelis, ale 
keliolika “įžymių” čekoslo- 
vakų, kurie taip gerai kal
bėjo angliškai, kad ir vėl 
norėjosi manyti, jog jie 
New Yorke kalba, o ne 
Pragoję. Kaip tai Ar jie 
specialiai tam išlavinti?

Vėl toliau žinių komenta
torius praneša, kad Čeko
slovakijos komunistų vadai 
kalbasi su Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių ša
lių komunistais vadais.

Bet tas irgi neduoda su
pratimo, kodėl tie angliš
kai kalbanti laikraštininkai 
sėdi, nemiegoję, rūkalų dū
muose paskendę, Pragos 
hotelyje ir4 laukia ’ko* tai 
įvykstant. Kas gi tarp ko
munistų gali įvykti tokio 
svarbaus? ' Juk tokio susi- 
ihteresa'vinio dar niekados 
hėbūvo pas “laišvdsios” pre
kybos” angliškai kalbančius 
laikraštininkus.

Bet pora savaičių' vėliau

no, gal lauke ir nesulaukė, 
ir Londono, gal laukė ir ne
sulaukė.

Komunistai laikraštinin
kai sako, kad sukalbi- 
ninkų iš vakarų buvo su
darytas planas užgrobti 
Čekoslovakiją ir Rytų Vo
kietiją hitlerišku būdu — 
blickrygu’— žaibišku karu, 
kaip hitlerininkai padarė su 
Čekos 1 o v a k i j a ir kitomis 
mažomis šalimis pradžioje 
Antrojo Pasaulinio akro, o 
Izraelis neseniai su arabais.

Vakarų Vokietija esanti 
taip apginkluota dabar, kad 
ji ir dabar iš pasalų galėjus 
užimti į vieną popietę Čeko
slovakiją, o kitą rytą — Ry
tų Vokietiją.

Apie tą laiką socialisti
nės šalys būtų pamatę, kas 
atsitiko ir būtų besirengu
sios atmušti Vakarų Vokie
tija. Bet...

Tada Londonas, Wash- 
ingtonas ir Paryžius, et ce
tera, būtų stoję ir pasakę 
socialistinėms šalims, kad 
dabar tai jau ir jų dalykas, 
nes ir jų pirštai šioje tor
to je, nes Vakarų Vokietija 
yra partnerka. Jeigu kas 
nori liesti Vak. Vokietiją, 
tas turi liesti ir Londoną, 
Washingtoną. Paryžių, ir 
visą NATO. Tai geriau kal
bėkimės, nes dalykas jau at
liktas. ..

Taip suokalbininkų buvo 
manvta ir tokie rezultatai 
turėję . įvykti. Todėl tos 
“laisvosios- įkekybos” laik
raštininkai ir sėdi rūkalų 
dūmuose Pragos viešbu
čiuose valandų valandas, ti
kėdami, kad toks dalykas 
bus/hpie kūil jiems veikiAū- 
sih šubkalbihinkų’ buvd pra
nešta.' 1 " ' j ’ ‘ '

A. Gilman

Lietuvaite, ar ne?
New Yorke jau antrame dėl to išsėdėjęs 10 metų ka- 

filme pasirodo nauja kino Įėjime. Tėvui mirus, Anna 
artistė — Joanna Shimkus. su motina apsigyvena pas 
Kai kas mano (ir “Laisvės” 
reporteyis), kad ji lietuvai
tė. Pavardė skamba lietu
viškai, todėl gali būti — 
Šimkute. Kai kurie žmonės 
teigia, jog jos tėvas lietu
vis, o motina kitatautė, kad 
jos tėvai pasitraukę iš Lie
tuvos —“dipukai”— ir ji gi
musi Vienoje (Austrijoje).
Tačiau tai vis spėliojimai: dviprasmiškom pramogom, 
jokių faktų, jokių davinių, Per tokius išpuolius ji pa- 
jokių įrodymų, kol kas, ne- tenka net į kalėjimą. Tai 
ra. Vien pavardės lietuviš
kumas — nėra įrodymas. 
Aktorės dažnokai pasisavi
na, svetimas pavardes (Kil- 
monytė—Lee ir kt.). Taigi, 
kol Joannos lietuviškumas 
neįrodytas, su kategoriš
kais teigimais neverta sku
bėti.

