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Nespėjo derybos tarp jlie- 
no darbininkų ir korporacijų 

^pasibaigti, ir plieno kaina 
pakelta 5 procentais. Pži 
u;us visus. Plieno trustas 
nys dešimt kartų daugiau, 
gu algų pakėlimo formoje 
gal naują sutartį duos 
darbininkams.

Tiesa, prezidentas Johjiso- 
nas švelniai pabarė korpora
cijas, bet nesimato, kad 
riausybė ruoštųsi kaimj pike
li mą sulaikyti.
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Praėjusį ketvirtadienį ira- 
zidentas Johnsonas turėjo 
sikalbėjimą su spaudos atsto
vais. Natūralu, kad svarbiau
sias klausimas siejosi su A 
namo karu.

Kokios perspektyvos ta 
pasiekti ?

šiuo laiku nėra jokių!
Dargi prezidentas užsim 

kad gal teksią mūsų miW 
nes jėgas ir veiksmus Vie 
me sustiprinti, padidinti.

Tai reiškia, kad jau su 
^ota į Vietnamą pasiųsti 
daugiau militarinių jėgų!
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1 Čekoslovakijos ’r Korrfuristų 
Partijos sekretorius ir vedas 
DubČekas staiga labai iš 
sėjo. Mūsų komercinėje s 
doje beveik niekam kitam 
tos nebeliko.

Aišku, Dubčeką gark 
sveikina ir į padanges kelia 
reakcinė spauda.

Jau to vieno turėtų už 
rimtam apsigalvojimui, 
jau miltinieji priešai ta^e į 
padanges kelia, laikas ž 
gui susirūpinti, ar viskas 
tave tvarkoje. 
Dubčekas?
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Sofi- 
me- 
tėsi, 
sirdi

So- 
pva- 
pra- 
grą-

jos

tam priežastis. Jos 
nepadėjo, aišku, ir 
Andriaus tragiška

Gal 
svei- 

sū- 
mir-

Plieno Irusias ^au
kelia kainas

Washington. — Plieno 
trustas, sutikęs be streiko 
patenkinti plieno darbinin
kų reikalavimus, tuoj pra
dėjo kelti plieno kainas.

Pirmiausia pasirodė’ ga
lingoji Bethlehem Steel kor
poracija. Ji pakėlė kainas 
5 procentais. United States 
Steel korporacija taipgi ke
lia kainas. Po to seks ir ki
tos plieno korporacijos.

Prez. Johnsonas pareiškė, 
kad plieno kompanijoms, 
kurios daro didžiulius pel-

ikalo kai- 
rodo, kad

nus, nėra jokio re 
nas kelti. Jis nu 
kainų kėlimas vec a prie fi
nansinės infliacijas ir kitų 
negerovių.

Kainų pakėlimą 
padarys gerokai 
lėšų karo vedimui Vietna
me. Johnsonas dėl 
šia susirūpinęs.

Johnsonas patąrė Penta
gonui nepirkti p 
kompanijų, 
kainas.

s, žinoma, 
daugiau

to labiau-

ieno iš tų 
kurios kelia

intasTeisėjas Fortas nepatvirt 
tebera; atidėtas rugsėjo men.

rugsėjo mėnesiui. Prezid. 
Johnsono nominu
Fortas vyriausiu 
čiausiojo Teismo 
trukdomas užgi: 
sakoma, todėl, k 
žydų kilmės ir taipgi libera
las. Jaučiamas antisemitiz
mas.

T

Washington.—Senato Ju
ridinis Komitetas, kurio 
rankose yra teisėjo Abe 
Fortas nominacija, dar vis 
negalėjo nominacijos aptar
ti, nes to komiteto narių 
kvorumas nesudaromas.

Dadar jau atidėtas šis 
klausimas senatui svarstyti

Meksikos armija ir po 
prieš kovojančius stude

Mexiko City. • Meksikos 
sostinė dabar yra militaris- 
,tų kontrolėje. Armijos tan
kai,' durtuvai, bažukos ir 
-kiti ginklai naudojami prieš 
demonstruojančius studen
tus.

Pirmiausia policija išpro
vokavo muštynes, kai stu
dentai taikingai norėjo pa
minėti Kubos revoliucijos 
sukaktį. Ant rytojaus stu
dentai suruošė didžiulę de
monstraciją protestui prieš 

[policijos brutalumą. Tuo
met panaudota armija.

Areštuota daugiau kaip 
1,000 studentų, tarp kurių 
yra ir amerikietė Miką Sat- 
ter Seeger, liaudies muziko

Liepos 25 dieną Chica 
mirė Sofija Mažeikienė, gnais 
metais buvusi mūsų judėĮjime 
įžymi veikėja.

Į artimesnę pažintį su 
ja man teko sueiti 1929
tAŪs Clevelande. Tuoj ms 
Kad tai talentinga, nuo 
veikėja, moka gražiai, nuose
kliai, rimtai į žmones pakal
bėti. Vėliau, kaip žinia, 
fija net keliais atvejais a 
žinėjo mūsų kolonijas su 
kalbomis ir ųisur paliko 
žų įspūdį.

Tik vėlesniais laikais
vardas buvo nustojęs skambė
ti mūsų veikėjų gretose, 
buvo 
kata i 
naus 
tis.

Dabar Sofijos nebėra gyvų
jų tarpe. Labai gaila. Mūsų 
visų laisviečių nuoširdžiausia 
užuojauta jos gyvenimo drau
gui Jonui Mažeikai, viens .m iš 
“Vilnies” redaktorių, taip pat 
senam ir nuoširdžiam ’ 
j ui ir kovotojui už visos 
nijos šviesesnį rytojų.

eikė- 
žmo-

etų kūrinių rinkinys. Tai di
džiai garbingas Frankui pa
minklas.

Gerai ir tas, kad rinkinyje 
įdėti ne tik vertimai, bet ir 
originalai lietuvių kalboje.

Leidinyje randame net dvi 
trumpas įžangėles — dailinin
ko Rudolfo Baraniko ir Dr. 
Petro Gustaičio, kuriose skai
tytojas supažindinamas su 
Franku.

Vertimais pagerbti šie po
etai: Maironis, Mačys-Kėkš
tas, Janonis, Mieželaitis, Blo
žė, Marcinkevičius, Vaičiūnai
tė ir Mikuta.

Reikia tikėtis, kad leidinys 
“Poetry” pasieks anglišką 
skaitytoją toli ir už LDS ri
bų. Tegu kuo daugiausia 
amerikiečių susip a ž į s t a su 
Lietuvos poetais ir jų kūryba.

otas Abe 
oju Aukš
te i s ė j u 

'ti senate, 
ad jis yra

icija 
įtus

Pete Seeger 20 n 
Kartu areštuoti 
jos vadovai, rėmę studentų 
Iwvas. Sužeistu si 
kia daugiau 400

Studentų streik 
Jie paliečia visus 
likos universitetų

ietų duktė. 
Komparti-

raičius sie-

Moderniški

ai plečiasi.
20 respub-

moderniškiausias
TSRS submarinas

Maskva. —Tar 
ga pasistatė mod 
pasaulyje subma: 
sutvirtins tarybi 
ne tik atmušti 
bet “jį sumušti 
žemėje,” rašo 
spauda.

Naujasis subn 
vo televizijoje re 
tiko uoste Baltiske.

ybų Sąjun- 
lerniškiausį 
aną, kuris 
n j laivyną 
agresorių, 
jo paties 

tarybinė

arinas bū
dytas Bal

Valstiečiai perveda 
žemes valstybei

Havana. — Daugelis Ku
bos valstiečių pe 
žemes valstybei,‘ 
kytų visą žemę 
niais pagrindais.

Pinar del Rio 
je, 1,100 akrų buvo valstie
čių atiduoti vate 
1963 metų apie 
tų dirbamos žemės buvo 
valstybės nuosav

rveda savo 
xad ji tvar- 
! socialisti-

provincijo-

tybei. Nuo
70 procen-

ybėje.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo (LDS) tik ang 
skaitantieji nariai 
pujkios gražiai išl 
jjftsknygės formoje dov 
Tai buvusio dar jauno mirusio 
veikėjo Frank Yakstis išvers
tų Rangių kalbą Lietuvoj po-

iškai 
susilaukė 

p^įkios gražiai išleistos geros 
■mos.

Dar žodis už spaudos pik
nikus, kurie įvyks rugpiūčio 
18 dieną Water būryje ir 
Worcesteryje. “Laisvės” ko
lektyvą Worcesterio piknike 
•atstovaus Ieva Mizarienė, o 
Waterburio
nas. Raginame visus tų apy
linkių laisviečius šiuose pik
nikuose dalyvauti.

Jonas Gasiū-

Prašo pagalbos kovai 
su rūkymu

“The New England Jour
nal of Medicine” redakto
riai atsišaukė į 
ir jų pacientus, 
finansinės ir moralinės pa
galbos kovai su rūkymu.

gydytojus 
prašydami

Miami. 
tijoje yra apie 3'

Floridos vals- 
),000 ežerų.

Šiemet Tarybų Lietuvos pionierių stovyklose ir poilsio 
namuose, turistinėse ir sportinėse bazėse poilsiauja dau
giau kaip 55 tūkstančiai respublikos moksleivių.

Stovyklautojams numatoma turininga programa. Jie su
sipažins su respublikos muziejais, aplankys didžiąsias sta
tybas, rengs turistinius žygius partizanų takais, susitiks su 
Didžiojo Tėvyųės karo dalyviais, buvusiais pogrindininkais, 
gamybos pirmūnais.

Lietuvoje taip pat ilsėsis vaikai iš užsienio ir broliškųjų 
respublikų. ,

A. Dilio nuotraukoje — Šiaulių rajono Kurtuvėnų pio
nierių stovykloje. i

Pasmerkė Amerikos 
reikalavimus

Paryžius.-Vietnamo Dem. 
Respublilkos (Šiaurės 
Vietnamo) delegacija griež
tai atmetė Jungtinių Vals
tijų reikalavimą, kaip “kra
štutiniai absurdišką reika
lavimą”.

JAV valstybės sekreto
rius Rusk, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, pa
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos sutiktų sulaikyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą, jeigu Š. Vietnamas su
laikytų paramą Pietų Viet

namo partizanams, taipgi ir 
kitokius karo veiksmus.

Tokią Rusko kalbą Šiau
rės Vietnamo delegacija 
skaito “karingu ir agresy
viu nusistatymu”, kuris 
priešingas “taikingoms 
Amerikos žmonių aspiraci
joms.” Rusko kalba—“ag
resyvių valdančiųjų rate
lių” troškimai kariauti iki 
pilno laimėjimo.

Tai buvo 15-asis šiaur- 
vietnamiečių susitikimas su 
amerikiečiais.

Rockefelleris laimėtų rinkimus, 
raportuoja Harris Poll

Pocantico Hill, N. Y. — 
Harris Poll (piliečių ap
klausinėjimo sąrašas) paro
do, kad gub. Rockefelleris, 
jeigu būtų nominuotas pre
zidento vietai, galėtų su
mušti demokratų kandidatą 
McCarthy arba Humphrey. 
Bet Nixonas tikrai pralai

mėtų, kaip jis prakišo rin
kimus 1960 m.

Platus piliečių apklausi
nėjimas buvo pravestas per 
porą savaičių. Jo rezultatai 
priešingi Gallup Poll pir- 
mesniems skelbimams, kad 
gub. Rockefelleris neturįs 
progos laimėti prezidenti
nių rinkimų.

Tar. Sąjungos ir Čekoslovakijos 
pasitarimai praėjo draugiškai
Tarybų Sąjungos Komu

nistų Partijos Politinio Biu
ro ir Čekoslovakijos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto Prezidiumo pasitari
mai, įvykę Čekoslovakijoje, 
tarp liepos 29 ir rugpiūčio 
1 dienos, buvo pravesti 
draugiškoje atmosferoje.

Bendrame pareiškime sa
koma, kad abi pusės drau
giškai išaiškino savo nuo
mones tarp abiejų partijų 
ir šalių, remiantis marksiz
mo - leninizmo ir proletarinio 
internacionalizmo princi
pais.

Taipgi nusitarė turėti 
platesnius pasitarimus rug
piūčio 3 d. Slovakijos sos
tinėje Bradislave. Tuose pa
sitarimuose dal y v a u j a ir 
Bulgarijos, Vengrijos, Vo
kietijos Demokratinės res
publikos ir Lenkijos Kom
partijų vadovai.

Bratislavoje įvykęs ko
munistų ir darbininkų par
tiją pasitarimas buvo pra
vestas draugiškoje atmos
feroje. Bendrame pareiški
me pasakyta, kad bus ir to
liau tęsiamas socialistinės 
stovyklos lojalumas, milita- 
rinė ir ekonominė vienybė, 
visų bendras gyvenimas Če
koslovakijos rubežių, ku
riems grąso Vakarų Vokie
tijos neonaciai ir Jungtinių 
Valstijų reakciniai rate
liai. Nusitarta spaudoje su
silaikyti nuo polemikos tarp 
socialistinių šalių.

Pasirodo, kad tarp Čeko
slovakijos ir kitų rytų Eu
ropos socialistinių šalių ski
limas, kokį pranašavo ka
pitalistinių šalių spauda ir 
ko norėjo reakcionieriai,

neįvyko, kad visos šešios 
šalys dar daugiau sutvirti
no bendrus santykius socia
lizmo statybai ir jo gynybai 
nuo visų socializmo priešų.

žeme® drebėjimas 
Filipinuose

Manila.—Šio miesto apy
linkėje ir kitose artimesnė
se vietose, ištikęs žemės 
drebėjimas padarė nemažai 
nuostolių. Užmušti apie 200 
žmonių, 300 sužeistų.

Nixonas nori “laisvų 
rankų” Vietnamo kare
Miami Beach, Fla. — Re- 

publikonų platformos komi
tetui kalbėdamas, preziden
tinis kandidatas Nixonas 
atvirai pasakė, kad prezi
dento vietą laimėjęs turi tu
rėti “laisvas rankas Vietna
mo karui vesti” iki perga
lės.

Taipgi jis priminė, kad 
Jungtinių Valstijų delegaci
ja Paryžiaus pasitarimuose 
taipgi neturėtų būti pašali
nių žmonių trukdoma.

Miami Beach, Fla.— Rug
piūčio 5 d. atsidarė respub
likonų konvencija. Nixonas 
joje tikisi laimėti, bet Ro- 
ckefelleris, gavęs paramą 
iš Kalifornijos gub. Reaga- 
no, tikisi Nixoną nugalėti.

. Areštavo 68 studentus ..
Tokijas. — Japonijos po

licija areštavo 68 studentus, 
kurie kartu su keliais šim
tais studentų bandė sulaiky
ti alejaus vežimą Jungtinių 
Valstijų militarinei bazei

Vyskupai ragina katalikus remti 
popiežiaus encikliką

Washington.—Romos ka
talikų vyskupai paskelbė sa
vo pareiškimą, kuriame jie 
ragina katalikus laikytis 
popiežiaus paskelbtos encik
likos gimdymo kontrolės 
klausimu. • Jie labai susirū
pinę augančia enciklikai 
opozicija.

Nepasitenkinimas JAV 
auga Lotynų Amerikoj
Washington. — Amerikos 

Valstybių Organizacijos se
kretorius Galo Piaza pareiš
kė, kad Lotynų Amerikos 
šalyse auga nepasitenkini
mas ir nepasitikėjimas 
Jungtinėmis Valstijomis.

Kongreso tarimas mažin
ti pagalbą užsieniui, Piaza 
sako, žymiai paliečia ir Lo
tynų Amerikos šalis, kurios 
vis daugiau paramos tikisi, 
o dabar galės gauti mažiau.

Didžiulis kviečių 
derlius Amerikoje

Washington. — Agrikul
tūros Departamentas skel
bia, kad šiais metais Jung
tinės Valstijos turės didžiu
lį kviečių derlių.

Nepaisant valdžios prog
ramos mažinti javų dęrlių, 
šiemet kviečių derlius gali 
siekti iki 701 milijonų buše
lių.

Mirė L. Brianskis
Vilnius.—Liepos 28 d. po 

sunkios ir ilgos ligos mirė 
L. Brianskis, 62 metų, nusi
pelnęs Lietuvos prekybos 
darbuotojas, nuo 1947 metų 
Kompartijos narys, karo 
metu kovojęs Lietuviškoje 
divizijoje.

Vyskupai primena, kad 
popiežius jau trečią kartą 
kalbėjo, encikliką gindamas. 
Jis nurodė, kad visi katali
kai turėtų suprasti, kad ar- 

1 tificialinė gimdymo kontro
lė nepriimtina katalikams. 
Paskiausiu laiku jis kalbėjo 
net keliomis kalbomis.

Tuo pačiu laiku didelis 
katalikų dvasiškių skaičius 
jau pasisakė prieš encikliką.

