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J. Gasiūnas

Sen. Ed. Kennedis labai 
sunkiai pergyvena tragediją. 
Jis jaučiasi prasikaltęs, kad 
dšLikusią nelaimę nepranešė 
tuoj'-policijai. Jam sunku per
gyventi veiklios merginos Ma
ry Jo Koopechne, kurią jis na
mo važiuodamas norėjo pavė
žėti, jo automobiliuje žuvi
mas.

Kennedis buvo pasirengęs 
pasitraukti iš senatoriaus vie
tos. Bet piliečiai pareiškė juo 
pasitikėjimą, tai jis, atrodo, 
ir toliau eis senatoriaus par
eigas.

Kaip jis toliau galės poli
tinę karjerą išvairuoti, sunku 
dabar pasakyti. Reakciniai 
politikieriai džiaugiasi, kad ši 
nelaimė Kennedžiui kietai 
rakino duris į Baltuosius 
mus, nes nebeturįs šansų 
mėti prezidento vietą.

uz- 
rū- 
lai-

Tuo pačiu metu, kai Kenne
džiui ištiko nelaime, kunigo 
Kingo šeimai ištiko taipgi 
xkaudi nelaime: sūnūs rado 
prūde prigėrusį A. D. Kin
gą, užmuštojo Martino Lute-

Kingo brolį.
Abu Kingai 

mėję kovotojai 
diskriminacija, 
prieš karą. Jie
džius. Kaip prez. Kennedis, 
kaip sen. Robertas Kennedis 
tragiškai mirė, taip ir abu 
broliai Kingai.

Kennedžiu ir Kingų šeimos 
pergyvena tragiškas nelaimes, 
kuriomis džiaugiasi visokį 
civilinių teisių ir demokrati
jos priešai.

buvo 
prieš 

prieš 
gerbė

pasižy- 
rasinę 

skurdą, 
Kąnne-

R. Nixono naSadm KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
—■ e m “ a e Atvyko “Vilnies” miteto pirmininko pavaduo-Tailandu!

Bangkok, Tailandas. — 
Prez. Nixonas, čia lankyda
masis, pažadėjo Tailandui: 
“Mes stovėsime su Tailandu 
išdidžiai prieš tuos, kurie 
grąsina jam iš lauko ir vi
daus”.

Nors kitur kalbėdamas 
Nixonas priminė, kad dau
giau Vietnamu nebus, bet 
jis Tailandą gali paversti 
antruoju Vietnamu labai 
greitai. Tailande aktyviai 
kovoja partizanai prieš re- 
akcinę ir Amerikai tamau-

redaktorius
Vilnius. — Liepos 25 d. 

atvyko pažangus JAV lietu
vių veikėjas, vienas “Vii-

jančią valdžią. Nixonas gali 
pasiusti Tailando valdžiai 
militarinę pagalbą ir tuo- nįes” redaktorių Jonas S. 
met gali prasidėti naujas j0RubRa> 
karas.

Tailandas ir dabar xtnri
12,000 kareivių Vietname jįunksnai priklauso dauge- 
padėti amerikiečiams. Kad }įs apybraižų, publicistinių 
atsilyginti, _tai Nixonas pa-^ straipsnių, apsakymų, vie-

Jokubka plačiai žinomas 
tuvių emigracijoje. Jo

sižada padėti Tailandui su
sidoroti su partizanais.

Atėnai, Graikija.—8 Ame
rikos militariniai automobi
liai buvo išsprogdinti.

Naujas valdžios raportas 
apie cigarečių žalą

Washingtonas. — Fede
ralinė valdžia paskelbė pa
pildomą 135 puslapių rapor
tą apie cigarečių žalą žmo
nių sveikatai-

Raporte atžymėta, kad 
cigarečių rūkymas yra susi
jęs su širdies ligomis, chro
nišku bronchitu, vidurių li
gomis, gerklės ir plaučių
vėžiu, taipgi ir su kitomis | lio 3 dieną $55,000 vertės 
burnos ligomis. Cigarų ir meno kūrinio,..Kūrinys va- 
pypkės rūkymas mažiau ža- dinamas “Peonies” yra dar
ios padaro.

Tabako trustas ragina- pytojo Fantin-Latour.

mas sulaikyti skelbimus ra
dijuje ir televizijoje, kadan
gi tie skelbimai smarkiai ir 
pavojingai paveikia jaunuo
lius ir net mažamečius.

Mieste pasidairius
FBI suėmė du vyrus 

kaltina juos pavogimu 
Kennedy aerodromo birže-

ir 
iš

bas įžymaus prancūzo ta-

JAV bombos užmušė daugiausia 
Vietnamo motery ir vaiky

Hanojus. — Šiaurės Viet-

tojas Kazakevičius, savait
raščio “Gimtasis Kraštas” 
redaktorius poetas Reime- 
ris, Eltos direktorius Oda, 
“Tiesos” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas Šniukas, gau
sus žurnalistų būrys, buvę 
emigrantai, giminės.

Jokubka lankėsi Lietuvo
je prieš 10 metų.

Antanas Vaivutskas
na stambi apysaka iš užsie
nyje gyvenančių mūsų tau
tiečių, Vilniuje 1962 m. iš
leistas Jokubkos - kūrinių 
rinkinys “Brazilijos planta
cijose”.

Vilniaus aerouoste svečią 
pasitiko Lietuvos Draugys
tės ir Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Šalimis pirminin
kas Petrauskas, Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos skyriaus vedėjas Bur- 
kauskas, Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Lietuviais Ko-.

Paryžius.— Šiaurės Viet
namas kaltina Jungt. Vals
tijas agresijoje, kad 12,000 
amerikiečių karių įsibriovė 
į Laoso teritoriją ir sulau
žė 1962 metų Genevoje pa
sirašytą sutartį.

Lima. — Peru preziden
tas Alvarado primena, kad 
bus padaryta daugiau šaly
je reformų ir nauja konsti
tucija nacionalinei revoliu
cijai pasiruošti.

J. Tautos pasmerkė Portugaliją
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryba vienbalsiai pa
smerkė Portugaliją už bom
bardavimą Zambijos ir įsi
veržimus į jos teritoriją.

Žambi j o s' ambasadorius 
pri d a v ė ■ Jungt. Tautoms 
protestą prieš Portugalijos 
agresiją. Jungt. Valstijos, 
Anglija, Prancūzija ir Is
panija susilaikė nuo balsa
vimo.

(3-——————————————

Madridas.—Ispanijos par
lamentas 491 balsais prieš 
19 nutarė paskelbti princą 
Juan Carlos karaliumi, kuo
ru e t diktatorius Franko 
mirtų ar pasitrauktų iš vie
tos.

Kennedis laimėjo 
pasitikėjimą

Bostonas. — Dienraštis'turėtų kandidatuoti prezi- 
“Boston Globe” pravedė dento vietai, 52 proc. pasi- 
platų piliečių apklausinėji-1 sakė už, 22 proc. 
mą, ar jie ir toliau nori 
Kennedy palaikyti senato
riaus vietoje. Buvo tam 
darbui paskirti 517 žmonių.

Jie surado, kad 78 pro
centai piliečių išreiškė Ken
nedžiu pasitikėjimą, 6 proc. 
pasisakė už jo rezignaciją

prieš ir
26 proc. neturėjo savo nuo
monės.

84 piliečių procentai pa
sisakė, kad jie užgiria Ken- 
nedžio veiklą, kaip senato
riaus. :

__  _ _ Senatorių Kennedį užgy- 
ir 16 proc. neturėjo savo’rė 91 proc. demokratų, 73 
nusistatymo.

Į klausimą, ar Kennedis proc. nepriklausomųjų.
proc, republikonų ir 79

Advokatų Sąjungos protestas 
Ispanijos diktatoriui

Paryžius. — Tarptautinė Į tus karo tribunolus, kuriuo- 
Demokr a t i n i ų Advokatų se teisiamieji patriotai kal- 
Sąjunga pasiuntė Ispanijos ” 
diktatoriui Franko griežtą 
protestą prieš persekiojimą 
Basque provincijos kovoto
jų už laisvę*, i

Šiuo metu daugiau kaip 
140 Basque patriotų teisia
mi. Jie buvo areštuoti ba
landžio ir gegužės mėn. 
Jiems gresia sunkios baus
mės.

Advokatai reikalauja tuo j (kopteris numuštas Vietna 
panaikinti 1960 metais įves- me.

tinami kaip sukilėliai arba 
banditai.

Toulon, Prancūzija.— Vi
duržemio jūroje susidūrus 
Norvegijos ir Prancūzijos 
laivams žuvo 20 žmonių.

Saigonas.— Helikopteriui 
sudužus 17 amerikiečių žu
vo. Tai 1,240-asis JAV heli-

Sen. Fulbright, kalbėda
mas Senato sesijoje, aštriai 
kritikavo Nixono administraci
ją už slėpimą tiesos apie Viet
namą.
^“Oficialus apie Vietnamą 

faktų iškraipymas yra begė
diškiausi epizodai mūsų isto
rijoje, kai pilni valdiškos pro
pagandos šaltiniai pašvęsti 
paslėpimui tiesos apie Viet
namą,” 'pareiškė Fulbright.

Kasdien ir kas’ savaitę skel
bimai, kad amerikiečių Viet
name.žūsta tik po keletą šim
telių r o ‘ priešų po dešimtis 
lakstančiu, vargiai gali įtikin
ti blaivai protaujantį pilietį. 
Taigi, vyriausybės skelbimai 
visai. nepatikėtini.

Hanojus. — Šiaurės Viet-. Tuo metu lėktuvai išdau- 
name nuo Amerikos bombų žė 1,589 mokyklas, 607 ligo- 
užmuštieji sudaro 73 proc. nines ir medicininius cent- 
moterų ir vaikų, skelbia; rus, 475 bažnyčias, 420 pa- 
Amerikos Kriminalysčių,godas, 628 vaikų darželius, 
Tyrinėjimo Komisija. Per ^daugelį teatrų, parduotu- 
metus Amerikos lėktuvai, vių, fabrikų.
bombardavo 86 provincijų 
centrus.

Ann Arbor, Mich. — 18 
metų kolegijos studentė Ka
ren Sue Beineman rasta nu
rėdyta ir užmušta. Tai 
aštunta šioje apylinkėje 
mergina nužudyta per pa
staruosius du metus.

Detroitas. — Auto m o b i- 
lių unijos lokalų 600 dele
gatų, atstovaujančių 250, 
000 narių, beveik vienbal
siai užgyrė negrą Richard 
Austin kandidatūrą majoro 
vietai.

Varšuva. — 79 vandens 
uždaryti angliakasiai buvo 
išgelbėti.

Imperialisty pastangos bus 
atmuštos, sako Grečko

Maskva. — Laivyno Die-13
noje kalbėdamas, gynybos Bonna.—Jugoslavijos už- 
ministras Grečko pasakė, sienio reikalų ministras Te- 
kad imperialistai, JAV va-jpavac atvyko į Vakarų Va
dovaujami, nuolat didina'kieti ją tartis dėl ekonomi- 
tarptautinį įtempimą, betmio ir kultūrinio kooperavi-

Kinijos vado Mao žmona— 
galingiausia moteris pasauly
je. Sakoma, kad ji vadovavo 
“kultūrinei revoliucijai,” kad 

• jį. turi galią jai nepatinka
mus žmones pašalinti ir net 
likviduoti o jai patinkamus— 
paaukštinti.

• Mao susituokė su aktore 
Chiang Ching prieš 30 metų. 
Ji laipsniškai iškilo į galin- 

i giausią moterį pasaulyje. / Ji 
' yra griežtai nusistačiusi su
naikinti buržuaziją ir revizi- 
onizmą.

Prieš Tarvbų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis šmeižiš- 

;ka propaganda nuolat plau- 
'•■fiįa iš Mao žmonos burnos.

•
Alfred Nobel gimė Švedi

joje 1833 m., mokėsi St. Pe- 
‘ tersburge, išrado masiniai ga-

multimilijonierius.
Bet jis buvo didelis karo 

priešas, socializmo rėmėjas. 
Todėl prieš mirtį jis parašė 
testamentą, kad jis perveda 
visą savo turtą taikos premi
jų fondan, iš kurio kasmet 
turi būti duodamos premijos 
goriausiems taikos kovoto
jams, taipgi pasižymėjusiems 
chemijoje, fizikoje, medicino
je ir literatūroje. Mirė 1896 
metais.

Nuo to laiko premijas gau
na to fondo direktorių pa
rinkti iš plataus pasaulio žmo
nės, pripažinti premijas užsi
pelniusiais.

Šiaurės Vietnamo gynėjai 
numušė 3,243 JAV lėktuvus, 
nuskandino ar apdaužė 143 
karo laivus nuo 1964 m. 
rugp. 5 iki 1968 m. spalio 
31 d.

Washingtonas. — Du žy
miausi demokratų vadai 
Humphrey ir McCormack 
pasiuntė Kennedžiui ragini
mą nerezignuoti iš senato
riaus vietos.

Apollo 12 keliaus j

Japony darbo unijos prieš JAV
GI——---------------------------------------------

Maskva. — Tarptautinia
me filmų festivalyje aukso 
medalius laimėjo Kubos fil
mas “Lųčia”, Italijos filmas 
“Serafinų” ir TSRS filmas 
“Gyvenkime iki pirmadie
nio”.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prez. Meany pareiškė, 
kad Nixono administracija 
“nesiorientuoja ir nesimpa
tizuoja” darbo unijų prog
ramai, todėl darbininkams 
nėra vilties iš jos ką nors 
išgauti be griežtos kovos.

Tokijas. — Japonijos Ge
neralinės Darbo Unijų Ta
rybos 38-asis kongresas nu
tapė padidinti kovą prieš 
Japonijos-Amerikos milita- 
rinę sąjungą, už grąžinimą 
Okinavos, prieš karą Viet
name, už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas.

Kongresas pasisakė prieš 
kapitalistinės “nacionaliza
cijos” metodus, prieš kainų 
kėlimą, už geresnę socialis
tinę apdraudą ir taksų re
formą. Nutarta skelbti ge
neralinį streiką spalio 21 d.

Tarybų Sąjunga yra pasi
ruošusi imperialistų pastan
gas sunaikinti.

“JAV tęsiamą agresiją 
Vietname, Izraelio ekstri- 
mistų ginkluotos provokaci
jos prieš arabų liaudį, Va
karų Vokietijos militaristų 
atkeršymo siekimai sudaro 
pavojingą padėtį”, sako 
Grečko.

TSRS gynybos jėgos, pri
mena Grečko, pilnai paruoš
tos imperialistinius sieki
mus sulaikyti.

mo.

Lou Harris pravedė platų 
tyrinėjimą ir surado, kad 33 
milijonai arba 28 proc. Jungt. 
Valstijų gyventojų nėra įsi
jungę į “draugijinį gyveni
mą.”

Negrai, skurdžiai, mažai ar
ba visai nelankę mokyklų pa
silieka izoliuoti iš bendro 
gyvenimo. Jie jaučiasi nu
skriausti gyvenimo, kuris vie
niems suteikia gerybių šalti
nius, o jiems — tik skurdą, 
vargą.

Dabar tie 33 milijonai gy
ventojų atsisako toliau po se
novei gyventi. Jie laipsniškai 
įsijungia į kovą už geresnę, 

minanti dinamitą ir pasidarė i Šviesesnę ateitį.

Houston, Texas.— Apollo 
12 jau ruošiamas kelionei į 
Mėnulį. Parinkti astronau
tai Pete Conrad, Richard 
Gordon ir Alan Bean pradė
ti kelionę lapkričio 14 d.

Apollo 11 astronautai 
Armstrong, Aldrin ir Col
lins laimingai nusileido į 
Pacifiką. Helikopteris juos 
paėmė ir nunešė į laivą 
Hornet, kur prez. Nixonas 
juos pasitiko.

Paryžius.—Vietnamo tai
kos derybų 28-oje sesijoje 
JAV pareiškė, kad jokių 
nuolaidų daugiau nedarys. 
Reiškia, derybos negali da
ryti progreso. . ,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bostonas.—Sen. Ed. Ken- 

nedis, gavęs žmonių pasiti
kėjimą, nusprendė pasilikti 
senatoriaus vietoje ir kitais 
metais vėl kandidatuoti tai 
pačiai vietai, kuriai išrink
tas mano išbūti dar, šešis 
metus.

