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Rašo J. Gasiūnas

čekoslovaki j oj e paskel bt >s 
reformos sudarė imperialis
tams viltį apsidirbti su soči
.Uzmu toje šalyje ir susilpnin
ti socialimo stovyklą.
> Vokietijos revanšistai, buyę 
hitleriniai generolai, kapital 
tarnaują socialistai,
tai, Prancūzijos naujasis pi 
mjeras Couve, Amerikos Ceh- 
tralinės žvalgybos agentūra- — 
visi kaip išalkę žvėrys laul 
aukos.

Bet jie dar kartą atkand 
dantis į kietą socialistinės st 
vykios vienybę.
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Pastojo jiems kelią Varšu
vos militarinės sutarties vals
tybės, pravedusios Čekoslovi- 
kijoje manievrus. Po to sel 
Čekoslovakijos ir Tarybų Są
jungos kompartijų viršūnių 
pasitarimai, vėliau pasitaii- 
mai Varšuvos sutarties sali į.

Čekoslovakijos vadovybė 
buvo draugiškai persergėt 
kad ji su savo reformomis n 
sustiprintų vidujinių ir išlau
kinių socializmo priešų. Ben
drame pareiškime pasižadė;a 

Visiems bendrai ginti Čekosl 3- 
vąkijos rubežius ir neprikla 1- 
s^pybę, socialistinėms šalims 
laikytis vienybės.

Atrodo, kad bendri pdsiti- 
rimai sutvirtino socialistinis 
stovyklos vienybę kovoje su 
jos priešais.
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Meksikos Komunistų Cer 
ro Komitetas pareiškė, kž.d 
studentų demonstracijų me;u 
išleisti neva Kompartijos at
sišaukimai buvo apgavingi, 
provokatoriški.

Partija nurodo, kad toki 
atsišaukimus galėjo išleisi 
Jungtinių Valstijų Centralinės 
žvalgybos Agentūra tikslu 
pasitarnauti reakcijai, ki 
smarkiai kelia galvą Meksik 
je.

Pasiremdama provokator 
kais lapeliais, valdžia arešta
vo 7 Kompartijos vadus 
kaltina juos maišto kėlimu
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^Švedijos švietimo ministras 
Olof Palme labai teisingai j 
rėmė Vietnamo karo rėmėja 
kurie nori įrodyti, kad tik m 
ža žmonių dalis priešinga k 
rui ir nekenčia Amerikos.

Jis nurodo, kad “didžiulė 
dauguma žmonių atmeta tą 
karą, nori baigti kančias, n
ri suteikti Vietnamo žmonėms 
teisę apsispręsti savo ateitį” 

/
Demokratiniai žmonės m 

no, kad Jungtinių Valstijų k 
ras Vietname nepadeda d 
mokratiniems idealams ne t 
Vietname, bet ir visame p 
šaulyje. Jie ragina Ameriką 
baigti Vietnamo karą.
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Ragina JAV tartis 
su partizanais

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo atstovas Nguyen T. 
Le pareiškė, kad tuomet, 
kai Amerika sustos bom
barduoti Šiaurės Vietnamą, 
turėtų tartis su Pietų Viet
namo Nacionaliniu Išsilais
vinimo Frontu, kaip baigti 
karą Vietname.

Le nurodo, kad be Viet- 
kongo partizanų dalyvavi
mo taikos derybose Vietna-

mo karą nebus galima baig
ti. Todėl amerikiečiai turi 
tiesioginiai tartis su Nacio
naliniu Išsilaisvinimo 
tu, kuris vadovauja 
prieš agresorius.

Paryžiaus derybos
pažangos nepadarė. Jungti
nės Valstijos šiuo metu dar 
smarkiau bombarduoja 
Šiaurės Vietnamą, tik ma
žesnę jo teritoriją.

Fron- 
kovai

jokios

Kovotojai už taiką ruošiasi 
demokratų konvenciją piketuot
Iš visos šalies miestų ir 

miestelių kovotojai už taiką 
ruošiasi vykti Chicagon ir 
demonstruoti prie demokra
tų konvencijos salės.

Daugelis tu, kurie dalyva
vo rugp. 3 demonstracijoje 
New Yorke, pasisakė norį 
vykti Chicagon ir ten tęsti 
savo kovą prieš karą Viet
name.

McCarthy kandida t ū r o s

rėmėjai taipgi prisideda 
prie demonstracijų Chica- 
goje, kad galėtų sutvirtinti 
McCarhy poziciją ir susilp
ninti Humphrey šansus lai
mėti demokratų kandidatų- 
rą.

. Mirė filmų direktorius .
San Francisco. — Mire 

Alexander C. Hall, 74 metų, 
dirigavęs 20 filmų.

Puse trafiko nelaimių ištinka 
del įsigėrusių vairuotojų 

žmonių užmušamų kasmet 
Jungtinėse Valstijose trafi
ko nelaimėse, kurių nuo iš
gėrusiu vairuotojų ištinka 
apie 800,000.

Smarkiai geriantieji vai
ruotojai daugiausia trafiko 
nelaimių pabaro. Raportas 
reikalauja atsargiau prižiū
rėti vairuotojus ir įsigėru
sius smarkiai bausti.

Washington. — Transpor- 
tacijos Departamentas, pla
čiai tyrinėjęs trafiko nelai
mes, dabar skelbia, kad pu
sė nelaimių paeina nuo įsi
gėrusių vairuotojų.

Alkoholinius gėrimus 
naudoję vairuotojai yra at
sakingi maždaug už 25,000

žmonėms reikalą paaštrinti 
kovą su vėžio ligomis.

Sofija Mažeikienė man bu
vo pažįstama nuo 1920 metų. 
Kai Mažeikai apsigyveno Cle- 
velande, tai'pas juos buvo pir
ma iš kitų miestų atvykusiems 
vieta. Daug kartų man teko 
pas juos apsistoti..

Audringose ekonominės kri
zės kovose, siautėjusiose nuo 
1929 metų, Clevelande Mažei
kienė buvo pirmose eilėse. Ji 
vadovavo eisenoms, gatvėse 
prakalbas sakydavo. Ji visur 
pasižymėdavo, kaip audringa 
kovotoja už darbo žmonių 
reikalus.

Gaila, kad jos sveikata per 
anksti pašlijo. Dabar mūsų 
tarpe Sofijos nebėra. Nuošir
di užuojauta Jonui Mažeikai.

Kambodija vėl skundžia 
Jungtines Valstijas
Kambodiios valdžia -pri

davė Jungtiniu Tautų Sau
gu m o Tarybai protestą 
prieš Jungtines Valstijas.

Savo proteste ii nurodo, 
kad Amerikos lėktuvai iš 
Pietų Vietnamo iau 17 kar
tų skraidė virš Kambodijos 
teritorijos, kai kur apšaudė 
kaimus ir aptaškė chemika
lais.

Ar žinote, kad nuo vėžio li
gų kasmet pasaulyje mirštja 
maždaug apie 
žmonių ?

Vėžio ligomis 
same pasaulyje 
ma ; 
įj/nonių.

Pasaulinė Sveikatos Orga
nizacija, Jungtinių Tautų su- 
kujfrta ir palaikoma,primena

du milijonus

sergančių yi- 
apskaičiuoja- 

apie penkis milijonus

“Laisvės” naudai trys pa
rengimai viena diena — rug
piūčio 18. Vienas Worceste- 
ryje, kitas—Waterburyie, tre
čias—San Franciske. Turime 
vilti, kad visi trys labai gerai 
pavyks.

Norisi priminti mūsų judėji
mo ilgamete eiline veterane 
Agotą Norkiene, daug metu 
veikusią Pittsburghe, o dabar 
— San Franciske. Ji “Lais
vės” skaitytoja nuo pirmojo 
“L.” numerio.

Minėdama 85 metu gimta
dieni, Agota Norkienė pamo
ka visas rugp. 18 d. parengi
mo lėšas. Tai gausi ir pavyz
dinga “Laisvei” parama, 
visoms valstybėms ir visiems

Ilgiausių metų mūsų Agotė
lei!

Jaunimo festivalis 
jau baigėsi

Sofija, Bulgarija.—Penk
tasis jaunimo festivalis pa
sibaigė. Paskutinė diena 
buvo paskirta Hirosimos ir 
Nagasakio aukoms, kurios 
prieš 23 metus žuvo nuo 
Amerikos atominių bombų. 
Nusitarta smarkiau kovoti 
už taiką, prieš branduoli
nius ginklus. Festivalis 
kviečia visus kovotojus už 
taiką suruošti demonstraci
jas prieš karą Vietname 
tarp lapkričio 17 ir 30 die
nų.

Festivalyje dalyvavo apie 
3,000 jaunuolių iš 143 šalių 
su vykę. Jie pasisakė už pa
ramą dar likusių Afrikoje 
kolonijų išsilaisvinimui.

Daugiau kaip šešis tūkstančius specialistų šiemet išleido 
Tarybų Lietuvos aukštosios mokyklos.

Nuotraukoje matome Vilniaus konservatorijos absolven
tus (iš kairės) A. Šivickį, V. Vainoraitę, A. Kybartą ir G. 
Kaukaitę-žebriūnienę. M. Baranausko nuotr.
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Irako valdžia linkus 
prie socializmo

Bagdadas. — Irako nau
jas premjeras Al-Bakr per
tvarkė savo kabinetą, paša
lino iš valdžios tuos, kurie 
buvo linkę nuolaidų daryti 
aliejaus kompanijomis.

Tėmytojai teigia, kad Al- 
Bakro ir revoliucinės tary
bos polinkis yra prie Ara
bų Baathistų (socialistų) 
partijos kairiosios frakci
jos, pasukti Iraką į socia
listinę stovyklą ir prie pan- 
arabų politikos.

Nedarbas greitai auga
Puerto Rikoje nedarbas 

per 17 pastarųjų metų pa
didėjo 100 procentu, rašo 
laikraštis “El Mundo”.

1950 m. ten buvo 160,000 
bedarbių. 10 metų vėliau be
darbių skaičius siekė 243, 
000. 1967 m. jau pasiekė 
316,000.

Austrai, rūkymag! mažėja
Melbourne. — Australijos 

taryba kovai prieš vėžio li
gas skelbia, kad šiuo metu 
australiečiai sumažino rū
kymą 8 procentais.

Laimėjo civiliniai 
Beisiu gynėjas

Washington.—New Yor-,Kinoy kaltu. Daugiau kaip 
kaip 1,000 advokatų ir tei- 
s i ų profesorių pasmerkė 
teismų nuosprendį, kaip pa
vojingą žygį advokatams 
ginti priešingą pusę.

Dabar apeliacijų teismas 
atmetė dviejų žemesnių tei
smų kaltinimą advokatui 
Kinoy.

ko advokatas Arthur Kinoy 
laimėjo federaliniame ape
liacijų teisme prieš Neame- 
rikinės Veiklos Komitetą, 
kuris kaltino jį už nekoope- 
ravimą su juo Pietų Viet
namo partizanų rėmimą ty
rinėjant.

Du žemesni federaliniai 
teismai pripažino adv. A.

Mirė maršalas Rokosovskis 
Tarybų Sąjungos didvyris

Laisvi rinkimai Pietą 
Vietname negali būti
Washington. — Vice pre

zidentas Humphrev yra pa
sakęs, kad Pietų Vietname 
galimi laisvi rinkimai. Sen. 
MsCarthy jam atsakė, kad 
tokio dalyko prie dabarti
nių aplinkybių negalima tu
rėti.

Teisingai McCarthy nuro
dė, kaip buvo pravesti prieš 
pusantrų metų “laisvi rin
kimai.” Prezidentinis kan
didatas T. D. Dzu prieš rin
kimus buvo visaip trukdo
mas, po rinkimų buvo su
imtas ir laikomas po ap
sauga. Vėliau areštuotas ir 
dabar nuteistas penkiems 
metams ir išvežtas į sunkių
jų darbų kalėjimą.

Jis nubaustas todėl, kad 
pasisakė už taiką ir koalici
nę valdžią su partizanais.

Las Vegas. — Šio miesto 
taksių vairuotojai sustrei
kavo. Jiems vadovauja tym- 
sterių unija.

Turin, Italija. — 20 žmo
nių matė, kaip pavvdus vy
ras G. Ebonon prigirdė sa
vo žmoną, užtiktą su kitu 
vyru.

R. Nixonas laimėjo nominaciją 
republikonu konvencijoje

Miami Beach, Fla.—< Ri
chardas Nixonas pirmu bal
savimu republikonu kon
vencijoje surinko daugiau 
balsų, negu jam reikėjo. 
Rockefelleris ir Reaganas 
gavo po daug mežesnj skai
čių delegatų balsų, nors jie 
iki paskutinės minutės žve
jojo balsus.

Kai buvo provestas pir
masis balsavimas, tuomet 
Kalifornijos gub. Reaganas 
pasiūlė vienbalsiai užgirti 
Nixono kandidatūrą. Taip 
buvo ir padaryta. Vadinasi, 
republikonai vieningai lai
kysis už savo kandidatą 
Nixoną.

Republikonų konvencijos 
užgirtoje platformoje dide
lių skirtumu nesimato nuo 
demokratų dabartines poli
tikos. Republikonai skelbia, 
kad karas Vietname tiek 
nat bus tęsiamas iki iškovo
jimo “garbingos taikos”, 
reiškia, iki pilnos pergales.

Tuo metu, kai ėjo repub- 
likionų konvencijoje nomi
nacijos ir celebracijos, Mia
mi mieste siautėjo riaušes. 
Negrais apgyventame rajo
ne. daug namų sužalota, 
daug automobilių sudaužy
ta, apie 100 žmonių areš
tuota, nemažai žalos pada
ryta.

Maskva.— Rugpiūčio 3 d. 
mirė Tarybų Sąjungos mar
šalas K.K. Rokosovskis, 71 
metų amžiaus, antrojo karo 
didvyris.

Rokosovskis gimė Varšu
voje 1896 m. gruodžio 2 d. 
Caristinėje Rusijoje jis bai
gė armijos oficierių mokyk
lą, pirmajame kare dalyva
vo, į Kompartiją įstojo 19- 
17 metų revoliucijoje.

Antrajame kare jis pasi
žymėjo Maskvos ir Stalin
grado frontuose. Jo vadovy
bėje buvo suduoti skaudūs 
hitlerininkams smūgiai.

Kai Lenkija buvo išlais
vinta, jis buvo socialistinės 
Lenkijos gynybos minist
ras. Vėliau persikėlė į Mas
kvą ir buvo ilgą laiką gyny
bos ministro pavaduotojas.

Jordanas skundžia Izraelį už 
mūšiui pertraukos laužymą

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba gavo Jordano skun
dą prieš Izraelį. Jordanas 
kaltina Izraelį už mūšių 
pertraukos sutarties laužy
mą. Skunde nurodo, kad Iz
raelis naudoja lėktuvus ir 
patrankas, apšaudo Jorda
no teritoriją.

Rugpiūčio 4 d. Izraelio 
lėktuvai apšaudė kaimus tik

už 12 mylių nuo Jordano 
sostinės Ammano, užmušė 
23 civilinius. Tokių apšau
dymų nuolat ištinka.

Izraelis sako, kad jo lėk
tuvai apšaudo arabų parti
zanus, kurie iš Jordano pe
reina į Izraelio okupuotas 
arabu žemes ir ten padaro 
Izraeliui nuostolių.

Uragvajaus darbininkai 200 amerikiečių pabėgo 
kovoja reakciją

Montevideo. — U r u g va
jaus darbininkų unijų cent
ras paskelbė pareiškimą, 
kuriame nurodo, kad ultra- 
reakcionieriai stengiasi pa
imti valdžios galią.

Unijų centro pareiškime 
pabrėžta, kad tuo metu dar
bininkai nuošalyje nestovės. 
Jie skelbs generalinį streiką 
ir užims darbavietes.

iš karo tarnybos
Tokijas. — Japonijos 

spauda skelbia, kad dau
giau kaip 200 Amerikos ka
reivių, Tatikawa bazėje, per 
7 mėnesius pabėgo iš tarny
bos.

Jungtinės Valstijos prašo 
Japonijos policijos padėti 
surasti pabėgusius karei
vius. Bėga todėl, kad jie 
paskirti karui Vietname

40,000 minėjo baisią 
tragediją Hirosimoje
Tokijas. — Hirošimoje į 

Taikos Parką susirinko 
daugiau kaip 40,000 žmo
nių minėti prieš 23 metus 
ištikusią tragediją, kurioje 
žuvo apie 200,000 žmonių.