Pragyvenimo kainos pakilo
Washington. — Darbo De

partamentas skelbia, kad 
birželio mėn. įvairių prekių 
kainos pakilo puse procen
to. Per pastaruosius 12 
mėnesių kainos pakilo 4.2%, 
nuo 1957 metų pakilo 21%.

Senatas gavo planą 
sveikatos reikalais
Washington. — Senatui 

priduotas planas kovai su 
įvairiomis ligomis. Planą 
remia Sveikatos, Švietimo 
ir Labdarybės departamen
tas, taipgi daugelis dakta
rų.

Numatoma kova su šir
dies, vėžio ir kitomis chro
niškomis ligomis, kurios 
daugiausia žalos padaro 
Amerikos žmonėms.

Seoul. —• Pietų Korėja 
prašo Jungtinių Valstijų 
300,000 tonų grūdų Cholla 
Nando provincijos žmo
nėms. Tą provinciją nu- 
siautė sausra.

Lagos. — Nigerijos val
džia skelbia, kad mūšiuose 
su Biafra sukilėliais užmuš
ti 300 biafriečių ir 2 miestai 
Biafra provincijoje užimti.
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Popiežiaus žc
“dievo žod
VĖLIAUSIA popiežiaus Pauliaus VI enciklika ”Of 

Human Life”' (Apie žmogaus gyvybę) pritrenkė ir nu
stebino net pačius pasaulio katalikus. Jo toks griežtas 
pasisakymas prieš vartojimą priemonių apsisaugojimui 
nuo nėštumo nesuderinamas nei su blaivum protu, nei 
su žmonijoos pasiektu 
katalikai, kurie popiežiais įsakymus ir prakeikimus ima 
už dievo prisakymus, be; kurie norėtų savo šeimoje gim
dymus sumažinti arba a 
dėtyje. Jiems tenka pasirinkti vieną iš dviejų: atsisvei
kinti su savo protu ir r 
sakymo, arba spiauti ar 
ir elgtis taip, kaip reikalas ir sąžinė jiems diktuoja.

Kas stebina daugeli 
riais klausimais, kaip, 
Paulius VI galvoja gan 
jimo klausimu jis laiko^i kraštutiniausios reakcinės po
litikos. Kas pasidarė?

Reikia žinoti, kad 
specialią komisiją kaip tik tuo klausimu duoti jam reko- 
mendaciją-patarimą. Na, ir komisija patarimą jam da
vė, būtent, kad reikia 
prieš gimdymų skaičiaus kontroliavimą ir nebesipriešinti 
mokslo pasiekimais kaip 
Paulius VI padėjo į šalį 
do minėtą atžagareivišk

Įdomu, kad prieš š 
statymą prasidėjo plač ; 
bažnyčios dvasininkijoje 
logai išleido viešą aštrų pareiškimą prieš encikliką,ir 
joje paskelbtus “princip 
liau, negu “gimdymų kontrolės” klausimas. Jie tiesiog 
pasisako, kad nesąmonė 
Ši enciklika aiškiai paro 
popiežiaus nęklaidingumu, pagal katalikų bažhyčįo 
“mokslą,” reiškia j kėsijnj: 
dogmas. ‘ .*'/ ;• _”/•

Galimas daiktas, ka 
tokio poveikio, kokį susilaukė, 
vojo, kad šusikeis tokią 
tyt, yra baisiai išsiga 
tai, ko, sakoma, nėra pa 
lyto jaus išleido pareišk 
'“Apie žmogaus gyvybę, 
reikia ginti ir teisinti!

progresu. Kietai tebetikintieji

priboti, atsidūrė kebliausioje pa-

orais ir klausyti popiežiaus pri- 
t neapgalvoto, kvailo prisakymo

nekatalikų, tai tas, kad kai ku- 
pav., karo ir taikos klausimais, 
a išmintingai, betgi šeimos ribo

Ko jis pabūgo?
1964 metais popiežius paskyrė

atsižadėti senojo nusistatymo

tokią kontrolę pasiekti. Deja, 
savo komisijos patarimą ir išlei- 

:ą encikliką.
itą popiežiaus encikliką ir nusi- 
ausias sukilimas net katalikų 
i. Štai 87 įžymūs Amerikos teo-

,is.” Teologai eina dar daug to-

tikėti popiežiaus neklaidingumu, 
danti jo klaidingumą.‘ O abejoti 

is^ąnt pačios katalikų bažnyčios

I popiežius Paulius VI nesitikėjo
, Jis, matyt, nė nepagal- 

audrą net katalikuose. Jis, ma- 
idęs, nes pasiskubino padaryti 
daręs joks popiežius, būtent, ant 
:imą, teisindamas savo encikliką 

“Neklaidingo” popiežiaus žodį 
Negirdėtas dalykas.

Sekretoriaus j Riisko reikalavimas

Kai kurie stato klausimą: 
Jei sen. McCarthy yra geriau
sias visų prezidentinių kandi
datų, tai kam kalbėti apie 
trečią partiją ir kam Komu
nistų partijai statyti kandida
tus?

Šiuo tarpu galima tiek sa
kyti: Kalbėjimas apie trečios 
partijos kandidatus ir pačiam 
McCarthy gali būti naudin
gas, nes parodo, kad yra di
delės jėgos ir į kairę nuo Mc
Carthy.

Trečia partija baugina 
demokratų ir republikonų 
litikierius.

name. Bet, kaip žinia, Pie
tų Vietname veikia tiktai 
Amerikos ir jos kelių talki
ninkų svetimos armijos. 
Ar “Naujienos” šias armi
jas laiko “komunistine in
vazija”? Kitokios invazijos 
niekas nežino.

ir 
po-

tai daryti.
sutartis.
Amerikos
socialinę

KAS Iš TIKRŲJŲ PER 
VIENI TIE TUŠČIA
GALVIAI?

Bostono menševikų laik
raščiui baisiai nepatinka 
tie amerikiečiai, kurie mū
sų Ameriką laiko imperia
listine šalimi., Girdi:

“Kad tokią kvailybę nesi- 
gėdina skelbti Maskvos ko
munistai ir jų klapčiukai, 
nėr ko stebėtis... Bet gė
da... kad daug amerikie
čių šią komunistų nesąmo
nę lengvai priima ir sutin
ka su komunistų imperia
lizmo apibūdinimu. Vadi
nasi, ir jie ląiko, kad JAV 
yra tautų pavergėjos, o 
Tarybų Sąjunga — išlais
vintoja. O mums dar dides
nė gėda, kad tokių tuščia
galvių atsiranda ir lietuvių 
tarpe.”

Bet, žinoma, tuščiagalviai 
ne tie, kurie taip supranta 
imperializmą, o “Keleivio” 
redaktorius, kuris jokio su
pratimo neturi apie impe
rializmą.

Jeigu mūsų Amerika ne 
imperialistinė, tai ką ji da
ro Vietname? Ką ji daro 
su daugiau . kaip keturiais 
šimtais militarinių bazių su 
daugiau kaip dviem milijo
nais kareivių jose, išbarsty
tose? po, visą, kapitalistinį 
pasaulį? Ką$ fąktinai kon
troliuoja Lotynų Aųieriką?

/Tiktai. pą§kųtiųįs> tuščia
galvis. gąli to visk,o neniaty- 
ti. ir sakytų/ kad tai visa 
nieko benį^į neturi. su im
perializmu,.;! Imperializmas 
toli gražu nereiškia tik sve
timų žemių užgrobimą, 
nors ir jų, kaip žinia, mūsų 
Amerika turi nemažai.

DAR. kartą valstybės sekretorius Dean Ruskas, 
be abejo, pildydamas prezidento Johnsono valią, pasakė, 
kad Šiaurės Vietnamo bombardavimas nebus nutrauktas, 
nebent Hanojus nutrauksiąs teikimą Pietų Vietnamo 
liaudiečiams visokios p 
taiką negali būti nė kalbos, kad karas bus tęsiamas to
liau be jokios atolaido

Įsivaizduokime, kas būtų, jeigu Š. Vietnamas nu
trauktų teikimą pagal 
mas yra Amerikos am
gas nukreiptų prieš li iudiečius, o šie būtų pasilikę be 
jokios paramos. Arg 
priimti? Aišku, kad r

Kas kita būtų, jeigu sekretorius Ruskas duotų tokį 
pasiūlymą: Su ta ir ta diena mes išsikraustome iš Pie
tų Vietnamo, jeigu jū|s su ta pačia diena nutrauksite 
visokią paramą Pietų
Pietų Vietnamo reikalai pasilieka vienų vietnamiečių 
rankose. • • f

Tai būtų rimtas, pasiūlymas. Tai reikštų, kad mūsų 
vyriausybė rimtai šie

laramos. O tai reiškia, kad apie

s.

tos liaudiečiams. Pietų Vietna- 
ijos okupuotas. Ji visas savo jė-

gali tokį reikalavimą Hanojus

Vietnamo liaudiečiams. Tegu

ia Vietname taikos.

Dvidešimt p 
deficitas

nkiy bilijonų

baigėsi taip vadinami “16f8 biu- 
Liepos mėnesį prasidėjo 1969 metai, 

ų metelių finansinius rezultatus.

ŠIOMIS dienomis 
džetiniai metai.” 
Dabar turime praėjus 
Jie labai svarbūs.

Kalba eina apie federalinės valdžios biudžetą. Pa
sirodo, kad pernai “ga 
giau kaip dvidešimt penkių bilijonų dolerių.

Tai skandalas! Tsi juk valdžios bankrūtas.
Kodėl toks deficitai 

namo karas!
Ar bus geriau atei 

šiam barbariškam karįii galo nesimato.
Beje, įdomu ir tas, ’ ’ ’ “

negu prezidentas Johnsonas žadėjo. Jis kalbėjo apie 
aštuoniolikos bilijonų deficitą, o davė daugiau kaip dvi
dešimt penkių bilijonų, ,

tas su^galu” nesusivedė ant dau- 
nkių bilijonų dolerių.

S? Atsakymas tėra vienas: Viet-

lančiais metais? Abejotina. Juk

DIDELI OPTIMISTAI
Mūsų draugai Chicagos 

vilniečiai labai, labai dideli, 
beveik nebepataisomi opti
mistai. Štai “Vilnyje” (lie
pos 30 d.) jų vedamasis “Šal
tasis karas tirpsta”. Tarp 
kitko:

Viena JAV apdraudos kom
panija gavusi teisę apdrausti 
keliaujančius ir Tarybų Są
jungoje. Ji .susitarė su TSRS 
agentūra apdrausti užsienio 
žmones ir pradėjo 

Tai pirma tokia 
Kalbama, kad 

žmonės užsipelnę
apdraudą ar pensijas gausią 
ir gyvendami Tarybų Sąjun
goje, kaip gauna kitose šaly
se gyvendami.

Tas rodo, kad nežiūrint ka
ro Vietname, kuris labai truk
do geresniems JAV santy
kiams su TSRS, santykiai ge
rėja. ,Šaltas Ikaras ima tirpti.

JAU TENKA IR JAM
James Rėston, vienas' iš. 

“New York Timėso” rfedakri 
torių, aną dieną davė ko-, 
lumną apie Jungtines Vals
tijas ir Tarybų Sąjungą ry
šium šu Įvykiais Čekoslo
vakijoje ir Vietnamo :karu. 
Jis darė išvadą, kad mūšų 
šalis šiuo karu pasaulio 
akyse puldo savo moralinį 
autoritetą ir kad ji neturi 
daug teisės barti Tarybų 
Sąjungą už spaudimą prieš 
Čekoslovakiją.

Tokia išvada smarkiai už
sirūstino Chicagos menše
vikų “Naujienos”. Jos sa
ko:

“Nei vienas prezidentas 
nemanė ir nemano, kad ap
gynimas pietų Vietnamo... 
būtų galėjęs sumažinti mo
ralinį JAV autoritetą tarp
tautiniuose santykiuose. Jį 
tik sustiprino. Galingiau
sioji komunistų propagan
dos mašina skelbia, kad 
JAV neturi teisės padėti. 
Pietų Vietnamui apsiginti 
nuo komunistinės invazijos, 
o James Reston patikėjo ir 
šį propagūndinį melą karr 
toja, kaip tikrą faktą. Tą 
melą kartoja pačiam^ di
džiausiame ir įtakingiau- 
siame Amerikos dienrašty
je. Amerikiečiai dar ne
greit išmoks atskirti pe
lus nuo grūdų”.

Vadinasi, šis barbariškas 
karas, visų blaivaus proto 
žmonių atmestas ir pasmer
ktas, yra geras, sveikas da
lykas tiek Amerikai, tiek 
pasauliui. Jis dar pakėlė 
Amerikos moralinį autori
tetą!

“N.” sapalioja apie komu
nistinę invaziją Pietų Vie t- ir daryti vaistus.

j

Iš vaistinių istorijos
Graikų kalbos žodis ”apo- 

theke,” reiškiąs sandėlį, 
daugelyje kalbų vartojamas 
lietuviškosios vaistinės 
prasme (rus. “ap tieka,” 
(lenk, “apteka,” vok. “Apo- 
theke” i 
mis” ;
vadino patalpas, kur buvo 
laikomi visokie reikmenys, 
romėnai — vyno sandėlius, 
iš kurių gėrimas būdavo 
parduodamas urmu.

Tik IV a. antroje pusėje 
Persijoje atsirado šiuolai
kinių vaistinių prototipas. 
O VIII a. pabaigoje Abasi- 
dų dinastijos kalifas Al- 
mansoras atidarė Bagdade 
medicinos mokyklą su vais
tine. Pirmosios vaistinės 
Europoje atsirado Neapo
lyje (apie 1140 m.) ir Pary
žiuje (apie 1180 m.). Jos 
priklausė dVasininkams ir 
vadintos “stotimis.”- Įstaty
mą, apibrėžiantį medicinos 
įstaigų darbą, pirmą kartą 
išleido Vokietijos karalius 
ir Romos imperatorius 
Fridrichas II 1224 m. Tas 
įstatymas atskyrė gydyto
jų ir vaistininkų profesijas, 
suteikė pastariesiems išim
tinę teisę steigti vaistines

ir t. t.). “Aptieko- 
senovės egiptiečiai

5, kad deficitas daug aukštesnis,
Kur prezidento galva? Kur tos galvos, kurios jam 

duoda patarimus? ,
Visos jos turėtų eiti laukan su ateinančiais rinki

mais. Amerikos žmonės turi progą jomis nusikratyti. 
Ar jie susipras?

Daugiau kaip pusmetį ne- i 
buvęs Lietuvoje, apsidžiau
giau proga pabūti nors ke- ; 
lias dienas ir pamatyti va
saros žiedais mojančią ir 
vešlia žaluma pasipuošusią 
mieląją Tėvynę-Lietuvą. Ir 
supuolė taip, kad užuot man 
lydė jus Žemaitį, “Vilnies” 
redaktorių Leoną Joniką, ; 
išvykstantį į Čikagą, jis at
vyko palydėti manęs į Bal
tarusijos stotį, iš kurios su 
Genovaite ir šeimos dalimi 
“Lietuvos” traukiniu iš 
Maskvos išvykau į Vilnių.

Galėčiau daug parašyti 
ir apie daugelį naujo, įvy
kusio pačiame Vilniuje per 
tą pusmetį. Bet pažymė
siu tik apie du įžymius pa
status, beaugančius abie
juose Nėries krantuose. 
Kairiame krante, kur žie
mą mačiau dar tik dedamus 
pamatus, dabar jau beveik 
ligi stogo iškilusi naujojo 
didžiojo operos teatro sta
tyba. O dešiniajame kran
te jau suremti griaučiai sta
tomosios erdvios universali
nės krautuvės. Tas deši
nysis Nėries krantas nese
niai buvo menkų bakužių ir 
sąšlavynų vieta, o dabar ten 
pradedamas vykdyti staty
bos planas, kuriuo numato
ma įkurti čia svarbų Vil
niaus centrą.

Šį kartą įdomiausia buvo 
pamatyti tą Žemaitijos vie
telę, kurioje atsivėrė svar
būs žemės turtai, susikro
vę per milijonus metų. Jau 
toli už Grigiškių nusitiesė 
plati autostrada, kuri tie
siama tarpe Vilniaus ir 
Kauno. Bet daugelyje vietų 
darbai tebevyksta, tad ten
ka važiuoti kai kur asfal
tuoti paruoštus kelio ruo
žus, sukinėtis į iš, t vienos ,k£r; 
lio puses į kitą, kol pasieki 
iš Kauno pusės jau už
baigtą autostrados dalį.

Per Kauno miestą dabąr 
netenka važiuoti, nes nuo 
Palemono pakraščio plentas 
pasuka tiesiu keliu per 
naująjį Nėrio tiltą už Vili
jampolės į Žemaičių plentą 
ties IX fortu.

