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KRISLAI
Skurdas gimdo riaušes 
Karas viską žlugdo 
Atomo bombos tėvas 
Nenori provokacijų 
Televizija šiandien

— Rašo J. Gasiūnas —

Spaudos reporteriai ieškojo 
Clevelando riaušių priežas
ties. Vienas jaunas negras 
piems tiesiai atkirto, kai jam 
priminta, kad miesto majoru 
tfra negras:

“Jeigu esi alkanas, esi al
kanas, ir tas nedaro skirtumo, 
kokios spalvos majoras.”

Cleve’.andas, kaip ir kiti 
miestai, turi negrų getus, ku
riuose skurdas siautėja. Skur
das gimdo neramumus, riau
šes.

Prez. Johnsono paskelbtas

Johnsonas mažins
mokykloms paramą
Washington.—Prez. John

sonas mažins mokykloms 
Hnansinę paramą. Iš 6 bili- 
onų dolerių, ką Kongresas 

nutarė skirti mokykloms, 
bhnsonas nori sutaupyti 

apie 91 milijoną dolerių.
Tie milijonai dolerių, ku

rie buvo skiriami mokyk
loms, Johnsonui , labai rei
kalingi Vietnamo karui. 0 
mokyklos galės verstis irsti 
mažesnėmis sumomis, ne
paisant to didžiulio trūkti
no mokykloms fondų.

Fondai bus sumažinti 
lauogiatisia toms mokyk- 
oms, kuriose yra įvairūs

federaliniai įrengimai. Tai 
palies 4,200 mokyklų dist- 
riktų.

Italai inžinieriai Lietuvoje
Vilnius.—Tris dienas vie

šėjo italų inžinierių grupė, 
domėjosi įmonių gaminama 
skaičiavimo technika, lan
kėsi Mokslų Akademijos 
fizikos ir matematikos ins
titute.

Oakland, Calif. — Čia tei
siamas negrų vadas H. P. 
Newton už užmušimą poli- 
cisto sako, kad tas viskas 
yra policijos provokacija.

Baltarusijos TSR. Bresto centrinės stoties pakrovimo aikš
telėje. Traktoriai, automašinos, ekskavatoriai ir kiti kro
viniai iš Bresto pasienio miesto siunčiami j įvairias Europos

Popiežius atmeta 
gimdymo kontrolę

Roma. — Popiežius Povi
las VI, pagaliau, paskelbė 
savo dekretą Romos kata
likų bažnyčioms. Dekretas 
susideda iš 7,500 žodžių. Jis 
aiškina, • kad artificialinė 
gimdymo kontrolė, kuri da
bar labai plačiai naudoja
ma visame plačiame pasau
lyje, esanti priešinga krikš
čionybės dėsniams. Jis su
tinka tik su ritmiška kont
role.

Gimdymo kontrolės klau
simas šiuo metu labai 
svarbus dalykas, kuris per 
penketą, metų katalikų baž
nyčiose buvo debatuojamas, 
svarstomas. Daugelis žy

mių dvasininkų pasisakė už 
gimdymo kontrolę gerokai 
anksčiau. Bet dabar popie
žiaus įsakymas bažnyčioms 
ir visiems katalikams yra 
privalomas.

Matydamas didžiulę kata
likų opoziciją enciklikai 
gimdymo kontrolės klausi
mu, pop. Povilas dar kartą 
aiškino enciklikos svarbą 
katalikams.

Nepaisant to, opozicija 
auga. 87 Washingtono ka
ta 1 i k ų teologai pareiškė, 
kad katalikai gimdymo 
kontrolės klausimu gali da
ryti, kaip jiems naudinga.

skurdui karas nedavė jokių 
naudingų sėkmių. Vietnamo 
karas užima svarbiausią vietą 
Amerikos gyvenime, o skur
dui karas turi pasitraukti.

Vietnamo karas suėda bili
jonus dolerių, kuriuos panau
dojus kovai su skurdu būtų 
galima paversti skurdingus 
negrų getus į pavyzdingus ra
jonus.

Tad labai svarbu baigti ka
rą Vietname, šį šeštadienį 
newyorkieciai demonstr uos, 
reikalaudami baigti karą Viet
name.

į Mirė : atominės bombos tė
vas, prof. Otto Hahn. Mirė 
baisiai susirūpinęs, kad pasau
lis nebūtų sunaikintas jo iš
rastomis branduolinėmis prie
monėmis.

Prof. Otto Hahn gyveno Vo
kietijoje. 1938 metais jis bu
vo suradęs, kaip pagaminti 
atominę bombą, bet Hitleriui 
jis paslapties neatidengė. Pir
ma Jungtinės Valstijos tą 
paslaptį sužinojo per kitus jo 
bendradarbius mokslininkus.

—Jeigu Hitleris gautų ato
minę bombą, aš nusižudyčiau, 
— jis tai pasakė savo bendra
darbi anys.

O kai Jungtinės Valstijos 
numetė atominę bombą ant 
Ilirošimos, sužinojęs tai jis 
apalpo. Jis jautėsi išradęs 
žmonijai didžiausią nelaimę. 
4 Tuo metu, kai Hahn sura
do atomo slaptybę, visai ne 
iiWne, kad jo išradimas pa 
gimdys pragarišką mašiną 
Jis darbavosi, kad atomai bū 
tų panaudoti žmonijos gero
vei.

Latviai dipukai per pon, 
metų ruošėsi sušaukti vakari
niame Berlyno sektoriuje 
“tarptautinį kongresą,” tiks
lu patriukšmauti prieš Tary
bų Sąjungą.

Bet jie susilaukė, ko nesi
tikėjo. Prieš pat “kongresui” 
susirenkant, gavo iš Jungtinių

Demokratines veiklos sąjunga 
užgyre McCarthy kandidatūrą
Washington.—Americans 

for Democratic Action už- 
gyrė McCarthy kandidatū
rą prezidento vietai. Jie 
pareiškė, kad vice prezi
dentas Humphrey yra “pra
eities kandidatas” ir todėl 
netinkamas būti preziden
tu.

Demokratinės Akcijos 
Amerikiečiai turi savų ei
lėse daugiau kaip 50,000 na
rių. Jie kviečia Demokra-

tų Partijos delegatus bal
suoti už McCarthy demo
kratų konvencijoje rugpiū- 
čio 26 d. Chicagoje.

Čilės parlamentarai 
Lietuvoje

Vilnius. — ■ Lankėsi Lie
tuvoje Lotynų Amerikos Či
lės respublikos parlamenta
rų grupė, atstovaujanti 
krikščionis' demokratus, so
cialistus ir komunistus.

Biznierių grupė žada sukelti 
5 milijonus dėl McCarthy

New Yorke susidarė tū
lų biznierių grupės centras 
už McCarthy kandidatūrą. 
Toji grupė pasižadėjo per 
visą šalį sukelti penkis mi
lijonus dolerių McCarthy 
kandidatūros propagandai.

Savo pareiškime toji gru
pė nurodo, kad McCarthy

lų programų, kuriose surado:
Per 85 ir pusę vatl. biivo ro

dyta 84 žmogžudystės, 372 
įvairios njuštynės. 'Daugiausia 
tokios programos rodomos 
tarp 7:30 vai. ir 9 vai. va
kare, kuomet apie 27 milijo
nai vaikų, nuo 2 metų iki 17 
metų, žiūri televiziją.

Tai tokia “kultūra” pum
puojama į mūsų vaikų jau
nas galveles. Nenuostabu, kad 
kriminalystės smarkiai ple
čiasi daugiausia tarp jauni
mo.

•

Kiek pirmiau būdavo kul
tūringesnių televizijoje pro
gramų, klasiniai muzikinio po
būdžio, bet dabar tas progra
mas užkariavo kaubojai, 
gengsteriai ir hippiai.

geriausia pasisako Vietna
mo karo klausimu. Jie nori 
greitai baigti karą ir visas 
jėgas panaudoti kovai su 
skurdu, naujų mokyklų, 
naujų butų statybai ir t. t.

......."t i

TSRS ir Japonija tirs 
žemę po vandeniu

Maskva.— Spaudos agen
tūra Tass informuoja, kad 
Tarybų Sąjungos ir JaponL 
jos mokslininkai susitarė 
daryti labai svarbius povan
deninius tyrimus.

Planuojama rugpjūčio 
pradžioje pravesti bendrus 
sprogdinimus vandenyje 
netoli Kokkaido salos, kad 
daugiau patirti žemės 
struktūrą po vandeniu.

Sen. Javits už mūšių 
pertrauką Vietname
Washington.— Senatorius

valstybes, su kuriomis mūsų šalis palaiko prekybos ryšius. 
Čia taip pat gaunamos prekės iš užsienio.

Šiaurės Vietnamas nori taikos, 
Jungtines Valstijos trukdo

H----------------------------------------------

Vakaru Vokietija4 ginkluojasi 
militariniams žygiams

Valstijų, Anglijos ir Prancū- 
ziojs okupacinės vadovybė? 
bendrą draudimą “kongreso” 
nelaikyti vakariniame Berly
ne.

Dabar jie rėkia-šaukia, pro
testuoja, bet nieko nelaim. 
Priversti kraustytis toliau nu) 
Tarybų Sąjungos, susilaikyti 
provokacijų, kurių niekas ne
nori.

«Bostono dienraštis “Christ 
Science Monitor” praved 

labai svarbų tyrinėjimą vien
ė 
I 

saj^itę trijų televizijos kana-

Tai daroma veikiausia eko
nominiu išrokavimu, kad su
mažintų programų pildymo lė
šas. Nes garsesniam daininin
kui ar kitokiam muzikui mo
kama po $7,500 ir iki $10,- 
000 tik už vieną trumpą pa
sirodymą scenoje. Kai kurie 
televizijos programų pildyto- 
jai gauna net po $50,000 į 
savaitę.

Kaip komercinė spauda, 
taip fr televizijos programos 
ieško sensacijų, kuriomis' ir 
peni savo skaitytojus ir klau
sytojus.

Princeton, N. J.—Prince- 
tono universiteto profeso
rius Richard A. Falk tik ką 
grįžo iš Šiaurės Vietnamo, 
kur matėsi su valdžios par
eigūnais.

Jis sako, kad išiaurės Viet
namas tikrai nori taikos ir 
gali daryti nuolaidų, jeigu 
Jungtinės Valstijos sulaiky
tų Š. Vietnamo bombardavi
mą ir Litus karo veiksmus.

Matėsi jis ir su keletu 
Pietų Vietnamo Nacionali
nio Išsilaisvinimo Fronto 
viršininkais, kurie taipgi 
prielankūs taikai.

Prof. Falk sako, kad ka
ro baigimas priklauso nuo 
Amerikos.

Plieno streiko nebus
Pittsburgh, Pa. — Plieno 

trustas ir Jungtinė Plieno 
Darbininkų unija išvengė 
streiko. Naujoji sutartis pa
kelia darbininkams algas 44 
centais į valandą ir suteikia 
kitų benefitų.

Unijos konferencija užgy- 
rė sutartį. Unijos prezi
dentas I. W. Abel pareiš
kė, kad tai didžiulis plieno 
darbininkų laimėjimas.

—-   I

25 bilijonai deficito
Washington. — Federali

nė iždinė ir Budžetų biuras 
skelbia, kad 1967-68 fiskali
niai metai, pasibaigę liepos 
1 d., davė federalinei val
džiai daugiau kaip 25 bili
jonus dolerių deficito.

Per tuos 12 mėnesių val-
Javits ragina Johnsono ad
ministraciją sulaikyti mū
šius Vietname ir tik tuomet 
rimtai tartis Paryžiaus de
rybose.

Javits sako, kad Honolu
lu konferencijoje Johnsonas 
patvirtino senąją karo po
litiką, kuri atnešė Vietna
mu! ir Amerikai daug ne
sėkmių.

Ottawa. — Kanados gy
ventojų skaičius jau pasie
kė 20,800,000 gyventojų.

džia turėjo pajamų 153 ir 
pusę bilijono dolerių. Tuo 
pačiu metu turėjo išmokė
jimų apie 179 bilijonus do
lerių.

Deficitas yra didžiausias, 
kokį yra valdžia turėjus 
nuo antrojo pasaulinio ka
ro.

Manila.—Keli šimtai jau
nuolių šturmavo Jungtinių 
Valstijų ambasadą, reika
laudami baigti karą Viet
name.

Užmušti tėvai ir 
dvi dukros

Vakarų Vokietijos ame
rikiečių bazėje įvyko, baisi 
tragedija. Saržentas A. D. 
Biden iš Rumford, Me., bu
vo peiliu papiautas, jo Vo
kietijoje gimusi žmona ir 
dvi dukterys buvo mirtinai 
peršautos, kitos dvi dukte
rys išliko gyvos.

Tai atsitiko jų aparta
mente. Manoma, kad susi
pykęs vyras su žmona su
darė tragedijai priežastį.

Karinis kriminalistas 
paleistas iš kalėjimo
Bona. — Vakarų Vokie* 

tijos valdžia paleido iš ka
lėjimo 15 metų nuteistą gen. 
V. Harsterį, kuris buvo 
teistas tik 1967 metais.

Karo metu Harsteris va
dovavo Olandijoje nacinei 
“saugumo policijai’1’. Jis yra 
kaltas nužudyme daugiau 
kaip 82,800 Olandijos žydų.

Meksikos jaunuoliai su 
policija mušasi

Mexico City. — Keletas 
tūkstančių jaunuolių de
monstravo vyriausia sosti-
nes gatve, Paseo de la Re
forma.

Kai policija bandė de
monstrantus sulaikyti, išti
ko muštynės. Jaunuoliai 
mėtė akmenimis, buteliais, 
plytomis. Keletą autobusų 
apvertė. Nemažai sužeistų 
ir areštuotų.

Beirut, Lebanon. — Pa
siskelbęs Irako prezidentu 
ALBakr pašalino kabinetą 
ir pats pasiskelbė militari- 
nių jėgiįi vadovu.

Maskva.—Tarybinis teis
mas nuteisė amerikietį Ped
ro Generalao 2 metų kalėji
mu už įvežimą iš užsienio 
narkotikų.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos karo laivyno pajėgų va
dovybė smarkiai didina ka
rinio laivyno raketinę ga
lią Baltijoje. Plane nusta
tyta, kad iki 1974 metų šia
me laivyne veiks 17 naujų 
kovos vienetų, ginkluotų ra
ketiniais ginklais, valdo
mais torpedomis ir automa
tinėmis patrankomis.

Laikraštis “Frankfurter 
Rundšau” pažymi, kad nau

juosius laivus projektuoja 
statyti Hamburge veikianti 
firma, kuri veikia bendrai 
su Vakarų Vokietijos laivų 
statybos ir elektrotechni
kos firmomis.

Washington. — Senato- 
rius Percy užgyrė Rocke
fellers kandidatūrą prezi
dento vietai. Pirmiau jis bu
vo skaitomas Nixono šali
ninku.

Amerikiečiai per klaidą savo 
laivą nuskandino, du apdaužė
Saigonas. — Jungtinių 

Valstijų karo lėktuvai nu
skandino savo karinį laivą 
ir du laivus smarkiai suža
lojo. 7 amerikiečiai ir aust- 
raliečiai jūrininkai buvo už 
mušti, daug sužeistų.

Kinija ir Š. Vietnamas 
pasirašė sutartį

Pekinas. Kinijos spaudos 
agentūra Hsinhua praneša, 
kad Kinijos vyriausybė ir 
Šiaurės Vietnamo delegaci
ja pasirašė bendrą sutartį.

Sutartyje pasakyta, kad 
Kinija teiks daugiau ekono
minės ir techninės pagalbos 
Šiaurės Vietnamui. Pasita
rimai tęsėsi nuo liepos 9 d.

Uždarė tris laikraščius
Buenos Aires, Argent ina.- 

Šio miesto policija uždarė 
laikraščius “Clarin,” “La 
Prensa” ir “La Nacion” už 
tai, kam jie pritarė darbi
ninkų demonstracijoms.

TSRS duos Pakistanui
I

66 mil. kredito
Karačis.— Pakistano val

džia ir Tarybų Sąjungos at
stovai pasirašė sutartį, pa
gal kurią Pakistanas gaus 
kredito iš Tarybų Sąjungos 
66 milijonus dolerių.

Naujas kreditas, su duo
tu kreditu nuo 1960 metų, 
padidina bendrą sumą iki 
241 milijono dolerių.

Dabar šis nemalonus atsi
tikimas tiriamas. Pasirodo, 
kad radaro komunikacija 
prastai veikė ir dėl to įvy
ko klaidų, kokių atsitinka 
nemažai.

Karo frontuose taipgi to
kių klaidų atsitinka, kai 
amerikiečiai apdaužo sa
vuosius.

Netikėtas šaltis Balkanuose
Belgradas. — Liepos 22 d. 