Tai buvo Amerikos ato
minės bombos aukos, kurių 
skaičius vis didėja. 1967 
metais mirė 1,101 bombos 
apdegintas žmogus.

Protestuoja raketų bazę
Bona.

jos mieste Kemtene de
monstravo daugiau kaip 2,- 
000 žmonių, protestuodami 
prie j NATO raketų bazės 
statymą šioje apylinkėje.

Vakarų Vokieti-

JAV ir Lenkija susitarė 
pensiją klausimu

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Lenki ja pa
sirašė sutartį, pagal kurią 
Lenkijoje gyvenantieji ame
rikiečiai, turi pensijų teisę 
Jungtinėse Valstijose, ga
lės gauti pensijas Lenkijos 
valiuta.

Pensijos skaitysis nuo 
1968 metų sausio 1 d.

92 JAV jaunuoliai gavo 
prieglaudą Švedijoje

Stockholmas. — Jau 92 
amerikiečiai jaunuoliai, pa
šaukti militarinėn tarny
bon, gavo prieglaudą Šve
dijoje. Keletas jų yra pa
sitraukę iš armijos. .

i
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imu su policija, daug areš- 
nis šiais laikais tik retas ku- 

i savo studentija.
ėse šalyse, taip Meksikoje

galios/’ kurioje kalba apie 
įimėjimui tam tikrų refor- 
klose. Taip pat platinami

Ir Meksikoje studentų nerimas
ŠIOMIS dienomis Meksikoje smarkiai pasireiškė 

studentija. Nemažai susirėm 
tų. Bet tai “nieko nauja,”
ris kraštas neturi “bėdos” si

Kaip visose kapitalistir 
valdžia pasiskubino už studentų riaušias pasmerkti ko
munistus. Kaltinimo parėmimui rodoma neseniai išleista 
brošiūra “Jaunimas linkui 
reikalą panaudoti ginklus 1
mų šalies aukštosiose moky 
kurstantieji lapeliai.

Bet štai Meksikos Kom 
žymiausias Meksikos dailininkas Siqueiros išleido pareiš
kimą, kuriame parodoma, kad tiek ta brošiūra, tiek tie 
lapeliai nėra komunistų išleisti ir negali kalbėti už ko
munistus. Ši provokatoriška literatūra yra policijos pa
ruošta ir išleista. Jos pagalba siekiama žmonių akyse 
diskredituoti Komunistų Partijos vardą ir prestižą.

Kai šalies valdžia ir policija griebiasi tokių biaurių 
priemonių kovai prieš politinę partiją, parodo tos san
tvarkos praradimą pasitikėjimo liaudyje. Meksikoje ne
rimą kelia ne komunistai, 
gyvenimo sąlygos. O kad

unistų Partijos vardu bene

oet baisiai sunkios liaudies 
Meksikos liaudis skęsta di

džiausiame skurde, tai pripažįsta kiekvienas, kuris yra 
plačiau susipažinęs su padt 
kaimyniškoje šalyje.

timi toje Jungtinių Valstijų

Po audros Čekoslovakijoje
SOCIALISTINIŲ šalių ir Tarybų Sąjungos komu

nistų pasitarimai ir susitarfmai išblaivė padangę. Čekos
lovakija pasilieka ištikima 
sąjungos nare. Jos pasižadėjimas savo šalyje neleisti re
akcijai įsigalėti ir budėti jos saugumo sargyboje parodo 
blaivaus proto laimėjimą. Visi pasaulinės reakcijos pla-. 
nai Čekoslovakiją išplėšti iš socialistinio pasaulio nuėjo 
niekais. t. ; . . • . .■ ,. ,

Bet ar tai jau reiškią/kad kova su pakėlusių gal
vą kapitalistinių elementų jau visiškai baigta Taip ma
nyti būtų klaida, ir reiki; ......................................
Komunistų Partijos nauj 
Dubčeku priešakyje taip r
akcija nepasitraukia iš arenos. Ji vėl ir vėl išnaudos vi
sus sunkumus tiek šalyje, 
atsigriebtų ir siektų prar

Na, o kurstymų ir provokacijų iš lauko pusės irgi 
netrūksta. Štai mūsų Amerikoje. Ar manote, kapitalisti
nė reakcinė spauda liausis 
prasimanymų srautas nė 
susitarimų tarp Čekoslova 
tų. Tik tos kurstymo proi

Varšuvos pakto apsigynimo

1 tikėtis, kad Čekoslovakijos 
o ji vadovybė su Aleksandru 
emano. Pralaimėjus mūšį re-

tiek komunistų gretose, kad 
ksto rojaus atkariavimo.

alasavojus? Kur tau: melų ir 
kiek nesumažėjo po pasiektų 
sijos ir kitų socialistinių kraš- 
agandos tonas pasikeitė.

dvasininkijoje
I su savo enciklika susikėlė to- 
tyt, nė sapne nesapnavo. Gal 
okia enciklika nesusilaukė to- 
iešinimo, kokius gauna jo en- 
yvybę”. Dabar beveik kasdien 
, beveik pasigailėjimo ir susi-

Krizė katalikų
POPIEŽIUS Paulius V 

kią audrą, kokios jis, ma 
visoje popiežių istorijoje ; 
kių ginčų ir tokio pasipr 
ciklika “Apie žmogaus g 
Paulius teisinasi ir ginas 
mylėjimo prašo.

Jam pagalbon skubir 
ir vyskupai. Štai Rochest 

- popiežių jau paskelbė “k 
dvasininkų kryžiuojamas, 
ris buvęs panašiai nukankintas.

Washingtono kardin 
protestai prieš encikliką 
bažnyčią, kurią gelbėti ji: 
d i, ištikimai “neškime tą 
pats Kristus”. Tuo tarpu 
nolo diecezijoje iš 100 kunigų 52 padarė pareiškimą, kad 
jie protestuoja prieš popi 

Taip pat pranešama, 
encikliką tarpe Amerikos 
sulaikomai auga. Jau esą 
encikliką.

Kuo tai visa baigsis, sunku pasakyti. Tuo tarpu 
aišku, kad katalikų bažnyčia tapo įblokšta į didelę vi
dinę krizę.

POPIEŽIUS, GIMDYMŲ 
KONTROLĖ IR JAV 
KOMUNISTAI
• Naujasis anglų kalba 
dienraštis “Daily World” 
išdėsto Amerikos komunis
tų poziciją linkui popie
žiaus paskelbtosios encikli
kos “Apie Žmogaus Gyvy
bę”, kurioje jis griežtai pa
smerkė visą judėjimą už 
kontroliavimą gimdymų 
skaičiaus. Savo vedamaja
me “Apie gimdymų kontro
lę” laikraštis rugp. 1 d. 
klausimą skelia į dvi dalis, 
tai yra, atsako į du argu
mentus,- kurie naudojami 
prieš popiežiaus nusistaty
mą.

Kaip žinia, pirmutinis ar
gumentas prieš uždraudi
mą kontroliuoti gimdymų 
skaičių nurodo, kad tai yra 
prieštaravimas progresui, 
baisus atsilikimas, siekimas 
atsukti istorijos ratą atgal, 
pažeidimas asmens laisvės 
ir tt. “Daily World” sako, 
kad jis sutinka su šiais ar
gumentais. Vadinasi, ko
munistai pasisako už pali
kimą patiems žmonėms, 
pačioms šeimoms spręsti, 
kiek vaikų jie nori turėti ir 
gimdyti. Bažnyčia neturi 
teisės kištis į šį reikalą, 
drausti tikintiesiems pasi
naudoti mokslo pasiekimais 
nusistatyti šeimos dydį.

Bet tie, kurie jau pasisa
kė prieš popiežiaus nusista
tymą šiuo klausimu, kurių 
tarpe yra nemažai ir pačių 
katalikų, vartoja ir kitą ar
gumentą. O tas argumen
tas yra toks: p.erdaug .žmo
nių, pasaulyje, 'ypač ekono
miniai atsilikusiuose kraš- 
^uosė; perdau .^sparčiai 
žmonės veisiasi, todėl gim
sta skurddš ir badas? No
rint sėkmingai kovoti prieš 
tą reiškinį, tenka imtis 
kontrolės ant gimdymų 
skaičiaus.

Šiuo argumentu, kaip ži
nia, vadovaujasi ir mūsų 
Amerikos vyriausybė. Ne
seniai Kongresas priėmė ir 
prezidentas pasirašė taip 
vadinamą “užsieniui pagal
bos teikimo” įstatymą. Ja
me kaip tik ir sakoma, kad 
pagalba teikiama su ta są
lyga, jog tuose kraštuose 
bus siekiama 
gimdymų skaičių.

Daily World” šį argu
mentą griežtai atmeta ir 
pasmerkia. Laikraštis pri
mena, kad kaip tik tokį ar
gumentą kėlė ir vartojo 
Thomas Malthus 1796 me
tais pateisinimui Britanijos 
imperializmo užmačių Azi
joje ir kitur pasaulyje. Jis 
irgi teigė, kad perdaug pa
saulyje žmonių, už tai pilna 
skurdo ir bado. Vienintelė 
išeitis: sumažinti gyvento
jų skaičių.

“Daily World” nurodė, 
kad tas argumentas buvo 
klaidingas tada ir jis tebė
ra klaidingas šiandien. Laik
raštis sako:

“Tiesa, tarp ekspertų yra 
skirtingų nuomonių, kiek 
galima iš mūsų žemės iš
spausti ateities poreikiams. 
Bet šiandien klausimas yra 
ne tame, ar galima visus 
žmones aprūpinti maistu. 
Šiandien klausimas tame, 
kaip pašalinti barjerus, ku
rie neprileidžia žmonių 
prie maisto, arba kurie ne

pilnu pajėgumu 
maistą gaminti.

Paimkime Jungtines Val
stijas. Ar čia kalta maisto 
stoka, kad turime net 256 
pavietus, kuriuose viešpa-

asi konservatyviški kardinolai 
trio vyskupas Fulton J. Sheen 
:mkiniu”, kuris esųs kai kurių 
. Lygina jį prie Kristaus, ku-

olas O’Boyle šaukia, kad tie 
tiesiog padegė visų katalikų 

;; šaukia visus viernuosius. Gir- 
kryžių, kurį nešti mus prašo 
Washingtono to paties kardi-

džiaus enciklikų.
kad judėjimas prieš popiežiaus 
katalikų bažnyčios teologų nė- 

222 teologai pasisakę prieš

JAM LĖŠŲ NESTINGA
Kol yra pasaulyje s Ip 

navalių, kurie remia rajke 
tieriškus Vliką ir Altą, 
jų vadams malonu tranky
tis po pasaulį. Lėšų jiems 
nestinga.

Tai matosi iš Vliko pirmi
ninko J. Valiūno pareiki-

tol

mo, kad jis žada “šį rudenį 
lankytis Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Vatikane 
ir Ispanijoje.” Ten jis steng-
sis gauti paramos jam ir |eidžia 
jo kolegoms “išlaisvinti” maistų
mūsų Lietuvą. Ypač jam, 
žinoma, “padės” kruvinasis 
Ispanijos generolas Fran
co.

sumažinti

tauja alkis ir badas?
Arba pažiūrėkime į tebe- 

sivystančius kraštus. Arčia 
kaltininkas nėra žemos kai
nos, kurias kapitalistinės 
monopolijos moka už tų 
kraštų produktus?

Paimkime Vietnamą. Mū
sų prezidentas, kuris de
juoja, kad nėra balanso 
tarp gyventojų skaičiaus ir 
maisto kiekio, įsakė Viet
name sunaikinti javus, nu
lapnoti medžius, sunaikinti 
visų tautų.

Net ir tuose kraštuose, 
kur iš kūdikių akių trykšta 
alkis, kur kūdikiai miršta 
iš bado, vyriausias kalti
ninkas yra vietiniai ir sve
timi išnaudotojai, imperia
listinės monopolijos.

Šiandien prieš žmoniją 
vyriausias klausimas yra 
ne gimdymų skaičiaus su- 
kontroliavimas, bet sociali
nės struktūros su kontrolia
vimas.

Toje pasaulio dalyje, kur 
viešpatauja išnaudojimas, 
pamatinis klausimas yra 
naujos rūšies kontrolė—ka
pitalizmo pakeitimas socia
lizmu”.

Šešių šalių komunistų pasitarimai 
ir nutarimai ryšium su įvykiais 

Čekoslo vaki j o j e

GRAŽIAI PAGERBĖ 
SAVO VEIKĖJĄ

SLA seimas suteikė senai 
veikėjai bostonietei J. M. 
Tumavičienei garbės nario 
titulą. “Tėvynė” apie tai 
rašo:

Taigi, šis Seimas, padary
damas tą drąsų sprendimą, 
paskatino mus visus labiau ti
kėti į Susivienijimo ateitį, o 
per tai ir į Visą lietuvišką vei
kimą, koks yra atliekamas 
šioje šalyje.

Dabar, mes visi jaučiame, 
kad nedera . nusiminti, jeigu 
retkarčiais pasitaiko nepasise
kimai. Mes, tikėdami savo 
tautinio darbo kilnumu ir gre
ta to, pasitikėdami savo žmo
nėmis, neatsižvelgiant kokioje 
pozicijoje jie i bebūtų visuome
nės gyvenime, padrąsiname 
save toliau veikti tuo pilnu 
pasitikėjimu, kuris neabejoti
nai duos gražius vaisius atei
tyje.

KO PER DAUG, TAS 
BLOGAI •.

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” skaitome dvi to
kias žinutes:-

Per porą metų šernų kai
menės Lietuvos miškuose 
padidėjo 3700 ir jau siekia 
11,100. Bene daugiausia jų 
— Panevėžio ir kaimyninių 
rajonų miškuose. Čia tikrai 
jų skaičių reikia mažinti. 
Ir medžiotojai, manome, tai 
padarys. O Varėnos šilų 
1000-čiui hektarų tenka tik 
po vieną šerną. Mažoka. 
Bet ir jie, anot žemdirbių, 
nusiaubia, bulvių laukus, 
ankštinių pasėlius.

Anądien buvau Joniškyje. 
Žinote, kas nustebino — ba
landžių gausybė. Didžiuliai 
jų.būriai sukaliojasi po kie
mus — net ąnt žemės meta 
šešėlį... Behamių -karvelių 
teko pastebėki ir ne vienoje 
kaimo gyvenvietėje.

Ko per daug— tas. blogai. 
Blogai ir kad kai daug ba
landžių. Visų pirma sveika
tos ir higienos požiūriu. 
Užteršia jie namus, balko
nus, fasadus. Bet tas dar 
pusė bėdos. Benamiai ba
landžiai dažnai serga ir 
platina bent 10 žmogui pa
vojingų ligų, tame tarpe 
tuberkuliozę, tuliaremiją, 
ornitOzę, pastereliozę... 
Sergantys paukščiai užkre
čia pašarus, vandenį jr net 
dirvą.' Jie taip pat išnešio
ja įvairius parazitus, vabz
džius ir erkes.

Taigi reguliuokime balan
džių skaičių,

Visas pasaulis nekantriai/ 
laukė rugpiūčio 3 dieną Če- : 
koslovakijios mieste Bratis
lavoje įvykusio socialisti
nių šalių komunistų pasita
rimo rezultatų. Pasitarimo 
pareiškimas arba komuni
katas jau paskelbtas. Že
miau paduodame iš jo svar
biausius punktus.

Pasiektus laimėjimus 
plėsti ir ginti

P r a d ž io j e komunikato 
trumpai nurodomi socialis
tinėse šalyse darbo* liaudies 
pasiekti dideli laimėjimai, 
ir sakoma:

“Palaikyti, stiprinti ir 
ginti šiuos laimėjimus, iš
kovotus didvyriškomis 
kiekvienos tautos pastango
mis, pasiaukojamu darbu, 
yra bendra visų socialisti
nių šalių internacionalinė 
pareiga. Tokios vieningos 
nuomonės yra visi pasitari
mo dalyviai, kurie pareiškė 
esą tvirtai pasiryžę vystyti 
ir ginti socialistinius iško
vojimus savo šalyse, siekti 
naujų laimėjimų, statant 
socializmą.