Saigonas. — Prez. Nixo
nas keletą valandų lankėsi 
Pietų Vietnamo sostinėje ir 
turėjo su Saigono preziden
tu Thieu pasitarimą. Nixo
nas sakė, kad taika Vietna
me galima io paties pir
miau pasiūlytomis sąlygo-

mis, kurias Vietkongas at
metė, kaip visai nepriimti
nas. Nixonas išvyko į In
diją pasitarti su premjere 
Gandhi.

Boise, Idaho. — Du leng
vi lėktuvai susidūrė ir už
mušė 4 žmones.

Havana. —Septyni TSRS 
karo laivai iš Kubos išvyko 
namo.

Charleston, N. C. — 113 
dienų ligoninės tarnautojų 
streikas baigtas su laimė
jau. ;

Smerkia JAV vaistais 
spekuliaciją

New Delhi. — Grupė In
dijos parlamento atstovų 
smerkia Jungt. Valstijų vai
stais pelnagrobystę. Jie rei
kalauja ištyrimo ir pelna- 
grobių nubaudimo.

Deputatai nurodo, kad 
vietiniai pelnagrobiai, pirkę 
Jungt. Valstijose vaistų už 
80 milijonų rupees, parduo
dami gavo 800 milijonų ru
pees. Pirmiau tie pelnagro
biai jau buvo bausti, bet ne
siliauja spekuliavę.

* Detroitas. — Automobilių 
darbininkų unijos prez. Re
uther pasakė, jeigu Nixo
nas nori sulaikyti infliaciją, 
tai turi baigti Vietnamo

Ar taika galima be 
susitarimo?

Washingtonas. — Še n a t. 
Mike Mansfield mano, kad 
taika galima be susitarimo 
Paryžiuje, kur taikos dery
bos nesijudina iš vietos.

Pietų Vietname dabar 
laipsniškai karinė veikla 
mažėja, sako Mansfield. Ji 
gali visai sumažėti ir JAV 
karinės jėgos tuomet gali
ma laipsniškai sumažinti.

Mansfield tikisi, kad Ni
xonas neplėš karo Vietna
me, bet ieškos būdų susitai-

Washingtonas.—600 mok
slininkų pasiskelbė dienraš
tyje “Washington Post”, 
kad jie priešingi antibalis- 
tinei sistemai (ABM).

Indijoje streiku 
pasitiks Nixoną

Kalkuta. Komunistų Par
tija paskelbė, kad liepos 31 
d. šaukiamas generalinis 24 
vai. streikas, kuomet prez. 
Nixonas atvyks į Indijos 
sostinę New Delhi.

Vakarų Bengalio legisla
ture užgyrė streiką ir nu
tarė ruošti prieš Nixoną 
masines demonstracijas.
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Mirties-gyvenimo sprendimas
ŠIUO laiku Jungtinių Valstijų kalėjimuose 476 žmo

nės laukia mirties bausmės įvykdymo. Jie nuteisti už įvai
rius nusikaltimus. Kai kurie jų mirties vykdymo laukia 
jau kelinti metai. O1 paskutiniais dvejais metais mirties 
bausmės nebuvo vykdomos. Mat, šalyje sentimentas prieš 
mirties bausmę labai didelis. Todėl visokios teismuose 
apeliacijos yra sulaikiusios tokių bausmių vykdymą.

Bet greitoje ateityje šalies Aukščiausiasis Teismas 
svarstys bylą, nuo kurios išsprendimo, sakoma, priklau
sys beveik visų mirtin nuteistųjų likimas. Byla liečia 
negrą William L. Maxwell, nuteistą mirti Arkanso vals
tijoje už išprievartavimą baltos moteriškės. Jį gina Ne
grų Pažangos Asociacija (National Association for the 
Advancement of Colored People). Apeliacijoje į Aukš- 
čiausįjį Teismą keliama visa eilė konstitucinių problemų. 
Atrodo, kad visų viršuje minėtų žmonių bylose liečiami 
beveik tie patys klausimai. Todėl, jeigu Maxwell laimė
tų apeliaciją ir išsisuktų nuo nužudymo elektros kedėje 
£rba dujų kameroje, tai, sakoma, beveik visi tie žmonės 
taip pat išvengtų nužudymo. Netgi einama dar toliau 
ir teigiama, kad Maxwell apeliacijos laimėjimas beveik 
panaikintų mirties bausmę visoje šalyje.

Tuo būdu tie, kurie iš principo priešingi mirties baus
mei ir seniai kovoja už jos panaikinimą visoje šalyje, la
bai susidomėję šia byla ir nekantriai laukia Aukščiausio
jo Teismo sprendimo. Manoma, kad toks sprendimas 
bus išneštas kada nors 1970 metų pradžioje. Tuo tarpu, 
žinoma,. 476 nuteistieji nebus žudomi.

Skerdikų klikai Amerikos 
doleriai
MŪSŲ prezidento Nixono misija Indonezijoje bai

gėsi. Jis ten, aišku, buvo labai iškilmingai sutiktas ir 
priimtas. Tie militariniai skerdikai, kurie dabar tą ne
laimingą Azijos kraštą valdo, esą labai pasitenkinę Nix- 
ono apsilankymu. :

O jiems pasitenkinti, žinoma, yra kuo. Mūsų prezi
dentas militaristų klikai pažadėjo visokią pagalbą. Jis 
jai pažadėjo kasmet suteikti ekonominės ir militarinės 
paramos už šimtą dvidešimt penkis milijonus dole
rių ($125,000,000). Ji bent jau laikinai užtikrina, kad 
Indonezijos “prezidentas” Suharto ir jo kolegos išsilaikys 
valdžioje ir tęs masinį žudymą savo politinių oponentų, 
kuriuos visus jie skaito komunistais ir naikina be jokios 
atodairos.

Kur mūsų prezidento sąžinė susidraugauti su to
kiais skerdikais, kaip Suharto ir jo klika, ir juos Ameri
kos doleriais šerti ? Bet, žinoma, Čia ne sąžinės, o impe
rializmo interesų saugojimo reikalas.

IR TEISINGA, 
IR LABAI GERAI

Chicagos kunigų organas 
(liepos 23 d.) labai bara 
Tarybų Sąjungos vyriau
sybę, kad ji nori katalikų 
bažnyčios teises sulyginti su 
pravoslavų bažnyčios teisė
mis. Tai esą “baisu.” Laik
raštis sako:

Matyti, kad Maskva nori 
pritaikyti ir katalikams nor
mas, kurios jau seniai taiko
mos pravoslavų Bažnyčioje. 
Girdėti, kad ir Lietuvoje no
rima j vesti tokią tvarką, jog 
visos kunigo asmeniškos pa
jamos, gaunamos už religi
nius patarnavimus, net ir Mi
šių stipendijos, eitų į komite
to kasą, o komitetas /paskirs 
dieną, kada kunigas turi at
laikyti žmonių paprašytas 
Mišias. Bet už tai komitetas 
turi mokėti kunigui algą. Taip 
kunigas liktų komiteto sam
dinys. Su juo turi būti pasi
rašoma sutartis, kaip su za
kristijonu, vargonininku. Rei
kalui esant, komitetas galės 
kunigą atleisti, pasirinkti kitą 
arba iš viso nutarti, ar ku
nigas toje vietoje reikalingas.

Atrodo, kad šios Rusijoje 
veikiančios pravoslavams nor
mos dar nėra įgyvendintos 
Lietuvoje. Tačiau, jei taip 
vyktų, tai kunigai visiškai 
priklausytų nuo valdžios pa
skirtų komitetų malonės ir iš
kristų iš vyskupijos valdytojo 
jurisdikcijos. Jie tada jau įpri- 
klausytų “komitetų bažny
čiai.” ’ ;

’ Mums gi atrodo, kad to
kia sistema gera ir teisin
ga. Tegu bažnyčios reika
lus tvarko patys parapijie
čiai. Kodėl katalikų bažny
čia turėtų turėti-daugiau 
privilegijų, negu kitos sek
tos? Kuo kunigai geresni 
už popus? - ,

nesąmone. Kunigai tik gi
musį vaiką laikydavo velnio 
apsėstu. Tik gimusiam vai
kui būdavo statomi klausi
mai !

Argi begalima įsivaizduo
ti kvailesnį dalyką, prakti
kuotą per 350 metų!

LABAI METAS
Cleveland© smetonininkų 

laikraštyje Vyt. Alantas, 
kalbėdamas apie “vaduoto
jus,” sako:

“Klausantis tos savitarpio 
piautynių kakafonijos man 
visada kyla grėsmingas 
klausimas: ar metas mums 
laužytis kaulus... ? Ar tai 
nėra šokimas pakeltkojo su 
ponia Giltine, lyg mes būtu
me apsiriję LSD tabletėlė- 
mis?” t"

džiant į Žemę. O dar, žino
ma, negražiau jis pasielgė, 
kai įsakė jo vardą įdėti į 
Mėnulyje paliktą “lentą.”

“Daily World” kreipia dė
mesį į tą faktą, kad tas pats 
mūsų prezidentas atsisakė 
priimti į Baltuosius Rūmus 
Amerikos moteris, kurios 
nuvyko pas jį protestuoti 
prieš Vietnamo karą.

Atgal į Žemę
PER keletą paskutinių dienų Amerikos žmonių akys 

buvo nukreiptos į mūsų astronautų žygį į Mėnulį. Dau
geliui jų žemiškieji reikalai buvo pamiršti.

Bet sėkmingas žygis į Mėnulį, kaštavęs daugiau kaip 
dvidešimt keturius bilijonus dolerių, baigėsi. Laikas at
sipeikėti, laikas akis nuleisti į “griešnąją” žemę, kurioje 
gyvenimas nepasikeitė nė per nago juodymą. Tie patys 
vargai ir rūpesčiai, kurie buvo su mumis ir mums ra
mybės nedavė prieš pasiekimą Mėnulio.

Vietnamo karo vietnavizavimas
TAI naujas terminas. Nuo dabar jį dažnai girdėsi

me spaudoje ir kalbose.
Dabar tokia esanti mūsų vyriausybės politika. Viet

namo karą militariniai laimėti neįmanoma. Bet jį nu
traukti irgi nenorima. Tai sugalvota labai “gudrus” 
kursas: karą vietnamizuoti. Tai reiškia, kad Amerikos 
militarinės jėgos bus mažinamos tokiame laipsnyje, ko
kiame Saigono militaristų paruoštos jėgos galės užimti 
jų vietas. Taip darant, girdi, su laiku, visas karas pereis 
į pačių vietnamiečių rankas. Amerikiečiai jiems tik pa
dės doleriais, ginklais ir patarimais.

Tai būsiąs gan lėtas procesas. Jis gali tęstis net ke- 
,:letą metų.

Visų mūsų militaristų nuomonė esanti, kad dabartinė 
Saigono armija prieš liaudiečius neatsilaikytų nė vienos 
dienos. Ją taip paruošti, kad ji galėtų efektingai prie
šintis Pietų Vietnamo Laikinosios Revoliucinės Vyriau
sybės armijai, mums atsieis dar daug, daug bilijonų do- 

. lerių ir didelius upelius amerikiečių kraujo! /*
Nežinomi asmenys pavo- 

ė geležinkelio keltą, kuris
Amerikos kino meno aka

demija paskyrė stambiau^5geiezmKeno Keną, nuris aemija pusnyre svamuidu- 
ungė Norvegijos miestus šią “Oskaro” premiją tary-

su fiordo salomis. Keltas 
svėrė 50 tonų.

biniam kino filmui “Karas 
ir taika*.

PASIPIKTINĘS 
NIXONO POELGIU

Pažangiečių “Daily World” 
liepos 25 d. savo, vedama ja
me “Was Nixon Necessa
ry?” reiškia gilų pasipikti
nimą prezidento Nixono lin
dimu prie astronautų ir ieš
kojimu pasigarsinimo. Laik
raštis mano, kad negražu 
buVo, kai prezidentas užsi
spyrusiai norėjo su astro
nautais vakarienę pavalgy
ti prieš jiems išskrendant į 
Mėnulį, kai jis telefonu 
kalbėjo į juos, kai Mėnulyje 
buvo užimti rinkimu moks
linių duomenų, ir paskui, 
kai laive laukė jų nusilei-

Kraujo bankas
Olandijos Raudonojo Kry

žiaus iniciatyva Amsterda
me kuriamas tarptautinis 
“kraujo bankas.” Jis aprū
pins ligonines ir medicinos 
punktus retų grupių krau
ju. Kuriant “kraujo ban- 
cą,” dalyvauja 15 Europos 
valstybių.

Ateityje, esant reikalui 
perpilti kurios nors retos 
grupės kraują, tereikės tik 
paskambinti į Amsterdamą, 
ir išganingas skystis bus 
pristatomas lėktuvu. Vienu 
metu kraujo banke bus sau
goma penki šimtai indų su 
retų grupių krauju.

Rūpestingumas
Išsiųsdama didelį pluoštą 

laiškų, pagyvenusi moteris 
kreipiasi į pašto tarnauto
ją:

— Tik duokite, prašau, 
pašto ženklus ne iš tos seri
jos, kur su gandrais... Ma
tote, tai kvietimas į mano 
dukters sužieduotuves.

Rašau iš Vilniaus

APIE NUOŠIRDŲ 
IR DARBŠTŲ 
GAMTOS BIČIULĮ

Lietuvos “Valstiečių Laik
raštyje” rašoma:

žavingos Aukštadvario apy
linkės Vilniaus rajone. Toli 
skleidžia sakų kvapą pušynai, 
mėlynuoja ežerai, čia visada 
daug turistų, meškeriotojų. 
Gamta niekam negaili savo 
grožio ir gėrybių. Bet ji ne
būtų tokia turtinga ir dosni, 
jeigu neturėtų puikaus šeimi
ninko girininko Romo Reklai- 
čio.

šis žmogus įdėjo daug pa
stangų ir triūso, kad Aukšta
dvario apylinkėse žaliuotų 
miškai, kad jie būtų pilni 
paukščių ir žvėrelių, kad 
kiekviename žingsnyje džiu
gintų gamtos stebuklai.

Praėjusiais metais komunis
to R. Rėklaičio prižiūrimuose 
plotuose buvo pasodinta 755 
tūkstančiai pušaičių it eglai
čių. Šiemet žaliuoju rūbu pa
sirėdė dar. 70 hektarų smė
lynų. .

• Girininkas visada užsiėmęs. 
Rūpestis jam, kai miškas 
teršiamas, laužomos medžių 
šakos. Jis kiekvieną dieną 
ten, kur reikia gero, nuošir
daus ir darbštaus gamtos bi
čiulio.

PAŠALINO VELNIĄ 
Iš KRIKŠTO

Brooklyno “Darbininkas” 
(liepos 23 d.) sako;

“Bažnyčios praktikoje 350 
metų išsilaikiusi krikšto for
mulė dabar jau pakeista. 
Išmestas egzortas nuo vel
nio. Išmesti kūdikiui klau
simai, į kuriuos turi atsa- 
kinėti krikšto tėvai,..”

Vadinasi, per 350 metų 
praktikuotas krikštas buvol

Jau savaitę laiko kaip ap
leidom Floridą. Jau penkios 
dienos kaip: mūsų koja sto
vi ant mielos tėvynės Lietu
vos žemelės. Vienas malo
numas gilintis į senojo ir 
naujojo Vilniaus vaizdus.

Visų pirma reikia pami
nėti, kad atvykus mums į 
Vilnių aerouoste, mus suti
ko skaitlingas būrys mūsų 
giminių, spaudos (Gimtojo 
krašto) ir Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto atstovai. Gydytojai Bo
leslovas ir Anelė Pikčiai, 
Lietuvos veterinarijos 
akademijos personalo na
rys Ant. Grigiškis ir Vy
tautas Mockapetris, Prano 
Mockapetrio (floridiečio) 
brolis, kuris lankėsi JAV. 
Jie visi kauniečiai.

»•

Mes 3 savaitėms apsisto
jome puošniame Neringos 
hotelyje Vilniuje

Vilnius puikiai atrodo, 
žmonės gražiai - stailiškai 
pasipuošę 14 sočiai pavalgę. 
Jų valgyklose maistas ne
paprastai skanus, 'jau iš to 
vieno galima spręsti maisto 
gerumą, kad pas juos ne
vartojamas margarinas, o 
tik sviestas, ir jo neskūpau- 
ja.