Jugoslavijos Sarajevo mies
to rajone tirštai pasnigo, 
šaltis nusiautė plačioje apy
linkėje. Tokio šalčio liepos 
mėnesį niekas neatsimena.

M

Piliečiai turėtų rinkti 
naują senatorių

Buffalo, N. Y. — Federa
linis teisėjas John Hender
son pasiuntė gub. Rockefel- 
leriui reikalavimą paaiškin
ti, kodėl šio lapkričio rinki- 
muose negalima išrinkti 
naują senatorių vietoje nu
žudyto Roberto Kenedžio.

Tiesa, gubernatorius turi 
teisę paskirti naują senato
rių, bet JAV konstitucijoje 
pasakyta, kad senatorius 
renka balsuotojai.

San Jose. — Kosta Rikos 
respublikoje vulkano įsiver
žimas padarė nuostolių už 
milijonus dolerų. 45 žmo
nės žuvo, 92 dingę, 4,000 tu
rėjo pabėgti į saugias vie
tas.
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Svarbus naujas reiškinys
SUSITARIMAS tarp United Auto Workers ir In

ternational Brotherhood of Teamsters bendrai veikti
yra didžiulės reikšmės įvykis Amerikos darbininkų ju
dėjime. Tymsterių (sunkvežimių vairuotojų) unija bu
vo prieš keletą metų išmesta iš Amerikos Darbo Fede
racijos -Industrinių Organizacijų Kongreso, o automo
bilistų unija šiomis dienomis savanoriškai pasitraukė, 
kai nebegalėjo susikalbėti su Federacijos-Kongreso va
dovybe. Tai dvi milžiniškos organizacijos. Automobilis
tų unija turi apie 1,500,000 narių, o tymsterių — dau-
kaip 2,000,000. i i

Žinoma, kolkas dar tik pradžia, tiktai susitarimas 
kai kuriais reikalais bendrai veikti, pa., organizuoti ne
organizuotus darbininkus pietinėse valstijose. Bet labai 
rimta pradžia. Tam be galo svarbiam reikalui tymste
rių unija jau paskyrė milijoną dolerių. Aišku, prisidės 
ir automobilistų unija.

Naujoji organizacija pavadinta Alliance for Labor 
Action, lietuviškai — Darbininkų Veiklos Sąjunga. Jos 
priešakiu atsistojo automobilistų unijos prezidentas 
Walter Reuther ir tymsterių unijos prezidentas Frank 
Fitzsimmons. Jei šis susitarimas bus iš tikrųjų gyveni-
man vykdomas, tai šitie du vardai ateityje dažnai skam
bės žiniose ir pranešimuose.

Galimas daiktas; kad čia bus pasikartojimas vieno
iš įdomiausių ir garbingiausių Amerikos darbininkų ju
dėjimo istorijos lapų. Lygiai taip 1935 metais prieš re
akcinę Federacijos vadovybę sukilo Jungtinė Angliaka
sių Unija su John Lewisu priešakyje. Prie jos prisidėjo 
kelios kitos mažos unijos. Susiorganizavo Industrinės 
Veiklos Komitetas (Committee for Industrial Action), 
kurio tikslas buvo masiniai organizuoti sunkiosios pra
monės neorganizuotus darbininkus. Angliakasių unija 
paskvrė iš savo iždo didelę sumą pinigų ir paleido dar-
ban keletą tuzinų organizatorių.

Milžinišką vaidmenį suvaidino Amerikos Komunistų 
Partija, ne tik tą idėją užgindama, bet mesdama darban 
visas savo jėgas. Daugumoje minėti organizatoriai buvo 
komunistai. ", u ‘ ‘

Kai jau šimtai tūkstdnčių plieno, gumos, automobi
lių ir kitų pramonių darbihinkų buvo įtraukti į unijas, 
įvyko unijų suvažiavimas 
nių Organizacijų Kongresą 
ganization — CIO). Visą 
prarastų pasitikėjimo ir įtakos, suskato ir senosios ama- 
tinės Darbo Federacijos 
Nuo čia istorija jau žinoir

Lygiai tokį pat istorinį vaidmenį gali suvaidinti 
naujai kuriama Darbininkų Veiklos Sąjunga — ALA. 
Nė valandėlei netenka abejoti, kad šį automobilistų ir 
tymsterių žygį parems daug kitų unijų. Tokių unijų at
siras ir pačioje Federacijoje.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname šį naują įstorinį 
reiškinį Amerikos darbinir

i < >

kuris įkūrė garsųjį Industri- 
(Congress for Industrial Or- 

šalį užliejo streikai. Kad ne-

inijos stiprinti savo gretas, 
a.

kų judėjime.

Ir vėl mūšy miestai dega
VISI tikėjosi to, kas jau prasidėjo mūsų miestų ge

tuose. Kitaip negali nė būti. Nuo 1967 metų vasaros nie
kas nepasikeitė. O kaip r 
gaisrai nusiaubė per visus

Juodieji žmonės vėl a 
Jų nerimą ir nepasitenki 
antisocialinis elementas, 
kingi juodieji žmonės ne 
nei namų padeginėjimu, nei šaudymu į policiją. Tie reiš
kiniai yra tik refleksas (atspindis) baisios getuose pa
dėties.

Pernai buvo labai “sškmįngąi” numalšinti visi su
kilimai. Panašiai bus pada 
ka, nes visur militarinės 
tuose ir vėl viskas pasiliks

Taip, pasiliks “po senovei”, jeigu liaudis neprivers 
vyriausybę tuoj užbaigti Vietname kurą ir visomis jėgo
mis mestis į karą prieš skurdą.

tsimename, pernai riaušės ir 
miestus su getais lūšnynais, 
tsisako gyventi “po senovei”, 
nimą, suprantama, išnaudoja 
kriminalinis elementas. Atsa- 
užsiiminėja nei plėšikavimu,

ryta ir šiemet. Abejoti neten- 
jėgos užteks. Bet mūsų mies- 
“po senovei”.

<urdą.

IŠ LAIŠKŲ
Miela redakcija!

Į Jūsų laikraštį r ašau pir
mą kartą. Visada su įdomu
mu skaitau šį laikraštį ir 
visada randu jame įdomaus 
ir naudingo. Norėčiau vi
siems laikraščio bendradar
biams tarti svedasišką ačiū 
ir palinkėti tolesnės seku ės 
kūrybiniame darbe.

Siunčiu ir savo eilėraštį 
apie gimtąjį miestuką Svė
dasus — rašytojo J. Tona 
Vaišganto gimtinę. Tai vie

o-

nas iš gražiausių Anykščių 
rajono kampelių.

SVĖDASAI
Pušynuos paskendę žaliuos 
Gimtieji mano Svėdasai. 
Siūbuoja yąltęlės krantuos 
Kai plūsta bangom ežerai, 
Alaušas nerimsta per nakt, 
Beragis vis pritaria jąm 
Sustojus širdis ima plakt, 
Gyvenimui plakti naujam. 
Pakrantėj Jaros visą nakt 
Jaunimas šoks ir dainuos. 
Niekuomet negali užtekt, 
Jaunystės svajonių pilnos!

Rimas Budreika

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

nau-

vyriausybės politikos
Ministras pirminin-

IRAKO NAUJOSIOS 
VYRIAUSYBĖS 
PASISAKYMAS

Neseniai arabiškame Ira
ke įyyko militarinis per- 
ver
ja vyriausybė. Kokia bus 
jos politika? Žinių agentū
ra “Tass-Elta” deda iš Bei
ruto tokį pranešimą:

Kaip pranešė Bagdado ra
dijas, pulkininkas Abdelis Ra- 
zakas an Najefas sudarė nau
ją Irako vyriausybę, į kurią 
įeina 26 ministrai.

Kalbėdamas per Bagdado 
radiją, Abdelis Razakas an 
Najefas išdėstė pagrindinius 
naujos 
bruožus.
kas pažymėjo, kad jo kabine
tas sieks stiprinti nacionalinę 
vienybę ir likviduoti esamus 
nesutarimus. Ta proga jis nu
rodė, jog vyriausybė iš visų 
jėgų stengsis sureguliuoti kur
dų problemą, priimdama nu
tarimą, “kuris užtikrintų res
publikos interesus ir jos teri
torijos vienybę”.

Naujasis ministras pirminin
kas pažadėjo sudaryti atmos
ferą, reikalingą, kad būtų 
“grąžinta demokratija ir par
lamentinis gyvenimas šalyje”, 
taip pat kad būtų galima ge
rinti ekonominę padėtį ir 
naudoti gamtos turtus liaudies 
interesais.”

Arabų savitarpio santykių 
sferoje naujoji Irako vyriau
sybėj pasak jo'vadovo, visose 
srityse bendradarbiaus su bro
liškomis arabų šalimis, kad 
būtų paruoštos sąlygos, įga- 
lihančios pasiekti arabų 
nybę. ‘ '

nelietuvių ir daug parapijie
čių. Daugelis jų. akyse buvo 
ašaros. Gaila buvo velionies, 
kuris buvo nuoširdus didelis 
patriotas. Bet ašarų priežas
tis buvo dar didesne — vys
kupas V. Brizgys pamaldas 
laikė angliškai. Nebuvo pai
syta velionies Įsakmaus noro, 
kad mirties atveju jis būtų 
laidojamas lietuviškom pa
maldom. Nepaisyta valios ve
lionio brolio, kuris su ašarom 
skundėsi, kaip jis ir kiti ilgai 
prašė lietuviškų mišių, bet 
veltui.

Buvo graudi ironija, kada 
po vyskupo angliškos prefa- 
cijos, vargonininko (kuris ne
moka lietuviškai) vedamas 
vietos Vyčių choras ėmė gie
doti lietuviškai “Šventas, Šve
ntas”...

Po didelių parapijiečių pa
stangų parapijos komitetui 
buvo pavykę gauti vietos vys
kupo leidimą turėti lietuviš
kas pamaldas bandymo me
tams. Dabar angliškos pamal
dos šiose lietuvio, kunigo lai
dotuvėse, dalyvaujant 90 proc. 
lietuvių, buvo didelis morali
nis smūgis visiems Detroito 
lietuviams”.

jaunoji karta įtrau- 
bendrą visuomeninę

nėra namų be dū-

vie-

SLA VADOVYBĖ 
GINASI

1 . ’/• ( | if f Į '
Paskutiniame “Tėvynės” 

numeryje skaitome SLA 
55-to seimo priimtą revo
liuciją prieš vidinius vado
vybės priešus. Rezoliucijoje 
sakoma: ,

“SLA 55 seimas, susirinkęs 
Chicagoje 1968 m. liepos 1-3 
dienomis ir patyręs, kad keli 
nariai platina D Klingos ir 
Co. spausdintą lapelį, kuris 
kenkia broliškai organizacijai 
ir be pagrindo šmeižia SLA 
pareigūnus, ypač jos prezi
dentą Povilą P. Dargį, sekre
torę Berthą Pivaroniėnę ir že
mina kitus Pild. Tarybos na
rius, seimas smerkia tokių 
spausdinių leidėjus — šmeiži
kus už žemą jų darbą ir įga
lioja Pild. Tarybą imtis lega
lių priemonių šmeižikams su
valdyti, kartu pareiškia pil
niausią pasitikėjimą preziden-l 
tų i Povilui P. Dargini ir visai 
Pild. Tarybai ir pasižada nuo
širdžiai padėti jiems vesti 
SLA į dar didesnį gerbūvį.

“Tėvynės” redakcija sa
ko:

Tasai reikšmingas SLA 55 
seimo nutarimas, kuris, kaip 
sakyta, vienbalsiai priimtas,- 
niekais paverčia keleto asme-, 
nų pastangas tamsiomis intry- 
gomis pakenkti sėkmingai vei
kiančiai mūsų organizacijai. 
Jų nedoro darbo nė vienas šio 
seimo delegatas, nė' vienas 
sveikai galvojantis lietuvis 
nepalaikė ir • nepaląikys.

PAŽADĖJO, BET 
NEIŠTESĖJO ..

Mums labai norisi karštai 
pasveikinti A. Lieponį už 
pastabas ir pabarimą tų, 
kurie lengvabūdiškai daug 
pažada, o mažai teištesi. 
Nors jis savo pabarimą tai
ko Lietuvos žmonėms, nes 
rašo; žurnalo “Švyturio” š.'m. 
10-tam numeryje, bet labai 
pritinka ir daugeliui mūsų 
amerikiečiu.

“Ir ‘kaš iš’inūsų”, šako 
Lieponis, “nebuvo apgauto 

’kliento vaidmenyje. Ir kas, 
būkime atviri sau/' visada 
tesėjo ■ pažadus1! Galima pa
siteisinti: nedidelė :žala, jei 
neatėjo meistras' nesutvar
kė kokio reikalo žmogus, 
žadėjęs tai padaryti, neatė
jo pažįstama's, prieš ketver
tą valandų Skambinęs, kad 
bėgąs pas jus itin svarbiu 
klausimu. Betgi mažas me
las nesiskiria nuo didelio...”

Taip pat reikia sutikti su 
Lieponiu, kad nėra “uni
versalaus recepto pažadų 
ne tęsė to jams išveisti”.

Yra, žinoma, atsitikimų, 
kad pažadėjimo negalima 
ištesėti dėl rimtų priežas
čių. Tai suprantama. Bet 
daugeliui žmonių iškilmin
gai sudėti pažadus yra vie
ni juokai. Jis tau viską pa
žadės, nors žino, kad nieko 
neištesės. Čia jau nuodė
mė. Ir, matyt, Lietuvoje ši 
nuodėmė yra pusėtinai pa
plitusi, gal net nemažiau 
kaip pas mus Amerikoje.

kartos jaunimas morališkai 
yra sveikas, o lytiniai iškrypi
mai sumažėjo keliolika kartų. 
Čia matyt, turi įtaką iš pat 
mažens bendras berniukų ir 
mergaičių nuoseklus mokymas 
bei auklėjimas. Moksleiviai su 
lytinio gyvenimo fiziologija 
bei higiena supažindinami per 
biologines disciplinas. Iš pat 
vaikystės 
kiama į 
veiklą.

Tačiau
mų. . štai į ligoninę atvyksta 
gimdyti 12—13 metų mergai
tė. Pąsirodo, ir būsimam tėvui 
vos 15—16 metų. Beje, dėl pa
sitaikančių lytinių santykių 
paauglių tarpe dažniausiai 
reikia kaltinti vyresniuosius. 
Paauglę mergaitę dažnai su
vilioja suaugęs vyras, o jau
nuolį — suaugusi, ištekėjusi 
ar išsiskyrusi moteris. Vertė
tų prisiminti šiuo klausimu pa
reikštas V. I. Lenino mintis. 
Jis dar revoliucijos metais 
griežtai pasmerkė miesčioniš
ką, ištvirkėlišką “vandens sti
klinės” teoriją. Mat, kai kas 
tada aiškino, kad naujoje so
cialistinėje visuomenėje lytiš
kai suartėti būsią tas pat, kas 
išgerti stiklinę vandens. Le
ninas 'pabrėžė, kad “nesusilai
kymas lytiniame gyvenime — 
buržuazinis žmogaus smukimo 
pažymis”. . .

Šiais klausimais jaunam 
žmogui turi padėti vyresnieji: 
tėvai, pedagogai, medikai ir 
kiti, kuriems rūpi mūsų jauni
mo gyvenimas ir ateitis.

Lietuvoje lankėsi Lot. 
Amerikos komunistai
Vilniaus (Elta). — Tary

bų Lietuvą aplankė didelė 
Lotynų Amerikos komunis
tų grupė. Svečiai susipaži
no su respublikos gyveni
mu, kalbėjosi su daugeliu 
darbo žmonių atstovų.

Viešnagės metu Lotynų 
Amer i'k o s komunistų pa
siuntiniai susitiko su vado
vaujančiais respublikos par
tiniais ir tarybiniais dar
buotojais.

Atsisveikinimo laiške jie 
pareiškė:

“Mes pamatėme, ką gali 
nuveikti liaudis, paėmusi 
valdžią į savo rankas. Mes 
patyrėme, su kokiu revoliu
ciniu įkarščiu dirba Lietu
vos darbininkai ir 
čiai. Jie yra savo 
šeimininkai.”

Laiško pabaigoje
Amerikos komunistų atsto
vai rašo, kad tai, ką jie pa
matė, turi didelę praktinę 
reikšmę jų kovai už savo ša
lių darbo žmonių laisvę.

valstie- 
ateities

Lotynų

Apie Bulgariją -- iš Bulgarijos
Laiškas iš Bulgarijos “Auksinio Smėlio”

tas, kaip ir kiti Bulgarijoj 
miestai, kuriuose paskuti-^ 
niais dešimtmečiais, išva
davus iš monarchinės-fašis- 
tinės valdžios • pastatyta 
daugybė pramonės įmonių.