Broliškosios partijos, 
remdamosi istoriniu paty
rimu, įsitikino, kad žengti 
į priekį socializmo ir komu
nizmo keliu galima tik griež
tai ir nuosekliai vadovau
jantis bendrai socialistinės 
visuomenės įsikūrimo dės
ningumais ir, pirmiausia, 
stiprinant darbininkų kla
sės ir jos avangardo — Ko
munistų partijų — vado
vaujantį vaidmenį. Kartu 
kiekviena broliškoji • parti
ja,1 ' kūrybiškai'1'spręsdama 
tolesnio socialistinio vysty
mosi klausimus, atsižvelgia 
į nacionalinius ypatumus ir 
sąlygas”.

Už nepalaužiamą 
solidarumą c.

Pasitarimo komunikate 
kalbama apie išlaikymą so
cialistinių šalių vienybės. 
Sakoma:

“Broliškosios partijos sa
vo nepažeidžiamą solidaru
mą, didelį budrumą tvirtai 
ir ryžtingai priešpastato 
bet kuriems imperializmo, 
taip pat visų kitų antiko
munistinių jėgų mėgini
mams susilpninti vadovau
jantį darbininkų klasės ir 
Komunistų partijų vaidme
nį. Jos niekada niekam ne
leis pasėti nesantaiką tarp 
socialistinių valstybių, pa
kirsti socialistinės visuome
nės santvarkos pagrindus. 
Broliška draugystė ir susi
telkimas šia kryptimi ati
tinka gyvybinius mūsų tau
tų interėsus, sudaro patiki
mą pagrindą socialiniams- 
ekonominiams ir politi
niams uždaviniams išspręs
ti, kurie iškyla mūsų šalių 
Komunistų partijoms.

Įvairiapusiškus socialisti
nės visuomenės kūrimo už
davinius kiekvienoje mūsų 
šalių žymiai lengviau iš
spręsti, teikiant savitarpiš- 
ką pagalbą ir paramą.

Broliški ryšiai išplečia ir 
gausina kiekvienos socializ
mo šalies galimybes. Pasi
tarimo dalyviai pareiškė 
tvirtai siekią daryti viską, 
kas nuo jų priklauso, kad 
gerėtų visapusiškas jų šalių 
bendradarbiavimas, remian
tis lygiateisiškumo, suvere
numo ir nacionalinės nepri
klausomybės, ter i t o r j n i o 
vientisumo gerbimo, broliš-

irkos .savitarpio pagalbos 
socializmo principais.”

Ekonominis 
bendradarbiavimas

Komunikate kalbama apie 
socialistinių šalių ekonomi
nio bendradarbiavimo svar
bą. Be ko kita pasakyta:

“Komunistų ir darbininkų 
partijos teikia pirmaeilę 
reikšmę tam, kad, efekty
viai naudojant didžiulius 
mūsų šalių gamtos ištek
lius, tobulinant socialistinio 
ūkio tvarkymo formai bei 
metodus, būtų galima toliau 
vystyti ekonomiką, kelti 
materiali • darbo žmonių 
gerovę. Efektyvus būdas 
šiems kilniems tikslams 
siekti yra socialistinių ša
lių ekonominio bendradar
biavimo vystymas dvišaliu 
ir daugiašaliu pagrindu ... 
Ryšium su tuo buvo vėl pa
tvirtinta, kad aktualu arti
miausiu metu surengti 
aukščiausio lygio ekonomi
nį pasitarimą.”
Prieš imperializmo pavojų

Komunistų ir darbininkų 
partijų pasitarimo pareiš
kimas nurodo tebegrūmo- 
jantį pavojų iš agresyvaus 
imperializmo pusės:

“Pasitarimo dalyviai lai
ko savo pareiga atkreipti 
tautų dėmesį į tai, kad dėl 
agresyvios imperializmo po
litikos tarptautinė padėtis 
pastaruoju metu tebėra su
dėtinga ir pavojinga. Šiomis 
sąlygomis broliškos socia
listinių šalių partijos <.. vėl 
patvirtina esančios pasiren
gusios derinti ir koordinuo
ti savo veiksmus tarptauti
nėje arenoje.

Darbininkų klasė, valstie
tija, inteligentija, visi dar
bo žmonės trokšta taikos ir 
ramybės savo šalims, vi
siems pasaulio^ žmonėms.

i Socialistinės šalys darė, da
ro ir darys viską, kad šie 
šventi tautų lūkesčiai išsi
pildytų. Mūsų partijos pa
reiškia, kad jos ir toliau 
bendradarbi aus, spren
džiant šį kilnų uždavinį, su 
visomis komunistų ir darbi
ninkų partijomis, su viso
mis pažangiomis pasaulio 
jėgomis kovoje už visuotinę 
taiką, laisvę, nepriklauso
mybę ir socialinę pažangą.”

Rūpinimasis kitų tautų 
saugumu

Komunikate kalbama 
apie padėtį Artimuosiuose 
rytuose, pasmerkiama agre
syvi Izraelio politika ir pa
sisakoma už Jungtinių Tau
tų Tarybos 1967 metų lap
kričio 22 d. priimtos rezo
liucijos vykdymą.

Taip pat kalbama apie 
visos Europos saugumą.

“Apsvarstę padėtį Euro
poje, pasitarimo dalyviai 
pažymi, kad revanšizmo, 
militarizmo ir neonacizmo 
jėgų aktyve j imąs Vakarų 
Vokietijoje betarpiškai lie
čia socialistinių šalių sau
gumą ir kelia grėsmę vi
suotinei taikai. Mes ir to
liau - nuosekliai vykdysime 
Europos klausimais sude
rintą politiką, atitinkančią 
bendrus socialistinių šalių 
interesus...

Socialistinių šalių Komtt- 
nistų i partijos reiškia pasi
ryžimą siekti, kad būtų už
tikrintas Europos saugu
mas ... Jos pasirengusios 
padaryti viską, kad būtų 
sušauktas Europos tautų

kongresas taikai ginti mūsų 
žemyne...”
Varšuvos sutarties reikšmė

Kaip žinia, Čekoslovakijoj 
je buvo kilę balsų už per-'y 
žiūrėjimą Varšuvos milita- 
rinės sutarties ir net už 
Čekoslovakijos pasitrauki
mą iš jos. Komunikate tuo 
svarbiu reikalu sakoma:

“Šiandien, kai imperialis
tinės JAV, Vakarų Vokieti
jos ir kitų šalių jėgos reiš
kia savo agresyvų aktyvu
mą, atkakliai mėgina susilp
ninti sandraugą, broliškųjų 
partijų atstovai laiko būti
nu dar kartą pabrėžti ypa
tingą Varšuvos Sutarties 
reikšmę. Ši sutartis, kurią 
sudarė socialistinės valsty
bės, atsakydamos į revan
šistinės Vakarų Vokietijos 
stojimą į agresyvų imperia
listinį NATO bloką, buvo ir 
bebėra galingas taikos iry 
Europos tautų saugumo 
veiksnys. Ji yra neįveikia^ 
ma kliūtis visiems, kas no
rėtų revizuoti antrojo pa
saulinio karo rezultatus. Ji 
patikimai gina socializmo 
iškovoj imus, broliškųjų 
valstybių suverenumą ir 
nepriklausomybę, Ja siekia
ma stiprinti Europos sau
gumą, saugoti visuotinę tai-

Dabartinė padėtis reika* 
lauja iš mūsų nesilpnėjan- 
čių pastangų didinti kiek
vienos socialistinės valsty
bės ir visos socialistinės 
sandraugos gynybinį pajė
gumą, stiprinti politinį ir 
karinį bendradar b i a v i m ą 
Varšuvos Sutarties organi
zacijoje.” ■ i , *
, Už pasaulinę komunistų 

vienybę ,
, Paskutinis komunikatai, 

puų^ą^ Įkalba ąpie sutelki
mą Įr apvienijimą visų ko
munistinių jėgų. Ųžgirdami 
numatytą pasaulio komunis
tų pasitarimą, susirinkimo 
dalyviai sako: “Broliškosios 
partijos aukštai vertina šį 
darbą ir reiškia įsitikinimą, 
kad busimasis pasitarimas 
praeis sėkmingai ir įneš 
svarbų indėlį į visų revo
liucinių dabarties jėgų kon
solidavimą.”

Paskutinis komunikato 
paragrafas skamba taip:

“Partijos — Bratislavos 
pasitarimo dalyvės — daro 
šį pareiškimą, būdamos gi
liai įsitikinusios, kad jame 
išreikštos pozicijos ir pažiū
ros atitinka visų broliškų
jų šalių ir partijų intere
sus, neišardomą mūsų šalių 
tautų draugystę, taikos, ds^ 
mokratijos, nacionalinės ne
priklausomybės ir social- 
mo interesus.”

Pareiškimą pasirašo se
kamų šešių šalių atstovai: 
Bulgarijos, Čėkoslovakijos, 
Lenkijos, Tarybų Sąungos, 
Vengrijos ir Rytų Vokieti
jos. •

Japonijos spaudoje
Lietuvos Mokslų akade

mijos Fizikinių-te c h n i n i ų 
energetikos problemų insti
tuto šiluminės fizikos labo
ratorijos vadovo akademi
ko prof. A. Žukausko ir ši
luminio modeliavimo labo
ratorijos vadovo technikos 
mokslų kandidato A. šlan- 
čiausko darbas ‘“Greičio ir 
temperatūros laukų sąvei
ka klampių skysčių srau
tuose, vykstant šilumos 
mainams” išspausdintas Ja
ponijos inžinierių - mechanv 
kų sąjungos tarptautinio 
simpoziumo pranešimų lei
dinyje. '



►

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 9, 1968 L A I S V Ė ____ 3 pUSt

O. KAPSĖ

I NAU f (Tąsa)
Visa Domo Viršelio sodyba alsuoja 

gyvybe. Juda, kaip skruzdėlynas. Do
mo brolienė ir trys šauniausi 
tės švaistosi su dideliais runkeliniais pei
liais, lyg su kardais, ir rai^o pakliuvu
sias po ranka pyrago ban 
kepsnius, krauja į lėkštes,o; 
dvi jų paauglės dukros.

—Dėkit viską ant “konv 
kiti,—šaukia ištiesusi ranka

—O šituos į ką?,—klausu 
dama kupiną rėtį pyragaičii

Ir taip merginos su pag; 
jerio” greitai viską surikiuoja ant ilgų 
stalu.

Kieme sukinėjasi susirink 
šieji kaimynai. Vieni sėdi e 
išpurtusio ir sudžiūvusio g 
ant mėsinio lovio. Moterys 
sios jauname sodelvie ant

<žolės, ir beveik visų žvilgsniai nukreip
ti i kelią.
> Staiga moterys pašoksta. 
išgąsdintos vištos, kudakuod 
jau parburzgia,” ir susimetė

Tuo tarpu svečiai. : 
slantažodi—“Užsėst stalus.” 
ka ilgais suolais, kol užpildo visą užsta-

GYVENIMU
Mokyk, mokyk, svočiute, mokyk (2k); 
Ženota buvai,—tu viską žinai.

ios kolūkie-

gas, kumpį, 
oms padeda

ejerio,” dė- 
s Alina.
. Jane, vilk-

,lba “konve-

ę artimiau- 
:nt nupiauto 
uosnio, kiti 

išsidėsčiu- 
kvepiančios

<aip vanago 
amos: “Jau, 
, prie duru. 

išgitfde paleistą 
tvliai slen-

“barikados” 
asiruošę pa- 
mti.
žvilgterėjusi 
, o su ja

Tačiau vestuvininku šios 
nenustebino ir jie turėjo p 
kankamai priemonių jas pa

Kolūkietė Jaudegienė. 
kairėn ir dešinėn, užtraukė 
visi kartu:

Ar gera kelią svečiai turėjo? (2k
Ar nesutiko pilko vilkelio?
Ar neišbarstė svečiai lauktuvių?
Merginos tuoj aus pripylė 

saldainių.
Moterys lyg 

ir bosais vyrai
Ar neišlaistė
Nieko nepadarysi. Te 

Ą)ūnsančias kišenes. Ir nors 
buteliai, kaip atominiai už 
išrikiuoti ant stalų, tačiau 
ne tik nesudrebėjo, bet dar 
užtraukė:

Ar gerą kelia svečiai turėjo? (2k)
Ar nesutiko nilko vilkeli^?
Ar nesugraužė svočios to
Svočia, išdidžiai švnsoda|masi, many

dama būsiant nugalėtoja.
stalo vidurio tortą “peteliškę.”

Dainavimas sutriko ir “b: 
trauktis i šalis, užleisdamos 
giems svečiams.

Pirmas tostas, kuri pas 
pirmininkas, buvo išgertas 
ga ir darnų jaunųjų gyvenimą.” Jį paly
dėjo daina:

£

ir

pilną lėkštę

anrimo, tač 
dar vis rėkė:
svečiai vvne

au tenorais

lio (2k) 
ko ištuštinti

penki vyno 
taisai, buvo 
“barikados” 
garsiau visi

telio ?

paklojo ant

irikada” ėmė 
vietą garbin

iūlė kolūkio
“Už laimin-

Gėrimėlis pagal norą,
Tegyvuoja nauja pora (3k)
Dauguma svečių buvo sotūs, patenkin

ti stenksojo ir svarstė, kur pakabinti 
akis. Vieni jas kabino ant piršlio, kiti 
ant svočios, o paskui pakuždomis tarpu
savy komentavo, kad piršlys jau perne
lyg nuplikęs, anksčiau toks nebuvęs ir, 
kažkodėl, šiandien esąs labai nedrąsus; 
o svočia jau perdaug išsipuošusi ir sa
gė esanti per didelė: kaip koks “spatku- 
tis.” Smarkus ginčas moterų tarpe kilo 
dėl svočios antakių: vienos tvirtino, kad 
dažyti, o kitos—esą visada toki buvę. 
Padėtį ištaisė traktorininkas Lapelis, 
kuris sėdėjo gale stalo ir, lyg niekur nie
ko, pradėjo:

O tai balius, tai lakimas,
Tu jaunųjų apkiautimas:
Nei jie geria, nei dainuoja,
Nei viens kitą pabučiuoja.
Visi akis susmeigė į jaunuosius ir pra

sidėjo dainuojama kritika ir raginimas 
būti aktyvesniems ir visų akyvaizdoje 
pasirodyti, kad jie mylisi.

Kadangi jaunieji i “kritiką” nekreipė 
dėmesio, o tik šaltai viens į kitą žvilg
terėto ir šyptelėjo, vestuvininkai vėl 
pradėjo ieškoti priekabiu ir visi, lyg su
sitarę, kiek tik gerklės išneša, užtraukė:

Karti, karti ^degtinė karti (2k),
Kad pasibučiūotų, tai būt saldi (2k) 
Bučiuok, bučiuok, jaunasis, bučiuok (2k), 
Kai jaunas buvai, visas bučiavai (2k). 
Bučiuos, bučiuos jaunasis bučiuos (2k) : 
Jau jaunoji taiso lūpas,

o jaunikį ima ūpas.

Jaunieji jautėsi labai nejaukiai. Veru
tė sėdėto nuleidus galvą, žarstydama 
ant stalo, trupinėlius, save ramino ir 
nekantriai laukė, kada liausis šis degi
nimas žodžiais ir žvilgsniais.

Domas pL kaip vyras, matęs šilto ir 
karšto, sėdėto ramus. Jo laikysena, ro
dos. sakė: “Nors ir sprokit berėkdami. 
Nieko iš to nebus.” Ir šitas to “mand- 
rumas” neliko svečių nepastebėtas, 
vėl pradėjo:

Tas jaunasis tikras krienas,
Išbučiavęs jau nevieną, 
O kai reikia su sava— 
Nesinori ir gana.
—Perdaug, jau perdaug,—ėmė užtari- 

nėti piršlys.—Šitaip tai jau nebuvo.
Dainininkai prikibo prie piršlio: . 
Mokyk, mokyk, piršleli, mokyk (2k); 
Ženotas buvai, tu viską žinai — 
Ženotas buvai, nejau užmiršai?
Piršlys, apkabindamas svočią,

gestais rodvti, kaip reikia bučiuotis.
O daina jau pagavo ir svočią:

Svočia, sėdėdama jaunosios dešinėje, 
palinko jaunavedžių pusėn ir pradėjo 
kažką šnibždėti jaunajai į ausį.

Vestuvininkai, tikėdamiesi gerų rezul
tatų, svočiutę gražiai apdainavo:

Svočiute, rože, svočia lelijėle,
Kodėl tavo, kodėl tavo

kamašiukai girgžda?..
Svočia, išsitraukusi iš rankinuko veid

rodėlį ir išsitraukdama jį pastalėje, ne
žymiai taisinėjo plaukus.