Daug miestų, miestelių ir 
kaimų pravažiuojame. Ir 
visur matau jau smarkiai 
išaugusią mūrinę Lietuvą, 
kurią kadaise svajojome. 
Jau nesistebi Elektrėnų 
milžiniškąja jėgaine ir be
siplečiančiu aplink ją mies
tu, nei Ariogalos bei atgi
musiųjų Raseinių mūrais. 
Dabar įdomiau stebėti be
sikeičiantį Lietuvos kaimą, 
kur vietoje “bakužių sama
notų”' pakilo eilės gražių 
mūrinių namukų. O tary
biniuose ūkiuose, meloraci- 
jos stotyse šioje kelionėje 
teko matyti ir kelių aukštų 
namus, • kuriuose gyvena 
darbininkai ir tarnautojai.

O štai ir Gargždai, iš ku
rių mažai kasi likę karo ei
goje. Šiandien Gargždai 
atgijo puikiais mūrais, ku
rių vis daugiau matai kiek
vieną kartą pravažiuoda
mas. Šį kartą man parodė 
ką tik dedamus pamatus 
ypatingiems namams, kokių 
nėra buvę Lietuvoje. Tai 
namai, kurie statomi naujos 
pramonės — žibalo (naftos) 
pramonės — darbininkams 
ir tarnautojams.

Jau seniai įvairiose Lie
tuvos vietose ibuvo vykdo
mi gręžiniai. Vis giliau 
skverbėsi į žemės gelmes 
geležiniai vamzdžiai. Dau
gelis šaipėsi ir kaltino geo
logus, kad jie tik ieško už
siėmimo savo specialybėje, 
o teorijas apie žibalo vers
mių galimybę Lietuvoj lai

naftos srovė, .duodanti per 
dieną 50-66 tonų naftos. 
Kadangi dar nesutvarkytas 
naftos transportavimas, 
naftotiekis veikia ne nuoT 
lat, o prisitaikant galimu-y 
mui išvežti naftą iš cister
nų, kurios gabena naftą į 
Klaipėdą. IJ Klaipėdos ji 
geležinkeliu vežama į per
dirbimo gamyklą.

Pripažinta, kad Lietuvos 
naftos kokybė labai aukšta. 
Įdomu, kad visi darbai at
likti respublikos darbuotojų 
jėgomis.

Be apžiūrėtojo naftotiekio 
veikia dar vienas, o šiomis 
dienomis pradėjo eiti nafta 
ir trečiuoju naftotiekiu. 
Tuo būdu naftos pramonės 
Lietuvoje turi geras per
spektyvas. Kol kas vyksta 
dar tolimesni tyrinėjimo 
darbai. Išaiškinus šaltinių 
pajėgumą ir galimą gavy
bos kiekį, bus tvarkomai 
pramoninis naftos išnaudo
jimas.

Kadangi kartu su nafta iš 
žemės veržiasi dujos, nuo 
naftotiekio eina specialus 
vamzdis, kuriuo tos dujos 
išeina į orą. Kad oras ne
būtų užteršiamas dujomis, 
jos padegamos. Tad naktį 
važiuojančius pro šią vietą 
stebina toli šviečiąs švytu
rys, paženklinęs tą Žemaiti
jos kampelį, pateikusį mūsų 
pramonei naują žemės tur
tą, kurio panaudojimas pri
sidės prie liaudies gerovės 
kilimo.

Kadangi nuo čia netoli 
Palanga, teko kiek ir ten 
pabuvoti. Kadangi buvau

kė pasaka. Tačiau profeso
rius Dalinkevičius ir kiti 
geologijos mokslininkai bu
vo įsitikinę, kad po Lietu
vos žeme išsidriekusios ži
balo marios, tik reikta jas 
pasiekti. Ir prof. Dalinke- 
vičiaus mokiniai, Kauno 
Politechnikos Instituto ab
solventai vadovavo geologi
niams tyrinėjimams bei 
gręžiniams..

Žibalo versmių suradimas 
kaimyninėje Baltarusijoje 
sustiprino spėliojimu, kad ir 
Lietuvoje turi būti žibalo 
šaltinių. Ir tikrai, kai ku
riuose gręžiniuose buvo su
sekti žibalo pėdsakai. Bet 
tai buvo tik nedideli kiekiai 
žibalo, kurie galėjo tik pa
tvirtinti teoriją apie žibalo 
buvimą Lietuvos žemės gel
mėse, tačiau neturėjo prak
tinės reikšmės.

Gi neseniai pasklido ži
nia, kad netoli Gargždų 
pradėjo veikti galinga žiba
lo versmė. Negalėjau nepa
sinaudoti proga pamatyti 
tą nepaprastą naujovę. 
Gargžduose iš vadovybės 
sutikau Žemės ūkio valdy
bos viršininką draugą šuti
ną, kuris mielai sutiko ma
ne palydėti į naftos versmių 
vietovę. Talkon dar pasi
kvietėme geologijos parti
jos vadovą, jauną buvusį 
Kauno Politechnikos Insti
tuto auklėtinį, kuris vado
vauja darbams.

Netoli, apie 10 kilometrų 
nuo Gargždų nuvažiavę, ne
toli Devilų, “Baltijos” kolū
kio žemėje, b u v u s i a m e | čia žiemą ir mačiau didžiu- 
Klaipėdos krašte, pamatė-' 
me “dyvus neregėtus.” Ten 
buvo įrengti pastoliai, į ku
riuos palipę jau stovėjome 
ties naftotiekio vamzdžio 

: galu.) .Kiek toliai? buvo iš
rikiuotą eilės didelių cister
nų. Kol kas tai ir visas 
naftos “fabrikas.”

. Kadangi norėjosi savo 
akimis pamatyti tikrą Lie
tuvos naftą, paprašėme pa
rodyti to agregato veikimą. 
Jaunas darbininkas žemai- 

; tis tuoj atsuko kraną ir ga
lėjome matyti kaip vamz
džiu į vieną cisterną pasi
pylė naftos srovė. Kadan
gi nafta veržiasi 60 atmos
ferų spaudimu, iš 2,000 met
rų gelmės trykšta galinga

lės audros siautimo' pėdsa
kus, įdomu pamatyti, kad 
audros žęriklų riebeliko. Jū
ros tiltas/kurta buvo visai 
išardytas, dabar vėl atšta- 
tyfas.j / Palangiečių sve&ų 
būriai, kaip visada, tratiįfta 
čion vakarais saulės nusi
leidimo pasižiūrėti. Tik par
kas gerokai išretintas. O 
šiaip Palanga dar labiau 
pagražėjusi, naujais pasta
tais išsipuošusi. Žrtionių pa
keliui virtinės mašinų su 
miestiečiais ir kolūkiečiais, 
traukiančiais iš visų Lietu
vos kraštų į “kumpelių” 
mieloje Palangoje.

Justas Paleckis 
Palanga-Vilnius 
1968 m. liepos mėnuo

SAPNAS, VIRSTĄS PRANAŠYSTE
Tu žinojai, žinojai, kad tai — ne tikrovė,
Ne tikrovė, o sapnas blankus,
Bet sapno iliuzijos tyčia negriovei,—
Jis toks buvo ryškus!

Toks puikus,
Tarytum tikrovė

Pati, •¥ 
Įstabi!

Nors jautei, kad jis greitai bus dingęs, pradingęs,
Pradingęs, kaip dingsta sapnai,
Bet jis buvo toksai uždegąs,, toks žavingas,
Taip godotas seniai,

Atkakliai,
Viltis nepradingus,

Laki
Ir aiški...

Ir tas sapnas tau buvo lyg mielas miražas,
Lyg miražas, dausų atspindys,
Tau lemtos ateities varsomis nusidažęs,
Iš toli spindulys,

Žiburys,
Sušvitęs miražas

Nakty,
Nevilty...

Taip! Tas sapnas, Tas sapnas—tarsi pranašystė, 
Pranašystė — regėta, jausta —
Tau padėjo neklyst miglose, nepaklysti,
Lyg gairė aukšta

Iškelta
Toji pranašystė

Veržli, 
Patraukli!

/

r • »
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0. KAPSĖ

Į NAUJ& GYVENIMU
(Tąsa kapi einame,—linksmai atsakė

—-Tai, vadinasi, baigta, jau baigta.
bo ore. Prasidėjo 

kuris tęsėsi beveik du 
aužėsi, pyko ant 

kaimynų, kam jie lyg tyčia jį “nutai- 
Verutė, nors pusseserei didžiuoda

masi gyrėsi, kad su girtais kavalieriais 
ad jeigu viskas su- 
a, nei šalta, tačiau 
eramios mintys ir 
's teisingą, tačiau 
r staigų poelgį.

Ir taip reikalas pak: 
“šaltasis karas,” 
mėnesius. Domas g

sė.”

neturinti reikalo ir, k 
irs,—jai dėl to nei šilt 
vakarais persekiojo n 
apgailestavo savo, no 
neapgalvotą ir kiek pe

Šia proga pasinaudodami pusseserė ir 
švogeris laidė špilkas.

—Matai, užsiožiavai 
peši Šalnienė.—Ką ču 
čytis. Žinai, kad daq; 
Apie juos, kaip apie 
tai dar. O kai jau ši

—Pametė. Manai,
* bandvtų man šitaip boba, tai... Ką, 

per šventes ir išgerti---°
ylamas gaidžio drąsą

ir neateina,—šai- 
su išgėrusiu gin- 

ar vyrai brangūs, 
popą, vaikščiok ir 
taip...
mergų neras? Pa

negalima?,—rody- 
dėstė švogeris.

—Jei mano bus — neprapuls, atsiras. 
Aš pati negeriu, nei 
brolis girti nepareidavo.
degtine permirkęs vyras pareitų,—tuš- 
čiajo. Verčiau jau 
principingai atsikirto

—Ale pareis, pareiš. 
tu jaTn nutrauksi ir į 
šalia atsigulsi, cha, cha, cha,—gardžiuo
damasis kvatojo Šalna.

O Šalnienė, linguot 
panavo:

—Žinoma, kad taip
Domas blaškydamasis ir nežinodamas, 

kain atleisti tarp jo ir Verutės įsitem
pusius diržus, — pasisakė savo sielvartą 
Šiekštui. Šis, ilgai nesvarstęs, išdrožė: 

—Galva tavo blaivi 
tu, ar ne?' Nueik tie 

Viršelis taip ir pac 
dar rasai nenudžiūvn 
ir netikrumo, sunkiais 
mas tarpkolūkiniu keleliu, pasiruošęs vi

sokiems netikėtumam^. Ką tu su mote
riškomis! Iš jų, sa 
laukti. Gal Verutė nįf’tik nekalbės, bet 
ir nepasižiūrės mano 
siu kiemelį šluojančią 
paleisti ir pasakyti: “|Ko čia atsivilkai?” 
Gali pamačiusi ateina 
sai nesirodyti? O aš 
paskui išskliūrysiu atgal, kaip prasilošęs 
kortuotojas. Gal apie 
voja? O gal sutiks 
mis, puls į glėbį prašydama atleisti ir 
visaip pataikaus? Uur būt žino, kad 
našlė Barštienė dažn 
mano pirkią. Paskut 
padrąsino ir jis pas 
net nustebo, kad jau 
dyba.

Verutę Domas užl 
kasas ir lyg niekur 
drebančiu balsu) pak 

—Tai ką? Einam 
—Tai einam,—nuol 

rutė ir, paprašiusi Domą sėstis, nubėgo 
skubiai rengtis.

4 Kai Viršelis sėdo ant suolo—jam at
rodė, kad jis atsisėdo 
fajfeio debesies krašto, 
bus ir stambius lietaus lašus, dabar ra
miai plaukia jausdaipas po audros tik 
malonų poilsį, ir kad 
ir jo sielą.
ausyse. Tai buvo 
kapelos grojimą — 
gražiau už pakilusių 
Domo neišmankštinta 
jo su kuo tai palygin; 
suvokė ką šiuo momentu daryti: verkti 
(kas pagyvenusiam vyrui netinka), gar
siai kvatoti, dėkoti k 
save už tai, kad jis eidamas į čia buvo 
pilnas visokių abejonių ir įtarimų. O 
kad viskas susidės J ‘ 
prasčiausiai — visai 
nespėliojo.

—Daugiau taip nebus, — sujaudintu 
balsu, taip pat papra štai, pasakė jis pa
imdamas švelniai Verutei už alkūnės ir 
praleisdamas pirma savęs pro duris.

Verutė suprato ir| 
žvilgsniu pasižiūrėjo

Šalnienė su skiedijų prijuoste sutiko 
^jaunavedžius kieme ir iš nustebimo vos 
neklestelėjo vietoje. Tačiau greit ati-

mano tėvas, nei
O kad man

žienai gyventi, — 
Verutė.

Dar ir čebatus 
lova įvesi, ir pati

ama galva, akom-

bus, žinoma.

šiandien. Vyras 
šiai ir paklausk, 
arė. Penktadienį, 
s, pilnas abejonių 
žingsniais ėjo Do-

co, visko galima

pusėn. Jeigu ra- 
— gali šluotražiu

nt pasislėpti ir vi- 
sėdėsiu, lauksiu ir

kitą, geresnį gal- 
šskėstomis ranko-

ai sukinėjasi apie 
inės mintys Domą 
3artinęs žingsnius 
čia pat Šalnos so-

dupo besipinančią 
lieko (o vis dėlto 

: ausė:
šiandien ar ne?
ankiai atsakė Vė

ant ka tik išsilie- 
kuris, išmetęs žai-

ta ramybė užliejo 
“Tai einlam,”—skambėjo jo 

gražiau už kaimo 
kultūros namuose, 
rugių šnabždėsi ir 
vaizduotė nežino- 

i. Jis taip pat ne-

ažkam, ar iškeikti

;aip paprasčių pa- 
nepagalvojo ir net

grįžtelėjusi pilnu 
; jo veidą.

jaunavedžius kieme 
neklestelėjo vietoje, 
tokusi paklausė:
J—Ugi tai mažu ja 

einate? .
u ant metrikacijos

—Tai 
Domas.

—Na tai tik palaukite, 
šnekėti.
taip tai negerai. Einam,—knietė į tro
bą — Kur tas tėvas

Bepusryčiaujant buvo su ta 
šymą atidėti kitam sekmadieniui. Tada 
ir vestuves atšvęsti.

Dabar pats geriausias laik 
jau ir šviežio šieno parvežta svečiams 
ir jaunavedžiams miegoti.

—Kokių čia vestuvių,—spyrėsi Veru
tė.—Aš neturiu kuo prisidėti, o užsi
krauti kitiems su savo bėdomis nenoriu.

Tačiau Šalnienė, manydama būsiant 
pagerbta ir už jos pastangas įvertinta, 
nenusileido. Be to, ji numatė šia proga 
sudaryti sąlygas pasilinksmin 
roms ir žentams.

—Dar Gedas (žentas) galės ir nuvež
ti jus savo mašinėle sekmadienį. O kas 
jam? Tik jau pašnekėkite p 
Vieni vistiek nevažiuosite, 
piršlio, svočios, kaipgi. O \ 
kokios čia: pamušu kokią an 
tą, pyrago, alaus, ir viskas.

—Neblogai būtų, kad nuve 
tenkintas, tačiau ieškodama 
veide bent nebylaus pritarimf 
Domas.
miestą, Reikia, apsipirkti i:: 
kitu pašnekėti.

Savaitės pabaigo je, rausvus 
kepurių užsikiše, į Šalnų kiemą įdardėjo 
kraitvežiai. Tik šį karta atvažiavo ne 
kraičio išvežti, bet atvežė; 
jaus sunešė į kambarį ir sus 
geltoną rūbine spintą. Ferm 
sveikindamas Verutę, pasakė:

—Nors gaila, Verute, kad 
meti, kitą tokią negreit ras 
mes visi, va čia ir kiti mūsų 
biai, linkime tau laimės. Tegul nors ši
ta spintelė tau mus visada primena.

Verutę šie žodžiai giliai si ‘ 
tik dabar aiškiai pajuto vise 
šilumą, kuri ją visada slaptai 
bar pasireiškė tikrai draugiš 

—Ale kraitininkus tai Jau 
dvikarte sukišti, — garsiai a 
tuvėje Šalnienė.

—Už ką gi? Mes gi niek 
me, o atvežėme, — išdidžiai 
rikas Kupstas.

Šalnienė tik dėbtelėjo pr<j) duris į 
spintą ir nieko nesakiusi vėl 
virtuvę.

Fermos vedėjas Liesins, 
trumpai pusbalsiu pasitarus, 
paklausė:

—Šeimininke, o kažin kur čia tą veršį 
reikės?

—Klauskit gaspadoriaus. A., 
nežinau,—atsakė ši.