Iš Gabrovo patekome į 
buvusią Bulgarijos sostinę 
Tyrnevą, kur apžiūrėjome 
archeologijos muziejų, bylo;- 
jantį apie tuos laikus, ka
da čia 12-me šimtmetyje 
buvo įsikūrusi taip vadina
ma antroji Bulgarijos vals
tybė. Toji valstybė gyvavo 
iki turkų įsiveržimo ir Bul
garijos pavergimo, trukusio 
apie 500 metų. Iš to jungo 
Bulgariją išvadavo broliš
koji Rusija, sutriuškinusi 
Turkiją ir užtikrinusi Bul
garijai nepriklausomybę.

Todėl bulgarų tautoje la-^ 
bai gilūs dėkingumo jaus
mai rusų tautai, kurie pft( 
sireiškia dabar glaudžia 
draugyste su Tarybų Są
junga. Tuo labiau, kad 1944 
m. rugsėjo 9 d. Tarybų Są
jungos armija atnešė nau
ją išvadavimą, atėjusi į pa
galbą bulgarų tautai, suki
lusiai prieš monarchinį-fašis
tinį jungą. Daugelyje vie
tų pakelėje matėme pa
minklus, kuriais bulgarų 
tauta reiškia padėką rusų 
tautai ir Tarybų Sąjungai.

Taip pervažiavę beveik 
visą Bulgariją, patekome į 
Varną, o iš čia į neseniai 
įrengtą ir jau plačiai išpo
puliarėjusi kurortą Zlatni 
Piasci, kuris tiesiasi per ke- 
lioliką kilometrų Juodosios 
jūros krantu. Čia per trum
pą laiką iškilę puikūs dau
giaaukščiai viešbučiai užsie
niečiams ir daugeliSi poilsiu 
namų gyventojams.. Karšta 
saulė, puiki jūra, o 
kaip Palangoje, ž o 
p ui k i o s sąlygos pasilsėti, 
kuo norim pasinaudoti nors 
trumpai, nes teks grįžti lie
pos 31 d. į Maskvą.

Tad siunčiu labas dienas 
Jums ir visiems laisvie- 
čiams iš Bulgarijos padan
gės.

Gal nustebsite gavę šį 
laišką iš Bulgarijos, o kartu 
ir laišką, rašytą Palangoje 
ir Vilniuje. Išėjo taip, kad 
nesuspėjau ano laiško iš
siųsti, tad įdėjau jį į ter- 
bikę ir siunčiu iš Zlatni 
Piasci — Auksinio Smėlio— 
kurorto, esančio ties Var
nos miestu, Juodosios jūros 
krante, Bulgarijoje.

Jei aname laiške rašiau 
nesuspėjęs išlydėti čikagiš- 
kio L. Joniko, nes iš Mask
vos išvykau į Lietuvą, tad 
dabar panašiai išėjo su mielą
ja Ievute Mizariene. Man 
teko išvykti į Bulgariją lie
pos 15 d., o ji turėjo atvyk
ti į M’?'1 wa liepos 16 d. Tad 
teko atsisveikinti dar Lie
tuvoje, kur susitikome per 
tarprespublikinį stu d e n t ų 
festivalį.

Bulgarijoje atsidūriau su 
Genovaite ir jauniausią ja 
dukrele Vitele atostogauda
mas. Iš Maskvos atskrido
me į Bulgarijos sostinę So
fiją, kurioje buvau pirmą 
kartą. Kadangi norėjome 
kiek 'plačiau pamatyti Bulga
riją, išvykome mašina iš 
Sofijos tokiu keliu, kad ga
lėtumėm aplankyti kai ku
rias įdomias vietoves.

Pirmiausiai su s t o j o m e 
antrame pagal didumą 
mieste Plovdive, kuriame 
apie 300,000 gyventojų (So
fijoje gyventojų 850,000). 
Iš čia per Staraja Zagorę 
nuvykome į garsųjį Rožių 
slėnį, kuriame auginamos 
rožės specialiam ir labai 
brangiam perfumų aliejui 
gauti. Ties Kazaūlyko mies
tu aplankėme Institutą, ku
ris užsiima rožių ir kitų efi- 
rinių bei vaistiniu augalų 
tyrimu. .

Toliau kelias ėjo į Šipką. 
Tai kaimas, o taip pat kal
nų perėja, kurioje vyko 
garsios, ir sunkios kautynės 
rusų-turkų kare 1877-1878 
metais. Apžiūrėjome toms 
kautynėms atminti ir žuvu- 
siems pagerbti pastatytąją 
cerkvę, o taip pat didžiulį 
akmeninį monumentą, sto
vintį ant aukšto kalno. Čia 
sujungtos rusų ir bulgarų 
jėgos ilgai atlaikė turkų 
puolimus iki rusų armija 
nugalėjo turkus. Čia kau
tynėse, nuo šalčio ir ligų 
žuvo apie 19,000 žmonių.

Paskui nuvažiavome j 
Gabrovo miestą, kuris anų 
kautynių metu buvo svar
bus rusų kariuomenės at
sparos taškas. Dabar tai 
stambios pramonės mies-' gylyje po žeme.

Varna, 
1968.VII.22

džrn,

Viso geriausio!
Justas Paleckis

Zlatni Pįasci

BESISUKANTIS NAMAS
Amerikiečių architektai 

paruošė besisukančio namo 
projektą. Visi jo gyvento
jai galės grožėtis Kalifor
nijos įlanka San Diego. 
Centrinis pastato korpusas 
remiasi į specialų hidrauli
nį guolį, esantį 18 metnį

ENTU

AR JAU IR “DARBININ
KAS” PIKTINASI 
VYSKUPU VINC 
BRIZGIU?

Tąip ątTodo iš . . x 
dieną pranciškonų “Darbi
ninke” aprašymo 
automobilių nelaijnėję žu
vusiu kunigo Broniaus Da
gilio laidotuvių. Skaitome;

Apvaizdos parapijos bažny
čioj mišias laikė 
Vincentas Brizgys. 
apie 30 kunigų lie

Detroite

vyskupas 
Dalyvavo 

tuvių, 18.

DŽIUGI NAUJIENA 
IR PUIKI PAMOKA

Žurnalo “Švyturio” š. m. 
nr, 10-t.am skaitome labai 
puikų gydytojo V. Kviklio 
strąip.snį “Žpipgaus .nerimo 
metas”. Tai straipsnis apie 
jaunuolius. Pr. Kviklys pa
šo:

Ar daug ką žinome apie nū
dienį j.aunirną? Kaip jis pasi
ruošęs kurti Šeimą, gyventi 
šeimyninį gyvenimą? Sociolo
giniai tyrinėjimai respublikos 
moksleivių, studentų, šaukia
mojo amžiaus jaunuolių tarpe 
leidžia susidaryti apytikrę 
nuomonę apie mūsų jaunimo 
moralę, siekius, psichinius iš
krypimus. Kąi savo tyrimų re
zultatus palyginome su pana
šaus pobūdžio ikikariniais ty
rimais Lietuvoje įr okupuota^ 
me Vilniaus kraite, įsitikino
me, kad apskritai dabartines

Kelialapius į IX Pasaulinį jaunimo ir studentų festivalį Sofijoje iškovojo .“Lie
tuvos” dainų ir šokių liaudies ansamblio birbynių kvintetas.
Nuotraukoje birbynininkai—V. Aleksandravičius, J, čiplys, J. Jauniškis, K. Bud
rys ir Respublikos nusipelnęs artistas P. Budrius. M. Baranausko nuotr.



Penktadienis, Rugpjūčio (August) 2, 1968 L A 1 S V fi 3 pusi.

O. KAPSE

I NAUJ& GYVENIMU
' (Tąsa)

* —Sveikas, Petrai, 
gerai kaustytas?,—nuok 
Viršelis,, žengdamas 
slenkstį.

—O kam tau Ristūne 
mergas šausi ar ką?, — saikėdamas do
bilų akselį atsiliepė šėrikas Petras.

—O kaip tu manai? 
patikčiau kokiai dvideši|mtinukei ? 
kavosi Domas, ir nejuč 
nėtis pakaklėje, lyg no 
syti kaklaryšį.

Nuėjęs drauge su Pe ;ru arklidėn, pa- 
teškeno Ristūnui kaklą ir brūkštelėjo 
keliskart delnu per nugarą.

—Duok šukas. Išši 
kaip aksomas. O tu, P 
giau avižų jam šiandieji primesk ir pa
žiūrėk to šoro ar nesu

Išblizginęs Ristūną, 
jo vienkinkį važelį ir ihet jo išorę, kad 

^geriau blizgėtų, ištepė slyva.
šeštadienio pavakare 

Xies keliu prašvilpė, kai 
su šiekštu, žvangindam 
balu, kad net senoji Griškienė paleido 
iš saujos plėšomas plunksnas ir prasida
riusi pirkios duris sušu

—Vajetau! Kibą kr 
ja?

Verutė gyveno netoli.
gūžės Pirmosios” kolūkyje, pas savo pus
seserę šalniene. Jos tėvai mirė jauni, 
vienintelį broli karo metu savo kieme 
nušovė vokiečiai, o s
Verutė pasilikusi viena išėjo į pasaulį 
laimės ieškoti. Kolūkyje ji buvo šau
niausia veršelių augint 
gaudavo porą savaiči 
praleisdavo “Aušros”’ k 
tetą mielai ją darbuose pavaduodama. 
Domui ji krito į akį pe:'brolio šermenis, 
kai Verutė su pora kit 
grindis ir basa isispvr 
liošus vis nešė iš šulin

Nesėkmė. Piršliai 
namie. Veltui jie suvažinėjo ir du se

nkančius kartus: tai į kontorą išėjusi, tai 
į choro repeticijas, tai : 
rjaktį.
* Dėl nesėkmingu va 
vaikščiojo dar labiau 
lygiagrečiai su jo nusiminimu brendo ir 
užsispyrimas: truks lai cys—pakalbėti su 
Verute ant rimtųjų. O Verutė, sunku 
pasakyti, tyčia ar netyčia, vengė to po
kalbio.

Pusseserė užklupta tiek tepasakė:
—Aš jai minėjau, bet 
Domas su šiekštu si

“Slaptosios milicijos” 
šiuo atveju turėjo atstovauti paukštinin- 
kė Račiūnienė. Šalnų k

Vieną šeštadienio rytmetį ji 
Viršeliui: tikrai vakar vakare mačiusi 
Verutę namie.

Delsti nebuvo ko. Prieblandai apgo
bus laukus, piršliai vėl ižvangino į Šalnų 
kiemą. Verutė lyg suglumusi spruko į 
virtuve. Ji ten trypčio;
ko ieškojo; kažkaip nenoriai žvilgčiojo 
j veidrodį ir prie svečių atėjo tik piršlio 

^švelniai už parankės ve
rėš raginama. Mergi

Kaip Ristūnas ar 
i|aikingai šūkavo 

per pašarinės

prireikė ? Pas

Argi aš dar ne- 
pui- 

omis ėmė čiupi
nėdamas pasitai-

kuosiu,—blizgės, 
btruli, biskį dau-

;rūkęs kur nors. 
Viršelis apžiūrė-

naujos gyvenvie- 
p žaibas, Domas 
i didžiuliu skam-

ko: 
nigėlis atkalėdo-

gretimame “Ge-

ėvai mirė jauni,

odybą sudegino.

DR. A. PETRIKĄ

Apie 1862-63 metų lietuvių-lenkų sukilimą
bų mūšį su caro kariuome
ne laimėjo. Bet antrajame 
susirėmime su 3,000 gene
rolo Ganeckio daliniu ties

slaptą širdies kampelį.
Balandžio mėnesio antroje pusėje... 

“Pabudo jau visi laukai. Vand 
nuo kalno graužia.”

Greitai pradžiūvo arimai ir tĮraktoriai 
savo tarškučiais ir pu p su č i 
akompanuoti skardžiai vyturėli*)) giesmei. 
Jie net nepajusdavo, kad vyturėliai jau 
miega ir vieni sau pupsėdavo iš 
tj. Žmonės nuo jauniausio lig 
šio skubėjo: taisė kolūkio te 
kelius, tiltelius, vežė į laukus m 
lą, barstė trąšas. Ligi Gegužės švenčių 
pagrindinės kultūros turi būti

Domas jautėsi nusimetęs m 
nemažiau 15 metų. Jis beveik 
sirodydavo pirmas ir linksmai 
davo, o kartais ir dainą ūžti 
Senesnieji sakydavo:

—Domas šį pavasarį išsidarė, kaip 
šuo po metų.

O jaunesnieji:
—Jau Domui, kai žilė galvon, tai vel- 

Girdi/kaip kaukia jo-

jo vagas

a is ėmė

tisą nak- 
i seniau- 
rito rijoje

pasėtos. 
jo savęs 
visur pa- 

švilpau- 
aukdavo.

Gegužės šventė 
sekmadienį.

s išpuolė. 
Vaišnoros

, bet dar

)ja. Vasarą, kai 
ą atostogų, jas 
olūkyje pas savo

ų merginų plovė 
įsi į didelius ka- 
o vandenį.
Verutės nerado

fermoje budinti

žinėjimų Domas
surūgęs, tačiau

ji neima i galvą, 
sitarė veikti su 
pagalba, kurią

aimynė.
ir pranešė

o, sukinėjosi, lyg

dama ir pussese
rės raginama. Merginos nesudėvėtas 
drovumas nelauktai užkaitino šia linkme 
neveiklią Domo širdį ir jo skruostuose 
pasklido rausvumas, siekdamas net žils
telėjusius smilkinius. Piršliai, pagal gar
bingas mūsų liaudies tradicijas, buvo už 
balto stalo pasodinti, žaliu vyneliu * pa
girdyti. Po trečios taurelės skambtelė
jimo atsimezge piršlio

—Tai matot, taip sa 
vena, gyvena... čia, 
mokyklą, taip sakant, 
taip sakant, jau kuris 
ir Domas. Vargsta, tajip sakant, vyras. 
Visko yra. Ir trobą, 
šįmet naują pasistatęs, 
sakant...

—Ką čia daug šnekėti,—drąsiai nu
traukė Domas.—Aš žmigus tiesus ir ne 
koks jauniklis. Važiuojam kurią dieną 
ant metrikacijos, ir baigta, truputį jau
dindamasis ir palinkdamas Verutės pu
sėn, atvirai ir trumpai išdėstė reikalą 
jaunikis.

Verutė sumišusi nuleido akis ir, kiek 
patylėjusi, ištarė: 

% —Kam čia skubinti.

nias uodegon.
damas.

Tais metais 
šeštadienį ir 
brigados žmonės planą ivvkdė
šeštadieni ligi pietų reikėjo šį tą ap
dailinti. Tačiau trečiajai brigadai, kuri 
visada vilkosi uodegoj, teko š 
pasitempti ir jos vyrai atsikvėpė tik 
sekmadienio pavakary.

Domas, gerai numigęs ir iš ] 
biro prieš saulę nusiprausęs, 
išeiginiais ir nauja kolūkio gv 
gatve, pro gražiai aptvertus i 
ornamentais išpuoštus darže 
žingsniavo Šalnų sodybos link, 
reikėio galutinai susitarti ir 
metrikacijos bei vestuvių dieną, nes pa
reiškimai jau buvo paduoti.

Jeigu jau šventės tai šventė 
kiečiai, ypač jaunimas, ruošiasi eiti į 
kultūros namus. O kai užeina 
pavadinti kaimyną, tai tenka 
švenčių stalo prisėsti ir taure 
mušti. Toki malonumai nea 
Domo. Praeinant pro šalį pabarbenęs 
j langa šūktelėjo Starkus, — čia išmetė 
po stiklinaitę, o gyvenvietės gal 
užėjp pas Lauryną ir beveik 
užtruko. Išėjo ne tik raudona 
bet ir ausimis. Labai jam no 
traukti dainą, tačiau visomis j ė 
ve tramdė, nes dar suprato, ka 
galėtų palaikvti girtu.

Verutę sutiko prieangyje su 
biru bulvių. Sveikindamasis 
pasviro priekin ir jai j veidą 
stipraus alkoholio tvaikas. 
Įėjo; atsišliejo į sieną, o savo žvilgsnį 
nuleido į sužaliavusius agrastų ir ser
bentu krūmus.

—Ko dar atėjai? Kad pris: 
reikėjo ir neiti, — ištarė piln 
limo balsu ir spruko pro duris į kiemą.

Dbmas liko bestovįs, kaip stulpas. 
Norėjo susikišti rankas į kišenes, bet 
jos tarsi netilpo ir liko kaboti, kaip 
dvi snragilų buožės.

—••Tai vadinasi baigta, baigta,—mur
mėjo Domas.

