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KRISLAI
Saugumo ir taikos sargyboje 
Ar gerai taip nuteisti?
Tik kruopelė tiesos 
Priminimas
Apie Krevę-Mickevičių

Rašo A. Bimba

Beveik visi istorikai yra 
vienos nuomonės, kad tiek 
anais senais laikais caristinė 
Afeusija, tiek vėliau Tarybų 
Sąjunga nebuvo tinkamai pa
sipuošusios atmušti antpuolį 
iš vokiečių pusės. Pasėkos 
buvo baisios. Antrajame ka
re Tarybų Sąjungos nuostoliai 
buvo daugiau kaip dvidešimt 
milijonų žmonių! Amerikie
čiams sunku ir įsivaizduoti, 
ką tai reiškia.

Dabartinė Tarybų Sąjungos 
vadovybė yra gerai išmokusi 
tą dar nesenos istorijos lapą.

štai kaip reikia, man. atro
do, pagrindiniai vertinti ir su
prasti jos didelį susirūpinimą 
įvykiais Čekoslovakijoje ir ki
tuose kaimyniškuose kraštuo
se. Kapitalistinis pasaulis de
speratiškai siekia pralaužti 
sieną socialistiniame pasauly
je, kad prie pirmos progos 
galėtų į jį veržtis naujos hit
lerinės gaujos, sėdamos mirtį 
ir sunaikinimą.

Budėjimas taikos ir saugu
mo sargyboje yra didžioji is
torinė pareiga.

Beveik visuose laikraščiuo- 
se,£' taip pąt'ir lietu^kiiose, 
rašoma: “žudikas Ray“ suim
tas, “žudikas Ray“ sugrąžįn-. 
tas Amerikon, “žudikas Ray“ 
sustiprintai saugomas kalėji
me ir t.t.

Bet jis sakosi, kad jis ne
kaltas. O gal gi ir nekaltas? 
Teismo dar nebuvo.

Reikia pagalvoti. Nenuteis
tą žmogų nuteisti spaudoje 
nepadoru, labai neteisinga.

Kitas dalykas, kai įrodymas 
aiškus: kai žmogus ant vietos 
suimamas kitą žmogų nušau
nant, ar peiliu nuduriant, ir 
šiaip užmušant, kai jokios 
abejonės nebūna apie jo nu
sikaltimą.

Man atrodo, kad kai ku
riems pabėgėlių vadams sąži-

Organizuoja naują 
uniją centrą

U

Chicago. — Čia buvo su
sirinkę 50 darbininkų vado
vų, atstovaujančių Jungtinę 
Automobilių Darbininkų 

n i j ą, ir Internacionalinę 
'ymsterių Broliją pasitarti

apie sudarymų naujo unijų 
centro.

Jie atstovavo didžiausias 
unijas. Susitarė organizuoti 
r.aują unijų centrą — Al- 
1 ance of Labor Action 
(ALA). Naujasis centras

greitu laiku galės įtraukti 
į savo eiles daugelį nepri
klausomų unijų, kurios ne
sutinka su AFL-CIO vado
vybe.

Nusitarta imtis plataus 
darbo organizuoti neorga
nizuotus darbininkus pieti
nėse valstijose ir pietinėje 
Kalifornijoje. Tam tikslui 
jau paskirtas milijonas do
lerių.

Siūlo steigti korporacijas 
beturčiams daugiau padėti

Washington. — 26 demo
kratai ir republikonai sena
toriai siūlo bilių, kuris už
artas suteiktų galios steig
ti tam tikros rūšies korpo
racijas beturčiij reikalams.

Korporacijos būtų steigia
mos tuose rajonuose, kur 
daugiausia gyvena betur
čių. Federalinė valdžia tu
rėtų joms padėti. Tokios 
Korporacijos, sako senato
riai, suteiktų galimybę dau
geliui bedarbių gauti dar
bus, taipgi galėtų padėti

skurdžiams ir kitokiais bū
dais.

Rasinės Lygybės Kongre
so buvęs direktorius James 
Farmer pareiškė, kad jis ir 
kiti militantai negrai gali 
tokį bilių paremti. Jis yra 
republikonų kandidatas 12 
kongresiniame d i s t r i k t e 
New Yorke.

Negrų kovotojų organi
zacijos CORE direktorius 
Roy Innis taipgi pasisakė 
už tą bilių.

JAUNYSTĖ. M. Baranausko nuotrauka

Iradeoai Klaikinami
lotynu Amerikoje

Pasaulinė sveikatos orga
nizacija (Jungtinių Tautų 
agentūra) skelbia, kad in
dėnai Lotynų Amerikoje 
laipsniškai naikinami.

Lotynų Amerikoje šiuo 
metu gyvena 30 milijonų 
indėnų. Gera jų dalis dirba 
sunkiausius darbus kasyk
lose, žemės ūkiuose, miš
kuose. Darbo sąlygos jiems 
begaliniai sunkios.

J'

Pas indėnus visokios ligos 
plečiasi, jie beveik neturi 
tinkam o s medicininės ap
saugos. Naujagimių mirtin
gumas didelis. Paaugę vai
kai vagiami ir mieste par
duodami kaip vergai.

Apskaičiuojama, kad to
kiose sąlygose apie 20 mili
jonų indėnų laipsniškai bus 
sunaikinti.

Vietkongo jėgos siaučia Pietą 
Vietnamo šiaurės pakraštyje

Pietų Afrikos rasistai kankina 
kalinius žiauriausiais būdais
Londonas (Elta). Pietų 

Afrikos Respublikoje el
giamasi su politiniais kali
ni ai s taip siaubingai ir 
žmogišku požiūriu taip 
niekšiškai, jog tai primena 
fašistų žvėriškumus antro
jo pasaulinio karo metu.

Apie tai čia liepos 19 d. 
įvykusioje spaudos konfe
rencijoje pareiškė SNO ko
miteto, tiriančio padėtį Pie
tų Afrikos Respublikos ka
lėjimuose, pirmininkas B.

Jankevičius. Apklausti liu
dininkai papasakojo, kad 
Pietų Afrikos Respublikos 
kalėjimuose politiniai kali
niai užkasami iki kaklo į že
mę, kankinami elektros sro
ve.

Komitetas išklausė dau
gelį liudininkų ir ketina ap
klausti buvusius kalinius, 
šiuo metu esančius Europo
je ir Afrikoje, kad galėtų 
pateikti išsamų pranešimą 
SNO žmogaus teisių komi
sijai.

Negrų rajone užmušta 10 žmonių, 
tvarka atsteigta, negrai supykę

Tam tikslui paskirta pus
antro bilijono dolerių. Taip
gi vedamas platus darbas 
padėti skurdžiams vienokiu 
ar kitokiu būdu.

nė nebenurimsta. Vienu iš jų 
bene bus įžymusis klerikalų 
pamokslininkas Juozas Gir
nius.

Kitaip begalima suprasti jo 
ilgo' straipsnio “Ar būtų buvę 
galima sukurti visa tai, likus 
tėvynėje?“ Tai liūdnas ieško
jimas pasiteisinimo, savo sąži
nei suraminimo.

Juozas paduoda visą litani
ją pabėgėlių rašytojų — V. 
Krėvę, M. Vaitkų, F. Kiršą, 
B. Brazdžionį, J. Aistį ir kt. 
Žiūrėkite, girdi, kiek ir kokių 
knygų jie prirašė.

Tas tiesa. Bet daugumoje 
tos knygos yra išliejimas savo 
tulžies prieš Lietuvą ir lietu
vių tautą. Jų vertė, švelniau
siai pasakius, labai abejotina.

Bet jeigu tie rašytojai—kai 
kurie jų labai talentingi—bū
tų pasilikę Lietuvoje, įsitrau
kę įjos gyvenimą, savo plunk
sną ir protą panaudoję prikė 
limui Lietuvos iš karo griuvę 
šių ir paskui kėlimui jos vise 
gyvenimo lygio, jų kūryba bū 
tų buvus lietuvių tautai ir vi 
sai žmonijai milijoną karti 
aukštesnė ir vertesnė.

<lal prie sąžinės atbudimo 
•prisidėtų dar ir toks pagalvo-

♦(Tąsa 6-me pusi.)

JAV padėjo nuversti 
Irako valdžią

Nasseris arabams: 
turėkime kantrybės

Beirut, Lebanon.—Arabų 
laikraštis “Al-Moharer” ra
šo, kad jau yra patirta, kas 
suokalbiavo nuversti Irako 
demokratinę valdžią.

Washingtonas, Londonas 
ir Teheranas prie to darbo 
prisidėjo, rašo minimas 
laikraštis. Jų tikslas buvo 
“įsteigti reakcinį režimą 
Irake, nutraukti ryšius su 
Kairu ir instiguoti pervers
mą Sirijoje.”

Kairas. — Egipto prezi
dentas Nasseris pareiškė, 
kad arabų pasaulis turi bū
ti atsargus,t kad neišprovo
kuotų per anksti karo su 
Izraeliu.

Jis tai pasakė, kalbėda
mas Arabų Socialistų Są
jungos kongrese. “Mes tu
rime turėti kantrybės tiks
lu laimėti pergalę,” sakė 
Nasseris.

Cleveland, Ohio. —' Neg
rų rajonas rytinėje miesto 
dalyje atrodo, kaip būtų 
karo nusiaubtas. 36 biznio 
įstaigos sunaikintos, apiplė
štos, gaisrai sunaikino ne
mažai namų.

Apsišaudymuose žuvo 10 
Žmonių. Nežinia, kiek sužei
stų, bet jų bus nemaža, apie 
100 žmonių areštuota.

Miesto majoras (negras) 
Stokes viską darė, kad riau
šėms pastotų kėlią. Jis su
mobilizavo 200 negrų poli- 
cistų tame rajone gatves 
patruliuoti. Negrų vadai 
taipgi gatvėse kvietė neg
rus ir baltuosius nusiramin
ti.

Pribuvo nacionalinės 
gvardijos 3,100 narių tvar
kai atsteigti. Po to viskas 
aprimo. Negrai jaunuoliai, 
Pride organizacijos nariai, 
ėmėsi darbo gatves apvaly
ti.

Negrai įpykę ant baltų- 
jų biznierių, kurie pardavi
nėję “supuvusią mėsą” ir 
kitus blogus maisto produk
tus už aukštas kainas. Tie 
biznieriai daugiausia ir nu
kentėjo.

Majoras Stokes kveičia lai
kytis tvarkos. Jis sako, kad 
Clevelande pradėtas platus 
darbas lūšnynus naikinti ir 
žemomis nuomomis aparta- 
mentinius projektus statyti.

Plieno darbininkų 
streikas rugp. 31

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
darbininkų unija pareiškė, 
kad plieno darbininkai nu
balsavo išeiti į streiką lie
pos 31 d., jeigu nebus susi
tarta dėl naujo kontrakto.

Senasis kontraktas bai
giasi liepos 31 d. Derybos 
tęsiasi, bet niekaip nepriei
nama prie jokios sutarties.

\ I ................. ...............

Neleido latvių dipukam 
susirinkti V- Berlyne
Berlynas. — Jungtinių 

Valstijų, Anglijos ir Pran
cūzijos okupacinių jėgų va
dovybė nutarė neleisti lat
viams dipukams ir kitiems 
Latvijos “vaduotojams” tu
rėti savo suvažiavimą Va
karų Berlyne. Tai padary
ta, kad nepažeisti santykių 
su Tarybų Sąjunga.

Jaunieji latviai dipukai ir 
kiti “vaduotojai” planavo 
sušaukti “tarptautinį kong
resą”, į kurį tikėtasi ir ame
rikiečių gauti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Johnsonas trukdo 
taikos derybas

Demokratų prezidentinis 
kandidatas Eugene McCar
thy pareiškė, kad Johnsono 
administracija nėra nusitei
kusi baigti Vietnamo karą 
politiniais susitarimais.

Tiek daug laiko prabėgo 
nuo derybų pradžios Pary
žiuje ir dar nieko konkre- 
Čio ten neatsiekta.

Išbuvo duobėje uždaryta 
64 dienas

Charleston, W. Va.—Mrs. 
Pat Haveland išbuvo pasi
laidojusi po žeme daugiau 
kaip 64 dienas. Išėjusi lau
kan gavo $4,600 premiją. 
Tai esąs rekordinis išbuvi
mas po žeme.

Niewtonville, N. J.—Trau
kinis čia susidūrė s 
busu, vežančiu ūkio 
ninkus. Užmušė 9 
ninkus ir 16 sužeidė.

u auto- 
darbi- 
darbi-

Praga.— 11 Čekoslovaki
jos Komunistų Partijos 
prezidiumo narių tariasi su 
Tarybų Sąjungos Partijos 
politbiuro 11 narių Čeko
slovakijos miestelyje Cier- 
na Nad Tisou dėl Čekoslo
vakijoje vedamų reformų, 
kurios gali susilpninti toje 
šalyje socializmą.

East Farmingdale, N. Y. 
— Dviem mažiem lėktuvam 
susikūlus 8 žmonės užmuš
ti.

Gary, Ind.— Riaušės nu
siauto negrų rajoną. Dau

giau kaip 10 biznio langų 
išdaužyta. Negras miesto 
majoras Hatcher sumobili
zavo visą miesto policiją 
tvarkai palaikyti. 47 žmo
nės areštuoti.

Grand Rapids, Mich. — 
Iškilusiose riaušėse daug 
biznio įstaigų išdaužyta. 10 
žmonių sužeista, 57 areš
tuoti. Tvarka atsteigta.

Brooklyn, N. Y.— Ketu
rių aukštų name iškilęs gai
sras sudegino vienos šeimos 
šešis vaikus.

Saigonas. — Pietų Viet
namo šiaurinis pakraštis 
pereina į Vietkongo (par
tizanų) kontrolę. Vietkongo 
jėgos nugali amerikiečių ir 
valdžios jėgas.

Kautynėse s u Amerikos 
marinais nemažai kaimų 
nukentėjo, vienoje vietoje 
apie 200 namų sudegė, 1,000 
žmonių paliko be pastogės.

Amerikiečiai panešė ne
mažai nuostolių. Jie buvo 
priversti skubiai (trauktis į 
saugesnę vietą ir iš ten su

laikyti partizanų puolimą. 
Žuvo ir civilinių gyventojų.

Kitos šiauriečių ir parti
zanų jėgos puola amerikie
čius marinus Da Nang ir 
Qaung Ngai miestų apylin
kėse, padarydami priešui 
didelius nuostolius.

Humphrey turi gripą
Washington. — Daktaras 

patarė vice prezidentui 
Humphrey savaitę pailsėti, 
kad galėtų atsikratyti in- 
fluenzos.

Pasisakęs už taiką redaktorius 
gavo 5 metų kalėjimą

Saigonas. — Pietų Viet
namo militarinis teismas 
nuteisė studentų žurnalo re
daktorių, 23 metų jaunuolį 
Ni T. Con penkiems me
tams sunkiųjų darbo kalė
jimo.

Žurnalas uždarytas. Re
daktorius apkaltintas, kad 
jis kvietė eiti prie taikos ir 
sudaryti koalicinę valdžią, 
kurion galėtų įeiti ir parti
zanai. '

Teismas tęsėsi tik 4 ir pu
sę valandos. Po to jis išvež
tas į sunkiųjų darbų kalėji
mą. Dabar laukia panašus

teismas prezidentiniam 
kandidatui Dzu.

Sužeidė 23 žmones
Somerset, Mich.—Civilinio 

karo patranka parodoje bu
vo bandyta iššauti. Kai ji 
sprogo, tai sužeidė 23 žmo
nes.

Washington. — Senatorius 
Eugene McCarthy ragina 
vice prezidentą Humphrey 
atsiriboti nuo Johnsono ad
ministracijos ypač Vietna
mo klausimu.

Bolivijos kabinetas 
rezignavo

La Paz. •— Bolivijos pre
zidento kabinetas rezigna
vo, kuomet dvi partijos pa
sitraukė iš koalicijos.

Prezidentas ir mili t ari
niai vadai tarėsi, kaip nu
galėti politinę krizę. Prezi- 
d e n t a s palaiko apgulos 
(karo) stovį visoje šalyje.

Suokalbiavo Nasserį 
nužudyti

Kairas. — Kai Egipto 
prezidentas Nasseris grįžo 
iš Maskvos liepos 12 d., bu
vo susektas suokalbis jį nu
žudyti. Kiek pirmiau taip
gi buvo pasikėsinimų jį nu
žudyti, bet visi pasikėsini
mai nepavyko.

Kalbėdamas Arabų Socia
listų Sąjungos kongrese, 
Nasseris pasakė, kad jo 
sveikata yra pašlijusi, tai 
jis vyks trejetui savaičių 
gydytis į Tarybų Sąjungą.

Taikos demonstracija 
rugpiūčio 3 d.

New Yorke įvyks prieš
karinė demonstracija šešta
dienį, rugpiūčio 3, Times 
Square. Pradžia 1 vai. po
piet.

Demonstrac ija ruošia 
Vietnamo Taikos Parado 
komitetas ir kitos taikos 
grupės protestuoti prieš 
Vietnamo karo plėtimą.

Mirė Sofija Mažeikienė
Chicagoje mirė Sofija 

Mažeikienė, “Vilnies” reda
ktoriaus Jono Mažeikos 
žmona, ilgai sirgusi. Palai
dota pirmadienį, liepos 29 
dieną.

S. Mažeikienė sveika bū
dama yra daug veikusi pa
žangiajame judėjime, ypač 
Clevelande, kai Mažeikai 
ten gyveno.

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Jonui Mažeikai.
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Ar yra pamate susirūpinti?
stijos gubernatorius George 

pasekėjus savo kandidatūrai į
Buvęs Alahamos va 

Wallace sušilęs medžioja 
prezidentus. Netenka abeh'oti, kad jis pateks į preziden
tinių kandidatų sąrašą dat 
bus ant baloto septyniose 
jose.