Ant stalo jau atsirado putojantis alu
tis, kuriuoi dainininkai mielai gaivino 
įkaitusias gerkles. Buvo atoslūgis. Jau
nieji pradėjo tarpusavy šnekučiuotis. 
Budrūs “žvalgai” tuoj pastebėjo ir vėl 
pragydo:

Jaunasis nor bučiuot (2k),
O jaunoji nesiduot.
Imk šniūrą, duok į skūrą,
Kad pamestų tą notūrą (2k).

(Bus daugiau)

LAIKRODŽIAI
Muša laikrodžiai.
Gaudžia varpai ir aikštės.
Aplink tave
Minutės brėžia ratus—
Mažas kasdienybės orbitas.
Ir virpa ore sekundės—
Pilki lietaus lašai.
Muša laikrodžiai.

Kas tu — žuvis ar paukštis—
Ant pilko gatvių ir sienų akmenio?
Teisė alsuoti ir kentėti.
Teisė juoktis ir pasirinkti.

Muša laikrodžiai.
Muša laikrodžiai!
Ir gaudžia varpai ir aikštės,
Sankryžų triukšmas ir savo tyloj—
Klausaisi,
Atmetusi nuo kaktos
Sulytus ir pilkus plaukus.
Aplink tave
Apibrėžia ratą minutė—
Fosforinę orbitą
Sugniaužtoj rankoj
Po pirštų galais
Raudona plaka sekundė—
Sūrus ir šiltas šaltinis...

Janina Degutytė

MISLINČIUS

Kryžiaus karai Čekijoje

šie

ėmė

Nedidelis reanimaV 
įkurtas prieš dvejus m 
puliarus. Čia dirba p 
diagnostikos ir gydymo 
134 ligoniams, kurie buvo ties pat mirties slenksčiu.

Sunkiomis, atsakin
dirba reanimavimo posto vedėjas Gediminas Kanaporius 

Šlapikienė bei Sulamita
Neseniai čia vieto; 

ne tik kovos prieš klin 
priimami ligoniai, reik

Nuotraukoje: gyčytojai reanimatoriai S. Taftienė ir G. Kanaporius ir me
dicinos sesuo E. Stoškūnaitė (iš dešinės) reanimavimo kabinete. M. Ogajaus nuotr.

imo posto kolektyvas Kauno respublikinėje klinikoje 
etus akademiko Z. Januškevičiaus iniciatyva, -labai po- 
rityrę gydytojai reanimatologai, apsiginklavę modernia 

aparatūra. Vien praėjusiais metais jie suteikė pagalbą

gomis žmogaus atgaivinimo minutėmis visuomet įtemptai 
ir jo kolegos Birutė

Taftienė.
posto atidarytasnaujas reanimavimo skyrius, kuris tapo 

rkinę mirtį ir termininę būklę centru, čia taip pat bus 
alingi intensyvaus gydymo.

Jei karalius Zigmantas 
būtų ilgiau gyvenęs, gal 
jam ir būtų pavykę taikiu 
keliu visą Čekiją nuvesti į 
popiežiaus bučių. Tačiau 
1437 metų pabaigoje jis mi
rė ir sostas atiteko jo žen
tui, Austrijos karaliui Al
bertui. Šis, kaip tikras po
piežiaus tarnas, sekamais 
metais įgalino 1418 m. iš
leistą pop. Martino V bulę, 
skelbiančią husitams, val- 
diečiams ir viklif i e č i a m s 
mirtį, ir paneigė kitas če- 
kų-moravų turėtas privile
gijas. Jis ametė Kompakta- 
tą. Žmonės sukilo. Jie pa
darė sandorą, su Lenkija, 
kurios karalius, Kazimie
ras Jogailaitis, — pasirink
tas ir Čekijos karalium.
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Lenkija jiems padėjo ka
riauti. Albertas nepajėgė 
Čekijos nukariauti ir 1439 
m. mirė. Logingu įpėdiniu 
liko dar negimęs Alberto 
sūnus Vladislovas. Fakti- 
noji Čekijos valdžia atiteko 
dviem gubernatoriam — 
kalikstui Ptačekui ir kata
likui Mainhardui. 1445 m. 
Ptačekas mirė ir jo vietą 
užėmė jaunas baronas Ge
orgas Podiebradas, esantis 
kalikstų kunigo Rokyzanos 
įtakoje.

Pop. Mikalojus V pano
ro neaiškia padėtimi pasi
naudoti ir 1448 m. išsiun
tė Pragon savo legatą kar
dinolą Joną. Šiam čekai pa
statė sekamas sąlygas: pri
pažinti Kompaktatą ir pa
skirti Rokysaną arkivysku
pu. Negalėdamas čekų rei
kalavimus patenkinti, Jonas 
slapta iš Pragos pabėgo. 
Tuomet Podiebradas pasi
skelbė Pragos valdovu, o 
Mainhardą įkišo į kalėjimą, 
kuriame jis netrukus mirė. 
Kai 1452 m. jaunas Austri
jos karalius Vladislovas bu
vo oficialiai pripažintas Če
kijos - Moravijos karalium, 
Georgas Padiebradas liko 
jų regentu. O kai 1457 m. 
Vladislovas mirė, Padiebra
das tapo Čekijos-Moravijos 
karalium; kalikstas Rokysa- 
na buvo vyriausias dvasios 
vadas.

Popiežius-veidmainys
Koks veidmainys buvo 

pop. Mikalojus V, galima 
matyti kad ir iš šio inciden
to: kai 1447 m. jis norėjo 
užimti bažnytinio seimo pa
šalinto jo pirmtako, pop. 
Felikso V, vietą, jis užgyrė 
visus Bazelio suvažiavimo 
darbus, reiškia ir padarytą 
su Čekijos husitais sutartį- 
Kompaktatą. Bet kai jį iš

rinkęs seimas išsiskirstė — 
jis pirmesnįjį savo aproba- 
tą paneigė. Kompaktatą, 
esą, nesutinkanti su po
piežių politika. Jis nenorįs 
pirkti taikos kompromiso 
kaina, jis turįs tik vieną 
kelią “eretikams” patenkin
ti — inkviziciją!

Kitas ne mažesnis veid
mainys buvo, Zigmantas, 
kuris buvo karalium ne tik 
Čekijos, bet ir Vengrijos. 
Taigi Kompaktatos nuosta
tai turėjo liesti visas jo val
das, kartu ir Vengriją. Bet 
jis Vengriją atidavė popie
žiaus Eugenijaus IV valiai, 
o šis 1436 m. pasiuntė ten 
žiaurų inkvizitorių, vienuo
lį Džiakomo de la Marką, 
kuris be atodairos degino 
ir kalino tos šalies disiden
tus. Iš Vengrijos šis bu
delis nusitrenkė į Transil
vaniją ir kitas pietvakari
nės Europos sritis, neap
lenkdamas ir padunojo sla
vų teritorijos. Popiežius 
negalėjo atsidžiaugti savo 
tarno kruvinais darbais! 
Tačiau kai tas pradėjo ke
denti ir pasileidusius kuni
gus, Bakskos arki vysk. Si
monas jį ekskomunikavo. 
Dar blogiau jam išėjo 
Vengrijoje, kai jis bandė 
sudeginti kunigą su trimis 
jo sėbrais: vietos gyvento
jai atėmė iš jo kalinius, o 
jį patį išvijo.

Negalėdamas Čekijos pa
vergti inkvizicijos ir gink
lo pagalba, pop. Mikalojus 
V sumanė pasinaudoti la
pės gudrumu. 1451 m. jis 
iš siuntė ten misionierių- 
inkvizitorių pran c i š k o n ų 
observantų generalinį vika
rą Džiovanį Kapistraną. 
Kur Kapistranas neturėjo 
galios ten jis bandė opo
nentus atversti prie Romos 
savo pamokslais, o kur tik 
galėjo — juos korė ir gyvus 
degino! Lenkijoje 1453 m. 
jis viena diena sudegino 43 
apostatus žydus (atsisakiu
sius katalikybės, kurią anks
čiau buvo priėmę). Kur tik 
jis ėjo, stengėsi subversijos 
keliu pasėti nepasitikėjimą 
pasaulietiškąja vyriausybe, 
jeigu joje nesėdėjo kunigai 
ir klerikalai. Jis norėjo 
sugriauti Romai nepalan
kias valstybes, grauždamas, 
kaip kirminas, iš vidaus. 
Kapistranas trankėsi Sile
zijoje, Vokietijoje ir kitose 
šalyse. Praga to vilko avies 
kailyje neįsileido, nors jis 
net kelis kartus prašėsi. 
1454 m. jis veikė Kroku
voje ir Breslave. Kur tik 
jis pasisuko, visur jo kelias

buvo pasruvęs nekaltų žmo
nių krauju. Austrijos ka
ralius Vladislovas 1454 m. 
ragino tą budelį būti santū
resniu. Tačiau jam perdaug 
kvepėjo degančios žmogie
nos ir kraujo kvapas; jis 
buvo nesuturimas sadistas!

Karas prieš turkus
1455 m. Kapistranas savo 

dėmesį nukreipė į kitą pu
sę; jis ten užuodė didesnį 
kraujo klaną. Mat, Frank- 
forte buvo organizuojamas 
kryžiaus karas prieš tur
kus, kurie 1453 metų pava
sarį, paėmę Konstantinopolį 
(dabar Istambulas), grasi
no Europai invazija. Ties 
Neuburgu, netoli Vienos, 
rinkosi kariai. Bet 1455 m. 
kovo 22 d. mirė pop. Mi
kalojus V, tad visi bažny
čios “princai” subėgo į Ro
mą ir kariuomenė pakriko. 
Balandžio 8 d. jau buvo iš
rinktas naujas popiežius, 
Kalikstas III, kuris tuoj 
pradėjo šaukti visus krikš
čionis į “šventą karą” prieš 
netikėlius turkus. Tiberi
jaus upėje buvo statomi žy
giui laivai. Sumobilizuota 
didelė kariauna, kurios va
du buvo Vengrijos renega
tas J. Hunyadis. Iš pas
kos selino, kaip hiena, po
piežiaus atstovas Kapistra
nas.

Kova įvyko 1456 m. lie
pos 14 d. Turkai buvo ga
lutinai sumušti ir pabėgo. 
Jie paliko kovos lauke 24,- 
000 užmuštų karių ir 300 
sunkiųjų pabūklų (patran
kų). Kilo ligos, nuo kurių 
mirė daugybė karių, tarp 
kurių ir 300 sunkiųjų pa
būklų (patrankų). Nelaido
ti pūvanti lavonai sukėlė 
tokį nešvankų tvaiką, kad 
sunku buvo kvėpuoti. Kilo 
ligos, nuo kurių mirė dau
gybė karių, tarp kurių buvo 
ir jų vadas J. Hunyadis. Po 
trijų mėnesių, nuo senat
vės mirė ir žiaurusis inkvi
zitorius Kapistranas. Pop. 
Aleksandas VIII 1690 m. 
paskelbė tą galvažudį “šven
tuoju.”

Kai buvo mobilizuojamas 
kryžiaus karas prieš tur
kus, kai buvo reikalinga če
kų pagalba, tai pop. Kaliks
tas III Georgą Podiebradą 
vadino “gerbiamu kara
lium” ir “brangiuoju sūnu
mi.” Bet kai tik pavojus 
praėjo, kai turkai buvo nu
galėti—jis paskelbtas “ere
tiku,” nevertu karaliaus vai
niko!

Popiežius Pijus II
Pop. Kalikstui III mirus, 

jo vieta atiteko Pijui II, ku
ris, kai dar buvo kardinolu 
Ainėju Silvijum, Bazelio sei
me pridėjo ir savo ranką prie

Kompaktos sukūrimo. Gi 
tapęs popiežium, jis į tai 
ugnimi spjaudė ir keikė 
Čekijos karalių G. Podie
bradą; savo paties darbo 
jis išsižadėjo. Atrodo, jog 
tokia jau yra popiežių mo
ralė! Jis jėzuitų dekaną 
Vaclovą paskyrė Pragos ar
kivyskupijos administrato
rium, tuomi tiksliai pastū
mė į šalį kalikstą vyskupą 
Rokyzaną ir įžeidė kara
liaus Podiebrado garbę. Iš 
to kilo aštrūs kivirčai. 1964 
m. birželio men pop. Pijus 
II viešai išskaitė visas Če
kijos “nuodėmes” ir prakei
kė savo darbo vaisių — 
Kompaktatą. Jis paskelbė 
karalių Podiebradą “ereti
ku” ir reikalavo, kad šis 
nedelsiant atvyktų Romon 
aiškintis.

Tačiau veidmainys Pijus 
II, nesulaukęs tos laimingos 
valandos, kada jis būtų ga
lėjęs Podiebradą lauže gy
vą sudeginti, — mirė, o jo 
kėdėn atsisėdo Povilas II, 
kuris ne menkesniu uolumu 
tęsė savo pirmtako pradėtą 
darbą. 1465 m. Povilas II 
naskyrė tris kardinolus Po- 
diebradui teisti, bet šis 
“teisman” nestojo. Jis šau
kė Podiebradą teisman ir 
1468 m., o šiam nestojus — 
sekamais metais Povilas 
įsakė visoms katalikų baž
nyčioms tris kartus per me
tus, mišių laiku, keikti Ge
orgo Podiebrado vardą. Tas 
rodo, kaip baisiai popiežius 
buvo Įsiutęs!

To dar ne gana. Tais pat 
metais Povilas II išsiuntė 
Vokietijon Feraros vysku
pą su įsakymu ruošti kry
žiaus kara prieš Čekiją, ku
riai karalium jis paskyrė 
Vengrijos valdovą Matą 
Korviną. Šis nukariavo Mo
raviją ir grasino pačiai 
Čekijai. Kova tęsėsi il
gai. Jos eigos metu (1471 
m.) karalius Podiebradas 
mirė. Čekai karalium pa
sirinko Lenkijos kara- 
Haus Kazimiero Jogailaičio 
sūnų Vladislovą II. 1474 
m. abu kontestantai susi
taikino: Matas gavo Mora
viją, Silezija ir Lusantijos 
dali, o Vladislovas Čekiją.

Kai 1490 m. Matas mirė, 
Vladislovui teko ne tik mi
nėtosios trys provincijos, 
bet ir pati Vengrija. Vladis
lovas buvo praktikuojantis 
katalikas, bet jis nekliudė 
ir katalikams laikytis dviejų 
elementų komunijos; jis bu
vo gana tolerantingas. Po
piežiaus misionieriai bei in
kvizitoriai dažnai bastėsi 
Čekijoje, bet jie turėjo ten
kintis vien savo propagan
da, laisvais įtikinėjimais, ne 
degančiais liežuviais ope
ruoti. 1497 m. ten įvesta 
baudžiava.

Georgas Podiebradas bu
vo 1468 m. pranciškonus iš 
savo šalies išvijęs; Vladis
lovas 1482 m. vėl jiems lei
do grįžti. Tačiau sekamais 
metais jie vos savo kudašių 
spėjo iš Čekijos išnešti! 
Sukilę žmonės sugriovė jų 
vienuolyną, kurį jie atsta
tė tik 1629 m.

IR TAIP KOVOJAMA. ..
Bolivijoje tobos genties 

indėnai dieną naktį nešioja 
apsivynioję aplink kaklą ir 
krūtinę ilgus ir siaurus vė
rinius iš žuvies žvynų. Jie 
neva apsaugo nuo baisių 
nakties sapnų.

Tik pusė ispanų skaito 
laikraščius. 65 procentai 
skaitančiųjų netiki tuo, kas 
laikraščiuose parašyta. Tai 
paskelbė vienas Barselonos 
laikraštis*

F



4 pusi. LAiSVfi Penktadienis, Rugpiūčio (August) 9, 1968

Keletas žodžių apie Levo 
Tolstojaus gimines kilmę

buv) 
Žavi) 
Tols- 
Zavis

1968 m. balandžio 2 d 
“Laisvės” laikraštyje 
išspausdintas S. 
straipsnis apie Levą 
tojų ir jo idėjas. S.
apibūdiną Tolstojų nors ilr 
trumpai, nepilnai, bet 
vykusiai. Tik be reika
lo S. Zavis teigia Tolstc - 
jaus giminę esant kilusią iš 
lietuvių. Kad ir kaip mums, 
lietuviams, būtų malonu, 
kad didis žmogus yra kilęs 
iš tokios nedidelės mūsą 
tautos, bet vis dėlto mes 
turim būti išmintingi, tu
rim į šio dalyko esmę žiūrė
ti realistiškai, o nesivado
vauti legendomis. Tie
sa, kai kurie literatai, 
kaip, pavyzdžiui, V. Rū
melis, B. L. Modzalev^- 
kis, M. A. Ciavlobski 
ir dar kai kas yra teig 
kad Levo Tolstojaus pros 
nolis Indris esąs atvykęs 
Rusiją su trim tūkstančiais 
ginkluotų palydovų iš liet 
viškų Prūsijos sričių, ir kd 
jis buvęs lietuvis. O ki 
teigia, kad Tolstojaus pr 
senolis Indris atvykęs su 
30,000 ginkluotų palydovų į 
Rusiją iš Vokietijos, ir ki 
jis buvęs vokietis; o P. N. 
Petrovas yra bandęs sklei 
ti fantastišką gandą, k a 
Tolstojaus prosenoliai e 
kilę iš Mongolijos ir bu 
mongolai.