Tuo tarpu Verutė, grįždam
. kaip šarka praskrido pro pat nosį ir lyg 

tvcia paliko atdarąs virtuvės duris. 
Vadinasi, nori užeik, nori ne. 
valandėle pasvyravęs vis dėl to 
slenkstį ir, pastebėjęs Šalnienę, 
tojo tą patį:

(Bus daugiau)

ia proga

paties ki- 
apsivilko 
venvietės 
r lysvelių 
liūs, nu- 
Šiandien 
nustatyti

s. Kolū-

kaimynas 
dar ir už 
lėmis su- 
plenkė ir

e jau pats 
valandą 

s veidais, 
rėjosi už- 
gomis sa- 
,d žmonės

pilnu ki- 
gerokai 

pūstelėjo 
is stabte-

gėrei, tai 
u nusivy-

a trobon,

Domas 
peržengė 
vėl kar-

iežuvis:
cant, žmonės gy- 
rodos, dar tik į 
ėjome, o dabar, 
laikas. Va, kad

taip sakant, jau 
bet vienam, taip

, Toliau atšils.
“Protinga ir nekaršlakošė mergina/’ 

pagalvojo Domas, ir jo veidas nušvito 
patenkinimu, kuris vUiau nugrimzdo į

SUGRĮŽIMAS
Tai kuo mane pavaišinsi — 
Medum ar beržo tošim? 
Kuo vandenį pasaldinsi — 
Pelynu kartumu?

Jau nežinau—kas duona, 
Vanduo—ir tas jau 
Ir tavo geras žodis 
Sužeis tarsi akmuo.

Tai nešk nors beržo tpšį, 
Storai medum aptepus. 
Ten varputis ant vieškelių 
Negrįžtančių žolė.

Tai ko—lyg prie negrįžusio— 
Bijai net prisiliesti?
Už šitą svetingumą 
Artesnio nieko nėr.

Tai ko žiūri į ugnį?
Nuo šilumos tik šalta.
Miškus ar vilko kelią ♦ 
Man auginai ugny?

Marcelijus Martinaitis

svetimas,

Pernai Vilniaus leidykla 
“Vaga” išleido velionies ra
šytojo Vinco Mykolaičio- 
Putino istorinį dviejų tomų 
romaną “Sukilėliai.” Tai 
kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-64 m. Pirma
sis romano tomas išėjo prieš 
kelerius metus, dabar išleis
ti I ir II tomai vienoje 683 
puslapių knygoje.^

V. Mykolaitis buvo lyrinis 
poetas, ne istorikas, tad ir 
šis jo romanas apvilktas 
daugiau lyrizmu, nei istori
ja. Skaitydamas “Sukilėlius” 
pasijunti, jog kūrinio tema 
autoriui lyg ir svetima, 
daugelyje vietų vyrauja 
schema, pasigendi to leng
vo, spontaniškai trykštančio 
minties tekėjimo, kurį jauti 
skaitydamas jo trijų tomų 
autobiografinį romaną “Al
torių šešėly.”

1^61-64 m. sukilimas, kaip 
ir 1831 m. “lenkmetis,” bu
vo organizuotas lenkų ba- 
jorų-dvarininkų. Lietuviai 
jame vaidino tik nedidelę, 
pagalbinę rolę. Sukilimo va
dai buvo lenkai. Net ir Lie
tuvos sukilimo vyriausiu 
vadu Varšuvos ponai pa
skyrė sulenkėjusį lietuvį 
(ar lenką) bajorą-dvarinin- 
ką Jokūbą Geištorą. Gi vy
riausiu kovų vadu Varšu
va Lietuvai atsiuntė lenką 
bajorą Zigmuntą Sierakaus- 
ką-Dolengą, jo pagalbinin
ku šlėktą baltarusį Kostą 
Kalinauską. Kun. Antanas 
Mackevičius, išvedęs iš Pa- 
beržės į Miegėnų mišką apie 
300 dalgininkų, buvo jų įsa
kymams pavaldus, tik jų 
agitatorius bei organizato
rius.

Net ir paties sukilimo 
tikslai buvo nevienodi. Dau
gelis Lenkijos ponų visai 
nenorėjo, kad mužikai maiš
te dalyvautų. Jie manė pa
tys vieni caro armiją nu
galėsią ir atstatysią Liub
lino unijos tipo lenkišką 
Žečpospolitą, kurioje jie bus 
savarankūs ir Lenkija val
dys Lietuvą. Baudžiavos 
jungą velkanti liaudis su
kilimą rėmė dėl to, kad ti
kėjosi nusikratyti dvarinin
kų išnaudojimu, vyriau
siai — baudžiavos likučiais.

“Baltieji” lenkų ir lietu
vių dvarininkai-vadai šiau
šėsi tik prieš caro valdžią, 
ne prieš ponus. Jie savo 
bažnyčiose ir demonstraci
jose giedojo senąjį Lenki
jos himną—“Bože cos Pols- 
kę,”o lietuviai baudžiaunin
kai nesąmoningai traukė 
refreną, Anusevičiaus su
kurtą dainušką, — “Gana 
pančių, gana knutų, .Reik, 
kad lenkai „valni būtų” 
(“knutai”-rimbai — A. P.). 
O kai jau lenkai bus “valni”, 
jie “išvalnys” ir lietuvius!

Baudžiavos klausimas/
Nors Rusijos caras Alek- 

sapdras II 1861 m. savo 
manifestu formaliai bau
džiavą ir panaikino, bet jis 
paliko visas baudžiavines 
sąlygas: dviejų metų bau
džiavą, dvarininkų saviva
lę, o jų dirbamą žemę bau
džiauninkai turėjo iš dva
ro išsipirkti. Dvarininkai 
net tokiam veidmainingam 
baudžiavos “panaikinimui” 
priešinosi, jie norėjo, kad 
ta įstaiga dūruotų amžinai.

Vyskupas M. Valančius- 
Volončevskis, caro ir dva
rininkų draugas, ragino 
valstiečius carui nesiprie
šinti, jam dėkoti, už jį 
melstis, gerbti bajorus-dva- 
rininkus, etc. Savo atsišau

kime į baudžiauninkus Va
lančius sakė (psl. 359):

“Užvis neturėkit už ne
prietelius ponų ir valdyto
jų jūsų, bet visados rody
kit jiems gerą širdį, idant 
ir anie galėtų jumis mylė
ti. Žinokite, jogei anie 
(dvarininkai—A. P.) pirmi 
meldė šviesiausio ciesoriaus 
idant jumis teiktųsi išliuo- 
suoti ir suglobti, nustodami 
pagaliau dėl jūsų savo po
niško gero. Todėl gyven
kit su jais zgadoj, vienybėj 
ir meilėj kaip su vyresniais 
broliais savo. Nemislykit 
taipogi, mylimiausieji vai
kai mano dvasiški, idant 
kada norint apseitumėt be 
darbo, nes be darbo niekas 
neturės duonos... Ir dar 
prašau jūsų, užsilaikykit 
spakainiai, idant nepaga- 
dintumėt visa gera savo. 
Melskitės už šviesiausią 
ciesorių, už patys save, už 
ponus ir valdytojus jūsų ir 
už mane.”
šaukėsi liaudies pagalbos

Lenkijos sukilimo vado
vybė, Varšuvos Centro Ko
mitetas, matydamas, kad 
be liaudies pagalbos vieni 
ponai caro valdžios nenu- 

Ivers, bandė patraukti prie 
savęs ir mužikus: žadėjo 
panaikinti baudžiavines są
lygas, ūkininkams palikti 
žemę, kurią jie valdė, be iš
mokėjimo, bežemiams, suki
limo dalyviamsi, duoti po 
trijų margų žemės sklypelį 
ir pan. Bajorų atsišauki
mo pagrindas buvo toks 
(pusi. 590):

“Visi ūkininkai arba gas- 
padoriai nuo šios dienos 
apturi žemę, kurią valdė, su 
trobomis, kaip nuosavybę 
per visus amžius be jokio 
mokesčio. Už tą žemę ne
reiks mokėti jokios rendos, 
nereiks eiti dvaran arba 
baudžiavom Nuo šios die
nos nebėra jau nevalios, 
nes nebėra pono, nei bajoro, 
nei mužiko, o visi esam 
broliai. Visi įnamiai, grin- 
telninkai, kampininkai ir 
visi žmonės, kurie gyvena 
iš uždarbio, kai bus pašauk
ti ant vainos už tėvynę, 
gaus tris margus žemės. O 
kad bus kam likta nuo die
vo prapulti už vierą ir tė
vynę, tam laike, apturės tą 
žemę jo giminės.”

Nekokia gali būti ‘“bro
lystė” trimargio su dvari
ninku ! Žemės nemokamai, 
be išpirkimb, galėjo gauti 
tik ūkininkai, kurie tą žemę 
iš seno dirbo, kuri buvo jų. 
ir sukilimo dalyviai; ki
tiems žemės suvis nežadėta! 
O žadėtoji “laisvė” irgi bu
vo ne visiems vienoda.

Tai taip didieji sukilimo 
vadai “išrišo” žemės klau
simą ! Tokiam “didžiųjų” 
ootvarkiui, sakoma, nepri
tarė nei A. Mackevičius, nei 
Z. Sierakauskas, nei K. Ka
linauskas. Tačiau jie nė ne
bandė “didiesiems” priešin
tis: paaimanavo, kad že
mės “mažoka,” ir tuomi vis
kas baigėsi.

Apie sukilimo kovas
Apie pačias sukilimo ko

vas bei jų eigą V. Mykolai
čio romane žinių maža. Dau
giausia, visas pirmasis to
mas ir antrojo didesnioji 
dalis, tik apie kun. A. Mac
kevičių:* jo pamokslus, bau
džiauninkų kurstymą kai
muose ir pan. Vyriausi jo 
bendradarbiai irgi buvo 
lenkai ar sulenkėję bajorai- 
dvarininkai, kurie neapken

tė caro valdžios: “daktarė
lis” (veterinaras) Dimša, 
Viktoras Sirvyla, Malvina 
By tautaitė (Mackevi č i a u s 
mylimoji), Jadvyga Skrods- 
kytė (V. Survylos mylimo
ji), kurios brolis Aleksand
ras išdavė Vilniaus gene
ralgubernatoriui V. Survy- 
lą), šlėktos Kolyška, Kuš- 
leika, Kalinauskas ir kiti. 
Vėliau dalis jų sukilėlius 
apleido.

Kun. A. Mackevičiaus su- 
verbuotas lietuvių dalginin
kų būrys, kurį jis išvedė į 
Miegėnų mišką, buvo labai 
silpnai paruoštas: nebuvo 
nei ginklų, nei aprangos, 
nei maisto, nei ryšių su ki
tais būriais. Buvo keli me
džiokliniai šautuvai bei su
rūdiję dvišūviniai pistoletai 
ir dalgiai bei šakės. Net ir 
dalgių ne visiems išteko; 
kai kurie vyrai buvo “gink
luoti” lazdomis bei kir
viais. Apie sukilimo pasi
sekimą net pats Mackevi
čius abejojo. Apie jo pa
sikalbėjimą su Malvina By- 
tautaite knygos autorius 
(pusi. 583) sako:

“Jis ėmė vaizduoti ne tik 
savo paties žygio, bet ir 
viso sukilimo galimą nepa
sisekimą. Sukilimas nepa
ruoštas. Ginklų nėra, vie
ningos, stiprios organizaci
jos nėra, ponai siekia vieno, 
mužikai nori kito. O su
kilti prieš ką? Prieš di
džiulę imperiją, prieš galin
gą ginkluotą armiją! Len
kai jau sukilo. Ar jie iš
tesės? Ar sukils mūsų vals
tiečiai? Abejotina.” Viltis, 
jog sukils rusai—neišsipil
dė.

Tačiau jis nebuvo bailys, 
jis buvo pareigos žmogus 
ir, apsisvarstęs, Malvinai 
sakė:

“Klausyk, Malvina. Jei
gu aš ir tikrų tikriausiai ži
nočiau, kad mes pralaimė
sime ir manęs laukia kartu
vės, aš vistiek eičiau! Aš 
negaliu neiti, aš neiti ne
galiu ! Toks gyvenimas pa
sidarė man nebepakenčia
mas. Aš dūstu tarp šitų 
sienų, šitoj parapijoj! Aš 
noriu bent sykį laisvai at
sikvėpti. Aš noriu tapti ki
tu žmogumi — visai kito
kiu, negu dabar esu. Aš no
riu šitą sutaną pakeisti ka
ro mundierium, breviorių 
(maldaknygę—A. P.)—šau
tuvu ir kardu.”

Nesantaikos pradžia
Kai Sierakauskas atvedė į 

Aukštaitiją savo batalionus, 
daugiausia iš lenkų ir len
kuojančių bajorų, sukilėlių 
kariauna padidėjo iki 2,500 
vyrų. Tai jau nemenka jė
ga, nors ir prastai ginkluo
ta. Sukilėliai pirmą stam-

Medeikiais — jie buvo su
mušti, pats Sierakauskas 
sunkiai sužeistas ir savo 
leitenanto M. Staviševskio 
išduotas — Skrobiškiu o s e 
suimtas. Kartu su juo pa
sidavė ir apie 20 jo arti
miausių sandarbininkų, ri
kiuotės vadų. Sierakausko 
vietininkas Laskovskis dar 
bandė kiek laikytis, bet jo 
jėgos buvo išblaškytos.

Pagrindinė nepasisekimo 
priežastis buvo Sierakausko 
klaidinga strategija: belau
kiant mūšio, išskirstymas 
jėgų. Jis buvo geras karo 
veiksmų teoretikas, štabo 
kapitonas, bet be fronto pa
tirties. Antra nepasisekimo 
priežastis, tai nesutikimas 
pačių sukilėlių gretose: 
šlėkta kirtosi su mužikais. 
Sergančio Mackevičiaus 
kurjeris Steponas jam pra
nešė (pusi. 613), kad:

“Bloga su jo vyrais. Ne
sugyvena jie su Kolyškos ir 
Kušleikos šlėktomis. Nie
kina juos šlėktos ir sukili
mo tikslą kitaip supranta.

—Kolyška ir Kušleika ge
ri vyrai, ir kiemionių reika
lus jie supranta, ir beže
mių supranta. Tačiau jų 
būriuose yra šlėktų su ho- 
noru, pasipūtusių. Ką jiems 
ten mužikai! Jie vieni, sa
ko, iškovosią laisvę, Žečpo
spolitai nuo jūrų ligi jūrų. 
Su seimais, seimeliais, su 
bajoriškomis privilegijomis. 
O blogiausia tai dvarinin
kaičiai. Ir jie spiečiasi ap
link Kolyšką, K u s le i k ą, 
Dluskį. Tie tai svajoja be
veik baudžiavą grąžinti bū
simoje Žečpospolitoje (Len
kų - Lietuvių valstybėje — 
A.. P.). Geriausiu atveju— 
užkimšti mužikams gerkles 
tais trimis margais!

Susirūpinęs klausė ne tik 
Mackevičius, bet ir Dimša 
Stepono žodžių. Dimša — 
pats siekta, tačiau dvari
ninkų nekenčia ir šlėktiško
mis pretenzijomis seniai jau 
nusikratęs. Jis žino, kad 
daug yra tokių, kaip jis, ta
čiau atsiranda, matai, ir ki
tokių. Ką ir besakyti apie 
dvarininkaičius - ponaičius! 
Ko gero, pražudys jie suki
limo reikalą, atgrėsę liau- 
dį!..

—Kunige, — kalbėjo Ste
ponas, — neslėpsiu nuo ta
vęs, kad mūsų būrys tirpte 
tirpsta. Dezertyrų daugė
ja. Vieni nekenčia siektų, 
dvarininkaičių, kitiems įki- 
rėjo sunkus gyvenimas, 
vargas, šaltos naktys, al
kis. Greičiau sveiki ir grįž
ki. Kitaip paliks maža 
saujelė.”

(Tęsinys 6 pusi.)

BIRŽELIO NAKTĮ
Kai širdy kažko man ilgu, neramu, 
Išeinu birželio naktį iš namų...

Šlama bangos tartum lapai drebulės,
Skyla žiedas nepažįstamos gėlės.

Supas šakos, vėjo lankstomos, tyliai, 
Kvepia Šienas ir raudoni aviliai.

Pakeliu akis į dangų ir žiūriu —
Tarp melsvųjų tolimųjų žiburių:

Klaidžioja nustebusi mintis keista, 
Kaip krūtinėj skaudžiai almanti žaizda.

Lyg pakalnėn ritas griūtys akmenų —
Tai' skeveldros krinta metų ir dienų,

Tai skeveldros to, kuo gyvenai,
Ką žinai ir ko dar nežinai,

Tai skeveldros tavo meilės ir jėgos,
Džiaugsmo, ilgesio, sunkios ligos...

O tenai — žvaigždynai plaukia pamažu —
Milijardai žėrinčių šaltų lašų,

Ir erdvių gelmė — juoda ir amžina,
Lyg seniai užgesusių laikų diena...