—O miltus?
—Miltus neškit čia.
Ir taip Verutės, o dar labis 

naičių nustebimui buvo prik 
tuvėms skirtų gėrybių pilnai

Sekmadienį apie 12 vai. pradėjo rink
tis svečiai. Dvi Verutės bendradarbės 
įraudę plušėjo* virtuvėle, ru 
džius ir gėrimus. Šalnienė 
piktos ir susiraukusios, k a 
vyksta ne pagal jų planą, ir 
dovaujantis vaidmuo (indivi 
atyva) visiškai blunka, — pa 
virtuvės ir merginoms, ko 
siančiomš, atsakinėjo nenori 
kažką sau vienos bambėdamas ir viską 
kritikuodamos. Tačiau ir be 
stalas moterų kolūkiečių pastangomis 
buvo gražiai papuoštas ir skanėstais ap
statytas. O, be to, ir beveik 
lietuvišku papročiu atvyko.
Kai tuopa gale pirkios pamatė šešėlį prie 
pat savo kojų, į kiemą įburzgė žydinčia
me vainike pasislėpęs sunkvežimis.

Šalnienė staiga trenkė šalii rūgštumo 
kaukę ir griebėsi vieną ranka lėkštę su 
duona ir druska įlėkė į ka: 
kaimo mokytoja ir dar viena mergina 
dabino Verutę, modama laisvąja ranka 
šaukė:

—Jau atvažiavo, atvažiavo! Einam, 
einam greičiau! Susek tuos plaukus, 
paskui pasitaisysit. Tėvai, 
Imk bonką. Einam greit!

Iš sunkvežimio pirmiausia 
onu iššoko šoferis ir užstoję 
duris ėmė groti maršą. Jis 
buvo numatęs, dabar piršlį 
šiaip apylinkėje vadinamą

Dabar lyg koki sla
Ręikia pasi

ukai. ši-

•ta susira-

as. Būsią

ti jos duk-

dys su juo. 
Juk reikia 
estuvės — 
ą, dar viš-

žtų, — pa- 
s Verutės 
o, atsiliepė 

Po pasitarimo jaunieji išėjo į 
Reikia, apsipirkti i:’ su vienu

bijūnus už

Vyrai tuo- 
jtatė gražią 
os vedėjas,

tu mus na
me, tačiau 
bendradar-

jaudino. Ji 
kolektyvo 

šildė, o da- 
<a parama.

reikėtų į 
tsiliepė vir-

i neišveža- 
atrėžė šė-

nusisuko į

su Verute
grasiai

š čia nieko

3u jos gimi- 
tautas yes- 
s sandėlis.

mdradarbės 
ošė užkan- 

su dukra 
d vestuvės 
kad jų va- 
duali inici- 
sitraukė iš 
nors klan
ai, dar vis

jų malonės

visi svečiai 
su pilnais.

mbarį, kur

kur tu?

su akorde- 
s prieangio 
jau seniau 
melagį, o 
“skūpuolį”

sutvarkyti. (Mat, pernai šoferis gyven
damas pas Šiekštą mokėjęs net po 3 rb. 
mėnesiui už kambarį.)

— Nieko nepadarysi: vienas už vi
sus. — Ir piršlys padėjo naujutėlę penk- 
rublę ant akordeono.

Domas Verutę sutiko prieangyje. Jis 
buvo kiek susijaudinęs ir kažkaip ne
drąsus.

Šalnienė, nors didžiai nusivylusi, nes 
jos žento su lengva mašina vis dar ne
simatė ( o ji taip troško padaryti tarp- 
kolūkinę geradėjystę), rodydama sal- 
džiarūkštę miną, pakvietė svečius sėsti 
už stalo, pati užimdama svočios vietą.

Jaunavedžiai kramtė tarsi svetimais 
dantimis, o į juos žiūrint visiems kitiems

nepatogu buvo ryti, nors daugelis turėjo 
gandrišką apetitu.

Po dainos “žirgeliai pakinkyti, į var
tus atgrąžinti” vestuvininkai, lydimi 
maršo, susėdo į mašiną ir išvažiavo į 
miestą.

Už valandos suūžė ant kiemo “Mask- 
vičius.”

—Tai manęs nelaukė? Išvažiavo?,—pa
smaukdamas kepurę ant pakaušio, pa
klausė Šalnų žentas Kalėda.

—Nereikia jau mūs dabar. Kol buvo 
nuoga gryna, kad, atsiprašant, nei svei
kų kelnių neturėjo—buvome geri. Vis 
bobų liežuviai. Liesins jau čia visas gas- 
padorius. Matai,—užbaigė su pikta iro
nija Šalna.

(Bus daugiau)

MISLINČIUS

Čekijos ir husitų kovos
Sukilimas prieš popiežių
Katalikų bažnyčios ko

rupcija ir kunigų ištvirki
mas bei gobšumas XIII 
amž. buvo priežastimi albi
giečių “erezijos,” kurią po
piežininkai kraujo jūroje 
paskandino. Dėl tų pačių 
priežasčių XIV a. pradžioje 
Čekijos valdiečiai bei husi
tai sukilo prieš Romos gro
buonis ir žudikus. Ir vis
tiek Romos bažnyčia iš tų 
liaudies protestų nepasimo
kė; jos supelėjusios tradici
jos ir archainės dogmos ją 
apakino. Ji žiauriai kovo
jo su pasėkomis, bet gim
dančių priežasčių nešalino. 
Kanonai ir inkvizicija buvo 
jos vieninteliai kovos įran
kiai prieš “ereziją,” o “ere
zija” buvo laikoma viskas, 
kas tik priešinosi kunigų 
autoritetui.

Konstancos susirinkimo 
tikslas buvo likviduoti di
džiąją bažnyčios schizmą, 
pašalinti iš šv. Petro sosto 
tris popiežius ir išrinkti 
vieną; pravesti būtinąsias 
reformas, kurios sulaikytų 
plečiančią “ereziją” ir pa
šalintų ją skatinančias prie-

nika, anatemom ir kitais karas. Žuvo daug žmonių, 
žiaurumais pasižymėjo abi 
pusės—popiežininkai ir di
sidentai.

Čekijos sostą paveldėjo 
Vokietijos karalius Zig
mantas, mirusio Vaclovo 
brolis. Jis žadėjo nekliu
dyti tikėjimo laisvės, su
šaukti visuotinį tautos sei
mą, kuris sutvarkys jų ti
kėjimo reikalus ir praves 
kitas būtinas reformas. Ta
čiau tuoj pasirodė, kad jisj

tamsybiniais “ginklais.” 
Bet tai buvo “popieriniai 
kardai” ir šis jų žygis ne
išdegė. Kardinolai ragino 
Zigmantą tuoj imtis kardo, 
bet šis vis delsė. Tik 1517 
m. jis parašė prieš savo 
brolį Vaclovą (Čekijos ka
ralių) aštrų plakatą, kal
tindamas jį “eretikų nesu- 
valdymu.”

Naujas popiežius
1417 m. lapkričio 11 d. 

susirinkę kardinolai Kons
tancoje išrinko naują po
piežių, Martiną V, kuris, 
kai dar buvo kardinolu Oto
nu Kolona, 1411 m. pasmer
kė ir ekskomunikavo Husą. 
Jis tuoj griebėsi žygių prieš 
Čekiją. 1418 m. vasario 
mėn. jis įteikė jos karaliui 
Vaclovui 24-rių punktų ul
timatumą, kuriuo reikala
vo, kad šis nedelsdamas iš
naikintų visus viklifiečius 
bei husistus, nors dėl to 
reikėtų sudeginti ir dides
nę pusę savo šalies žmo
nių! Naujasis popiežius 
bombardavo savo bulėmis 
ne tik Čekiją, bet Moravi-

žastis, būtent: apvalytų Lenkiją, Sileziją, Salz- 
aukštąją bažnyčios ierar-l burgą *r kitas teritorijas.
chiją nuo simonijos, indul
gencijų pardavinėjimo, ko
rupcijos, gobšumo, karų 
kėlimo ir ištvirkavimo ma
nijos, o parapijų kunigus 
nuo paleistuvavimo, apsau
gotų klebonijas nuo sugu
lovių invazijos ir t. t.

Tačiau dvasininkija rei- 
kalingiausiųjų reformų ne
įvykdė. Dar daugiau: su
degindama Joną Husą ir 
Jeronimą Pragietį ji susi
kėlė prieš save Čekijos žmo
nes, kurių didelė dauguma 
gerbė savo vadus bei moky
tojus. Čekų nuraminimui, 
Konstancos konf e r e n c i j a 
pasiuntė du inkvizitorių, du 
Jonu: Konstantinopolio 
patriarchą ir Senlio vysku
pą, kuriuodu turėjo “išnai
kinti ereziją” šalyje, ku
rios dauguma žmonių buvo 
“eretikai”! Prieš tokį kon- 
ferantų įžūlumą žmonės 
sukilo ir 1415 metų gale 
pasiuntė jiems memoran
dumą, kurį pasirašė 450 Če
kijos šviesuomenės narių, 
įskaitant ir universiteto 
profesorius.

Sekamų metų pradžioje, 
popiežius įsakė visiems pa
sirašiusiems stoti inkvizici
jos teisman, nestojusius 
ekskomunikavo. Tačiau tas 
žmonių nenugąsdino. Pra
gos universitetas pareiškė, 
jog Husas 'buvo tikras 
krikščionis, jog jo kančia 
buvo lygi Kristaus kančiai 
ir pasmerkė Konstancos su
sirinkimą už jo nužudymą. 
Vokietijos karalius Zig
mantas ir kardinolai puo
lėsi organizuoti kryžiaus

Gi “didžioji erezija” bu
vo ta, kad “eretikai’“ tikė
jo, jog komunija turi būti 
iš dviejų elementų (duonos 
ir vyno), simbolizuojančio 
tariamo Kristaus kūną ir 
kraują. Tokiu dviejų ele
mentų sakramentu senieji 
krikščionys komunika v o s i 
iki XII amž. galo. Taip ko- 
munikuojasi kunigai (mišių 
laiku) ir dabar. Vynas bu- 

i. vo išimtas iš ritualo tik 
todėlž, kad jis buvo bran
gus ir buvo nepatogu juomi 
vaišinti penitentus, ypatin
gai jaunus vaikus. Ši sena 
krikščionių tradicija pava
dinta “erezija,” už kurią 
“nusikaltėliai” buvo gyvi 
ant laužo deginami! Šito
kią dviejų elementų komu
niją pripažino teisėta Pra
gos universitetas, reiškia — 
ir jis parėmė “ereziją.”

Pagaliau ir tarp “eretikų” 
atsirado \skirtingų nuomo
nių — religinių ir politinių. 
Dešinioji srovė, oportunis
tai, norėjo su Roma susi
taikinti, jei tik ji leis jiems 
vartoti dvilypę komuniją; 
jie pasivadino kalikstais. 
Gi kairieji vadinosi taborie- 
čiais, nes jie būriavosi apie 
Taboro kalną. Pastarieji 
smerkė Romos ekscesus ir 
norėjo laikytis savarankiš
kai. Jų vadas buvo ener
gingas kovotojas Jonas 
Žiška.

Naujas Čekijos karalius
1419 m. rugp. 15 d. mirė 

Čekijos karalius Vaclovas. 
Karalienė Sofija nesugebė
jo šalies tvarkyti ir dėl to 

karą, jie švaistėsi ekskomu- užvirė brolžudingas piliečių

apie 150,000 ginkluotų vy
rų, pasiryžusių husitus 
žudyti ir pelnyti sau popie
žiaus žadėtą nuodėmių at
leidimą.

Kryžininkai puolė Čekiją 
1421 m. net penkis kartus, 
bet buvo atmušti; paimtus 
į nelaisvę žmones kryžinin
kai gyvus degino, kaip 
eretikus. Čekai- moravai 
smarkiai gynėsi ir per 10 
metų sėkmingai atmušė vi
sus pop. Martino V ir ka
raliaus Zigmanto puolimus. 
Dar daugiau: čekai, norė
dami savo priešams paro
dyti, ką reiškia karas,1429 
m. patys uradėjo plačius 
puolimus ir ne kartą nu
siaubė dalis Vokietijos, 
Saksonijos, Prankonijos ir 
kitų juos puolusių kraštų.
Nauja bažnyči°s schizma
Matydamas, jog lazda tu

ri du galu, jog husitai gali 
ne tik gintis, bet ir pulti, 
Zigmantas norėjo susitai
kinti. Jo iniciatyva, 1432 
m. į visuotinį bažnyčios su
sirinkimą Bazelyje buvo 
pakviesti ir Čekijos atsto
vai. Popiežius tokiam 
žingsniui nepritarė, bet 
1431 m. pradžioje jis mirė. 
Jo vietą užėmė Sienos kar
dinolas ir pasivadino Eūge-

veidmainiavo, kad jis tautai’tokiam
pasitarimui priešinosi, todėl 
susirinkimas įvyko prieš 
popiežiaus norą ir valią. 
Tarp popiežių ir minėtojo 
bažnytinio seimo pasidarė 
praraja, todėl 1439 m. sei
mas pop. Eugenijų pašali
no, o vietoj jo—pastatė Fe
liksą V. Gi 1447 m. seimas 
pašalino ir Eugenijų, o į 
jo vietą popiežium pastatė 
Mikalojų V.

1433 m. lapkričio mėn. 
Pragoję pasirašyta taika 
tarp katalikų seimo atstovų 
ir disidentų. Buvo priimta 
t. v. Kompaktata, garanta
vusi kalikstams keturis ti
kėjimo laisvės punktus, ku
riuos 1430 m. buvo sufor
mulavęs Pragos universite
tas. Kompaktata buvo hu- 
sistų lyg ir Magna Charta, 
galiojusi per 100 metų, kol 
ją pakeitė kontrreformaci
ja. Taęiau popiežiai Kom- 
paktatos nepripažino, kalik- 
stus vistiek vadino “ereti
kais.” Todėl tik po 30-ties 
mėnesių aitrių ginčų, 1436 
m. Iglau mieste,—Kompak
tą buvo galutinai abiejų pu
sių priimta. Čekijoje įsteig
ta grynai puritoniško pobū-

melavo. 1420 metų pradžio
je jis ėmė šalinti valdinin
kus husistus, o į jų vietas 
statyti katalikus. Jis skel
bė, jog reikią pasiduoti 
Konstancos ediktui, skati
nančiam deginti disidentus 
ir pan. Taboriečiai pirmie
ji tam pasipriešino; jie Ta
boro kalną padarė stipria 
tvirtove ir ryžosi gintis.

Susikirtimų išvengta tik 
dėlto, kad Zigmantas turė
jo skubėti į Sileziją. Mat, 
Breslave susirinko keli vys
kupai, popiežiaus Martino 
V atstovas ir Zigmanto 
svita. Šios okazijos atžy- 
mėjimui, keli “eretikai” su
deginti, o kiti šiaip žiau
riais būdais nukankinti. 
1420 m. popiežiaus atstovas 
paskelbė Čekijai - Moravijai 
kryžiaus karą, kuris mate
rializavosi sekamais metais, 
ir uždėjo ekonominę bloka
dą, kurios pagalba tikėjosi 
jas palenkti savo pusėn. 
Kryžininkų gretose- buvo, 
be Zigmanto kariuomenės, 
karių iš caro laikų Rusijos, 
Lenkijos, Anglijos, Ispani
jos, Sicilijos ir kitų krikš
čioniškų kraštų. Susirinko džio bažnyčia.

INVALIDŲ NAMUOSE 
ašaros, noras numirti—

Viskas dabar praeity;
Pagunda morfijaus amžiną miegą patirti, 
Iškart su kančiomis atsiskirti — 
Dingo kaip mat užmaršty.

Nors dažną iš mūsų pančioja lova,— 
Mūsų —darni šeima!
Dienos čia turi savo tėkmę ir srovę, 
Vienas kitam mes šokam padėt pasišovę 
Lyg vaikams rūpestinga mama.

Tarsi nuo kalno regim žemę 
Su jos klaidom ir šunkeliais, 
Kur taip dažnai nelaimę lemia 
Godumas, viską sunkinąs.

Mieli laiškai mus šičia lanko, 
Laiškai nešą mums šilumą, 
Ir jėgos mūsų neišsenka, 
Ir mes pasaulį mylime.

Mūsų buvimas čionai lyg įspėja: 
Laimės versmė — sveikata;
Jei prigimtis jos dovanų negailėjo,
Lobių brangių neleiskite vėjams,
Protas lai bus paskata,

Tvirta, 
Karšta!

Radijo bangos ekranuose mūsų 
Aidi ir invalidų namuos;
Jaučiam tėvynės įtemptą triūsą:
Mes — dalelytė taip pat visumos, 

Didžios, 
Amžinos!