Bet paklausykime, ką tiko 
reikalu yra pasakęs geria 
sias Levo Tolstojaus bi 
grafas Nikolajus Nikolaj 
vičius Gusevas, profesori 
ir filologinių mokslų dakt 
ras, Levo Tolstojaus am
žiaus pabaigoje buvęs d\ 
jetą metų jo literatūrir 
sekretoriumi ir 60 metų ' 
bai kruopščiai tyrinėjęs 
įvairiausių archyvų ir kii 
tikrai autentiškų šaltir 
Tolstojaus kilmę ir visą 
gyvenimą.

Nikolajus Gusevas pasi
žymėjo nepaprastu darbš 
mu, energingumu, buvo^ti 
lingu rašytoju, puikiu o 
toriumi ir giliu žmoguįni 
Jis, be kitko, sudarė du 
delius Levo Tolstojaus gy
venimo ir kūrybos metr 
čių tomus, ir tris Levo T 
stojaus biografijos tom 
Visi tie tomai jau yra 
spausdinti. Bet visi žmonės 
miršta, tad mirė ir Nike 
jus Gusevas, mirė 1967 
spalio 23 d., eidamas 86- 
metus; bet prieš mirdarhas 
jis spėjo paruošti spau 
dar ketvirtąjį Levo Tok 
jaus biografijos tomą, 
ris bus išspausdintas irgi 
Maskvoje 1969 metais. De
ja, paruošti spaudai pasku
tinį (5-tąjį) Levo Tolsto
jaus biografijos tomą, Gu- 
sevui nebeleido mirtis...

Tad štai ką geriausias 
Tolstojaus gyvenimo žino
vas sako apie Tolstojaus 
kilmę pirmajame, jo suda
rytame, Levo Tolstoj 
biografijos tome, išleista 
Maskvoje 1954 m.:

“Tolstojų giminės ki 
apsupta legendine migla 

“1686 metais Tols t o 
kartu su kitais tarybin 
žmonėmis įteikė geneal 
nių reikalų rūmams • 
rašą, kuriuo suteikė ž: 
apie savo giminės killmę. 
Tame sąraše apie Tolstojų 
giminės kilmę buvo sakoma 
taip:

“6861-mais metais (Seno
vinis metų skaičiavimas.—

s

U- 
d 
ti

d

s- 
d

o- 
e- 
is 
a-

e- 
iu 
a-
• v 
1S

ių 
jo

;u

a-

di

ąs- 
ol- 
us. 
iš-

la- 
m. 
;us

dai 
to
tu-

aus
me

mė

jai 
iais 
ogi’ 
są-

: nių

E. L.) atvyko iš vokiečių 
žemės, iš ciesoriškos valsty
bės, garbingos giminės vy-

ras Indris su dviem savo 
sūnum, su Litvoniu ir Zig- 
montinu, o kartu su jais tri
jų tūkstančių vyrų ginkluo
tu būriu (družina); čia, 
Černigove, krikštijosi Ind
ris ir jo vaikai, priimda
mi pravoslaviškąjį tikėji
mą, gaudami šiuos vardus: 
Indris Leonti j aus, jo- sūnus 
L i t v o n i s Konstantino, o 
Zigmontenas Fiodoro; Kon
stantinui gimė sūnus Cha- 
ritonas, o Fiodoras mirė 
bevaikiu; apie tai rašoma 
Černigovo- metraštyje.

“Vadinas, Tolstojų pareiš
kimu, jų protėvis Indris, 
turtingas ir įžymus žmo
gus, stambus feodalas, tu
rėjęs savo žinioje gausų tri
jų tūkstančių vyrų būrį, 
dabartiniu metų skaičiumi 
1353 metais atvyko į Černi
govą iš “ciesoriškos valsty
bės.” “Ciesoriškos” valsty
bės vardu XVII amžiaus 
rusai vadindavo šventąja 
Romos imperija — Vokieti
ją. Ir todėl Tolstojai savo 
sąraše teigė, kad jų giminė 
esanti kilus iš vokiečių. Sa
vo autobiografijoje pirma
sis grafas Tolstojus, Piot
ras Andrejevičius, kuris bu
vo vienas iš šešių Tolsto
jų giminės atstovų, pasira
šiusių genealoginiame są
raše, o tikriausiai jis ir su
darė tą sąrašą, kas visai 
aikiai žymu iš pasakymo: 
“1352-rais metais mano pro
tėvis atvyko iš Vokietijos į 
Rusijos valstybę.”

“Toliau Tolstojų genealo
gijos sąraše sakoma, kad 
Indrio proanūkis Andrejus 
Charitonovičius, “atvyko iš 
Černigovo į Maskvą pas di- 
didįjį visos Rusijos kuni
gaikštį Vasilijų Vasil jevi- 
čių. Didysis visos Rusijos 
kunigaikštis jį praminė 
Tolstojumi, ir iš to rados 
Tolstojai.”

“Visas tas senovės Tol
stojų pasakojimas apie jų 
prosenelį Indrį reikalingas 
griežto istoriško — kritiš
ko patikrinimo, kaip ir ki
ti 1960 metų genealoginiai 
sąrašai. Istorikas S. M. 
Solovjovas tuos genealogi
nius raštus laiko “sukur
tus”. Šių laikų tarybinis 
istorikas S. B. Veselovskis 
irgi kalba apie “pramany
tas, piktam naudotas” ge
nealogines legendas.

“Tokios įvairių giminių 
atstovų pateiktos žinios 
apie jų pavardžių kilmę 
nebuvo ir negalėjo būti pa
tikrintos.

“Priskirti savo pavardei 
užsienietišką kilmę, kad vy-. 
riausybės ir visuomenės 
akyse būtum oresnis, XVI 
—XVII amžiuose Rusijos 
rūmininkų tarpe buvo la
bai madinga. Ir bendro 542- 
jų giminingų sąrašų skai
čiaus,— sąrašų, kurie 1680 
metais buvo įteikti genea
logijos reikalų valdybai (ne 
kunigaikščių, bet tarnybi
nių giminių), tik 35 atsto
vai, t. y. mažiau kaip 7%, 
prisipažino esą iš senovės 
rusai, o 507 giminių žmo
nės, t. y. daugiau kaip 39%, 
pasisakė esą ateivių sve
timšalių įžymūs palikuo
nys, kilę iš įvairių šalių: iš 
Lenkijos, Lietuvos, Prūsi
jos, Vengrijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Serbijos, Persi
jos, Turkijos, “iš Čerkasų 
kalnų”, iš Auksinės Ordos 
ir t.t. Net į oficialius lei-

tariamų svetimšalių, iški
lusių carinėje tarnyboje... 
Visa tai turint galvoje, ak
lai patikėti Tolstojų paro
dymais, teigiančiais, kad 
jų giminė esanti kilus iš 
Indrio, visiškai neįmano
ma.

“Tie senovės Tolstojai sa
kėsi žiną, kad Černigove 
esąs metraštis, bet iki šiol 
tokio metraščio' nerasta, ir 
aplamai nėra jokių duome
nų, kad po XII amžiaus bū
tų buvęs rašomas koks nors 
metraštis. Na ir aplamai 
tame genealoginiame Tols
tojų sąraše taip smulkme
niškai aprašoma to Indrio 
kelionė į Rusiją, jog vien 
■tat kelia abejonę jos tikru
mu.

“Norėdamas patekti iš 
Vokietijos į Černigovą, In
dris turėjo nukeliauti dau
giau kaip tūkstantį varstų, 
pereiti keletą valstybių te
ritorijų, jų skaičiuje ir Lie
tuvos teritoriją, tuo laiku 
nepaliaujamai kariavusią 
su savo kaimynais. Šito
kiomis karo, sąlygomis at
vykimas trijų tūkstančių 
ginkluotų vokiečių turėjo 
labai sujaudinti Lietuvos 
kunigaikščius, ir tie gin
kluoti žmonės nebūtų galė
ję nekliudomai keliauti. 
Pats jau tas trijų tūkstan
čių žmonių skaičius tais 
laikais prilygo didelei ka
riuomenei. Indrio į Černi
govą tikslas, po Batijaus*) 
antplūdžio, nebegalėjo tu
rėti jokios politinės reikš
mės, ir būtų buvęs visai ne
suprantamas. XIV am
žiaus religinio fanatizmo 
sąlygose Indrio priėmimas 
pravoslavų tikybos irgi at
rodo sunkiai paaiškinamas. 
Dar labiau neįtikėtinas at
rodo Indrio atvykimas į 
Černigovą, atsiminus tai, 
kad XVII amžiaus pusėje 
senovės Rusijoje siautėjo 
maras, nuo kurio- žmonės 
žuvo tūkstančiais, o tai juk 
Vakarų Europoje buvo ži
noma.

grindo priskirti Tolstojų 
giminei svetimšališką kil
mę. Tenka atmesti visas 
prasimanytas genealogijas 
su jų Indriais ir Dikais ir 
kreiptis į senovės rusų 
metraščius”, sako- N.z N. 
Gusevas.

Bet kaip reikiant suvokti 
bet kurio žmogaus kilmės 
pačią pradžią net ir neįįma- 
noma, nes ji skęsta laiko 
begalybėje. Svarbu ne 
žmogaus kilmė, bet jo pa
ties gyvenimas, jo veikla, 
jo mintys ir jausmai. Ni
kolajus Gusevas savo vei
kale “Levo Tolstojaus gy
venimas ir mokslas” sako:

“Tolstojaus tėvai, ypač 
motina (ji buvo- kunigaikš- 
ščių Volkonskių duktė), 
buvo labai įžymūs išgarsė
ję rusų bajorai. Pagaliau 
ir visa jo giminė yra kuni
gaikščių bei įžymių bajorų 
kilimo. Iš šitokių tad žmo
nių tarpo, kur klestėjo ver
govė ir priespauda, išėjo 
didžiausias visokios vergo
vės ir priespaudos nekentė
jas, didžiausias brolybės 
skelbėjas.”

Levo Tolstojaus raštai 
yra paplitę visame pasau
lyje. Tarybinė vyriausybė 
išleido 1928—1958 metais 
visus jo raštus. Išleido 90 
didelių tomų.

Maskvoje yra trys vals
tybiniai Levo Tolstojaus 
muziejai: literatūrinis, bui
tinis ir visų Tolstojaus 
rankraščių muziejus. Tie 
rankraščiai laikomi seifuo
se. Rankraščių lakštai su
daro kolosalinį ■■ skaičių: 
penkis šimtus tūkstančių. 
Į tą skaičių įeina “Prisikė
limo” romano septyni tūk
stančiai lakštų, “Ana Ka
renina” romano du tūks
tančiai lakštų, “Karas ir 
taika” romano keturi tūks
tančiai lakštų.

Visi tie muziejai gausiai 
lankomi, ypač gausiai lanko
mi JasnajaPolianos (Teisto-

LLD reikalai
Iš Centro raštines
Mieli LLD nariai, pir

miau negu pradėsime kal
bėti organizacijos reikalais, 
noriu perduoti visiems šir
dingiausius sveikinimus iš 
Tarybų Lietuvos. Kiekvie
nas žmogus ten domisi mū
sų Draugija, mūsų nariais 
ir šiaip visais dorais lietu
viais, gyvenančiais užsieny
je.

Taipgi noriu padėkoti vi
siems už kantrybę, už lau
kimą iki aš sugrįšiu. Ro
dosi, dabar jau viskas eina 
sena vaga, atlikau visus už
delstus darbus.

“Laisvės” administrato
rei, Lilijai Kavaliauskaitei,

esu labai giliai dėkinga. Ji 
daug man ir Draugijai pa
dėjo, tvarkydama laiškus. 
Dėkui visiems.

Nuo praėjusio skelbimo, 
kuris tilpo į pabaigą balan
džio mėnesio, aukų Draugi
ja gavo sekamai:

75 kp.,Yucaipa, Calif.
per J. K. Alviną $50.00 

Mass. Liet. Moterų
Sąryšis,
per N. Grybienę 20.00

LDS 8 apskr.
Pittsburgh1, Pa.,
per A. M. Pipirą 18.35

153 kuopa, San 
Francisco, Calif., 
per V. Sutkienę 10.00

jaus sodybos) muziejus, ku
riame yra L. N. Tolstojaus 
kapas, kuklus, be jokio pa
minklo, toks, kokio pagei
davo pats velionis.

Labai džiugu, kad kas
kart vis labiau žmonės do
misi Tolstojumi. Jau 55-ti 
metai eina, kai rimtai do
miuosi Tolstojumi ir aš, ir 
ištisi dešimtmečiai prabėgo, 
kai per laiškus ir asmeniš
kus pasimatymus nuošir
džiai bendravau su N. N. 
Gusevu. Kuo labiau mudu 
senome, tuo labiau kits ki
tą mylėjome. Mus nenu
trūkstamai jungė bendros, 
Tolstojaus skelbtosios idė
jos.

Į brangaus bičiulio Niko
lajaus Gusevo laidotuves 
buvau- nuvykęs ir W.z N? N. 
Gusevas.-gyveno ii\ mirė 
Maskvoje. Jo kūną palai
dojo irgi Maskvoje Tarybų 
Socialistinių Respublikų 
Sąjungos A. M. Gorkio var
do Pasaulinės1 Literatūros 
Institutas,— palaidojo ci
viliniu būdu, palaidojo iš
kilmingai ir nuoširdžiai.

Edvardas Levinskas 
mokytoj as-pensininkas 

žagare, 1968 m. birž. 15

jos kuopos pasirodė labai 
gražiai. Kur gi kitos mū-
sų kuopos?

Naujų narių gavimas^ 

veik apmirštas. Per tris 
mėnesius tik sekami gauta:

Pavieniai—2; 19 kp., Chi
cago, Ill. — 2; 45 kp., St. 
Petersburg, Fla. — 1 (viso 
ši kuopa jau gavo šiais me
tais 5); 185 kuopa, Ozone 
Park, N. Y. — 2 (viso jau 
turi šiais metais 3); 146 
kp., Chicago, Ill.—1.

Pilnai už šiuos metus už
simokėjusių kuopų prisidė
jo per šį laikotarpį aštuo- 
nios. Tai yra 6 kp., Brock
ton, Mass.; 25 kp., Balti
more, Md.; 30 kp., Chester, 
Pa.; 82 kp., Peoria, Ill.; 85

198 kp., San Leandro, 
California, per
K. B. Karosienę 10.00 

Jonas Šatkus,
82 kuopos narys, 

Peoria, Ill................... 5.00
Po $3: Carolina Romaitie- 

nė, Berlin, Conn.; Kalifor- 
nietis; Chas. Kisielis, Ra
cine, Wis.; Stanley Petro
nis, Athol, Mass.

J. Grinevičius,
39 kuopos narys,
Scranton, Pa. ... $2.90 

Po $2: M. Romikaitienė, 
Reading, Pa.; F. Naginė, 
Keane, N. H,; J. P. Kama
rauskas, Girardville, Pa.; 
J. M.; per 25 kp. sekr., Pa- 
serskį, Baltimore, Md.

J. ir F. Deltuvai, 
Baltimore, *Md.,
25 kp. nariai .. 2.50 

C Po $1: Alex Brazis, Le
mont, Ill.; 106 kuopos na
riai, Ambridge, Pa. — J. 
Briedis, L. Vasiliauskienė ir 
P. Kavaliauskas; A. But- 
kauskas, 185 kuopos narys, 
Ozone Park, N. Y.; V. 
Preikšas, 146 kp. narys, 
Chicago, Ill.; P. Birštonas, 
19 kuopos narys, Chicago, 
Ill.; ir Mary Sarpulis, W. 
Frankfort, Ill.

