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— A. Bimba —

Nors jau daugiau kaip pu
sė įmetu turime naują prezi- 

bet nė žingsniu nesame 
arčiau taikos Vietname. Tai 
yra kuo Amerikos žmonėms 
susirūpinti.

Prezidentas Nixonas ištrau
kė i ilgą kelionę aplink pa
saulį. Ji vadinama “geros va
lios misija.“ Bet geriausia ir 
vienintelė protinga misija jam 
turėjo būti užbaigti šią ne
pateisinamą nekaltų žmonių 
skerdynę.

Pereitą savaitę Vietnamo 
džiunglėse krito dar 182 jau
ni amerikiečiai. O kiek kitų 
sužeista? Kiek kitų padary
ta amžinais paliegėliais — 
našta sau ir artimiesiems?

Tuoj .sakėme, kad Saigono 
valdžios prezidento Thieu pa
siūlymas balsavimu baigti ka- 

yra 'propagandinė apga
vystė, sugalvota jo ir Nixono. 
Dabar pats Thieu sako, kad 
jeigu ana pusė jo pasiūlymą 
ir Hub j 'priimtų, .jo. siūlomi 
balsavimai galėtų įvykti tiktai 
už poros metų. O tuo tarpu 
karas, žinoma, turi eiti ir eis. 
Tuo tarpu, žinoma, amerikie
čiai turės ten džiunglėse už 
Thieu kailį kristi šimtais!

TSRS ir JAV kartu 
tirsią žvaigždes

Sudano revoliucine valdžia 
sugaudė suokalbininkus

R. Nixonas pradėjo 
savo kelionę

Maskva. — Tarybų Są
jungos erdvių mokslininkas 
Leonidas Sedovas mano, kad 
Tarybų Sąjunga sutiks pri
imti Jungt. Valstijų pasiū
lymą kartu tyrinėti žvaigž
des.

Panašų pasiūlymą buvo 
padaręs prez. Kennedy 1961 
metais. L. Sedovas sako, 
kad toks didelis darbas rei
kalauja daug daugiau tech
ninių galimybių, kurių vie
nai valstybei sunku įsigyti.

Kennedy buvo pirmasis 
nrezidentas, pasiūlęs Tary
bų Sąjungai kartu veikti 
tyrinėjant erdves ir dan

gaus kūnus, kaip Marsą ir 
Venerą. TSRS dienraštyje 
“Pravdoje” moksli n i n k a s 
Sedovas rašo, kad toks pa
siūlymas yra praktiškas.

Rio de Janeiro. — Brazi
lija gauna pirmąjį atominės 
energijos reaktorių, Vaka
rų Vokietijos finansuoja
mą. Nori kito reaktoriaus 
Sao Paulo miestui.

Vallejo, Calif. — Policija 
ir gaisragesiai baigė 5-kių 
dienų streiką. Jie iškovojo 
nemažą algų pakėlimą ir 
kontraktą.

Imperialistai finansuoja 
Italijos reakcionierius

Roma. — Jungt. Valstijų 
monopo 1 i j o s ir žvalgybos 
agentai, su pagalba Vakarų 
Europos valstybių monopo
lijų, perleido Italijos deši
niųjų jėgoms tris bilijonus 
lirų, kad galėtų sudaryti re
akcinę valdžią^ kad prie val
džios visai neprileistų ko
munistų ir kairiųjų socia
listų.

Kompartija jau pirmiau 
pasakė, kad Italijos krizei 
išrišti reikia kairiųjų parti

jų koalicinės valdžios, kuri 
pakeltų darbininkams al
gas, sukontroliuotų aukštas 
prekių kainas, pagerintų 
sveikatos apsaugą, pravestų 
švietimo reformas, praplės
tų demokratiją ir darbinin
kams teises darbavietėse.

Socialistų Partija priėmė 
nutarimą: tvirtinti Visų kai
riųjų jėgų vienybę, kuri 
galėtų pastoti kelią reakci
jai ir pasuktų visą šalį į 
kairę.

Khartoum. — • Sudano Re
voliucinės Tarybos pareigū
nas Hašem El-Atta prane
šė spaudos konferencijoje, 
kad Sudano militaristų ir 
civilinių reakcionierių gru
pė bandė nuversti revoliuci
nę valdžią. Suokalbis laikų 
susektas ir daugelis suokal
bininkų suimta.

Vidaus reikalų ministras 
F. Hamadallah aiškino, kad 
Jungt. Valstijų imperialisti
nės jėgos parėmė suokalbi
ninkus. Jis kviečia Sudano 
liaudį būti sargyboje savo 
šalies reikalų, kad vidaus 
ir lauko priešas negalėtų 
suokalbiauti.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Paminėta Lenkijos 

nacionalinė šventė
Vilnius. — Lenkijos Liau

dies Respublikos 25 meti
nėms paminėti liepos 22 d. 
buvo skirtas Vilniaus visuo
menės atstovų iškilmingas 
susirinkimas. Jį surengė 
Lietuvos Draugy s t ė s ir 
Kultūriniu Ryšių su Užsie
nio’ Šalimis Draugija, Tary
bų Są jungos Lenkijos Drau
gystės Draugijos Lietuvos 
skyrius ir Partijos miesto 
komitetas.

Miesto Vvkdomoio komi
teto pirmininkas Sakalaus
kas, pradėdamas susirinki
mo. perdavę jnuoširdžius 
liukeiimus ' • kanoninei len
ku tautai. -1944 metuose 
pradėjusiai nauja etana tūk
stantinėje «ąvb valstybės is
torijoje. Pranešima a n i e 
Lenkijos ekonomini ir kul
tūrini vvstvmasi nėr 25 me-

filialas. Didžiausia Lietuvos 
poliklinika, kurią numato
ma statyti Kaune, Kainavos 
gyvenamajame rajone, per 
narą galės priimti daugiau 
kaip pusantro tūkstančio 
pacientų.

Septynių aukštų pastate 
bus įrengti erdvūs priima
mieji, akušerijos, ginekolo- 
g i j o s, stomatologijos, vi
daus ligų, chirurgijos ir ki
ti skvriai,laboratorijos.Tri- 
aukščiuose pagrindinio kor
puso priestatuose įsikurs 
vaikų poliklinika, vaistinė, 
greitoji pagalba.

Antanas Vaivutskas

Washingtonas.—prez. Ni
xonas, po susitikimo su as
tronautais Pacifike, išvyko 
į ilgesnę kelionę Azijoje ir 
Europoje. Kelionė tęsis iki 
rugpiūčio 3 d.

Jis lankėsi Guamo saloje, 
Filipinuose šeštadienį. Išvy
ko aplankyti Indoneziją, 
Tailandą, Indiją, Pakistaną, 
Rumuniją ir Angliją. Mano
ma, kad jis lankysis ir Pie
tų Vietname. Taipgi mano
ma, kad jis kur nors susi
tiks su TSRS atstovu.

Filipinų sostinėje kovoto
jai prieš karą Vietname tuo 
metu suruošė piketą, reika

laudami baigti karą. Bom
bos sprogo prie Jungt. Val
stijų ambasados ir informa
cijų raštinės, taipgi prie 
Pietų Vietnamo ambasados.

Luna 15 atliko misiją
Maskva. — Kai Luna 15 

nusileido ant Mėnulio pavir
šiaus tik 300 mylių nuo JAV 
dviejų astronautų nusileidi
mo vietos, ir jo aparatai 
nutilo, tuomet Tarybų Są
jungos vyriausybė pranešė, 
kad Luna jau baigė moksli
nę misiją, išbandydama erd
vėje orbitos pakeitimą.

Italai kofniinistai Lietuvoj
. .Vilnius.— Čia atvvko Ita
lijos Komunistu Partijos de
legacija susipažinti su Lie
tuvos Kompartijos patyri
mais ir su Lietuvos padėti-

Anglijos parlamento nariai 
ragina baigti karą

Londonas. — Jungt. Vals-| joms ištraukus militarines 
tijų ambasada gavo.svarbų 
laišką, kurį pasirašė 12 dar- 
biečių parlamento narių. 
Jie reikalauja Amerikos pil
nai ištraukti iš Pietų Viet
namo JA V militarines jėgas 
ir talkininkų jėgas.

Parlamento atstovai-smer
kia' Jungt? Valstijų’valdžios 
nusistatymą Paryžiaus tai
kos derybas naudoti, kaip 
priedangą tolesniems karo 
pasiruošimams. Jie nurodo, 
kad tiktai Jungt. Vaisti

jėgas bus galima sudaryti 
pagrindą išrišimui Vietna
mo problemos, kurią galės 
išrišti patys vietnamiečiai.

Šie parlamento nariai 
taipgi ragina Anglijos dar- 
biečių valdžią pasisakyti už 
jėgų ištraukimą. '

Belgradas. — Buvęs JAV 
vice prezidentas Humphrey 
iš Maskvos atvyko į Jugos
laviją ir matėsi su prezi
dentu Tito.

Nemažiau už visus kitus 
amerikiečius prezidentas Ni
xonas džiaugiasi ir didžiuoja
si mūsą astronautų žygio j 
mėnulį pasisekimu. Tai gražu 
ir natūralu.

Bet prezidentas mojasi bū
ti ir pranašu. Jis sako, kad 
per ateinančius trisdešimt me
tų žmogus suras ar užtiks er
dvėje ir tokią planetą, kuri, 
kaip ir mūsų mieloji žemė, 
yr> gamtos apdovanota gyvy
be.