Pirmajame filme, “Boom,” 
Joanna vaidina pagalbinę 
rolę, yra ištvirkusios mili
jonierės . sekretorė. Filmo 
žvaigždės — Elizabeth Tay
lor ir jos vyras Ričardas 
Burtonas. Filmas susuktas 
Capri saloje (Italijoje), di
alogas angliškas. Kai Ti
rėnų (Tyrrheinian) jūros 
bangos atsimuša į Capri uo
las — pasigirsta lyg tolimos 
patrankos šūvis. Taigi ir 
filmo vardas—“Boom.”

Antrajame filme “Zita”— 
Joanna jau vaidina pa
grindinį vaidmenį, Annos 
rolę. Gi Zita yra jos te
ta. Anna gimusi Ispanijo
je, o jos tėvas buvęs kovo
tojas prieš gen. Franką ir

tetą Zitą Paryžiuje.
Joanna-Anna vaidina stu

dentę, studijuojančią kinų 
kalbą. Visas veiksmas vyks
ta Paryžiuje, dialogas pran
cūzų kalba, angliški įrašai. 
Anna- lengvo charakterio 
mergelė, daug laiko skiria 
bohemiškai bastysenai, afe
rom su vyrais ir kitokiom

mergina be jokio gilesnio 
jausmo, žinodama, kad jos 
teta Zita ką tik mirė, ji 
nesiskubina namo, bet šoka, 
ulioja karčiamose su vy
rais. Vieną, visai net ne
pažįstamą, nusivilio j a į tuš
čią namą ir ten, tik įėjusi, 
be jokios “įžangos,” — tuoj 
nusimeta drabužius ir nuo
gutėlė šoka į lovą po ant
klode. O vyras, irgi tipiš
kas bohemas, nustebęs žiū
ri į taip ūmai įvykusią sce
ną. Pagaliau ir pats nusi
rengia ir dingsta po ant
klode. i

Rytą Anna pabunda 
anksčiau, apsirengia, palie
ka savo kompanioną dar 
bemiegantį, ir paėmusi tak
si sugrįžta namo. Tik tuo
met ji prisimena savo mi
rusią tetą, bet dėl to visai 
nesijaudina.

“Daily World” reporteris 
ką tik išgyventą Ann o s 
grynai seksualinį epizodą 
vadina “tikrosios meilės” pa
tyrimu. O mes visi gerai

Puikus Aido choro 
piknikas

Praėjusį šeštadienį pasi
taikė ūkanota diena ir oro 
biuras pranašavo lietų, ta
čiau nesulaikė Aido choro 
prietelių atsilankyti į pik
niką, kuris įvyko aidiečių 
Jono ir Julės Lazauskų so
de, kur svečiai vaikštinėjo 
tarp gėlių ir gėrėjosi jų 
gražumu.

Choro pirmininkas J. Gry
bas, paprašęs svečius susės
ti prie stalų, padėkojo už 
atsilankymą ir pranešė, kad 
vakaro programą praves 
choro vice-pirmininkė Nas
tė Buknienė.

Po vakarienės buvo įdo
mių kalbų. Pirmiausia drg. 
N. Buknienė pakvietė nese
niai iš Lietuvos sugrįžusius 
svečius papasakoti savo ke
lionės įspūdžius.

Įdomiai ir vaizdžiai papa
sakojo apie savo pirmą ap
silankymą tėvų šalyje 
Brooklyno Kolegijos chemi
jos profesorius Henrikas 
Juška. Būdamas plačios pa
saulėžiūros žmogus, jis daug 
pamatė ir išgirdo, jis ne
praleido nė vienos smulkme
nos. Gėrėjosi jis lietuvišku 
menu. Vaikščiodamas po se
nąjį Vilnių, matė istorines 
vietoves ir džiaugėsi apsi
lankęs lietuviškame kaime, 
kur jo tėvai gimė ir užaugo.

Profesorius viešėjo Tary
bų Lietuvoje su savo tėve
liu J. Juška — Aido choro 
sekretorium, kuris jau tre
čiu kartu lankėsi tėvynėje, 
bet šis kartas jam buvo 
įdomiausias, nes jis ten ap
silankė su savo sunumi. J. 
Juška kalbėjo trumpai, de
nare jo gaišti laiko, pažadė
jo’ parašyti savo įspūdžius 
spaudoje.; ‘ į {' ' c; ■/

I. /Mižarienes apsilanky
mas T. Lietuvoje buvo skir
tingas. Ji išpildė savo vyro 
Rojaus norą: hiįveže jo pe
lenus, į Dzūkiją, į Savilio- 
nių kaimą, kur Rojus girriė 
ir užaugo.