Smulkiais gauta 87c. 
Kaip matote, Kaliforni-

kp., Haverhill, Mass.! 87 
kp., Pittsburgh, Pa.; 104 
kp., Chicago, Ill.; 106 kp., 
Ambridge, Pa. ‘J

Iš viso pilnai užsimokėjus 
šių kuopų yra tik 26. Ką gi 
daro kitos kuopos? Juk jau 
įžengiame į antrą pusę me
tų ir visi nariai turėtų bū
ti pasimokėję duokles.

Prašau sekretorių ir na
rių daugiau kreipti dėmesio 
į pridavimą teisingų adresų 
Centrui. Kada narys persi
kelia gyventi kitur bei išsi- 
braukia iš Draugijos ar nu
miršta,^ ų Centrui nieks ne
praneša, tai paštas, grą
žindamas “Šviesą”, ima už 
kiekvieną numerį po 15 cen
tų. Tas sudaro, nemažą su
mą per metus.

Ieva Mizarienč
Centro sekretorė

Savotiškai jaunavedžiais 
rūpinasi Vels miesto (AngA. 
lija) santuokos namų direk
torius. Kasdien prie jo kon
toros durų pakabinamas to
kio turinio skelbimas: “Išė
jau pusryčiauti. Grįšiu 14 
valandą. Jūs turite laiko 
pagalvoti.”

dinius pakliūdavo sąmo
ningai melagingų, grubiai 
sukurtų žinių apie daugelį

“Ir todėl visos Indrio ke
lionės į Rusiją smulkme
nos, aprašytos Tolstojų ge
nealoginiame sąraše, ver
čia manyti, kad tokios ke
lionės niekados nebuvo, 
kaip nebuvo ir paties Ind
rio.

“Kartu su Indrio legenda 
griūva ir legenda, kalbanti 
apie Tolstojų giminės vo
kišką (o taip pat ir lietu
višką E. L.) kilmę”, — sa
ko Nikolajus Gusevas.

Bet yra dar ir kita Tols
tojaus kilmės legenda, tei
singiau sakant legendos 
versija, būtent, kad Tolsto
jaus prosenelis buvęs vo
kietis, nes jo pavardė bu
vus Dik (diek). Paskiau ta 
jo pavardė buvus išversta 
į rusų kalbą, ir Dik tapęs 
Tolstyj (drūtas), o paskiau 
buvęs pramintas Tolstoj 
(Tolstojus). Bet ir ši ver
sija neišlaiko moksliškos 
kritikos, ir Nikolajus Guse
vas, baigdamas apie tai mi
nėtame savo veikale kalbė
ti, sako: “...Legenda apie 
niekados neegzistavusį Di- 
ką nepatvirtinama jokiais 
dokumentais; tą prasima
nymą tenka atmesti jau 
vien dėl to, kad senovės Ru
sijoje versti užsieniečių pa
vardes į rusų kalbą nebuvo 
įprasta.

“Ir todėl nėra jokio pa-
*) BATIJUS — nuo 1223 metų 

totorių chanas, Čingis — chano 
anūkas; 1236 metais nusiaubė pietų 
Rusiją; Volgos pakrantėse įsikūrė 
Auksinę Ordą; 1242 metais vėl įsi
veržė į Rusiją ir galutinai ją pa
vergė sau; nuo to momento pra
sidėjo Rusijoje dvejų šimtų metų 
periodas, vadinamasis “totorių jun
gas".— Eo Lo

"LAISVES" PIKNIKAS
RENGIA LLD 11-ta KUOPA

Sekmadieni, Rngpifsčš
OLYMPIA PARK

I

18-tą dieną
QUINSIGAMOND AVENUE 

SHREWSBURY, MASS.

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

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

Kviečiamę pažangios spaudos rėmėjus dalyvauti, atsiveskite ir savo kaimynus
'*'* " LINKSMAI LAIKĄ PRALEISTI.

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮSIGĖRIMŲ PAGAL JŪSŲ SKONI.
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LDS 6 kuopos išvyka 
buvo linksma

Liepos 28 d. Jono Kulbio 
kempėje LDS 6 kuopos iš
vyka buvo linksma ir ska 
tomą gerai pavykusia.

Nors iš ryto buvo vės
ir ūkanota, kas rengėjom 
sukėlė nemažą rūpesčic 
manyta, kad tikrai prade 
lyti ir sugadins mūsų su
ruoštą pikniką. Tačiau, dar 
prieš vidurdienį oras išs - 
giedrėjo ir per visą mielą 
dienelę buvo patogus ir 
gražus.

Pagal mūsų koloniją žm( - 
nių suvažiavo nemažai. Ti 
re j ome svečių, tai mūsų 
gerieji kaimynai -dranga 
Stasys ir jo žmona Luc 
Rauduvės iš Pittstono, Mi
re Gureikienė ir Kazys G|- 

*nys iš Scran tono, Pranus 
^Mankauskas, Elzb. Kairai
tienė, Marė Sinkevičienę, 
llarė Gilvickienė ir Marce 
Bolukonienė iš Wilkes-Ba
re. Visi jie yra pažangie
čiai, šviesos nešėjai žmon: 
gyvenimui pagerinti; pi 
kūs, malonūs žmonės, kuriĮe, 
nors tolokai gyvena, tačiau 
yra dažni mūsų pramogų 
lankytojai. Rengėjos reiškė 
jiems visiems didelį, širdin
gą padėkos žodį. Mums \ 
siems bunvo labai 
su jumis susitikti 
dešinę paspausti.

Rengėjos įdėjo 
sunkaus darbo, iki viską 
išvykai priruošė ir, kaip ži
noma, tos pačios rengėju 
dar su padidinta energij 
sušilusios per visą laili 
darbavosi prie valgių, o gi 
rimais Marutės vyras Juo
zas Lynn vienas turėjo vi- 

Ąsus dalyvius aptarnauti.
Dalyvių nuotaika buvo 

r|jialoni ir linksma; susibl- 
riavę grupelėmis vaišinosi, 
pokalbiavo, o linksmiausi 
ji dainininkų grupelė savo 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis per kelias valandas 
išvyką linksmino. Ačjiū 
jums, dainininkai.

Verta pažymėti, kad ė 
no Kulbio kempė — pu 
vieta piknikams. Graži, iFa-

1-
maloi u 
ir šiltai

daug ir

s,.

e-

o-

o- 
ki

mi, smagu šiltomis dieno
mis poilsiauti medžių pavė
syje, linksmai su draugais 
praleisti dieną jaukioje 
gamtoje.

Vakarėjant, dalyviai jau 
ruošiasi grįžti į namus. O 
mūsų gerieji svečiai-kaimy- 
nai atsisveikindami pareiš
kė pageidavimą, kad mes 
šią vasarą surengtumėm 
dar vieną pikniką, ir jie pa
sižadėjo atvykti, nes jiems 
vieta labai patiko. Tą pa
tį pareiškė ir visi kiti da
lyviai. Taip mūsų linksma 
išvyka ir užsibaigė gerame 
ūpe, linksmoje nuotaikoje.

Kaip ir paprastai, rengė
joms teko sunkiai padirbė
ti, tačiau numatoma, kad 
jų darbas bus sėkmingą^. 

 

Jos susidėliojo dalykėljhs, 

 

kurie joms priklausor^tsi- 
sveikino vietos savininkus 
Kulbius ir pačios viena ki
tą pabučiavusios sėdo į ma
šinas ir važiavo namo. Tai 
šios linksmos išvykos ren
gėjos: M. Lynn, A. Mal- 
daikienė L. Mainionienė ir 
jų pagelbininkas Mariutės 
vyras 
vienas 
darbą.

silankymu patenkinti.
Pietūs bus duodami 1 vai., 

vakarienė—5 vai.
Draugai mainieriai pra

ėjusį kartą skaitlingai da
lyvavo. Manau, kad ir šį 
kartą neatsisakys atlikti to
limą kelionę — skaitlingai 
pas mus atvyks.

Draugai ir draugės brook
lyniečiai mus visus savo at
silankymu pradžiugina. 
Taigi prašome ir šiuo kartu 
skaitlingai atvykti ir gra
žiai antrą išvyką pas mus 
praleisti.

Chesteris, Eastonas, Read- 
ingas ir N. J. valstija, 
jei ' philadelphiečiai pakan
kamai nepasidarbuos, tai 
savo atsilankymu parengi
me juos viršys. Taigi, drau
gai ir draugės philadelphie
čiai, nepasiduokite. Šis pa
rengimas ir jūsų atsilanky
mas bus mano gyvenime 
brangus prisiminimas. Tik 
atsilankę sužinosite mano 
sekretą.

B. Ramanauskienė

Waterbury, Conn.
policija areštavo 
įtartus hippiais

Liepos 26 d. čia tapo areš
tuoti 16 įtartų hlppėmis 
jaunų žmonių, daugumoje 
šešiolikamečių pusbernių ir 
pusmergių. Policija sako 
kad pas juos radę pavojin
gų ginklų ir narkotikų. Tar
pe jų matosi ir trys lietuviš
kos pavardės. Šiandieniškas 
amerikinis gyvenimas įtrau
kia visus, neklausia iš ku
rios tautos tu kilęs.

Juos suareštavo City 
Green Parke. Mes tą dieną 
buvome nuvykę su reika
lais į Waterburį, prisiėjo 
porą valandų palaukti bu- 
so. Taigi, ibuvo proga pama
tyti tuos ilgaplaukius. Jie 
sėdėjo ant žolės, nors tenai 
yra gana suolų. Jie buvo po
licijos raginami atsisėsti 
ant suolų. Jiems pasiprie
šinus, tapo areštuoti.

eisiu į ligoninę”. Bet ji ne
sėdėjo, nepasirodė kaip ligo
nė, pajėgė jbūti su visais 
inksma.

Linkiu draugei greitai su- 
sveikti.

Ačiū visiems dalyviams 
už atsilankymą.

Mariutė Brazaitienė 
gražiai aplankyta

Liepos 21 Moterų klubo 
narės ir svečių gražus bū
relis susirinko ją aplanky
ti ir suteikti jai paramos. 
Kurios negalėjo dalyvauti 
jai prisiuntė korteles su pa
rama, nes parama jai labai 
reikalinga. Ji negauna jokių 
pajamų, tik iš savo namelio. 
Tai labai 
mas.

Mariutė 
už gražią 
skaitlingą 
už korteles.

sunkus gyveni-

dėkoja visiems 
paramą, už taip 

atsilankymą ir

Help Wanted Female Help Wanted Male

Juozas Lynn, kuris 
atliko dviejų vyrų

Ona Wellus

Sellersville, Pa.
Pietūs, ir vakarienė įvyks 
rugsėjo 1 dieną B. ir A.

Ramanauskų ūkyje
Buvome manę šiais me

tais turėti tik vieną sueigą. 
Bet draugai pageidauja, 
kad suruoštu'mė dar vieną 
parengimą. Vasara jau bai
giasi ir visiems teks žiemos 
laiku ilsėtis, ilgėtis ir norėti 
vienas kitam paspausti de
šinę, susėdus po medeliais, 
pasikalbėti, įspūdžiais pasi
dalinti ir draugiškai dieną 
praleisti.

Taigi mes — Ramanaus
kai ir draugai philadelphie
čiai—kviečiame visus drau
gus ir pažįstamus ne tik 
patiems atvažiuoti, bet ir 
kitus savo draugus atsivež
ti, o visi būsit gerai pamai
tinti ir visi būsite savo at-

, Spring Valley, Calif.

Philadelphia, Pa.
Narnų apvogimai, asmenų 

užpuolimai
Nemalonu rašinėti žinu- 

vis apie kokius blogus nuo- 
tikius, bet esu tai privers
tas daryti, nes šiais didžio
sios žmonių protinės įtam
pos laikais beveik nieko ge
ro ir neįvyksta. Tai mūsų 
valdančiųjų sluogsnių pada
riniai.

Liepos 30 d. 3-čią vai. po 
pietų du jauni banditai atė
jo į Alberto Merkio reziden
ciją—apiplėšimo tikslu. Vie
nas banditas atkišo revol
verį prie W. Thomson kru
tinės, o antrasis įėjęs į vi
dų išrausė visus kambarius. 
Pasigrobė 180 dol. pinigų, 
brangų riešinį laikrodėlį'ir 
porą žiedų, ir išėjo ramūs, 
kaip niekur nieko...

Tai jau trečiu kartu plė
šikai aplankė gerai žinomą 
tautinių šokių mokytoją Al
bertą Merkį. Bet seniau plė
šikai nieko vertingo nepa
siėmė, tiktai daug žalos pa
darė, sulaužydami spynas ir 
apgadindami duris.

Taipgi labai nemalonus 
nuotykis ištiko ir šių žo
džių rašėją. Turėdamas 
svarbų reikalą, einu pro Ibo- 
mais apgyventą sritį (skid 
row) 9th ir Vine St. Susi-

Rugpiūčio 18 d. draugų 
Vaitonių sodyboje įvyks 
graži sueiga, bus duodami 
pietūs. Taigi visi lietuviai, 
iš visų Connecticut valsti- 
j os ra j onų: prašomi d a 1 y- 
vauti. Pietūs bus duodami 
pirmą valandą.

Taipgi turiu priminti, kad 
Bridgeporte įvyks operetė 
“Sudrumsta širdis”, atvė
sus orui, apie vidurį spa
lio (Oct.). Tėmykite prane
šimus spaudoje. Suvaidins 
brooklyniečiai.

Strižauskas

Cleveland, Ohio
Iš LDS 55 kp. išvažiavimo

Įvyko liepos 28 d. pas 
draugus Martin ir Stellą 
Kazen jų gražiame sode. 
Buvo labai g^aži diena ir 
gražių svečių. Buvo trūku
mas kuopos narių. Tas ne
malonu, peiktina. Nors sy
kį į metus visi nariai turėtų 
kreipti dėmesį į savo orga
nizaciją.

Malonu buvo susitikti se
ną clevelandietį iš Floridos, 
Adomą Luką, Janukaitį su 
dukra iš Parma, Ohio. An
tanas Sarulis po ligos gra
žiai atrodo. Gaila, kad ne
buvo progos pasikalbėti su 
visais svečiais.

Vardan kuopos tariu 
delį ačiū d.d. Kazen ir

di-

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

LESLIE FASHIONS
132 Maffett St., Plains, Pa.

717-822-3506
(55-61)

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)

NURSES & AIDES
RNS and LGPNS. Paid vacation, 

sick time, holidays, Blue Cross & 
Blue Shield. Apply Township Manor 
Convalescent Nursing Center. 265 
Township Line Rd., Elkins, Pa., ES 
9-2700. (58-61)

ROLL TURNER

ST. PETERSBURG, FLA.

VYTAUTAS ZABLACKAS
Mirė liepos 14 d.
Mes St. Petersburgiečiai reiškiame širdin

giausią užuojautą Vytauto motinai A. Puishie- 
nei, jos vyrui, sesutei Adelei Pakalniškienei ir 
jos šeimai. Taipgi velionio našlei Natalijai, ki
tiems giminėms ir artimiesiems.

Chas.-Tesė Sholums
B. O. Putrimai
J. E. Davidoniai
J. H. Sholunai 
J. S. Yukniai 
Jonas Ragauskas 
J. A. Statman 
F. M. Lideikiai 
Agnes Pike 
Benis Salaveičikas 
Kaziūne Pakšienė 
Antanas Vėgela 
T. O. Kairiai 
Petras Steponaitis
J. J, White
Jurgis BiČiušas 
P. A. Gudai 
J. P. Blaškiai 
P. A. Aleknai 
Jonas Valen 
J. P. Stančikai
J. A. Kelly 
Th, V. Norwell 
J. P. Brass < 
Margaret Klishius 
Domin., Litvaitis 
Ch. M. Puishiai 
Wm. M. Vilkauskai 
Antanas Kavaliauskas 
Frank Mockapetris

V. E. Valley
G. G. Gendrėnai 
J. Rožė Užusieniai 
A. M. Račkauskai 
Antanas Antanavičia 
F. M. Miller 4 
Eva Vėgel 
Marcelė Purvėnas 
Helen Žilinskienė 
Albert Tinfow 
J. O. Greblikai
W. K. Kelley 
Della Mikalajūnienė 
Felix Sklėris 
Povilas Pučkorius 
J. O, Palioniai
A. P. Lukai 
M. Šteinys 
J. O. Rūbai 
Onutė Valen 
Alena Bružas 
Domicėlė Kairis 
P. O. Navickai t 
Bronius Jankauskas 
Stasys Veshys 
Natalia Lenigan 
J. A. Stukai 
Adelė Yutis 
Leo Valančius

tinku 4 pusamžius vyrus. I visai šeimai už jų didelį
Du iš jų praėjo šalia, o ki
ti du pastojo man kelią ir 
vienas, nei žodelio netaręs, 
griebė stipriais pirštais 
man už krutinės, mane kra
tė. Bet, tuo pačiu momentu 
senesnio amžiaus vyras pa
tarė jam manęs nemušti. Ir 
užpuolikas paklausęs dar 
kartą papurtė, kad net ma
no dantys kaleno, ir mane 
paleido. Nieko neėmė. Tik
tai marškiniai liko be sagų.