Mokslininkai dar neišdrįsta 
tai-p drąsiai ir taip toli eiti. 
Jie atvirai sako, kad tokiai 
pranašystei jokio pagrindo 
jie neturi ir nežino.

Bet neapsimoka prezidentą 
smerkti už pralenkimą moks
lininkų. Labai galimas daik
to, kad istorija mūsų Nixo- 
n<T pripažins daug geresniu 
pranašu, negu prezidentu.

Per pusę savo prezidenta
vimo metų Nixonas neįrodė, 
jog jis šiam kraštui vadovaus 
su baisiai reikalinga išminti
mi.

Yablonskis ar Boyle bus sekamas 
mainieriąi unijos prezidentas

Pittsburgh, Pa.— Joseph 
Yablonskis pareiškė, kad jis 
bus kandidatas Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
to vietai sekamuose rinki
muose.

Yablonskis sako, kad da
bartinis unijos prezidentas

Boyle mažai rūpinasi mai
nierių reikalais, nekovoja 
su mainieriais už geresnę 
sveikatos apsaugą kasyklo
se. Unijoje pasirodo nema
žai korupcijos.

Yablonskis yra lokalo 17- 
87 prezidentas ir per 27 me-

nis nateikė T ietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos sekre
torius Naujalis.

X
Nauji gydymo centrai

Kaunas. — Nauio gvdv- 
mo centro projektą baigė 
ruošti miestu statybos pro
jektavimo instituto Kauno

mi.

Atėnai. — Keletas bombų 
sprogo prie Jungt. Valstijų 
raštiniu. Sakoma. Graikijos 
militarines valdžios priešų 
darbas. Jie skaito Jungtines 
Valstijas, kaip diktatūros 
rėmėjas.

Tarpt, moksline konferencija

Didžiule ekonomine bažnyčių 
galia Vakarti Vokietijoje

vėje“ ilgą, gražų vardų ir pa
vardžių sąrašą. Tai vis lais- 
viečiai, kurie savo laikraštį 
apdovanojo aukomis. Kai su
siėję jie šnekėjosi ir vaišino
si, nepamiršo ir taip labai rei
kalingos laikraščiui iparamos.

Tie sąrašai yra garbingi 
mūsų spaudos rėmėjų vardo- 
šaukiai.

Maisto ir Sveikatos Depar
tamento direktorius Dr. Ma
yer mus užtikrina, kad prezi
dentas Nixonas Amerikos 
skurdžių nepamirš.

Bėda tik tame, kad trisde
šimt milijonų skurdžių negali- 
pasisotinti žodžiais. O iki šiol 
prezidentas jiems tik žodžių 
nesigailėjo. Netenka abejoti, 
kad jis jų jiems nesigailės ir 
ateityje. Jeigu ne jis pats, tai 
už jį toks dr. Mayer tuščiais 
pažadais kalnus nuvers.
.Julijonai karui, o dar nė 
vieno bilijono skurdžiams!

_________ \

Neabejoju, kad visi skaity
tojai matėte po kiekvieno 
spaudos naudai pikniko “Lais

Mus pasiekė Tarybų Sąjun
goje anglų kalba gražiai iš
leista knyga “Dialogue At 
Sea“ (Dialogas Jūroje). Tin
kamą, gražią įžangą jai pa
rašė Justas Paleckis.

Tai grožinės literatūros įvai
rių Estijos, Latvijos ir Lietu
vos rašytojų kūrinių rinkinys. 
Lietuvai jame atstovauja Juo
zas Baltušis su kūrinėliu 
“What Laukys Did Not Say” 
(Ko Laukys Nepasakė“), Ane- 
lius Markevičius su “The God- 
Carver“ (Dievdirbis), Algirdas 
Pocius su “The Cart of Hay” 
(Šieno Vežimas), Algimantas 
Čekuolis su “The Cold Bar
rents Sea“ (Šaltoji Barents 
Jūra) ir Mykolas Sluckis su 
“Dialogue At Sea“ (Dialogas 
Jūroje).

Aš galvoju: Kaip gražų bū
tų, jeigu ši knyga plačiai pa- 
siskleistų Amerikoje tarp ang
liškai skaitančiųjų!

tus buvęs pildomosios tary
bos narys. Mainieriai jį ži
no, .kaip smarkų kovotoją 
už jų reikalus.

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas praneša, 
kad rugsėjo mėn. bus draf- 
tuota 29,000 jaunuolių mili- 
tarinėn tarnybon.

■ '■■■-< ■ ..... I 1

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasakė, kad dar 
šiam šimtmečiui baigiantis 
bus surasta gyvybė kitose 
planetose.

Popiežiaus viešnagė 
Afrikoje

Vatikanas. — Vysk upas 
Povilas Marcinkus iš Cice 
ro, III., yra popiežiaus Pau
liaus viešnagės Afrikoje 
tvarkytojas. Jis praneša, 
kad popiežius aplankys šio 
mėnesio pabaigoje Tanzani
ją, Zambiją, Kongą, Ruan
dą, Burundį ir Centralinę 
Afrikos Respubliką.

Popiežius matysis su res
publikų prezidentais ir dva
siškiais. Jis nori plačiau su
sipažinti su Afrikos žmo
nių gyvenimu.

Haidelbergas, Vak. Vo
kietija. — Čia nuo liepos 
15 d. vyko tarptautinė kon
ferencija, skirta branduoli
nėms reakcijoms su sun
kiaisiais jonais. Joje daly
vavo 350 mokslininkų iš 
JAV, Tarybų Sąjungos, 
Prancūzijos, Anglijos, VFR, 
Japonijos ir kitų pasaulio 
šalių.

Tokibs konferencijos or- 
ganizuo j a m o s reguliariai 
kartą per 2-3 metus, jau bu
vo su rengtos Jungtinėse 
Valstijose, Tarybų Sąjun
goje ir kitose šalyse.

Haidelbergo konferencijo
je buvo svarstomas klausi
mas dėl reakcijų, kurias su
kelia sunkieji jonai.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos katalikų ir protestan
tų bažnyčios turi daug ga
lios darbo žmones išnaudo
ti. Jos padaro iš investmen- 
tų metinių pajamų iki bili
jono dol.

Žurnalas “Stern” rašo, 
kad bažnyčios daug pelno 
gauna iš įvairių monopoli
jų, iš kurių turi supirkusios 
daug bonų ir Šerų. Bažny
čios taipgi turi daug žemių

ir miškų, iš kur taipgi ge
rai pasipelno.

Bažnyčių atstovai sėdi 
fabrikų ir kitų monopolijų 
direktorių tarybose. Jos tu
ri pirkusios ar pasistačiu
sios 220,000 namų.

New Delhi. — Indijos 
premjerė Gandhi pranešė 
parlamentui, kad vald ž i a 
nacionalizu o j a privatinius 
bankus, kad greičiau nuga
lėtų skurdą ir nedarbą.

Mirk, jei neturi pinigŲ... 
s—---------------

Sen. Kennedy apie savo nelaimę
Hyannis, Mass. — Sen. 

Ed. Kennedy teisme pasa
kė, kad jis kaltas dėl tra
gedijos vietos palikimo ir 
per ilgą laiką policijai ne- 
pranešimo. Teisėjos nusky
rė jam dviejų mėnesių su
spenduotą bausmę.

Po to Kennedy kalbėjo te
levizijoje. Jis aiškino, kaip 
tragedija ištiko. Naktį va
žiuojant siauru tilteliu au
tomobilis įkrito į vandenį. 
Kennedy šiaip taip išsigel
bėjo, bet Mary Jo Kopech- 
ne pasiliko vandenyje. Porą 
kartų Kennedy bandęs prie 
jos priplaukti, bet nepavy
ko.* Buvo pakvietęs porą 
draugų, bet ir jie nieko ne
padarė.

Kennedy jaučiasi kaltas, 
kad tuoj policijai neprane
šė. Todėl jis pareiškė esąs 
pasiruošęs pasitraukti iš se
natoriaus vietos, jeigu Mas
sachusetts piliečiai juo ne- 
bepasitikėtų.

Pasirodė, kad Massachu
setts piliečiai didelėje dau
gumoje pasisakė, kad Ken
nedy ir toliau pasiliktų jų 
senatorium. Jis gavo dešim
tis tūkstančių telegramų, 
raginant jį pasilikti senato
rium.

Tampa, Fla. — 23 metų 
mergina J. Mazcci buvo at- 
vešta į Tampa General Hos
pital. Daktarai patikrino 
ios padėtį ir surado, kad 
inkstai sugedę. Jai reikia 
inkstams pavaduoti maši
nos, kuri kainuotų $15,000 
i metus.

Bet jos tėvai — pensinin
kai. Jie negali suteikti jo
kios garantijos ligoninei, 
kad galės tokią sumą sumo
kėti. Tuomet ligoninė atsi
sakė ją gydyti. O be inks
tams valyti mašinos, dakta
ras pasakė, “nėra jokios vil
ties ”. Mirk, jei pinigų ne
turi.

Seattle, Wash. — Vaka
rinių valstijų gubernatoriai 
susirinkime nubalsavo už 
karo baigimą Vietname.

- Varšuva. — Lenkija iškil
mingai minėjo 25 metų su
kaktį nuo išsilaisvinimo iš 
hitlerininkų okupacijos ir 
įsteigimo Lenkijos Liaudies 
Respublikos.