Atvykus į Vilnių, tą visą 
popietę ir iki vėlai vakare 
visi linksmai prie kalbų ir 
net prie dainų laiką leidom 
hotelyje “Vilnius”, Čia ro
dosi hotelyje žmonės gyves
ni vidurnaktį negu dieną.

Mums floridiečiams oras 
čia peršaltas, be švarko ir 
apatinių negalinta būti: de- 
besiuota, lįętuota, saulė pa
sirodo tik retkarčiais, vil
niečiai sako, kad ši vasara 
nei kiek ne blogesnė už ki
tas.

1 Kadangi aš lankiausi Lie-

tuvoje 1965 Įm, lai šiuo lai
ku norių viską, palyginti, o 
ypatingai, jų visuomenę, 
žmonių aprangą, valgyklo
se maistą ir maisto ir dra
bužių krautuves. Visko pil
na, pasirinkimas didelis, ta
čiau drabužių kainos trupu
tį peraukštos. O visgi jos 
pilnos pirkėjų.

Valgyklose patarnavimas 
užvis geriausias, maistas 
skoningai paruoštas, patar
nautojai jauni vyrai ir mo
terys, sukasi, skuba, vikriai 
ir mandagiai aptarnauja. 
Man patinka, kad jie neeik
voja perdaug laiko ant pu
siau miegančio, o nevisai al
kano svečio: padavė meniu, 
paaiškino, ir duok užsaky
mą. O jei svečias dar nesu
geba “atspėti,” ko jis norė
tų valgyti, tai jį palieka ir 
prie jo sugrįžta už 10 ar 15 
minučių. Kai kas tuomi ne
patenkintas, bet aš manau, 
kad tai labai gera sistema.

Moteriškų drabužių krau
tuvės pilnos prekių, pilnos ir 
pirkėjų, kainos truputį auk-, 
štos, mūsų manymu, bet tas 
ne atgrasina moteris nuo 
puošimosi. s <

Aš mačiau Olandijos, Le
ningrado moteris, jau ne
skaitant Amerikos, ir turiu 
pasakyti, kad Vilniaus mo
terys nei kiek neprasčiau 
apsirengusios. O pridėsiu, ir 
puikiai atrodančios.

Vilnius toks gyvas, kad 
čia gali sutikti žmones pa
žįstamus ir nepažįstamus iš 
Amerikos, iš Lietuvos kai
mų ir miestų, iš Lenkijos, 
Baltarusijos ir iŠ kitur. Tie
sa, kadangi jau jis yra net 
ir tarptautiniu miestu, tai 
čia girdisi ne tik lietuviška 
kalba, bet ir kitos įvairios 
kalbos. .

Kitą kartą parašysiu dau
giau. ■ ' ‘ ’ 'Ui*!

Dzūkelis ‘

Kai parskrido Amerikos ' 
astronautai iš vizito Menu- : 
lyje, mūsų šalies mokslinin- ' 
kai dėjo didžiausias pa
stangas išvengti prisiliesti 
juos bile kam. Vengė ne tik 
pačius astronautus prisi
liesti, ale ir tas vietas, ku
rias astronautai palietė 
ranka, koja, arba bile kūno 
dalimi. O kai astronautai 
nuėjo į jiems paskirtą kva- 
rantiną, visos tos vietos, 
kur jie ėjo, kur buvo, kur 
jie prisilietė, buvo rūpestin
giau nušvarintos cheminiu 
būdu, negu maskviečiai šva
rino tas gatves, per kurias 
nuvarė tris šimtus tūkstan
čių Hitlerio “legijonų” Ant
rojo pasaulinio karo pabai
goje. Matėme anuos teatro 
ekrąne; matėme dabar ši
tuos televizoriaus ekrane.

Iki šiol mokslininkai ne
duoda dar pamatinių prie
žasčių, kodėl jie bijo ten ko
kių Mėnulio bakterijų.

Tieka, jie visokiais būdais 
bandė išvengti nunešti mū
sų žemės bakterijas Mėnu
liui, todėl neprileido prie 
astro n a u t ų paskutinėmis 
dienomis prieš jų lėkimą į 
Mėnulį net paties šalies pre
zidento.

Dabar mano bičiuliai, to
kie pat seniai, kaip ir aš 
pats, gatvės kampe susiti
kę, diskusuoja ir filosofuo
ja visokias nuomones tuo 
klausimu. Vienas kito klau
sia pirmiausia, • kodėl mes 
bijome Mėnulio bakterijų? 
Ir* tuoj kyla visokių atsa
kymų. * .
: Pirmiausias atsakymas iš
sikristalizuoja apie susida
rymą erdvės, visatos kūnų. 
Stebėtinai kad ir religingie- 
jLyyrai nebebando.' remtis 
Aą pasaka, kad būk dievas 
sutvėrė viską, tai ir visus 
visatos kūnus — planetas, 
žvaigždes - saules. Jie jau 
griebiasi cheminių, fizinių 
pamatų aiškinimui dangiš
kų kūnų atsiradimo.

Tai kaip dabar tas Mėnu
lis atsirado? Nagi, prieina 
išvados, kad savo laiku vi
satoje koncentravosi elek
tronai ir protonai į atomus, 
kurių pilna visatoje. Pas
kiau jie sudarė kaip kokias 
dujas, vis spausdamiesi vie- 

, nas prie kito, karštėdami 
, daugiau ir daugiau iki to 
, laipsnio, kol įsidegė ir degė 
taip, kaip visos saulės dega 

' iki sudega.
Kai toji saulė sudegė, ji 

, vėso, iki atvėso į, sakysime, 
. košės stovį, skrisdama jau 

apie dabartinę mūsų Saulę. 
Iš niekur nieko, sykį ėmė 
kavalkas, ketvirtadalis tiek

kiek mūsų Žemė, ir atply^ 
nuo mūsų žemės iš tos vie
tos, kur ant mūsų žemės 
Pacifiko okeanas.

Atplyšęs kavalkas nuskrie
jo nuo mūsų Žemės du šim
tus penkiasdešimt tūkstan
čių amerikinių mylių. Bet 
toliau jis skristi negalėjo, 
nes jį sustabdė didėjantis 
mūsų Žemės magnetas. Tai 
ten tas atskilęs nuo mūsų 
Žemės kavalkas ir pradėjo 
keliauti apie mūsų Žemę, 
tapdamas Žemės palydovu- 
Mėnuliu.

Bet pas mus senius išdy
go ir kitokia teorija. Esą, 
Mėnulis susidarė, kaip ir 
mūsų Žemė, ir savo laiku 
buvo mažesnė saulė už mū
sų Žemę saulę. Abi sykiu 
degė ir abi gal sykiu sude
gė ir tapo planetomis, turė
damos visus natūralius £2 > 
elementus, kurie reikalingu 
išvystyti ir išlaikyti gyvy
bę.

Ir savo laiku viskas taip 
ten buvęs, kaip ir ant Že
mės: gyvūnai, žalios girios, 
vandenynai, viskas, ko tik 
reikia gyvybei išlaikyti.

Bet iš niekur nieko, galė
jus atsirasti tokia bakteri
ja, kuri viską naikino. Ji 
net ir oksygeną ir hydroge- 
ną jungė su kitais elemen
tais, pakeisdama tuos duji
nius ir skystus elementus į 
kietus, stačiai į akmenis. 
Taip galėjo išnykti ant Mė
nulio oksygenas, hydroge- 
nas — vanduo—ir sykiu vi
sa gyvybė amžinai.

Taip prieina mano seniai 
bičiuliai prie išrišimo Mė» 
nulio gyvybės klausimo.

Pagaliau prieiname išva
dos, kad gal mūsų moksli
ninkai “ir prisibijo tokft)s 
bakterijos nuo Mėnulio. To
dėl jie tokie kraštutiniai at
sargūs. Ko gero, jei tokia 
viską naikinanti bakterija 
galėtų būti ant Mėnulio ir 
dabar per neatsargumą mū
sų astronautai parneštų ją 
čia, tai toks pat likimas gali 
tekti ir pačiai mūsų žemei, 
kaip kad gal teko Mėnuliui.

Kaip ten bebūtų, visgi 
mūsų mokslininkai prisibijo 
kokios nors labai pavojin
gos bakterijos nuo Mėnulio, 
jei jie taip atsargūs.

O mes, seniai, galime filo
sofuoti apie dangiškų kū
nų atsiradimą taip, 
mums atrodo logiškiau. 
Niekas juk nepateikė dar 
tikros teorijos, kaip iš ti
krųjų dangiški kūnai atsi
rado — kaip saulės, žvaigž
dės, planetos, mėnuliai.

A. Gilman

APKURTINTOS ŠEIMOS
Televizorius burzgia ir pokši, ir ūžia, 
Sprogsta bombos, ir liejas napalmas, — 
Dingsta dūmuos kaimai mažyčių bakužių, 

Liepsnoj skęsta Vietnamas, 
Rodos, neatlaikys ekranas...

Prezidentas, minėdamas dievą ir kryžių, 
Iš tribūnos byloja pasauliui, 
Aidi himnas ir plazda vėliavų dryžiai, 
Garsintuvai skardena apgaulę, 

Trimituoja žiaurumą 
Iš baltuojančių rūmų.

Sėdi tėvas po darbo ir stebi tą smurtį, 
Vaikai klausos, kaip giriamas karas. ..
Jis pajunta staiga,* kad vaikai jo apkurtę, 
O jis nebylys, pasidaręs:

Ausis, burnas užgožia 
Šaižūs beprotybės žodžiai.

Tie garsiakalbiai rėkia ir gatvėj, ir butuos, 
Rėkia laikraščiai, rėkia ir knygos.

| Nebyliams ir kurtiems vis labiau pasijutus, 
Tenka eit demonstracijų žygiuos 

Prieš garsiakalbių klastą, 
Prieš jų melą bekraštį. .

V. Yčius

*
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^IENINė APYBRAIŽA

I Mano prokuroras
EUG. VINKŠNA

Prieš dvidešimt penkeris metus į Kap
suko vidurinės mokyklos I-ją klasę (da
bartinę V-ją) atėjo lieknas, išbalusiu 
veiduku berniukas. Jo eilutė rusvo, na
mie austo milelio, o kojos apautos “ku- 
dokais” (seni batai, mediniu padu). Ty
lus, nedrąsus; tikras kaimietis. Pamo
kose atydus, greitos orientacijos, tačiau 
ne visada teisingos. Namų darbus atlie
ka sąžiningai, bet vis pasitaiko klaidų. 
“Svarbu, kad darbštus”— guodžiasi au
klėtoja. “Toki neprapuola.”

Ir tikrai: Jonukas M. nuoširdus, ne
įkirus ir mokytojai jam visada mielai 
papildomai paaiškina jei ko nesupranta. 
“Svarbu, kad nori mokytis” — beveik 
vienodai atsiliepia visi dėstytojai. Bet 
štai paskutinis terminas mokėti už mok
slą. (Pokario metais Tarybų Lietuvoje 
dar mokslas buvo apmokamas,) Auklė
toja klausia Jonuko, kodėl taip ilgai ne- 

Latsineša pinigų. Neužsimokėjus negali-
• ma būsią lankyti mokykla.

—Tai aš ryt jau neateisiu,—iš susijau
dinimo net drebančiu balsu jau korido
riuje pasako auklėtojai berniukas.

Auklėtoja tik su užuojauta pasižiūri į 
jį ir nieko nepasakiusi nueina.

Po pamoku su Jonuku apsilanko pas 
jo tėvus. Liūdnas pokarinis gausios šei
mos gvvenimo vaizdas. Tėvai privalėjo 
skubiai išvykti iš pamiškės, nes turėjo 
ryšį su tarybiniais partizanais. Jiems 
grasino baltaraiščiai.

—Jonuk, palvdėk mane truputį, — 
sako išeidama auklėtoja. O prieangyje, 
idėdama Jonukui į švarko kišenę pluoštą 
banknotu, vėl:

—Še. Galėsi rytoj ateiti j mokyklą. Tik 
nunešk pinigus i raštine prieš pamokas.

Jonukas, apstulbęs iš laimės, vos nepa
miršo ačiū pasakyti. Tačiau tada jis 
tebaigė septynias klases. Gyvenimas ver
tė pradėti savarankiškai gyventi O pas- 
kui pareiga Tėvynei: reikėjo išeiti į Ta
rybine armiją.

Grįžęs, porą metų dar “jaunu berne
liu pauliavoio.” o paskui vedė mokvto- i 
ja, nes ir pats vis svajojo atkakliai siek
ti mokslo. “Ji ’'man padės.”—su tvirtu 
įsitikinimu šnabždėdavo pats sau. Ir 
šauni žmona Jono neanvvlė: dirbdamas 
ivairio.se pareigose, baigė vidurinę mo
kyklą, o paskui įstojo i aukštosios mo- 
kvklos juridini fakultetą, neakivaizdi
ninku. Ir štai Jonas M. jau pora metų, 
kai dirba Liaudies teismo prokuroru.

Retkarčiais, sutikdamas savo buvusia 
auklėtoja, atrodo, net perdėtai pagarbiai 
nukelia kepure ir truputį, santūriai šyp
sodamasis. kariškm* pasisukęs, palydi šil
tu žvilgsniu. Iš dėkingumo.

Žilagalvė auklėtoja po tokio susitiki
mo širdyje pajunta žodžiais nenusakomą 
džiaugsmą ir begalini pasitenkinimą, 
kad štai, rodos, toks menkas rūpestis, 

^savalaikis dėmesys žmogui padėjo kilti 
aukštyn, “prasimušti.”

Ne be reikalo liaudies išmintis pata
ria; “Ka pirma pamesi, tą paskui ra-

” Prireikė ir mokytojai prokuroriško
patarimo.

Nemažiau jaudindamasi, kaip tada 
Jonukas atsakydamas: “Tai aš ryt jau 
neateisiu,” — auklėto ja-veteranė pravė- 

A re prokuroro Jono buto duris.
—Niekad negalvojau ir nesitikėjau, 

kad gyvenime man prisieis turėti reika
lą su prokurorais ir advokatais, — lyg 
teisindamasi, pasakė ii.

—Prašau sėskit. Malonu, kad bent su 
reikalu, auklėtoja, aplankėte mane Pa
dėsiu Jums kuo galėdamas. — pakeitęs 
šalta ir rimta veido išraiška draugišku 
nuoširdumu, šnekėjo prokuroras.

—Tai štai kain: vietoj vargšo berniu
ko. nrokuroras Jonas M. !..
tikėdama realiu faktu susimasčiusiu ir 
švvtinčiu veidu ne dalykiškai tęsė po
kalbi auklėtoja. — Sunku, tur būt, buvo 
šitai pasiekti.

—Nelengva, nelengva, bet ką gi? Ži
note mano gabumai riboti ir jeiom ne 
žmona, bei mano atkaklumas... Dirbti, 
tai teko daug, oi daug... Žmona viską 
darė, kad aš turėčiau bent patenkinamas 

^darbo sąlygas: parūpindavo reikiamos 
literatūros, patardavo ir kitų paprašy

davo man padėti. Už daug ka aš dėkin- 
^as Jums, auklėtoja, bet nemažiau ir sa

vo žmonai.
—Pasisekė tau, prokurore. O sakyk,

si.

lyg ne-

ar patenkintas savo pareigomis, ar ne- 
persunku? j

— Patenkintas; — atsakė jis, nesvy
ruodamas. — Darbas, nors sunkus, bet 
įdomus. Kitokio, rodos, "dirbti nenore’? 
čiau. Žinoma, visko būna. Kartais išti
są naktį neužmiegi. Štai vakar teišėme 
porą chuliganų. Aš kaip tik palaikiau 
kaltinamąjį aktą. Davėm po du metus. 
O paskui vis persekiojo abejonė: gal 
perdaug? gal nepakankamai buvo ištir- 

nusikaltimo aplinkybės? kas juos pa
stūmėjo nusikalstį pirmą kartą?v Matot, 

į kad būtų ir pagal įstatymą irrei

Iš ATSIMINIMŲ

Iš kibirkšties - didelis gaisras

sąžinė rami. O tai reikia įsigilinti. Rei
kia būti griežtam, bet ir humari.iškam.— 
Vėl susimąstė, tarsi antrą kartą pergy
ventų teisėjų ir liaudies tarėjų pasitari
mo momentą, kuris neapsiėjo be ginčų. 
Užmiršęs elementarų etiketą, ėmė bels
ti į stalą pieštuku. Paskui lyg, lyg pa
budęs: — Juk Jūs, auklėtoja, irgi kar
tais vienaip ar kitaip bausdavote'moki
nius, sakysim, kad ir palikimu po pa
mokų, ar ne?