J. Šimonis
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“VELNIU MALŪNAS”
ivoj,Kur jis? Ogi Liet 

Radviliškio Rajone, Šedu
vos miestelyje. Oficiali 
vadina UŽVEJA, kacangi 
ne vienas pakeleivis ten pa
sislepia nuo vėjo, 
vieną kitą už lūpos už 
ti, na, ir pasivaišint 
niais patiekalais, kr 
grakščios 
žydriaakės

ai jį

auna 
mes- 
ska- 
riais 
kės, 

malūnininko 
dukterys”, kaip jas vadina, 
pavaišina. Lietuvos jauni
mas jį užvardino V 
Malūnu dėl to, kad ter 
link jį didelė plotmė išž bal
tuota pasistatymui aut 
biliam ir apšviesta ele 
Lempų stulpai yra 
“velnio”, su ilga uo 
stačiom mažiukėm 
tėm, riestais ragais ir 
tros šviesa žybčioja! 
akim ir gerkle, pav 
Todėl tos užeigos ir v 
—Velnių Malūnas.

Jūs seni šeduviečiai, 
miamietis Kazim. Ai 
tas, kuris man daug 
koja apie Šeduvą, gali dar 
atmenat tą gerą iidelį 
akmeninį malūną. Malūnas 
keturių aukštų, storom ak
meninėm sienom. K atvir
tas aukštas — tai malūno 
kepurė, prie kurios pridrū- 
tinti dideli sparnai, kt 
su visa kepure visuomet 
galima atsukti prieš 
Malūnas buvo pasts 
dar 1905 metais. Aš j 
čiau jau 1967 metų birželio 
mėnesį. Jo sparnus jau ne
be vėjas, bet elektros moto
riukas suka, tik dėl n 
Ten jau ne grūdus 
bet jau “malūnininko 
ros” keleivius vaišina.

Aš Vilniuj pas sūnėn 
sėdamas laikrašty skaičiau 
apie tą užeigą. Na, ii- vie
ną savaitgalį aš ten nuvy
kau. Ne tik Velnių Malūno 
aplankyti, bet ir aplankyti 
Pušinavą, buvusią kaima- 
vietę, kur aš augau, ir pa
simatyt su broliu Jok 
kuris gyvena RadvT 
Be to, aš nuvykęs į Radvi
liškį aplankiau Leoną Špo
kevičių, su kuriuo susipaži
nau dar 1965-tais met|ais ir 
kuris yra Radviliškio 
no viršininkas.

Leonas dabar jau [vedęs 
(kai jis mus vaišino Ąiškio 
Namuose radviliškieči 
be šerniena 1965-tų 
vasarą, dar nebuvo vjedęs). 
Jis gal tik įpusėjęs 
dešimtį metų, energ 
darbštus ir nuoširdus). Jis 
vedė irgi energingą, grakš
čią mėlynakę, rimtą Tary
bų Lietuvos mokyklos mo
kytoją.

Leonas Radviliškio 
no ūkvedystėje yra 
rimtų darbų atlikęs, 
jo pastangomis buvo 
viliškio apylinkės pelĮkynas 
nusausintas ir ten įrengtas 
parkas, sporto stadionas ir 
Kiškio Namai radviliškie- 
čiams laisvalaikiu pasilsėti. 
Na, dabar ir Velnių 
nas Leono iniciatyva 
chitekto ir inžinieriaus 
Paukštos vadovybėje senas 
malūnas tapo praba ngi ir 
visoje Lietuvoje garsiausia 
pasilinksminimo užeiga.

Čia pas mus Ame 
priemiesčiuose senas 
nes atremontuoja ir padaro 
populiarius iš jų restora
nus. Leonas Lietuvėje tai 
padarė iš seno • malu 10.

Kaip jau minėjau, tas ma
lūnas — keturių aukštų ir 
gana erdvus. Pirm 
aukšte apvali, apie 30 pė
dų skersmens salė, 
įrengtas gražus restoranas 
ir pasienyje gėrimų baras, 

maišų

, ap

omo- 
ktra. 
uodo

ausy- 
elek- 
čiom 
dalo, 

ardas

ypač 
mon- 
pasa-

riuos

vėją, 
tytas 
į ma-

ados, 
mala, 
duk-

ąvie-

ūbu, 
lišky.

rajo-

} klu- 
metų

trečią 
ngas,

rajo- 
daug 

Be to,
Rad-

Malū- 
ir ar-

rikoje 
darži-

ajame

Ten

MIAMI, FLA

ir pasienyje gėrimų 
prie kurio ant pupų

susėdę svečiai alutį, midų 
ar paprastą kristalinę 
gurkšnoja. Aplink valgo
mus stalus kėdės panašios 
į įvairių javų maišus.

Ant r a j a m e aukšte, vi- 
duraslyje palengvėle suka
si platforma, kurios centre 
randasi didžiulis apvalus 
stalas, panašus į girnas. Jis 
apkrautas irgi skaniais val
giais ir gėrimais. Aplink jį 
irgi svečiai susėdę ant pu
pų, rugių, kviečių, avižų ir 
kitokių javų maišų linksmai 
puotauja.

Trečiajame aukšte randa
si šokių salė, su vidurasly- 
je parketo grindimis ir pasie
niais skoningai įrengtu ba
ru. Kėdės aplink tą barą 
su minkštomis nugarai at
ramomis, labai įdomios.

Ketvirtajame aukšte pa
čioje malūno kepurėje, irgi 
valgomasis kambarys, tik 
jis daug mažesnis. Jis daž
nai rezervuojamas žymes
niems svečiams. Leonas su 
savo žmonele, Šidlauskas, 
buvęs Radviliškio rajono 
viršininkas, mano brolis Jo
kūbas, mano sūnėnas ir aš 
buvome vaišinami toje ma
lūno kepurėje. (Noriu pri
minti, kad ne tik aš, bet ir 
Leonas Špokevičius, ir Šid
lauskas ir visi kiti toje gru
pėje yra “Laisvės” skaity
tojai; todėl ir pokalbis bu
vo įdomus.)

Iš malūno kepurės lipant 
žemyn, Leonas užveda mus 
į tą kambarį, kur randasi 
kėdės su aukštomis nugarqs 
atramomis. Kądangii lietu
viai myli'jumorą, tai ant tų 
kėdžių užpakalių va kokie 
savikritiški užrašai:

Malūne buvęs neišeisi ne
miltuotas.

Duok, dieve, duonos — 
užteks dantų.

Kiek atrieksi, tiek su
valgysi.

Dovanok, šaukštai po pie-

panašiose užeigose 
Čia svečias juokus 

pats iš savęs. Jie 
žmonėms pasilinks- 

bet ne iki to laips-

Ne tas sotus, kuris lai
žosi. 

J M 

Duona vėju neateina.
Su pilvu nepasiginčysi.
Ateik pavalgęs — ir čia 

gausi.
Tolimas svečias visų lau

kiamas.
Gardi rakštelė, apsuks 

galvelę.
Gero daikto daug nerei

kia. • •,
Arielka—visų durnių pa- 

tieka.
Vienas kašėj neprapulsi.
Nebūk piktas — greit pa

sensi.
Du nenuobodu.
Kad pradėjai, tai ir baik. 
Gana loti—reikia joti.
Matote, šis humoras ne

paremtas lytine sensacija, 
blevyzgojimu, kaip pas mus 
dažnai 
būna, 
krečia 
leidžia 
minti,
nio, kad jie pasidarytų kvai
li.

Velnių Malūne ir kitose 
panašiose užeigose leidžia
ma kainą pakelti iki 20% 
virš valdžios nustatytų kai
nų kituose restoranuose, 
kur nėra muzikos ir tokio 
patarnavimo. Bet tas virš- 
kainis grįžta į valstybės iž
dą atmokėjimui paskolos, 
kurią iždas davė tam senam 
malūnui remontuoti ir mod- 
derniam restoranui įrengti. 
Čia ne Leono, nei kito ku
rio v privati nuosavybė. Tik 
iniciatyva buvo Leono. Jis 
sukvietė geriausius meni
ninkus malūno vidui išde- 
koruoti. Ten randasi pieši
niai, skulptūra ir gabiausių

s praėjo
vasarėlė ir

O mūs ko-
ip ėjus—te-

Apie tai, kai
Greitai bėga 

ateina rudenėlis, 
lonijos veikla ka 
beina. Socialiniai parengi
mai mažesni, bet normaliai 
jie vyksta, žiemužės laiku 
daug vyksta 
“nortus” pas sav 
čius ir draugus.

Štai keletas iš 
ginai, Tamošiūr 
Kanceriai pavėsiauja kur 
nors Detroite, C 
kur kitur. Zigmas Zavis ir 
Kazys Aimontas irgi palikę 
“našliukais” darbuojasi 
LSK. Jų žmonos paliko vy
relius namus d; 
čios vienos išvyko “pavand- 
ravoti.” Geras LSK lanky
tojas ir kazyrių mylėtojas 
Šmagorius išvydo Bruklino 
draugus aplankyti. Bet ir 
namie turime d 
jau rečiau lanko parengi
mus. Jiems linkime geriau
sios sveikatos.

Pereitą vasarą ilgai ato
stogavo P. A. i 
rėnai, o šią jie 
ir socialinėje veikloje. Jei 
tik salėje yra pietūs, choro 
veikla ar programa 
sutiksi ir Gabrėnus, 
me gerą kolekt 
nių veikėjų visose trijose 
pažangiose organizacijose, 
bet šio rašinėli 
las juos visus įvardinti.

čiukas ir daug kitų. Pa
veikslai buvo aiškūs, o dėl 
pažinties, Mildreda juos su 
mumis supažindino.

svečiuotis į 
us giminai-

(lėkusių. Vi- 
ai, Šimkai,

hicagoje ar

joti, o pa

augu, kurie

r Mae Gab- 
yra namie

- čia 
Turi- 

yvą nuolati-

o nėra tiks-

dar vis pri- 
ns, kuriuos

Mūsų žmonės 
simena įspūdži 
čia paliko Mildred Stensler 
ir Viktoras Bekeris. Mildre
da ir Viktpras nuo pat vai
kystes laikų yra įaugę į pa
žangųjį voką 
Mildreda, kaip 
siskiria iš kiti 
kurie grupę mokina muzi
kos.- Mildreda planuoja, or
ganizuoja, kad 
jos mokymo pasėka būtų 
girdima ir jaw 
menėje, o ne p 
ganti mokinių

Tą talentą I 
rodė tik porą di 
jus ir padirbę j 
jau ne jaunuoliais daininin 
kais. Gabrėnų 
me Mae Gabrėr 
toro Bekerio puikūs duetai, 
salėje tik viena repeticija 
pastatė aidiečius ant kojų. 
Pagerėjo Mae solo, o Vikto
ro tą komišką solo “Apie 
bobą” ir dabai 
kai kartoja.

Mes, kuriem 
tyti, didžiai dė 
rui ir Mildredai 
vaizdingus paveikslus. Gai
la, kad tik nedidelei grupei 
jie teko maty pi. 
spalvose mes 
žmonių panoiv 
gas, kurie vei 
mūs provincijbs. 
ne tik seniai m 
pažįstamus, b 
svečių iš Lietuv 
Lietuvos operc 
Noreika, diplomatė L. Dir- 
žihskaitė, dramaturgas Sa
ja, žurnalistas A. Laurin-

nuo pat vai

1 i n į menų, 
chorvedė, iš- 
I mokytojų,

choro daina,

čiama visuo- 
> atsiliktų mie- 
asmenybėje. 
lildreda pa-K 
enų paviešė- 
Us su mūs

namuose gi- 
ienės ir Vik-

mus vyrio-

s teko ma
king! Vikto- 

už tuos

Gražiose 
Inatėme visą 
mą, jų suei
na toli nuo 

Matėme
atytus savus 
et ir daug 
os. Jų tarpe 
s solistas V.

menininkų humoristiški iš
sireiškimai.

Tai matote, 
mošiai, vaduot 
bar Lietuvoje 
toje trankytis 
sius Azijos kraštus, mal
daujant tų šalių vadovus, 
kurie gal . nėra nė girdėję 
apie Lietuvą, ijšleisti kokius 
ten pašto žen 
žinokit į Šed 
Malūną. Bet įš anksto už 
sisakykit rezervacijas. Ten 
publikos visada sausakim- v • sai.

nevierni Ta- 
ojai, kas da- 
dedasi. Vie- 
po tolimiau-

klelius, nuva- 
ųvos V elnių

Inže Gabrėnas 
Miami, Fla.

Kartais nemaloni lemtis1— 
nesužlugdo naujas viltis. 
Štai mūs geroji Elenėlė Mi- 
kitienė — dabartinė Kinde- 
rienė. Neseniai palaidojo 
pirmąjį vyrą Jurgį Mikitą, 
susidraugavo ir susituokė 
su chorvedžiu Kaziu Kinde- 
riu. Kaip jaunavedžiams 
tinka — birželyje išvyksta 
“honey moon” atostogoms 
ir vėl jau grįžo vienutė, 
našliuke. Elena pažangi, 
sąmoninga moteris, ji pri
klauso pažangiose Miamio 
lietuvių organizacijose. Ji 
pamėgo liaudies meną, lie
tuvišką dainą. Dažnai pa
sirodo kaip solistė mūsų pa
rengimuose.

Po pirmojo ir antrojo vy
rų staigios mirties Elena 
nepasidavė apatijai. Kaip 
tinka sąmoningiems žmo
nėms, Elena Kinderienė-Mi- 
kitienė susikaupė ir vėl sto
jo į socialinę veiklą. Lin
kime jai ištvermės ir svei
katos.

Su Elenėlės nelaime iš
kilo ir kitas bėda — Aido 
choras neteko mokytojo. 
Jei viskas eis, kaip jau 
planuojama — teigiamai iš- 
siriš ir ši problema. Rodos, 
kad esanti choro mokytoja 
bus Amerikos lietuviams 
gerai žinoma solistė, muzi
kos mokytoja Birūta Ra
moškaitė. Mes jau žiho- 
me, kad mūsų solistė Mae 
Gabrėnienė Ramo š k a i t ė s 
mokinama, daro pastebėti
ną progresą dainavime. Tad 
ir choras profesionalės so
listės, muzikės vadovybėje, 
pakils dainavimo lygyje.

Liepos 24-tą LLD 75 kuo
pos pietūs ir mitingas bu
vo neskaitlingas, bet sėk
mingas. Pietus paruošė M.

Valilionienė ir jos talkinin
kės. Nuoširdžiai talkavo 
Daugirdienė, Kvietkienė ir 
kitos.

Kultūrinėje srityje disku- 
suota menas, ypač dainos, 
kurias girdime koncertuose 
ir kitose sueigose. Daina 
nėra tik vokalis, muzikinis 
aidėjimas. Daina yra ir žo
džiai — ji išreiškia mintis 
ir idėjas. Aido choro pir
mininkas J. W. Thomsonas 
ir sugestavo padiskusuoti 
dainų repertuarą Jam pa
darius įvadą, reiškė savo 
mintis ir kiti. Juk choras 
dainuoja ne sau, o visuo
menei. Iš visuomenės dos
numo choras ir išsilaiko. Jei 
choras duoda tinkamą mo
mentui dainų repertuarą— 
gauna šiltesnį pritarimą ir 
paramą.

Nagrinėdami daina, poe
ziją ar kitą meno sritį, mes 
susiliečiame su sociologija 
ir ideologijos mokslu. Da
bartiniu laiku dainuoti Ku
dirkos parašytą Lietuvos 
himną nepriimtina. Jame 
gerbinama senovės “didvy
riai,” kurie kariavo už sa
vo garbę ir dvarus. Taip 
pat nepriimtina į mūsų re
pertuarą “vaduotojų” dai
nos, kuriose niekinama lie
tuvių tauta. Tikrieji Lietu
vos didvyriai yra tie, ku
rie kovojo įr; kovoja už 
liaudies laisvęir gerovę. 
Tokius didvyrius mums pa
vaizduoja Melnikaitės ir ki
tų kovotojų paminklai.

Lietuva buvo prasta tė*. 
vynė,‘ kai ją Valdė Rusijos 
carizmas, o vėliau Smeto
na — iš tos, tėvynės mes 
bėgome į visus pasaulio 
kraštus duonos ieškoti. 
Darbas ano laiko Lietuvoje 
buvo sunkus ir vargingas, 
nes žmonės dirbo dvarpo
niams ir fabrikantams. Da
bartinėje santvarkoje dar
bas yra aukščiausia parei
ga ir pagarba, nes žmonės 
dirba visos šalies ir liau
dies naudai. Tad, pasikei-

CHICAGO, ILL.
Kilniai palaidota 

S. Mažeikienė
Sofijos Mažeikienės laido

tuvės, nors buvo anksti ry
te pirmadienį, sutraukė 
daug palydovų ir buvo kil
nios.

Pirmiausia Estelle Bog- 
den, vargonais akompanuo
jant Valerijai Urbikas, pa
giedojo liūdnas giesmes.