Bet George Wallace y|ra fašistas ir rasistas. Jis ne
slepia savo nusistatymo.
kad jis visur suranda neihažai pasekėjų, kurių skaičius 
vis auga.

Gal Wallace kandidat 
bieji kapitalistai ir aršiau

Šį klausimą kelia ir lukštena “Daily World” kolum- 
nistas George Morris savo straipsnyje “Wallace and U. S. 
Labor” liepos 23 dieną. t ’is remiasi šiaudiniais balsavi
mais, kuriuos kartas nuo karto praveda Gallup ir Harris 
firmos. Iš jų Morris daro išvadą, kad pavojus didelis. 
Rezultatai parodo, kad Wallace pasekėjų suranda ne
mažai net ir organizuotų

Gallup pravesti baisa 
tinėse valsai jose surenka 
valstijose 11 proc., vakar 
16 proc. demokratų.

“Kas mums rūpi,—sako Morris,—tai tas, kad Wall
ace surenka 17 proc. balsų organizuotų darbininkų šei
mose, 16 proc. neorganizi otų."

Padėtis tokia, kad tuo jau pradėjo susi 
didžiųjų darbo unijų vad 
šį fašistą ir rasistą balsu 
jų šeimos!? Pavojus, 
aplinkraštį arba kreipimą 
kuriame jie raginami sus: 
ace kandidatūrai.

Nors gerokai pavėluotas, bet šis unijų vadų žygis 
yra labai sveikas ir teisingas. Reikia organizuotus dar
bininkus politiniai apšvies

gelyje valstijų. Pirmiausia jis 
ar aštuoniose pietinėse valsti-

Kas keista ir pavojinga, tai

irą palaiko ir remia tik stam- 
si reakcininkai?

darbininkų gretose.
vimai parodo, kad Wallace pie- 

34 procentus baisuj rytinėse 
inėse 12 proc. Už jį balsuoja

v

rūpinti ir 
jvybė. Kaip gali būti, kad už 

loja organizuoti darbininkai ir 
Darbo unijos išleido ąpeciąlų 
si į organizuotus darbininkus, 
prasti ir atsukti nugarą Wall-

ti.

Ir vėl ClėyeĮąijdas!
ūsų didmiesčiui buvo baisi ir 
; žmonių kulkų nuskinti. De- 
už grotų kalėjime!

Liepos 23-oji šiani n 
pavojinga diena. Dešim| 
sėtkai sužeistų. Desėtkai

Atrodo, jog kartojasi 1967 metų vasario istorija, 
kada visoje eilėje didmiesčių nusiaubė kruvinos riau
šės. Ir stebėtis nereikia.
sikeitė. Visur pasiliko lūšnynai su skurdu. Kai kur jie 
dar padidėjo, pagilėjo, išsiplėtė. Per pastaruosius me
tus absoliutiškai nieko n 
nynus ir skurdą pašalinti 
čia stebėtis, kad tokiam 
ir kraujas pradėjo lietis

Tiesa, Clevelando biednuomenė, pirmoje vietoje juo
dieji žmonės, laimėjo didelę pergalę, neseniai išrinkdami 
Carl B. Stokes, savo rasės žmogų, miesto majoru. Bet 
ką jis gali padaryti mie;
skurdo klausimas yra visos šalies klausimas ii* galį būti 
išspręstas tiktai visos šalies mastu?

Tą klausimą spręsti
gresas ir federalinė vyriiusybė su Johnsonu priešakyje. 
Deja, ten nesimato nei n
mis Kongresas be diskusijų ir debatų dar pridėjo Viet
namo karui tęsti ir aštrinti daugiau kaip šešis bilijonus 
dolerių, o kovai su lūšnj 
nesurado nė sudilusio ni

Tai, kas atsitiko C 
lengvai gali pasikartoti 
Jau pranešta, kad “ant 
Detroito policijos. Tikimi sukilimų bei riaušių.

Juk pamatiniai niekas nepa-

^padaryta padėtį pakeisti, lūš-
. Visi tų žino ir mato. Tai ko

Clevelande užtvanka pralūžo 
gatvėse!?

sto ribose, kuomet lūšnynų ir

visos šalies mastu turėtų Kon-

oro, nei lėšų. Tik šiomis dieno-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

išsireiš- 
Lietuvos

mo gre- 
š. m. nr. 5 jfs mums 

is taip

nais miestuose ir juose skurdui 
kelio!
evelande liepos 23 dieną, labai 

beveik visuose didmiesčiuose.
sojų” pastatytos Pittsburgh© ir

“MYLĖTI KALNUS, 
TAI MYLĖTI 
GYVENIMĄ”

Taip apie kalnus 
kia įžymus jaunas
alpinistas Vytautą^ Narvi
las. Žurnalo “Jaun 
tos” 
paaiškina, kodėl
mano. Jis rašo:

Kalnai visada vili* 
nes. Savo didybe, savo grožiu, 
kliūtimis. Prieš kairus 
gus dažnai jautiesi menkas ir 
bejėgis. Bet žmonės, neboda
mi kliūčių, rizikuodami net 
gyvybe, kopia į kalius, nuga
li viršūnas. . . ę

Kiekvieną kaitą, kai vyksiu 
į juos, aš jausiuosi (taip prieš 
susitikimą ,su. gerais 
giais draugais, sen 
nematytais, 
viršūnėje palieki da 
vęs, kurią galvoji pasiimti ki
tą kartą. O dažniausiai to ki
to kaito nebūna — 
svajonėse.

Prisimenu, 
pirmąją savo 
nę kartu su 
riumi iš Maskvos, 
tą pačią viršūnę 
liktą kartą.

Pirmoji viršūnė! Ji sapnuo
jasi lygiai taip pat 
pirmas saulėlydis, 
kalnuose.

Kai manęs paklau; 
tu randi, užkopęs 
Koks tikslas užlipti 
nuo kalno”, aš neg 
nieko atsakyti, nes ^inau, kad 
nieko tenai .nerand 
naū, kad visko ten

Aš įsigyju naują draugą, kū- 
rį kasmet norisi 
bet gyvenimas bėga 
tai, kad pasirodai 
įgis prieš saYOę.norą 
gal. Laukia nąujos 
Daug naujų vįręūni 

, Pavydžiu tiems, 
nematė, kalnų. Jie 
matys. Pamatys pirmą kartą. 
O pamatyti kalnus 
tą, vadinasi, ipamąt 
sam gyvenimui.

Bet aš nepavyd 
kurie savo gyveninie nematys 
kalnų. Jie pasiliks apvogti. 
Jie patys save ąpv 

Viena mergaitė, 
kalnų, pasakė: “žmogus, pa
buvojęs kalnuose, negali būti 
bloga^ žmogus”. Tai šventa 
tiesa.

Mylėti kalnus — 
gyvenimą, turėti di< 
nę, siekti didingo ir gražaus. 
Ir kliūtys, kurios užstoja vir
šūnę, padeda įveikti gyveni
mo kliūtis. Kokios 
smulkios!

Mes niekada nesakome kal
nams: “Sudie!”

— Iki pasimatymo, kalnai! 
Laukite mūsų!

oja zmo-

zmo-

ir bran
tai seniai 

Ir kfekvienoje 
elytę sa-

jis lieka

kopėme įmes 
gyvenime viršū- 
senuku profeso-

J is, kopė į 
jau vienuo-

kaip ir 
sutiktas

šia: “Ką
i viršūnę ?
ir nulipti

kliu jiems

ii, nes ži- 
randu. ■ 1

aplankyti, 
taip ;grei- 
esąs bejė- 
grįžtū. at< 
virinės.

ų’
kurie. dar 
juos. ,pa-

pirmą kar
kti juos vi

žiu tiems

ogs.
grįžusi iš

tai mylėti 
dėlę svajo-

jos atrodo

Pensininkų atostogos
Kaitri vasaros saulė, i|nus 

floridiečius “paragino” 
ti atostogas, ir bemanant 
mes atsidūrėm puikiame 
Michigane su jo mėly iais 
ežerais. Gamta čia žavi 
visomis 
pakaitomis , tai yra p; 
riu, vasara, rudeniu, ir 
gilia žiema. Visiems 1 
patinka vasara, nors ' 
kam labai patinka ir nįduo 
su kelmučiais (grybais 
Jack Frost nubųčiuot 
ąžuolų ir klevų lapais, 

Kelionė iš Floridos į 
chiganą plačiais asfalto 
liais yra labai lengva, 
nuobodi, vaizdinga: kai 
ji apsilenkia miestus ir

im-

nga 
keturiomis rieto

ąva- 
vėl 

įbai 
taip

) ir 
ais

Mi

ne- 
*tais 
kej>

ta kelionę aukštumomis, o 
kartais be jokių pasisukimų 
tęsiasi lygumomis, prava
žiuoja derlingus laukus ir 
žalius—siūbuojančius m i š- 
kus.

Viskas šį metą puikiai at
rodo. Derlius didelis: kuku
rūzai laukuose tikrai ele
gantiški. Šiaurės valstijose 
kviečiai ir avižos valoma- 
kuliama su kombainais ir 
sunkvežimiais pristatoma į 
sandėlius: atliekama didelis 
darbas mechanizuotomis jė
gomis. 0 kur £os darbo ran
kos, kurios prie šių darbų 
buvo reikalingos ? “Ilsisi”. 
Negamina ir neturi teisės 
prie gaminių.

apgailestauja, kad iki šiol 
tie pasižymėję artistai mū
sų kolonijose dar nepasiro
dė. O jie čia labai laukia
mi, ir reikia tikėtis, kad ne
tolimoje ateityje turėsime 
progos juos pamatyti ir iš
girsti”.

Prie šio troškimo ir mes 
nuoširdžiausiai prisideda
me. Kaip gražu ir džiugu 
būtų, jeigu keletas Lietu
vos artistų galėtų čia atvy
kę palinksminti ir su 
tautiečiais Amerikoje 
meniškai susipažinti!

savo
as-

KAS YRA LAIMĖ IR 
KAIP JĄ PASIEKTI?

Tai iš tikrųjų labai įdo
mus klausimas. Vilniaus 
“Tiesoje” (liepos 18 d.) pa
duotos net trijų išmintingų 
skaitytojų nuomonės. Jos 
mums patinka. Norime, kad 
su jomis susipažintų ir mū
sų “Laisvės” skaitytojai.

J. Dumčius samprotauja 
apie laimę šitaip:

Kiekvienas savaip puoselė
ja laimės jausmą, savaip tos 
laimės siekia. Moksleivis jau
čiasi laimingas, kai mokytojas 
labai gerai įvertina parašytą 
rašomąjį darbą. Kitas laimę 
supranta atvirkščiai —jei mo
kytojas jo nepakvietė atsaki
nėti (o jis nebuvo paruošęs 
pamokos) arba nepastebėjo 
klaidos. Toks sakosi esąs lai
mingas, nes visada viskas ge
rai ir be didelių pastangų iš
eina. Ar tai iš tikrųjų laimė? 
Ne! Tal .apgaulinga laimes 
iliuzija. Juo toliau, tuo ši iliu
zija darosi ^aliąge^nė, nes ti
kroji ląiįnę nuo žmogaus tols
ta.’ . / . ,*
'Nemaža giiipe žmonių “lai- 

nię” rknda įh'ie stikliuko.’ Ddr 
kiti piniguošė, ! sukrauto 
turto - gausybėje. H Ne! Tai ir
gi nėra 'tikroji laimė. Juk iš 
tos tariamosios laimės visuo
menė neturį jokio gėrio, jokio 
džiaugsmo., j

Tikroji laimė — tai darbas, 
—« paprastas, nuoširdus, sąži
ningas, naudingas ne tik .sau, 
bet ir visuomenei. Ir žmogus, 
atliekąs darbą su ugnele, su 
ryžtu — šiandieną gerai, ryt 
— dar geriau, — tikrai jaučia 
esąs prie tikrosios laimės rū
mų slenksčio. Kurti, tobulin
ti, atrasti...,

O pensinįnkas L. Kviecin- 
skis apie laimę savaip gal
voja:

Laimė viena neegzistuoja, 
kaip žemėje negali būti gyvy
bės be saulės, taip 
negali būti laimės, 
išplaukia laimė.

Nusisekusią vyro
meilę dažnai vadiname šeimy
nine laime. Užtenka kuriam 
nors šeimos partneriui per
žengti šeimos dorovės normas 
ar užgesti meilei, ir šeimos 
laime dingsta. '

Bet yra platesnė meiles są
voka. Tai meilė Tėvynei, idė
jai, gamtai,' žmonijai. Svar
biausias ši6s meilės’bruožas 
yra nesavanaudiškumas. To
kia meile mylėdamas žmogus 
aukojasi kito labui. Jis dėl 
vyro ir moters meilės stokos 
nedarys nelaimingu savo part
nerio ar partnerės. Tokie 
žmonės su rašytoju Vaižgan
tu gali pasakyti: “Laimės ieš
kojau kitiems, o tapau laimin
gas pats.”

Tie žmonės, kurie neabejin
gi kitų žmonių vargams ir da
ro jiems 'gera, neieškodami 
naudos sau, patiria, laimę.

O S. Dešinys apie laimę 
sako:

Visi nori būti laimingi. Bet 
ne visi vienodai supranta lai
mę. Vienas jaučiasi laimin
gas, gavęs išgerti, Kitas pra
deda girtuokliauti, patyrę^ sesnį rytojų tik paž,adais ir 
skriaudą, matydamas neteisy- pasilieka.

bę, laikydamas save nelaimin
gu. Tinginiai dažnai būna pa
vydūs. Jie jaučiasi laimingi, 
jei mato, kad kitą apvogė. 
Bet nepamąsto, kiek reikėjo 
darbo vertingam daiktui įgyti. 
Reta tokių žmonių, kurie sa
kytų: “Visas mano gyveni
mas laimingas.” Laimė žmo
gaus gyvenime, kaip pavasa
ris, — ateina ir vėl praeina. 
Tėvai aučiasi laimingi, kai jų 
vaikai gražiai gyvena, yra ki
tų gerbiami. Yra žmonių, ku
rie jaučiasi laimingi, jei pa
daro žmogui gera, padeda ne
laimėje. Garbėtroškos paten
kinti, gavę apdovanojimus. 
Dėl to sunku atsakyti į klau
simą, kas yra laimė taip, kad 
visi būtų tuo atsakymu pa
tenkinti.

Nebuvo ir dar nėra pasau
ly tokios santvarkos, kuri vi
sus galėtų padaryti laimingus. 
Gera santvarka laimingus ga
lės padaryti didžiausią dalį 
gyventojų. Komunizmas — ge
riausia santvarka, ir tik ją 
įgyvendinus, didžiausias žmo
nių procentas pajus laimę.

Kiekvieno samprotavime 
yra daug gražios tiesos. 
Ypač daugelis mūsų seno
sios kartos žmonių kartais 
pamirštame, kaip laimingi 
mes esame, kad dar mūsų 
gyvenimo saulė tebėra ne
nusileidus ir kad. dar pa
jėgiame aktyviškai daly
vauti mūsų garbingame pa
žangiajame judėjime.

NĖRA REIKALO 
IŠSIGĄSTI IR 
NUSIMINTI

Geležinkelininkų organas 
“Labor” prielankiai komen
tuoja pasisakymus Wilbur 
Cohen, naujai paskirto fe
deralinio ■ Sveikatos,1 Ap
švietos ir Gerovės sekreto
riaus. Mr. Cohen nesutin
ka su tais, kurie šių dienų 
įvykiuose • Amerikoje mato 
tik beviltę ir desperaciją. 
Viešai ir aštriai reiškiami 
nekantrybė ir nepasitenki
nimas esą sveiki reiškiniai.

Iš savo pusės jis pasižada 
kovoti ir darbuotis, kad iš
auštų ta diena, kada “kiek
vienas amerikietis turėtų 
gerą sveikatą, apšvietą ir 
pajamas, kurios leistų jam 
be jokios diskriminacijos 
laisvai pasirinkti gyvenimo

be meiles
Iš meiles

ir moters

NAUJOS KNYGOS

Ką daryti su žmonių papročiais 
ir tradicijomis? y

Ar visa tai turėtų būii 
šluojama laukan?

x Nėra šluojama šiandien 
Lietuvoje, ir autorė nepa
taria tai visa šluoti. Kai 
kurie pramoginiai vestuvių 
momentai yra panaudojami 
ir gali būti panaudoti, tik 
svarbu, “kad tiek dainos, 
tiek pokštai būtų priimtini , 
tiek etikos, tiek estetikos 
požiūriu.” Svarbu, kad pri
silaikant liaudies sukurtųjų 
tradicijų visumos, gali būti 
ir turi būti įnešami nauji 
elementai, šią tradicinę vi
sumą papildant ir praturti
nant.”

Taip, matyt, šiandien Lie
tuvoje ir daroma. Aišku, 
kad šliūbo ėmimas pas ku
nigą išeina iš mados. ui- 
tenka civilinių sutuoktu
vių. įeina į madą ir ri
šimas sidabrinių ir auksi
nių vestuvių. Tai irgi labai 
puiku, ir autorė joms karš
tai pritaria.

Kaip su “krikštynomis'’ 
arba, kaip dabar vadina, 
“vardynų,” kai naujagi
miam suoteikiamas var
das? Irgi įvykis su daugy
be įvairių tradicijų ir pa
pročių. Tiesa, kūdikio ve
žimas pas kunigą pakrikšti- 
jimui išeina iš mados, už
tenka užregistravimo met
rikacijos biure, bet negali
ma tik tuo ir pasitenkinti. 
Gerai, puiku, graži pramo
ga su vaišėmis.