Auklėtoja vos pastebimai šyptelėjo ir 
trupučiuką paraudo jos įdubusių skruos
tų židinėliai. Prisiminė, kad ir Jonukas 
kartais... Paskui nukreipė pokalbį apie 
buitinius bei kultūrinius dalykus.

—Dar gyvenate be patogumų, senoviš
kame bute, — nukreipusi žvilgsnį į pa
prastą krosnį, pasakė ji. — Jau 
visi stengiasi į didelius namus...

—Matot, žmonos motina, žinot, 
užsikonservavęs žmogus. Sako, 
ten, ir viskas. Čia kada noriu, pasikuriu 
ir pan. O ten, sako, sušalsiu...

—Tai jūs labai geri vaikai, kad sten
giatės suprasti seną mamytę. Mažai to
kių yra. Mažai... Daug skaitai, — ati
džiai pažiūrėjusi į paskleistus ant stalo 
žurnalus ir atverstą vokišką knygą, su 
pasitenkinimu pasakė mokytoja. — Ar 
užtenka laiko?

—Skaitau daug. Reikia. Rusų kalba 
sekasi gerai, tačiau anglų, vokiečių, va,— 
parodė j porą storų knygų.—su šitų pa
galba. Neskaitysi — atsiliksi, o atsilie
kančius pats gyvenimas plaka. Žinoma, - 
ne su lazda, — ir prokuroras Jonas nu
sijuokė.

— Sako,; blogas mokinys, kuris savo 
mokytojo nepralenkia. Tu, prokurore, 
matau, toli, toli mane pralenkei. Išau
gęs, subrendęs. Galiu sakyti: esi geras 
mokinys.

Abu valandėlę tylėjo*. Prokurorą M. 
apnyko kažkokia nerami nuotaika ir jis 
nejučiomi ėmė čiupinėti savo " kišenes.

—Matot, auklėtoja, buvau labai įpra
tęs rūkyti, tai kartais užeina... Dabar 
mečiau. Čia irgi daug pastangų padėjo 
žmona.

—Štai dar vienas žygdarbis! — džiu
giai sušuko mokytoja ir, matydama, kad 
Jonas neįvertina jos džiaugsmo,.-..dar pri
dėjo: — O ką manai? Nugalėti blogą 
įprotį, ta ne žygdarbis? Labai malonu 
būtų plačiau pasikalbėti, bet jaučiu, kad 
trukdau, — tęsė- patylėjusi. — A, dar 
pasakyk: šeimos daug turite? Čia ne
simato.

—Vieną dukrą. Jau aštuonias baigė. 
Išėjo į baseiną. Mokosi gerai, vien pen
ketais, bet ir sporto mėgėja. Ne į ^ma
ne, — užbaigė patenkintas prokuroras 
Jonas.

—Taigi va koks reikalas: Gyvenų pri
vačiam bute jau dešimt metų, o d^bar 
namo savininkas liepia išsikelti.

—Kodėl ? Neturi kur gyventi ?
—Turi, bet, sako, būk tai sūnus ruo

šiasi vesti. O bendrai, matau, kad aš 
pradėjau kažkuo nepatikti,

—Nusiraminkit, auklėtoja. Be prie
žasties išvaryti nuomininką namo savi
ninkas neturi teisės. Kiek jūs! mokate 
už savo buteli?

Dešimt rublių mėnesiui už kambarį 
ir virtuvę.

—Tai lupikavimas!—ir prokuroro vei
das pasidarė griežtas. — Reikės pasitei
rauti. kiek jis moka pajamų mokesčio.

— Taip jau sutarėm, tiek ir moku,— 
lyg pasigailėjusi savo žodžiu, kurie gali 
tapti skundu ir pridaryti jai pačiai ne
malonumų. nuolaidžiai ištarė mokytoja.

—Žinoma, jeigu Jūs sutikote su tokio
mis sąlygomis. . Tik va, tie savininkai 
dažnai moką mokesčių tik pusę tiek, 
kiek privalo. Suka jie visi, kaip vienas. 
Na. pažiūrėsim. O jūs, auklėtoja, nieko 
nesibijoki t ir ramiai sau gyvenkit. Aš 
niekam neleisiu Jūsų nuskriausti, 
sistojo ir, švelniai glostydamas jos petį, 
guodė, kaip tikras sūnus. — Jei tik kas,

dabar

senas, 
neisiu

at

Snigo. Ir atrodė, kad nuo 
žemės iki dangaus skraido 
baltos bites. Tokią dieną 
Zarasuose susitikau su F. 
F. Šaltuperyte, neseniai grį
žusia iš kalėjimo. Ji tarė:

—Rytoj suorganizuok 
valstiečių susirinkimą. Iš 
Kauno atvyko draugė. Ji 
šnekės...

Jau draugavau su jaunu 
valstiečiu L. Mėlynių. Jam 
duodavau pasiskaityti po
grindžio leidinius. Atsakiau 
draugei:

— Gerai! Bet kaip su 
drauge susitiksiu? Nepa-

— Laikysi rankoje naują 
lazda. Va ji, Stasė, ir pra
kalbins.

Pirmas susitikimas
Štai pamačiau it žvaigždę 

žėrinčią snieguolėmis kelei
ve. Ji žingsniavo kiek su
sikūprinusi. Pasakiau slap
tažodį. Ji švelniai nusišyp
sojo. Jos veidas baltas, pa
ilgas. Akys mėlynos. Apsi
rišusi Skara. Tuo ji buvo 
šiek tiek panaši į Žemaitę. 
Tik žymiai jaunesnė.

Čia pat mus laukė L. Mė
lynis. Jis nuvežė mus į kai
mą. Sutemo. Į jo lūšnelę 
susirinko valstiečiai. Iš 
anksto jį įspėjau:

— Kviesk tik patikimus.
Va ir susirinko vyrai ir 

moterys. Šeimininkė tarė:
— Uždegsiu žiburį.
— Nereikia, —• sulaikė 

viešnia. Ir ji atsisėdo kam
putyje. F. Zaraitė prabilo. 
Ji šnekėjo įtaigiu balsu. Ir 
pajutau: oratorė suįdomino 
klausytojus, y Ji įrodinėjo: 
vienas žemdirbys — lašas. 
Bet jeigu tie'' “žemės kur
miai” susivienys ir orien- 
tuosis į revoliucinę parti
ją, — jie — jūra.

Kalbėtoja net istorijos 
faktais paryškino organi
zuotumo reikšmę valstie
čiams. Ji gan vaizdžiai pa
pasakojo apie “bulvių maiš
tą” — Prancūzijos kaimo 
varguomenės įžiebtą pirmą 
gaisrą prieš išnaudotojus. 
Ji priminė neseniai Berlyne 
įvykusią darbininkų de
monstraciją. Proletarai su 
raudonomis vėliavomis mė
gino išsklaidyti tirštėjan
čias hitlerizmo miglas vir
šum Vokietijos.

Oratorė it aras skriejo į 
ateitį:

Klausėsi lyg užkerėti
— Revoliucionieriai neža

da, ko negalima žadėti. Jie 
įtikinėja — darbininkai ir 
valstiečiai tik patys iškovos 
sau gražesnį gyvenimą. Nie
kas iš dangaus nenukris... 
Krizė nepraeina. Ir nepra
eis. Krizės metu buržujai 
dar daugiau krauna kapita
lus. O«darbo žmonių gyve
nimas diena po dienos skun
dėja. Tai aišku, be knygų. 
Faktai rodo.

Vyrai ir moterys klausėsi 
it užkerėti. Jie net neiškęs
davo:

—Taip! Taip!
O kas už šių laukų? Kas 

pavasarį nustelbia paukšte
lių giesmę? Grandinių ai
das. Jis atsklinda iš Zarasų 
kalėjimo.

— Ten tūni penkiolika 
moterų—politinių kalinių,— 
tęsė F. Zaraitė. — Jas už
darė, užrakino. Jos mėgino 
numesti nuo darbo žmonių

pečių priespaudos naštą. 
Taip ir jūs kovokite. Nu
neškite joms maistą.

Jau buvau skaitęs Janonio 
eiles, puikius S. Jesenino po
ezijos posmus t apie Rusijos 
valstiečius, po Spalio revo
liucijos pradėjau skaityti 
“Kapitalą.” Bet pogrindi- 
ninkės kalba mane pritren
kė nemažiau, negu geriau
sių rašytojų šedevrų žiedai. 
Net ne iš karto išgirdau jos 
pasiūlymą:

— Gal tu pasisakysiaį
Ir mano žodis > 

<

Pradėjau:
— Pirmasis proletarus 

paskatino kovoti MaS^sas. 
Jis ragino eiti į revoliuciją 
ir varginguosius valstiečius. 
Todėl jo mokslas Lietuvoje 
uždraustas.

Žmonės išsiskirstė. Vieš
nia man šyptelėjo:

— Gerai... Bet kol kas 
jiems ankstoka apie Mark
są minėti... Juk jie daro 
tik. pirmus žingsnius į nele
galų veikimą. Geriau jiems 
priminti, kaip numesti nuo 
pečių skolų ir mokesčių 
naštą. O paskum aiškinti 
ir Markso mokslą -;.

Daug pergyvenusi .
Jutau, kad ji daug žino iš 

pogrindžio veiklos. Paga
liau psisipažino: J

— Pažinojau Kazį Gied
rį... Kalėjau Kauno kalė
jime. Dalyvavau politinių 
kalinių bado streike.

— O kaip draugai kalėji
me gyvena?

Ir ji apsiniaukė:
—Geriau ilgiau nepakliū

tum.
Jšsitarė.:.. ; .

— Lankiausi Mažeikiuo
se. Ten komunistai kaime 
turi gan tvirtus ryšius.

Jau spausdinau savo kū-

rinius. Tačiau mano min
ties sparnus karpė fašistinė 
cenzūra. Taip, kaip širdis 
diktavo, galėjau spausdintis 
Amerikos “Laisvėje.” Kai 
įsitraukiau į pogrindį, jau 
nebendradarbi a v a u Lietu
vos progresyvioje spaudoje. 
Apie dvidešimt rankraščių 
atidaviau slaptajai spaudai. 
Bet jų likimo nežinojau.

Jie mūsų priešai
Man buvo įdomu sužino

ti, kaip F. Zaraitė žiūri į 
bendradarbiavimą legalioje 
spaudoje:

— Ar verta grožinės li
teratūros kovingesnį kūrinį 
duoti socialdemo kratinei 
spaudai ?

—Neverta. Socialdemo
kratų vadai — mūsų prie
šai. Ir neverta su tokia 
spauda susidėti.

Paliko puikų įspūdį
Nakvojome pas tos lūšne

lės šeimininką — L. Mėlyni. 
Išaušo. Netikėtai man iš
sprūdo :

— Ką darytume, jei už
kluptų žvalgybininkai?

Jos linksmas veidas tuoj 
pasidarė rudeniškas:

—Ne tam aš čia atvykau. 
Net iš Kauno!

Ji iškeliavo lankyti Ute
nos, Anykščių pogrindinin
kus. Man susirinkimo 
lyviai nedavė ramybės:

— Kada vėl draugė 
lankys mus?

Artojėliai nebuvo užmirš
ti. Su jais nuo tos dienos 
bendravo Zarasų draugai.

Draugė man padarė labai 
didelį įspūdį. Jos valingu
mą apdainavau eilėrašty 
“Kovos draugė.” Kūrinį at
spausdino Amerikos “Lais
vė.” Susirinkimo vaįzdą nu
piešiau apybraižoje “Nega
lima tylėti.” ■ Pardaviau F. 
Šaltuperytei. Ji pažadėjo 
persiųsti revoliucinei spau- 
ai. Rankraštį paslėpė slėp- 
tuvėlėje. Tačiau sekliai ją

UŽKLUPUS LIŪČIAI
Perkūnas supyko,
Ir be nieko, iš sykio,

Parke prapliupusi siautė baisiausia audra
Tarsi pragare

Po medžiu juos užtiko
Ir maudyt įniko.

da-

ap-

Turėjo ji skarą,
Margaspalvę, vasarę,— *
Po ja jiedu glaudės ir džiaugės, nejuto lietaus,

Gausingo, klaikaus,—
Audra geradarė
Teikė džiaugsmą nemarų.

Už šitokią progą,
Šią skraistę patogią

Širdy jie dėkojo Perkūno kapitonams žaibams, 
Ugnies aitvarams,

Kurie daužės ir smogė •
Į ne vieną pastogę.

Šuorai juos merkė
Susigūžusius parke,

Jie peršlapę žvelgė į gulbes šalia tvenkiny,
Laimingas liūty,

Audra jų nedarkė, 
Sparnus jos sau tvarkė.

Abu jie žiūrėjo, 
Kaip nuo plunksnų riedėjo 

It karoliai nukritę iš oro didžiausi lašai, 
Ir biro slidžiai,

Ir, nors patys drebėjo, 
Gulbėms nepavydėjo.

Nors jie permerkti buvo, 
Vandeniu sruvo,

Liūtis neužgesino vidinės jų šilumos, 
Viskam atsparios,

Žaibai pro šalį griuvo, 
Jiems smūgiai nekliuvo... 
It gulbės jie buvo...

susekė. Nufotografovo. 
Tai neseniai sužinojau iš 
archyvo.

Tačiau gaisras plito
Zarasų žvalgybos viršinin

kas A. Brazikaitis tuoj davė 
parėdymą: sekti Antalieptės 
valstiečius. Tačiau gaisras 
plito, net peršoko į Duse
tų valsčių. Itin smarkiai tą 
gaisrą plėtė to susirinkimo 
dalyviai: Leonas Mėlynis, 
Fulgentas Mėlynis, Antanas 
Mėlynis... Būdavo, anksti 
rytą pakyla artojėliai — ir 
juos nuo aukščiausio beržo 
viršūnės sveikina raudono
ji vėliava. Artojėliai gauda
vo ir knygeles.

Štai pagelto rugiai. Pa
galiau juos ėmė vėjas kul
ti. O kur pjovėjai? Jie at
sidūrė ežerų krašto kalėji
me. Tai buvo 1933 m. va
sarą. Įstūmė į tą urvą ir L. 
Mėlynį. Jo pečiai neatlaikė 
mūrų. Mirė. F. Mėlynį il
giems metams atitvėrė nuo 
laukų, nuo lakštingalų. 
Gaisrą kurstė jo brolis—A. 
Mėlynis. Kitas brolis—pie
nininkystės technikas, kai 
sužėrėjo saulėtekis, akty
viai dėjo plytą į naujos san
tvarkos sieną. Užgriuvo 
hitlerinė okupacija. Klasi
nis priešas jį nužudė.

Vis rikiuotėje
Antalieptės valstiečiai ko

vojo. Ir štai it sniegas iš
tirpo grandinės. Išėjo po
litiniai kaliniai. Išvydo lais
vę ir šių eilučių autorius. 
Pasišaukė mane Centro Ko
miteto sekretorius I. Mes- 
kupas. Jis tarė:

— Esi zarasietis. Ten pa
kalbėk mitinge.

Atvykau į Degučius. Su- 
■ organizavau valstiečių susi

rinkimą. Jie išrinko du 
žemdirbius delegatais — pa
sižiūrėti Maskvoje žemės 
ūkio parodos. Vėliau vyko/ 
Zarasuose mitingas. Net 
nustebau,- pamatęs aikštėje 
didelę žmonių minią. Nerei
kėjo raginti. Pamatė tribū
noje kelis draugus — ir 
tuoj žmonių miškas su
tankėjo'., Kalbėtojus, jų 
tarpe ir šių eilučių autorių, 
klausytojai apdovanojo' gė
lių puokštėmis. Grįžau į 
Kauną. Vėl I. Meskupas 
tarė:

— Važiuok į Zarasus. 
Prasideda rinkimai į Liau
dies Seimą.