S. J. Jokubka pasakė gra
žią kalbą apie Sofijos gyve
nimą, veiklą, sunkumus, 
džiaugsmus ir sielvartus, 
apie jos sveikatos palūžimą 
ir to priežastis.

Paskaitė tinkamus eilė
raščius Jonui Mažeikai ir 
giminėms užuojautą ir So
fijos atsiminimui.

Po jo kalbėjo Komunis
tų partijos atstovas Jack 
Klinig. Šis iškalbus jaunas 
vyras baigė kalbą paragin
damas:

Geriausias page r b i m a s 
Sofijos bus, jei dar daugiau 
susikaupsime remti “Vil
nies” dienraštį, darbininkų 
organizacijas ir naują ang-

tus santvarkai Lietuvoje, 
pasikeitė ir mūs ideologinė 
pažiūra į ją.

Dąina “Leiskit į tėvynę” 
netikd įdainuoti laiku, kai 
Lietuvą^yąldė dabartiniai 
“vaduotojai”—dabar ji tin
ka choro dainų^repertuarui. 
Taip ir kiti klausimai dis
kusijose išsiaiškinti ir pri
eita bendros nuotaikos.

„ Šių metų rugsėjo 15-tą 
LSK salėje įvyks Miamio 
pažangiųjų lietuvių ruošia
mas parengimas (banketas) 
spaudos naudai. O dar vė
liau (lapkrityje) įvyks LLD 
75 kuopos tradicinis baza- 
ras. Dirbkime, kad ateinan
ti parengimai būtų sėkmin
gi-

V. Bovinas

lų kalba dienraštį “Daily^ World.” Y
Girdėti iš amerikiečio ra- > 

ginimą remti “Vilnį” buvo 
kaip ir nepaprasta. Jo vi
sa kalba buvo taipgi gera 
ir tinkama įvykiui.

Estelle pagiedojo dar po
rą dainų. Po to laidotuvių 
direktorius J. Ridikas tarė 
kelis žodžius ir pakvietė vi
sus palydovus atsisveikinti 
su velione praėjimu pro jos 
karstą.

Mūsų artistės giedojo ir 
grojo laike atsisveikinimo.

Sofija išlydėta į kremato
riumą. Čia J. Ridikas vėl 
gražiai pakalbėjo ir tuo bai
gėsi atsisveikinimas su So
fija.

Palydovai buvo pakviesti 
atvykti į Mildos klubą pa
pietauti. Prisirinko veik y 
pilna klubo salė.

Laidotuvės nepapr a s t a 
gražiai atliktos.

Buvo atvykusios J. Mažei
kos marti ir aūnkė iš Flo
ridos. Mažeikų sūnus tra
giškai mirė jau keleri me
tai anksčiau. Tas prisidėjo 
ir prie Mažeikienės nesvei
katos.

Jonas Mažeika “‘Vilnies” 
redakcinio kolektyvo narys 
per daugelį metų. Jam ta
čiau palengvinta skausmas 
kilniu Sofijos palaidojimu.

Vilnietis

Mokytoja Režen Siun- 
štein iš Pečo (Vengrija) 
ketverius metus papūgą mo
kė kalbėti. Dabar ši jau 
aiškiai ištaria daugiau kaip 
100 žodžių, moka pasakyti 
netgi kelias frazes, žino sa
vo vardą ir adresą, pamėg
džioja kitų paukščių čiulbė-A 
jbną. \

Užrašas prie įėjimo į Pa
ryžiaus kosmetikos saloną: 
“Pakeisk savo gimimo da
tą. Visa kita padarysime 
mes.”

"LAISVĖS" PIKNIKAS
RENGIA LLD U-ta KUOPA

Žs«-fe"w»a«iiieinii#. RugpiūČio 18-tą dieną
OLYMPIA PARK 'SSKT
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• , 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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Jie savo darbo poetai
UIš MANO PAŽINTIES £ 

\* .v.f Skaičiau nemažai ron 
t nų, kuriuose vaizduojami 

gydytojai, štai rašytoja A. 
Koptialeva savo personažą 
— mediką-profesorių — p. 
vaizdavo su tokiu įtaig 
mu, kad net nustembi:

— Gal šią knygą sukūrė 
gydytoja!

Mane pats gyvenimas 
niai suvedė su daktarai 
Juo arčiau juos pažįstu, j 
labiau žaviuosi jų profeĮsi- 
ja . Janonis, S. Nėris, 
Mieželaitis labai graž 
pavaizdavo saulę. Kaita? 
Kad žmogus dar daugiau 
ja žavėtųsi ir mokytųsi 
iš saulės būti gyveninie, 
darbe, kovoje šviesiu, žė
rinčiu spinduliu. Bet š 
žmogus apserga. Ir žn(io- 

*gus gali saulę, net pačioje 
Jaunystėje prarasti. Ir štai 
prisistato prie ligonio gy
dytojas — jis jį gydo, gydo. 
Ir vėl žmogus gali žiūr|ėti 
į saulę, kurią poetai pie 
žavingiausiomis varsomi^.
Mano pažintis su medik

Arčiau su medikais si 
pažinau po karo, 
iš Kauno klinika skamb 
telefonas:

— Paskaitykite paska 
apie tarptautinę padlėtį 
daktarams.

Ir kaip jiems liksi kur
čias. Juk jie dieną naktį 
budi palatoje prie darbi
ninko, prie artojo, prie 
teligento, kad tik vėl pa 
tų ir žingsniuotų per gy 
nimą lyg per gėlėtą pie 
Skaitydavau paskaitas 
špargalkų. Kartais ir pa 

. siškai. Jutau: medikams
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l Pagaliau sumaniau gydy
toją pavaizduoti apybraižo
je. Kaip? Lietuvoje iš rašy
tojo ar žurnalisto, atsklei
džiant temą, — reikalai ja
ma didelio sąžiningu no, 
teisingų faktų surikiavimo. 
Va nuėjau į Kauno kl 
kas. Kreipiuos pas jai 
gydytoją A. Demidavic iū-

mi
mą

ins.

— Girdėjau, rašote diser
taciją. Papasakokite j pie 
savo tuos mokslinius porei
kius.

Laikas sprendžia
Užsirašiau jos žodz

Taip gimė apybraiža apie 
daktarę. Bet maža žmogų 
gražiai nupiešti. Gal jis 
kops aukščiau, kaip tu, 
sisėdęs į polėkių laivą 

^vaizdavai. Čia gali rašy: 
pagirti arba papeikti 
kpfs. Ne, neapsirikau A. : 
nlidavičiūtę 1950 m. nuo 

. džiai atskleidęs. Šiandien ji 
profesorė!

Buvo 1962 m. Sirgau 
pertonija. Gydė Telks 
nė. Ir jos paveikslą nupie
šiau spaudoje. Kaip? “ 
terapeutę parinkau medžia
gą. Pąrašiau. perskai 
jai. Ji padarė pastabas, 
po to atidaviau spaudai. 
Klausiau klinikinės ligpni- 
nės gydytojų:

— Na kaip?
— Teisingai nupie 

gydytoją. Ir nuoširdžia
O terapeute šyptelėję:
— O dabar mane va 

tik gyvybės žiedu.
Mat, taip tą apybr 

pakrikštijau. Ją perskaitė 
ir R. Mizara. Matyt, pati
ko. Nes iš Lietuvos spa 
apybraižą atspausdino‘‘ 
ifcvėje”. 1958 metais mano 
vaizdelis apie chirurgą pa
teko ir į estų laikraštį 
“i’dasi”.

ne-
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lai- 
De-
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nie-
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aižą
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KAUNO GYDYTOJAIS
Susirgimas

/
Buvo 1962 m. pavasaris. 

Tuoj žibuoklės pražys. Ant 
Nemuno kranto lakštutės 
uždainuos. O man urologai 
pašnibždėjo:

— Teks inkstą nuimti.
Koks chirurgas bebūtų it 

pianistas virtuozas, jis ne
gali garantuoti: nuėmus 
vieną inkstą — kitas nesu
streikuos... O romanas 
“Pūga dainuoja” dar neįpu- 
sėtas. Prie jo pripuoliau, 
kai po 18 metų palikau re
daktoriaus stalą. Rašau net 
palatoje. O urologai man:

— Negalima delsti...
Operavo docentas Č. Sin

kevičius — Lietuvos urolo
guos žvaigždė. Kai išėjau 
iš ligoninės, jam pasakiau:

— Prašau parinkti du li
gonius. Rodos, jų negalima 
buvo išgelbėti. O visgi jūs 
išgelbėjote. Jiems ir vėl 
šviečia saulė.

Jis papasakoja, aš užra- 
šinėju. Paskum iš “sausų” 
faktų stengiausi įžiebti pa
toso ugnelę. Parašęs per
skaičiau docentui. Jis tarė:

— Teisingai.
Taip pateko į spaudą ir 

apybraiža apie urologą “Ki
birkštis neužgeso.”

Vėl klausiu Kauno 
kų gydytojų:

— Skaitėte?
— O kaipgi!
— O koks įspūdis?
— Parašyk apie urologą 

vaizdingiau, poetiškiau, ne
gu apie terapeutą!..

— Mat, pats gulėjau ant 
operacijos stalo, — pasitei
sinau. Dabar Č. Sinkevičius 
rašo daktaratą.

— Kai apginsite, vėl pa
rašysiu apie jus apybraižą, 
— sakau. — Bet ji bus įs
pūdinga tik tada, jei šią te
mą pergyvensiu vėl ant 
operacijos stalo.

Docentas krato galvą:
Daugiau negulkite ant 

stalo.
Kunkuliuoja kaip Nemunas

Kaip nuolat teka, kunku
liuoja Nemunas, taip Lie
tuvoje nuolat verda, kun
kuliuoja gyvenimas, nu
kreiptas į istorinių perga
lių viršūnę. Nuo 1940 m. 
dirbau redakcijoje. Rašy
davau, ką paprašydavo re
dakcijos, leidyklos. Ir tuoj 
tavo apsakymą, apybraižą, 
kritikos darbelį atspausdi
na. Pats degiau ir kitu 
azartu: su dideliu patosu 
redagavau darbininkų, val
stiečių, mokytojų, rašytojų 
straipsnius, skirtus perio
dikai. Kiekvienas jų naudo
josi iškovota laisve — žie
bė savo sparnuotą žodį, 
skirtą liaudžiai, žmogui, so
cializmui.

, Taip prabėgo 18 metų. 
Va,pradėjau sirginėti; vai
kau iš galvos ligos debesį, 
žiūriu į mėlyną dangų, 
žvaigždes —- po truputį ra
šau knygą. Rodos, liga iš
muš iš rankos plunksną. 
Bet daktarai priversdavo 
ligai pasitraukti. Ir ne kar
tą pagalvojau:

— Būčiau poetas, gydyto
jo nuoširdumą apdainuo
čiau ilgiausioje poemoje.

Ir vėl paguldė
Buvau optimistiškai nusi

teikęs. Bet visgi užklupo 
infarktas. Vėl atsidūriau 
klinikoje. Palatoje, kurioje 
gulėjau, praktikavosi būsi
mos gydytojos ir gydytojai. 
Taip susipažinau su Alfon
są

klini-

Rodos, ji gydė ne tik vais
tais, bet ir savo saulėta 
šypsena. Žmoniškumas, jau
trumas ligoniui — Alfonsai 
jos profesijos būtenybė. Šį 
pavasarį ji gavo vainiką— 
gydytojo diplomą.

Lakštingala suokia, kad 
žmogui būtų linksma. Al
fonsą gelbės žmogų nuo li
gos, kad jis būtų savo dar
bo poetu, — pats džiaugtų
si ir kitiems kauptų laimės 
žiedus. Bet Lietuvoje ne
sibaigia gydytojo ryšys su 
jo buvusiu ligoniu, kai tas 
grįžta namo. Gydytojas ap
lanko savo pacientą — to
liau seka jo sveikatą. Taip 
gydytojas išgelbsti žmogų 
nuo ligos pasikartojimo.

Nepamiršo A. Adomony
tė ir manęs. Ji sušildė žo
deliu — saulute. Gydytoja 
rašo: “Man norisi tikėti, 
kad viskas gerai, kad Jūs 
tęsite savo kūrybinį darbą. 
Man atrodo, kad pavasarį 
kūrybinis darbas ypač vai
singas. Juk atgimsta nau
jai gamta. O taip pat ir 
jos tvarinys —- žmogus. 
Jums tai tikrai naujų jėgų 
atgimimas po buvusios ne
lengvos žiemos. Norėčiau 
Jums palinkėti, kad su ne
mažėjančia kūrybine ir 
dvasine jėga sutiktumėte 
dar daugybę pavasarių!.. ”

Pas ją jau lankosi pacien
tai. Ir ji, kaip klinikinėje 
ligoninėje buvo švelni kaip 
motina ligoniams,—taip to
liau šildys kiekvieną žmogų 
be išimties, kas pasibels į 
jos kabineto duris.

Ji ir filosofė
Bet ji tapo ne tik medici

nos mokslo žinove. Ji stu
dijavo filosofiją. Ji i___
grožinę literatūrą. Ji jau 
žiūri į gyvenimą iš aukšto 
kalno. Ji, perskaičiusi ma
no atsiminimų audimėlį, pa
rašė laišką, štai kaip kva
lifikuotai, net su, 
siliepė gydytoja 
tojo žodį:”

Pittsburgh, Pa
Kai LDS 18-tas Seimas, 

įvykęs gražioje Olympia 
parko salėje, Shrewsbu
ry, Mass., jau priėjo prie 
pabaigos, tai visi delegatai 
ir delegatės ir svečiai išsi
skirstė ir grįžo atgal į sa
vo miestus. Taip ir mes iš 
LDS 142-os kuopos delega
tai grįžom atgal į savo ko
loniją Pittsburgh, Pa. Ke
lionė buvo laiminga, nieko 
blogo neatsitiko, parvažia
vom sveiki.

Mums tas Seimas padarė 
daug gerų įspūdžių. Pirmi
ninkavo iš Pittsburgho Jo
nas Mažiukna. Seime viskas 
buvo tvarkoj, atliko gerą 
darbą.

Svarbiausia programa 
Seime buvo, tai kaip gauti 
ko daugiausia naujų narių. 
Buvo daug kalbėta ir disku- 
suota, bet nepriėjom prie 
to, kad kas būtų davęs kokį 
naują sumanymą, kaip juos

neatsimenu. Taipgi visiems 
dainininkams, jų. vadovui 
Jonui Dirveliui, kurie labai 
dailiai sudainavo. Ir iš Chi- 
kagos atvykę Valerija Ur- 
bikas ir iRoger Žilis puikiai 
sudainavo.

Šeiminis banketas buvo 
labai geras, taipgi ir kitą 
dieną išleistuvių piknikas. 
Tų dalykų ilgai negalėsime 
užmiršti.

John Sadnikas

Paterson, N. J.
Patersone senosios kar

tos lietuviai miršta. Nuo 
liepos 20 d.,iki liepos 29 d., 
mirę penki šie lietuviai: Sa
dauskas, Kulikaitis, C. Ra
gauskas, Mazauskienė ir 
Helen Valiūnienė. Visi pa
laidoti religiniai. Nors Ra
gauskas dalinai buvo laisvų 
pakraipų ir skaitė “Laisvę”, 
bet kadangi jo žmona ir 
dukterys yra religingos, tad 
ir jis tapo palaidotas reli
giškai.

C. Ragauskas buvo ra
maus būdo žmogus ir su 
visais mokėjo draugiškai 
sugyventi. Jis skaitė “Lais
vę” ir pagal išgalę finansiš-

Haverhill, Mass.
Mieste pasidairius

Daug namų nugriauta ir 
dar vis griauna, o vietos 
automobiliams pastatyti 
kaip mažai, taip mažai..

Jau panaikinta visi kino 
teatrai. Mieste buvo dau
giau, bet suminėsiu tiktai 
svarbesnius: “Lafayette” su 
700 sėdynių paverstas krau
tuve. “Strand” su 1,348 sė
dynėmis — krautuvė. “Co
lonial”, su 1,413 sėdynių, 
padaryta vieta dėl pastaty
mo automo bilių. “Para
mount” su 1,731 sėdynių, 
nugriautas ir sulygintas su 
žeme. Seniau buvo garsus 
Pawtucket klubas, dabar to
je vietoje statomas viešas 
knygynas. O toliau budavo- 
jama Court House.

Teatras pastatytas šalia 
miesto, bet ten nueiti nega
lima, tiktai mašinoj nuva
žiuoti sėdėti ir žiūrėti arba 
miegoti. Taigi miestas, su 
43,000 gyventojų, be kino 
teatro liko.

Help Wanted Male
■f

AUTO Mechanics, truck work, 
clean mod. shop. Health & welfare, 
hospitalization & non contributary 
retirement, paid vac. & holidays. 
Union shop. Good working conds. 
Contact Mr. Joe Shore. Internation
al Harvester Co., 4298 Macalester 
St., DA 9-0400. An equal opportunity 
employer. (59-61)

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.
Equal Opportunity Employer.