Kai kurie “krikštynų vai
šių momentai,” pasak Vyš
niauskaitės, *t‘uri aiškų pra
moginį pobūdį ir galėtų 'bū
ti panaudoti ir šiandieni
nių vardynų vaišių paįvar- 
dninhii^ Tokids^aišės Vra 
ruotižftaos CM biure wba 
Kultūros namuose.-

Knygoje “Lietuvių šei- 
• mos tradicijos” nemažai vie
tos pašvęsta apibūdinimui 
laidotuvių, su kuriomis 
taip pat siejasi labai daug 
papročių, prietarų ir tradi
cijų. Teisingai autorė sa
ko: “Laidotuvių papročiai 
seni kaip sena visuomenės 
istorija. Jau pirmykštis 
žmogus ieškojo būdų, kaip 

(Pabaiga 4-me psl.)

IR MES PRISIDEDAME
Korespondencijqje iš Mon- 

trealio apie buy 
vos menininkų 
tūpusioje “Vieny 
tome:

isį Lietu- 
koncertą, 

beje” skai-

“Kalbama, ka,d rugsėjo, 
atvyks ki

ta grupe artistu iš Lietu
vos, kurie duos eilę koncer
tų ir Kanadoje viešes kiek 
ilgiau. Kol kas numatomų 
koncertų datos dar nežino
mos.

Lietuviai Amerikoje labai

mėn. į Montrealį

Atostogų laiki t šiau r ė j e 
aplankiau daug mūsų pažį
stamų. Ar daug? Ne, jau 
tik trečia dalis 
nesnės kartos iš 
rikoje yra šen ten suranda
ma. Daug, labai daug jų jau 
kur nors kalnelyje. . .

mūsų se- 
eivių Ame-

Dzūkelis

Savaitraštis “Labor” nuo 
savęs sako.:

“Mums džiugu paremti 
šią Wilbur Coheno vaiz
duotę, šias viltis ir šį pasi
tikėjimą ateitimi. Mes ma
nome, kad visi geros valios 
žmonės turi darbuotis ir 
kovoti už geresnę, gražes
nę, saugesnę ir inspiruotes- 
nę Ameriką”.

Ir kas gi tokios Amerikos 
nenorėtų? Deja, jai kelią 
užstojus yra neteisinga 
santvarka, kurioje gali 
klestėti ir klesti milijonams 
žmonių skurdas ir neviltė. 
Mr. Wilburn Cohen, būda
mas svarbios federalinės 
įstaigos vadas, gali šiek tiek 
prisidėti 4 prie švi e s e s n ė s 
Amerikoj pasiekimo, bet jis 
turi žinoti, kad gerų norų 
ir pažadų neužtenka. Šian
dien milijonus ir milijonus 
dolerių suėda Vietnamo ka
ras, o pinigų nėra liaudies 
sveikatos ir apšvietus pakė
limui, Bėt ponas Sveikatos, 
Apšvietos ir Gerovės De
partamento sekretorius apie 
tai neprisimena, Jis remia 
prez. Johnsono politiką ir 
karą. Vadinasi, jo pažadai 
darbuotis ir kovoti už švie-

Mano rankas pasiekė la
bai įdomi Lietuvoje išleista ; 
knyga “Lietuvių šeimos tra
dicijos.” Jos autorė yra A. 
Vyšniauskaitė. Knygą per
skaičiau neišleidęs iš rankų. :

Aišku, kad šioje knygoje ' 
kalbama apie papročius ir 
tradicijas Lietuvoje. Ten i 
šis klausimas yra aktualus.

Ar galima visus papro
čius ir tradicijas palikti po 
senovei? Ar yra tokių tra- 1 
dicijų, kurias tik reikią 
šiek tiek pakeisti, modifi
kuoti, patobulinti ir palik
ti kasdieniniame gvenime? 
Arba, kadangi daugybė tų 
papročių tremti prietarais 
ir religiniais pamatais, tai 
gal visi jie turėtų būti 
šluojami laukan? Kas šian
dien daroma ir ko siekiama 
šiuo klausimu Lietuvoje?

Į visus šiuos ir kitus klau
simus randame atsakymą 
Vyšniauskaitės knygoje.

Autorė “Įžangoje” paaiš
kina, kodėl ji ėmėsi šio dar
bo. “Susidari u s i o s socia
listinės buities pagrindu 
išplėstinės komunizmo sta
tybos laikotarpiu for
muojasi naujos komunis
tinės buities formos.” 
sako A. Vyšniauskaitė. 
“Pastaraisiais metais socia
listinės bereliginės buities 
formų plėtimosi procesas 
mūsų šalyje įgavo didžiulį 
užmojį. Ypač ryškiai jis 
pasireiškia šventinės bui
ties, tiek visuomeninės, tiek 
šeimos, srityje. Šalia tradi
cinėmis tapusių visaliaudi
nių tarybinių - revoliucinių 
švenčių 1 paplito Derliaus, 
Dainų, ’ Pavasario, <1 Žiemęs 
ir kitos šventės.” ' 1 -

Toliau ji dėsto:
“Liaudies tradicijose yra 

nemaža tokių papročių, ku
rie savo šaknimis siekia 
pirmykštės bendru ome n ė s' 
laikus, yra kilę iš to meto 
žmonių bejėgiškumo prieš 
gamtos jė.gas ir atspindi 
pirmykštės religijos for
mas. Klasinės visuomenės 
gyvenimo sąlygomis liau
dies papročiams ryškų 
antspaudą uždėjo krikščio
niška pasaulėžiūra.

Nagrinėjant liaudies 
tradicijų esmę, būtina 
užčiuopti jų šaknis, kada ir 
kaip tos tradicijos yra su
siformavusios, atrinkti jų 
įvairioms formacijoms bū
dingus antsluoksnius ir vi
sa tai kritiškai pervertinti.

Kyla klausimas, kaip 
šiandien elgtis su šiuo pra
eities palikimu: priimti jį 
ar atmesti ir kurti visiškai 
naujas tarybines tradicijas, 
remiantis vien šiuolaikiniu 
patyrimu.”

Na, ir autorė paima nag
rinėti tokius gyvenime įvy
kius, kaip vestuvės, “krikš
tynos,” varduvės, laidotu
vės ir kt. Ypač apsčiai vie
tos knygoje paskirta vestu
vėms. Ir kokių jų nebū
davo senaisiais laikais Lie
tuvoje! Kiekvienas mūsų užėmė trečiąją vietą 22-14 
senosios kartos žmonių ne metų smuikininkų tarpe, 
vieną jų dar prisimename. Beje, jai teko atlaikyti di- 
Dabar apie jas skaitau ir ’
negaliu tverti juoku. Apie 
jaunuolių meilę niekam nė. 
į galvą neateidavę, Jos pa
sega ir kraitis, jo ūkis, 
tvartai ir gyvuliai — visas 
sutuoktuvėms pagrindai O 
jau tų derybų ir ceremoni
jų, o jau tas vaidmuo pirš
lio ir svotų! Pačių vestu
vių eiga: kiek .apeigų, kiek 
pokštų, kiek dainų!

Visi trys—laureatai
Džiugi naujiena gauta iš 

U s t i nad Orlici miesto 
(ČSR), kur pasibaigė de
šimtasis Jaroslavo Kociano 
tarptautinis vaikų smuiki
ninkų ir violončelistų k<R* 
kursasa. Visi trys Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno^no- 
kyklos mokiniai, kurie daly
vavo šiose populiariose kū
rybinėse varžybose, tapo 
konkurso laureatais.

Ramutė Kalnėnaitė užė
mė pirmąją vietą violence^ 
listų grupėje, kurioje daly
vavo vaikai iki 12 metų. Al
girdas Paukštė tapo ant
ruoju mažiausių smuikinin
kų (iki 10 metų) tarpe, o 
vyriausioji iš vilniečių >— 
Eugenija Miklaševskaja (ji 
mokosi penktoje klasėje)

džiausią konkurenciją, 
nes būtent šioje grupėje 
susirinko daugiausia var
žovų — net 2L

Iš viso šių metų J, Kocia
no tarptautiniame konkur
se — kįdp desimtasis jubi
liejinis jis vyko ypač iškįk 
mingai — dalyvavo beveik 
90 talentingų vaikų iš įvai
rių Europos šalių.
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O. KAPSĖ

I NAUJĄ GYVENIMĄ
(Tąsa)

* —Šiandien valdybos posėdyje turime 
apsvarstyti tik vieną klausimąf 
•Viršelio, sūnaus Jono, parei 
sklypo paskyrimo naujoje kolūkio gy
venvietėje ir dėl paramos suteikimo me
džiagomis ir pinigais gyvenamam na
mui pasistatyti, — tokią dienotvarkę ir 
jos turinį paskelbė kolūkio 
kas.—Kas norėtų dėl šio pasisakyti?

Brigadininkas Vaišnora pakėlė ran
ką ir po pirmininko “prašom 

—Viršelį aš jau seniai paž 
sa, jis už mane desėtku meto 
tai, žinoma, ir gyvenimo dapgiau ma
tęs nei aš. Jeigu jis lig šiole 
davo darbadienių minimumo 
samagoną — ne vien jis kaltas. Patys 
žinote, kiek bėdų turėjo, o a 
pinomės, sirgome jo nelaimeJnis? 
sirinkimuose pakritikuodavon 
davome, pasijuokdavome net 
įonės samagono prisigėrę. Teisybė, vy
rai, ar ne?
yPirmos ir antros brigados l 

kai panarino galvas, o sandėlininkas ne
žymiai paraudo.

—O jeigu jis dabar po tekių,—tęsė 
savo kalbą brigadininkas Vaišnora,—dar 
pajėgia atsistoti ant kojų ir 
darbą ateina pirmutinis,—ko daugiau iš 
jo norėti. Aš siūlau Viršelic 
patenkinti.

—Kas prieš?,— paklausė dairydama
sis į šalis pirmininkas.

—Priimti, priimti į gyvenvietę! 
—Tegul statosi, tegul.
—Atiduoti tas plytas, kur 

karvydžių.
—Tuos rąstus ir lentas, kui| prie san

dėlio.
—Atidirbs vyras.
Ir taip Domo Viršelio naud 

beveik visi valdybos nariai.
Už savaitės į gyvenvietę atvyko sta

tybininkų brigada ir pradėjo naujai ap
matuotame sklype kasti pamatams grio
vius, o~baigiant valyti vasarojų namas 
galindo po stogu.

^Laimingas miegojo^ Domas naujoje 
pastogėje. Tuojau buvo ‘įstiklinti langai 
ir dabar Viršelio namas pliko; e gygven- 
vietėje atrodė, kaip išdidus vasarotojas 
pliaže su juodais akiniais, kurie pava
kary virsdavo saulės veidročžiu, ir, iš 
tolo žiūrint, rodėsi, kad iš namo vidaus 
pro langus veržiasi liepsnos liežuviai.

Šio naujakurio gyvenimas 
nepanašus į aną senoje sodyboje. Tie
sa, jis, kaip ir anksčiau, pats 
skalbėsi baltinius, bet čia taip 
su, kvepia eglių sakais, ir je 
retų su kuo kalbėtis, jo balsas erdvioje 
pirkioje būtų labai garsus : 
kaip miške.

Vieną sekmadienį jo geriausioji pus
seserė atgabeno gyvenimo pradžiai porą 
vištelių ir gaidį.
. —Bus tau gyvas laikrodi 
dienos trumpėja, — juokauja 
gaidžio kojas pusseserė.

—Tai tu manai, kad aš lai' 
turėsiu, — įsižeidęs atsikerta 
Kai tik gausiu už darbadienius, pamaty
si .Lokį budilnyką nusipirksi 
biras, kaip bažnyčioje.

Buvo panūdęs Domas Vir 
kasti, tačiau melžėjos kalba, 
metais gyvenvietę elektrifikuosią, o ki 
tąmet ir vandentiekį įvesią. 
noma, kalbomis ir Viršelis 
laukė visuotino kolūkiečių s 
Ten ir sužinos, kas nežinoma), išgirs, ko 
negirdėjęs.

—Vandens pirkti nereikia, 
širdis geidžia, — pasiūlė a 
kaimynas Gražys.

Baigiantis bulviakasiui, 
takus išklojo savo rausvai geltonais la- 
paisA Domas pradėjo kasti va: i 
duobes; o, kai obelys nusipi 
paskutinius obuolius bei lapu ;, bet ir jų 
nuvargusios per vasarą šakos atsitiesė 
žiemos poilsiui, — Viršelis, grįžęs iš 
cukrinių runkelių lauko, užsidegdavo 
liktamą ir eidavo į savo senąjį sodą 
kasti vyšnaičių, slyvaičių ir net gerokai 
paaugusių obelaičių. Medeliui parsinešė. 
Pora sekmadienių — ir soda; jau užso
dintas.
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rinkimą, vorelėmis traukė kolūkiečiai.
Kolūkio pirmininkas Pupkus, atidaręs 

susirinkimą ir pakvietęs prie stalo už
imti prezidiumo vietas garbinguos: 
kolūkiečius—darbo pirmūnus, pasida 
į šalis, lyg ko ieškodamas, paskui,
tiesęs kaklą, tėvišku žvilgsniu glostyda
mas kolūkiečių galvas, prabilo:

—Prašyčiau dar čia prie stalo atsisė 
ir mūsų “jauniausią” kolūkietį Dorpą 
Viršelį. Sakau jauniausią, nes jamen 
gijos ir darbštumo, kurį jis šiais met 
parodė, gali pavydėti bet kuris mūsų 
kolūkio žaliukas. \

Domas sėdėjo paskutinėje eilėje ir, 
girdęs tokius pagyrus, užraudo, nul 
do galvą, glamžė kepurę ir nesijudi 
iš vietos. Daugelis susirinkusiųjų p 
dėjo sukti galvas jo pusėn, o arčiaus]: 
sėdintieji ragino:

—Eik, Domai, eik!
—Judinkis, Viršeli, judinkis!
—Stok mikliai. Ką čia laiką gaiši
—Prašom, prašom,— kvietė pirmin 

kas.
Domas sunkiai pakilo, susiglostė plau

kus, retais, bet drąsiais žingsniais n 
jo prie stalo ir labai nudžiugo suradęs 
pirmininko užnugary, ant suolo, laisvą 
vietelę, kur sėdėjo ketvirtos brigados 
šėrikas Liaukus ir pora melžėjų. Prie 
ir atsisėdo.

Prasidėjo pirmininko ataskaitinė k 
ba.

— ...Šiais metais mūsų darbadiepis 
turi būti žymiai svaresnis, nes didėja 
kolūkio pajamoms turi kilti ir kolūkic 
materialinė gerovė. Svarbiausios sta 
bos mūsų kolūkyje, galima sakyti, j 
baigtos. Belieka šiems metams trys pa
grindiniai uždaviniai: pasistatyti pirtį, 
ligi Gegužės pirmosios elektrifikuoti gy
venvietę, o ligi metų pabaigos gyvenv 
tėję įvesti vandentiekį.

Pasigirdo plojimai.
—O kaip bus su senomis sodybom
—Ar jau mus užmiršote?,—pasigirdo 

balsai iš vietų.
—Pasekite Viršelio pavyzdžiu,—trr 

pai atsakė pirmininkas.—Na, kurie 
čiau gyvena ir trobos dar pakenčia
mos — elektrą, gal būt, įvesime, bet 
vandentiekį... Keltis visvien reikės.

Salėje pasigirdo murmėjimai. Ba 
paprašė sena kolūkietė Budzienė.

—Mes tai jau neisim į ūlyčią. Tro 
žinoma, galime persivežti, bet sodelis, 
daržas... Jau geriau be tų alek 
nei toje gyvenvietėje ant pliko lai 
kaip ant skaurados kepti. Nei krū 
nei medelio, nei jokio pavėsio.

—Viršeli, papasakok, kaip tu įsikūrei 
naujoje gyvenvietėje, — kreipėsi pirmi
ninkas i Domą.

Viršelis nerangiai atsistojo ir n 
griebė kėdės atramos. Niekada jam 
ra teke susirinkimuose “prakalbas” 
kyti. Dėl to galvą nuleidęs trumpai 
drožė:

—Kaip aš sodą persinešiau, taip gali 
ir kiti. Vaisių dar šia vasarą nebus, 
jau žaliuos. O daržus pasidarysiu 
čia.

Tokio akivaizdaus fakto niekas 
drįso neigti. Visus susirinkusius ; 
lietė susimąstymo minutė.

Po susirinkimo kolūkiečiai, susibūrę 
grupelėmis, ilgai diskutavo tarp savęs, 
kas eis, kas neis į gyvenvietę. Kiekvie
nas energingai rausėsi savo smegenyse, 
ieškodamas pačių stipriausių argurr 
tų, kuriais galėtų įtikinti savo pri 
jį nugalėti ir patraukti savo pusėn.

Kovo mėnesio saulės spinduliai per 
ilgėjančią dieną visas kerteles iš' 
džioja Domo namelyje. Jis pats atitr 
damas nuo kolūkinių darbų — akselio 
piovimo, mėšlo vežimo — iš peties 
lanuoja kambario sienas, 
įsitraukia į darbą, kad užmiršta 
savo gyvulėlius. Atsimena juos tik dida, 
kai ima kudakuoti vištos neramiai be- 
sidairydamos pro saulės įkaitintą tvarto 
langelį arba išgirsta alkanų paršelių 
žviegimą.

—Ech, nusibodo,—mesdamas plaktuką 
ir paspirdamas iš po kojų balanas, 
stena Domas.