Užrukau į Antalieptę. Bu
vo turgaus diena. Užlipau 
ant tribūnos. Ir tuoj ap
link susibūrė minių minios. 
Išdėsčiau — dabar kiekvie
nas darbo žmogus šeiminin
kas. Baigiau: *

—Žemė bus tų, kurie ligi 
šiol ardavo svetimiesiems.

Prie manęs stovėjo se
nyvas žmogus. Jo veidas 
raukšlėtas, tartum suarta 
žemė. Ant delnų pūslių kal
neliai. Tariau, prabilkite.

Jis nusiėmė aptrintą ke
purę:

—Mes, varguoliai, tiesiam 
rankas Leninui, rytų šale
lei.

Ir žmonių miškas\suūžė, 
subangavo džiugiais balsais.

Bet tuomet nežinojau, ko
dėl fašistai ilgai tardė šių 
eilučių autorių. Pasirodo, 
jie vis ieškojo kalbėtojos. 
Nerado. Ir ji artino saulę. 
Ir saulė sužėrėjo.

A. Liepsnoms
1968 X 29-31, Kaunas

J. Šimonis

užeikit pas mane. ginančios kaitros būtų patekusi į uks-
Mokytoja, padėkojusi už tokį atydų mingo jpedžio pavėsį. “Dabar aš nesibi- 

dėmesį jos reikalui, atsisveikino ir išė- jau,” — vos ne balsu pamąstė ji. “Man 
jo. Ji pasijuto, tarsi, nuo didelės, var- padės mano prokuroras.”

Anglijoje ant daugelio 
mašinų atsirado užrašai: 
“Būkite atsargūs — Ber
nardas laukia !” Kaip žinia, 
katastrofoje žuvusių žmo
nių širdys dažniausiai pa
naudojamos operacijose

ivairio.se
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A. PETRIKĄ

Senosios Lietuvos
piemenėlio vargai

Vilniaus leidykla “Vaga” 
šįmet išleido 25,000 tiražu 
žinomo T. Lietuvos rašyto
jo Juozo Baltušio - Alberto 
Juozeno romano “Parduo
tos vasaros” antrąjį tomą, 
kuriame pavaizduota, “ne
priklausomosios ’ ’ laikotar- 
p i u, piemenuko vargai. 
Knygą meniškais vaizdais 
iliustravo dailininkė Laima 
Pučkoriūte, redagavo P.če- 
belienė. Pirmasis knygos 
tomas išėjo 1957 m.

Juozas Baltušis meistriš
kai demaskuoja 1918 - 1926 
metų “laisvos’’ Lietuvos 
kaimo moralę, juodą vargą, 
išnaudojimą, politinę pries
paudą ir apgavystę. Ypa
tingai visą vargų gamą ten
ka išg y v e n t i piemenukui 
Vincui, kai visi jį stumdo, 
net vardu niekas nevadina, 
o tik piemeniu. Ištarnavu
siam metus, jam dažnai 
suktas ūkininkas nė suderė
tos algos neišmoka. Jį muš
ti gali kiekvienas —* ūkinin
kas ar pusbernis.

Gerbiamas autorius labai 
vykusiai nupiešia tipus šyk
štuolių buožių Dirdos ir Do- 
vydonio. Pastarasis net sa
vo tikrą brolį policijai pri- 
skundžia ir kalėjiman įkiša.

Kiek geriau Vincukui bu
vo piemenauti pas Batai- 
čius, kur, tėvams išmirus, 
ūkininkauja pasiturį broliai 
Stani s 1 o v a s, Laurynas ir 
apykvailis Antanėlis, moti
nos vadinamas “skystimu”. 
Šis, motinos prieš mirtį “pa
laimintas”, veda apsukrią 
tarnaitę Kazytę, kuri jo ne
myli, nori tik jo žemės va
lako. Tačiau ir čia metai 
baigiasi tragiškai: Stanislo
vų — vyriausiąjį — peiliu 
nuduria pramuštgalvis kai
myno pusbernis Adomėlis, 
o Laurynas kirviu sukapoja 
grįtelninką Untulį, supykęs 
už tai, kad tas Bataičių miš
ke nusikirto uosiuką. Lau
rynui patekus kalėjiman, 
ūkį veda Antanėlis, iš ku- 
r i o, visaip gudraudama, 
Kazytė išgauna visą jo tur
tą ir nori prisivilioti savo 
buvusį meilužį Klemensą.

Buožių psichologija
Kaip pasipūtę tuometinės 

Lietuvos buožės, “storkak
liai”, žiūrėjo į prasčiokus, 
ypatingai samdinius, Batai
čių šeimos “uždūšinėse”, at
virai pasakė apygirtis kle
bono patikėtinis, bažnyčios 
maršalka, kurį suvalkiečiai 
vadina “šveicoru” (mat, po
piežiaus “gvardiją’’ sudarė 
šveicarai, kai italais jis ne
pasitikėjo), dėdinas Ramoš
ka. Kreipdamasis į gimines, 
jis riaumoja:

“Pirma paties klebono 
(bažnyčioje) žengiu. O po 
mišparų visada pakviečia
mas klebonijon esu ir su 
klebonu kalbuosi... Aš, 
kaip bažnyčios mūsų šven
tos maršalka, tiesiai kalbu 
ir teisingai... Mane kuni
gas klebonas prie stalo so
dina, o staltiesė—kaip snie
gas, tamsaus stiklo butelį 
šuplėdoj suieško, taureles 
ant stalo dvi.. .Dvi! Ir pila 
man klebonas tiek, kiek sau, 
nė lašo mažiau, o tada sa
ko: ‘Būk sveikas, išgerkim, 
maršalka, Ramoška’...

Ar samdiniui gaspadorys- 
tė rūpi? Jam tiktai karštų 
dešrų prisiryti su šalta duo
na, ūkininko namus išpus- 
tet, artoją -r- į visas ketu
rias puses.'Va, kas yra saih- 
dinyn! Savo nieko neturi, 
tai iš kito žiūri. Iš kito, o

ne kitam! Tai kaipgi aš, do
ras artojas, Bataičių kie
man bet kokį šunį įsileisiu?

Labai gerai autoriaus su
kurtas liberalus kunigas 
klebonas Balaišis, kurį vys
kupui skundžia kamendo- 
rius - vikaras kun. Skaistis, 
pats norėdamas parapiją 
pasiglemžti. Vincas metus 
ganė klebono kaimenę ir 
pasiliko kitiems metams. 
Vaizdžiai parodyta sava
naudiškumas, tuščias kuni
gų gyvenimas, jų politikavi
mas, klebonijos intrigos, 
samdiniu išnaudojimas ir 
t. t.

J. Baltušio kalba—graži, 
vaizdinga liaudies kalba, su 
kupiškėnų antspalviu. Va 
kaip jis aprašo klebono Ba- 
laišio berno Rapolo, pusber
nio ir piemens kelionę iš 
miško, kai žiemą veža kle
bonijon malkas:

“Lašiniai, vyro plaštakos 
storumo, buvo sušalę, nuru- 
žavėję per vidurį, o pakraš
čiais, arčiau odos, tikras 
auksas. O jau kvepia, kute
na nosį ir gomurį, toli ap
link muša. Ir duona kvepia, 
gruzdi visa ~ ži b u 1 i u o j a n - 
čiais pažiauberiais. Tirpsta 
burnoje, o praryta ilgai dar 
tirpsta tenai, pilve, net juo
kas ima nuo jos tirpimo. 
Arkliai eina neraginami, pa- 
siprunkšdami iš smagumo, 
kad rogės lengvos gerai su
muštam kely, kad namo 
traukiam. Oras pilnas sau
lės, šviečia dabar ji mums 
tiesiai į akis, ir skrenda nuo 
jos debesys žibuliuojančio 
šerkšno, gula ant mūsų, ant 
vežimų, ant kelio, ant me
džių prie kelio. •. Tarytum 
grynu auksu lyja iš giedro 
dangaus”.

Koks gražus žiemos pei
zažas !

O va povelykinio turgaus 
diena (“jomarkas”) mieste
lyje, tartum pats tenai esi 
ir viską matai:

“O čia orai išsitaisė, nu
varė paskutinį sniegą nuo 
stogų ir iš patvorių. Ir žmo
nės buvo atsigavėję nuo il
go priešvelykinio pasninko. 
Net avys vežimuose, ir tos 
rėkė daug linksmiau, ir 
karvės maurojo prie veži
mų, ir krekeno antys, kly
kavo paršai, pakelti už pas
kutinių kojų aukštyn”...

Galima pasidžiaugti ir 
“Visų šventų” dienos eisena 
bei rudenėjančia kaimo idi
lija:

“Išplikusiu alksnynu,trioš- 
kėdami ežeriokš č i o viks
vyno ledu, ėjo visi šven
tieji, mojuodami ilgais ir 
juodais savo skvernais. Ir 
kur žengė jie, kur koją sta
tė, ten liūdo paskutinis me
džių lapelis ir žoles kuokš
tas, ir dangus pritemo, pa
sunkėjęs žemai nusikoru- 
siais debesimis. Seniai nuti
lo vyturėlis, prapuolė pem
pės iš kimsyno, juodom ske
petom numojavo varnos j 
mišką. Net žvirbliai pabėgo 
iš laukų, nuskubėjo į grū
dingus klebonijos pašalius 
ir miestelio šiukšlynus”.

Tikras rudens vaizdas! 
Tokių, anot Vaižganto, “die- 
menčiukų” galima semtis 
kupinom rieškučiom !■' Tik 
yra nemaža situacijų netik
roviškų, kuriomis sunku 
patikėti. Man, Sūduvos kap
sui, kupiškėniški tarmišku
mai nevisai “prie širdies”, 
ne visi suprantami. Tačiau 
šie minusai išnyksta sklan-

Haverhill, Mass.
Viena bėda, tai ne tiek 

daug, bet kai susirenka ke
lios bėdos, tai jau būna per 
daug.

A. Račkauskienė, 36 Gross 
Rd., Ward Hill, susižeidė 
koją ir sirgo per ilgą laiką. 
Dar gerai nepasveiko, kaip 
susirgo jos vyras Waite ris 
ir liepos 9 d. buvo nuvežtas 
į Hale Hospitalį. Buvau 
aplankyti liepos 21 d. Ra
dau sėdintį kėdėje. Atrodė 
gerai.. Bet kai kviečiau va
žiuoti namo, tai sakė, kad 
dar pabūsiąs čia. Palinkė
jau greitai susveikti. Atsi
sveikinau ir išėjau.

• » ♦» — *
Liepos 17 d. mirė Neko- 

dim Finenko, 83 metų. Il
gai gyveno Haverhillyj, o 
mirė pas savo dukterį Hol- 
derness, N. H. Liko žmona 
ir trys dukterys: Anna, 
Olivę ir Sophie. Palaido
tas 21 d. Linwood Ceme
tery. Į kapines palydėję 20 
mašinų.

Buvo ukrainietis, bet jo 
trys dukterys daug prisidė
jo prie lietuviškų pramogų. 
Seniau čia buvo daug viso
kių parengimų, ypatingai 
prakalbų. Reikėjo progra
mų. Rengimo komisija bu
vo Elzbieta Finenkienė, da
bar gyvenanti Miami, Fla., 
ir A. Navickas. Elzbieta su
kviesdavo jaunas merginas 
ir sudarydavo gerą progra
mą. Jos padainuodavo, 
paskambindavo pianą ir vis
kas būdavo gerai o Navic
kas atlikdavo spaudos dar
bą.
Todėl Finenkams už tai 

didelė garbė už išauklėji
mą gerų dukterų. Dabar vi
sos ištekėjusios ir gerai, 
laimingai gyvena.

• ♦ Į

Liepos 18 d. mirė Mrs. 
Adela Zurwell, 40% Ash St., 
Nashua, N. H. Seniau čia 
gyveno. Palaidota 21 d. 
Lietuvių tautiškose kapinė
se, Bradforde, šalia savo 
vyro Juozo, kuris mirė se
niau.

Darbininkė

jo dalvauti tai aukomis 
žymiai rėmė mūsų Spaudą 
ir visą judėjimą. Įdomavo- 
si Lietuva ir norėjo, kad jos 
pelenai būtų parvežti į Lie
tuvą. Bet ar tai bus galima 
išpildyti, parodys ateitis.

• • ♦
Gera mūsų spaudos rė

mėja M. Šilauskienė. prieš 
keletą savaičių tapo ištikta 
paralyžiaus (stroke). Buvo 
ligoninėje. Dabar gydosi sa
vo namuose.

Buvo “Laisvės” skaityto
ja ir mūsų parengimų lan
kytoja. Mes žymiai jos pa- 
sigesime.

Visi jai linkime greitai 
sutvirtėti.

Vinco Duktė

Baltimore, Md.
Liepos 22 dieną mirė d-gė 

Helen Cvon - Kuncienė, su
laukusi 88 metų.

Iš Lietuvos atvyko 1903 
metais, būdama 15 metų 
mergaitė, apsigyveno She
nandoah, Pa. Po to persikė
lė gyventi į West Virginijos 
angliakasyklų sritį. Iš ten 
atvyko į Baltimore Md. 
Dirbo siuvykloje. Priklausė 
ACWA unijoje.

Nepoilgo po jos atvykimo 
pradėjo skaityti “Laisvę” ir 
ją skaitė su pagarba iki 
mirties.

Taipgi priklausė prie 
LLD 25 kp. ir LDS 48 kp.

Liko liūdintys du sūnūs ir 
duktė.
Jos reikalavimą, šeima pil

nai išpildė, palaidojo lais
vai, kūnas sudegintas kre- 
matorijoje.

Nuo giminių ir draugų 
buvo gražių gėlių, viena 
puokštė nuo LLD 25 kp.

Gaila netekus tokios 
linksmos draugės. Kadai jai 
sveikata leido, ji visuomet 
lankydavo mūsų parengi
mus. Kada jau pati negar

džioje fabulos tėkmėje.
Ar tęs autorius savo kū

rinį toliau? Ar bus “Par
duotų vasarų” ir trečias to
mas? O būtų įdomu matyti 
knygoje pavaizduotą ir 19- 
18 - 1940 metų Lietuvos 
kaimą.

CLEVELAND, OHIO
Jurgis žebrys - Žebrauskas

Liepos 19 d. mirė Jurgis 
žebrys - Žebrauskas, sulau
kęs 83 metų amžiaus. Jur
gis nebuvo pilnos sveikatos 
per keletą metų. Jį kanki
no cukrinė liga. 1965 m. ne
teko kojos. Už dviejų metų 
laiko neteko kitos kojos di
džiojo piršto, o už metų ne
teko mažiuko piršto.

Tuo pačiu metu jis neteko 
savo mylimos žmonos Ma- 
tildos, kuri mirė prieš tris 
metus geg. 30 d. Jam pasi
taikė laimė gauti gerą šei
mininkę, kuri jam gražiai 
patarnavo ir su automaši
na.

Jurgis mirė ne dėl tos li
gos bei vargo. Jis mirė šir
dies liga savo dukrelės Al
donos rankose, nuskubėju
sios į ligonihę, bęt Jau ? ne
buvo pagalbos.

Jurgis paliko dideliame 
liūdesyje dvi dukteris Feli
ciją Kaminsky ir Aldoną 
Schroeder, žentus, dvi anū
kes ir du anūkus, kitus gi
mines ir daug draugų.

Jurgis gimęs Lietuvoje 
Naumiestyje: Atvyko į Ško
tiją, iš ten į Albertą, Kana
dą, 1920 m. į Clevelandą. 
Pirmas jo darbas čia buvo 
plieno fabrike. Vėliau lankė 
vakarinę mokyklą ir pradė
jo dirbti Fisher maisto 
krautuvėje už vedėją. Vė
liau jis atsidarė savo mais
to krautuvę ir ten dirbo per 
13 metų. Pardavęs krautu
vę 1961 m. nusipirko name- 
•i-

Jis buvo veiklus tarp pa
žangiečių — LDS * 55 kp., 
LLD kuopoje, LDPD ir 
klube. Būdamas jaunes
nis lavino vaikučius lie
tuviškos kalbos ir rašy
bos. Laidotuvėse sakydavo 
kalbas. Velionis buvo pra
silavinęs daugiau už kitus 
mūsų lietuvius. Tokiu būdu 
jis užsitarnavo sau garbę.