Tokijas.—Hirošimos mies
to taryba paskelbė, kad dar 
dar 13,279 žmonės mirė nuo 
Jungt. Valstijų atominės 
bombos, numestos 1945 m. 
Viso žuvo 63,000 žmonių. 
Jų pagarbai įrengtas me
morialinis Taikos Parkas.

Ligoninėje narkotikai 
ir prostitucija

New Yorkas.— Rockland 
County džiurė surado, kad 
Rockland State Hospit a 1 
kai kurie patarnautojai lai
svai leidžia protiniams ligo
niams įsigyti narkotikų ir 
naudotis prostitucija.

Ligoniai laisvai gali išei
ti laukan be ligoninės virši
ninkų leidimo. Daugelis jų 
iš ligoninės prasišalina ir 
niekas dėl to nepaiso.
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Kruvinas konfliktas
CENTRINĖJE Amerikoje susipyko dvi mažos vals

tybės — El Salvador ir Honduras. Susipyko ir susiėmė 
už gerklių. Jau esama ir didelių nuostolių. Daugiau 
kaip 1,000 žmonių jau yra kritę.

EI Salvadoro armija turi užėmus nemažai Hondu- 
duras teritorijos ir nenori iš jos išsikraustyti. Ji reika
lauja, kad Honduras vadai būtų baudžiami kaip krimi
nalistai, nes jie pradėję žiauriai persekioti salvadorie- 
čius, gyvenančius Hondurase.

Kariaujančios šalys teisina savo pozicijas. Nė viena 
nenori prisipažinti kalta už šį kruviną konfliktą.

Keista, kad civilizuoti žmonės negali taikiais būdais 
ir keliais pašalinti nesusipratimus. Bet tokia dabar ga
dynė. Santykiuose tarp tautų ir valstybių kalba ne pro
tas, bet ginklai.

Ne tiesa ir teisingumas yra vadovaujantis principas, 
bet nuoga, brutališka jėga. O viso blogio gimdytojas yra 
kapitalistinis imperializmas.

Ar ne tas pats Vidurio Rytuose? Izraelis užgrobė 
didelius arabų žemių plotus ir iš jų nesikrausto. Pietų 
Vietname pusė milijono amerikiečių okupavo kraštą ir 
atsisako iš jo kraustytis.

Nixono kelionė apie pasaulį
ŠIUO tarpu mūsų prezidentas keliauja aplink pa

saulį su mažai kam težinoma misija. Viešai skelbiama, 
kad misijos tikslas yra sustiprinti taiką, pakelti tarp 
tautų ir valstybių draugiškumą. Kaip tik vardan to 
garbingo tikslo jis išvykdamas truputį atidaręs ame
rikiečiams duris, norintiems apsilankyti Kinijoje. Bū
sią leidžiama mokslininkams ir žurnalistams paragauti 
to iki šiol taip griežtai draudžiamo “vaisiaus.” Taip pat 
kai kurie Kinijos produktai būsią įleidžiami į mūsų mar-. 
ketus.

Kaip tik tokiais aukštais sumetimais, girdi, mūsų 
prezidentas aplankys komunistinės Rumunijos sostinę 
Bukareštą ir tarsis su jos vadu Ceausescu. Vėliausia 
pasirodė užuominų (liepos 23 d. “The N. Y. Times”), 
kad gal Mr. Nixonas sugalvojęs užsukti ir į Tarybų Są
jungą. Tai irgi, sako, būtų parodymas jo misijos geros 
valios-..

Bet tuoj priduriama, kad lankydamasis Azijos kraš
tuose vargiai prezidentas galės aplenkti Pietų Vietnamą. 
Čia esąs reikalas Pietų Vietnamo vadus sustiprinti dva
sioje, dar kartą juos užtikrint, kad Amerikos militarinė 
jiems parama nė per vieną svarą nesumažės.

Prezidentas lankysis ir Indonezijoje, kurią valdo 
bene patys kruviniausi militaristai, kurie užgrobė vals
tybės galią, išskersdami daugiau kaip pusę milijono žmo
nių. Ten jis jiems pažadėsiąs visokeriopą Amerikos pa
ramą.

Amerikos diplomatinės pasiuntinybės prezidentą 
kietai užtikrinusios, kad visur, kur tik jis lankysis, bus 
šiltai ir draugiškai sutiktas.

Bet rimtesni stebėtojai tuo labai abejoja. Jie ne taip 
jau optimistiškai nusiteikę. Jie tikisi kai kuriose šalyse 
jo vizitui gan tvirtos opozicijos. Argi prezidentas ne 
atstovauja Amerikos imperializmui? Argi Amerika, jam 
vadovaujant, ne tebeveda karo Vietname? Argi galima, 
jie sako, tikėti, kad taikos jėgos niekur nepakels pro
testo balso?

Prisipažino
PRIEŠ kelias dienas pasirodė žinutė, kad japonai yra 

sužinoję apie Amerikos nervinių dujų sandėlius Okinawo 
saloje ir reikalauja jas iš ten iškraustyti.

Buvo bandyta paneigti tą baisų Amerikai kaltinimą. 
Bet dabar viskas aišku. Pats mūsų Gynybos departa
mentas (tai yra Pentagonas) oficialiai pripažino, kad to
kiomis dujomis iš tikrųjų yra aprūpinta amerikinė milita- 
rinė bazė Okinawoje, bet mūsų vyriausybė davus japo
nams užtikrinimą, kad labai greitu laiku jos būsiančios 
iš ten išvežtos. Tačiau kartu su tuo pripažinimu pripa
žįstama, kad tų dujų yra laikoma ir kitose Amerikos ba
zėse, jų tarpe ir Vakarų Vokietijoje. Čia tai jau baisiau
sias pavojus.

Tuose pačiuose pranešimuose nebeslepiamas ir tų 
cheminių žmonėms žudyti priemonių efektingumas. Tos 
nervinės dujos esančios dvejopos. Vienos žymimos rai
dėmis “GB.” Jos žmogų užmuša į kelias sekundes. .Ki? 
tos žymimos raidėmis “VI.” Apart to, kad jos su- 
paralyžuoja žmogaus ne tik kūną, bet ir protą, sukelia 
jam baisias konvulsijas, jos pasiskleidžia žeme ir užnuo
dija žolę, vaisius ir javus. Ima mėnesių mėnesius vėjui 
ir lietui jas išblaškyti!

Tai šitokiais cheminiais ginklais Pentagonas turi 
aprūpinęs Amerikos bazes, išdėstytas po visą kapitalisti
nį pasaulį. Jie tik laukia kokio nors pasiutėlio įsakymo 
būti paleistais darban! j .............

Beje, pranešimuose dar kartą primenama, kad. tobu- 
lininiui ir gaminimui tų cheminių ir biologinių karo pa
būklų oficialiu pripažinimu Pentagonas kasmet išleidžia 
po $350,000,000, o neoficialiai—po $600,000,000.

ANGLIJOS DIENRAŠTY 
GRAŽIAI PAMINĖTA 
TAURI PANEVĖŽIETĖ

Anglijos komunistų laik- ■ 
raštyje “Morning Star” iš- ■ 
spausdintas straipsnis “Pi
onierė ir internacionaliste 
Zelda Konts.”

Jame rašoma:
“Sulaukusi 86 metų am

žiaus, mirė Zelda Kahan 
Konts, Britanijos - Tarybų 
Sąjungos draugystės ilga
metė veikėja, internaciona
liste ir pionierė.

Gimusi * 1883 m. Panevė- ■ 
žy, tuometinėje carinėje 
Rusijoje, ji su šeima atvyko 
į Angliją, būdama 1 metų.

Mokėsi Londono East En- 
de, o apie 1902 m. jau padė
jo vargingai gyvenančiai 
šeimai, užsidirbdama pamo
komis ir kartu tęsdama stu
dijas.

1905 m. ji išlaikė egzami
nus ir gavo stipendiją stu
dijuoti Lydso universitete, 
kuriame ji gavo gamtos 
mokslų bakalauro laipsnį. 
Z. Kahan dirbo Londono 
universitete ir paskelbė ei
lę mokslinių darbų.

Įstojusi į - Socialdemokra
tų federaciją, ji dalyvavo 
politinėje veikloje ir pole
mikoje apie socializmą, 
skaitė paskaitas ir rašė so
cialdemokratų savaitr a Š t y 
“Justiu” (“Teisingumas”) 
bei mėnesiniame: žurnale 
“Socialdemokratas.”

Ji karštai rėmė socialde
mokratų . fedėrącijos susi
vienijimą su Jeiboristų par
tija, nuo kurios ji buyo.at- 

1 šiskyrusi 199Į. ip. ir aršiai! 
kovojo prieš šovinistinį va
dovą H. Hiridmaną.

Z. Kahan poziciją pami
nėjo Leninas stra i p s n y j e 
bolševikų spaudoje. Ji kar
tu su kitais britų socialis
tais dalyvavo garsi a j a m e 
V-ajame Rusijos Socialde
mokratų partijos suvažiavi
me, kuris įvyko 1907 me
tais Londone.

1911 m. ji ištekėjo už V. 
P„. Konts, Socialdemokretų 
federacijos Šefildo organi
zacijos sekretoriaus. Nuo 
1919 m. iki 1924 m. ji pa
dėjo jam, dirbdama į 
teto “šalin rankas nuo 
sijos” sekretore, o vėliau 
anglų-rusų parlamentinia
me komitete.