Tačiau kas nusibodo — neaišku: 
lanų kalimas, kasdieninė namų ruošd ar 
iš viso gyvenimas.

Nepatenkintas, bardamas paršelius ir 
vištas, numeta kokį pusviedrį ėdalo, kam 
grūdų saują ar karvei glėbelį šieno.
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Ant pastarosios nepyksta. Net paglosto 
ją už kantrumą.

Grįžęs į trobą atsidarė stalo stalčiuką, 
atsipiovė storą, kaip galima apžioti pirk
tos duonos riekę, gabalą virtų lašinių ir, 
viską sugriebęs į kairę saują, atsikando 
didžiulį kąsnį.

Dešine ranka paplovė kibirą ir nuėjo 
melžti karvės. Atnešęs kibirą su pienu 
taip trinktelėjo ant suolo, kad pastarasis 
vos per kraštus neiššoko. Šiek tiek ap
siplovė rankas, nusišluostė suodinu 
skuduru ir užsivilkęs skrandiniu išėjo 
pas šiekštą.

Po trumpos ir aiškios šnekos buvo 
susitarta ateinantį šeštadienį vykti pas 
Verutę piršlyboms.

(Bus daugiau)

PRIEŠAUŠRIO AKIMIRKA
Į dieną jau veriasi durys.
Į dieną—keliai ir kalnai.
Ir medžiai tarytum skulptūros 
Rūkų priešaušriniam švine.

Ką imt su savim, ką palikti, 
Ką rytdienai dar patausot...
Po lygiai mums duota, po lygiai 
Kelių, ir dienų, ir šviesos.

Ir gera žolėj pastovėti.
Kaip stovi sode aviliai. '
Paskui pasinerti į vėją,
Į laiką ir darbą giliai...

Pajusti
Karšta
J dieną 
Į dieną

Serga senasis pasaulis - 
serga mūsų Amerika

Prieš 50 metų amerikie
tis rašytojas JohnasReedas 
parašė knygą “Dešimts die
nų, kurios sukrėtė pasaulį.” 
Reedas vertino Rusijos re
voliucijos poveikį į kapita
listines pasaulio valstybes. 
Prieš socialistinę Rusijos 
revoliuciją kapitalistai or
ganizavo militarinę inter
venciją. Bet revoliucija lai
mėjo. Dabartinis pasaulio 
krizis irgi susijęs su Viet
namo socialistine revoliu
cija. Kas gi vyksta Vietna
me? Pietinio ir Šiaurinio 
Vietnamo socialistinės jė
gos kovoja už savo žmonių 
ir šalies laisvę, nepriklau
somybę. prieš Amerikos im
perialistinę intervenciją.

Jei mes stebėjome dabar
tinius studentų sukilimus, 
darbininkų streikus Pran
cūzijoje, Italijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Lotynų Ameri
koje ar Amerikos biednuo
menės demonstracijas Wa
shingtone, tai ir juose iški
lo Vietnamo ką^as. Pasau
liniu maštabu suskamba šūr 
kiai: “Lauk, Amerikos im
perialistai is Vietnamo, ir 
kitų kraštų.” Kovingi stu
dentų ir darbininkų sąjū
džiai rodo. kad senoji san
tvarka reikalinga operaci
jos.

Sugedimo pavyzdys
Sakysime, jei viskas gera 

ir sveika santvarkoje, tai 
kodėl joje kyla riaušės, 
streikai, namų padegimai, 
destrukcija, civilių teisių 
kova, politinės žmonių žu
dynės? Juk santvarkos su
gedimą rodo ir dabartinės 
prezidento John Kennedžio, 
Dr. Martin Luther Kingo, 
senatoriaus Roberto Kenne
džio ir pirmesniujų kovoto
jų žudynės. O šios ir pir
mesnės žudynės yra iš
spręstos ir auklėtos dabar
tinėje kapitalizmo santvar
ko i e.

Komercinė spauda ir 
“mokyti” dabartinės san
tvarkos apologetikai bando 
numenkinti birželyje įvy
kusią istorinę biednuome
nės demonstraciją Wa
shingtone. Ši demonstracija 
nebuvo spontaniška eks
plozija, kaip kad pereitos nesinrausę, 
vasaros riaušės. Biednuo
menės eisena buvo raciona
liai planuota ir organizuo
ta. Kunigas Martin Lu
ther Kingas buvo jos vy
riausiu iniciatorium, ne
baigta jo darbą vadovavo 
Ralph Abernathv ir kiti — 
kunigai ir svietiškiai, neg
rai ir baltieji. Apie 100,000 

( biednuomenės atstovu susi
rinko nrie Amerikos laisvės 
simbolio, irgi žuvusio ko
voje už vergijos pašalini
mą, — prezidento Abraho- 
mo Limkiolno paminklo. De
monstracija dram a t i š k a i 
parodė, kad Amerikoje kles-

kadti skurdas, nedarbas, 
milijonai metinų ir vaikų ba
dauja. Demonstrantai griež
tai reikalavo, kad valdžia, 
Kongresas turtingoje Ame
rikoje skurdą pašalintų. Jų 
reikalavimai buvo logiški ir 
teisingi — alkaniems duo
nos, darbo, tinkamo atlygi
nimo, žmoniškų gyvenvie
čių.

“Prisikėlimo miestas”
Kunigas Abernathy John- 

soho administracijai sakė: 
“Jūs ‘didingos draugijos’ 
pažadus sudeginote į pele
nus napalmo bombomis 
Vietname.” Washingtono 
valdžiai, kurioje nėra nei 
vieno biednuomenės atsto
vo, kuri “nemato,” kaip gy
vena getų lūšnose varguo
liai, buvo sukurtas ir paro
dytas gyvas skurdo vaiz
das — “Prisikėlimo mies
tas.” Tas “miestas” puoš
niame Washingtone drama
tizavo istorine Amerikos 
gėdą (skurdą)). Vietiniai 
ponai ir užsienio atstovai 
matė skurde gyvenančius 
Amerikos žmones, kuriuos 
valdančioji klasė nori pa
slėpti.

“Prisikėlimo miestas” pa
rodė, kad dabartinėje Ame
rikoje gyvena ir tokie žmo
nės, anie kuriuos kadaise 
rašė Maksimas Gorkis dra
moje “Ant dugno” (“Dug
ne”). Tik Gorkio žmonės 
gyveno caristinėje Rusijoje, 
o šie — Amerikoje.

Iškelta ir įrodyta klasinė 
šalyje nelygybė. Biednuo
menės vadovai Abernathy 
sakė, kad Mississinpio vals- 
tios senatoriui Eastlandui 
valdžia 1967 metais kas mė- 
nesis išmokėjo po $13,161 
tik todėl, kad tas ponas sa
vo plantacijoje nešėjo ir 
neauP'ino maisto produktų. 
O alkani tos valstijos be
darbių negru vaikai gavo 
tik po $9 mėnesiui.

Turčiams nepatiko
Turtingąją klase labai 

erzino biednųjų “miesto” 
piliečiai ir sava, nekulturin- 
o-a elgsena. Jie sakė, žiūrė
kite, tie iš “prisikėlimo 
miesto” žmonės apdriskę, 

apsirenge ne
švariomis drapanomis, su 
nurvinais batais veržėsi i 
Washingtono puošnias val
gyklas. gertuves ir viešbu
čius. kur renkasi tik nonai 
ir ponios. Tokia biednuiu 
“kultūra” dariusi gėda 
ištaigu savininkams ir jų 
svečiams.

Nėra reikalo teisinti tu 
žmonių rupia elgsena. Bet 
ir tie darbiniai apvilkalai, 
ir tie purvini batai de
monstravo fakta. kad Ame
rikoje yra skurdo, kad rei
kia ką nors daryti jo pa
šalinimui. Juk ir tie “ne
kultūringi” žmonės yra tik
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gyvenimo tūrį, 
širdimi ir delnais, 
jau veriasi durys.
— keliai ir kalnai...

Kęstutis Astrauskas

ras Amerikos kūnas ir 
kraujas. Jie gimdyti ir au
ginti turtingoje Amerikoje. 
Tai ir ta gėda yra produk
tas dabartinės sergančios 
kapitalistinės santvarkos.

Kova eis toliau
Žinoma, biednuo menės 

miestą” policija ir armija iš
draskė. Daug jo gyventojų 
areštavo, sugrūdo į kalėji
mus. Patį biednuomenės 
vadovą Abernathį nubaudė. 
Tai ir vėl reikia sakyti, kad 
biednuomenės kova nebaig-j 
ta. ji eis toliau. Pati vyriau
sybė, jos palaikoma san
tvarka sudaro kovai pa- 

. grindą.
Washingtono demonstra

cija buvo ne tik juodųjų 
žmonių. Dalyvavo daug or
ganizuotų baltųjų darbinin
kų—unijistų, profesionalų. 
Su. pažadais pasirodė ir 
kandidatai, siekianti JAV 
prezidento vietos. Tad ir ši 
biednuomenės demonstraci
ja Washingtone ir politi
nės žudynės, kelia klausi
mą: Kas daryti amerikinės 
ligos pašalinimui?

Atsakymų yra daug. Su
skato inteligentija, kalba 
univ e r s i t e t ų profesoriai, 
gydytojai, kad surasti ser
gančios Amerikos diagnozę. 
Deja, ligą surasti jie gali, 
bet ją išgydyti — ne. Jie 
patys yra sergančio “lais
vojo pasaulio” dalis. Pa
vyzdžiui, Harvardo univer
siteto profesorius Dr. Sey
mour Lapsėtas surado, kad 
“pietiniai baltieji atvirai 
priešingi JAV Aukščiau
siojo Teismo integracijos 
įstatymui.” Bet kai neg
rai civilinėmis eisenomis, 
sėdėiimo streikais, demons
tracijomis reikalauja inte
gracijos įstatymą įvykinti, 
tai profesorius suranda kal
tais ne įstatymo laužytojus 
baltuosius rasistus, bet tuos, 
kurie kovoja už įstatymo 
įvykinimą.

Jie negali suprasti
Profesorius Fred Indau 

pasakoja, kad politiniai va
dai “sukelia neapykantą 
klasės prieš klasę.” Vadi
nasi, šis profesorius negali 
suprasti, kad klasinė visuo
menė yra pagrindas kapita
listinės santvarkos. Klasi
nę “neapykantą” nereikia 
sukelti ar surasti — ji yra. 
Pašalinimui klasinės ko
vos — reikia pašalinti kla
sinę santvarką. Tokie pro
fesoriai nežino, kad klasinė 
santvarka žemina ir jų in* 
telektualinį lygį.

Sociologijos profeso r i u s 
Dr. M. E. Goodman žino, 

kad Amerikoje yra “pri
brendę sąlygos smurtu iš
spręsti problemas.” Good
man teigia: “Smurtą mes 
naudojome ir dabar naudo
jame Vietname.” Tai tiesa. 
Sakoma, kad ginklai daro
mi šalies gynimui, bet jie 
naudojami užpuolimui. Juk 
ir Vietname Amerikos in-

tervenciją karo “vanagai” 
vadina “apsigynimo karu.” 
Bet kaip tą smurtą paša
linti — ir sociologijos pro
fesorius nežino.

Istorikai “pamiršo”
“N. S. News & World Re

port” žurnalo apklausinėtų 
autoritetų tarpe yra ir is
torikų. Bet nei vienas isto
rijos “autoritetas” nepri
minė 1866 metų JAV Kon
greso priimtą įstatymą, ku
ris įgalino juodus (negrus) 
žmones naudotis visomis ci- 
vilėmis teisėmis, kuriomis 
naudojasi baltieji piliečiai. 
Kodėl per šimtą metų tas 
įstatymas nebuvo įvykin
tas, — tie istorikai nepa
sako. Argi tie profesoriai 
nežino, kad per šimtą metų 
civilių teisių paneigimas 
juodosios spalvos žmonėms 
ir yra pagrindinė priežas
tis: dabartinių riaušių, skur
do ir biednuomenės de- 
mostracijų?

Reališkiau Amerikos tra
gišką tarmalienę komentuo
ja užsienio spauda. Toron
to “Daily Star” mato seka
mai: “Yra faktas, kad JAV 

į susikūrė psichologinį kli- 
I matą smurtui.” Laikraštis 
teisingai pastebi: “Jei bile 
kur, nekomunistiniame pa
saulyje numatoma revoliu
cija bus priešinga JAV in
teresams, tai galime tikė
ti, kad ji bus nuslopinta 
Amerikos ginklais, nepai
sant kaip to krašto žmonės 
revolucijos norėtų ir ji bū
tų jiems reikalinga.” Tad 
laikraštis pastebi, kad “yra 
klaidinga bile valdžiai, taip- ' 
gi ir Kanados, traktuoti 
JAV kaip normaliai ir men
taliniai sveiką šalį.”

Tarybų Sąjungos spau
da visuomet teisingai ko
mentuoja Amerikos politi
ką ir prievartavimą Viet- • 
name. Bet net ir Japonijos 
spauda, komentuodama da
bartinius įvykius, pastebi, 
kad Amerika nėra kvalifi
kuota vadovauti pasauliui. 
Galime dar pridėti, kad mū
sų Amerika tik grįžusi su 
visomis militarinėmis jėgo
mis iš Vietnamo ir kitų 
kraštų, dar galėtų pagerin
ti naminę padėti ir pašalin
ti skurdą savo šalyje.

V. Bovinas

Sintetinis pluoštas
Viena Anglijos firma pa

gamino nauja sintetinį pluo
štą “heterofila,” kuris,kaip 
manoma, per dešimt metų 
užims vyraujančią vietą 
tekstilės pramonėje. Iš šio 
pluošto be audimo ir triko- 
t a ž o staklių, sunaudojant 
labai maža darbo sąnaudų, 
galima pagaminti p i gi u s 
audinius.

Tyrinėtojai, praleidę per 
filteres dvieju rūšių dervas 
—• dažytą ir bespalvę,—ga
vo “pluoštą pluošte”. Tokio 
pluošto plėvelės lydimosi 
temperatūra žemęsnė, negu 
šerdies lydimosi temperatū
ra.

Šio pluošto, panašaus į 
medvilnės vatą, masę pa
kaitinus iki temperatūros, 
užimanhčios' tarpinį tašką 
tarp plėvelės ir šerdies lydi
mosi temperatūrų, išsilydi- 
no. tik plėvelė.

Atšaldant atsiranda stip
rus fizinis ryšys tarp šildy
tų ir atšaldytų pluoštų. To
kiu būdu, paprasti kaitini
mo ir atšaldymo procesai 
pakeičia audimo ar trikota
žo gamybos, procesus.
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Kas, kada įkūrė Vilnių?
bendruomeninės santvarkos 
laikais buvo ir keliaujančių 
pirklių. Tačiau nebuvo at- 
atskirų amatininkų ir pirk
lių gyvenviečių. Atsiran
dant tokioms gyvenvietėms, 
klostėsi socialinis miestie
čių sluoksnis, feodalinėje 
visuomenėje virtęs luomu.

Šalia kaimo ir dvaro mies
tas atsiranda kaip atskiras 
klasinės visuomenės orga
nizmas. Sunku nustatyti, 
kada atsirado miestas kaip 
amatininkų ir pirklių gy
venvietė su turgaus aikšte, 
todėl istorijos mokslas pir
mąjį autentišką miesto var
do paminėjimą rašytiniuose 
šaltiniuose laiko miesto at
siradimo metais.

Istorijos mokslo teorija
Iš pirmo žvilgsnio gali at

rodyti, kad toks sprendimas 
labai formalus: vieni mies
tai gali būti paminėti anks
čiau, kiti vėliau. Tikslumas, 
žinoma, bus apytikris, kaip 
apytikrė’ir pati miesto pra
džia. Tačiau toks miestų 
datavimas remiasi ne for
malumu, o istorijos mokslo 
teorijai. Miestų pradžia nu
statoma ne pagal archeolo
ginius duomenis, o pagal 
rašytinius šaltinius.

Archeologų ir istorikų ti
riami laikotarpiai yra skir
tingi. Toji skiriamoji riba 
yra civilizacija. Fridrichas 
Engelsas savo veikale “Šei
mos, privatinės nuosavybės 
ir valstybės kilmė” yra aiš
kią! išdėstęs civilizacijos są
voką.

Civilizacijos epocha apima 
laikotarpį nuo klasinės vi
suomenės susidarymo iki 
mūsų dienų. Šios epochos 
istorijos pagrindą sudaro 
nebe iškasenos, o rašytiniai 
šaltiniai. Valstybė, miestas 
ir raštas yra bendrakelei
viai. Jeigu kurioje nors ša
lyje atsirado miestas, tai jo 
vardas anksčiau ar vėliau 
turėjo patekti į rašytinius 
šaltinius.