Toji trumpa drama įvyko 
irgi 2 vai. dieną. Žmonių 
daug, šalitakiais vaikšto. 
'Automobiliai tik zuja, ir 
niekam nei galvoj, kaip pik
tadariai pastoja praeiviui 
kelią, ir daro su juo ką jie 
nori...

draugiškumą, visi dalyvavo, 
maloniai patarnavo, net ir 
juostelėse polkas grojo obe
limis ir žydinčiomis gėlėmis 
papuoštame sode. Visi daly
viai grožėjosi jų puikia re
zidencija. Draugai Kazen 
ne pilnos sveikatos, bet sa
vo svečiams gražiai patar
navo ir dosniai kuopą parė
mė vaišindamas svečius. 
Drg. Kazėnienė sakė: “tu
riu skaudamą koją, rytoj

Šio šeštadienio popietį

įvyks susirinkimas LLD 10 
kuopos. Todėl, draugai ir 
draugės^ suglauskime ir su
tvirtinkime savo jėgas 
svarbiam visuomeniniam 
darbui. Nes tik organizuo
tai galima daug naudingų 
darbų nuveikti.

“L0 Reporteris^

Vytautas Zablackas
Mirė liepos 14 d., Spring Valley, C^Į’if.

Reiškiame užuojautą jo motinai A. Puišienei, 
jos vyrui, sesutėi Adelei Pakalniškienei ir jos 
šeimai, našlei Natalijai ir artimiesiems.

—Juozas ir Stepanija Vinikaičiai,
Clearwater, Fla.

Yucaipa, Calif
Vasaros karščiai vargina
Jau daugeliui žinoma, kad 

pietinėje Kalifornijoje va
saros karščiai labai vargi
na. Gal būt dėl to čia orga
nizacijų veikimas silpnas. 
Nors pavasario laiku turė
jom tris parengimus, bet 
apie vasarines pramogas 
nieko nedarom.

Manau, į pabaigą metų 
ką nors surengsim, nes čia 
yra keletas energingų šei
mininkių, kaip kad Red
lands ir Pomona, jos nekuo- 
met neatsisako padirbėti 
laike pramogų. Viena yu- 
caipietė išplatino “Vilnies” 
pikniko du pundelius bilie
tėlių.

Lankėsi Yucaipoje
Į Los Angeles buvo atvy

kus iš ^Lietuvos pas savo 
artimus gimines Aurelija 

Akstinienė. Ji, turėdama 
progą, buvo atvykus į Yu
caipą keletai dienų viešėtis. 
Tad mums buvo proga su 
ja draugiškai pasikalbėti.

Ta jauna draugė Aksti
nienė sumaniai moka įvai
rius dalykus išaiškinti. Jos 
pasiryžimas buvo patirti 
Amerikos lietuvių gyveni
mą ir veikimą. Jos gimtinė 
Rokiškio apylinkėje. Ji da
bar dirba redakcijos darbą 
prie kolūkiečių laikraščio 
“Mūsų sodai” Vilniuje. To
dėl tikiuosi, kad iš šio apsi
lankymo Los Angeles ir Yu
caipoje bus šiek tiek me
džiagos ir Lietuvos laikraš
čiuose. Tik Aurelija stebisi 
iš tų žmonių kurie nieko 
neišmoko ir neužmiršo ne
sąmones kalbėti apie Lietu
vos žmonių gyvenimą ir 
abelną šalies padėtį. Džiau
giuosi, kad nors valandą te
ko su ja pasikalbėti. Ji la- 
b a i džiaugėsi dabartiniu 
Lietuvos gyvenimu ir vals
tybės santvarka.

Antra viešnia, Anna Du- 
donienė. Ji yra eilę metų 
gyvenus ir veikus Bostono 
apylinkėje, labai sumani1 
moteris. Turi sūnų ir dukrą 
Ievutę čia Kalifornijoje. Ji 
retkarčiais atvyksta pasige
rėti savo šeimos nariais ir 
aplanko savo pažįstamus ki
tose kolonijose.

Draugė Dudonienė, buvus 
Cederienė, praleido keletą 
valandų su savo pažįsta
mais, aplankė Alvinus, Pū
kius ir Geo. Šidlauską. Ievu
tė Berns turi sūnų tik 20 
metų, o jau draftuotas į ka
riuomenę. Motina deda 
daug pastangų, neišleisti 
savo vienatinio sūnaus į 

IVietnamo karo pražūtį,

taipgi Ievutė daug dirba 
demokratų kandidato Euge
ne McCarthy išrinkimui į 
prezidento urėdą.

Vėlesniu laiku buvo atvy
kęs iš Clevelando į Yucaipą 
Willies Valentą, viešėjo apie 
savaitę laiko pas savo pa
tėvį ir motiną Alvinus. Mo
tinai buvo džiaugsmo sutik
ti savo vyriausį sūnų, ku
rio buvo nemačius per 8 me
tus. Antrasis M; Alvinienės 
sūnus gyvena Van Nuys, 
Calif.

Liepos 28 d. tėvai surengė 
šaunų išleistuvių pažmonį. 
Atvyko dukros ir žento šei
ma iš Spring Valley, Calif. 
Taipgi dalyvavo keletas vie
tinių draugų ir draugių. 
Tai visi linksmai praleido 
popietę sūnaus išleistuvių 
pažmonyje.

Aįvinas

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)

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)

Worcester, Mass.
“Laisvės” piknikas įvyks 

rugpiūčio 18, Olympia Par
ke. Šis suvažiavimas yra 
tradicinis, rudeninis spau
dos naudai, mūsų plačios 
apylinkės pokylis. LLD 11 
kuopa gražiai ruošiasi su
tikti ir laukia jūsų visų at
vykstant, mūsų pažangios 
spaudos brangieji rėmėjai.

Čia iškilmingai galiu jums 
pranešti, kad šiame pokyly
je meninę programą turė
sim vieną iš gražiausių. 
Hartfordo Laisvės Choras 
gražiai pasiruošęs vadovy
bėj mokytojos Wilma Ko
lis; jis atvyks dideliu busu, 
pilnu dainininkų jr jų paly
dovų. Mūsų Aido Choras, 
vadovybėj mokytojo Jono 
Dirvelio, taipgi sudainuos 
keletą gražių dainų. Taip
gi atvyks mūsų visų gerbia
ma ir brangi veikėja, kuri 
eina LLjD centro sekretorės 
pareigas, draugė Ievutė Mi- 
zarienė. Ji pasakys kalbą 
iš ką tik atliktos kelionės 
mūsų tėvų krašte Lietuvoj.

Prašom visus rugpiūčio 
18 d. atvykti į Olympia Par-

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)

AUTO MECHANIC
Experienced. Married. Steady 

work. Knowledge of foreign cars. 
Helpful, but not necessary. Call 
MA 2-0782 or write Box 1-7, 724 
Jefferson Bldg., Phila., Pa.

(60-64)

CRANE OPERATOR. Experienced. 
To operate Boom type Crane with 
bucket. Steady work. Call LI 8-6897, 
8:30 AM to noon. 8PM to 10 PM.

(60-61)

BULL DOZER OPERATOR.
Experienced. To operate Bull Dozer, 
with front end loader. Steady work. 
Call LI 8-6897 8:30 AM to noon. 
8PM to 10 PM.

(60-61)

Aido Choro nariai visi bū
kit rugpiūčio (Aug.) 15 d. 
Olympia Parko salėj 7:30 
vakare. Įvyks Aido Choro 
pamokos.

J. M. Lukas

Kombinatas Palemone
Kauno Palemono kerami

kos gamykloje pradėjo veik
ti naujas cechas. Tad įmo
nė vietoj 40 milijonų plytų 
per metus galės duoti 70 
milijonų.

Naujame ceche sumon
tuotas plytų nuėmimo ir 
pakrovimo automatas. At
eityje pradės veikti dar du 
panašaus pobūdžio mecha
nizmai. Džiovinimo tempe
ratūra ir kiti procesai re
guliuojami iš pulto.

York, Pa. — Negrų sek
to r i u j e apsišaudyme 11 
žmonių sužeista.

HELP WANTED
with knitting and hosiery and 

sweater experience.
MILTON HOSIERY

55 Maple St., Milton, • Pa.
717-742-9411

(60-63)

MALE or FEMALE

SEWING ROOM SUPERVISOR
For full fashion knit tops. 

Phone collect.
MILTON HOSIERY

55 Maple St., Milton, Pa.
717-742-9411

(60-63)

BUSINESS OPPORTUNITY

TAILOR, DRY CLEANING STORE 
Est. 50 yrs. Excellent oppt. $6800.00, 
2nd floor modern apt. over stored 
tile bath, 800 E. Madison St. vic. 
Allegheny and Kensington. Hoffman 
presser. GA 5-8536. Call 8 to 10 
or after 6 P. M. Mrs. Gronert.

(60-61)

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.
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Mano prisiminimai apie dr-gę1“ išvadą>kad s^,rtll,\'k0
Sofiją Čenkiūtę-Mažeikienę
Pradžioje šio šimtmečio 

Ameriką atvyko daug Lie
tuvos jaunimo. Sofija Čen- 
kiutė kartu su kitais, pasie
kė Brooklyną. Nežinau, ar 
Sofija jau Lietuvoj buvo įsi
jungusi į pažangųjį judė; 
mą, ar jinai atvyko pas pr 
gresyvius lietuvius, kurie ; 
atvedė į LSS 19 kp. eiles.

Di d ž i u m a atvykusių; 
dirbo siuvyklose pas liet 
vius kontraktorius, kur pi 
siglaudė ir Sofija. Siuvė 
unija buvo silpna, mokė 
tis už darbą menkutė, dar 
bo sąlygos varginančio 
daugiau būdavo bedarbių 
eilėse, negu darbe. Siuvėjo 
amatas buvo pažemintas. 
Kaip kas sakydavo: “Siu
vėjai maitinasi tik silkių 
galvomis”.

1912 m. Brooklyne lietu
viai siuvėjai išėjo į streik 
Po kelių savaičių dauguma 
jų pradėjo badauti. Reikė 
padėt alkaniesiems. K u r 
įvykdavo daugiau susikir 
mų su streiklaužiais, dau
giau areštų, unija krepcĮa- 
vosi merginų pagalbos. Š 
nios lietuvaitės visur geimai 
pasirodydavo. Anksti rytą 
vienos eidavo į pikieto eilę, 
kitos skubėdavo į unijos įs
teigtą komunalę virtuvę, 
k u r streikieriai ateida 
pavalgyti. Sofija, kartu 
kitomis, nuo anksti ryto 
vėlam vakarui ruošė ma: 
tą, guodė streiku o janči 
Turbūt tai buvo pirmas 
dėsnis lietuvių siuvėjų 1 
mėtas streikas.

Pradžioje 1914 m. Juozo 
Šukio vadovybėje LSS 
kp. iniciatyva* ruošėm'ėš 
perstatymui veikalo “‘Ni 
listai”. Sofija turėjo stam
bią partiją. Sofiją gamta 
apdovanojo ne tik grožiu,
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bet ir ryžtu. Ji buvo visada 
kupina energijos, pasiry
žus; ji žymiai išsiskirdavo 
iš tarpo kitų merginų. Su
sirinkimuose, kada didžiu
ma ramiai sėdėdavę, Sofi
jos balsas visada būdavo 
girdimas. Apart lietuvių, ji 
gerai vartojo rusų kalbą, 
visuomeniniai klausimai ne
buvo jai svetimi.

Atvyko iš Clevelando ga
lantiškas vaikinas Jonas 
Mažeika ir bruklyniečiai ne
teko Čenkiūtės.

Rodosi, 1917 m., lankan
tis Clevelande, sutikau Ma
žeikų šeimą. Malonu buvo 
matyt abudu Mažeikus pla
čiai įsitraukusius į visuome
ninį judėjimą. Sūneliui pa
augus, Sofija važinėjo su 
prakalbomis. Atmenu kaip 
Brooklyne daugelio atėjusių 
i LMPS kp. surengtas pra
kalbas nustebo pamatę es
tradoje Sofiją Mažeikienę 
kalbant.

Nebuvo didesnio suvažia
vimo, kurį ji būtų praleidus. 
Viskam Sofija surado lai
ko...

Laimingi tie, katrie pa
jėgia atsiremt bent kokiai 
gyvenime nesekmei. Bet So
fija nebuvo tarpe tų. Nete
kimas vienintelio sūnaus 
Sofiją visiškai palaužė. 
Draugė visuomenininke, ku
rios balso visi klausėsi, pa
siliko tyli, vengė didesnių 
susitikimų.

Nors vėlesniais metais 
Sofija buvo žymiai pasikei
tusi. mano mintyse ji visada 
pasiliks su neišblykstančia 
šypsena. Jos, stambios pur
puro spalvos kasos virš gal
vos puoš jos baltą kaip ty
ras marmuras veidą.

K. Petrikienė

va teikia Jums tik malonu
mo? Ir kad sportas—žai
dimas, o ne darbas, sunkus 
darbas?..

—Rungtyniauti malonu, 
sportas — tauri kova, nors 
ir nelengva. Bet aš skai
tau, kad iš sporto negavau 
tiek, kiek norėjau... O šyp- 
sodavausi ir pralaimėjęs: 
svarbiausia gyvenime ir 
sporte man yra nę trium
fas, o kova.

—Kokie yra Jūsiį ateities 
planai?

—Esu fizikas. Dabar ne
akivaizdiniu būdu 
ju ekonomiką, 
suderinti šias dvi 
bes, dirbdamas 
ūkyje. Vilioja darbas gero
je gamykloje.

studijuo- 
Norėčiau 
specialy- 
liaudies

Rep.

Kanados pašto streikas 
baigtas

Ottawa. — Kanados paš
to darbininkų streikas baig
tas bendru susitarimu su 
darbininkų unija.

24,000 dar b i n i 
streikavę 20 dienų, 
kelti algas iki 29 
landą.

gaus pa- 
c. į va-

giau kaipTokijas. — Dau 
6,000 japonų derhonstravo 
prie Jungtinių Valstijų am
basados, smerkdami atomi
nės bombos metimą ant Hi- 
rošimos ir Nagasakio mies
tų prieš 23 metus. Reikala
vo panaikinti visus atomi
nius ginklus.

^publikoje
15 žemės

Ekvadoriaus re 
policija užmušė 
ūkio darbininkų, kovojančių 
už žemės reformą.

29 Kubos 
ai) prašo

i

Pensininkų atostogos
Išvažiuodamas į atosto

gas, pasiėmiau nuo V. Vil
kausimo, “Laisvės” darbuo
tojo ir vajininko, 2 “Lais
vės” serijų sąsiuvinius. 
Viename sąsiuvinyje randa
si 20 bilietukų, kurie par
siduoda po 25 c. Šie “L” 
bilietukai platinasi gerai, 
yra proga užkalbinti žmogų 
ir pasiūlyti, išbandyti savo 
laimę... o dar didesnė 
proga tarti žodį kitą spau
dos reikalu.

Pirmesniuose savo rašinė
liuose žymėjau apie vieto
ves, gamtą, žmones, kurie 
yra labai malonūs, o jų di
delė dalis yra mūsų am
žiaus — pensininkai. Saky
sim, senmečių-pens įninku 
buitis — tai Jik nuolatinės 
atostogos. Yra laiko kal
boms, jos būtų svarbios ar
tuščios. Daugelis skiria žy- S. Riot Commissions Re
iniai daugiau laiko kalbėti port.” Ši komisija savo ra- 
apie ligas, operacijas, artri- portaže žymėjo, kad miestų* 
tį ir gydytojus, kurie nuolat | sukilimai turi pamatą sun- 
sergančius gydo visokiomis 
piliulėmis ir niekada nepa
gydo.