(51-62)
An

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)

Mes visi žinom, kad naujų 
narių gaut mums labai rei
kia, kad egzistuotų mūsų 
organizacija.

Kadangi aš, gerai apsvar
stęs priėjau prie naujo su
manymo, norėčiau jums pa
aiškinti.

Dabar jaunimas yra labai kai paremdavo, bet šiaip 
prielankus prie sporto, kaip jokiam veikime nedalyvavo, 
tai Base Ball, Foot Bah, Ragauskas paliko sergančią 
Basket Ball ir taip toliau, žmoną, dvi dukteris ir žen- 
Reikia, kad mūsų kuopos, tus, taipgi ir penkius anū- 
kurios išgali, organizuotų kus ir anūkes.
sportus. Tai svarbiausias 
dalykas. Mūsų seni veikė
jai, kurie dar gyvi, apie venįmo vargų ir klapatųke- 
sportą nelabai supranta. ponę 0 likusioms šeimoms 

| Reikia prieiti prie jaunuo-
sekė'VH’ jie galė.s tą padaryt, o

Lai būna visiems įniru
siems ramybė užbaigus gy-

patosu at- 
apie į rašy- 

. Straipsnis a- 
pie Gudaitį-Guzevičių pati- 

Jo labai sayita forma 
kar

ko. 
(straipsnio). Juk 
tais... apie... įpūsų jubi
liatus, parašo ka 
šaus į nekrologą:
kėši, dirbo... Patiko saki
nys: “Susikaupę jausmų 
tvanas”. Šis 
vaizdingas ir ge 
nenorėčiau sutikti dėl posa
kio “Žiburiuką 
Man atrodo, kad 
užgęsti tik tada 
to jas būtų miręs.
vas... ir tas žiburiukas gy
veno jame, ruseno .kažkur 
giliai ir tik vėliau įsilieps
nojo į žiburį...” 

Alfonsą ne ti 
kai įsisavino me 
nių lobyną. Bet 
gan vaizdžiai, r 
atsiliepti ir apr 
literatūros kūrin;
kas liudija, kac Nemuno 
šalies skaitytojau turi savo 
tvirtą nuomonę, 
savo atsiliepiinu 
ša rašytojui už 
lių puokštę, bet 
kai ginčijasi .su 
pareiškia savo
mus. Štai E. Mieželaitis to
kių pageidavimų poveikyje 
parašė net knyg 
tapo poetu. O to
nė literatui dar daugiau pa
mokanti.

Arčiau bendraudamas su 
Kauno gydytojais,
nau: jie yra dic.elės erudi
cijos žmonės, sugeba tarti 
žavų žodį ir apie rašytojų 
knygą. Gydytojai — vieni 
jautriausi mano kūrybos 
krfitikai. Būdinga, kad ir 

sa Adomonyte, Ji kasdien I jiems patinka lit 
’lankė savo gydomą ligonį.' siškesnis stilius.

ją pana-
gimė, mo-

posakis... 
ras... Tik

užgesino”. 
jis galėtų 
jei rašy- 
0 jei gy-

< meistriš- 
dicinos ži- 
ir sugeba 

et lyriškai 
e grožinės 
į. Šis laiš-

Jis ne tik 
lyg atne- 

kūrybą gė- 
ir bičiuliš- 
autoriumi, 
pageidavi-

ą, kaip jis 
kia nuomo

įsitiki-

jeigu ne, tai vistiek mėgins.
Antras svarbus dalykas, 

tai gavęs naujų narių, turi 
jiems parody į. kaip mūsų 
organizacija veikia ir kaip 
gyvuoja. Pavyzdžiui, kad 
mūsų LDS 142-ai kuopai ne
užteko vien tik gauti nau
jų narių, bet ir jiems paro
dyti, kaip mūsų organizaci
ja egzistuoja. Kada mes iš- 
rinkom du delegatus į Sei
mą, tai viena tų buvo mū
sų kuopos pirmininkė Jo
anne Checketts, kuri yra 
nauja veikėja. Jinai mūsų 
seimų įvykimo nebuvo ma
čiusi.

Dabar, parvažiavus na
mon, iš tikrųjų nudžiugo, 
kaip mūsų organizacija vei
kia, ir paaiškino kitiems 
jaunuoliams, kurie, manėm, 
gal nelabai tikėtų.

Dar vienas svarbus daly
kas, tai mėgint, kaip išgalė
dami, kad rašytų korespon
dencijas į “Tiesos” angliš
ką skyrių. “Tiesa” tiems 
jaunuoliams labai svarbu 
perskaityti, kaip organiza
cija veikia.

Dabar, prieidamas prie 
pabaigos, norėčiau pasaky
ti, kad aš niekados nema
niau, jog mes sueisim to
kius priimnus žmones, kaip 
Worcesterio miesto ir visoj 
apylinkėj mus pasitiko, to
kias, puikias nakvynes pa
rūpino, o jau tos gaspadi- 
nės, tai sunku aprašyti, 
kiek jos datfbo padėjo, pri
imdamos delegatus.

Mes labai dėkingi mūsų 
pirmininkui R. Januliui ir 
visai valdybai, taipgi Helen 
Smith ir jos vyrui ir vi
siems kitiems, kurių vardų

ir artimiesiems mano užuo
jauta jų nubudimo valando
je.

J. Bimba

Rio de Janeiro.—Brazili
jos valdžią ištrėmė į tolimą 
džiunglių miestelį Janio 
Quadros, 1960 metais iš
rinktą prezidentu ir vėliau 
militaristų pašalintą.

erato pato- 
Tai skati-

na ir po infarkto degti op
timizmu — įžiebti daugiau 
patosiškų žvaigždžių savo 
baltojoje padangėje—popie
riuje.

A. Liepsnoms
1968. VI. 21, Kaunas

Su liepos 27 d. pašto dar
bininkai dirbs 5-ias dienas 
savaitėje, šeštadieniais ne
dirbs. Seniau, kai “Laisvės” 
negaudavom penkt a d i e n į, 
tai gaudavom šeštadienį, o 
dabar reikės laukti, jeigu 
negausime penktadienį, ligi 
pirmadienio.

Liepos mėnesis buvo pu
sėtinai karštas, vis buvo 
daugiau 90 laipsnių karščio.

Jau “Laisvės” naudai di
delis piknikas visai arti. 
Įvyks rugpiūčio 18. Olym
pia parke, Worcester. Bet 
apie tai žinių dar pusėtinai 
mažai, o turėtų būti dau
giau. Juk tai metinė šven
tė, worcesterieciai turi gra
žiausią vietą visoje apylin
kėje. Ten galima ne tiktai 
linksmintis, bet dideliame 
ežere gerai išsimaudyti.

Darbininkė

Pasaulinis jaunimo festivalis 
atidarytas iškilmingai

Sofija, Bulgarija. — Lie
pos 28 d. renkasi jaunimas 
ir studentai į pasaulinį fes
tivalį, kurio vyriausias šū
kis :“Solidarumas, Taika ir 
Draugystė”.

Kaip informuoja Tass— 
Elta, 1968 metų festivalyje 
dalyvauja penki žemynai: 
31 Europos šalis, tiek pat 
Azijos, 49 Afrikos valsty
bės. 29 šalys atstovauja 
Amerikos žemynui, trys 
Australijai ir Okeanijai. Su 
IX Pasaulinio festivalio vė
liavomis 143 šalių jaunuo
liai ir jaunuolės. Juos su
rinko kilnus siekimas būti 
vieningiems ir kovoti prieš 
imperializmą, neokolonializ- 
mą, reakciją, karą. Pažan
gusis jaunimas aiškiai sup
ranta, kad ši vienybė nepa
prastai reikalinga kaip tik 
dabąr, kai Vietnamo žemė
je sproginėja bombos, kai 
Pentagonas vis plačiau es
kaluoja mirtį.

“Šalin Amerikos imperia
listus iš Vietnamo!”, hViet
namas nugalės!”, “Mes su 
jumis, Vietnamo patriotai!” 
— šiuos šūkius skandavo, 
iškėlę sugniaužtus kumš
čius, ,tūkstančiai vaikinų ir 
merginų iš visų žemynų. 
Keturiuose masiniuose mi
tinguose jų dalyviai pareiš
kė brolišką solidarumą, ti
kėjimą didvyriškos Vietna-

mo liaudies teisaus reikalo 
pergale.

Pirmą kartą festivalių is
torijoje Bulgarijos sostinė
je buvo surengta darbo tal
ka solidarumui pareikšti. 
Prie staklių gamyklų ce
chuose, statybose, laukuose 
netoli Sofijos dirbo visų že
mynų pasiuntiniai į pagal
bos Vietnamui fondą.

Pasaulinė demokra t i n i o 
jaunimo federacija ir Tarp
tautinė studentų sąjunga 
atidarė festivalyje “Solida
rumo su Vietnamu centrą”. 
Dviejuose didelio pastato 
aukštuose eksponuojami fo- 
todokumentai, knygos, pla
katai.

Surado priešistorinį arklį
Maskva. Šiauriniame Si

bire iškastas sušalęs apie 
30,000 metų amžiaus arklys. 
Dabar jis perkeltas į Lenin
grado Zoologijos Muziejų.

Havana. — Kubos ir Ta
rybų Sąjungos žvejai ko
operuoja žuvų gaudyme. 
Tarybiniai laivai, gerai pa
ruošti žvejybai, padeda Ku
bos žvejams.

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

Tokijas. — Kilus gaisrui 
ąngliakasyklo je Hok k a i d s 
saloje 6 mainieriai užmušti, 
23 dingę.

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 grad with a gd. mech’l aptitude. 
Must have own tools. Call Mr. G. 
Burns at 1-609-829-4190.

(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)

MEN. Rebuilding construction eq
uipment general shop work, good 
hours and benefits. Steady work, 
opportunity to learn business. 
Equipment Corp, of America, Clif
ton Heights, MAdison 6-2200. Call 
between 9-5. (59-61)

MALE or FEMALE

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)

Help Wanted Female

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

LESLIE FASHIONS
132 Maffett St., Plains, Pa.

717-822-3506
(55-61)

________________ L_________________—

NURSES
RNS and LGPNS. Paid vacation, 

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

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, 
prie didelių darbų.

(58-59)

kibsime 
—Vald.

SenatasWashington. — 
vienbalsiai priėmė bilių, ku
ris reikalauja, kad atveštos 
į rinką vištos būtų inspek
torių apžiūrėtos.
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Kas yra ir kaip veikia 
“kamuolinis žaibas”?
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ks- 
tos 
slei

Tur būt, ne kartų esate 
gi rdė j ę pasako j imu apie pa
slaptinga, tiek siaubo ir 
šokiausių hipotezių susilhu-
kusį kamuolinį žaibų (o *al 
net patys matėte?) Jis il
gai buvo gili, neišaiškina
ma gamtos mįslė. Iš kur 
tie žaibai atsiranda? Kur 
gauna savo jėga? Kc 
kartais būna “pikti”, o 
tais tik pažaidžia, įlėkę
kaminų ar pravirų langų 
vėl išlekia?

Deja, šie klausimai ir 
šiolei jaudina kamuolį 
žaibo stebėtojus bei mc 
lininkus. Juk šio gan 
reikinio paslaptis iki ši
galutinai neatskleista. “Kas 
jo viduje?” — nesiliauja 
mokslininkus klausinėję 
bėtojai. “ 
kas nežino,” — atsako 
Taip, dar niekas nėra iš 
ti pažvelgęs, kaip sakoma, 
“pačiupinėjęs” žaibo. Moks
lininkai daug kartų ba 
toki žaibų sukurti labora
torijose. Bet gavo tik apy
tikri modelį. Todėl ir 
šiolei reikia daug kų 
spėti arba apytikriai 
skaičiuoti.

Jau nustatyta, kad 
muolinis žaibas atsira|nda 
tada, kai trenkia papra 
linijinis žaibas. Tai lyg ' 
jinio žaibo skeveldra. O 
gu paprasto žaibo niekas 
nematė, kai pasirodė 
muolinis, anas buvo, 
būt, labai toli. Juk kanbuo- 
linis žaibas yra be galo 
judrus, lekia tikrai 
biškai.”

Iš šio teiginio išplaukia 
viena išvada: vadinasi, 
muolinio žaibo 
tokia pati, kaip ir pap 
to žaibo. Tai tam ti 
formos ir labai didelio 
lingumo elektromagneti 
laukas. O jo galingumas, 
be abejo, nulemia, elek 
magnetinio lauko sti 
mų.

Dabar laboratorijose 
sukuriami daug kartų 
dėtingesni elektromag lėti
niai laukai. Tik kamuoli
nis žaibas yra, nors i] 
bai paprastas, bet yp; 
gos konstrukcijos. Jis 
dvi pagrindines dėt 
storų apvalkalų, kurį 
da energija, ir magn|etinį 
žiedų, kuris neleidžia 
energijai išsisklaidyti, 
sąveika kuria įdomų Afek
tų: iš kamuolio “išpon 
jamas” oras. Iš išorės at 
mosfera stengiasi susp 
kamuolį, o elektromag 
nes jėgos tam trukdo. Ęsant 
šių jėgų lygybei, kam 
gali gana ilgai apsistoti ir 
žavėti arba gųsdinti 
nes.

Nustatyta, kad toks 
bas būna “piktas,” kai jis 
kų tik nukrinta iš debesų. 
Tada jis gali deginti, ar
dyti, griauti krosnis ir' ki
tas savo kelyje pasitaikiu
sias kliūtis. Jis būna, 
ginti “geras,” kai “pavargs
ta,” tai yra, kai paskraido 
pažemy ir praranda 
energiją. Bet ir tada 
jo prisiliesti nerekome 
jama. 
pridarytu aibes nelaim 
apdeginti, ir sužaloti, 
sprogimas dažniai 
įvksta tada, kai. žaibaĮs pa
kliūva ant aštrių d 
Smailūsdaiktai tarsi 
duria kamuolį ir sukelia jo 
sprogimą.
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Jo kūryba - neišsibaigianti Didelė buvo prieškarinė
grožio versme demonstracija šeštadienį

Jūs, tur būt,- girdėjote, 
kad išeidamas kamuolinis 
žaibas ima šnypšti, nuo jo 
įsijungia elektros skambu
čiai, kartais ima veikti ir 
kiti elektros prietaisai. Tai 
darbas magnetinio lauko, 
kuris sklinda į šalis, pasie
kia laidus ir priverčia prie
taisus įsijungti. Dėl to 
jautrūs elektros prietaisai— 
radijo aparatai, televizoriai 
kartais sugenda. O būna ir 
dar liūdnesnių pokštų: nuo 
netoli esančių žmonių ran
kų dingsta laikrodžiai, apy
rankės, žiedai, metaliniai 
pinigai pranyksta tiesiog iš 
piniginių. Pasirodo, juos 
akimirksniu išgarina žaibo 
elektromagne t i n i s laukas. 
Tai vis negeri žaibo pokš
tai. O ar gali jis padaryti 
gerų darbų? Ar kamuoli
nio žaibo negalima “paža
boti”?

Galima. Įsivaizduokite ra
ketų Žemė-Mėnulis. Ji tru
putį panaši į rea k t y v i n į 
lėktuvų. Bet pro Žemės at
mosferų jų išveda ne įpras
ti raketiniai varikliai, o ka
muolinio žaibo principu, su
kurti elektromagnetiniai 
laukai. Jie labai galingi ir, 
svarbiausia, beveik nieko 
nesveria, todėl jo keliamoji 
jėga itin naudinga.

Taigi nelabojo žaibo* epo
cha dar prieš akis. Ne be 
reikalo juo vis labiau susi
domi mokslininkai.

s’’, “Rai-“Oželis kvaileli 
džių paradas”, “Pauliukas 
bailiukas”, 
namelis”, “Mano 
“Su žilvičio dūdele” 
vo, buvo, kaip 
<<

“Stovi pasakų 
skaičiai”, 

“Bu- 
nebuvo”, 

Varlė karalienė’ ... Ir dar 
didžiausia daugyb 3 didesnių 
bei mažesnių leid 
tiems mažiausiems skaity
tojams. Tai ta 
vaikų poezijos kū 
to Kubilinsko su' 
biai, lig šiol neišsibaigianti 
grožio versmė.