Paminėjimas dar ne 
pradžia

Žinoma, miesto vardo pa
minėjimas dažniau rodo 
miesto buvimą, o ne jo pra
džią. Be abejonės, buvo at
vejų, kai į rašytinius šalti
nius pateko vardai pilių ar 
šiaip gyvenviečių, kurios 
tik vėliau virto miestais, ir 
buvo miestų, kurie tik vė
liau paminėti raštuose. Ta
čiau tokie chronologiniai 
svyravimai miestų pradžios 
nustatymo principo ne
griauna. Atmetus šį prin
cipą, iš viso neįmanoma bū
tų nustatyti miesto atsira
dimo metų. Sliestai neturė
tų savo gimtadienių kaip 
pamestinukai, jų sukaktys 
nebūtų minimos. Nenorė
dami, kad Vilnius taptų pa
mestinuku, turime susekti, 
kas ir kada pirmas įrašė j 
istoriją šio.miesto vardą. O 
tai ne toks jau lengvas dar
bas.
Pirmas. Vilniaus minėjimas

Iki 1323 metų mes neran
dame autentiško Vilniaus 
vardo paminėjimo rašyti
niuose istorijos šaltiniuose. 
Pirmieji tikri Vilniaus įves
dinimo į rašytinę istoriją 
dokumentai yra penki Gedi
mino laiškai, 1323 metais 
rašyti į užsienio miestus. 
Vilnius minimas tų laiškų 
datose ir vieno laiško teks
te. Pirmasis laiškas, kuria
me minimas Vilnius, rašy
tas sausio 25 dieną. Loty
niškai vadinamas Vilna. Ge
diminas laiške Seksonijos

Visi didieji miestai, tuo 
labiau valstybių sostinės 
turi atsiradimo datas. Nuo 
jų skaičiuojamas miesto 
amžius ir joms paminėt 
rengiamos sukaktuvių iškil 
mės.

Aptinkama vis daugiai 
archeologinių radinių ir vis 
dažniau keliamas klausi 
mas, ar teisinga Vilniaus i 
miesto įsteigimo data laiky
ti 1323 metus ir didįjį ku
nigaikštį Gediminą vadint 
Vilniaus įsteigėju. Istori
kams daromas priekaištas 
kad jie perdaug tvirtai lai
kosi senosios istoriografijos 
tradicijų. Be archeologi
niais duomenimis paremti 
samprotavimų apie Vilnii 
kaip miestą XIII amžiuje 
stengiamasi priminti, kac 
rašytiniuose šaltiniuose Vil
nius minimas daug anks
čiau, būtent, XII ir - net X 
amžiuje.

Kaip miestai gimdavo
Visų pirma reikia pasa

kyti, kad senieji miestai 
kokios nors absoliučiai kon
krečios “įsteigimo” a r b i 
“įkūrimo” datos neturi. Ži
nia, miestas atsiranda ne 
tada, kai padedamas “ker
tinis akmuo” (jeigu net ku
ris nors šalies valdovas tokį 
akmenį ir būtų padėjęs). 
Miestas — tai klasinės vi
suomenės palydovas.

Pirmykštė j e bendruome
ninėje santvarkoje dėl že
mo gamybos lygio miestų 
nebuvo, ir bergždžias būti] 
darbas jų ten ieškoti.

Miestas
lėto gamybinių jėgų vystyk 
mosi vaisius. Nors miestą: 
turi gimimo metus, tačiai 
lengva suprasti, kad gyven
vietei virsti miestu reikk 
kelerių arba keliolikos me- 
tų.

Įvairios teorijos
Yra kelios miesto atsira

dimo teorijos. Pagal viem. 
jų miestai atsiranda prie 
pilių, kaip administracinių 
visos šalies arba jos dalies 
centrų. Kai kuriose kalbose 
tas pats žodis, pavyzdžiui 
germanų “burg” ir slavi 
“grad”, reiškia ir pilį ir 
miestą. IX amžiaus keliau 
tojas Vulfstanas teigia, kad 
aisčių šalyje daug “burgu” 
ir kiekviename “burge” (pi
lyje) sėdi karalius, o tarp 
tų karalių būna daug karų.

Jei “burg” reikštų tik 
miestą, išeitų, kad IX am
žiuje lietuvių giminės prū
sai turėjo daug miestų.

Šitokiai išvadai priešta
rauja kitas keliautojo teigi
nys, kad kiekvienas miestą s 
turi savo karalių ir kad ji r 
labai dažnai kovoja vienas 
su kitu, vadinasi, kraštas 
dar neturi savo, valstybės. 
Miestai atsiranda drauge 
su valstybe. Tačiau ne visi 
administraciniai centrai 
virsta miestais.

Kai kurie pavyzdžiai
Feodalinėje Lietuvos vals

tybėje garsi buvo Upyte 
Bet ši gyvenvietė, nors. jč - 
je stovėjo didžiojo kun- 
gaikščio pilis ir jos vąrd 
buvo vadinama apskritis 
(pavietas), niekad ir nepa
sidarė miestas. Į miestu 
išaugo prie Nevėžio stovė
jęs kaimas, kurį dabar va
diname, Panevėžiu.

Kai kwrie pavyzdžiai
XV-XVI amžiuje apskri

ties ir didelio dvaro centras 
buvo Peniotnys. Jie buvo 
vadinami net miestu ir mo
kėjo 1551 metais tiek pa t 
valstybinių mokesčių, kiek

sudėtingo ii

i

i

i

Ukmergė, Utena. Dabar 
net sunku surasti vietą, 
kurioje stovėjo Penionių 
“miestas.”

Anykščių ir Kavarsko ra
jonuose yra nemaža vieto
vių, vadinamų Penionių 
vardu. Tačiau tie vardai ro
do ne pilies vietą, o piliai 
priklausiusius pali v a r k u s 
bei kaimus. Kad aplink pilį 
arba bažnyčią atsirastų 
miestas, čia turėjo apsigy
venti amatininkų ir pirklių, 
atsirasti turgaus aikštė.

Taigi, ne gyvenvietės dy
dis ir ne jos reprezentacija 
nulėmė, kuo tapo ji: dvaru, 
kaimu ar miestu. Mies
tas — tai amatininkų ir 
pirklių gyvenvietė, kurioje 
pastoviai vyksta turgus. 
Tai nėra naujas miesto są
vokos atradimas.

Turgus ir miestas
Lietuvos didieji kuni

gaikščiai turgų laikė pa
grindiniu miesto požymiu. 
Dvarininkas, norėdamas sa
vo valdoje steigti miestą, 
turėjo gauti didžiojo kuni
gaikščio leidimą — privile
giją. Žygimanto Senojo 1508 
metu birželio mėnesio 30 
dienos rašte skaitome: 
“Lenkėsi mums mūsų dva- 
rionas Martynas Viekavi- 
čius ir sakė mums, kad 
daugelis mūsų ir kitokių 
žmonių ateina į jo dvarą, 
kurį jis turi Žiemaitijoje, 
Viduklės valsčiuje, vadina
mą Lioliais. Jis prašę, mus, 
kad mes! leistume jam ta
me jo dvare steigti miestą, 
turėti turgų ir laikyti kar- 
čiamas. Taigi, jeigu tai ne
bus nuostolinga mūsų 
mistams ir prekyvietėms 
mes leidžiame jam jo Liolių 
dvare steigti miestą ir tu
rėti turgų ir laikyti karčia- 
mas. Ir tuo reikalu davė
me jam šį mūsų raštą su 
mūsų antspaudu.”

Kuri pilis ar dvaras virs
davo miestu, nulemdavo 
vandens arba sausumos ke
lių susikryžiavimas.

Istorija žino atvejų, kai 
turgaus aikštė kryžkelėje 
arba upių santakoje atsi
randa anksčiau, negu gy
venvietėse. Pirklių susitiki
mo ir mainų vieta pirmiau
sia būdavo aptveriama, kad 
gyvuliai neišlakstytų ir kad 
būtų galima geriau apsisau
goti nuo vagių ir užpuolikų. 
Pirkliai ir jų palydovai bū
davo ginkluoti. Mat, kelio
nės su prekėmis anais lai
kais būdavo pavo j ingos. 
Šalia turgaus atsirasdavo 
užvažiuojamieji namai ir 
karčiamos. Tokiais atvejais 
gyvenvietė iš karto augda
vo kaip miestas.

Miestai ir pilys
Žinoma, tyrinėtojai atsi

durtų labai keblioje padėty
je, jeigu imtų ieškoti įrody
mų, kada gyvenvietėje, da
bar vadinamoje Vilniaus 
vardu, atsirado turgus ir 
kada čia apsigyveno pirmie
ji amatininkai. Meistrai bū
davo įkurdinami ir pilyse 
arba priešpiliuose. Jie tu
rėjo lydyti didžiajam kuni
gaikščiui geležį, kalti gink
lus, dirbti vežimus ir šiaip 
karinės aprangos, bei bui
ties daiktus. Archeologai 
gali įrodyti, kad meistrai— 
labai seni pirmykštės bend
ruomenės visuomenės na
riai, ir padaryti išvadą, kad, 
jeigu būdavo meistrų dirbi
nių, tai buvo amatininkų ir 
buvo meistrų. Visai nesun
ku įrodyti, kad pirmykštės 

pranciškonams rašo, kad 
savo krašte pranciškonams 
esąs jau pastatęs dvi baž
nyčias: “Vieną mūsų kara
liškame Vilniaus mieste, o 
antrą Naugarduke (Nau- 
gardia)”.

Susiejus pirmą kartą pa
minėtą Vilniaus vardą su 
Gedimino vardu, iškyla dar 
vienas klausimas. P. Dius- 
burgo kronikoje 1305-1330 
metais net penkis kartus mi
nima Gedimino pilis (Cast- 
rum Gedimini). Prūsijos is
torikas J. Veigtas ir Rusi
jos istorikas N. Karamzinas 
(1766-1826) tą pilį sutapa
tino su Vilniumi. Juos vė
liau pasekė ir kai kurie ki
ti istorikai. Tačiau iš P. 
Diusburgo paminėjimų ma
tyti, kad toji pilis stovėjo 
Pagraudės srityje, Žemaiti
joje. Būdamas didžiuoju 
kunigaikščiu, Gediminas, be 
abejonės, turėjo ne vieną, o 
kelias pilis šaliai ginti. To
dėl Gedimino pilies paminė
jimas nebūtinai reiškia Vil
niaus paminėjimą.

Vilnius ir Gediminas
1323 metais Vilnius jau bu

vo miestas ir valstybės sos
tinė. Gediminas jį paminė
jo pavėluotai. Tačiau, kad 
tai pirmasis autentiškas 
Vilniaus, kaip miesto pami
nėjimas, nuneigti negalima 
ir nėra reikalo. Ieškoti do
kumentų, kuriuose Vilnius 
minimas anksčiau, negu Ge
dimino laiške, verta ir rei
kia, bet, kol jų nėra suras
ta, palieka galioti senoji tie
sa: pagal veikiančią istori
jos moksle miestų datavimo 
tvarką Gediminui priklauso 
Vilniaus įkūrėjo garbė, o 
1323 m. sausio 25 diena yra 
Vilniaus įkūrimo diena.

Gedimino1 vardą su Vil
niumi sieja ne tik miesto 
pavadinimas sostine, bet ir 
rūpinimasis miesto augimu. 
Laiškai, siųsti į užsienį, tu
rėjo tikslą - kelti Lietuvos 
amatus, plėsti prekybą ir 
stiprinti miestus, visų pir
ma Vilnių. Gediminas pir
mas užsiminė ir apie mies
tiečių laisvę, pažadėdamas 
Vilniui tokias pat teises, 
kokiomis naudojasi Ryga. 
Jeigu kuriantis miestams 
formuojasi ir miestiečių 
luomas, tai apie Vilniaus 
miestiečius, kaip socialinį 
sluoksnį, iki Gedimino mes 
ničnieko nežinome. Ar gy
venvietė tampa miestu, nu
lemia, kaip matėme, ne ku
ris nors pastatas ar įrengi
nys, ° gyventojų socialinė 
ir teisinė padėtis.

Vilniaus vardo kilme
Įsidėmėtinas Vilniaus var

do kilmės aiškinimas. Lenkų 
istorikas J. Dlugošas (1415- 
1480), pirmasis užrašęs lie
tuvių romėniškos kilmės 
versiją, Vilniaus įkūrėju 
laiko ne Gediminą, o romė
nų išeivių vadą Vilių. Dės
tydamas Lenkijos istoriją 
iki Jogailos išrinkimo kara
liumi, jis trumpai ir gana 
nepalankiai užsimena apie 
lietuvius.

J. Dlugošas aiškina, kad 
lietuviai, iš lenkų, malonės 
išlikę gyventi- savo tėvynė
je, yra romėnų kilmės, o jų 
kalba atsiradusi iš lotynų 
kalbos. Dlugošas aiškina 
lietuvių papročių ir tikėji
mo panašumus su romėnais, 
bet Palemono jis nemini. 
Pradėjęs pasakoti apie Vil
nių, jis rašo:“Ten pirmiau
sia įkūrė Vilniaus miestą, 
šiuo metu esantį valstybės 
sostine, pavadintą vardu 
kunigaikščio Viliaus, kurio 
vadovaujami iškeliavo iŠ 
Italijos ir po kitas šalis pri- 

sikeliavo. Tuo pačiu vardu 
pavadino upes pro Vilnių 
tekančias, tai yra Viliją ir 
Vilnią.

Dii prieštaringi 
pasakojimai

Kyla klausimas, kodėl to
je pačioje romėniškoje lie
tuvių kilmės legendoje atsi
rado du prieštaringi pasa
kojimai apie Vilniaus pra
džią ir jo vardo kilmę? J. 
Dlugošui visų pirma rūpėjo 
pasakyti, iš kur kilęs Lietu
vos sostinės vardas, ir ne
buvo noro< aukštinti Gedi
mino, kaip dinastijos pradi
ninko. Tada buvo susidariu
si tradicija miestų vardus 
kildinti iš jų įsteigėjų arba 
valdovų vardų. Pagal Lie
tuvos Metraštį Palemono 
palikuonis Kūnas įkūręs 
Kauną, Kernius — Kernavę, 
o Borkus — Jurbarką.

J. Dlugošas žinojo, kad 
Vilniaus miestas ir per jį 
tekanti upė vadinasi vieno
dai, tačiau nedrįso ar neno
rėjo pasakyti, kad miesto 
vardas kilęs iš upės pava
dinimo, nes tada atkristų 
miesto įsteigėjas. Pasekmę 
jis pakeitė priežastimi ir 
iš upės ir miesto vardo iš
vedė nebūtą kunigaikštį.

Kad aukštinti Gedimino 
J. Dlugošas nenorėjo, maty
ti iš jo užuominos apie že
mą Gedimino, kaip buvusio 
arklininko, kilmę. Visai su
niekinti Gedimino jis nega
lėjo, nes tada reikėtų , pa
niekinti ir jo aukštinamus 
lenkų ponus, kurie, būdami 
labai 'išdidūs ir labai kil
mingi, savo karaliumi išsi
rinko Jogailą, kurio senelis, 
kaip skelbė kryžiuočiai, bu
vęs vergas ir dargi žmog
žudys; kilmė juk paveldi
ma, o ne kaip nors kitaip 
įgyjama. Todėl Dlugošas, 
rašydama apie Vilniaus 
pradžią, pasirinko aukso 
vidurio kelią.
Lietuviai prieš kryžiuočius

Lietuvos Metraščio auto
riams rūpėjo kitas dalykas. 
Dinastinės valdžios susida
rymas ir sostinės nusisto- 
vėjimas buvo, nepageidauja
mas Lietuvos priešams, vi
sų pirma kryžiuočių ordi
nui, nes tai kėlė valdžios 
autoritetą šalies viduje ir 
užsienyje. Tai, ką kryžiuo
čiai stengėsi žeminti, Lietu
vos Metraštis — aukštino. 
Paskelbdamas Gediminą 
Vilniaus įkūrėju, jis pa
skelbė, kad ir miesto var
das kilęs iš upės Vilnios 
pavadinimo. Mykolas Lie
tuvis, Motiejus Strijkovskis 
ir kiti XVI amžiaus auto
riai taip pat miesto pavadi
nimą kildina iš upės vardo. 
Tą tradiciją perėmė ir vė
lesnieji autoriai. Tokia yra 
Vilniaus įsteigimo istorija. 
Ja remdamiesi, 1973 metų 
sausio 25 dieną turėsime 
švęsti jo įsteigimo 650 me
tų sukaktį.

Siurblys pavaduoja 
geležinkelį

Tarybiniai inžinieriai su
konstravo elektromagnetinį 
“siurblį” skystam špižiui 
transportuoti. Vienoje Uk
rainos metalurgijos gamyk
loje skystas metalas buvo 
transportuojamas nauju 
būdu 30 km. atstumu. Jis 
pumpuojamas, panaudojant 
elektromagnetinį lauką. Ta
rybiniai specialistai įsitiki
nę, jog, artimiausioje atei
tyje tokio pobūdžio siurb
liai visiškai išstums geležin
kelius, kurie naudojami me
talurgijos pramonės vidaus 
transporte.

MISLINČIUS

Protestantas J. Pragietis
Jono Huso laikais Čekijo

je gyveno kitas paskilbęs 
reformistas — Jeronimas 
Pragietis. Jis gimė Prago
ję, mokėsi savo gimtą jame 
mieste,- Paryžiuje, Kolono
je, Heidelberge, Krokuvoje 
ir kitur. Dar studentavimo 
metais jis susipažino s'u Vi- 
klifo ir Huso teorijomis. 
Oksfordo (Anglijos) uni
versiteto bibliotekoje jis 
savo ranka nusirašė Viklifo 
dialogus bei triologus, grį
žo Pragon ir supažindino 
su jais universiteto studen
tus. Kai Pragietis nuvyko 
į Angliją antrą kartą, jį su
ėmė kaip “eretiką” ir tik 
Pragos universiteto dėka 
jam pavyko išsivaduoti iš 
inkvizitorių nagų. Jeroni- 
mas lankėsi Lietuvoje, Len
kijoje, Rusijoje, Vengrijo
je, Palestinoje ir kai kurio
se Azijos-Arabi jos bei Eu
ropos šalyse. Visur jis 
skaitė reformuotos krikš
čionybės tezes. 1410 m. Vie
noje (Austrijoje) inkvizito
riai jį suėmė ir įmetė į ka
lėjimą kaip husistą. Ta
čiau jam iš ten pavyko pa
bėgti. Už neštoj imą inkvi
zicijos teisman, jis buvo 
ekskomunikuotas (pašalin
tas iš krikščionių bendruo
menės).