Ieva savo kalboje pabrė
žė, kad kiekvieną kartą nu
važiavusi Lietuvon ji pama
to vis didesnę pažangą, 
kiekvieneriais metais Lietu
vos kraštas vis labiau kles
ti ir bujoja.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba savo kalboje palietė 
šiandieninius paša ulinius 
ivykius, priminė mūsų pa
žangiosios spaudos išlaiky
mą ir bendrą veiklą.

Namų šeimininkui J. La
zauskui, rūpi spaudos išlai
kymas, jam rūpi ir Aido 
choro reikalai. Jis pabrėžė, 
kad Aidas visuomet mielai 
priimamas jo sode.

Šeimininkių darbas sun
kiausias, bet šioje srityje 
daug patyrimo turi aidietė 
J. Lazauskienė. Ji sunkiai 
dirbo per tris dienas ir ve
dė visą tvarką virtuvėje. 
Jai padėjo nuoširdi Aido 
choro garbės narė Marcelė 
Šukaitienė. Maistą į stalus 
išnešiojo aidietės: N. Buk
nienė, H. Feiferienė, A. 
Lepševičienė ir T. Stočkie-

nė. Prie sunkesnių darbų 
pasidarbavo vyrai aidiečiai: 
J. Grybas, A. Mitchell, J. 
Lazauskas ir J. Babarskas.

Po kalbų, N. Buknienė 
pranešė apie spaudoje mi
nėtą surprizą. Malonus su
puolimas, kaip tik tą šeš
tadienį buvo Aido choro 
mokytojos Mildred Stensler 
gimtadienis. Visiems bedai
nuojant “Happy Birthday,” 
padėtas ant stalo priešais 
Mildredą gražus ir didelis 
nuo Aido choro tortas. Mo
kytoja susijaudinusi nega
lėjo daug kalbėti. Ji dėko
jo aidiečiams už taip malo
nų gestą. Tuo momentu 
choro sekretorius J. Juška 
įteikė Mildredai ypatingą 
puošmeną — dovanėlę iš 
Lietuvos.

Piknikas praėjo kuo pui
kiausiai. Svečių atvažiavo 
net iš Great Necko. Taip 
pat atsilankė viešnia iš Cle- 
velando, draugė Ona Kazi- 
lionienė, kuri tuo laiku vie
šėjo pas Adelę Rainienę. 
Tarp svečių, šen bei ten su
kinėjosi žurnalistė S. Nar- 
keliūnaitė ir fotografavo 
grupes. Gal kai kuri 
nuotrauka pasirodys ir Lie
tuvos spaudoje.

Aido choras dėkoja vi
siems už atsilankymą.

Tarp nuosavybės ir
1 vv*vasaros karsciy

Peter Sardone, gyvenan
tis 85-03 76th St. dviejų šėi- 
mų namo 2-ame aukšte, pa
siskundė policijai, kad na
mo savininkas Lašas jam 
grasinęs.” Jis gyręsis, kad 
jis tuVįs šaunamą ginklą ir 
jį panauddsiįs ant jo. j

a tai kieno rendorių įu
. idoriaišį ban't y k f A'in s 

buhanl-’ mieliems,’ ptolidi-j'a 
įsprendė, j d g; čįdr ^ali Būti 
reikalas apsaugos. Nuvy
ko: ' 'Šaukią 'šeimiiiirikį iš
eiti Nutikti policiją, šis ne
klausęs. ' ’ ' ’ ’ ;
k Policija ihojosi jį areš
tuoti, o jis nesiduoti išve
damu. Per apie 10 minučių 
trukusios tarp jo ir 3 poli
cininkų grumtynės paga
liau nutolo nuo jo nuosavy
bės plotelio, jie atsidūrė 
gatvėje. Pailsęs, imtyninin
kas pasidavė. Jo ir polici
ninkų žaizdos aplopytos li
goninėje. Lašas dar kalti
namas už nepasidavimą 
areštui.

Policija spėlioja, kad jį 
paveikė karščių ir gal ko
kių sunkumų užaštrinta pa
sikartojusi liga. Rep.