Jau ne viens, 
vaikų karta išaugo, skaity
dama, deklamuod. 
paprastai gyvus, 
vaizdingus posmu 
sis jais ir visos bū
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Pensininkų atostogos
Kaip visi laimingieji, taip 

ir mes pensininkai pasiren
kam laikų ir vieta atosto
gauti. Jau 2 savaitės kaip 
apleidom Floridą; kaip gėri
mės vasaros grožiu šiau
rėje. Jau aplankėme daug 
mielų draugų ir vietovių, 
svečiavomės pas eilę visuo
menininkų ir pažangių dar
buotojų bėi spaudos bend
radarbių, kaip tai: L. ir M. 
Urbonus, Union City, Mich.; 
J. ir K. Terzus, Ida, Mich.; 
J. ir R. Railus, Imlay City, 
Mich.; Wm. ir O. Stakėnus, 
Freesoil, Mich. Galiau ap
sistojom porai savaičių re- 
zortų mieste Ludington, 
Mich., prie didžiulio Michi
gan ežero,, pas P. ir M. 
Smalsčius.

Visi michiganiečiai yra 
draugiški, darbštūs žmonės. 
Štai pavyzdys: Pasiekė ži
nia, kad mirė ‘“Vilnies” 
dienraščio personalo nario 
J. Mažeikos žmona Sofija 
Mažeikienė. Nieko nelau
kus Marytė Smalstienė iš
kėlė klausimų pareikšti už
uojautų mielam draugui 
Sofijos vyrui J. Mažeikai, 
per spaudų. Tas padaryta.

Sumanė suruošti piknikų 
tikslu pagerbti svečius flo- 
ridiečius. Ir tas įvykinta. 
Nors lietuviai ūkininkai gy
vena toli nuo vienas ki
to, bet pažangos keliai pla
tūs, jais skaitlingai pagal 
reikalų susisiekiama.

Dar ruošiamės aplankyti 
ir daugiau draugų, o tarp 
jų ir Jonų Kraucevičių, 
laikraščių bendradarbį, ko- 
respondentų, kuris, kaip 
girdima, nevisai tvirtas po 
skaitlinga metų našta.

Su rugpilčio 10 diena pa
suksime arčiau Indiana 
valstijos rubežiaus ir ap
lankysime S. ir M. Smitus 
ir S. ir B. Senkevičius, La

neblunkantis 
nes tai — vaiku 
klasika. Visko či 
su kaupu: 
siužetiniai, subti 
ir sųmojingai hdmoristiški 
eilėraščiai, eiliuo 
išradingi žaidimui, 
bios dainelės ir 
šimtys eiliuotų pasakų.

Anot kito poet 
mėgdamas lietuv 
kų, gerai subtiliai! jų pažin
damas poetas 
pasakas atkūrė 
tingai, taip gilia 
garba išgvildend 
dies minčių branduoliukus, 
kaip jis sakydayo, kad tos 
pasakos tapo 
šviežiais, gaivia 
originaliais poezijos kūri
niais. tikromis poemomis su 
gyvais, liąudiška 
su tikrų, realiu i 
gu gyvenimu”.

Kosto Kubilinsko kūryba 
vaikams tobulai 
formos,, grakšti 
subtili, p kartu -Į- psicholo
giškai gili ir p 
Ir dar. kas būtina klasiki
nei vaikų literatūrai, — ty
ra, skaidri, vaikiškai atvira 
siela, imlus žvilgsnis. Visa 
tai buvo būdingai ir pačiam 
kūrėjui.

‘“Nepaprastas 
būdavo su K. 
dalyvauti literatūros vaka
ruose... — prisimena Anta
nas Jonynas, sėdėti šalia jo 
teatre vaikiškame spektak
lyje. Besiklausydamas, kaip 
vaikai deklamt 
raščius, pasakas 
riai vaidina jo e
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prantama: kai pasirodo vis 
nauji Kosto Kubilinsko po
ezijos leidinėliai, net suau
gusiam sunku patikėti, kad 
jų autoriaus jau šešetų me
tų nebėra. Tuo labiau, kad 
šiemet, liepos pirmų dienų, 
jam būtų sukakę dar tik ke
turiasdešimt penkeri.

Gimęs 1923 m. Vilkaviš
kio apskrities, Gižų vals
čiaus, Rūdos-Šilkalnio kai
me, Kostas Kubilinskas, sa
vo jaunystės, savo talento 
brendimo laiku, kaip ir kiti 
jo vienmečiai, pateko į ver
petuotus karo ir pokario sū
kurius. Būdamas staigaus, 
impulsyvaus būdo, išvaikš
čiojo ilgus kelius ir klystke
lius, kol susirado savųjų 
tiesų, savąjį pašaukimų Be 
kita ko, jis kukliai, labai 
kukliai vertino savo nepap
rastų jį talentų, manydamas, 
kad tol nebus, laikomas tik
ru poetu, kol nepasirodys 
suaugusiam skaitytojui jo 
skirta knyga. Tokių knyga 
jis ilgai ruošė ir dar tebe
tvarkant netikėtai jį užklu
po mirtis (rinkinys suaugu
siems “Lvgumos dainuoja” 
išleistas 1964 m.).

Taip, vaisingai Kostas

Praėjusį šeštadienį visa 
Times Square (Manhatta- 
ne) apylinkė po pietų tarp 
1 ir 3 vai. buvo užplūdusi 
masėmis žmonių. Svarbu ir 
džiugu, kad daugumoje bu
vo dar jauni žmonės, vai
kinai ir merginos. Šį kartų 
senelių maišėsi tik vienas 
kitas.

Minios nusiteikimas bu
vo labai kovingas. Garsiais 
aplodismentais sveikino 
kiekvienų kalbėtojų pasmer
kimų Vietnamo karo ir rei
kalavimų, kad jis būtų tuoj 
nutrauktas ir kad visi ame
rikiečiai kareiviai iš ten bū
tų sugrųžinti namo. Ypa
tingai publika karštai svei
kino negrų kalbėtojų iš Phi- 
ladelphijos, kuris yra šio 
karo veteranas, neseniai iš 
Vietnamo sugrįžęs, kur jis 
ištarnavo trylika mėnesių. 
Jo nupieštas baisus vaizdas, 
kaip ir jam teko dalyvauti, 
kai amerikiečiai kareiviai 
vienų kaimų su jo žmonė
mis sulygino su žeme, kiek
vienam minioje iš akių iš
traukė ašaras. Jis sakė, 
kad kaip tik tasai šiurpu
lingas įvykis pakeitė jo nu-

■ protestų prieš vyriausybės 
politikų.

Atsirado ir fašistinių 
niekšų, kurie siekė demons
tracijų išardyti. Jie į minių 
vienoje vietoje paleido aša
rinių dujų bombų. Man ir
gi teko jų paragauti. Nie
kam nevelinu tos “laimės”... 
Tokie niekšai turėtų būti 
suimti ir nubausti aštriau
sia bausme.

Times Square apylinkėje 
demonstracijai pasiba i g u s 
lygiai 3-čia valandų, keli 
šimtai jaunuolių patraukė 
:linkui armijos buveinės 71st 
Regiment Armory ant kam
po Park Avė. ir 34th St. Ten 
juos policija, pėsčia ir raita, 
užpuolė ir jėga išsklaidė. 
Keletas desėtkų jaunuolių 
suareštuota.

Taip pat grupė protestuo
jančių jaunų vyrų ir mote
rų buvo policijos užpulti 
prie didžiosios St. Patrick’s 
Cathedral ant kampo 5th 
Avė. ir 50th St. Raita poli
cija puolė demonstrantus 
ant katedros laiptų. Ten ir
gi įvyko areštų.

Ši skaitlinga demonstra
cija dar kartų parodė, kaip 
New Yorko žmonės žiūri į 
Vietnamo karų ir dabarti
nę šalies vyriausybę.

Rep.

Parengimą kalendorius
Rugpiūčio 11 d. 

bus “Barbecue” Forest 
Parke. *

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs. 

12-tų valandų “Laisvės” sa
lėje.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vaL 
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, 
Ozone Park, N. Y.

‘dagogiška.

malonumas 
Kubilinsku

o ja jo eilė- 
arba akto- 

iliuotas pje-
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Kubilinskas pasireiškė ir sistatymų linkui šio karo.
“rimtojoje” poezijoje. Bet 
vis dėlto giliausių pėdsakų 
lietuvių literatūroje — pa
čiame subtiliausiame bei 
sunkiausiamę jos bare —jis 
oaliko kaip reto talento vai
kų literatūros kūrėjas. Dar 
tuo metu, kai jam kildavo 
abejonių, ar jis iš viso pri
pažįstamas poętu, iš tikrųjų 
— jau buvo tapęs klasiku..

, V y taiiįas; Balčius

Garsus “kišeninis”
Tarp lietuvių, kurių dide

lis skaičius yra dirbę siu
vimo industrijoje, kišeninis 
(kišenių įsiuvėjas ir apsiu
ve j as) laikomas reikšmingu 
kriaučiumi. Bet šis, apie ku
rį čia kalbame, šį kartų pa
sigarsino pamėgimu laikyti 
rankas kišenėse — vis ki
tose, ne savo.

Šį kartų kišenkrėtis, 70 
metų amžiaus, tapo suimtas 
Ocean Parkway šermeni
nėj. Peržvelgus jo rekordų 
matosi, kad jis tuo būdu pel- 
nikautis pradėjęs 1911 me
tais, buvęs 24 kartus areš
tuotas įvairiose pasaulio da
lyse ir iš tų šalių ir miestų

Vyko jis į Vietnamu tikėda
mas valdžios propagandai, 
kad karas yra teisingas ir 
reikalingas, o pamatė, kad 
jis yra karas prieš Vietna
mo liaudį ir vedamas barba
riškiausiomis priemonėmis. 
Dabar jis žada visomis jė
gomis kovoti, kad Vietna
mo karas būtų tuoj mi
nu trauktas.

Minioje buvo dalinamas 
lapelis, kviečiantis niujqr- 
kiečius dalyvauti demonst
racijoje. Chicagoje laike de
mokratų partijos suvažiavi
mo rugpiūčio pabaigoje. 
Nusamdyti specialūs busai. 
Kelionė asmeniui į abi pu
ses tiktai $34. Manoma, kad 
šimtai niujorkiečių pasinau
dos taip labai nupiginta 
kaina ir vyks išreikšti savo

Viešnia iš Lietuvos
t

Ši žinutė rašoma pirma
dienio rytų. Gautas prane
šimas iš Vilniaus,' kad šian
dien į Ajnęrikų atvyksta Sta
sė Mieželaitienė, įžymiojo 
poeto. f Leniųįnęs pręnjijos 
laureato Edųaiįdo Mieželai
čio žmona. Pribusiantį lėk
tuvu nauja tarp Maskvos ir 
New Yorko atsiradusia li- 

“Lais v ei” einant i 
lėktuvas dar nėra

mja. 
presų, 
pribuvęs.
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Stasė' ’I Mieželaitieriė at
vyksta pas savo sesutę, ku
ri gyvena Chicagoje. Dau
geliui labai būtų malonu su 
viešnia susitikti, bet neži
nia, ar ji tiesiai iš Kennedy 
aerodromo skris į Chicagų, 
ar čia kelioms dienoms New 
Yorke apsistos. Reikia ma

Moscow more livable 
city than New York

, I X ui xyc cvpoxo uvo. XlUlIXia XXXCX."

Recently “Look” magazine kad jeigu ne dabar, tai
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Dideli pietūs ir graži 
popietė po žaliais 

medžiais
Visiems Brooklyno ir prie

miesčiu lietuviams puikiai 
yra žinomas Forest Parkas 
prie Woodhavep Blvd. Jį 
pasiekti iš visur lengva.

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

Ęietūs prasidės I jVal.. G V 
;SU ?>u8™tąis 

kepusiais užbaigimui, .gra
žios diėnos apie 5-tą vai.

Visi ir visos kviečiami.

Gaisrininkai tariasi
Gaisrininkų unija sutiko 

nebeskelbti “slowdown’’ de- 
partamen t o viršininkams 
sutikus artimu laiku padi
dinti darbo jėgas penkiais 
šimtais asmenų ir derėtis 
su unija kitais klausimais. 
Reikalavimas buvo padidin
ti darbo jėgas 1,500 asmenų.

sės, poetas pats . tapdavo i į§mestas — niekas nenorėjo 
vaiku. Jis vaikiškai iki asa-
rų kvatodavosi, 
davo spindėti nesuvaldomu, 
iš pat širdies 
džiaugsmu....”

Kostas Kubil 
nuoširdus, tikrs 
mas mažųjų bičiulis. Beje, 
mažieji skaitytojai, nuola
tos drau gaudant 
raščiais. dainelėmis, žiūrė
dami eiliuotų vaidinimų 
“Strakaliukas ir Mak a 1 i u- 
kas”, “Molio Motiejukas 
tebejaučia jo gerų žvilgs
nį, jo švelnių rankų. Ir Su

jo akys im-

trykštančiu

nskas buvo 
s ir patiki-

i su jo eilė-

Porte, Ind. Būtų gerai pa
sukti ir į Chicagų, būti 
“Vilnies”1 pikni 
abejonės, sutikt 
mūsų pažįstamų ir drau
gų, bet labai bi
čių važiuotės. 
rime gyventi!

Mes žadame 
šėti iki vidurio, 
pabaigos rugsėj

se, kur, be 
umėm daug

om didmies- 
Mes dar no

paprastų dykaduonį penėti.

Policija nepriima 
pasiūlymo

New Yorko policijos ko- 
misionierius H. Leary yra 
pasiūlęs daryti specialius įs
tatymus nustatymui polici
jos elgsenom; ir 
niuose sajudžiuoše.

Tačiau policininkų orga
nizacijos PBA (Patrolman’s 
Ben e v o 1 e n t Association) 
prezidentas John J. Cassese 
sako, kad naujų įstatymų 
nereikia. Esamieji įstaty
mai nusako, “kokias teises 
piliečiai turi tvarkiai nesu
tikti” su piliečiams nepriim
tina padėtimi.

olės masi

Queens rajone jaunų de
mokratų grupe ketina dar
bu o tis užregistravimui tų

šiaurėje vie-
arba net iki
o. O tai dar piliečių, kurie dar nėra bal-

teks daugiau parašyti. ;
Dzūkelis keitę savo gyvenvietę.

savę arba yra neseniai pa- *1 • 1 .• J

published an article about 
American cities, titled: 
“Our Cities.”

One of the editors—John 
Peter — in. his article says: 

“We must stop kidding 
ourselves about our cities. 
This was brought home to 
me when I talked to in
surance vice-president B. 
Hayden. He had just visit
ed Soviet Russia with an 
Urban Land Institute group.

“Eight-hundred-year - old 
Moscow is today a better 
planned, more livable city 
than New York by a fairly 
substantial margin. I found 
it thoroughly modern city 
of a six-and-one-half-million 
people, providing in a 
planned fashion., boule
vards, parks, skyscrapers, 
perhaps the world’s best 
mass - transportation sys
tem, and satisfactory, if 
relatively stereotyped, new 
housing at a very rapid 
rate...”

“The blunt fact is that 
the U. S. is far behind 
many modern nations in 
city building,” said “Look” 
editor.

vėliau su viešnia turėsime 
proga ir niujorkiečiai susi
tikti. Rep.

Bažnyčia priglaudė 
karo priešą

Michael Locilento, 20 me
tų, turėjo pasikalbėjimų su 
spaudos atstovais savo lai
kinojoj gyvenvietėj — Wa
shington Square metodistų 
bažnyčioj, 153 4th St., New 
Yorke. Locilento, Jameikie- 
tis, sakėsi į Vietnamą neva- 
žiuosiųs nei kaip karys, nei 
kaip militarinei kariaunai 
civilinis pagalbininkas.

Pokalbyje dalyvavo ir jo 
motina, taipgi keliasdešimt 
tos parapijos veikėjų už 
taikų Vietname.

Kai kuriose tautinių ma
žu m ų kapinėse vandalai 
pridaro daug nuostolių. Pa
sipiktinę žmonės galvoja 
kai kur įrengti tiem blog- 
dariams spųstus.

Use

Maskva. — Buvo jaučia
mas žemės drebėjimas tary
binėje Kamčatkoje.

New Yorkas sausas
Valstijos sostinei Albany 

šių metų liepos mėnuo buvo 
užvis sausiausias mėnuo 
Lietaus vandens tegauna 
mažiau puses colio.

New Yorko ligoninėj įvy
ko nepaprasta operacija, 
Mrs. Reistetter, 40 metų, 
atidavė sveikų, inkstų per
sodinti jos dukrai, 14 m. 
Operacija truko 6 ir pusę 
valandos.

New Yorke Times skve
re policijai bandant suimti 
plėšikų, jis priešais save pa
sistatė merginų ir atsišau
dė. Atšokdama nuo taikinio 
kulka sužeidė merginai ko-

Trylikos tūkstančių New 
Yorko gaisrininkų unija 
griežtai reikalauja samdyti 
dar 2,500 asmenų, kad pa
lengvėtų visų darbo sųly- 
gos.

New Yorke areštuoti $ 
asmenys, įtarti išvogime 
260 tūkstančių vertės bonų 
Kalifornijoj pernai rudeftf.