Antanas Venclova
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Vilniaus ‘Tiesos’ korespondentes 
pasikalbėjimas su I. Mizariene 

jai apleidžiant Lietuvą

pagražėjimas. 
metų, ap- 
mudu su

Beveik du mėnesius Lie
tuvoje viešėjo brangi v 
nia iš Niujorko,
JAV lietuvių visuome 
veikėja, rašytojo Roj; 
Mizaros našlė Ieva Mizarie
ne. Šiandien viešnia iš\ 
sta namo.

Ievą Mizarienę nelen 
buvo surasti. Tai ji po 
maitiją keliauja, tai ji poe
zijos pavasario keliais 
traukusi, tai pas rašytojus 
vieši ar į parodos atidary
mą išvykusi, ir taip diena iš 
dienos. Kam teko su ja 
bėtis, visus, tur būt, stfebi- 

gerų 
iš pažiū- 

t iš 
gos, 

troškimas, 
no-

Pradedant vyriausybės 
ieš- nariais ir baigiant papras- 

pažsngi tais, dažnai dargi man ne-

paaugimas, 
Dar prieš trejetą 
silankę Šiauliuose, 
Rojumi kalbėjome, kad 
Šiauliai daro didm i e s č i o 
įspūdį. Dabar dar 
pastebėjau. Kauni 
ištisą savaitę. N 
tą laiką aplankiau

labiau tai 
e viešėjau 
emaža per 

įmonių ir
nės
aus

yk-

gva

pa-

kal-

no šios nedidukės, 
akių moteriškės, 
ros tokios trapios, be 
tiesų tvirtos ir energin 
nepaliaujamas 
didžiulis žingeidumas, 
ras kuo daugiau sužinoti, 
išvysti, patirti, kuo dau
giau įspūdžių susirinkti. 
Pagaliau vieną dieną tele
fono ragelyje išgirdau 
lonų balsą: “Aš jūsų 
kiu”.

Aplankiau viešnią 
niaus “Neringos” viešbuty

ma-
lau-

Vil-

'usi.

,1 su

je, kuriame ji įsikūi 
Kambaryje gėlės, gėlė 
Nuo sienos žvelgia jied 
Rojumi, smagūs ir laimin
gi, prie Kauno marių pra
eitos viešnagės metu nusi
fotografavę. Akį patra 
medžio raižinys: ilgara 
saulės spindulių ant ankš
tos kalvos glamonėj 
žemės kauburėlis, 
taip matytas. Sugavusi 
no žvilgsni ties juo, Nliza- 
rienė paaiškina: “Tai 
“Šušvės” kolūkis padoy; 
jo. Štai įrašas: “Amž 
suaugęs su Dzūkijos žeme, 
Rojus Mizara ilsėsis myli
mo krašto kampelyje”.

Apie viešnios misij
Kalba iškart nukrypsta 

prie paties skaudžiaus 
Rojaus Mizaros mirtie^s.

— Ši išvyka Lietuve 
pasakoja viešnia, — šunki 
ir liūdna misija. Atvykau 
įvykdyti paskutiniosios Ro
jaus Mizaros valios—palai
doti jo palaikų Lietuvoje. 
Taigi sugrįžo Rojus g 
nėn. Šįsyk visam laikui.. 
Širdis jo visada buvo 
Lietuvoje, jo numyl ė 
Dzūkijoje, gimtuos 
Savilionyse, kuriuos ji^ tiek 
kartų mintimis lankė 
rių jis visad taip ilgjėjosi. 
Čia jį ir palaidojom, 
aukštos kalvos,

ūkė 
ikių

mas
Kažkur 

ma-

man 
ano- 
lams

%

o

n, —

imti-

čia, 
toje 
uose

ku-

Ant 
ūksrhingo 

Juodžio ežero pakrantėje. 
Papėdėje — vienoje j 
driekiasi jo gimtoji sodyba, 
kitoje — jo tėvelių L 
Ir, tur būt, niekada p; 
lyje nerasiu brangesnio 
kampelio, kaip ši juodomis 
ežero akimis žvelgianti, kal
vomis nusagstyta Dzūkijos 
kertelė, šis kalnelis, į 
ne kartą Rojus, mažas bū
damas, kone, kuriame 
dabar amžinai liko ilsėtis.

Atvykau Lietuvon liūdno
mis mintimis nešina 
bai vieniša. O nuo pa 
mos akimirkos tėvų ž 
pajutau didžiulį dėm 
rūpestį. Džiugina ir 
na iki ašarų ta pagarba 
Rojui, jo atminimo v< 
mas ' 
jo literatūriniam pali 
Išliks atmintyje įspūdin
gos, iškilmės Merkines vi
durinėje mokykloje, 
šiai mokyklai buvo suteik
tas Mizaros vardas, 
viešnagės metą

usėje

apai.
asau-

kurį

jis

ir la- 
t pir

kinėje 
esį ir 
jaudi-

i, jo atminimo vertini- 
Lietuvoje, tas dėmesys 

ūmui.

kai

Visą 
jaučiau 

nuoširdų dėmesį ir rūpestį.

pažįstamais žmonėmis, ku
rie, sutikę mane gatvėje, 
tardavo gerą užuojautos 
žodį ar draugiškai paspau
sdavo ranką. Kai atvažia
vau Kaunan, įžengiau į 
man skirtą kambarėlį “Lie
tuvos” viešbutyje, jame pir
miausia pasitiko mane nuo 
sienos žvelgiančios mūsų 
pastarosios viešnagės su 
Rojumi laimingų dienų Lie
tuvoje nuotraukos. Nežino
mos geros ir rūpestingos 
rankos papuošė mano kam
barėlį šiomis nuotraukomis. 
Ir iškart tartum namuose, 
iš ilgų klajonių sugrįžusi. 
Žinoma, aš grįšiu namo la
bai labai viena. Bet ta pa
garba ir dėmesys, rūpestis 
ir nuoširdumas, kurį paty
riau, viešėdama Lietuvoje, 
suteiks man taip reikalin
gos paguodos ir ištvermės 
tęsti darbą namuose, žo
džiai, rodosi, bejėgiai iš
reikšti tą mano širdyje su
sitvenkusį dėkingumą. Nuo
širdus ačiū visiems.

Nepamirštamos dienos
—Dienos, praleistos Lie

tuvoje, — pasakoja toliau 
viešnia, — nepamirštamos, 
jos visados pasiliks širdies 
atmintyje. Nes nebuvo tuš
čių dienų. Kiekviena atneš
davo naujus susitikimus, 
glėbius nedylančių įspūdžių, 
suvesdavo su naujais žmo
nėmis. Dienos — prilygs
tančios gyvenimui. Nors 
jos buvo persunktos skau
džiais prisiminimais, tačiau 
aš čia tarsi atjaunėjau.

Mano gimtinė — Ameri
ka. Bet visada aš ilgiuosi 
tėvų žemės. Ir kai pirmą 
kartą aš ją išvydau, ji man 
rodėsi labai pažįstama ir 
artima. Nes aš ją buvau 
jau pamilusi iš tėvelių ir 
Rojaus pasakojimų. Ir kai 
išsiilgusi kiekvienąkart j on 
atvykstu, ji mane pasitin
ka vis gražesnė, pasipuo
šusi naujais namais, pra
turtėjusi naujais fabrikais 
ir gamyklomis, gerokai pa
augusiais miestais ir mies
teliais. Negaliu atsidžiaug
ti Lietuvos klestėjimu. Ir 
nors mažas laiko žingsnis 
nuo' pastarosios viešnagės 
mane teskiria, tačiau džiu
giai atradau naujo, nepa
tirto. Suprantama, gyveni
mo tėkmė visur ir visada 
atplukdo naujoves. Tai na
tūralu ir dėsninga.

Amerikoje irgi apstu nau
jovių visame kame. Tačiau 
mažai kam jos pasiekiamos. 
Paprastam vargšui mažam 
žmogeliui ankšta ir nejau
ku joje. Socialistinės sis
temos pranašumas akivaiz4 
dus. Tai, ką Lietuvos dar
bo žmonės savo darbštumu 
ir triūsu pasiekė, pasidarė 
galima Tarybų valdžios, so
cialistinės santvarkos, drau
giškų tarybinių respublikų 
glaudaus darbo ir paramos 
dėka. Svarbių taisytinų 
problemų Lietuvoje nema
tau. O jeigu kokia pardavė
ja ir nenusišypso ar atža
riai atrėžia, jeigu kavinė
je padavėjos tenka ir ilgė
liau užsilaukti, tai, manau, 
ir be mano pastabų 
tvarkysite.

Miestų paaugimas 
į pagražėjimas

Stebina mane Šiaulių, Pa
nevėžio, Alytaus gerokas

susi-

ir

gamyklų. Dar kartą stebė- 
amonės iš
imų page- 
didele jų

jausi Lietuvos p r 
augimu, jos gam 
rėjusia kokybe, 
paklausa pasaulyje. Kaime 
tiesiog 
pirmyn, 
jau po 
prantu, 
žmonių, 
veržiasi

na zangaineįtikėti
Nemana važinė- 

kaimus.
prisipaž f n s i u, tų 
to jaunimo, kuris 
į miestus. Kultūra 

atėjo į Lietuvos kaimą. Mo
kyklos, bibliotekos, klubai, 
kino teatrai. Ta 
stebina kaimo 
tvirtai įėjo į jų 
kasdieniu jų poreikiu.

Radviliškio ra, 
vės” kolūkis paliko labai 
gerą įspūdį savo gaspado- 
riška tvarka, d 
smagiais žmonęmis. 
ūkiuose žmonės 
gražiai gyvena, 
man tektų pasi 
gyventi, tai nedvejodama 
pasirinkčiau kaimą. Antrą 
kartą teko lankytis Norei
kiškėse, Žemės ūkio akade
mijoje. Studentija daugiau
sia — kaimo va 
mokslus, įgiję s 
nių, praplėtę sa 
nos bei 
čius, jie sugrįš į 
laukus, nešini ta 
gų kaimui žinilų kraitelė
mis. Tai kalbą apie dar 
•giedresnę ir ..gražesnę lie
tuviško kaimo1 ateitį.

Inteligentija
—Kas mane 

stebina Lietuvoje? Tai jū
sų inteligentijom Santykiai 
su liaudimi, su 
žmonėmis. Štai 
lankytis Kaune, 
čiaus sanatorijo

Ir ne.su-

i jau nebe- 
gyventojų, 
buitį, tapo

jono “šuš-

rbščiais ir
Kol- 

dabar taip 
kad, jeigu 
linkti, kur

ikai. Išėję 
pecialių ži- 
vo galvose- 

dvasiinius akira- 
gimtuosius 
ip reikalin-

ąžesnę lįe-

r liaudis
labiausiai

paprastais 
man teko 

Domaševi- 
je. Atvykę

gydytoj ai suruošė labai 
įdomią profilaktinę paskai-

gabūs, įdomūs jaunimo 'dar
bai. Jaunimui jūsų krašte 
durys visur atvertos. Tik 
eik, mokykis, siek. Ame
rikoje nelengva praminti 
takus į pripažinimą.

Poezijos pavasario 
šventėje

—Jau seniai svajojau ir 
labai troškau nors sykį da
lyvauti Poezijos pavasario 
šventėje. Šįkart tokia laimė 
man teko. Tai graži, viso
keriopai skatintina tradici
ja. Pati poezija ateina pas 
žmones. Nežinau, ar yra 
pasaulyje dar tauta, kuri 
turėtų tiek poetų, tiek dai
nų, kaip mūsų mažutė Lie
tuva. Nustebino mane gau
sus poezijos jaunimas. Mes 
ten, Amerikoje, nors labai 
stropiai sekame Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą, visada 
nekantriai laukiame sve
čių, žinių ir knygų iš Lie
tuvos, tačiau sunkiai spė- 
jame susigaudyti: tiek daug 
jaunų, gabių poetų Lietuvo
je priauga. 'L

—Grįžusi į Jungtinėj 
Valstijas, jūs tikri ausiai 
ruošiatės parašyti apie sa
vo įspūdžius, pasidalyti jais 
su tautiečiais?

—Plačiau dar nenorėčiau 
apie tai kalbėti. Aš prietą- 
ringa. Bijau apsiskelbti, 
pasigirti, o po to neįvykdy
ti, — juokauja Mizariene.— 
Įspūdžių begalės. Jie dar 
turi susigulėti galvoje. 
Pluoštelį pirmųjų savo įspū
džių jau nūsiunčiau “Lais
vei.”

Dar apie moteris
Mane domina moterų gy

venimas, jų padėtis ir veik
la Tarybų Lietuvoje. Gal 
apie tai ir pabandysiu, grį
žusi namo, pamąstyti ir pa
rašyti. Viešėdama Lietuvo
je, daug šūsitikinėjau su 
moterimis, kalbėjomės, ta
rėmės apie įvairias proble
mas. Tarybų šalyje moterų 
ir vyrų teisės sulygintos. O 
pareigos? Ant moters pe

čių gula nemažai rūpesčių. 
Kaip jai ateiti į pagalbą? 
Kaip jai padėti? Man rodo
si, kad moterys visada yra 
žingeidesnės už vyrus. Te- 
neįsižeidžia vyrai. Gal to
kia jau moters prigimtis. 
Tačiau joms labai nelengva 
suderinti motinos, žmonos 
ir visuomenininkės, darbuo
tojos pareigas.

Čia yra dar nemažai 
spręstinų problemų. JAV 
moterys labai aist ringai 
yra įsitraukusios į kovą už 
taiką. Man rodosi, kad vi
same pasaulyje moterys la
biau už vyrus yra linkusios 
būti taikos šalininkėmis. 
Kovoje prieš neteisingą, ne
garbingą Vietnamo karą 
JAV moterys yra užėmu
sios vadovaujantį vaidme
nį. Tikėkime, kad moterys 
visoje mūsų planetoje suda
rys tokią jėgą, kuri įga
lins visus didelių ir mažų 
žmonių Reikalus išspręsti 
taikiai, bekarų, prie stalo.

Tarybų šalįes moterys dar 
skaudžiau ir Jautriau jaučia 
karą. Nes nekasi šeimos, 
kurios neskaudihtų baisūs 
praeito karo priš^ninimai, 
kurioje nebuvo, negrįžusių 
iš jo... C \

Žvelgiu į manąją Lietuvą 
ir džiaugiuosi, kaipjūs gra
žiai gyvenate, koks didelis 
taikos troškimas.

Jei taika klestėtų
Mane nepaprastai sukrėtė 

žinia, kad senatorius Ro
bertas Kenedis nužudytas. 
Ir prieš mano akis iškyla 
tos baisios karo ir smurto 
trokšta n č i o s šmėklos, ku
rios kėsinasi į žmones ir ša
lis, norinčias taikiai gyven
ti. Pasaulis dar taip blogai 
surėdytas, kad vis dar vir
šum mažutės mūsų plane
tos kybo karo grėsmė.

Svajoju, kaip būtų, jeigu 
žemei negrėstų karo pavo
jus. Visos šalys, didelės ir 
mažos, galėtų daugiau dė
mesio kreipti žmonių gyve-

Buldozeriai 
piramidžių 

Iki didžiulės tarptautinės 
sporto šventės—XIX Olim
pinių žaidynių — beliko ne
daug laiko. Šalis, kuriai 
pirmajai Lotynų Amerikon 
je teko garbė priimti viso 
pasaulio sportininkus, ruo
šiasi tapti greikiausiųjų, 
stipriasiųjų sportininkų 
varžybų arena.

Meksikos sostinėje spar
čiai statomi nauji sporti
niai įrenginiai, atnaujina
mi ir rekonstruojami senie
ji. Šiam milžiniškam or
ganizaciniam darbui vado
vauja žinomas Meksikos ar
chitektas Pedras Ramire- 
sas.

Priimti sporto mėgėjus 
jau paruoštas setadionas 
“Acteką,” talpinantis 100 
tūkstančių žmonių, ir ©lipi
nis universiteto miestelio 
stadionas 80-čiai tūkstan
čių žiūrovų. Baigiami sta
tyti 22 tūkstančių vietų 
sporto rūmai, taip pat plau
kymo baseinas ir gimnasti
kos salė, galintys sutalpin
ti atitinkamai 5,000 ir 5,-

nimo pagražinimui ir page
rinimui, naujų erdvių už
kariavimui. Kaip tada bū
tų gera gyventi Žemėje! 
Ne ugnimi ir kalaviju ban
dykime nugalėti vieni ki
tus, o darbąis, draugišku 
lenktyniavimu. -(Nes karas 
neša tik skausmą ir siel
vartą, viso pasaulio išnyki
mo grėsmę.

Atsisveikindama Ieva Mi
zariene dar kartą prašo pa
dėkoti visiems, parėmu- 
siems ją skaudžią valandą, 
už tą dėmesį ir pagarbą, pa
rodytą Rojaus Mizaros at
minimui, už tas turtingas 
ir svetingas jai apdovano
tas dienas tėvų žemėje.