Zeldos Konts knygutė 
“Socializmo principai,” pa
rašyta 1908 m., buvo pla
čiai pardavinėjama prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Vė
liau ji parašė “Karlo Mark
so gyvenimas ir mokslas” 
(1918) ir “F. Engelso gyve
nimas ir mokslas” (1920 
m.).

Kartu sū savo vyru Z. 
Konts parašė daug knygų 
apie Tarybų Sąjungą: dvie
jų tomų “Anglijos - Tary
bų Sąjungos santykių isto
riją” (1943, 1958), “Gink
luota intervenęija Rusijo
je,” “Scenos iš Tarybų Są
jungos gyvenimo” (1936), 
“Pasaulio reikalai ir T.S..R. 
S.” (1939), “šeši rusų- 
lenkų santykių šimtmečiai” 
(1948), “Tarybų valdžia 
Centrinėje Azijoje” (1951). 
Būdama vieną iš paskuti
niųjų likusių gyvų Social
demokratų federacijos in- 
ternacionalistinės krypties 
kairiojo sparno atstovų, 
kurio veikla privedė prie 
Komunistų partijos sukūri
mo, Zelda Konts, ypač sa
vo gyvenimo pabaigoje, itin 
padėdavo partijai.

1967 m. lapkritį ją ma
tė daug milionų televizijos 
žiūrovų programoje, kurią 
paruošė Granados televizi
jos programa ir spaudos 
agentūra “Naujienos” 
“Dešimt dienų, kurios 
krėtė pasaulį.”

su-

mi-

SUSIŽAVĖJO 
PALECKIO KNYGA

Liepos 17 d. “Gimtajame 
krašte” rašo brocktonietis 
Kazys P:

Kai turistai iš Lietuvos sau
sio mėnesį lankėsi Bostone, 
sutikęs Mykolą Požarską, pa
klausiau, ar negalėtų 
man Justo Paleckio 
“žingsniai smėly” ir 
Ivanausko “Pasaulio 
Ir štai gavau abi knygas.

J. Paleckio knygą “žings
niai smėly”be atokvėpio su di
džiausiu dėmėsiu perskaičiau. 
Knyga parašyta populiariai, 
aiškiai išdėstomas tas po pir
mojo pasaulinio karo buvę# 
politinis trynimasis, tas krik
demų akiplėšiškumas.

Prieš keturiasdešimt su vir
šum mętų, kai mus pasiekė 
žinios, kad Lietuvos buržua
zija smurto | keliu pasigrobė 
valdžią ir nužudė keturis ko- 
munarus, mūsų pažangiečių, 
širdys suakmenėjo iš skausmo. 
Dabar vėl man širdį lyg rep
lėmis suspaudė, kai skaičiau 
skyrių, kur aprašoma keturių 
komunarų mirtis.

Perskaičius knygą “žings
niai smėly,” pasidaro dar aiš
kiau, kodėl “vaduotojai” taip 
šėlsta ant dabartinės liaudies 
valdžios. Juk jie Lietuvoje 
niekada nebegalės kitų 
nių prakaitu pelnykis. . .

!' . , . . Ui.b -i

ŽYDŲ LAIKRAŠTIS 
UŽGIRIA T. S. 
POZICIJĄ ,

Amerikos pažangiųjų 
dų dien r a s t is “Freiheit” 
(liepos 20 d.) entuziastiš
kai rašo apie Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistro neseniai pasakytą 
kalbą užsienio politikos 
klausimu..

“Freiheit” sako: Gromy- 
: ko nurodė, kad Vidurio Ry- 
■ tų krizę galima išspręsti 
» tuo pagrindu, jog Izrae

lis ištrauktų savo mi- 
litarines jėgas iš okupuo
tų teritorijų ir kad tuo pa
čiu kartu būtų pripažįsta
ma teisė visoms Vidurio 
Rytų valstybėms, jų tarpe 
ir Izraeliui, į nepriklauso
mybę, į tautinę egzistenci
ją”

“Freiheit” nurodo, kad 
lygiai taip sakoma ir Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bos priimtoje rezoliucijoje 
ir kad dienraštis tokį nu
sistatymą pilnai užgiria.

prisiųsti 
knygos 
Tado 

žvėrys.”

Matulį ir palinkėjo jam daug 
sveikatos ir ilgų kūrybingų 
metų tarybinio mokslo, liau
dies labui.

Priėmęs apdovanojimą, pro
fesorius J. Matulis pareiškė:

—Aš labai sujaudintas 
šiuo garbingu apdovanojimu. 
Laikau, kad tai yra didelis 
Tarybų Lietuvos mokslininkų 
darbo įvertinimas. Noriu už
tikrinti Komunistų Partiją ir 
Tarybinę vyriausybę, jog mes 
negailėsime pastangų, kad to
liau sparčiai vystytųsi mūsų 
mokslas, kad jis tarnautų ta
rybinės liaudies interesams.

Profesorių J. Matulį pasvei
kino respublikos Mokslų Aka
demijos prezidiumo vyriau
sias mokslinis sekretorius K. 
Meškauskas ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akade m i j o s narys 
korespondentas V. Niunka.

Nors jau pavėluotai, bet 
ir mes norime įžymųjį lie
tuvių tautos prof. J. Matulį 
šia proga nuoširdžiausiai 
pasveikinti ir palinkėti ge
ros sveikatos ir dar daug 
daug kūrybingų metų.
*■ Šis jūsų, drauge, apdova
nojimas Lenino ordinu yra 
aukštas pripažinimas ir pa
gerbimas visai lietuvių tau
tai. Visi mes Amerikos' pa
žangieji lietuviai, o ypač 
tie, kurie ir asmeniškai jus 
pažįstame, tuo labiau 
džiuojamės.

!žmo-i

zy-

ORDINU PAGERBTAS 
PROF. J. MATULIS

Vilniaus “Tiesoje” liepos 
19 d. skaitome:

Šiandien (liepos 8 d.) Lie
tuvos TSR. Aukščiausi o s. i o s 
Tarybos Prezidiume respubli
kos Mokslų Akademijos pre* 
zidentui, Tarybų Sąjungos 
Mokslų Akademijos nariui ko
respondentui J. Matuliui įteik
tas Lenino ordinas, kuriuo 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas apdovanojo 
už '. didelius nuopelnus, vys
tant mokslą ir ryšium su 70- 
osiomis- gimimo metinėmis.

Apdovanojimą įteikė respb- 
likos Aukščiausiosios Tarybos 
PreaidiUmo pirmininkas M. 
Šumauskas.TSRS Aukščiausio
sios Tąrybos Prezidiumo, Lie
tuvos KP ir respublikos vy
riausybės vardu drg. šumaus- 
kas pasveikino profesorių J.

di-

A. PETRIKĄ ,
i

Naujas “Literatūra ir Kalba’> 
serijinis leidinys

Lietuvos TSR Mokslų rinėjime ‘Lietuvių liaudies 
Akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros Institutas 
pernai išleido iliustruotą ei
linį “Literatūra ir kalba” 
serijos IX tomą, skiriamą 
darbams, tyrinėjantiems 
dainuojamosios lietuvių tau
tosakos idėjinį-tematinį tu
rinį ir meninę formą. Tai 
stambi 522 puslapių knyga, 
kurios vyriausias redakto
rius yra K. Korsakas, pade
damas redakcinės kolegijos, 
kurią sudaro K. Aleksynas, 
K. Grigas, Ambr. Jonynas 
(atsakomasis redaktori u s) 
ir L. Sauka.

Pratarmėje skaitome, jog 
“Svarbiausias iš tų darbų— 
filologijos mokslų kandida
to L. Saukos studija apie 
lietuvių vestuvines dainas. 
Joje aiškinama vestuvinių 
dainų kilmė, aptariamas jų 
istorinis vystymasis, išryš
kinamos atskiros grupės, 
plačiai tyrinėjamas turinys 
ir poetinė forma.” Šios stu
dijos mokslinis redakto
rius — filologijos mokslų 
kandidatas K. Grigas.

Baladės klausimai “nagri
nėjami P. Jokimaitienės ty-

baladės? Darbe apibūdina- *• 
mas lietuvių liaudies bala- - 
džių žanras, aptariami pa
grindiniai baladžių tipai, ’• 
jų idėjinis-meninis turinys, 
lyrinio, epinio ir dramatinio 
prado santykiai.”

Liaudies dainų stilistikoj' 
klausimus nagrinėja K. 
Aleksynas straipsnyje apie 
veiksmažodžių sampla i k a s 
ir jų meninį vaidmenį dainose. 
Be to, knygoje yra straips
nių apie sisteminį lietuvių 
liaudies dainų tekstų kata
logą, sisteminį lietuvių liau
dies dainų melodijų katalo
gavimą, lietuvių tautosakos 
rankraštyną, tautosakos rin
kimo ekspedicijas, apie Lie
tuvių Kalbos ir literatw^ 
instituto folkloristų veiklą, 
archyvinę dainų medžiagą 
ir kt.

Ši knyga ryškiai nušvie
čia lietuvių liaudies dainų 
kilimą, jų žanrus, formas, 
šaltinius, jų atsiradimo pe
riodus, tarmes tr t. t. Tai 
mokslinis darbas, geras in
dėlis į tęsimą “Literatūra 
ir kalba” leidinių seriją. 
Darbas ir toliau tęsiamas.