Garbė šeimai už tokį ma
lonų ir gražų palaidojimą 
savo mylimo tėvelio. Buvo 
pašarvotas naujoje A. Grdi- 
na šermeninėje. Buvo daug 
gėlių, dalyvavo ir daug jau
nimo. Ella Frank Stribek 
(Stripeikienė), po tėvais 
Romandaitė, pasakė tinka
mą kalbą šermeninėje. Lai
dotuvių direktorius taipgi 
trumpai kalbėjo. Jurgutį 
palydėjo 35 automašinos į 
Highland Parko kapines ir 
buvo paguldytas šalę žmo-. 
nos Matildos.

Laidot U v i ų direktorius, 
taręs keletą žodžių, užkvie
tė visus palydovus į SloVa- 
nian Hali, kur buvo stalai 
paruošti ir visi skoningai ir 
sočiai pavaišinti.

Lai būna tau, Jurguti, čia 
lengva ilsėtis. O likusiems 
gili užuojauta. 

t

Anna Salin

San Francisco, Cal.
mūsų turistės gržo iš Lie-Grįžusios iš Lietuvos 

turistės
Liepos 5-ą grįžo iš Lietu

vos mūsų mielos turistės: 
Ksavera Karosienė, Valė 
Sutkienė ir Telda King. 
Ketvirta jų grupės turistė 
Antonetė Russ tiesiai iš New 
Yorko išskubėjo į namus 
Laguna Beach, Calif. Beje, 
jų grupė susidėjo iš penkių, 
nes kartu keliavo Juozas 
Stanelis iš New Jersey.
„ Liepos 13 d. drg. J. ir M. 
Ginaičių puikioje sodyboje 
Santa Clara, Calif., įvyku
siame LLD ir LDS abiejų 
kuopų susirinkime nariai ir 
svečiai gavo progą išgirsti 
turisčių šiltus, įdomius ke
lionės įspūdžius. Pirmutinė 
kalbė j o Valė Sutkienė. Jaus- 
mingai ji atpasakojo savo 
gražios kelionės eigą. Valė 
džiaugėsi, kad Maskvoje gy
venanti jos mirusio vyro 
Benio sesuo ir kiti giminės 
ją pasitiko Maskvos orlau- 
kyje ir visą jų grupę užsi- 
kvietė pas save į svečius. 
Jie visi buvo puikiausiai 
pavaišinti. Be to, Valė sa
kė, kad jos vyro svetingi 
giminės buvo pasikvietę tuo 
tarpu esančius Maskvoje 
žymius Lietuvos pareigū
nus, su kuriais mūsų turis
tes gavo progą pasikalbė
ti ir pajusti jų šiltą, ma
lonų draugiškumą.

Valei teko prieš 9-rius 
metus lankytis Lietuvoje. 
Ji sakė, kad Lietuva 9-erių 
metų tarpe žymiai pažen
gusi pirmyn. Valė džiaugė
si, kad ji turėjusi progą ap
lankyti gimines Šiauliuose, 
ir į Vilnių nemaža jos gi
minių atvyko.

Antra kalbėjo Telda King; 
Telda džiaugėsi ir jautėsi 
labai laiminga, kad gavus 
progą po 47-erių metų pa
matyti Lietuvą, kokia ji 
šiandien yra. Ji labai džiau
gėsi aplankius savo sesutę 
Marytę Valdytę Kuršėnuo
se ir kitus gimines aplink 
Šiaulių miestą. Telda labai 
susižavėjo šių dienų Lietu
vos laukų grožiu. Jų žalu
mas, įvairių vasarojų pui
kus augimas. Lietuvos 
miestuose puiki švara, ir 
gėlėmis ir medžiais papuoš
tomis aikštėmis ir gatvė
mis. Miestų pastatai visur 
nuostabiai auga, ji sakė.

Trečia kalbėjo mūsų veik
lioji už taiką Ksaverą Ka
rosienė. Ji apgailėdama

tuvos puikiausioje nuotai
koje. Be to, dar New Yor
ke jos buvo puikiai pasi
tiktos gerųjų draugų, o 
priedui dar jos gavo progą 
dalyvauti piknike pas Ra
manauskus jų gražiame 
ūkyje, Sellersville, Pa.

Piknikas
Liepos 20 d. šauniai pik- 

mikavome Nelės ir Antano 
Valaičių gražiame sode bei 
jų jaukioj^ sodyboje, Hay
ward, Calif. Primintina, 
kad šis mūsų puikus pik
nikas sutapo su viršminimų 
turisčių pasitikimu ir trijų 
veiklių draugų , gimtadie
niais — Al. Taraškos, Do
rothy Machiulis ir Marga
ret Mozuraitis. Violeta Ta- 
raškienė pasirūpino su ne
paprastai dideliu ir puošniu 
tortu, kad tinkamai ši ne- 
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paprastą pobūvį atžymėti.

Beje, minimoj sueigoj bei 
piknike turėjome svečių iš 
pietinės Kalifornijos dalies. 
Tai buvo Onutė Pukienė iš 
Yucaipos ir Onutė Berno
tienė iš Los Angeles.

Didelė padėka A. ir N. 
Valaičiam už nepašykštėji- 
mą savo gražios sodybos 
piknikui, kur buvo , taip ma
lonu pabuvoti.

Mūsų ilgamečiai veiklūs 
Oaklando gyventojai Ale- 
kas ir Kastancija Mugia
niai grįžo iš Worcester, 
Mass., puikioje nuotaikoje. 
Abu Mugianiai pasiryžo 
nukeliauti virš 3,000 .mylių 
į pikniką liepos 6-ą Olym
pia parke. Abu Mugianiai 
buvę Worcesterio gyven
tojai. O Kastancija yra Bos
tono apylinkėje užaugusi. 
Toks žygis — tai puikus 
pasimatymas su ten gyve
nančiais pažįstamais ir 
draugais. Be to, jie savo 
žygiu ir pikniką paįvairino, 
parėmė.

Dr. A. Petrikos įspūdžiai 
“Akys į mūsų pietų vaka
rus” puikiai, įdomiai para
šyti. Kelių dienų bėgiu tik 
gana sugabaus rašytojo 
akis sugebėjo visa tai pa
stebėti.

L—ma

sakė, kad jai Lietuvoje šiuo 
tarpu maža teko viešėti bei 
džiaugtis, nes jinai buvo 
siunčiama į Pasaulinį Mo
terų Kongresą Helsinkyje, 
Suomijoje, ir į Pasaulinį 
Suvažiavimą už Taiką, Ber
lyne.

Ksavera taipgi pabrėžė, 
kad gavo progą Lietuvoje 
dalyvauti vaikų dainų šven
tėje, kurių buvo iš įvairių 
Lietuvos rajonų net 13J)00. 
Ksavera sakė, kad jai 
padarė labai gilų įspū
dį toks gražus vaikų dai
navimas. Ji sakė, kad šian
dien nerastum nė vienos ša
lies pasaulyje, kad taip nuo
stabiai gražiai, kultūriškai 
vaikučiai būtų auklėjami, 
kaip Lietuvoje, socialistinė
je sistemoje,
• Ksavera sakė, kad Pasau
linis Moterų Kongresas 
Helsinkyje buvo įspūdingas 
ir gausus, taip pat ir Ber
lyne ’ Pasaulinis Suvažiavi
mas už Taiką, kuriuose 
Ksavera buvo delegate. Be 
abejo, Ksavera pati para
šys spaudai apie savo įspū
dingą kelionę.

Žymėtina, kad įkalbamos

Miami, F 1 a. *
Liepos 23 d. LLD 75 kuęjr 

pa turėjo pietus ir susirin
kimą. Mūsų smarkios šei
mininkės Kancerienė ir Ju
revičienė pagamino gana 
skanius pietus. Davė daug 
visokių patiekalų už žemą 
kainą. Tik bėda, kad žmo
nių mažai dalyvavo.

Po pietų organizatorius 
V. Bovinas pradėjo susirin
kimą. Komitetas išdavė ra
portą iš kuopos veikimo. 
Pranešė, kad rugsėjo 14 d. 
rengia pietus ir koncertą 
bendrai su Klubu ir Aido 
choru “Laisvės”, “Vilnies” 
ir “Liaudies Balso” naudai. 
Koncertą atliks solistės 
May Gabrėnienė, H. Man- 
kauskienė, niūsų choro mo
kytoja Birutė Ramoškaitė 
ir visas choras. Norėtume, 
kad ir iš plačios Floridos 
suvažiuotų spaudą pareik

M. Valilionienei prisiuntė 
“Laisvės” bilietukus už $60. 
Visi buvo išplatinti.

Lietuvių Klubo gera dar
buotoja Marytė Koch minė
jo savo gimtadienį. Visa 
publika sudainavo jai “Hap
py Birthday.” Visi ją pa
gerbė už gerą darbą.

Liepos 27 d. J. Birštonas 
minėjo savo gimtadienį. Po 
May Gabrėnienės vadovybe 
visa publika jam sudainavo 
“Happy Birthday.” Savo 
gimtadienio proga jis auko
jo Aido chorui $10.

Turėjome ir ligonių. A. 
Paukštienė buvo sunkiai 
susirgusi, tris savaites išgu
lėjo ligoninėje, jau randasi 
namuose.

M. Bružienė buvo 3 sa
vaites ligoninėje. Dabar j^R 
beveik pasveikus.

-K. ir H. Mankauskai jau 
grįžo .iš atostogų.. Penn^yl- 
vanijoje svečiavosi 3 savai
tes. Abu yra Aido choro 
rėmėjai. Chorui aukojo $10.

Ex-Lowellietis

Budapeštas. — Vengrijos 
kviečių derlius, nepaisant 
didelių lietų, pakilo 10 proc., 
palyginant su 1968 metų.

Geras aptarnavimas
Notarinėje kontoroj pran- 

sūzas, surašęs testamentą, 
pareiškia:

— Pageidaučiau, kad ma
no laidotuvėse grotų labai 
geras smuikininkas.

— Puiku, tai padarysime. 
O ką ponas norėtum išgirs
ti?

Detroitas. —• General Mo
tors, Ford ir Chrysler pada
rė pelno už 1969 pirmdb6 
mėn., atėmus taksus, pus
antro bilijono dolerių.

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
i Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
’ aplankė daugelio namus. ’
Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

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

paveikslų iš Ainerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS 
J gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE -
162-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

•i
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Įvairumai
J Australijos Darvino 

uostą atplaukė nedidelė 
Anglijos jachta, laimingai 
baigusi tolimą kelionę per 
audringus Atlanto ir Indi
jos vandenynus. Burlaivio 
ekipažą sudarė Kolės 
ma, kuriai vadovavo 92 
tų senelė Emilija.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
T

šei- 
me-

OPERATORS (5) Trimmer also 
needed. Single needle, exp. only need 
apply. Guaranteed $2 per hour to 
start. Pleasant working conditions, 
paid vacation. M. & M. SPORTS
WEAR CO., 915 S. 11th St. or call 
WA 3-7463, or eves. HO 3-9324.

(56-58)

MACHINISTS

Set up and operate milling machine. 
Engine and Turret lathes. Openings 
on 1st and 2nd shift. Perm. pos.

Call: OR 7-0168 or WI 7-2323.

MAINTENANCE
MECHANICS

Argumentas, dėl kurio 47 
metų Londono gyventojas 
skyrėsi su žmona: “Myliu 
gyvulius, tačiau mano žmo
na laiko namuose 52 kates. 
Mūsų lova amžinai būna 
užimta kačių?

CLERK-TYPIST. Electric type
writer, excellent skills. Excellent 
working conditions and fringe bene
fits. Access to C bus, Broad St. Sub
way & Reading RR. Call BA 6-3512 
for appointment. « (56-58)

PLUMBER, 1st class, journey
man, good wages, steady work. 
Wayne area. Jobbing and alteration 

shop. 8 AM—5 PM. MU 8-3366, 
after 6 PM 647-0827.

(56-62)

This position is available to the can
didate who hąs experience maintain
ing and setting up automatic pro
duction equipment.
Good starting salary and excellent 
fringe benefits. To arrange for an 
interview call 201-534-2524-

We will 
as a highly 

Openings

HOUSEKEEPER: Sleep in. For

physician's mother. Live in lovely 
section of Wallingford. Private room 
and bath. Salary excellent. Call 
mornings. TR 6-5595.

S & S MECHANICS. Scores. K & 
D Quad Mechanics, exp. men for 
set-up Paper Box Factory. Good op
portunity. Call between 9 & 4. ES
SEX PAPER BOX CO., 281 Astor 
St., Newark, N. J. 201-248-1616.

(56-60)

JELCO
LABORATORIES

Johnson & Johnson Co.)(A
Johnson Drive, Raritan, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(56-57)

MEN
NO EXPERIENCE REQUIRED

Regardless of your background we 
have a good job for you. 
train you to qualify
skilled set-up mechanic, 
are on our day and evening shifts. 
We offer good starting salary. Blue 
Cross, surgical insurance, major 
medical, life insurance and pension 
plan- Apply any weekday 9 AM to 
4 PM, or call evening or Saturday 
appointment. 609-655-1500.

TURNER TUBE CORP. 
Cranbury S, River Rd., 

Cranbury, N. J. 
Off Turnpike Exit 8-A.

An Equal Opportunity Employer

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

part time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 
good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

(48-57)

MECHANICS CHAMBER MAID & WAITRESS

WOODWORK

va-
pa-

Adrijos jūroje, netoli 
karinio Kefalemo salos 
kraščio, mokslininkai apti
ko skylę jūroje. Apskai
čiavo, kad per parą į ją su- 

apie 30 tūkstančių to
nų vandens.

(54-60)

Amatininkai, pajieskodaixu 
darby, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimą žema.

AUTO BODY & PAINT MAN. Full 
time, 5 day Week, vacation, benefits, 
steady work. Levittown area. Call 
Mr. Davis. WI 5-7550 for appoint
ment. Please mention this ad.

(56-58)

MACHINE HAND, FULL 
PART TIME.

BA 3-7207. Phila., Pa.
(56-62)

OR

OFFICE TRAINEE
HS grad. Must be exp. Typing, 

general office procedures. Excellent 
Co. benefits, including vac., Blue 
Cross &. profit-sharing. Salary open.

Call RE 9-3929.
(56-62)

MECHANICS

MAN WANTED

TOOL & DIE
MAKERS (5)

1st and 2nd class. Truck experience 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.
GL 5-7000 or South Phila location.

HO 7-7800

Full time,for Gladwyn Residence, 
2 in family, other help kept.
Sleep- in. Call PE 5-7400.

(49-56)

(53-56)
NURSE—RN

MAINTENANCE MAN
Jack-of-all-trades. Plumbing, elec

tric, carpentry. Needed immediate
ly. Good pay. Steady employment. 
Diversified duties. PE 5-6401.

(53-59)

Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 
day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

PIPEFITTERS TRAINEE. Per-

CLEVELAND, OHIO

Jurgis Žebrys -Žebrauskas
Mirė liepos 19 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms ir žen
tams, Felicia ir Anthony Kaminskams, Aldona ir
Paul Schroeder, anūkams, 

siems.
giminėms ir artimie-

F. E. Stribek Albert ir Anelė Žukai
Kovacec Zakarevičienė
Keidė Mažan B. Darin
John ir C.Agurkis A. A. Saruliai
J. O. Žemaitis Kaziūnė Korsak
P. P. Nemura Mary Brazaitienė
M. Martin A. A. Salin

< J. 0. Eitutis Paulina Daraška
Leonard Eitutis L. Kavaliauskaitė
Dr. A. M. Petrikai V. V. Bunkai

'.f P. M. Ventai J. Grybas

For automobile reconditioning. 
Good pay. Full time. 

Call 215-348-3335.
(56-60)

) MECHANIC. Tired of Front
Muffler under carriage

anty work? Tune up
, comfortable shop.

Mr. Love. HA 4-5800.
(56-62)

OPERATOR

For flat work ironer.
Landsdal’e Plant 

Union rates. 
855-8021

CLEVELAND, OHIO

Jurgis Žebrys-Žebrauskas
Mirė liepos 19 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms ir žen
tams, Felicia ir Anthony Kominskams, Aldona ir 
Paul Schroeder, taipgi anūkams, giminėms ir arti
miesiems.