Irena Litvinaitė

prie senųjų 
Meksikoje y

250 žiūrovų, olimpinis dvi-V 
račių trekas, turintis 6,000 
žiūrovų vietų, kanalas irk
lavimo varžyboms (tai bus 
stambiausias sportinis įren
ginys: jo ilgis—2,200 met
rų, plotis — 125 metrai).

Privažiavimo kelių bei 
gyvenamųjų patalpų spor
tininkams ir turistams sta
tyba atsiėjo. 40 milijonų do
lerių.

Išlaidos žaidynių rekla
mai ir įvairiems pagalbi- 
biniams darbams sudaro 
dar 44 milijonus dolerių. 
Taigi, bendros pasiruošimo 
Olimpiadai išlaidos — 84 
milijonai dolerių.

Rengėjų nuomone, apie 
20 milijonų dolerių kompen
suos parduoti bilietai, su>y 
venyrai, televizijos laidos iš . 
Olimpinių žaidynių ir t. 
Olimpinės žaidynės, be 
abejo, sutrauks daug tu
ristų, kas Meksikai taip pat 
bus naudinga finansiniu 
atžvilgiu.

Apskaičiuojant pasiruo
šimo XIX Olimpinėms žai
dynėms išlaidas, buvo atsi- 
žvelgimaa tik į tas, kurios 
betarpiškai susi j u s i o s su 
Olimpi ados organizavimu. 
Kaip pranešė Tokijo muni
cipalitetas, 1964 metų Olim
pinėms žaidynėms surengti 
buvo išleista maždaug 3 
milijardai dolerių.

Į Olimpinių žaidynių Me- 
sikoje biudžetą neįtraukti 
keli milij o n a i dolerių, už 
kuriuos pastatytas “olimpi
nis kaimelis,” talpinantis 
beveik 10 tūkstančių žmo
nių. Jis išaugo prie seniau
sios Amerikoje Kuikuilkf,^ 
piramidės. .

Meksika, “Visjon” >

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

lavidalu. Otą vaidinimo p 
po paskaitos yisi drauge 
linksminosi su 
ten besigydanč 
mis, drauge š6ko, liaudies 
dainas dainavo, Amerikoje 
daktarai nuo paprastų žmo
nių dolerio, siena atsitvėrę. 
Arba dar. Teko bendrau
ti su Jūrate ir Česlovu Nor
vaišomis. Abu 
abu tarptautin 
pramoginių šo 
žodžiu, mūsų a 
supratimu, 
Svečiavausi pa 
muose, drauge 
Pašušvį. Stebėj 
visais vienoda|i 
mieli, paslaugu

Viešnia pasakoja apie di
džiulį įspūdį, p 
sitikimų su jaunimu, apie 
reto grožio Pabaltijo stu
dentų dainų ir 
tęs.

—Labai gerai, kad Lie
tuvos- jaunimas mokomas 
gerbti ir branginti senolių 
tradicijas, nešti ir vystyti 
liaudies meną, 
malonios senosios liaudies 
dainos, lyriški 
čiai lietuvių liaudies šokiai, 
jaunimoi ■ at lie 
įgijo dar dide 
dar labiau sužavėjo savo 
amžinu grožiu 
Gerąs jaunimą^. Jis, tikiiu, 
moka ir graž 
tis, ir. gerai dirbti. Teikia 
viltį, kad Lietuvos ateitis 
gerose rankose. Jubiliejinė
je taikomosios ir dekora
tyvinės dailės parodoje, ku
rios atidaryme j man teko 
laime dalyvaų 
tyrusių meistr

paprastais, 
ais žmonė-

Amerikoje

gydytojai, 
3S klasės 
<ių šokėjai, 
merikonišku \ 
“žvaigždės.” 
s juos na- 
važiavome į 
au juos. Su 

malonūs,
s.

atirtą iš su-

šokių šven-

Skambios ir

ir įvairiany-

kami, man 
snę prasmę,

ir jaunyste.

ai linksmin-

tį, šalia prir 
ų nudžiugino

MKNIKAS"LAISVES
RENGIA LLD 11-ta KUOPA

Sekmadienį, Rugpinčio dilėm
OfVTVfPTA PARK quinsigamond avenue M'JU AITAM Arx A AlUVe SHREWSBURY, MASS.

Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio
Meninę programą pildys LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS, 

taipgi ir vietinis AIDO CHORAS
Laikraščio “Laisvės” kolektyvą atstovaus IEVA MIZARIENĖ, neseniai grįžusi iš Lietuvos.

' Kviečiame pažangios spaudos rėmėjus dalyvauti, atsiveskite ir savo kaimynus
LINKSMAI LAIKĄ PRALEISTI.

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮSIGĖRIMŲ PAGAL JŪSŲ SKONI.
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Apie operą “Paklydę Paukščiai” 
ir jos autoriui

Ak, sunkus paukščių kelias, 
Sunki jų lemtis:
Kas paklysta, negjžtta j tų 
Kur atgimtų vėl širdis!..

Sali,

Tai priedainio žodžiąi iš 
kompozitoriaus Vyt. Lai 
šo operos “Paklydę pa 
čiai” leitmotyvinės dainos, 
kuri dėl savo paprastu 
svajingos ir liūdnų ilgesiu 
dvelkiančios meloc 
greitai išėjo už op e 
sienų ir tapo' visų plu 
dainuojama: ir saviveiklos 
kolektyvuose, ir buity 
kaip ir puikioj šio kompo
zitoriaus “Ežerų kr 
daina,” “Oriolo ir Nen 
žemėj” ir kitos dainos.

Vytautas Laurušas 
metais, baigdamas kor 
vato rijų, sukūrė sonatą vi- 
olenčelei ir fortepijonui 
simfoninę vokalinę poemą 
“Motina” pagal poeto J. 

^Marcinkevičiaus tekstą. 
Nuo tada ir prasidėjo jo 
aktyvus kūrybinis darbas.

Greta dainų chorams ir 
solo romansų, Vyt. Lauru- 
šas sukūrė eilę stambių 
strumentinių k am e r i 
kūrinių bei simfoninę 
mą “Audronaša.”

Sukauptas patyrimas 
skatino Vyt. Lauruš^ 
bandyti savo jėgas suditin- 
giausiame ir sunkiausi 
muzikos žanre — ope 
kurios temą ir planą jau se
niai puoselėjo. Pasikv 
poetą E. Matuzevičii 
muziką A. Kalinauską 
retistais, entuzistingai ėmė
si darbo. Didelis reiklu 
sau, o taip pat ir atsakingos 
LTSR Valst. akaden 
operos ir baleto teatre 
rektoriaus pareigos šį 

^bą gerokai užtęsė, tačiau 
užsibrėžtą tikslą pasi ?kė: 
1967 m. lapkričio menesį 
įvyko “Paklydusių paukš
čių” premjera, kurią k 
pozitorius skyrė Didi; 
Spalio penkiasdešimtu 
jubiliejui.

Operos turinys
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Operoje “Paklydę paukš
čiai” gvildenama dalies 
tuvių išeivijos proble 
aprėpiant platų pagrinc 
ir šalutinių, teigiamųjų ir 
neigiamųjų veikėjų rat 

Pagrindinis operos 1 
jus yra Tadas, kuris, 
paklydęs paukštis, blaŠ 
svetimoj šaly ir pagaliau 
pasiryžta grįžti tėvynėn. 
Už tai jis iš pasalų gal 
nušaunamas.

Mirštančio Tado sąn 
ąe praslenka ryškiau 
'gyvenimo epizodai, jo

Re

inių

ą.
lero- 
kaip 
oksi

vėje

onė- 
si jo 
gim-

tinęs vaizdai — pirmiej ta
rybinio gyvenimo r lėtai 

ącija, 
aka-

Kaune, hitlerinė okup 
parsidavėlių intrigos V; 
ruošė. Todėl operos veiks
mas vystosi keliomis s 
tinėmis linijomis, panaudo
jant retrospetyvinę formą, 
t. y. nuolat gretinant t 
vę su prisiminimais, 
principas operos mene 
Įima sakyti, dar nebuvo 
naudojamas.

Operos muzika

uze-

ikro- 
' Šis 

. ga-

Vyt. Laurušo muziką eks
presyvi ; harmoninė 
gana sudėtinga, pag 
disonansais, kas laba

calba 
rįsta 
ati

tinka dabartinio vakarie
tiško didmiesčio atmosferą, 
o svarbiausia — tas nevil
ties ir nostalgijoj m įtai
kąs, kurios vyrauja išeivių
tąrpe. Tąčįąu operoje, 

Jau minėta, yra taip 
i^Taug nuosta _

LAISVE

MIAMI, FLA.

5 pusi.

kaip 
Pat 

nuostabiai gražinį, lie
tuvių liaudies melodijom
dulkiančių lyrinio )obū- 
dfjo melodijų, ypač tose

vietose, kur eina kalba apie 
išsiilgtąją tėvynę Lietuvą.

Aukštas įvertinimas
Neskaitant labai aktua

lios temos: puikios ir aukš
tai profesionalios muzikos 
bei efektingų ir įdomių sce
ninių situacijų, Vyt. Lauru
šo opera “Paklydę paukš
čiai” žavi kompozitoriaus 
drąsumu, atsisakant senų 
operinių štampų, jo novato
riškumu, įgalinusiu sukur
ti visais atžvilgiais nūdie
nę tarybinę operą. Apie 
šios operos privalumus aiš
kiai kalba ir tai, kad ji, 
kaip ir V. Paltanavičiaus 
opera “Kryžkelėje,” buvo 
geriausiai įvertinta Mask
voje Kompozitorių Sąjun
gos plenume, ir tai, kad ji 
priimta statyti ir kituose 
mūsų šalies operos teatruo
se.

Vyt. Venckus
Muzikologas

Chester, Pa.
Į pereitą pusmtinį V. pa- 

šalpinio klubo susirinkimą 
narių atvyko neskaitlingai. 
Daugelis buvo išvažinėję į 
atostogas, poilsiauti. Bet 
draugijos reikalai turėtų 
būti pirmoje vietoje. Vi
siems yra sveikiau matant 
tvirtą draugiją, nariai turė
tu m e dalyvauti susirinki
muose visi.

Ligonių lankytojai rapor
tavo, kad yra septyni ligo
niai, pašalpą visi turi gau
ti. Jūsų visų pareiga yra 
tėmyti, ar visi gauna taip, 
kaip reikia sulyg jų ligos.

Įsirašė 1 narys ir 30 na
rių į Socialį skyrių. Drau
gija gerai verčiasi, nors va
sarą biznis sumažėja, dau
gelis išvažiuoja pailsėti.

Sekantis Klubo susirinki
mas savoje salėje įvyks 
rugpiūčio (Aug.) 6-tą die
ną, 8 vai. vakaro. Visi būki
me laiku ir mėginkime gau
ti daugiau naujų narių į 
Klubą. 1 :

A. Lipčius

Šių metų liepos 4-tos Mi- 
amio Aido Choro atgarsiai 
man ir dabar tebeskamba 
ausyse, kuomet užsisuku 
magnafono juostelę. Mudu 
su Victoru Beckeriu užsire- 
kordavome tą koncertą ant 
juostelės. Be to, jie man 
paliko juosteles 50 metų su
kakties Brooklyno Aido 
Choro koncerto, LMS mu
zikos festivalio, 1964 metų 
liepos 4-tos koncerto New 
Yorke ir Virgilijaus Norei
kos koncerto Windsor, Ca
nada, rugp. 26, 1967-tais m. 
Pastarasis man brangiausia 
dovana nuo Mildred Stens- 
ler ir Victor Becker. Ta
riu jiems širdingą ir didelį 
ačiū. 1

Apie Miamio Aido Cho
ro koncertą jau buvo “Lais
vėje” rašyta, bet dėl pagar
bos mūsų tolimiem svečiam 
Mildredai ir Viktorui noriu 
tą koncertą truputį smul
kiau aprašyti.

Prieš šį koncertą mūsų 
choro jėgos buvo silpnos nes 
pora savaičių prieš tai mū
sų chorvedis Charles Kin
der staiga mirė ir, vasaros 
karščių vengiant, daug cho
ristų yra išvažiavę iš Mia
mio. Mildreda ir Viktoras
irgi buvo vakacijose, bet, 
matydami mūsų choro rim
tą padėtį, jiedu užsuko į 
Miamį, kad mums pagelbė
ti. Nors ir vos keletą die
nų prieš liepos 4-tą jie čia 
atvyko, bet visgi surado lai
ko nors vieną kartą laikyti 
choro repeticiją ir keletą 
kartų papraktikuoti su so
listais. Midreda dirbo išsi
juosus. Taip ji ir sulipdė 
koncertui programą.

Binghamton, N. Y.
Kas link LDS 18-ojo 
seimo — suvažiavimo

Mano požiūriu, Seimas 
labai gerai pąvyko. Kąd ir 
karštos dienos buvo, bet to
kioje vietoje, kaip Olym
pia Park prie Worcester, 
Mass., tarp tokių puošnių 
didelių medžių, malonu bu
vo praleisti valandas.

Garbe draugams, kad jie 
galį palaikyti tokią vietą ir 
geroje tvarkoje. Supranta
me, jog nėra lengva tokio 
amžiaus žmonėms, bet vie
nybė daro galybę.

Gaspadinės atsinešė į Sei
mą savo didelį draugiškumą 
— su valgiais. Jų kainos 
buvo tiesiog mažos, pagal 
restaurantus, * tai tik pusė 
kainos. Tariame širdingą 
ačiū už tokį mūsų priėmi
mą.

John ir Katie.
Vaicekauskai

Pradžioj vasaros Florida 
buvo lietinga, tačiau liepos 
4-tą Floridos viduryje dan
gaus mėlynėje sąulutė links
mai šypsojosi.
Viktoru sukrautam į auto 
magnafonus, mikrofonus ir 
kitą perafemali; ą ir 
traukiame Palmetto Ex
pressway į Lietuvių Socialį 
Klubą. Ten jau randam 
Marytę Paukšta 
tas gaspadinės, 
nuo ankstyvo ryto pradėjo 
valgius gaminti, 
nuoliktą prieš pi 
dėjo ir daugiau žmonių 
rinktis. Pietūs kaip 12-ka, 
koncertas kaip 2:30.

Senas miamietis ir tau
rus choro remi 
Stevensonas, Bec 
aš prisirengiam 
Sustatom magnafonus, at- 
mįeruojam nuo 
mikrofonų ir 
laidus, kuriais žavingi mu
zikos balsai plą 
nafono juostelę, 
rengta rekordav: 
kiame koncerto

Pietūs praėjo 
ceremonijų. Ka 
kalbėjo apie reikšmę Liepos 

ai kas į jį 
. Lietuviai 

trukdomi,

Mudu su

visi

tienę ir ki- 
kurios jau

Apie vie- 
et jau pra-

ėjas Jonas 
keris,na ir 
kaip reikia.

tolius nuo
nuraizgom

ūks į mag- 
Viskas pa- 
imui ir lau- 
pradžios.
be didelių 

,žin kas ten

BEŽDŽIONĖS RAGENA 
PERSODINTA ŽMOGUI
Bangkoko. (Tailandas) li

goninės gydytojui Risakide 
Soomsa Vasdžiui pavyko 
persodinti gibono akies ra
geną žmogui, Iki šiol ra
gena buvo imama iš nese
niai mirusio žmogaus akių. 
Visi bandymai pakeisti ją 
kitomis medžiagomis baig
davosi nesėkmingai.

4-tos, bet maž 
kreipė dėmesio 
nemėgsta būti 
kuomet jie valgo. Po pietų, 
kuomet stalai buvo nuvaly
ti ir kėdės sustatytos, cho
ro pirmininkas Jonas Tham- 
sonas pakviečia mūsų ger
biamą viešnią Mildredą va
dovauti chorui 
tams. Na ir pn 
sidedą. Mildre 
na miamiečius 
sveikinimus jos 
mo Brooklyno

Mišrus choi 
programą su Ainerikos him
nu ir tęsia su dai n o m i s : 
“Ar tu žinai, mąno broli,” 
“Subatos vakari 
juodbėrėlį” ir 
dėti.” Tas tris

ir choris- 
)grama pra
dą pasveiki- 
ir perduoda 

. vadovau j a- 
choro,’ 
’as atidaro

daį n o m i s :

ėlį balnojau 
'Kam gi iiu- 
liaudies dai-

neles Lietuvoj būdami dai
navom, gniužtelėja klausy
tojų širdis ir jie audringai 
ploja. Toliau savo žaviu 
tenoro balsu jau plačiai ži
nomas Viktoras Beckeris 
dainuoja solo: “Impossible 
Dream,” “Kas vakarėlį,”' 
“Be pinigų,” ir "Žaliojoj 
lankelė j.” Vietinė solistė 
Mae Gabrėnienė tęsia “I 
Love You” ir “Kur bakū
žė samanota.” Ir vėl Vik
toras: “Oi laukiau laukiau,” 
“Vieną kartą mylėjau,” “Old 
Man River,” “Fascination” 
ir komišką dainelę. Viktoras 
ir Mae dainuoja duetu 
“Neopolitan Nights” ir “Ka
da noriu verkiu, kada no
riu dainuoju.” Choras už
baigia sų “Gražus miškas,” 
“Vasaros naktis — Mairo
nio žodžiai ir Kazimiero 
Kinderio muzika — prisi
minimui mūsų mirusio chor
vedžio; ir žavingiausią dai
ną apie Vilnių >— “Vilniuj 
žydi liepos.” Publika plojo 
ilgai, ir audringai.