APIE KETURIAS SESUTES

Šviesos nešėjos

Gerb. Redaktoriau,. .
Kaip esu minėjusi anks

čiau, man Jūsų, siunčiamą , 
“Laisvę” su .dideliu susido
mėjimu skaitą daugelis ma-, 
no pažįstamų ir draugų. 
Man pasiūlius ir jiems tapti. 
Jūsų laikraščio korespon
dentais, mielai sutiko para
šyti, ir šiandien siunčiu G. 
Norgėlienės novelę “Avia, 
Maria,” ir J. Sakalausko 
straipsnį “Iš griuvėsių pa
kilęs miestas.” Jeigu Jums 
patiks ir atsiras kamputis 
vietos laikraštyje, turbūt, 
atspausdinsite,. Ate i t y j e, 
žadame praplėsti šiauliečių 
koresp o n d e n t ų, rašančių 
“Laisvei,” būrį ir dažniau 
Jums parašyti.

Vasara šiemet Lietuvoje 
nelabai šilta (bent iki šiol 
buvo, nors jau vidurvasa
ris), bet dar tikimės gerų 
orų. Per visą Lietuvą šią 
vasarą vilnija švenčių ban
ga. Vienas po kito Lietu
vos miestai, gyvenvietės, 
rajonai švenčia 25-metį nuo 
karo pabaigos. Šiauliai bu
vo išvaduoti iš vokiškųjų 
okupantų liepos 27 d. Todėl 
mes irgi ruošiamės šventei.

Geriausi linkėjimai Jūsų 
darbe, stiprios sveikatos, 
geros vasaros!

Su pagarba,
Ona Šulcaitė
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Tekstilininkų 
laimėjimai 

l - * •

Rokiškis.—-Gražiomis dar
bo dovanomis Tarybų Lie
tuvos 29-ąsias metines su
tinka Juodupės “Nemuno” 
vilnonių audinių fabriko 
kolektyvas. Nuo metų pra
džios tekstilininkai pagami
no viršum plano 42,000 ki
logramų verpalų ir 17,000 
metrų audinių.

Įmonėje nuolat kyla dar
bo našuipas, gerinama pro
dukcijos kokybė.

Užrašykite “Lai»vę” savo 
giminėms, , gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole** 
rių.

; Sėdėjome su Onute Jakš
tai te-Verniene Stungių bib
liotekoje. žodžio ieškoti ne
reikėjo: \ąbi mus riša stu
denčių - neakivaizdinin k i ų 
metai, ta pati bibliotekinin
kės, profesija,..

Visų pirma prisiminėme 
praeitį.... Ir aš išvydau ją 
— basakoję mergaitę —bė
gant į valstietišką pirkią, 
kur tuometinis bibliotekos 
vedėjas Viktoras Urbonas 
dalydavo stungiškiams kny
gas.

V. Urbonas, be abejo, ir 
užkrėtė meile knygai.

Išvažiuodamas V. Urbo
nas (baigęs mokslus, dabar 
jis dėsto universitete) pasi
kvietė O. Jakštaitę:

— Geresnio knygos bičiu
lio aplinkui nežinau. Jei su
tiktume!, pasiūlyčiau, kad 
tave skirtų vedėja.

Ji sutiko. Ir taip pat V. 
Urbono paskatinta, ėmė 
studijuoti bibliotekininkys-

Elenutė
O istorija pasi kartojo. 

Ištekėjusi Onutė Vernie- 
nė susiruošė su vyru 
į Klaipėdą. (Savo pamėgtą 
darbą ji, beje, tebedirba ir 
dabar). Bibliotekos raktus 
perėmė sesuo Elena.

Dar besimokydama, ji už
bėgdavo į biblioteką. Go
džiomis akimis spoksodavo 
į lentynas, ‘ kur viena prie 
kitos glaudėsi šimtai knygų, 
arba užsimiršusi įnikdavo 
skaityti. Bet dažniausiai — 
su knygų ryšulėliu išeidavo 
į kaimą.

Stungiečiai vis labiau mė
go knygą. O laiko, žinia, nė 
vienas per daug neturi. Į 
tolimesnes sodybas ir žings
niuodavo jaunoji knygnešė. 
Apdalina žemdirbius naujo
mis knygomis, susirenka 
perskaitytas ir — atgal.

Ir Terese
BaigusP mokyklą, trečioji 

sesuo — Teresė—dirbo me
delyne ir tik retkarčiais už
sukdavo į biblioteką. Tiesą, 
kaskart užtrukdavo čia vis 
ilgiau. 'Žiūrėdavo, kaip Onu
tė ar Elena atsėdėjusios ri
kiuoja ’lentynoje naujas

knygas arba su meile kalba 
skaitytojams apie Salomėją 
Nėrį, Maironį, Strazdą, 
Donelaitį.

Galiausiai ir ji, pasitari 
si su seserimis, nusprendė 
tapti bibliotekininke.

Ęąjono kultūros Skyriuje 
išgirdo:’ ' ' ’ -

— Norite dirbti bibliote
koje? Prašom — į “Šviesią
ją ateitį”.

Ir dabar ji — “Šviesio
sios ateities” kolūkio biblio
tekos vedėja. 1965 metais 
kolūkis pastatė naujus kul
tūros namus. Juose keletas 
erdvių šviesių kambarių 
skirta knygoms. Čia ir šei
mininkauja Teresė Jakštai- 
tė-Rakštienė.

—Įsivaizduokite — mūsų 
nedidelėje apylinkėje—pus
penkto šimto skaitytojų...

Ir Juze
Ketvirtoji Jakštaitė—Ju

zė — seserų pėdomis nOjo 
paskiausiai. Šiemet ir ji 
pradėjo dirbti Plikiškių kai
mo bibliotekoje. Be to, skir
tingai nuo seserų ji pirmiau 
baigė kultūros mokyklą. Į 
klausimą, kodėl pakeitė pro
fesiją. (anksčiau dirbusi par
duotuvėje), ji su šypsena 
atsako: .

— Seserys kaltos... *
Paskui lakoniškai pridu

ria :
— Patiko.
Atsisveikinu ir su vyres

niąja. Taip ir neradusi aiš
kaus atsakymo į savąjį “ko
dėl”... Ne, aš vis dėlto kai 
ka žinau.

Nors ir labai skirtingos 
visos keturios seserys, bet 
jas jungia kažkoks bendras 
bruožas — jautrumas, vi
sam tam, kas jas supa, mei
lė grožiui... Ir žinoma — 
noras nešti žmonėms šviesą.

Benedikta Skablauskaitė 
Joniškio rajonas

Pats negreiČiausias paukš
tis yra žvirblis. Jis neskren
da greičiau kaip 61 kilomet
rą per valandą. Antras 
greitis — apie 100 kilomet
rų per valandą, balandį— 
117, žuvėdra gali skristiz23, 
o sakalas — 360 kilometrų 
per valandą.
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* RUDENĮ
^besibaigiant vasarai dėdė netikėtai 

metė gėręs ir nusisamdę pas poną Za- 
leckį kirsti mišką.

Kartą jis dviem pirštais glostydamas 
savo jau bežilstančią barzdą man pasa
kė:

— Tu, Jonuk, daugiau nebekilosi peV 
Nemuną žmones.

Man pradėjo šokinėti širdis, taip apsi
suko galva, kad viskas ėmė zovada bėg
ti ratu aplinkui: dėdė, langai, stalelis 
kampe, Kristaus aprūkęs paveikslas.

— Taigi, — tęsė dėdė, — žiūriu: to
kiam dar vaikeliui dirbt tenai sunku. 
Man irgi prastai. (Aš už tuos medžius 
truputuką uždirbau, iš skolų gal kaip 
nors išsikapstysim. Nekas visą laiką 
mirkt vandeny.

Dėdė neįprastai švelniai pasižiūrėjo 
tiesiai man į akis.

— Tai rytoj... tai rytoj jau tenai 
neit? — vis dar netikėdamas savo ausi
mis paklausiau.

— Gali neit. Jei nori, atbėk į mišką, 
š^p parinksi Kaziukas irgi būna.

wAs galvotrūkčiais pasileidau bėgti pas 
tetą, pasipasakoti savo džiaugsmą.

Teta užklonėj ravėjo bulves. Taip 
skubinausi, kad pakeliui vos neišgriu- 
vau ant rąstų krūvos, atsitrenkiau į Lin- 
kaus šulinį, užlėkiau ant buliaus. Bulius 
sušnypštė, sumaurojo, aš cyptelėjau iš 
baimės ir liuoktelėjęs kelis šuolius į šalį 
pakibau tetai ant kaklo.

— Teta! Aš jau ne keltininkas! Jau 
ne keltininkas!

Teta ramiai išklausė manęs ir švelniai
- paglostė šiurkščiu delnu galvą.

— Seniai tėvui reikėjo susiprasti, kad 
• ' tasajf darbas ne vaikui. Vis tas vargas...

Nors keletą dienikių pailsėsi. Paskum 
, jau mokykla. Laikas, laikas į ją. Į vy- 

>. rus greit ištįsi. Ve, ir plaukiukai jau 
tamsėja. Augi.

Tetos įdegęs veidas nušvito šilta šyp
sena, bet greitai ją užgesino susirūpini
mą. '

— Miške lyg ir nieko. Sunku tai sun- 
1 ku, bet gal kaip nors skolas numesim.

BiJių, kad tik kas neątsįfiktų.
Ašį pasakiau tetai, kad kam kam, o dė

dei tdi nieko negali atsitikti. Dėdė labai 
stipris, visoj mūsų parapijoj stipriau
sias. : Teta' vėl nusišypsojo.