Kai jo draugą ir mokyto
ją Joną Hūfeą Konstanco
je suėmė, Jeronimas labai 
sielojosi, kad negali jam 
padėti. 1415 m. balandžio 4 
d. jis slapta nuvyko p Kon
stancą ir prie katedros du
rų prikalė plakatą, kuriame 
jis teigė, kad Husas yra 
teisus ir kad jis pats sava
noriai atėjo Konstancon 
atsakyti į “erezijos” klausi
mus bei kaltinimus. Bet 
pamatęs, kad jam nebus 
geriau, kaip jo draugui Hu
sui, kad jis neturės progos

deginimą ir su

Naujos knygos
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

tinkamiau atsiriboti nuo 
mirusio savo giminės nario. 
Vienos tautos savo miru
siųjų lavonus skandino 
vandenyje, kitos keldavo į 
medžius, degindavo ant lau
žo, užkasdavo žemėje. Mū
sų tautos istorija žino tik 
du mirusiųjų laidojimo 
būdus 
krikščionybe galutinai įsi
galėjusį laidojimą žemėje.”

Laidotuvių metu ruošia
mos vaišės neturi pavirsti 
triukšmu, religinės giesmės 
išeina iŠ mados. Vietoje 
giesmių ir raudų siūloma 
muzika. Bet, žinoma, muzi
ka “turi būti gedulinga. Ji 
laidotuvėse turi padėti žmo
nėms susikaupti prie miru
siojo, turi padėti sudaryti 
atitinkamą pagarbos jam 
atmosferą, turi išryškinti 
momento rimtį.”

Šis autorės patarimas, be
je, labai tiktų ir mums ame
rikiečiams, laidojant savo 
mylimuosius. Ne vienos pas 
mus laidotuvės ^ra buvę 
paverstos triukšmingo pasi- 
šnekėjimo ir “paūžimo” 
proga. Tai reikėtų iš mū
sų papročių pašalinti. Lai
dotuvės turi būti susikaupi
mo ir mirusiajam pagarbos 
momentas...

Tikiu, kad daugelis; A. 
Vyšmauskaitės pata rimų, 
nuoširdžiai šioje knygoje 
teikiamų, taps gražiomis 
Lietuvos liaudies tradicijo
mis ir įeis į jos gerųjų pa
pročių lobyną.

A. B. Salietis 

apginti nei savęs, nei jo 4- 
jis slapta bandė grįžti Č^t 
kijo n. Tačiau Vokietijos 
mieste Hirsau Jeronimas,
ginče su popiežininkais, pa
smerkė Konstancos susirin
kimą. Balandžio 24 d. jį su
ėmė, o sekamą mėnesį su
rakintą grąžino į Konstan
cą. Inkvizitoriai apsidžiau
gė ir tuoj jį uždarė pranci
škonų vienuolyno kalėjime.

Atrodo, jog Jeronimas 
Pragietis nebuvo toks pa- 
tvarus, toks tvirtabūdis 
kaip Husas. Po keturių 
mėnesių kalinimo bei kan
kinimo jis prisipažino, jog 
sekdamas Husą jis klydo ir 
atšaukė savo mokymus. 
Bet kai pamatė, jog inkvi
zitoriams to nepakanka, 
jog jie stato jam vis naujus 
reikalavimus, jog amžino 
kalėjimo jis vistiek ne
vengs, — rugsėjo 12 d. jis 
atšaukė savo pirmesnįjį 
pareiškimą, kaip išgautą 
grasinant jam laužo ugni
mi. Jis pripažino, jog Vik- 
lifas ir Husas buvo teisūs 
ir kad jis nesibijo sutikti jų 
likimo. Tai buvo nepapras
tai drąsus žingsnis. Jeroni
mas, iškalintas daugiau nei 
metus laiko, bado išvargin
tas, 1416 m. gegužės 30 d. 
buvo gyvas ant laužo sude
gintas toje pačioje vietoje, 
kurioje popiežiaus budeliai 
nužudė jo draugą Joną Hu
są. Jo pelenai taipgi buvo 
sumesti į Reiną. Kartu su 
Jeronimu sudeginti jo raš
tai, drabužiai, batai ir kito
kie palaikai.

Kai budelis-inkvizitorius 
norėjo uždegti laužą iš už
pakalio, kad Jeronimas ne- 
mafytų, jis sušuko: “Eikš 
čia, į priekį, aš noriu mėty
ti, kaip tu laužą uždegsi, aš 
nebijau. Jeigu aš būčiau 
bijojęs, aš čia nebūčiau pa-
tekęs”!

Taip laužų liepsnose žuvo 
du garbingi Čekijos sūnūs, 
du taurūs reformatai, du 
drąsūs kovotojai prieš re
liginius prietarus, popiežių 
savi valią ir jų įsteigtą 
žiauriąją inkviziciją. Užtai 
juodu užmokėjo .savo gyvy
bėmis! Daug tokių kovoto
jų žuvo liepsnose.

Skaičiavimo mašina ant 
rašomojo stalo

Elektronines skaičiavimo 
mašinas įsivaizduojame 
kaip .sudėtingous, daug vietos 
užimančius įrenginius, sBet 
štai ant inžinieriaus rašo
mojo stalo atsirado nedide
lis aparatas, panašus į ra
šomąją mašinėlę. Tai tary
binė skaičiavimo mašina E- 
DVM. Ji greitai atlieka su
dėtingų skaitmenų sudėties, 
atimties, daugybos, dalybos 
veiksmus, pakelia skaitme
nis laipsniu, ištraukia kva
dratinę šaknį, perskaičiuoja 
radialinius kampų matus į 
laipsnius, minutes ir sekun
des, atlieka trigonometrines 
funkcijas, operuoja su 60 
eilių dešimtainiais skaitme
nimis.

Aritmetinė operacija trun
ka pusę sekundės, kvad
ratinės šaknies ištrauki
mas — dvi sekundes, tiesio
ginės trigonometrinės funk
cijos sprendimas— 5 sekun
des.

EDVM lengva vartoti, • 
tam nereikia specialaus pa
rengimo. Mašiną varo 27 
arba 220 voltų įtaisuos 
elektros srovė. ,
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Visur žmonių atšalimas San Francisco, Cal.

[ių 
is,

Šiandien ne tik Tarybų 
Lietuvoje, bet ir daug kur 
pasaulyje ryškiai pastebi
mas žmonių atšalimas reli
gijai. Didžiuosiuose pasau
lio miestuose, kaip Pary
žiuj e, pačių bažny tii 
organiza c i j ų duomenin
sekmadieniais bažnyčią k n- 
ko apie 15 procentų gyven
tojų. Kaip dėl šios religi; < 
krizės katalikų bažnyčia 
buvo sušaukusi visuot 
bažnytinį susirinkimą. Kaip 
žinome, bažnyčios suvaž 
vimas numatė eilę reforn 
padedančių labiau pritai
kyti katalikų bažnyčią 
prie šiuolaikinio pasaulio. 
Tačiau ir tai nesustab|dė 
religijos krizės. Katali 
bažnyčia šiandien mėgi 
atsiriboti nuo kapitalistir 

^pasaulio, bet religija pati 
Kaip reiškinys iš esmės y r" 
neišvengiamas klasinio 
naudotojiško pasaulio f 
lydovas. Jam braš k a n 
braška ir jinai.

Vatikano duomenimis, 
1967 metais pasaulyje bu
vo 485 milijonai katalik1 
Tačiau šis skaičius yra g< 
rokai mažesnis, kadangi čia 
priskaičiuoti visi pakrikš
tytieji. O juk vėliau nema
ža jų dalis nieko bendro 
nebeturi su bažnyčia. Pa
galiau net ir Vatikano duo
menys byloja apie religin
gumo mažėjimą. 1958 
tais katalikų bažnyiča 
skaičiuodavo katalikų 
procento visų pasaulio 
ventojų, o šiandien — 
apie 16 procentų.

Socialistinėse šalyse re 
>gingumas nyksta ypač sps 

čiai. Vis labiau jausdam 
jis savo likimo šeiinidinku, 
z m ogus palaipsniui a ;i-
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trūksta nuo religijos, kuri 
jam darosi nebereikalinga 
kaip tuščia paguoda ir vil
tis susilaukti laimės be 
pomirtiniame pasaulyj 
Niekas negali ginčyti, k 
šiandien Tarybų Lietuve 
net ir senų žmonių religin
gumo laipsnis nebe toks, 
koks, sakysim, buvo pri 
dvidešimt metų.

Kūrybingas socialistii 
gyvenimas moko protauti, 
mąstyti, veikti. O tikėji
mas yra aklas. Bažnyc 
mėgdavo ir dabar dar mė^ ;s- 
ta pasakyti: “tikėk ir nesi
gilink, nes čia šventa p 
slaptis.” Tikinčiajam tv 
tino, kad yra vienas dievas 
Arijuose asmenyse. Kol t 
Tsigilino, tai gal ir nepasi 
bėjo, kad čia nėra 
logikos. Juk žmogus 
arba yra vienas, arba y 
trys, o čia nei vienas, i 
trys ,kaip liaudis sako, “r 
penki, nei devyni.”

Tas pats ir su Marij 
nekaltu prasidėjimu, ar 
kad Kristus ir Marija 
visais kūnais nukeliavo 
dangų.

Netelpa protaujanč 
žmogaus galvoje ir amžinlos 
pragaro kančios. Atseit, 
dievas sutvėrė n e t o b u 
žmogų, leidžia velniui 
gundyti, o paskui bauds 
savo tvarinį amžina bal s
ine. Kam gi tam gailesti 
gajam dievui reikaling 
Žmonių aknčios pragare?

Be to, kas gi ten kent is, 
jei kūno nebebus? Girdėc
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bfįįo, kad čia nėra jokilos 
» mato:
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Nojaus laivu, 
tilpo atstovai 
lio gyvūnijos, 
yra apie 4,000 rūšių žin
duolių, 8,600 rūšių paukš
čių, o vabzdžių rūšys skai
čiuojamos šimtais tūkstan
čių. Keistas šiandien atrodo 
ir išmintingasis karalius 
Saliamonas su savo 300 
žmonų ir 600 sugulovių.

Juo toliau, juo labiau 
žmonėms ryškėja mokslinis 
pasaulio vaizdas, kuriame 
religijai nėra vietos. Reli
gija ilgiau išsilaiko tik 
jausmuose ir tradicijose. 
Čia dažnai ji lieka tik kaip 
senas įprotis, kuris ne vi
sada klauso proto. Būna ir 
taip, kad tikintysis nė pats 
nejunta, jog jo pažiūros 
jau nieko bendra nebeturi 
su religija, bet tebelaiko 
save religingu, atlikinėja 
apeigas. Tačiau ir forma
liai kultivuojamų religinių 
tradicijų nykimo procesas 
gana spartus. Sakysim, per 
pastaruosius dešimt metų 
Lietuvoje su religinėmis 
apeigomis besituokiančiųjų 
skaičius sumažėjo beveik 
dvigubai.

Žmonija išaugo religinį 
rūbą. Ir jokių bažnytinių 
susirinkimų “persiu vine ji- 
mai” čia nieko nebegali 
padėti.

kuriame su- 
visos pasali
nes žemėje

A. Pečiūra
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aa 
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o

jį 
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Philadelphia, Pa.
Ir karščiuose kruta

Lietuvių liaudies tautosa
koj yra pabrėžta, jog gam
ta žmogų glosto kaip moti
na savo kūdikį, o kartais jį 
baudžia kaip pikčiurna mo-1 
čeką. Jau pora savaičių, kaip 
philadelphiečius skaidri sau
lė svilina su aukštai pakilu
sia arti šimto temperatūra. 
Parkuose ir kitur žolė nup
likinta, parudusi. Miesto 
mūrinėse gyvenvietėse per 
ištisas naktis maži vaikai 
klykia! Vėdintuvai, fenai 
buršgia, geriamasis vanduo 
gatvėmis teka, tartum pa
vasario upeliai sniegui tirp
stant. Tai vis atsivėdinimo 
tikslams, nepaisant kad 
šimtai tūkstančių litrų iš
košto vandens nuteka į sriu- 
tas. Gal dėl to, ir miesto 
sąskaitos už vandenį dvigu
bai pakilo: Nuo $20 metams 
iki $40 ir daugiau.

Tai toks bendras vaizdas 
miesto gyventojų. Tačiau 
LLD 10 kp. draugai nepai
so dėdelių karščių. Liepos 
mėn. 13 d. įvykusiame su
sirinkime gyvai svarstė 
apie tolimesnę vasaros veik
lą ir pradžią rudens. Visi 
draugai pilnai įsitikinę, kad 
ūkininkai Ramanauskai su
rengs dar vieną šaunų po
kylį pabaigoj šios vasaros. 
Be to, kuopa nutarė suruo
šti savo parengimą šį ank
styvą rudenį.

Pranešimai buvo priimti 
iš sėkmingo baltimoriečių 
pikniko ir drg. Ramanaus
kų didžiojo banketo. Atro
do, kad ne šen, tai ten, vėl 
neužilgo visi susibūrsime...

“L.” iReporteris

)#i Kūno nebebus f uirdeca; 
jmas pamatymus iš biblijos' 
šiandieninis tikintysis ie- 

iu 
ai- 
ir

rali patikėti pasaulin 
tvanu, kuriame buvo sun 
kinta ne tik žmonija, bet 
gyvūnija.

^Netiki jis ir did žiu o

Tokijo teismas nuteisė 
Toskio Ito dviem metais ka
lėjimo. Jis žadėjo vesti 25 
merginas, išviliodamas 18 
milijonų jenų. Kaip pasiro
dė, Ito buvo pavyzdingas 
vyras: pinigus skyrė žmo-

ju nai ir vaikams.

“Laisvės” paramai pokylis 
ir buvęs pikr

Liepos 21 dieną j 
sų šaunusis piknikas Anta
no ir Nelės Valąičių gra
žioje sodyboje, ' 
Calif. Svečių atsil 
čiai į šį gražios 
pobūvį. Pav,, turėjom sve
čių net iš New Je 
tijos — Juozą Staselį su sa
vo puikiu 16 me 
Gordinu. Beje, 
esąs anūkas ir 
Joe ir Ks. Karosų.
tarpu svečiuojasi pas Karo
sus. I

Kalbamame piknike atsi
lankiusieji svečiai gavo 
staigmenų. Šeimininkė N. 
Valaitienė - Savickaitė pa
kvietė svečius pasiklausyti 
trumpos programos — mu
zikos ir dainų. Pirmiausia 
pristatė savo 12 metų am
žiaus anūkę A1 d o n ą•• pa
skambinti bei pagroti var
gonais. Aldonutė savo už
duoti puikiai atliko. Ant
roji staigmena svečius nu
teikė geroje pusėje, nes ne
tikėtai atsirado grupė dai
nininkų. Jų mokytoja. 
Nelė Valaitienė - Savickaitė 
sėdo prie vargonų, ir pasi
pylė kelios gražios liaudies 
dainelės. Klausovai bei sve
čiai liko sužavėti jų pirmu 
išstojimu su daina.

Dainininkai buvo: F. ir 
D. Machiuliai, A. ir V. Ta- 
raškai, mokytojos Valai tie 
nes vyras Antanas Valaitis.

Beje, primintina, kd mū
sų N. Valaitienė kelioliką 
metų mokė Los Angeles lie
tuvių chorą ir yra gabi pi
anistė. Tad, be abejo, staig
mena buvo svečiams nepa
prasta. Ateityje gal ir mū
sų apylinkė susilauks gru
pės dainininkų. Linkėtina 
mokytojai ir dainininkams 
didelės sėkmės.

Prie to, minimo pokylio 
komisijos narė K. Mugia- 
nienė iškvietė J. Stanelį ir 
Antaną Shultz-Šatą, papa
sakoti savo: įspūdžius. 
Apgailėtina, kad A. Shultz 
su žmona pasiruošę keltis 
gyventi į Oregono valstiją, 
kur jie prieš kelis pietus esą 
gyvenę. Todėl 
atsisveikindami su 
niečiais draugais, ■ 
šio nemažo ir j ar 
kylio bei pietų vi

Oaklando ir San Fran 
cisco LLD kuopų 
delis ir širdingas 
žodis draugams S 
už tokį jų dosnurn 
tu geriausios jiem 
ir sveikatos grįžti 
mylėtą Oregoną.

Taipgi didelis paĮ 
dis maloniems 
kams už paskolin 
gražios sodybos ii 
mią programą, ir 
prie šio pokylio prisidėju
slėms
“Laisves” paramai pokylis
Rugpiūčio (Augį) 18 die

ną įvyks pokylis 
Suomių salėje, 18: 
St., Berkeley. Mūsų darbš 
čioji Agotėlė Nork 
85-erių metų am 
kakties proga dasižadėjo 
sumokėti visas mil ‘ 
kylio lėšas savo 
laikraščio “Laisvėįs 
mai. Jinai pare 
esanti “Laisvės” Skaitytoj a 
nuo jos pirmo nu 
ėjimo. Tai nemaža mete 
lių nuo to laiko, i: 
vyzdingas dalykas 
tokį savo garbingą amžių 
tokiu būdu.