Mr. ir Mrs. Martin Kazen

CLEVELAND, OHIO

Jurgis Žebrys- Žebrauskas
Mirė liepos 19 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms ir žen
tams, Felicia ir Anthony Kaminskams, Aldona ir 
Paul Schroeder, anūkams, giminėms ir artimie
siems.

Alekas ir Ona
Yanuliai

Jonas Webra
J. M. Kalakauskai

A. J. Yurkšaičiai 
M. Machuta 
Mary Mason

OAKLAND, CALIF

Liūdnas Prisiminimas

•r
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ALDLD 198 kuopa prisimena narius, kuriuos 
mirtis išskyrė iš mūsų tarpo.

Mary Prakshot
Adomas ir Ona

Pakrosnis
Anna Vasiliauskas
Stanley Shlegeris
Jonas čiaplikas
Jonas Radę
Vincas Lizdenas
Jurgis Lapenas
Veronika Viskis

Jonas Bitė
Kazys Makutėnas
Juozas ir Kostancija

Jankauskas
Petras ir Dorothy Echus
Antanas Kalvaitis
Jonas ir A. Markevičiai
Walter Jacobs
Vladas Baltrūnas
Antanaina Balčiūnienė

and 
only!

Our modern, air-conditioned, tool 
room facility currently has openings 
for tool & die makers experienced 
on progressive dies. We are not a 
job shop and we utilize dies pro
duced by our tool room in our own 
manufacturing operation. Our men 
enjoy top rates and excellent fringe 
benefits. Overtime opportunities are 
made available to qualified person
nel. Apply or call:

1st and 2nd class. Truck experience 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.
GL 5-7000 or South Phila. location.

HO 7-7800.

MILLING
MACHINE

SET-UP MAN

(56-59)

MAINTENANCE. Mechanic^, in
teresting positions. Should have good 
background in millworking, pipe 
fitting, rigging and welding. Must 
accept responsibility with minimum 
supervision. Rate commensurate with 
experience. Co. paid benefit pro
gram. Call for appt. 609-966-6353. 
Marshall Maintenance, 226 N. 38th 
St., Camden, N. J. (53-60)

manent position, excellent opportu
nity for right person. Many benefits. 
Phone Artie, Coen Mfg. Co., Fair- 
field. 201-227-2323.

(52-56)

ELECTRICIANS. New residential

(56-58)

KEYPUNCH OPERATORS

We want progressive thinking 
perienced keypunch operators 
grow with us in developing a new 
concept of data processing service. 
Liberal benefits^ C c 
shift. This is —

KARDON
Join us. Call 561-4650.

ex- 
to

office. 2nd

Ext. 22.
(56-58)

NURSES, Registered, full time 
RN’S needed for additional staffing 
on 4-12 shift, in extended care fa- 

above 
out- 
Call 

Am—
(56-64)

cility in Bryn Mawr. Pay 
scale. Good fringe benefits, 
standing working conditions. 
Mrs. Cranston, LA 5-8300, 10 
3 PM. weekdays.

SECRETARY. For new modern 
Nursing Home. Must be an excellent 
typist and able to take shorthand. 
Excellent salary. Call 201-861-4040 
Monday thru’ Friday 9 AM to 4 
PM. Ask for Administrator. North 
Bergen, N. J. (56-59)

HAIRDRESSER. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

KITCHEN HELP. WAITRESS.

Experienced.
Part time. Bridgeport. Call 

272-9061.
(56-59)

FLORIST. Designer. Please apply 
only if exp., honest and alert for 
advancement in design and manage
ment. Good oppt. for person think
ing of future. For appt, phone Jerry 
Geary Flower Shop, Baltimore, Md.

301-542-3838. (56-59)

DICTAPHONE OPERATOR. In
teresting and challenging pos. for 
intelligent, conscientious and accur
ate typist, good sal. & Co. benefit 
program for appointment. Call Mr- 
May, Baltimore, Md. 301-727-6400.

(56-60)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downtavyn area. 269-8380. 1
(5Q-62)

LEGAL SECRETARIES, Typist. 
Do you want to work nowT Call 
Today. 274-3700.

LINCOLN HALL CO.
245 Howard Bldg., Providence, R. I- 

(56-59)

HADDON TOOL & MFG. CO.

Camden & Bethel 
Pennsauken, N.

609-662-8150

PIPEFITTER

Aves.
J.

(56-57)

Opening for journeyman with ex
perience in industrial pipefitting 
dealing with hydraulics and steam. 
Excellent wage 
gram. Call 247-8900 
terview.

Requires 5 years experience in 
the following;
Thorough knowledge of blueprints, 
ability to set up and operate all 
types of milling machines such as 
plane, universal, and vertical. Also 
able to cut gears. Use indexing 
heads and have a thorough know
ledge of speeds, feeds, and cutters 
as well as milling, near milling, and 
castinas.

COOK’S HELPER, permanent po
sition, good working conditions, ex
perience helpful but not necessary, 
immediate placement. Call 543-7171 
for interview. Schiff Scout Reserva
tion, Mendham, N. J. (56-59)

work, Del. Co. $4-10 per hour. Time 
and half overtime, paid vac., paid 
holidays, year-end bonus, year round 
work. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)

MAINTENANCE. Local Co. de-

TRAILER MECHANIC, 
rates and benefits with 
guaranteed. Opportunity 
vancement 
firm. Call

in rapidly 
242-6655.

Excellent 
overtime 
for ad- 

expanding

and benefit pro
ext. 735 for in-

DELCO-REMY DIVISION
Corparation,General Motors

Jersey Ave., New Brunswick.
Equal Opportunity Employer

(56-58)

PORTER
General porter work.

For Hi-Rise Apt.
Hours: 1:30—7. Call MO 7-5160 

for interview.
(56-62)

LABORERS.
Skilled. Must have exp. for cement 

contractor.
Good pay. Must have transp.

757-5673.

CABINET MAKER

(56-62)

Exp. necessary. Good wages.

Phone HO 5-5849.
(56-59)

MECHANIC, auto or truck, with 
experience to work on special equip

ment. Steady work. Excellent 
conditions. 
SA 6-4712

(56-62)

SIDING APPLICATORS. Steady 
work, with or without equipment.

SU 9-6377, bet. 9—5
(556-58)

MEN. Press operators, spot wel
ders, also helpers for general fac
tory work, sheet metal. Night 
3:30—12.

METALSTAND CO.,
11200 Roosevelt; Blvd., Phila.,

shift

Pa. 
(56r62)

MECHANICS. Manufacturing ma
nufacture needs erectors and 
helpers. Openings on 1st and 

2nd shifts. Perm, position.
Call OR 7-0168 or WI 7-2323.

Company benefits include fully 
paid Blue Cross and Blue Shield.

Call for appointment: Mr. J. Earl
284-2077.

sires man exp. in plant mainten
ance. Must have mechanical ability 
and proficiency in welding, brazing, 
fabrication, etc. Good starting rates 
and fringe benefits. Call Mr. Stanley 
663-2000 for appt. Super Engineering 
Co., Pennsauken, N. J. (53-56) 
---------------------- _______________ i— ■

(52-56)

STENOGRAPHER. Experienced 
stenographer wanted. Full time po
sition for qualified individual. Please 
call 201-242-6655, Newark, N. J.

(52-56)

DEFENSE
COMMUNICATIONS

492 River Rd., Nutley, N. J. 
A Plans for Progress.

Equal Opportunity Employer (M/F)

SECRETARY. To Purchasing Agent 
located in Elizabeth, N. J. Pleasant 
working conditions, liberal benefits, 
including opportunities for pay in
creases. Shorthand and typing skills 
necessary. Prefer 1—3 yrs. exper
ience. Please call Mrs. Turner, 201- 
289-5000. Ext. 344 for appointment. 

(54-57)

MOTHER’S helper, part time, 
starting late August or early Sep
tember. Care of 2 children, 7 and 8. 
Prefer own transportation.

MO 4-9406. (52-57)

MACHINE SHOP HELPER. Fa-

MAN FOR PRODUCTION apd Ma
nufacturing plant. Immediate open
ing, No experience necessary . We 
offer excellent pay, fringe benefits 
All day work. Cali MI 6-3800 for 

hltęrvięvv. CRC CHEMICALS, 
Dręsher, Pa. (56-62)

ITT

STATIONARY Engineer. Operate 
and maintain high pressure all fed 
boilers and mechanical eqmt. Air 
compressor etc. Knowl. air-condi
tioning helpful. Union scale. A lic
ense reg’d. Call Personnel Dept. 
223-8900. Joseph H. Cohen •& Sons. 
Broad & Lehigh, Phila. (56-58)

EXPERIENCED SPRAYERS for 
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)

UTILITY MAN. Exp. work 5 days 
weekz in Cafeteria.

Sal. $1.57 per hour to start.
Call CE 2-9700, Ext. 316,

31st & Master Sts.
(56-58)

COMPANION
To disabled male veteran.

Young man, very neat.
Call MA 6-2333.

(56-58)

JANITOR, driver. Daywork, 
NE area. Gėn’l jan. duties. 

School bus driver. 
Good pay. Benefits, 

OR 7-1600.
(56-62)

WOODWORKER
. Exp. in making sm. wood pts. 

for lamp trade.
JE 3-7646.

(56-62)

PURCHASING Agent’s Assistant. 
Good typist. Excel, working conds., 
and 
bus, 
RR.

fringe benefits. Access to “O’*’ 
Broad St. subway and Reading 
Call BA 6-3512 for appt.

(56-58)

1 BAKER

Full time, familiar with bread, 
rolls and donuts. Call mornings, ask 
for Mr. Amster, 201-8464156.

(56-61)

miliar with brazing 
bronze

and
and steel. Steady

Call Mr. Black
DA 4-8300.

welding 
position.

(54-56)

For Sale: SOMERSET COUNTY.
For the gentleman Farmer. 100 yr. 
old frame Victorian home on 25 ac
res of beautiful rolling land with 
older shade trees. This home offers 
large entrance foyer with powder 
rm, 14x20 dining rm., 15x24 liv. rm., 
15x25 study, util, rm., mod. kitchen 
and porch, 2nd fir., 5 bdrms, 4 rm 
apt attached to main hse, out-bldgs 
incl. stable with 5 stalls; barn with 
hay loft and 2 story 4-car gar. Tus- 
chak Agency, Realtors, 15 W. Main 
St., Somerville, N.J. 201-722-5353.

(54-59)

Attention!
Mus Be Experienced

MACHINISTS—MACHINE
OPERATORS

FITTERS AND ASSEMBLER
GENERAL HELPERS—

STEADY WORK

For right people to work in manu
facturing Bakers Equipment Facto-

ry. AH Company benefits, Blue Cross,

Blue Shield, Major Medical Plaji.

Please apply— 
LATENDORF CONVEYING CORP.
221 South 31st St., Kenilworth, N.J.
Phone: New Jersey (201) 241-2332

New York (212) 723-4062,.
< (54-56)

DRIVER. We now have an open
ing for a driver for wholesale linen 
supply route. This can be a life
time position for a conscientious, 
reliable man, not afraid of hard 
work. AU union benefits. W. PhUa. 
area. BA 2-4550. (56-58)

WAREHOUSE SHEAR OPERA
TOR. Expd. immediate position avail
able. Good hours, good pay, 52 
weeks a year. Employee benefits. 
Call for appt. Mr. Martin Bergman. 
215-465-9200. An Equal Opportunity 
Employer. (53-57)

LAUNDRY
Exp. shirt presser and folders. 
$1.98 hour plus union benefits.

Excellent working conditions.
OL 9-1288

(53-57)

SPLITTER. For garment factory. ' 
Willing to train reliable person. 
Slatington area. Excellent wages 
and fringe benefits. Work in air- 
conditioned comfort. Apply Halsen 
Products, 216 Cherry St., Slating
ton, Pa. 767-3893. (53-57)

CHEMICAL PLANT TRAINEE 
Responsible man to train in all as- \ 
pects in chemical solvent plant lo
cated in Middlesex. Call weekdays: 

9-5—201-469-5100. (53-56)

COOK
Good plain cooking 

Excellent home, other help.
Sleep in or out. Permanent.

C. C. 561-5292
(54-60)

WAITRESS, for dining room and 
cocktail lounge, experienced.

CASTLE INN 
Narberth, Pa. MO 4-9066. 

call after 3 PM.
(56-58)

KITCHEN HELP 
For Nursing Home- 

Some experience 
Call LA 5-1500.

(54-56)

HOUSEKEEPER
Live in. Fond of children. Refs.

$70-75 week.
HO 4-7799

(54-56)
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Iš griuvėsiui pakilęs miestas
SPECIALIAI “LAISVEI”

Prieš keletą metų Šiau
liuose apsilankęs Rojus Mi- 
zara stebėjosi:

— Kur tie jūsų miesto 
griuvėsiai? Girdėjau, kad 
karas buvo nušlavęs Šiau
lius. O dabar regiu didmies
tį—asfaltuotos gatvės, dau
giaaukščių namų kvartalai, 
skverai.

Taip, prieš dvidešimt pen
kerius metus, kai Šiaulius 
išvadavo iš fašistinių oku
pantų I-oji Pabaltijo fronto 
kariuomenė, miestas atrodė 
klaikiai. Baisaus karo au
dra sudegino “Aušros” gim
naziją, smilko “Rūtos” sal
dainių fabrikas, sugriauta 
geležinkelio stotis... Griu
vėsiais virto gyvenamieji 
namai, pramonės įmonės, 
kultūros ir švietimo įstai
gos. Mieste liko vos 15 pro
centų sveikų pastatų.

Buvo sunaikinta 21 įmo
nė, 1893 pastatai. Nebuvo 

\ vandentiekio, elektros. Ne
buvo ir tų 40,000 žmonių, 
kurie tapo fašizmo aukomis 
Kužiuose, Proč ūmiose, Ru- 
biuose, Lieporiuose, Sutkū- 
nų miškelyje.

Tačiau, nors netoliese dar 
tebegriaudėjo sprogimai, 
nors dar užskrisdavo fašis
tų lėktuvai, pirmasis iš ap
kasų grįžęs šiaulietis pakė
lė pirmąją plytą. Įsikūrė 
statybos trestas. Statybi
ninkų dėka ėmė veikti gliu
kozės fabrikas, pradėtas 
dramos teatro, “Elnio” odų 
avalynės kombinato atsta
tymas. Atidalytos dvi val
gyklos. Praėjus trims die
noms po išvadavimo, įsikū
rė autotransporto kontora 
su 17 trofėjinių automaši
nų. . ... J

1945 m. kovo mėnesį 30 
darbininku pradėjo odų ža-w 
liavos apdirbimo gamyklos* 
istoriją. Tais pat metais 
ėmė veikti “Rūta,” 10 dar
bininkų ėmė dirbti pieninė
je.

Tokia buvo pradžia. O 
1950 metais jau baigėsi at
statymas, ir miesto pramo
nė viršijo prieškarini lygį. 
Griuvėsių miestas prisikėlė, 
ištiesino gatves ir nužygia
vo didingais socializmo sta
tybos žingsniais.

Nauja gamyba
1951 metais broliškoms 

respublikoms padedant pa
statytoji dviračių gamykla 
davė pradžią metalo apdir
bimo pramonės vystymui 
Šiauliuose. Dabar dviračių- 
motorų gamykla “Vairas” 
išleidžia virš’370,000 dvira
tukų paaugliams ir pagami
na virš 150,000 stacionari
nių vidaus degimo variklių. 
Precizinių staklių gamykla, 
pernai atšventusi dešimt
metį, gamina tekinimo au-

tomatus, žinomus ne tik pla
čiojoje Tarybų šalyje. Te
levizorių gamykla, 1960 me
tais pagaminusi pirmąjį 
TEMP-6, dabar gamina 
“Taurus” ir netrukus bus 
stambiausia įmonė mieste, 
išleidžianti pusę milijono 
unifikuotų televizorių.

Neatsilieka tradicinė Šiau
liuose odos apdirbimo ir 
maisto pramonė. “Elnias” 
per metus dabar gamina 
2,800,000 porų avalynės 
(1940 m. pradžioje visa Lie
tuva gamino tik 500,000 po
rų). Išaugo ir pasikeitė mė
sos, pieno, baldų kombina
tai. Vietoj nedidelio linų 
fabrikėlio įkurtas neausti
nių medžiagų kombinatas. 
O kas nežino komunistinio 
darbo įmonės “Verpsto” tri
kotažo fabriko!