Kaip jau patirta, retas 
pokalbiuose prisimena kla
sių kovas, nors pažangūs 
lietuviai visi yra jose daly
vavę. Mat, senatvėje dau
gelis krypsta taikstytis, 
nuolaidžiauti...

Sprendžiau, kad atosto
gose laiko bus ir skaitymui. 
Pasiėmiau tris svarbiais 
klausimais knygas (anglų

kalba “The Broken Seal” 
(paslaptingas kelias į Pearl 
Harbor), parašytą Ladislas 
Farago. Tai knyga, kuri iš
kelia JAV ir Japonijos ne
sutikimus Azijoje. Knyga 
400 pusi. “The Complete 
Text of U. S. Riot Com
mission Report” — knyga 
610 pusk, turi 20 pusi, brie- 
žinių, 16 pusi, nuotraukų iš 
įvykių. Trečia knyga “‘Why 
We Can’t Wait,” parašyta 
Martin Luther King, Jr. 
Jau įpusėjau šių knygą 
skaitvti. Ji yra labai svar
bi. Čia kalbama apie dvi
dešimtojo šimtmečio žmogų 
Negrą, kuris išėjo iš kant
rybės ir išdrįso kovoti prieš 
pavergėįus, už žmogaus tei
ses, už žmogaus garbę.

Pripuolamai jau perskai
čiau keletą puslapių ir “U.

kiose ekonominėse sąlygose. 
Ji patarė malšinti šiuos su
kilimus ne jėga, ginklais, 
kaip dabar daroma, o duo
ti pagalba ir palengvinimus 
skurstantiems žmonėms, ir 
riaušės neatsikartos.

Kas bus toliau?! Prie ko 
mūsų šalis prieis? Dar mes 
ne per seni susirūpinti, nes 
tai liečia ir mūsų anūkėlių 
ateitį.

Dzūkelis

A. PETRIKĄ

Kaip pagerbiami šunes

Pergale reikalinga Lietuvai
Interviu su Meks kos olimpiados čempionu

Washington. — 
pabėgėliai (dipuk 
Jungtinių Valstijų valdžios 
nemokamai juos grąžinti 
Kubon.

Dideli pietūs ir graži 
popietė po žaliais 

medžiais
Visiems Brooklyno ir prie

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

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

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

Visi ir visos kviečiami.
Priedas: Jeigu tą dieną 

lytų, tai pietūs įvyks “Lais
vės” salėje, Ozone Parke.

Parengimą kalendorius
Rugpiūčio 11 d.

bus “Barbecue” F o r e s tį 
Parke.

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs.

12-tą valandą “Laisvės” sa-

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Spalio 12 d
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

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

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Bomba sprogo prie 
Kompartijos centro
New York. — Rugpiūčio 

6 d., apie 5 vai. ryto, bom
ba sprogo prie Komunistų 
Partijos centro raštinės du
rų, išmušdama duryse di
džiulę skylę.

Partijos pareigūnai pa
reiškė, kad tai ultrareakci- 
onierių darbas. Tai jau 14- 
oji New Yorke sprogusi 
bomba įvairiose įstaigose. 
Tūli Kubos pabėgėliai gi
riasi, kad tai jų darbas te
rorizuoti Kubai pritarian
čias įstaigas.

ŽMOGUS GALI 
PRAPULTI

Rugpiūčio 3 d. New Yor- 
ko Central parke rasta iki 
mirties supiaustyta rausva- 
plaukė moteris, apie 25 m.; 
sužalota 29-niais piūviais.

Ypatinga tai, kad bai
giantis savaitei ji tebegulė
jo miesto lavoninėje. Nie
kas jos neatsišaukė, nepa
sigedo, nors buvo spaudoje 
garsinta jos išvaizda ir ap
ranga.

Mūsų miestas — keistas! 
Tarp daugmilijoninės mi
nios žmonių, kuriuos “sau- 
gor kelios dešimtys tūks
tančių specialios policinės 
ir visokios sargybos, galė
jo graži jauna moteris žū
ti tartum jos nei vardo ne
buvo. 

.• • •

Kas vyksta j pikniką 
Worcester, Mass, a

Sužinojome, kad rugpjū
čio 18 d. į Worcester^ 
“Laisves” pikniką vyksta J. 
Gyyhas, A. ir O. Melkūnai, 
A. Sakai ir jo draugė Ge
nie.

Taipgi piknike dalyvaus 
ir kalbės Ieva Mizarienė, 
LLD centro sekretorė, ka 
tik grįžusi iš Lietuvos. Ji 
perduos savo įspūdžius, Lie
tuvoje įgytus.

Veikiausia iš New Yorko 
apylinkės ir daugiau vyks 
į šį pikniką. Rep.

šunų, kuriems jų ponai per
ka sidabrinius ' grubus > ir 
stato' brangius paminklus. 
Kad šalyje yra 30 milijonų 
pusbadžiai gyvenančių žmo
nių, jiems tai nerūpi!

Velionies poeto Klemenso 
Jurgelionio “giminaitė”, su 
kuria jis gyveno Niujorke, 
kai redagavo i “Tėvynę”,bu
vo išmokiusi savo šunelį 
melstis. Prieš pusryčius, 
pietus ir vakarienę jis at
siklaupdavo, galvą .pagar
biai nulenkdavo ir taip iš
būdavo, kol jo šeimininkė 
garsiai sukalbėdavo “Svei
ka, Marija”. Kai tik ji, bai
gų si maldą, pasakydavo 
“Amen” — šunelis pakilda
vo ir linksmas bėgdavo prie 
savo ėdalo.

T. Lietuvos; žurna 1 i s t a s 
Albertas Laurinčiukas savo 
knygoje “Trečioji dolerio 
puse” mini White1' Plains, 
N. Y., tnatytks šunų kapi
nes. Tai buvd ne koks nors 
paprastas gaMas, bet liuk
susinis keliolikos akrų ap
imties parkais, kurio šlaituo
se, dekoratyvinių krūmų ir 
jovarų bei klevų pavėsiuose, 
sidabriniuose grabuose ilsi
si palaidoti milijonierių iš
tikimi draugai — borzai, 
kurtai, pūdeliai ir kitų veis
lių keturkojai. Tokių kapi- 
n i ų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra daug. Iš 27 
milijonų šunų, juk nemen
ka jų dalis kasmet apleidžia 
šį “griešną pasaulį.” Juos 
reikia palaidoti.

Tose kapinėse, kaip kny
gos autorius teigia, jis ma
tė ir šunims pastatytus

Susitikimas su viešnia
»

Gaila, kad laiko buvo tik 
kelios minutės su viešnia 
Stase Mieželaitiene Kenne
dy aerodrome susitikti. Pra
ėjusi antradienį ji atskri
do didžiuliu tarybiniu lėk
tuvus tiesiai iš Maskvos. 
Bet kadangi jos destinaciia 
buvo Chicaga, tai čia tik 
persėdo į kita lėktuv ir tuoj 
išskrido į Chicagą pas savo 
sesutę.

Viešnia sakė, kad turi lei
dimą Amerikoje viešėti be
veik pusmetį, bet gal užtek
sią poros mėnesių. Žiūrės, 
kaip jai patiks mūsų Ame
rika. o pirmoje vietoje di
džioji Chicaka.

Draugė Mieželaitiene 
pažadėjo grįždama atgal į 
Vilnių gal už poros mėnesių 
New Yorke nors kelioms 
dienoms apsistoti ir su mū
sų didmiesčiu, ypač su jo ir 
apylinkės lietuviais, plačiau 
susipažinti. Na, tai ir lauk
sime tos progos.

, Linkime viešniai iŠ Lietu
vos laimingos viešnagės 
mūsų šalyje.

Beje, viešnia sakė, kad su 
ia tuo pačiu lėktuvu į Mont
real! atskrido žurnalistas 
Kiauleikis iš Palangos.

Rep.

Jungtinių Tautų gen. sekr.
U Thant pasiuntė G. V.
Jarrin į Vidurry
ri ją tartis tarp arabų ir Iz
raelio.

čių terito-paaiškinti nesėkmų Tokijo 
vandenyse?

—Ir dabar esu įsitikinęs, 
kad “Žalgirio” aštuonvietė 
buvo verta medalių. Deja, 
aukščiausių sportinę formą 
i gi j ome per anksti — 10-12 
dienų prieš startų. Kiekvie
na sekanti diena nešė mus

Po vieno mėnesio, rugs ėjo 
10-ąją, iš Maskvos Šereniet- 
jevo aerodromo pakils IL- 
62. Jo kursas — į Mont
real}, o iš ten — tiesiai į 
pietus, į Meksikos miest 
XIX olimpinių žaidynių Uos
tinę. Jau tvirtai žinoma, 
tarybinės delegacijos sihdė-1 
tyje bus Vilniaus “Žalgi ao” vis tolyn nuo tikslo, 
irkluotojų ketveriukė — J. 
Jagelevičius, V. Sterli kas, 
A. Bagdonavičius ir Z. 
Jukna (taip pat ir vairinin
kas J. Lorencsonas). Ši 
teisė Lietuvos irkluotojams, 
kaip stipriausiai pastarųjų 
metu valčiai šalyje, suteik-

3—

kad

New Yorke. — 50 įžymių 
dvasiškių pareiškė, kad jie 
remia sen. McCa^hy kandi
datūrą prezidente vietai.

ta išimties keliu. Siūl 
Jūsų dėmesiui ELTOS 
respondento B. Bučelio 
kalbi su valties kapit 
TSRS nusipelniusiu sp 
meistru Zigmu Jukna.

—Anglai tvirtina, 
mylios daro čempionus. Ar 
daug jų priirklavote per sa
vo sportinę karjerą

—Manau, kad iki Meksi
kos nuplaukti jau gale, 
seniai.
norime pataikyti pačiu 
ku.

—Vadinasi, į olimpinių 
trofėjų dalybas?

lome 
ko- 
po- 

3nu, 
orto

kad

ome
Bet neskubėjome: 

lai-

—O kodėl ne? Mudriem 
sun Bagdonavičium tai bus 
trečias bandymas. Albano 
ežere, netoli Romos, 1960 
metais pelnėme sidabrą. To
kijyje, plaukdami aš uon- 
viete, nuvairavome pro ša-

—Beje, iš toliau, kai 
kbma, matyti geriau.

3 sa-
Kuo

—Ar nepasikartos ši tra
gedija Meksikoje?

—Nemanyčiau. Praėjo 4 
metai — pragudrėjome.
—Kokią tad galima pada

ryti išvadą: vykstate olim- 
oinio aukso ar sidabro?

— Prašau suprasti mane 
teisingai: dalyvauti XIX 
olimpinėse žaidynėse — da
bar pagrindinis mano tiks
las. Ši olimpiada man bus 
paskutinė. Tai bus pasku
tinis šansas mano gyveni
me— dabar arba niekados. 
Beveik dešimtį metų su 
Antanu mes tyko jame olim
pinį auksą. O juk viską 
lems šešios su puse minu
lės !..

O jeigu kalbėti atvirai, 
tai. pergalė reikalinga ne 
vien man. Pergalė reikalin
ga Lietuvai, visam tarybi
niam sportui.

—Net sunkiausių kovų 
metu nuo Jūsų veido nenu
eina šypsena. Kažkuris žur
nalistas pastebėjo, kad pa
saulio sportinėje spaudoje 
populiariausios trys šypse
nos: vokiečių fi gūri st ė s 
Zeifert, Juknos ir Anglijos 
premjero, kada jis žaidžia 
kroketų. Ar galima dary-

Kennedale, Texas. — Di
džiulis gazolino tankas eks- 
plodavo, sužei s d a m a s 16 
žmonių, tris kritiškai.

Racine, Wis. — 18 žmonių 
sužeista, kuomet 
negrai jaunuoliai įsitraukė 
į muštynes. Dau 
1angai išdaužyti.

kai tie j i ir

gelio namų

Siūlo “dovaną”
Juostas jubiliatams su iš

austais užrašais pagal už
sakymus imasi gaminti 
“Dangos” įmonė. Lėles “An
tanėlį” ir ‘“Vaivutę” tauti
niais drabužiais “ 
vilniškės “Vien 
nės dailininkai.

O riš viso šf 
“Dovanos” 
įmonės gamina 
kaip dviejų šinĮtų modelių 
naujų meninių dirbinių.

aprengė 
ybės” įmo-

iais metais 
susiy i e n i j i m o 

daugiau

per futboloArgentinoje 
rungtynes vienas žiūrovas, 
nepatenkintas 
metė jam laso i 
aikštės. TeismĮas, svarsty
damas bylą, nubarė: kalti
namasis ištisus 
vakarais saug 
teisėjo daržą.

teisėju, uz- 
r ištraukė iš

New Yorke areštuotas 24 
metų vyriškis kaip pasikė-

brangius marmuro pamink- sjnęs prievartauti moteriš
lūs su įvairiais įrašais. Prie 
vieno kudliaus kapo stovi 
kokio tai šventojo pilno 
ūgio statula. Kito paminklo 
granite iškaltas “velionies” 
atvaizdas ir apačioje iškirs
tas įrašas: “ilsėkis ramybė
je!1 Netrukus vėl susitik
sim!” Kitų kapai papuošti 
Amerikos vėliavomis bei 
gėlėmis.

Amerikos turtuoliai šunis 
myli. Kai buvo tiesiama per 
Long Islandą, , N. Y., auto
strada (“parkway”), vienoje 
vietoje jai kelia pastojo šu
nų kapinės. Milijonierkos 
niekaip nesutiko, kad jų 
numylėtinių ramybė būtų 
sudrumsta. Jos autostrados 
statymo komisijų patraukė 
teisman ir visą darbų ilgam 
sutrugdė. Pagaliau konflik
tas likviduotas kompromiso 
keliu: kapinių savininkai 
nupirko nemažą žemės plo
tą, esantį šalia kapinių, ir 
autostrada nuvesta aplink 
kapines, padaryta didelis

kę traukinyje vidurdienio 
metu.

LaGuardia aerouoste ati
darytas naujas 1,095 pėdų 
ilgio takas, taikomas 
kiems lėktuvams, kurie 
veik tiesiai iš aukšto 
džiasi žemyn.

to-

lei-

Būrys žmonių piketavo 
New Yorko universitetų 
protestui prieš paskyrimą 
studentų veiklos pareigūnu 
asmens, įtarto antisemitiz
me. !

Sekmadienio rytų rastas 
mirtinai subadytas savinin
kas St. Nicholas Cafe, 523 
Evergreen Ave., Brooklyne. 
Spėliojama, kad nužudytas 
tikslu apiplėšti.

Eisenhoweris sunkiai serga
Washington.—Buvęs pre

zidentas Eisenhoweris per
gyveno šeštų širdies smūgi 
ir dabar ligoninėje sunkiai 
serga.

metus turės
oti futbolo vingis. O t, kas turi galią! 

Mat, yra ir

Tokijas. — Dar 610 japo
nų yra aukos Amerikos 
atominės bombos, numestos 
ant Hirosimos. Šiemet to-turi ganą J ant nirusnm 

“kultūringų” * kių mirė 32.

3,000 žuvo Filipinuose
Manila. — žemės drebė

jime žuvo daugiau kaip 
3,000 žmonių. Nuostoliai di
deli.

Jušką sveikinimas 
iš Leningrado

Sveikiname visus laisvie- 
čius, aldiečius ir kitus iš 
Leningrado miesto.

Mes važinėjame po miestai 
ir džiaugiamės jo artistiš
kais pastatais. MatenfWr 
palocių — Zimny dvorec.

Rytoj važiuosim į Vilnių. 
Jonas ir sūnus 
H. Juškai 
M. Knystautienė 

m. rugp. 1 d.1968

PATOGI VIETA
Brooklyne į teismabutį at

vyko grupė į tardymą pa
šauktų vyrukų, įtartų pre
kiavime narkotikais. Tei
sėjas jų tardymą atidėjo. 
Manytum, kad jie greičiau
siai ners laukan pasinaudo
ti dar viena laisva diena. 
Bet ne.

Policininkas pastebėjo 
juos ko tai lūkuriuojant. 
Juos pasekė ir užtiko teis- 
mabučio ’ išvietėje apsidali
nančius nauja narkotikų 
doze.

-------------- 4
Indijoje aptikta nauja vo

rų rūšis. Šie vorai gali 13 
metų išbūti be maisto. 1 V