— Bėk, vaikeli, pasilakstyk sau.
Nustriksėjau pas savo bičiulį Kaziu-

> ką.
! — Gerai! Eisim kartu į mokyklą! —

apsidžiaugė Kaziukas.
Paskum mudu nubėgom į mišką. Miš- 

jke man patiko. Kai prikrauni krūvas 
šakų, gali daryti ką tik nori: žaisti sla- 

! pukus, erzinti aidą, arba atsigulti ant 
; minkštų samanų.

Išsitiesęs samanose, žiūrėdamas į vai
skiai mėlyną dangų aš svajodavau apie 
mokyklą, apie būsimus draugus, apie

■ knygas, kurias perskaitysiu.
Smagiausia būdavo, kai kirtėjai susės- 

1 davo valgyti. Mudu su Kaziuku atsitūp- 
davom šalia jų. Vyrai pasakodavo se- 

I nas istorijas: apie didi j į Nykos upelį, 
apie Armenos dvarą, apie garsųjį Klan- 
giu siuvėją Kutra, siuvusį velniams.
' O kartais vyrai dainuodavo. Daina 
skambėdavo plačiai po mišką, atrodyda
vo, kad vyrams pritaria ir pušys, ir vė- 
jąj?. ir paukščiai, net voverikės ir uodai.

Mudu su Kaziuku klausydavomės, 
klausydavomės ir isidrąsinę paprašyda
vome, kad dar padainuotų. Tačiau vyrai 
ilgiau dainuot negalėję, reikėjo dirbti.

Ilgai iki pat vėlumų užsibūdavom miš
ke. Į namus mudu su Kaziuku dar nei- 
davom. ‘ Pirmiau nubėgdavom dar prie 
Nemuno.

Naktvs tylios ir vėsios. Vanduo ra
mus. šiltas, iš no karštos vasaros dar ne
suspėjęs ataušti. Kartais iš tamsios 
gelmės šokteli žuvis, plekšteli uodega, 
vanduo sujuda ir vėl greitai nurimsta. 
Oras skambėto skamba. — dūzgia ma
šalai. Iš kur i’u tiek daug? Mudu sutu- 
niam ant smėlio, išsitraukiam iš kišenių 
duonos pluta, sūrio kamputi ir įninkam 
graužti. O koks skanumas! Ir vis šne
kamės anie mokykla, koks bus mokyto
jas. ar geras, ar piktas...

jjPąteko mėnuo. Naktis prašviesėja. 
Garsiai sučirškia pritilę žiogai. Mudu 
gmtame namo. Ant paskutiniojo laip- 

i tuffį dar sustoju, ir nasistiebes žiūriu j 
lygumėlėj juoduojančia mokyklą., Grei
tai ir aš tenai būsiu. Jau greitai...

Staiga man pasirodo, kad už šulinio 
kažkas slapstosi. Aš jaučiuosi toks vie
nas ir toks mažas. Jei iš kapinių ateitų 
tasai Klangių siuvėjas arba atmaurotų 
bulius, ką aš daryčiau?

Kažkas sėlina. Tada iš visų jėgų bel- 
džiuos į duris. Ir kai jau pajuntu ant 
peties šaltą siuvėjo ranką, iššlepsėdavo 
iššlepsi apsimiegojusi teta.

— Kur baladojaisi? Dėdė jau seniai 
knarkia.

Taip šį rudenį aš pradėjau lankyti 
mokyklą. Mokytojas buvo geras. Jis 
duodavo man į namus parsinešti įvairių 
knygų, nes skaityti aš jau mokėjau, dė
dė išmokė.

Mokytojas mane mylėjo. Sutikęs dė
dę jisai sakydavo:

— Iš Jonuko bus vyras, tik leisk jį 
mokytis.

Ir aš taip užsidegdavau viską kuo 
greičiausiai išmokti, kad išsėdėdavau iki 
gilios nakties, kol teta pagaliau nuvary
davo gulti.

Bėgo dienos. Kartą per ilgąją per
trauką prie manęs pribėgo kaimynų Ju- 
zukas:

— Eik namo!
— O ko?
— Eik greičiau! Sako ant tavo dėdės 

pušis užgriuvo.
Valandėlę žiūrėjau į Juzuką, nesu

prasdamas, ką jis sako, paskum tiesiai 
daržais be kvapo parlėkiau namo.

Ilgai stovėjau prie durų, nedrįsdamas 
paspausti rankeną. Pro duris išėjo Ka
ziuko tėtė.

— Parėjai... Nuvažiavo daktaro. Tu 
nedrebėk taip, dėdė išgis. Taigi, jį ties 
Lazdyne... pušis parvertė. Neišlaikėm 
j°s.

Mano akyse šmėkštelėjo Lazdyne. Tai 
tenai mudu su Kaziuku erzindavom ai
dą.

Pagaliau, sukaupęs visą drąsą, atida
riau duris. Lovoj prie lango gulėjo dė
dė. Jo barda buvo prisikabinėjusi pušų 
spygliu ir sutaršyta.

Dėdė vis kėlė prie apmuturiuotos bal
tu rankšluosčiu galvos ranką, tartum 
ką norėdamas nuvyti, bet teta ranką pa
dėdavo atgal.

Prie lango stovėjo du kaimynai. Te
ta, išgirdusi xlurų girgždėsi, grįžtelėjo 
atgal, ir, pamačiusi mane, sušuko:

— Jonuk, Ką mudu dabar darysim?
Teta norėjo dar kažką pasakyti, bet 

dėdė sujudėjo, atsiduso, ir ji pasilenkė 
prie jo. Aš paėjau arčiau. Dėdės veidas 
buvo baltas kaip sakai. Jo užmerkti vo
kai trūkčiojo, pro tvarstį sunkėsi krau
jas. Jis pramerkė akis.

Įėjo vaikinas.
— Neradau daktaro, — kaltai tarė 

vaikinas. — Sakė pas Zoko panelę nuve- v ze.
— Nereikia. Pušis per sunki... Kur 

Jonukas? Ateik čia. Leiskit jį moky
tis. .; kaip nors...

Dėdė vėl nutilo. Mane kažkas smau
gė. trūko oro.

“Dieve, — meldžiausi surū kušiam 
Kristaus paveikslui.— Dieve, padaryk, 
kad dėdė nemirtų. Tu iuk viską gali. 
Jei dėdė nemirs, aš kasdieną nuo tavęs 
nušluostysiu dulkes, papuošiu pačiom 
gražiausiom miško gėlėm. O' žiemą, kai 
geliu nebus, atnešiu iš miško jaunų eg- 
liukiu. Niekad neskinsiu iš Žibo sodo 
obuolių, kas rytą iššluosiu asla, nenai- 
švsiu ant krosnies kreida kaukolių. Kad 
tik dėdė nemirtų!.. ”

Staiga teta negarsiai sukliko, uždegė 
grabnyčią. Dėdės veidas keistai persi- 
kreine

Aš išbėgau laukan. Išėjo ir abu kai
mynai

— Taigi , mirė, —< palinkavo galva vie
nas. — Jau kaip buvo stiprus, o mirė.

— Taigi, — patvirtino kitas, apylin
kėj vadinamas “monopolistu”, nes slap
ta pardavinėjo degtinę ir aršeniką. — 
Taip jau lemta buvo.

* — Našlės ne pyragai laukia, — pori
no pirmasis. — Vaiką tur būt atiduos 
už piemenį.

— Kam už piemenį, galės eit pas ma
ne. Aš išsinuomavau keltą. Vaikinas 
tenai jau ir anksčiau dirbo, įpratęs. Vie
nas kitas litas — vis parama našlei. Ir 
darbas smagus, irkliukų bakst, bakst.

Aš pasileidau bėgti tolyn, kad tik ne
girdėčiau tų kalbų. Nubėgau prie Ne
muno. Upė tekėjo tyli, patvinusi. “Kas 
dabar bus? — lėkė mintys. Mirė... Jau 
niekad dėdė nepapasakos apie Klangių

siuvėją, nepadainuos?... Kodėl dievas 
manęs neišklausė? Ką veiksim mudu 
su teta vieni? Nejau man vėl reikės 
kilot žmones?- Irklas toks sunkus, o Ne-

munas toks platus, šalta, ruduo... Ir ką 
gi daryti ?.. ”

Iš lėto plaukė upė. Tylūs stovėjo me
džiai, tykiai ir graudingai j tamsų van
denį berdami gelsvus lapus.

DEŠIMTMETIS

IRENA VLADIMIROVIENĖ

Galima tikėtis baisių katastrofų
žemės ūkis ir kanalizacija

Visai nauja kanalizacijos 1 
problema iškyla ryšium su 
žemės ūkio mechanizavimu 
ir jo urbanizavimu. Ver- 1 
tinga natūralia trąša—mėš
lu — jau nebetręšiami lau
kai. Gyvulininkystės fermo
se įrengtas vandentiekis ir 
“nuleidžiami tualetai.” Su
sidaro labai daug dvokian
čių srutų, kurias vis sun
kiau išgabenti. Britų Ūki
ninkų unijos neseniai pro
testavo prieš upių apsaugos 
organus. Pastariesiems įve
dus griežtą upių teršimo 
kontrole, ūkininkai 1970 m. 
turėtų investuoti apie 250 
mln. svarų sterlingų savo 
ūkių atmatoms naikinti. 
Taip susidaro absurdiška 
padėtis: ūkininkai perka iš 
subsidijų o j a m o s chemijos 
pramonės chemines trąšas 
ir reikalauja naujų valsty
binių subsidijų nesubsidi- 
niojamoms trąšoms, kurias 
gamina jų ūkių gyvuliai, 
sunaikinti.