Butų statyba
Darbo Raudonosios Vėlia

vos ordinu apdovanotasis 
Šiaulių statybos trestas kas
met atiduoda po 1,000-1,200 
butų. Gyvenamasis plotas 
pokaryje išaugo šešis kar
tus. Mieste dabar gyvena 
90,000 žmonių (prieš karą 
buvo 33,000). Pastatyta 
dešimtys modernių mokyk
lų, prekybos įmonių, dar
želių, medicinos miestelis. 
Vien bendrojo lavinimo vi
durinėse mokyklose dabar 
mokosi 16,000 moksleivių.

Auga ir žmonės
Su miestu augo ir jo žmo

nės. Pokary pasirodė pir
mieji socialistinio darbo 
spartuoliai, o nūnai jau tu
rime dešimtis respublikos 
nusipel n i u s i ų racionaliza
torių ir išradėjų, mokytojų, 
gydytojų,•“ mokslininkų, so
cialistinio darbo didvyrių. 
* Pernai dvidešimtmetį at
šventęs K. Preikšo pedago
ginis institutas jau paruošė 
respublikos mokyklęms 
5,125’ specialistus su aukš
tuoju išsilavinimu. Virš 200 
inžinierių, paruoštų Kauno 
politechnikos instituto Šiau
lių vakariniame fakultete, 
dirba miesto įmonėse ir sta
tybose.

O kur dar muzikos mo
kykla, politechnikumas, me
dicinos seserų mokykla, 
proftechninės mokyklos ir 
kitos mokymo įstaigos. Kas 
ketvirtas šiaulietis — mo
kosi.

Šiauliečiai mėgsta savo 
dramos, kino teatrus, nau
juosius kultūros namus. 
Gausios saviveiklininkų gre
tos įmonėse ir mokyklose. 
Šiaulių saviveiklininkai jau 
pasiekė užsienio šalių sceną.

Aplink Šiaulius
O kaip dabar atrodo Šiau

lių priemiestiniai kaimai?

Neseniai klajojau po tuos 
buvusių istorinių mūšių lau
kus. Voveriškiuose, senuko 
Jono Vileikio statyboje, ma
čiau karo skeveldrų sužalo
tą šulinio rentenį Paitaičių 
kaime Antanas Petrauskas 
rodė tanko ratą:

—Aną atmintiną 1944 me. 
tų rugpjūčio 18-ąją tarybi
niai artilerininkai priešais 
mano sodybą pamuše 3 fa
šistų tankus. Neatėjo jie 
lyg mūsų sodo, kur su šei
ma slėpėmės apkase. Po ka
ro parsiridinau vieną tanko 
ratą, pamečiau po durimis į 
tvartą ir mindau štai jau 
ketvirtį amžiaus.

Tuose pačiuose Voveriš
kiuose ir Paitaičiuose įsi
kūręs Pranės Jankutės 
kolūkis. Buvusių šešiolikto
sios lietuviškosios šaulių di
vizijos apkasų vietoje išau
gusi centrinė kolūkio gy
venvietė — balti mūriniai 
namukai, elektra, televizo
rių antenos...

Verduliukai — kaimas į 
pietus nuo Šiaulių — buvo 
beveik visiškai nudegintas. 
Dabar ir čia jaukūs sodai, 
dailios kolūkiečių sodybos. 
O greta visa paplentė, be
veik iki pat Lieporių, nau
jų daugiaaukščių gyvena
mųjų namų kvartalai — tai 
pietinis naujųjų Šiaulių ra
jonas.

Nebeatpažista miesto į 
Šiaulių išvadavimo 25-metį 
atvykę pražilę generolai ir 
buvę eiliniai. Karo ugnyje 
užgrūdinta tarybinių tautų 
draugystė iškėlė mūsų mies
tą daug aukščiau už pirmą
jį devynaukštį, prieš porą 
metų atėjusį į Šiaulius.

Jonas Sakalauskas 
Šiauliai, 1969 VII

Mieste pasidairius
Brooklynietė Kongreso 

narė Mrs. Shirley Chisholm 
yra drąsi moteriškė. Ji 
griežtai atsiseko rezignuoti 
iš Demokratų partijos naci
onalinio komiteto, nors to 
reikalauja New Yorko vals
tijos demokratų vadas Mr. 
Burns. Ji taip pat pasisa
ko atšaukti užgyrimą John 
Lindsay kandidatūros į 
miesto majorus.

nes valdžios dar $922,000 
savo Neighborhood Youth 
Corps programai. Tai reiš
kia, kad dar 4,600 jaunuo
lių gaus darbo per šią va
sarą. 1

Dvi ligoninės—New York 
Hospital ir Memorial Hos
pital — paskelbė, jog jos 
padarė tris sėkmingas ope
racijas, persodindamos vie
no staiga mirusio 18 metų 
vaikino širdį, inkstus ir ke-! 
penis kitiems f

Transit Authaority sako,; 
kad šiemet susisiekimo įmo-į 
nes (busai, subvės ir t. t.) 
miestui duos $12,000,000 de
ficito. Todėl kalbama, kad 
važinėjimo kaina bus pakel
ta iki 25 centų. Dabar rei
kia mokėti tik 20 centų.

Per rugpjūčio mėnesį 
miesto valdžia ves specialų 
vajų paskatinimui piliečių 

j užsiregistruoti ruden s rin- 
penis kitiems žmonėms.-kimams. Manoma, kad pa- 
Vardai nei mirusio, nei ga- vyks taip suverbuoti dau- 
vusių jo organus neskelbia
mi.

Didelis Lindsay kandida
tūrai laimėjimas. Už jį pa
sisakė Bronxo prezidentas 
demokratas Badillo. Ne tik 
jis užgyrė Lindsay kandi
datūrų, bet dar pasakė, kad 
demokratų kandidato Pro- 
caccino išrinkimas majoru 
būtų didžiausia šiam mies
tui tragedija.

Miestas gavo iš Federali-

giau kaip 250,000 naujų 
balsuotojų.

Nėra 
piliečiui 
muose.

jokio pasiteisinimo 
nedalyvauti rinki- 
R agi n ame New 
lietuvius piliečius, 

kurie dar nėra užsiregistra
vę, kad be jokio išsisukinė
jimo užsiregistruotų ir da
lyvautų majoro ir kitų vir
šininkų rinkimuose.'

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50. '
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės: r
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administracija.

Ir menininkas, ir 
išradėjas

Vilnius. — P. Karpavičius 
jau jaunystės metais pra
dėjo dalyvauti Lietuvos Ma
tininkų ir kultūrtec h n i k ų 
fotosekcijos parodose. 1945 
metais P. Karpavičių Bal
tarusijos ir Vakarų frontų 
vadovybės pakvietė paruoš
ti karo meto fotoparodą 
Maskvoje.

1953 m. buvo surengta in
dividualinė P. Karpavičiaus 
pirmoji Lietuvoje spalvotų 
fotografijų paroda.

1956 m. P/Karpavičius 
išrado spalvotą izoheliją, 
kurią pavadino izopolichro- 
mija. 1957 nj. šiuo nauju 
metodu padarytos spalvotos 
nuotraukos buvo eksponuo
tos tarptautinėje parodoje 
Vroclave (Lenkija), šio iš
radimo prioritetas P. Kar
pavičiui pripažintas ir už
sienyje.

Jo fotonuotraukos apke
liavo daugelį parodų, pabu
vojo įvairiausiuose žemės 
rutulio kampeliuose.

P. Karpavičius daug laiko 
skiria pedagoginiam darbui, 
skaito paskaitas. 1961 m. 
išleido knygą “Spalvotosios 
fotografijos praktika” 
(Maskvoje poligrafijos pa
rodoje ši knyga apdovanot 
ta sidabro medaliu).

Tarybinėje ir užsienio 
spaudoje paskelbta nemaža 
jo teorinių straipsnių apie 
fotografiją.

P. Karpavičius ketvirtį 
amžiaus dirbo “Minties” lei
dykloje, paruošė daug ilius
truotų fotografinių leidi
nių: bukletų, spalvotų atvi
rukų (“Kau nas,” “Palan
ga,” “Lietuvos miestai,” 
“Klaipėda,” “Nida,” “Bota
nikos sodas,” “Prie jūrų žy- 
drųjų”).

P. Karpavičius šiemet ža-

Šiemet jau nepasirodė
Pereitą sekmadienį Wa- 

terburio piknike kalbėjausi 
su mūsų šauniąja laisviete 
hartfordiete L. Žemaitiene. 
Man labai rūpėjo sužinoti, 
kaip dabar su sveikata su- 
stovi mūsų ilgametis “Lais
vės” korespondentas, rėmė
jas ir vajminkąs J. Žemai-! 
tis. Pernai piknike jį [ma
čiau. Buvo labai sublogęs. 
Bet šiame piknike nebepa
sirodė.

Iš jo gyvenimo draugės 
sužinojau, kad mūsų veikė
jo sveikata yra labai sun
kioje padėtyje. Jis kalbėti 
visiškai nebegali. Gal rei
kėsią vežti į ligoninę. Ten 
jam bus geriau, gydytojų 
priežiūroje.

Labai, labai gaila taip ge
ro ir veiklaus draugo. Mū
sų užuojauta draugei Že
maitienei, kuriai tenka sun
kiai sergančio draugo prie
žiūra rūpintis.

Kalbant apie draugus ir 
drauges, piknike nemačiai 
mūsų veikėjos draugės Yan- 
keliūnienės. Ji yra susi
žeidus ir dar nesusveikus. 
Bet labai džiaugiausi pa
matęs draugę Philipsę, ku
ri, rodos, buvo susižeidus, 
bet dabar gražiai susvei- 
kus.

Pasikalbėjau su mūsų se
nu veikėju ir koresponden
tu J. J. Mockaičiu iš Bridge
port. Jis yra pergyvenęs 
sunkią opeaciją viduriuose. 
Bet dabar puikiai atrodo. 
Girdi, “jaučiuosi kaip nau
jus vidurius gavęs.” Labai 
džiugu.

Bet neapsiriksiu pasakęs, 
kad šiame piknike seniau
siu dalyviu tenka laikyti 
drg. Karolį Krasnitską. Tai 
stebėtinos sveikatos ir 
energijos žmbguS; Žiūrėda
mas į jį nesakytum, kad jis 
ant savo pečių jau neša 92 
metus! Gamta apdovanojo 
šį mūsų seną veikėją ir ko
votoją puikia sveikata. Dau
gelis mes jam to “pavydi
me”. ..

Rep.

Išleidome-išlydejome 
į gimtąjį kraštą

Dabar mūsų aerodromuo
se jau tokia mada: beveik 
Stebuklas būtų, jeigu lėktu
vas į užsienį išskristų laiku. 
Taip dabar atsitiko, vyks
tant į Lietuvą didžiulei gru
pei Amerikos lietuvių. Jie 
turėjo SAS lėktuvu iš Ken
nedy aerodromo išskristi 
antradienio vakare apie 9 
vai., o išskrido 1 avi. po vi
durnakčio.

Pastebėjau, kad iš visų 28 
turistų tiktai vienas kitas 
yra senosios imigracijos 
lietuvis. Dįdelė jų daugu
ma vadinami “dipukai.” Ir 
gerai, tegu važiuoja ir pa
mato savo gimtąjį kraštą, 
kaip jis dabar atrodo.

Su šia grupe į Lietuvą iš
lydėjome mūsų seną pažan-

Parengimų Kalendorius
RUGSĖJO-SEPT, 28 d. A

Įvyks banketas “Laisvės” 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

a
3

J

Lithuanian “Aidas”
. The performance of the 

“Aidas” from Vilnius at the 
Song Festival ip Soviet Es
tonia got a long and loud 
applause. They sang one 
song in the Estonian lang
uage together with an Es
tonian choir.

In a folder handed to me 
at the Festival the. following 
information is given in 
several languages about the 

’beautiful choir:
“The women choir “Ai

das” of light industry work
ers of the Lithuanian SSR 
was organized in 1958. 123 
singers of various sepcial- 
ties take part in it. In the 
repertoir of the choir there 
are about 130 folk songs, 
the songs by soviet com
posers and classical com
positions.

“The choir has given 275 
concerts not only in the 
cities of Lithuania, but al
so in Riga, Tallinn, Lvov, 
Uzhgorod, Kiev, Moscow, 
Bucharest, Sofia, Tirnovo, 
Plodiv, Pleven and else
where. Three times it won 
the, title of the best choir 
in the Republic. In 1967 the 
choir was awarded the first 
prize at the All-Union com
petition.

“The choir was invited to 
take part at the interna
tional festival competitions 
in Holland and Switzerland. 
It maintains friendly rela
tions with more than 100 
choirs of the world.

The choir was organized 
by the conductor Juozas 
Vanagas.”

matėsi išvykstančiųjų tarpe 
niujorkietė Spudienė, o iš 
New Jersey Vincas Audė
nas. Iš toliausia, net iš 
Calif o r n i j o s, buvo Alena 
Alena Vinčiūnienė (Helen 
Vincas). Įdomi, kalbi mo
teris. Ypač' gražiai pasi
kalbėjau su Mare Mačiu ta 
iš Clevelando. Ji man pa
pasakojo apie paskutines 
gyvenimo dienas mūsų ilga
mečio korespondento ir vei
kėjo Jurgio Žebrio. Pasi
rodo, kad jis sunkiai sirgo 
labai trumpai ir mirė nuo 
širdies smūgio. Mirė pas 
savo dukterį.

Draugė Mičiuta į Lietuvą 
vyksta jau antrą kartą.

Su kitais keleiviais nete
ko susipažinti. Džiugu, kad 
jų tarpe matėsi dar gana 
jaunų žmonių.

Reporteris

Bronė Keršulienė rašo 
iš Vilniaus

Liepos 24 d. išveš mus į 
Kamajus. Grįšim atgal pas 
Jurgaitį už 6 dienų, o gal 
ir anksčiau. Tuomet /ke
liausime į Žemaitiją. Marfrol 
me grįžti pas jus apie rug- 
piūčio 20 d.

Suėjome su daugeliu žmo
nių. Su Čepulienės sesute 
pasikalbu dažnai. Labai ma
loni ir draugiška.

Sveikiname visus laisvie- 
Ičius ir linkime geriausių 
sėkmių.

Bronė

Vienas anglų konstrukto
rius pagamino moteriškus 
batukus su sirena. Vos tik 
moteris nuošalioj gatvėj 
pajunta, kad artinasi chuli
ganai ar plėšikai, ji stip
riai trinkteli kulniuką į 
grindinį ir gatvę užlieja 
kurtinantis sirenos kauks
mas

Prancūzų statistikai af? 
skaičiavo, kad 54 procentai 
televizijos žiūrovų užsnūs
ta, bežiūrėdami laidas. >
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Ilse

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramok 
nes, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:

I

da leidyklai įteikti naują 
knygos “Fotografijos vado
vas” rankraštį.

(L. Ž.)

Archyvas Jūros dugne
Nuo šiol Švedijos archy

vai guli pūros dugne, už 
uolėtų rifų grandinės. Vi
dinės Malos jūros oloje, 17 
metrų gilumoje, įrengtos 
naujos 'Švedijos archyvo na
cionalinio instituto, kuriam 
praėjusiais metais sukako 
350 metų, patalpos. Viršum 
vandens iškilęs tik adminis
tracinis pastatas, bibliote
ka. Didžiausioji salė, laip
tai, liftai, kuriais patenka
ma į šešis požeminius aukš
tus, ir keturios šoninės sa
lės po 30 m ilgio yra po van
deniu.

Pratarmė
Pramonė ir jos pasiekimai
Statybos laimėjimai
Susisiekimas ir jo priemonės s

4. žemės ūkio kolektyvizacija, problemos 
laimėjimas

5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

Apie Lietuvos rašytojus
Apie Lietuvos moterį šiandien

12. Paminklų apsauga—Kraštotyra 
žvilgsnis į kai kuriuos miestus

14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

3.

10.
11.

1.3.

turinio matote, kaip svarbu yra perskaitytiIš 1 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

* Knygos kaina $2.50, .

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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