Vladimirovai sugrįžo 
iš atostogų Lietuvoj 
Iš gana ilgų atostogų tfcr 

tuvoje ir kitur Levas Vl<- 
dimirovas, Jungtinių Tautų 
bibliotekos direktorius, ir 
jo žmona Irena jau sugrį
žo prie savo pareigų.

Irena gerai nusiteikusi, 
džiaugiasi įdomiomis ato
stogomis. Matyt, jinai yra 
gerai pailsėjusi.

Kaip žinia, metus ar dau
giau su jais New Yorke gy
veno ir mokėsi jų dukrelė 
Marija. Bet ji nebesugrįžo 
į mūsų didmiestį kartu su 
tėveliais.

O kaip su Vladimirovu?
Sakau: Juk važiavote į 

Lietuvą keletą savaičių pa
atostogauti, gerai pailsėti ir 
sveikatą sustiprinti. Ar pa
vyko, kaip sekėsi?

Geriau būčiau nė nekišę 
sęs. Didžiosios pasaulinės 
bibliotekos direktorius, < 4a- 
sai taurus Lietuvos sūnus, 
nėra vienas iš tų, kurie gali 
viską padėti į šalį ir rūpin
tis tik savo asmenimi. štai 
kad ir dabar: beveik visos 
jo atostogos susidėjo iš be 
galo įtempto darbo. Visur 
jis buvo prašomas, visur jis 
buvo kviečiamas. Lietuvoje 
pabuvęs tik dvi trumpas sa
vaites. Buvęs net Bulgari
joje, net visą ilga savaitę 
praleidęs Vakarų Vokietijo
je. Ten, mat, įvyko pasauli
nė mokslininkų konferenci
ja, kurioje dalyvavo apie 50 
valstybių atstovai, na, va 
ir L. Vladimirovas.

Tiesiog jis man ir sako: 
Viskas labai gerai, atosto
gos buvo labai, labai įdo
mios. bėda tik ta, kad nebu
vo /laiko pailsėti, sugrįžau 

, prie darbo gerokai pavaJL 
■gęsL'(' ■ ■ r ’ i '
'./Tai tau ir atostogos* ir 
poilsis! . j *

Kaip ten bebūtų, džiugu, 
kad Vladimirovai sugrįžo ir 

! man davė progą telefonu 
su jais pasikalbėti.

Reporteris

Pranešta, kad draugė 
Brusokienė jau paleista iš 
ligoninės ir gydosi pas sa
vo dukterį Amelia Šilus. 
Adresas toks: 228 North 
King’s Highway, Massape
qua, L. Island, N. Y. O te
lefonas: Code 516, 799-0517. 
Džiugu, kad tos mūsų ge
ros draugės sveikata tai
sosi.

IDS 1 kuopos mitingas 
rugsėjo 3 dieną

Prasideda veiklos sezonas. 
Pirmosios kuopos komitetas 
nori, kad visi kuopos nariai 
atvyktų į susirinkimą rug
sėjo 3 d. “Laisvės” name. 
Yra rimtų priežasčių.

Pirmoji kuopa turėjo net 
penkis savo delegatus Sei
me. Jie raportuos, ką jie 
Seime girdėjo, kas nutartu, 

t Po įdomaus susirinkimo 
kuopos valdyba pasirengusi 
pavaišinti visus . y

A. Gilman

Iš milijono bei daugiau 
drebėjimų į metus, mažiau 
nei dešimtadalis vieno pro
cento turi tiek jėgos, kad 
užmuša bei naikiną, o iš šių 
visų drebėjimų tik apie 20 
įvyksta arti žmonėmis ap
gyventų vietų.

žinome, kad tokie “patyri
mai” dažniausiai įvyksta be 
jokios meilės.

Filmas turi t. v. “avan
gardistinį” atspalvį. Apie* 
tos rūšies meną teisingai- 
Lietuvos dramaturgas Ka
zys Saja “Kultūros baruo- 
se” pasakė, kad ten sumai-’ 
šyta grūdai su pelais ir: 
šiukšlėmis. J

Kaip vaidintoja, Joanna 
Shimkus gana gera.

A . P.

RICHMOND HILL, N. Y.

FRANK YAKSTIS
Rugsėjo 2, 1967

— Ir širdies kertelėn įvaryta meilė — 
kaip poezija — gyva!

—(Tatjana Rostovaitė)
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