Taip pat ir oras
Ne vien upėmis yra šali

nami nešvarumai. Žmonės 
šiam tikslui panaudoja ir 
orą. Apskaičąiuota, kad 
virš JAV į atmosferą kas
met išmetama 65 mln. tonų 
CO dujų, 2 3 mln. t sieros 
junginių. 15 mln. t aliejinių 
substancijų ir suodžių, 12 
mln. to dulkių, 8 mln. t ait
rių azoto'junginių ir 2 mln. 
t kitokių dujų bei garų. 
Manoma, kad šie kiekiai 
dar padvigubės iki mūsų 
amžiaus pabaigos.

Biosferos užteršimas turi 
dar ir kitų pasekmių. Žmo
gus savo gyvybinę aplinką 
užteršia tokiomis substan
cijomis ir sukelia joje to
kius procesus, kurių dar 
niekada nebuvo patyrę mū
sų planetos gyvieji organiz
mai ir pats žmogus. Daug 
subtiliu balansų, biologinių 
santykių, susiform a v u s i ų 
per milijonų metų evoliuci-

ją, dabar pakeičiama ir su
ardoma per labai trumpą 
laiką. Daugelio mūsų veik
los efektų mes dar visai ne
suprantame.
Miestiečiai ir plaučių vėžys

Miestų žmonės dažniau 
serga plaučių vėžiu, negu 
kaimų. Gal būt, čia kaltas 
ne tik rūkymas, bet ir už
terštas miestų oras. Kai 
kuriose Europos vietose lie
tus turi daugiau rūgščių 
degant naftai. Rūgštus lie
tus trukdo augti Skandina
vijos miškams. Gal jis turi 
ir kitų neigiamų savybių, 
bet mes to dar nežinome. 
Pesticidų žymių dabar turi 
visi gyvuliai, žmogus ir net 
Antarktikos pingvinai. Kai 
kurie gyvūnai, ypač plėšrie
jipaukščiai, sukaupia savy- 
iė labai daug pesticidų. Dėl 
to jų kiaušiniai gali pasi
daryti bevaisiai.

JAV kasmet į rinką išlei
džiama 400 naujų chemika
lų rūšių. Jie išbandomi, ar 
nėra pavojingi ž mb g aus 
sveikatai. Bet panaudojus 
jie išmetami, todėl anksčiau 
ar vėliau patenka į vienokį 
ar kitokį biologinį procesą, 
apie kuriuos mes labai ma
žai arba nieko nežinome.

Žmonės įpratę! galvoti, 
kad mūsų planetos gyveni
mą veikia mūsų technologi
nės civilizacijos veiksniai: 
susisiekimo priemonės ir 
keliai, augantieji miestai, 
gilios kasyklos, intensyvus 
žemės ūkis, dūmų ir dujų 
debesys, didelės užtvankos 
ir elektros jėgainės. Bet 
mūsų gyvybė priklauso nuo 
daugelio mažų ir subtilių 
veiksnių, sudėtingų biologi
nių procesu, kurių net men
ki pasikeitimai kai kada ga
li būti katastrofiški.

■

Asbesto istorija
Pagalvokime apie baugp 

: nančią ir dar nepasibaigu- 
; šią asbesto istoriją. Daug 
į žmonių mirė nuo plaučių 
■ vėžio, kol 1920 m. nebuvo

nustatyta, kad šį vėžį suke
lia asbestozė — į plaučius 
patekusios asbesto dalelės 
ir dulkės. 1920 m. asbesto 
metinė produkcija buvo 30 
tūkst. t, šiandien jo paga
minama 4 mln. t. Asbesto 
yra visur. Jis naudojamas 
stogams dengti, jo yra izo
liacijose, plastikinėse plokš
tėse, dažuose, tinke, šeimi
ninkės lygįna skalbinius 
ant asbestu padengtų lygi
nimo lentų, ima karštus 
puodus iš orkaitės asbestu 
padengtomis pirštinėmis ir

KORTŲ LOŠĖJAI
Susibūrę lošėjai prie kortui stalo
Godžiai skaičiuoja akis:

Guli kaladėj
Tūzai, karaliai,

Neprailgsta lošėjams dūmuos naktis, 
Juos nervina iškritus kiekviena akis.

Krūvos sukrautos akusinių monetų
Keliauja iš rankų į rankas:

Ministrų kabinetą
Teks sudarinėti,

Kai muštas karalius iškels rankas, 
Perstums kitam monetų krūvas.

Nupieštos žvilga puošnios karūnos,
Skeptrai — aukštai iškelti,

Bet karalių rūmuos
\ baisus netikrumas,

It nameliai kortų, silpnai suremti,
Dings pikų, būgnų dinastijos užmaršty.

Karaliais lošia karaliai tikrieji
Su nematomom karūnom ant galvų, —

Kraują lieja
Mirtin pasmerktieji:

Lošiama likimu ištisų tautų
Prie monetom apkrautų lindynės stalų.

Demonstrantų minios su plakatais prieš karą
Piketuoja lošimo namus.

Pinigus stveria, 
Ir maišus žeria

Pasaulio iošėjų būrys neramus...
Demonstrantai piketuoja lošimo namus.

J. Šimonis -

Rumšiškėse, tarp žaliųjų 
pušynų ir mėlynųjų Kauno 
marių stovi paminklas po
etui Antanui Baranauskui: 
sėnosiose Rumšiškėse 1851- 
1853 metais dvimetėj rašti
ninkų mokykloje mokėsi bu
simasis poetas. Kiekvienas 
rumšiškietis žino e i 1 ė r a š - 
čio “Atsisveikinimas su 
Rumšiškėmis” eilutes:

“Likit sveikos, o Rumšiš
kės žalios..

Bėgo metai kaip Nemuno 
vandenys per Velnio slenks
čius, apdainuotus Adomo 
Mickevičiaus. Ir kone kiek
vieną pavasarį neramūs Ne
muno vandenys apsemdavo 
panemunės sodybas, o žmo
nės gyveno sena svajone — 
pažaboti tuos vandenis...

Tarytum sekdami poeto 
Antano Baranausko pėdo
mis, rumšiškiečiai atsisvei
kino su senuoju miesteliu 
į naująją vietą buvo perkel
ta beveik 400 namų, senoji 
bažnyčia ir varpinė. Išas
faltuotos gatvės, pastatyta 
vidurinė mokykla, paštas, 
kultūros namai. Ir nerasi 
nė vienos sodybos, kurioje 
nekvepėtų obelys ar vyš
nios.

Praeis metai kiti, ir šalia 
miestelio iškils Liaudies 
buities muziejus. 173 hek
tarų plote bus atkurta aukš
taičių, žemaičių, dzūkų, su
valkiečių architek t ū r o s ir 
buities evoliucija nuo XVIII 
a. iki XX a. vidurio.

Ir pats naujasis mieste
lis, šiemet švenčiantis pir
mąjį dešimtmėtį, bus lyg 
muziejaus eksponatas.

Stasys Abromavičius

S
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Ir švinas ore
Sniego pavyzdžiai, paim- 
netoli ašigalių, parodė, 

kad šiandien atmosferoje 
yra 10 kartų jaugiau švi
no, negu buvo prieš 200 me
tų. Losandželo miesto oro 
analizės rodo, kad čia vidu
tinė švino koncentracija 50 
kartų didesnė negu kaime, 
ir, gal būt, 5,000 kartų di
desnė, negu buvo priešin- 
dustriniais laikais.

Švinas yra labai veikian
tys nuodai, viduramžiais 
jie buvo vartojami žudyti 
žmones pamažu, nepastebi
mai. Kruopštūs tyrinėji
mai nustatė, kad šiuo metu 
žmonių organizme švino 
koncentracija nėra pavojin
ga. Tačiau medikai mano, 
kad toks pavojus gali atsi
rasti, i ' t *

Anglies deginimas
Pagaliau pavojų kelia ir 

iškasamojo kuro deginimas. 
Jau 100 metų, kai jo labai 
daug sukūrenama. Per tą 
laikotarpį paleista į atmos
ferą 360 milijardų tonų 
anglies dvideginio. Apskai
čiuota, kad vien reaktyviniai 
lėktuvai, nušilę i d ž i a n t y s 
New Yorko aerodromuose, 
per metus išmeta 36 mln. t 
anglies dvideginio. Šios du
jos virš Žemės sudaro va
dinamąjį “šiltnamio” efek
tą: Saulės šiluma yra. įlei
džiama į mūsų atmosferą, 
bet nepraleidžiama atgal į ji taip išsilaikė, ji atsakė, 
erdvę. ,

Antra vertus, pompuojant 
į atmosferą visokias dulkes 
ir dujas, Saulės spinduliai 
negali pasiekti žemės, nes 
dulkių danga juos atspindi 
atgal j erdvę. Taip išnyks
ta anglies dvideginio “šil- 
dantis’’ efektas. Panaudo
dami mūsų atmosferą kaip 
rezervatą dulkėms, mes, ga
limas daiktas, atšaldysim 
mūsų Žemę ir padidinsim 
jos sniego ir ledo dangą.

Galima tikėtis baisių t 
katastrofų I

• ( Ę

Taigi žmogaus neišmanė
liško “žaidimo” su mūsų 
planeta pasekmių gali būti 
įvairių. Ir jeigu nebus su
stabdyti kai kurie įsikiši
mai į mūsų biosferą ir ne
bus pradėta su ja elgtis ra
cionaliai, tai ateinančiais 
šimtmečiais gali įvykti di
delių ir nepataisomų biolo
ginių katastrofų. Reikia 
daugiau mokslinių tyrinėji
mų, daugiau švietimo, griež
tesnės gamtos apsaugos.