Kadangi dabar ne žiemos 
sezonas, o Floridos vasara, 
tai žmonių nebuvo daug, 
tačiau pasekmės iš finansi
nio atžvilgio buvo viduti
nės, iš kultūrinio — labai 
geros. Mes nesam jaunuo-, 
liai, nei profesionalai, tai 
didelio artistiškumo iš mū
sų niekas ir nesitiki. Ta
čiau nekurie iš mūs turi ne
blogus balsus ir patyrimą 
dainavime choruose dar 
j aunystės dienose. Mes 
klausytojams primenami jų 
jaunatvės dienas, kuomet 
jie dar Lietuvoj būdami tas 
liaudies daineles dainuoda
vo. Tuomet, kad ir vargin
gai gyvendami jie mūzos 
sparnais skrajojo beribėje 
svajonių padangėje ir sap
navo apie tolimas šalis, gra
žius spalvingus gyvenimo 
horizontus.

Solistas Viktoras Becke
ris turi jau gerai išlavin
tą švelnų žavų tenoro bal
są. Jis moka paįvairinti 
programą. Jo visos dainos 
žavios.

Mildreda ir Viktoras da
ro gyvenimą dirbdami ki
tokius darbus. Jie tik lais
valaikiu su mumis dalyvau
ja. Jie daug psišvenčia me
nui. Būkim jiems dėkingi.

Mae Gabrėnienė turi 
spalvingą soprano balselį. 
Mildreda pabandė jos bal
są ir pasirodė, kad Mae ga
lės sudainuoti solo, net ir 
duetą su Viktoru. Už tai 
Mae labai dėkinga kad ma
žiau žinomas dainininkas 
gavo progą pasirodyti pub
likai su garsesniais daini
ninkais. Jinai tai skaito 
sau už didelę gąrbę.

Mae gimė ir augo Brook- 
lyne. Ankstyvoje jaunystė
je gyveno Mašpethe ir tru
putį dainavo kunigo Miluko 
bažnytiniame chore. Dar 
jauna ji ištekėjo ir išsikėlė 
gyventi į miestelį, kur ne
buvo choro nei kitokios lie
tuvių veiklos. Užauginus 
porą sūnų ji persikėlė gy
venti į Floridą. Tą rudenį 
ii įstojo į Miamio Aido 
Chorą kur ir dabar tebe- 
dainuoja. Pasirodė, kad 
jai sekasi dainuoti ir ji 
pradėjo imti bąlso lavinimo 
pamokas pas B, Nekrash 
ir vėlesniu laiku pas Biru
tę Ramoškaitę piano ir dai
navimo. 1

Birutė Ramoškaitė dabar 
pastoviai apsigyveno. Mia-^ 
mio padangėje, Taigi, mes 
turime žvaigždę lietuvių 
meno padangėje. Ji gera 
dainininkė, baigusi aukštą

muzikos mokslą. Mes labai 
džiaugiamės, turėdami pro
gą mokytis pas Birutę. Aido 
Choras irgi turi viltį, kad 
Birutė sutiks mums vado
vauti.

Dar kartą ačiū Mildredai 
ir Viktorui. Jūsų čia apsi
lankymas ne tik pakėlė 
mūsų ūpą, bet ir finansiniai 
mus sutvirtino. Lauksime 
jūs ir vėl. Iki rudens nie
ko ir mes neveiksime, ta
čiau ateinantį sezoną gal 
mes jus nustebinsime mūšų 
pažanga, jei Birutė vado
vaus Miamio Aido Chorui.

Bevardis

Montello, Mass.
Praeitą penktadienį Mo

terų Apšvietos Klubas lai
kė savo mėnesinį susirinki
mą.

Nutarė parūpinti busą 
važiuoti į pikniką Olympia 
Parke, Worcester, Mass., 
rugpiūčio 18 d.. Piknikas 
bus “Laisvės” naudai.

Kas nori važiuoti paduo
kit! savo vardą M. Gutaus- 
kienei arba K. Ustupui.

Busas išeis 12 vai. dieną, 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo.

K. čei’eškienė

MALE or FEMALE Help Wanted Male

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 EL 6-0539 for ap
pointment. Must speak English.

(57-59)

Norfolk, Mass.
Liepos 31 d. sukako dve

ji metai kai mii^ė mano 
mylima žmona Magdalena 
Matonytė - Waitkeviciene, 6 
vaikų motina.

Mes dabar jos visi liūdi
me ir priperkame gėlių, ku
rias ašaromis laistome ir 
pasodiname toje juodoje že
mėje, kur Tu būsi ant visa
dos.

Alexandras Waitkevicius

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)

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 10 
d., toj pačioj salėje, 2 vai. 
dieną. Kviečiame pribūti 
susirinkime, pakalbinkite ir 
kitus, atsiveskite naujų na
rių įsirašyti į Draugiją. Šia
me susirinkime galutinai 
nutarsime parengimų laiką. 
Orui kiek atvėsus, kibsime! 
prie didelių darbų. —Vald.

(58-59)

SAN CARLOS, CALIF.
Mirus

A. Baronui
Reiškiame giliausią užuojautą jo sūnui, anū-_ 

kams, giminėms ir draugams.
— LLD 153 kuopos 

valdyba ir nariai 
San Francisco, Calif.

V

SAN CARLOS, CALIF.

Mirus

A. Baronui
Mes, San Francisco ir apylinkės draugai reiš-

kiame gilią užuojautą jo sūnui, anūkams, gimi-
nėms ir draugams.

V. Sutkienė Mrs. Jacobs
M. Baltulionytė I. Kamarauskas
J. M. Ginaičiai J. K. Karosai
R. M. Mijat A. V. Taraškai
T. King A. K. Mugįaniai
J. Anscott V. U. Burdai

COMPOSITOR
Experienced in- hand composition 

and make-up.
Steady day work. CC bene. incl.

WA 2-4551. Mr. Massaro
(57-58)

MEN
Stock Managers, experienced re

ceiving stock, and handy with tools. 
Salary and fringe benefits. 6 day 
week. Call Mr. J. R. MOLIVER. 
OR 7-4800 for appt. (58-60)

MEN over 18. $2.00 hr. to start. 
$2.58 minimum rate. No. exp. nec. 
Paper plant has openings for 

packers, whsemen and machine train
ees, excell, opportunity with grow
ing Co. Steady work, full fringe 
benefits.

G. B. GOLDMAN PAPER CO.
2201 E. Allegheny Ave., GA. 3-8600. 
Apply Mon. before 9:30 AM. Use 
Allegheny Ave. entrance.

MATURE MAN, part time, ge
neral office work. 2 PM.—7 PM. 
daily for trucking Co. Must type, 
be dependable, reliable. AU year 
round wk. Please do not call unless 
you meet these requirements. CE 
6-2800. (58-60)

ASSEMBLERS, Progressive So. 
Jersey mfgr. has several openings 
for equip, assemblers. We offer ex
cel. benefits, starting rate & oppty 
for advancement. You must be a 
HS'gfad with a gd. mech’l aptitude. 
Must have own tools. Call Mr. G. 
Burns at 1-609-B29-4190.

(58-60)

BAKER or exp. mixer. Referen
ces required. Salary open.

Apply in person between 10 AM 
and 12. No Sun., all day work. CH 
7-8311. See Manager. (58-60)

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:

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

(54-58)5-kerią METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas A. Egeris
Mirė liepos 30, 1963

Tu nesi pamirštas ir niekad nebūsi, kol mūsų 
gyvybė ir mintys laikysis, mes Tave atsiminsime. 
Mes ilgimės Tavęs su skausmu širdyse dabar, o 
laikui bėgant mes vis labiau ilgėsimės. Niekas 
negali suprasti bei atjausti, kaip ilgimės malonios 
šypsenos, kilnios veido išraiškos. Tu mūsų širdyse 
esi amžinas! ■ .

Constance Egerienė, žmona
Joan E. Egeris, duktė

Ventura, Calif.
Hudson, N. H. Joseph C. Egeris, sūnus

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

LESLIE FASHIONS
132 Maffett St., Plains, Pa.

717-822-3506
(55-61)

NURSES
RNS and LGPNS. Paid vacation, 

sick time, holidays, Blue Cross & 
Blue Shield. Apply Township Manor 
Convalescent Nursing Center. 265 
Township Line Rd., Elkins, Pa., ES 
9-2700. (58-60)

I am looking for two attractive 
well poised women, 3 free evenings 
a week, to make high commission 
as a fashion stylist. All you need is 
a car and a smile. Call immediately. 
HI 6-3790 fop Del. County and HO 
4-8189 for N. Philadelphia.

OPERATORS
Experienced on ladies cotton 

dresses and shifts.
Steady work. Apply daily. 

All Union benefits.
E. GORDON, 1730 N. 5th St., 

6th floor.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.
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Ar kada nors pasaulyje bus 
visiems bendra kalba?

Kaip “dievo bausmė” tyva nejučia veikia ir naci
onalinių kalbų dabartinįBiblijoje pasakojama ]e.

indą, kaip dievas nubau- WT.* naci.ona?’ 
■s žmones už Babelio bok- nes kaJb.as de’ « Pr™lty’ 
„ o^M,ko vumo žiūrima kaip ; “dievo

Naujos knygos
ų XX a. 
ramatur- 
štų kny- 
UGNIS” 
tambiau-

genda, kaip dievas nuba 
dęs žmones už Babelio bo 
što statybą kalbų sumaišy
mu, padaręs taip, kad 
negalėtų vienas kito 
prasti.

Vadinasi, jau Biblijos 
toriai svajojo apie tą metą, 
kada žmonija turės bend 
kalbą ir visos tautos ga 
viena kitą suprasti. T 
kaip ir dažnai įvairiose 
gendose, jų kūrėjai tą sva
jotą idealą išreiškė ne b 
siant ateityje, to kaip tu:’ 
tą praeityje ir prarastą.

Neseniai Maskvoje pasi
rodžiusi Ermaro Svadosto 
knyga vėl iš naujo iške 
bendros kalbos klausimą. 
Tame “Nauka” leidyklos 
leidinyje nagrinėjami pa
grindiniai u n i v e rsalinės 
kalbos sukūrimo klai 
mai.

Skeptikai netiki
Skeptikai visą laiką neti

kėjo ir netiki, kad galima 
sukurti universalinę kalbą, 
kuri taptų bendra ka 
žmonijai. Jie išjuokia Es 
ranto kalbos eksperimentą 
kaip nevykusį ir tvirtina, 
kad bendra kalba gali ta 
tik kuri nors gyva nacio 
line kalba.

Tačiau visos nacionali 
kalbos vystėsi ilgus amž 
ir jos yra primityvios 
komplikuotos, -pilnos \ 
kiaušių išimčių, kurios 
sunkina jų mokymąsi 
naudojimąsi jomis, 
ninkai mokslininkai jau 
kartą buvo iškėlę klausijną, 
kad universalinė kalba 
valetų turėti mokslinį 
grindą, būti aiški, papra 
lengva, racionali, logii 
filosofinė, turtinga, ma 
ausiai, lanksti ir patogi 
liau tobulinti. Ji turėtų 
imti visus geriausius 
mentus iš visų national 
kalbų. Ir ją turėtų k 
institutas, kurį sudarytų 
geriausi įvairių kalbų n 
slininkai.

Kol kas tik svajonė
Mes, žinoma, galime 

svajoti apie tą laiką, k 
sakysim, Jungtinių Tdutų 
rekomendavimu tokia kal
ba bus įtraukiama įvairiose 
šalyse į mokyklų progrąiftą. 
Į ją išverčiami pagrindi 
pasaulinės literatūros 
mokslo veikalai. Iš pra 
ta universalinė kalba vaidi
na ti pagalbinę rolę, bet 
laipsniui ii turtėja, 
voia vis didesnes teises 
užima pagrindinę vietą 
cionalinių kalbų tarpe, 
galiau ji tampa gin 
kalba visiems mokyklą 
kantiems asmenims.

Kiek laiko turės praslink
ti, iki žmonija įveiks tą jai 
“dievo sk i r t a bausmę”, 
kaip aiškina Biblijos legen
da?.

Koks tikslas apie tai 
joti eiliniams žmonėmi, jei 
tai turės spręsti gal dar ne
greitoje ateityje tik kalbi
ninkai mokslininkai 
vaikams vis vien reiki? 
ti mintinai visokias gi; 
tines išimtis ir vertė jams 
džiovinti smegenis, sukant 
galvą, kaip perkelti m 
turinį iš vienos kalbos 
kalbą. 1
Poveikis į kalbų vystymąsi
Bet bendros universalinės 
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bausmę”, tada stengiamasi 
joms taikinti idealiuosius 
universalinės kalbos krite
rijus, tai yra stengtis, kad 
nacionalinės kalbos, kol ne
turime universalinės kal
bos, kuo labiau atitiktų pa
starosios reikalavimus,

Vilniuje 1959 metais išė
jo Esperanto kalbos vado
vėlis, Yra išleistas ir tos 
kalbos žodynėlis. Vadovėly
je pateikti vertimai iš Do
nelaičio, A. Strazdo, J. Bi
liūno, Maironio, V. Krėvės, 
J. Janonio, P. Cvirkos raš
tų. Taip pat pateiktos ir iš
traukos iš A. Puškino, L. 
Tolstojaus, M. Gorkio, V. 
Majakovskio veikalų.

Dar be to reikalingo 
“kvapo”

žinoma, kada mes skai
tome esperantiškai Mairo
nio “Ten, kur Nemunas 
banguoja”, toli gražu nepa- 
juntame to mielo žavesio, 
kuriuo dvelkia lietuviškas 
tekstas.

Ar taip bus ir su šimtą 
kartų tobuliau sukurta uni
versaline kalba?

Bet kada per mokyklą uni
versalinė kalba įveis į gy
venimą, j i turės įgauti 
“kvapą”. Ir reikia tikėti, 
kad ji taip pat jaudins, 
kaip atsitinka su veikalais, 
parašytais nocionaline kal
ba.

Saulės gimdytas vanduo
Pakistano Gvadaro mies

to šeimininkės vandens ąso
čio pasisemti eina gerą de
šimtį kilometrų. Tačiau ru
denį šiame pusdykuminiame 
Vakarų Pakistano rajone 
pradės veikti didžiausia pa
saulyje jūros vandens gėli- 1 • • ■■ /"N 1 —
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Vieno žymiausi 
pradžios lietuvių d 
go V. Vydūno ra 
goję “AMŽINA 
išspausdinti trys s 
si ir reikšmingiausi idėji
niu ir meniniu, atžvilgiui jo 
kūriniai: “Amžina ugnis, 
“Prabočių šešėliai” 
šaulio gaisras.”

Žinomos rašytojos, akto
rės ir scenaristės, 
tu gyvenančios tylaskvoje, 
R. Januškevičienė 
nimų knyga “O 
NELAUKIA...”

ir “Pa-

šiuo me-

is atsimi- 
METAI 

nušviečia 
daugelį reikšmingų pasta
rojo penkiasdešimtmečio 
istorinių įvykių, sįupažindi- 
na su įdomiu, ki 
pačios autorės bei 
įžymių žmonių, jo 
gyvenimu.

Su dideliu lenkų, 
tų tautų poezijos 
lietuvių kalbą lobynu supa
žindina mus V. MĮykoIaičio- 

devinta-

ii Jrybingu 
kai kurių 

•s draugų,

rusų irki- 
vertimų į

Šį Šeštadienį prieškarinė 
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 apylinkes žmones dalyvauti.

Demonstracija įvyks visiems žinomame Manhattan© 
centre Times Square. Prasidės 1 vai. po pietų ir tęsis 
visą popietę.

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

Lietuviški apmąstymai

nimo įmonė, varoma Saulės 
energijos. Projekto a u t o- 
rius — profesorius Delianis. 
Jam vadovaujant, buvo pa
statyta Saulės energijos va
roma jūros vandens gėlini- 
mo įmonė Patmose, Graiki
joje, kol kas didžiausia pa
saulyje. Jos galingumas—12 
tūkst. galonų jūros vandens 
per dieną (1 galonas—3.78 
litro). Gvadaro įmonės, kuri 
pradėta statyti balandžio 
mėnesį ir bus baigta rug
sėjį, numatomas galingu
mas — 15 tūkst. galonų ge
riamo vandens per dieną.