Mūsų A. Nork 
geidavimas, kad p

ikas
vyko mū-

Hayward, 
a.nkė aps- 
nuotaikos

sey vals-

tų anūku 
Gordinas 
mūsiškių 
Jie šiuo

Shultzai, 
kalifo r- 

sumokėjo 
kaus po- 

s»s lėšas.

vardu di- 
padėkos 

ihultzams 
ą ir kar- 
s sėkmės 
į jų nu-

dėkos žo- 
šeiminin- 
imą savo 
' už įdo- 

visiems

bei pietūs 
19 — 10th

ienė savo 
Baus su

nimo po- 
mylimo 

” para
škė, kad

merio iš

r yra pa- 
atžymėti

ienės pa- 
okylis bu

tų suruoštas San Francis
co ir Oaklando LLD kuopų 
vardu, kur ji pati esanti na
rė. Minimų kuopų komisi
ja stengsis paruošti skanius 
pietus ir sukviesti visus 
apylinkės ir tolesnius sve
čius. Pokylio bei pietų pra
džia 1 vai. Be abejo, po
kylis bus su menine progra
ma ir kitomis įdomybėmis.

Mirė Augustas Baronas
Mirė ilgametis “Laisvės” 

skaitytojas ir mūsų LLD 
kuopos narys A. Baronas. 
Gaila, kad tik atsitiktinai 
sužinota, jog jis miręs ir 
jau palaidotas. Pastaruo
ju laiku velionis Baro
nas, po jo žmonos mirties, 
gyveno pas savo sūnų San 
Francisco priemiestyje San 
Carlos, Calif.

Velionis Baronas prieš 
daugelį metų atvyko iš 
Brockton, Mass., ir ten bu
vęs veiklus. Jis per dauge
lį metų sirginėjo.

Artimesni Barono pažįs
tami gal p a aš y s apie jį 
daugiau.

“Šluotos” šypsenos
Išaiškino

Du Pentagono valdininkai 
kalbasi apie savo viršinin- 
ką:

—Ir už ką jam davė net 
tris ordinus?

—Trečiąjį gavo už tai, 
kad jau du turėjo, o antrą
jį, kad turėjo tik vieną.

—Na, taip. Bet už ką gi 
jis gavo pirmąjį ordiną?

—Už tai, kad neturėjo nė 
vieno.

Viskas apie Lietuvą
Tur būt, nėra knygos, 

įdomesnės už šią. Pirmiau
sia, ji labai turininga. In
formacija ji pralenkia dau
gelį enciklopedijų. Antra, 
ji labai sena. “Rašyti” ji 
pradėta dar mūsų eros ant
rajame amžiuje, ir pirmasis 
jos autorius buvo senovės 
graikų istorikas Ptolemė-, 
jus. Be to, ji universali. 
Nepakeičiama ji bus ekono
mistui, mokslininkui - fi
zikui ir žvejui-mėgėjui, šei
mos tėvui ir jūrų tyrinėto
jui. , .

Ši knyga 
grafinis atlasas.

Atlaso istorija -tokia. 
1956 metais Rio de Žaneire 
Tarptautinės geografų 
draugijos asamblėja sudarė 
koordinacinę komisiją pla
netos kompleksiniam kar
tografavimui. Kitaip sa
kant, nutarta sukurti pa
saulio geografinį atlasą.

Lietuva turėjo ir turi vi
sais atžvilgiais gerai ištir
tą teritoriją, čia sukaupta 
milijonai duomenų. Trūko 
tik žmonių, galinčių tuos 
duomenis perkelti į žemėla
pį. 1964 metais Vilniaus 
universitetą baigė pirmoji 
kartografų laida.. Po to — 
sekančios. Dabar universi
tete įkurtoje Lietuvos TSR 
gamtos sąlygų ir gamybiniu 
jėgų kartografavimo labo
ratorijoje surinkti geriausi 
šios srities specialistai.

Atlaso kalba — žemėla
piai. Daugiau kaip 500 že
mėlapių papasakos viską 
apie Lietuvą. Jie pasakys, 
ką slepia mūsų gelmės, ko
kie turtai jose, aptikti ir ko
kių dar galima tikėtis. Že
mėlapiuose užfiksuotas že
mės magnetizmas ir saulės 
radiacijos pasiskir s t y m a s 
mūsų respublikoje — žinios, 
reikalingos mokslininkams. 
O štai žemėlapiai, nusa
kantys vidutinę vandens ir 
oro temperatūrų trukmę, 
dirvos temperatūras įvai
riuose gyliuose, vidutinį 
sniego dangos storį Lietu
vos laukuose ir kritulių kie
kius, labai pravers žemdir
biams, •

Lietuviškajame atlase yra 
skyrius, kurį vargu ar su
tiksi kitų pasaulio valstybių 
atlasuose.. Tai bioklįmati- 
nių sąlygų žemėlapiai. At
lasas duoda daug nauju ži
nių apie Baltiją. Apie jos

Perkeis
Niujorke kalėjimo kame

roje sėdi du kaliniai. Vie
nas klausia kito: -

—Kiek laiko tu čia sėdė
si?

—Dvi savaites.
—Už ką?
—Už žmonos užmušimą. 
—Ir tik dvi savaites?!
—Mat, po to mane per

kels. x
—Į kur?
—Į elektros kėdę.

• * *

Įrodymas sniege
Pelhamo priemiestyje va

gis įsilaužė į vieną namą. 
Policija visgi sugavo ne
įprastai trumpu laiku. Mat, 
vagis buvo atvažiavęs su 
savo automobiliu. Baigęs 
“darbą,” jis norėjo grei
čiau apsukti mašiną ir įjun
gė atbulinį Jbėgį. Mašina 
staigiai šoktelėjo atgal ir 
atsirėmė į sukasto sniego 
krūvą. Snege pasiliko... 
puikiai atsispaudęs mašinos 
numeris, kurį tuoj pastebė
jo atvykę policininkai.

buvo tikra šventė! Tarp 
kitų buyo areštuotas ir pro
fesorius 'Ernestas Deira, 
valstybės meno premijos 
laureatas. Kirpėjas, sius
damas profesorių, maloniai 
paaiškino, kad jis tai da
rąs jo paties labui...

** • “
Ne pagal bilietą

Viename Paryžiaus teatre 
premjeros metu prižiūrėto
ja pastebėjo parteryje tryp- 
čiojantį kažkokį įtartiną pi
lietį. Jo kaklaraištis buvo 
nusisukęs į šalį, plaukai su
sivėlę, kostiumas išbaltin
tas.

—Malonėkite jūsų bilie
tą,—paprašė prižiūrėtoja.

Pilietis ištraukė iš kiše
nės bilietą.

—Bet gi jūsų vieta pagal 
bilietą trečiame aukšte! Ką 
jūs čia veikiate parteryje?

—Argi ponia nematai, 
kad aš nukritau, — atsakė 
supykęs pilietis.

• • •

Kodėl neskauda?
Išgėręs vyriškis postrin

gauja savo draugams:
— Gėriau ir gersiu! Ma

ne dėl to ir po draugiškus 
teismus tampė, ir iš visų 
darboviečių išmetė, dėl to ir 
su žmona išsiskyriau, o 
man vis tiek nuo to gal
vos neskauda.

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

—Kai nėra smegenų, tai 
ir neskauda!

Help Wanted Male

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

FI 2-8000. JA 8-6960. (51-57)

ROLL TURNER

Must be familiar with 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 
Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429 
Milton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
An Equal Opportunity Employer.

(51-62)

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

(56-57)

COMPOSITOR

Experienced in hand composition 
and make-up.

Steady day work. CC bene. incl.
WA 2-4551. Mr. Massaro

(57-58)

MALE or FEMALE

Lietuvos geo-

švilpukas
Vienas garsus savo są

mojumi aktorius kartą buvo 
publikos nušvilptas. Nepa
matęs savitvardos, aktorius 
sušuko ;į salę:

—Ponai, kas iš jūsų pri- 
sėdote švilpuką?!

Policija prieš barzdočius
Argentinos policija, pa

garsėjo kaip labai nepakan
ti barzdočiams ir aplamai 
per daug gauruotiems pilie
čiams. Visą savaitę vyko 
barzdylų, ūsočių ir ilgaplau
kių medžioklė. Matyt, po
licija įtarė, kad po gaurais 
lengviau paslėpti įvairias 
maištingas mintis. Visus 
gauruotus ir barzduotus 
polici j a areštuodavo ir prie
varta kirpdavo. Kirpėjams'

1 1 -v—1 ........... : .......

vandens skaidrumą ir netgi 
spalvas, apie jos bangų 
stiprumą ir vėjus, naršan
čius bangas. Apie Baltijos 
gyvūnus ir dugno turtus.

Bet svarbiausias atlaso 
dėmesys — Lietuvos ekono
mikai. Šimtai žemėlapių 
“aprašo” visų pramonės ša
kų laimėjimus, ekonominius 
ryšius su užsieniu ir kt.

Atlaso vyriausiasis redak
torius — geografijos moks
lų daktaras profesorius 
Vaclovas Chomskis. Darbo 
grupei vadovauja Vilniaus 
Valstybinio universiteto 
kartografavimo laboratori
jos vedėjas Aloyzas Samas..

Pirmasis Lietuvos karto
grafinis vaizdas užfiksuotas 
Pto le m ė j a u s žemėlapyje. 
Jį, o taip pat -dar kelis vė
lesnių amžių Lietuvos že
mėlapius, sudarytojai įdėjo 
į atlasą. O kitus ruošia 134 
respublikos mokslininkai ir 
praktikai -- visų mokslo bei 
liaudies ūkio šakų speciais- 
tai. Jau padaryta daugiau 
kaip du trečdaliai darbų. 
Ateinančiais metais atlasas 
atiduodamas kartografijos 
fabrikui. 1970-siais jis pa
sirodys knygynuose.

Lietuvos fotografija 
užsienyje

Čekų žurnalas “Fotogra- 
fija-68” paskutiniame nu
meryje didelę medžiagą pa
skyrė vilniečio fotomeistro 
Rimanto Dichavičiaus dar
bams.

R. Dichavičiaus fotogra
finiam braižui būdingas gi
lus psichologiškumas, įdomi 
kadro kompozicija, netikė
tos situacijos.

Respublikos fotomeno my
lėtojai susilaukė dar vienos 
džiugios naujienos iš Ber
lyno. Neseniai pasibaigu
sioje pasaulinėje fotografi
jos parodoje “Už žmogaus 
laimę”, kurioje dalyvavo fo
tografai iš 84 užsienio ša
lių, keturi apdovanojimai 
paskirti Tarybų Lietuvos 
atstovams. Garbės meda
liais apdovanoti vilniečiai 
fotožurnalistai M. Bara
nauskas, R. Kunčius, Vil
niaus fitoklubo narys D. 
Šemetulskis ir “Vakarinių 
nauji e n ų ” fotokorespon
dentas kaunietis A. Maci
jauskas.

Tarybų Lietuvos meninė 
fotografija nebe pirmą kar
tą patenka į Londone lei
džiamą pasaulio fotomeist- 
rų darbų rinkinį “Fotogra- 
fi jir buk” —(fotografijos 
metraštis). Šiame metraš
tyje. kasmet išspausdinama 
apie .250 geriausių įvairių 
šalių fotomenininkų darbų. 
1968 metų rinkinyje patei
kiamas Kauno fotoklubo 
nario V. Butyrino darbas 
“Godos”.

Dar viena naujiena atėjo 
iš Bukarešto. Pasaulinėje 
saloninės meninės fatogra- 
fijos parodoje didelio pasi
sekimo susilaukė vilniečio 
fotožurnalisto A. Sutkaus 
fotografija “Polis Sartras 
Nidoje”. Ji išspausdinta ge
riausių šios parodos darbų 
kataloge.

Lietuvos žurnalistų są
jungoje ELTOS korespon
dentui pranešė, kad respub
likos fotografų darbai ruo
šiami parodoms Čekoslova
kijoje, Lenkijoje ir VDR.

COUPLE. Experienced in main
taining a small form. A “way of 
life”, not just a job. An unusually 
lovely house on the grounds, with 
modern equipment, for >the right 
people. Phone ĘL 6-0539 for ap
pointment. Must speak English.

(57-59)

Help Wanted Female

.... . OPERATORS

Experienced for single needle 
and overlock machines.

OPERATIONS REQUIRED 
COLLAR & CUFF MAKERS 

COLLAR SETTERS 
FRONT MAKERS

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

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

(54-58)

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

LESLIE FASHIONS
132 Maffett St., Plains, Pa.

717-822-3506
(55-61)

Deguonis -- nuodas
Deguonies, be kurio Že

mėje nebūtų įmanoma gy
vybė (bent jau tokia, kokia 
dabar yra), didelės dozės 
mirtinai pavo j i n g o s. Su 
šiuo reiškiniu pirmieji susi
dūrė narai, dirbę giliai po 
vandeniu su deguonies apa
ratais.

Manoma, kad nuodingas 
gryno deguonies poveikis 
(ypač dideliame slėgime) 
susijęs su tuo, kad jis oksi- 
dina sulfohidrilines grupes 
SH, esančias gyvybiškai 
svarbiuose fermentuose.

Įdomu pažymėti, kad sul
fohidrilines grupės — žmo
gaus fermentų sistemos 
‘Achilo kulnas’. Pavyzdžiui, 
arsenas todėl nuodingas, 
kad jis tas grupes prijun
gia, šitaip padarydamas ne- 
beveiklius pačius fermen
tus. Jonizuojanti radiacija 
pagimdo daugybę laisvų ra
dikalų, taip pat prijungian
čių grupes SH, ir pan.

Daugiau įvairių parengi* 
mų “Laisves” naudai.
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“LAISVES’ REIKALAIS
/

Šiomis dienomis gavome keletą įdomių laiškų. Pra
šome pasiskaityti:

Gerb. “Laisvės” Adm. 
gero pelno mūsų lietuvių 
pridėjau $7, tai rasite če 
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.

: Liepos 7 d., piknikas davė 
spaudai. “Laisvei” $293., aš 
kį sumoje $300. Draugiškai,

Prisiunčiu jumis bankosGerb. “Laisvės” Adm
čekį sumoje $100. Šitie pinigai yra nuo LLD 28 kuopos 
parengimo kuris įvyko bi 
spaudos naudai. Draugišk 
ry, Conn.

rželio 23 d. Oakville, Conn, 
ai, M. Svinkūnienė, Waterbu-

m. sukanka 75 m. mano gy- 
dar esu sveikas ir šia proga 
” darbuotojus, skaitytojus, gi- 
merikoje ir Lietuvoje, linkė

damas visiems ilgo amžiaus ir geros sveikatos. Čia 
‘ bus po dolerį už kiekvienus 

Pagarba, Vincas Paulauskas,

Mieli laisviečiai! 196£ 
venimo. Džiaugiuos, kad 
sveikinu savo laikraščio “L. 
mines ir pažįstamus čia A

rasite čekį sumoje $75, tai 
mano gyvenimo metus. Su 
Elizabeth, N. J.

ebrating our 50th WeddingDear Sirs: After ce 
anniversary with the family at our sister’s home^ in 
Marblehead, we thought 
donation to Laisvė. Encl 
John and Mary Buzak, D

it would be nice to send a 
osed find $25. Yours truly, 
aytona Beach, Fla.

Mūsų,gerasis Jonas Gi 
n i, liepos 20 d. pas J. ir C 
N. Y. Ten pakivesti sveči; 
davė dovanų $118. Auko;

A. I. Bimbai ...............
V. V. Bunkai .............
V. B. Keršuliai .........
S. Večkvs ..................
H. R. Feiferiai...........
J. R. Klaščiai.............
K. B. Bready .............
A. O. Melkūnai .........
J. V. Gasiūnai ...........
V. V. Venskūnai .... 
P. E. Siauriai ...........
N. P. Bukniai --------
Mildred Stensler .......
K. Nečiunskas ....... . .
L. Kavaliauskaitė ....
P. M. šolomskas.......

ybas atšventė savo gimtadie- 
'. Babarskus, Richmond Hill, 
ai mūsų laikraščiui “Laisvei” 
o:

$10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 5.00 
.. 5.00

. 5.00 

. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.00

♦ • * • *.............
Bridges, N. 
irgh, Pa. ...

Fla

$80.00 
. 50.00 
. 18.35 
. 11.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

Draugus atlankius
Ypatingai senatvėje ma

lonu, kai gauni pr 
lankyti ilgamečius draugus. 
Šiandien pasitaikė 
proga ir galėjau a 
ilgametį progresyvų visuo
menininką, kuris taĮipgi yra 
ir ilgametis mūsų 
bendradarbis ir jo 
jas — Igną Bečį ir 
ną Onutę, žmonių 
švaros ir gamtos iriylėtoją. 

Jiedu gyvena Newark, N. 
J., priemiestyje, kuris 
gali didžiuotis savo gamti
niu grožiu. Čia pavieniai 
namai tarp medžių ir žoly
nų amžinai paskendę.

Igno ir Onutės dviaukš
tis namelis, amerikietiškos 
kelių dešimčių architek
tūros stiliaus, baltas baltu
tėlis, stovi ant kalnelio, ap
gaubtas dviemis milžiniš
kais medžiais — vinkšna iš 
vienos pusės, šermukšnis— 
iš kitos.

Namas ant kalnelio visa
da atrodo įspūdingesnis, 
taipgi ir maloniau jame gy
venti gal todėl, kad iš to
kios gyve n v i e t ė s matosi 
platesnė apylinkė.