Statyba atsieis 315,060 do
lerių. 1 tūkst. galonų jūros 
vandens gėlinimas — 3.15 
dolerio. Dabar toks geriamo 
vandens kiekis šiame sausa
me rajone kainuoja nuo 40 
iki 50 dolerių. Dalis jo at
vežama iš Karačio, kuris 
yra už 300 kilometrų.

Prof. Delanio nuomone, 
nedideliuose rajonuose, kur 
per parą geriamojo vandens 
nereikia daugiau kaip 100 
tūkst. galonų, vandens gėli- 
nimui panaudoti Saulės 
energiją kur kas naudin
giau, negu atominę.

Maskvietis gydytojas V. 
Teleševas surinko didelę ir 
retą rašomųjų, plunksnų ko
lekciją. Jo rinkinyje daug 
senovinių plunksnų, kurios 
priklausė garsiems rašyto
jams, mokslininkams, meno 
veikėjams.

Putino “RAŠTŲ” 
sis tomas.

“ŽEMĖ ILGISI MEI
LĖS” — nauja poeto J. La- 
pašinsko eilėraščių knyga 
apdainuoja gimtąjį kraštą, 
jaunystės polėkius, sunkią 
ir kovingą praeitį.

Dešimtoji “LITERATŪ
ROS IR MENO METRAŠ
ČIO” knyga plačiai nušvie
čia jubiliejiniu 1957 metų 
mūsų respublikos kultūri
nius įvykius, apžvelgia lite
ratūros, dailės ir muzikos 
pasiekimus.

“DIEVENIŠKĖS” — tai 
piešiniais ir nuotraukomis 
gausiai iliustruotas krašto
tyrininkų , leidinys, plačiai 
aprašantis Dieveniškes, jų 
istorija, apylinkių gyvento
jų buitį ir papročius,; kal
bos ypatumus bei turtingą 
poetinę liaudies kūrybą.

■Įžymus , uzbekų rašyto*- 
jas Aibekas savo romane 
“ŠVENTAS KRAUJAS” 
vaizduoja savitą Uzbekijos 
19 a. ir 20 a. pradžios gyve
nimą, uzbekų buitį ir pa
pročius, kurių fone iškyla 
tragiška dviejų jaunuolių 
meilė?, istorija.

“PRAKEIKTA ŽEMĖ”— 
šiame žinomo: ispanu rašy
tojo V. Blaško Ibanjeso ro
mane vaizdžiai piešiamas 
praeito šimtmečio pabaigos 
ispanu kaimas, neturtingo 
valstiečio .skaudi dalia.

Jaunimui išleista: A. Bi
liūno atsiminimų apie Jo
ną Biliūną knyga “BAL
TIEJI ŠEŠĖLIAI,” J. Ma
čiukevičiaus anvsaka apie 
laimima. “LAIKRODŽIAI 
NESUSTOJA.” K, Mariuko 
nauiu apsakymų knvga 
“JEI NEČIULBĖTU 
LAKŠTINGALA,” G. įso- 
ko knyga anie gamtos pa
šantis “ŠIMTAS BOTANI
KOS MĮSLIŲ” (serija “No
riu žinoti”), A. Kazancevo 
anvsaka. anie Tungus ko s 
taigą “LIEPSNOJANTI SA
TA” (seriia “Drąsiųjų ke
liai”), G. Maškinio nuotykiu 
anvsaka “BALTASIS LAI
VAS. MĖLYNA JŪRA,” N. 
Trublainio nuotykiu roma
nas “GELMIŲ’ KELIAS” 
(serija “Drąsiųjų keliai”), 
latvių rašytojos R. Ezeros 
anysąka anie šešiolikme
čius — “LAUKINĖ OBE
LIS.”

Mažuosius skaitytojus su
domins šios spalvotos kny
gutės: “ATSARGIAI SU 
UGNIMI!, PETRIUKO 
KELIONĖ Į KOSMOSĄ.” 
K. Jarunkovos “APIE NE
KLAUŽADĄ LIEŽUVĖLI 
ir č. Jančarskio “NAUJI 
MEŠKIUKO NUOTY

KIAI.”

Rašo M. šalčius
Ar Dar Atvažiuos Viktoras 

Dineika ?
“Ekrano Naujienos”, Vil

niuje, 24-tamė numeryje 
gražiai prisiminė Viktorą 
Dineiką, lietuviams pažįs
tamą scenos ir kino veikė
ją. Nuo 1949 metų Dineika 
yra Lietuvos Kino: Studijos 
dubliažo režisierius. Teatri
nę karjerą pradėjo vos 16 
metų, kai baigė J. Vaičkaus 
dramos studiją ir pradėjo 
vaidinti jo trupėje. Prieš 
48 metus tapo Kauno Dra
mos Teatro aktorium. Iš
garsėjo komiškais vaidme
nimis. Daugelis prisimena 
ji Gogolio “Revizoriaus” 
Chlestiakovo rolėje. Vikto
ras Dineika rimtai dirbo ir 
versdamas teatrams veika
lus, rašė tekstus “Links
miesiems Broliams”, parašė 
dramą “Baltakė”.

Daugelis vvresniųju pri
simins jį iš “Dzimdzi Drim- 
dzi’^ frastroliu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Kaip 
mielai, jie pasitiktu Dinei
ką, atvažiavusį po tiek me
tų!' >'• -M • ’G • / H -
Prašo nusileisti Vilniuje
Giedrą dienų vilniečiai ti

kriausiai mato pirmadie
niais didžiulį lėktuvą, skro
džianti mėlynę i Vakarus. 

,Tai Maskvos - New Yorko 
džetas. Praėjusią savaitę 
kreiptasi į Aerofloto ir Pan 
American o no linijų vado
vybės, kad -įgalintų bent 
vieną karta mėnesy lėktu
vu nusileidimą Vilniaus ae
rodrome. Tenykščių nuo
mone, jis turi pakankamai 
ilgus nusileidimo takus.

Kelionė Lietuvon sutrum
pėtų iki 8 valandų! Sako
ma, kdd eventualiai, bent 
ekskursiniai lėktuvai galė
sią būti nuomojami tiesiai 
Vilniun su tokia prieinama

kaina kaip $250, ten ir at
gal. Reikia manyti, kad to
kiu atveju Vilniaus viešbu- 
tininkai ir visi kiti būtų 
pasiruošę 1969 m. Ameri
kos ir Kanados lietuvių 
antplūdžiui.
Lankės Vladas Dautartas
Apsilankęs pas brolį Ame

rikoje, Lietuvon grįžo Vla
das Dautartas, “Biblioteki
ninkų Darbo” redaktorius, 
taipgi žinomas rašytojas.

Dideli pietūs ir graži 
popietė po žaliais 

rųedžiais
Visiems Brooklyn© ir prie

miesčių lietuviams puikiai 
yra žinomas Forest Parkas 
prie Woodhaven Blvd. Jį 
pasiekti iš visur lengva.

Ir štai šioje rojiškoje gi
rioje po aukštais medžiais 
rugpiūčio 11 d. įvyks “Bar
becue” pare. Ją ruošia gru
pė brooklyniečių. Tikslas: 
duoti progą visiems susiei
ti, skaniai pasivalgyti, pasi
dalyti mintimis visais die
nos įvykiais ir gražiai, 
linksmai praleisti visą po
pietę.

Pietūs prasidės 1 vai.. O 
“hot dogs” su raugintais 
kopūstais užbaigimui gra
žios dienos apie 5-tą vai.

Visi ir visos kviečiami.

Sprogo 12-ta bomba
New Yorke sprogo jau 

12-ta bomba. Padarė nema
žai nuostolių Grove Press 
spaustuvei, kuri neseniai 
spausdino Kubos revoliucio
nieriaus Che Guevaros raš
tus, taipgi Herbert Apthe- 
ker knygą apie negrų ver
govę.

Tai vis Kubos pabėgėlių 
kriminalinis darbas padė
lioti bombas tose įstaigose, 
kurios turi kokį nors ryšį 
su Kuba.

Miami Beach, Fla. — Bu
vęs prezidentas Eisenhow- 
eris, kalbėdamas republiko- 
nų platformos komiteto su- 
sirinkinfe, pasakė, kad Jung
tinės Valstijos turėtų ka
riauti iki pergalės, kad re- 
publikonai ir demokratai 
lygiai turėtų imti atsako
mybę išlaikyti pažadus Pie
tų Vietnamo valdžiau

Apie 1862-63 m.
(Atkelta iš 3 pusi.) 
Pradžia pabaigos

Pirmykščiam entuziazmui 
atvėsus (pat pradžioje), pa
gyvenus girioje ir pauos
čius parako' dūmų — pusė 
Macke v i č i a u s “kariuome
nės” pabėgo. Pirmas susi
kirtimas su keliais caro rai
teliais, kai žuvo du lietu
viai, sukilėlius taip išgąs
dino, kad jų dalis tą pačią 
naktį bėgo “pas mamą”... 
Naujokų prisidėjo neper
dau giausia.

Gi po paskutinio pralai
mėjimo/ netekus vyriausio
jo vado, Siera k a‘u s k o, A. 
Mackevičius grįžo į Paber
žės apylinkę ir ten dar ban
dė kovoti. Bet neužilgo ca
ro kariuomenė ir jo būrį 
(apie 400 vyrų) išvaikė, jis 
pats pateko į nelaisvę. Len
kijoje sukilimas dar kiek 
ilgiau tęsėsi (iki 1864 m.), 
bet Lietuvoje apie 1863 m. 
vidurį jau buvo likviduotas.

Kai Vilniaus kiek žmo
niškesnį generalgubernato
rių Nazimovą 1863 metų 
pavasarį pakeitė sadistas 
gen. grovas Michailas Mu
ravjovas, pramintas “kori
ku,” jis žiauriai susidorojo 
su Lietuvos sukilėlių va
dais: Z. Sierakauską pakorė 
Vilniuje 1863 m. birželio 
mėn. 27 d., A. Mackevičių 
pakorė Kaune 1863 m. gruo
džio mėn. 23 d., K. Kali
nauską pakorė Vilniuje 
1864 m. kovo 10 d. Kitus, 
kiek įžymesnius , sukilimo 
dalyvius, ištiko toks pat li
kimas. Daugelis buvo su
grūsti į kalėjimus ar iš
tremti į Sibirą. Nedidelė 
dalis paspruko į užsienius— 
Ameriką, Angliją ir kitas 
šalis. (Nuo tų metų prasi
dėjo skaitlingesnė lietuvių 
emigracija į JAV.) Taip 
tragingai buvo baigtas tiek 
daug vilčių kėlęs ir tiek ža
dėjęs sukilimas — “Antra
sis lenkmetis.”

“Sukilėlių” III-sis tomas 
verkdamas prašosi parašo
mas. Aišku, jog šis V. My
kolaičio veikalas nebaigtas. 
Toks, koks jis dabar yra, 
tai tik, galima sakyti, kun. 
A. Mackevičiaus biografija, 
jo agitacijęs bei propagan
dos aprašinėjimas, ne suki
limo eigos. Gi pats sukili
mas, jo kovos, ypatingai 
Lenkijoje, beveik nepalies
tas. Gal kas nors, kada 
nors tą spragą užpildys. Pa
lauksime!

Piketas prie katedros
Planuotos šeimos šalinin

kai iššaukė piketą prie šv. 
Patricko katedros New 
Yorke tuojau, kai tik tapo 
paskelbta popiežiaus encik
lika. Ji draudžia katali
kams naudoti modernias 
priemones ribavimui savo 
šeimos.

Naujojo arkivyskupo 
raštinėje piketuotojai pali

ko peticiją. Joje prašo dva
siškį, kad jis “atvirai užgir- 
tų teisę visiems žmonėms 
naudoti ir žinoti būdus ir 
priemones apsaugai nuo 
nėštumo.”

Praeiviai vieni gyrė, kiti 
peikė piketuotojus.

Teisių požiūriu ši draus
mė yra žingsnis atgal. Gy
venimo praktikoje drausmė 
virsta žiauria prievarta, 
ypatingai Religinių, mišrių 
ir varguomenės šeimų mo
terims. Tūkstančiai moterų 
kasmet žūsta stengdamosi 
išvengti alkanos motinys
tės, išvengti priverstinio 
gimdymo būrio vaikų, ku
riems ji nenumato duonos, 
mokslo ir laimės.

Norėjęs šposauti!
Nebe vaikas, 44 metų am

žiaus Albert Tamoso sakosi 
norėjęs tik pašposauti, kai 
jis, važiuodamas miesto 
centrinėmis gatvėmis, svai
dė eksploduojančius rutu
lius į pravažiuojamus nS- 
mus ar biznio įstaigas.

Policijai jis atrodė ne 
toks jau žaismingas. Jį 
areštavo. Patyrė, kad jo 
automobilis — vogtas. Jis 
aiškina, kad automobilis jo, 
tik nuo jo buvęs pavogtas, 
bet jis mašiną atgavęs pats. 
Policija nepatikėjo, ištyrė, 
kad visas jo teisinimasis—- 
melas.

Spaudoje skelbiama, kad 
jo mašinoje rado nemažą 
krūvį tokių pat sproginių, 
kaip tie jau išsprogdintieji. 
Žmonės įdomauja, kieno do
leriai jam tuos sproginius 
nuperka? Kas naudojasi iš 
žmonių skriaudimo, terori
zavimo ?

Kas valdys mokyklas?
New Yorko mokykloms 

viršininkas Donovan pasiū
lė joms vadovavimą pavesti 
distriktams, kad rajonų gy
ventojai rinktų vadovau
jančius komitetus. Greta 
kitko pažymimas reikalas 
skurdo rajonams skirti dau
giau patyrusių mokytojų.

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 11 d.

bus “Barbecue” Fores 
Parke. v

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs. 

12-tą valandą “Laisvės” sa
lėje.

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 

parengimas Laisvės salėje, y 
Ozone Park, N. Y. 

-------------------------------------------------- 1

Antarktidos radinys
Praėjusių metų gruodžio 

mėnesį Ohajo universiteto 
Poliarinio instituto geologų 
grupė, dirbusi Antakrtido- 
je, 385 mylios į rytus nuo 
Pietų ašigalio, aptiko suak
menėjusį stuburinio gyvu
lio kaulą. Dr. Ei. H. Kol- 
bertas, Amerikos Gamtos 
muziejaus paleontologas, 
nustatė, kad radinys yra 
didelės amfibijos žandikau
lio fragmentas. Dr. Kol- 
bertas tvirtina, kad ši amfi
bija, gyvenusi prieš 200 mi
lijonų metų šio Antarktidos 
rajono subtropiniuose miš
kuose buvusi panaši į di
džiulę salamandrą.

Radinys yra pirmasis 
įrodymas, kad šiuose rajo
nuose kadaise gyveno stu-1 
buriniai. Iki šiol buvo ma
ny ta,"kad Antarktidos žeį 
mynas, būdamas šimtų mj^ 
lių audringos jūros atskir
tas nuo kitų kontinentų, to
kių gyvulių niekad negalė
jęs būti pasiektas, nes jie 
negalėję migruoti sūriu 
vandeniu.

Prieši storinis gyvulys 
priklauso prie labirintodon- 
tų, didelės grupės išmiru
sių amfibijų. Spėjama, kad 
ta amfibija galėjo būti visų 
dabar gyvenančių stuburi
nių, jų tarpe ir žmogaus 
protėviu.

Dr. Kolberto nuomone, ra
dinys turėtų pradžiuginti 
tuos, kurie laiko, kad Žemės 
rutulio žemynai kadaise 
jungėsi. Žinoma, kad to
kio tipo stuburinių tais pa
čiais laikais gyventa Pietų 
Afrikoje, Australijoje iv 
net toli šiaurėje — Špicber
gene. Taigi, Antarktidą 
radinys patvirtina pažiūrą, 
kad tarp šio žemyno ir ki
tų buvęs tiltas.

Kaulas gulėjo buvusios 
upės vagoje storame nuo
sėdų sluoksnyje, tarp suak
menėjusių augalų likučių, 
kurių amžius — 220 milijo
nų metų. Paparčiai ir kiti 
tipingi gėlųjų vandenų au
galai liudija, kad gyvūnas 
gyveno gėlame vandenyje.

Šiuolaikiniai tyrinėjimai 
neleidžia abejoti, kad Ant
arktidoje kadaise buvo šil
ta ir augo subtropiškų au
galų. Neaišku tiktai, ar ta
da visoje Žemėje buvo šil
čiau, ar tik Antarktida bu
vo šiltoje Žemės rutulio zo
noje.

Dvidešimtmetis Clifton, 
N. J. vaikinas areštuotas už 
neatsiliepimą į pašaukimu 
militarinei tarnybai. Pa
leistas iki teismo po $2,500 
užstato. pV ,