Praeityje jauniems pa
žangiečiams mažai teko ga
limybių namelių puoselėji
mu užsiimti. Progresyvi 
Amerikos visuomenė buvo 
didelė; su dviemis dienraš
čiais, keliais periodiniais 
leidiniais ir eile organizaci
jų. Viena tų — per de
šimtmečius milžiniška, skai
tanti savo narius 
čiais — Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugija. Ignas buvo tos di
delės ir labai kultūriniai 
svarbios organizacijos sek
retoriumi pęr ilgą

Ignas priklausė 
organizacijoms, da

ogą at-

tokia 
tlankyti

spaudos 
s rėmė
jo žmo- 
grožio,

ūkstan-

Nuo kitų gauta sekamai: 
LLD. 52 kp. (per Frank Nakas) 

Detroit, Mich.. ., 
Joseph Jordan, Three 
A. M. Pipiras, Pittsib 
A. Lukaitis, Bayonne,
A. Šmagorius, Miami,
D. Galinauskiene, Queens Village, F
B. Yurkonis, Kulpmon;, Pa..........
Amelia Žemaitienė, Bi 
K. Balandis, St. Vince 
Stanley Petronis, Ath 
Po $1: J. Maslauskas

Shrewsbury, Mass.; S. F.
A. Purvinis, Trumbull, Coan.; K. Krimas, Shickshinny, 
Pa.

nghamton, N. Y. ...
nt de Paul, Canada 
oi. Mass....................
Pennsburg, Pa.; Josie Vasil, 
Smith, Los Angeles. Calif.;

minėtiems prieteliams už jų 
’ tiems kurie taip sunkiai dir- 

sekmingi, kad atneštu laik
raščiui naudos. Vasaros metu yra sunkiausia išlaikyti 
laikrašti finansiniame stovyje, už tai raginame tos drau- 
gus-veikėius. kurių miestuose dar nieko nebuvo suruošta 

suorganizuoti išvyka *— su-

Tai didelis ačiū virš 
aukas laikraščiui. Dėkui i 
bo prie piknikų, kad būti

aiką. 
kelioms 
ly vavo 

jų pose d ž i u o s e, sykiu, su 
Onute lankei jų parengi
mus, jas , rėmė materialiai, 
ap^iiminėjo delegatų į kon
ferencijas, pragyvenimą pa
sidarydami darbu dirbtuvė
je arba biznyje.

Dabar Onutė praleidžia 
visą savo laisvalaikį namų 
priežiūrai.

Ignas gimė visuomeninin
ku. Tai įvvko prieš apie 80 
metų Mažučių kaime arti 
Žeimelio prie Latvijos. Ten 
jis ir latviškos kultūros pa-

gus-veikėjus, kurių miešti
“Laisvės” naudai, bandyti
kviesti savo vietinius draugus, kaimvnus ir gražiai pra
leisti laiką, ta pačia proga paremti spaudą. Būsime 
dėkingi. — “Laisvės” Administracija.

s

Šaunioj i daili) iinkė-d arbininke
Ji pradėjo nuo to, nuo k 

pradeda daugelis mergaiči1 
— nuo lėliu. Tai buvo, ais 
ku, paprasčiausios lėlės, bei 
ir joms reikėjo puošnių rt 
bų. Karolina iš medžiago 
gabalėlių, likusių nuo mot:
nos suknelių, siuvo sijonus, 
palaidinukes, prijuostes.

Motina duodavo jai pir
mąsias rimtas užduotis, ir 
mergaitė susikaupusi sėdė
davo prie stalo, stengdama
si nepraleisti nė vieno me 
tines žodžio. Laiminga bū
davo, kai motina rodydavo 
dukrai savo audimo ūkį, 
leisdavo sėsti prie staklių 
ir bandyti dirbti taip, kaip 
dirbo pati. Taip atsirado 
pirmieji raštuoto audinio 
metrai. Tada Karolinai ėjo 
keturioliktieji metai.

Dabar už jos pečių de
šimtys kūrybinio darbo me
tu. Vien Klaipėdos “Dailės ff

kombinatie ji dirba jau še
šioliktus. Ver tą laika Ka
rolina /Gelžinienė. išaudė 
šimtus Tųetrų margaraščių 
audinių portjerom^ ir lova
tiesėms, margų juostų kak- 
laraiščiams, numezgė de
šimtis megztukų, išaudė ai
bes gėlėtų kilimų.

I

Visa, kas geriausia su
kaupta per tuos metus, sGel- 
žinienė demonstravo savo 
pirmoje personalinėje paro
doje. Lankytojų ir pirkėjų 
netrūko. “Sužavėti darbu ir 
talentu” — tai įrašas atsi
liepimų knygoje, kurį pali
ko grupė aktorių. “Didelis 
ašiū už jūsų kūrybą, pra
turtinančią žmonių gyveni
mą, teikiančią jiems džiaug
smo”, —• rašo darbininkas. 
Tokių įrašų daug. Ne vie
na lankytoja, aišku mėgina 
“išgauti” iš Gelžinienėsjos 
jos dirbinių “paslaptį”.

ragavo. Progresyvi visuo
meninė veikla jo širdyje ir 
šiandien. Jis lanko svar
besniąsias lietuvių sueigas, 
rašo spaudai koreesponden- 
cijas. Kol jo jėgos jam leis, 
tol jis bus toje veikloje.

Onutė mėgsta, maitina ir 
pagirdo paukščius, tad ap
link jų namelį dainininkų 
paukščių netrūksta. Ji man 
papasakojo vėlesnį jos nuo
tykį su dagiliu-rudgurkliu 
(robin). Šis paukštis — 
Amerikos pažiba.

Neseniai ji pastebėjusi 
dar nepalekiantį dagiliuką 
po krūmu. Jo tėvas rūpino
si juo krūme, bet jam pa
galbos duoti negali. Ji pa
siėmė dagiliuką klėtkon, 
maitino, įdomiai suruošė 
jam pasimatymus su tėvu 
ir užaugintą išleido laisvėn.

Sūnus tuoj prie tėvo. 
Ant šermukšnio šakutės 
abu nutūpę žiūri į Onutę 
ir garsiai čirškena dagiliš- 
ka kalba gal jai dėkoja už 
tokią jos mielaširdystę...

A. Gilman

Mieste pasidairius
Policininkas Nathaniel 

Johnson nušovė savo 24 me
tų amžiaus žmoną ir pats 
nusišovė. Sakoma, kad tarp 
poros nesantaika prasidėjo 
prieš porą savaičių, kai mi
rė jų tik dviejų savaičių 
amžiaus sūnelis. Paliko dar 
du vaikai našlaičiai.

PriešMiesto Taryba 
Skurdą turi... naują planą 
gelbėjimui New Yorko 
biednuomenės> Tas planas 
reikalauja $21,000,000 su
teikimui pagalbos žmo
nėms, gyvenantiems miesto 
getuose., ’• lf;, 
' Programai „lėšas turi pa
rūpinti valstijos ir federa
linė valdžios.

Naujai išrinktas Student 
Nonviolent Coordinating 
Committee
Hutchings sako, kad Cleve- 
lande kruvini įvykiai yra 
tik pradžia audros, kuri pa
sieks visus mūsų miestus. 
New Yorkas nebūsianti iš
imtis.

prezidentas

Šį Šeštadienį prieškarine 
demonstracija Times Square

Demonstracijos tikslas paspausti šalies vyriausybę, 
kad nutrauktų karą prieš Vietnamo žmones ir išsi
kraustytų iš to tolimo krašto. Demonstraciją ruošia 
Fifth Avenue Vietnam Peace Parade Committee, šaukia 
New Yorko ir apylinkės žmones dalyvauti.

Demonstracija įvyks visiems žinomame Manhattano 
centre Times Square. Prasidės 1 vaL po pietų ir tęsis 
visą popietę.

Susimobilizaviinas eis pašalinėse gatvėse ir paskui 
1 vai. iš jų minios susilies į aikštę.

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 11 d.

bus “Barbecue” Fore 
Parke.

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs.

12-tą valandą “Laisvės” su

s

Mylimas svečias ir 
parama “Laisvei”

Praė jusį š e š t a d ie n į i 
“Laisvės” įstaigą užėjo mū
sų senas laisvietis ir veikė- 
ias Motiejus Klimas. Gra
žiai pasikalbėjome. Jis pla
čiai papasakojo apie savo 
atostogas, praleistas Meksi
koje ir Floridoje. Parodė 
daug nuotraukų iš abiejų 
vietovių. Motiejus sako, kad 
jam gamtiniu požiūriu ir 
patogumais Meksika geriau 
patiko.

Kaip žinia, prieš kurį lai
ką Motiejus buvo smarkiai 
sunegalavęs ir pergyveno 
nemažą operaciją. Dabar 
jis atrodo gerai susveikęs 
ir geroje nuotaikoje.

Atsisveikinant mylimas 
svečias iš New Jersey pri
siminė “Laisvės” reikalus ir 
ją gražiai apdovanojo. Jai 
paaukojo Lietuvių Namo 
Korporacijos penkis šėrus 
vertės $125 ir ir dar pridė
jo $10 grynais pinigais, 
širdingai ačiū jums, drauge 
Motiejau.

Reporteris

Antrim, N. H. — Mirė 
prezj F. D. Roosęvelto sar
gas Thomas Qualters, 
metų amžiaus;
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(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
j imas: Na, o jeigu visi Lietu
vos rašytojai, mokytojai, pro
fesoriai, mokslininkai,. teatra
lai, dailininkai, ir pagaliau 
visi valstiečiai ir darbininkai 
būtų pasekę Juozo Girniaus, 
Brazdžionio, Krėvės, Vait
kaus pavyzdį ir išsinešdinę iš 
Lietuvos? Kas būtų bepalikę 
iš Lietuvos!? Prašau pagal
voti ir apie tai. . .

Jonas Juška išvyksta 
Lietuvon liepos 30

Liepos 30 d. mūsų poetas 
Jonas Juška su savo sūnu
mi ir giminaite išlekia Lie
tuvon paviešėti.

KLM lėktuvas iš Kenne
dy International Aerodro
mo pakils į padanges 9 vai. 
45 min. vakare. Lėktuvo 
skridimo num. 634.

Pirmas sustojimas bus 
Olandijos miesto Amsterda
mo aerouoste. Iš ten lėks į 
Leningradą, o iš ten į Vil
nių, kurį mano pasiekti rug- 
piūčio 2 d. apie 11 vai. ryto.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5. vai 
popiet.

Spalio 12 d
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

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

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

oarengimas Laisvės salėje, X 
Ozone Park, N. Y.

Statys didžiulę atominę 
jėgainę

L------ —x... „I New Rochelle, N. Y. —
Norintieji juos išleisti!Consolidated Edison kom- 

laimingon viėšnagėn ir pa
linkėti gero vėjo, gali tai 
padaryti aerouosto K L M 
stotyje prieš 9 vai. vakare.

Tikrai nelaiminga 
gimimo diena

Liepos 21-os rytą Jamai- 
cos ligoninėj gimdyvė Mrs. 
M. Mantz susilaukė dukrelės, 
savo penktojo kūdikio. To 
pat ryto 8 valandą iššokęs 
iš 7 aukšto savo bute mir
tinai susižeidė naujagimės 
tėvas.

Sakoma, kad jis pirm žu- 
dymosi grasinęs nužudyti 
žmoną. ■ . >•

panija įsigijo Fort Slocum 
saloje žemės statyti vieną 
pasaulyje didžiausią, bran
duoliniu kuru operuojamą 
elektros jėgainę, kuri duos 
New Yorko apylinkei 4 mi
lijonų kilovatų jėgos.

Projektas gali kainuoti 
nuo 600 iki 900 milijonų do
lerių. Statyba bus pradėta 
1972 m., manoma baigti tar- 

1975 ir 1978 metų.pe

Dvasiškis Adam Clayton 
Powell pareiškė, kad ne Ja
mes Ray nušovė juodųjų 
liaudies vadą Martin Lu
ther Kingą.

New York ant Central 
parko Mali įvyko “flower” 
sambūrio porelės santuoka. 
Apeiga stebėjo būriai pavė- 
siautojų.

Mirė liberalinė 
žurnalistė 

«

Mamaroneck, N. Y.—Mi
rė Mrš. Jane Kirstein, 5J> 
metų amžiaus, buvusi žur
nalistė, liberalinio žurnalo 
“The Nation” leidėjo žmo
na.

Ji dirbo pirmiau N. Y. 
Times”, “N. Y. Post” ir vė
liau “The Nation” štabuose. 
Taipgi rašydavo vienam ai
riu žurnalui Dubline.

Prieš 12 metų nuskendus 
Italijos garlaiviui Andrea 
Doria,žuvo 51 keleivis. Ji 
buvo laiminga, kad galėjo 
išsigelbėti iš tokios baisios 
nelaimės.

Meistrė nesiruošia nieko 
slėpti. O ar yra to^ paslap
tys? Svarbu, kad tik būtų 
noro dirbti ir taikli akis. Na 
ir, be abejo, — skonis.

Merginos nori žinioti, kaip 
gimsta siužetai? Tai gana 
paprasta. Štai, pavyzdžiui, 
kilimas “Birutės kalnas”. K. 
Gelžinienė neperkėlė ant 
audinio visko, ką pamatė: 
ji išaudė tai,kas būdingiau
sia, labiausiai įsimena.

Arba Štai kitas kilimas. 
Tokių ežerų Lietuvoje 
daug. Žydri, tarsi saulėti 
langai, kuriuos remia miš
kas. Taip ir ant kilimo. O 
štai tame kilime plaukia to
lyn lengvi, šviesūs debe
sys... Buvo taip. K. Gelži
nienė pirmą kartą pakilo į 
orą — skrido pas dukras į 
Vilnių. Viena jų — mate
matikė, kita — geologė. Pa
žvelgė moteris pro langą ir 
pamatė didelį būrį kamuo
linių debesų, plaukiančių 
viršum žalių laukų. Užsižiū
rėjo. Ir jau žinojo, kad 
greitai perkels tuos debe
sis į drobę.

K. Gelžinienė turi daug su
manymų. Ji tikisi padaryti 
dar nemaža gražių ir rei
kalingų žmonėms daiktų.

Miesto Lėšų Paskirstymo 
Tarvba paskyrė $125,000 įs
teigimui pastogių tiems 
žmonėms, kurie ju netenka 
nėr įvykusias riaušes. J tas 
pastoges galėsią, sutilpti iki 
10 000 niujorkiečių.

Sakoma, kad tas paro
do. jog miesto valdžia vra 
susirūpinusi ir visko tikisi 
nirma, negu vasaros karš
čiai praeis.

Daug kalbama apie ati- 
daryma Harleme biznio įs
taigų. Tuo siekiama sukur
ti naujų darbu. Juodųjų 
žmonių tarpe bedarbių pro
centas labai aukštas. Šiam 
reikalui mobilizuojamos di
džiosios biznio firmos, kad 
tos atidarytų savo kabine
tus Harleme ,ir samdytų 
vietinius bedarbius.

Dabar dar sunku pasaky
ti, kiek ši propaganda turės 
pasisekimo.

Brooklyne pravesta me
džioklė “ant šautuvų”. Ras
ta nelegaliai laikomi 24 
šautuvai. Sulaikyti keturi 
žmonės. Pavieto prokuro
ras Mr. Koota žada kampa
niją prieš nelegaliai laikoi- 
mus šautuvus tęsti toliau. 
Tikimasi daugiau areštų.

Nūdienėje Lietuvoje vienas 
iš veikliausių tautų draugys
tės idėjos puoselėtojų yra ra
šytojas J. Skliutauskas. Kal
bėjausi su juo Vilniuje, štai 
dabar pas mane jo kūrinys 
“Iš armėniško sąsiuvinio” su 
“didžiausiu pluoštu gerų, šil
tų linkėjimų”.

Tai puikių, draugiškų 
straipsnių apie Tarybų Armė
niją rinkinys. Knyga prime
na mano ir Ramojaus Petraus
ko labai trumputę viešnagę to
je Kaukazu kalnais apsuptoje 
šalelėje. Mudu susižavėjome 
jos gamtovaizdžiu, jos vynuo
gynais, jos sostine Jerevanu.

“Iš armėniško sąsiuvinio” 
leidinyje ypač aukštos mums 
vertės yra straipsnis apie lie
tuvių rašytoją Vincą Krevę- 
Mickevičių. Tai papasakoji
mas įžymaus rašytojo Tigrano 
Achumiano 
Krėvę.

Pasirodo, 
laikotarpyje
dirbo Baku mieste, dėstė lite
ratūrą realinėje mokykloje. 
Vienas iš jo mokinių buvo 
Achumianas. Ir štai jis dabar 
pasakoja savo atsiminimus 
apie savo mylimą mokytoją. 
Jie labai draugiški, labai šilti.

Draugo J. Skliutausko “Iš 
armėniško sąsiuvinio” knyga 
yra puikus įnašas į tautų 
draugystės literatūros lobyną. 
Nuoširdžiausi mano sveikini
mai.

Bankrotai Olandijoje
Haga. — Olandijoje su

bankrutavo daugiau kaip 
200 filmų vien tik šių metų 
birželio mėn. Per visą šių 
metų pusmetį buvo šalyje 
paskelbti 1,166 bankrotai.

Ankara, Turkija. — Is- 
tanbulio mieste apie 2,000 
studentų kovoja su policija, 
kuri saugo Amerikos karo 
laivus, čia esančius. Studen
tai reikalauja Amerikos lai-, 
vus išvaryti iš Turkijos.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Onai Schlaves-šleivienei
Reiškiame užuojautą jos vyrui Jurgiui, sesu

tėms Margaret Gasparaitienei (Hillside, N. J.) ir 
Adelei (California). Taipgi ir kitiems giminėms.

Elena ir Jurgis Kudirkai
Linden, N. J.

atsiminimų apie

kad 1909-20 m.
Krėvė gyveno ir

Mirus

Onai Schlaves-šleivienei
Reiškiame užuojautą jos vyrui Jurgiui, 

sūnui, dukrai, anūkams, sesutei Margaret 
Gasparaitięnei ir kitiems giminėms.

Frances ir Donatas Mažiliai