Prasidėjus technologijos 
amžiui, .išaugus technologi
nei visuomenei, mūsų pla
neta pradėta brutaliai ir 
žiauriai eksploatuoti. Įvai
rūs technikos išradimai, jė

ti

li( Patarimas
Policijos komisariate su

skamba telefonas. Moteriš
kas balsas sako:

— Mano vyras išėjo va
kar nupirkti stiklainį špina
tų ir iki šiol dar negrįžo. 
Ką turiu daryti?

— Pabandyk, ponia, ati
daryti skardinę žalių žirne
lių.

Filadelfijos gyventoja Do
ro tė j a Laruso sutiko savo 
šimtąsias gimimo metines, 
būdama geros sveikatos ir 
nuotaikos. Į klausimą, kaip

kad turi būti dėkinga kur
tumui : Nuo 28 metų negir
džiu jokio triukšmo ir to, 
ką man sako žmonės.”

. <

gainės, atomo skaldymas, 
garso barjerų pralaužimas, 
negailestinga konkurencija, 
pelno vaikymasis,—visa tai 
sukūrė valdymo ir užkaria
vimo etiką. Žmogus, dar vi
duramžiais buvęs gamtos 
vergas, tapo gamtos nuga
lėtoju, pasaulio valdovu. 
Gal būt, tai buvo reikalin
ga, nes kitaip mes nebūtu
me išsiveržę iš viduramžių 
tamsos.

Kapitalistiniame pasauly
je, kur privataus kapitalo 
interesai dažnai susiduria 
su visuomenės interesais ir 
avlstybiniu planavimu, sis
temingą gamtos apsaugą 
vykdyti labai sunku. Visiš
kai pagrįstai mokslininkai 
reikalauja planingai ir at
sargiai panaudoti biosferą. 
Laikas žmogui suprasti, kad 
jo technologinės potencijos 
moralinė pareiga yra sau
goti savo planetą. Rūpini
masis Žemės gyvybe yra rū
pinimasis mūsų pačių gyvy
be.

Iš straipsnio 
‘‘Žmonės teršia savo planetą
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Haverhill, Mass
Liepos 16 d. mirė Augus- : 

tas S. Kazlauskas, 73 metų, 
gyvenęs 74 North Main St. :

Buvo vedęs Mary Lanke- , 
lytę, su kurią laimingai ir 
linksmai išgyveno 39 metus. 
Čia išgyveno 55 metus. Ki
lęs iš Lietuvos kaimo Nau- 
jėnų, Vilniaus apylinkės.

Liūdesy liko žmona Mary, 
brolis Jonas čia, pusbrolis ir 
pusseserė Lietuvoje, daug 

' giminių, draugų ir draugių.
Abu su žmona dirbo ava

lynės dirbtuvėse, susitaupė 
pinigų ir nusipirko Rest 
Home, 17 Park St., ir išlaikė 
12 m. Po to pasistatė gra
žius namus 74 North Main 
St. ir jau 6 metai kai Rest 
Home pardavė ir manė lai
mingai gyventi. Bet žiau
rioji mirtis nulėmė kitaip. 
Birželio 24 d. ištiko stroke, 
o liepos 16 d. mirė.

Žmona Mary jau buvo 
pasiręngusi liepos mėnesį 
važiuoti Tarybų Lietuvon, 
bet vyro mirtis kelionę su
laikė — ji tapo atidėta to
lesniam laikui.

Augustas prigulėjo prie 
LLD ir LDS kuopų ir prie 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Klubo ir visur darbavosi. 
Klube buvo finansų sekre
toriumi ir prezidentu per 
daugelį metų. Prenumera
vo laikraščius “Laisvę,” 
“Vilnį,” “Liaudies Balsą,” 
“Gimtąjį Kraštą” ir kitus. 
Augustas buvo daug prisi
dėjęs su darbu, auka ir ma
šina nuvešdavo žmones į pa
rengimus. Rėmė darbinin
kišką judėjimą, kiek galėjo. 
Dabar žmona Mary jau iš
mokus vairuoti mašiną ir ji 
dirba tą patį darbą, kurį at
likdavo Augustas — vežio
ja žmones į parengimus.

Buvo pašarvotas Edward 
Rosinski šermeninėje, o lai
dotuvių apeigas atliko ger
biamas Charles Volungus iš 
Lawrencaus. Laidotuvės^at- 
sibuvo liepos 19 d.

Lankytojų šerme n i n ė j e 
buvo daug — iš Bostono 
ir apylinkės, iš Montel
lo, Norwoodo, Lawrencaus 
ir vietinių. Buvo gražių gė
lių ir aukų per visas šermenų 
dienas. O laidotuvių dieną 
žmonių buvo pilna šermeni
nė. Stasys Rainardas iš 
Dorchesterio pasakė atsi
sveikinimo kalbą, o po to 
laidotuvių direktorius Vo
lungus visiems padėkojo už 
atsilankymą ir pakvietė vi
sus į Gedimino Klubą, kur 
buvo visi — virš 200 — ge
rai pavaišinti valgiais ir 
gėrimais.

Augustą palydėjo grabne- 
šiai į kremą t o r i j ą, Salem, 
Mass.

Grabnešiais buvo Paul 
Maksvitis, Joseph Sabaitis, 
Joseph Zailski, Anthony 
Navickas, Stephen Gaina ir 
Charles Morkūnas — Gedi
mino Klubo nariai.

Augustas sukremuotas, o 
jo palaikai bus nuvežti Ta
rybų Lietuvon ir palaidoti 
šalia motinos kapo Daržel- 
ninkų kapinėsęc*^

Žmona Mary ir brolis Jo
nas dėkoja visiems už at
silankymą, už gėles ir au
kas, o labiausiai Stasiui 
Rainardui už gražią kalbą, 
laidotuvių direktoriui Vo- 
lungui už gerą patarnavimą 
ir grabnešiams.„

Aukos paskirtos geriems 
tikslams: širdies ligų fon
dui $12, vėžio ligų fondui 
$15, “Laisvei” $25, “Vilniai” 
$25, “Liaudies Balsui” $25 
ir Urugvajaus “Darbui” 
$20. ’ • •
• Dar kartą taria labai ačiū 
Visiems už viską žmona Ma-

ry ir brolis Jonas.
Augustui ramybė, o liku

siems artimiesiems užuo-

Darbininkė

Providence, R. I.
Akys yra viena svar

biausių kūno dalių. Žmogus 
be šviesos — kaip diena be 
saulės. Amžina tamsybė. 
Nelaimingi tie, kuriems 
akys užtemsta. Vieni taip 
apsigimę, kitiems iš kokios 
nelaimės, o kitus pasigau
na senesnis amžius.

Aš esu vienas iš senes
nio amžiaus. Nesu akių gy
dytojas ir apie akis nieko 
nežinau. Žinau tik tiek, 
kiek man akių specialistas 
aiškino, nes aš esu dalinai 
tos ligos pagautas.

Čia noriu pasidalinti su 
skaitytojais, ką man akių 
specialistas aiškino, Ratina 
Associate ligoninėje akių 
specialistas aiškino, kad 
akys susideda iš dau
gelio dalių, mažyčių nerve- 
lių ir kraujo gyslelių, ku
rie jungiasi į vieną šaką ir 
sudaro šviesos veidrodį. Dėl 
tikrai nežinomų priežasčių 
neryeliai sugenda ir krau
jagyslės pradeda trūkinėti, 
akių šviesa užgęsta ir to 
veidrodžio spinduliai neten
ka jėgos atspindžiui. Ir jo
ki o s medikalės pagal bos 
tam nėra.

Gavau kvietimą iš R. I. 
Association for the Blind 
dalyvauti aklųjų piknike 
liepos 10. d. Chapmist Hill 
Inn. Vieta graži, erdvinga. 
Norėjau nedalyvauti, bet 
atėjus social worker mane 
perkalbėjo, prižadėjau bū
ti. Mano žmona nuvežė ma
ne į tą pikniką.

Kiekvienas neregys ar 
dar kiek matantis turėjo 
palydovą. Susirinko aklųjų 
apie porą šimtų, o gal ir 
daugiau, tiek ir palydovų, 
ir visi 
ši n t i. 
giams 
tai ir 
raią..

Man, kaip pirmą kartą 
atsilankius į tokį susirinki
mą, pasidarė kažodėlnejau
ku, lyg replėm suspaudė 
krūtinę ir ašaros nuriedė
jo per veidą. Pagalvojau, 
pasirodo, kad dar aš esu 
laimingesnis už kitus, dar 
kiek šviesos matau, negu 
tie, kurie visai nieko nema
to, gyvena tamsybėje. Ma
čiau aklus, senesnius, jau
nus vaikus. Sunkus, jau
dinantis reginys.

Kuomet ligos prispaudžia 
žmogų, nežiūrint kurią kū
no dalį, viskas negerai. Bet 
kuomet netenka žmogus re
gėjimo, gyvenimas lieka be 
vilties.

Chicago, 111.
Sūnus išsivežė Leoną Joniką

Liepos 18 d. “Vilnies” re
daktoriaus Leono Joniko 
sūnus nespėjo pasiekti Či
kagą laiku, kad dalyvavus 
S. J. Jokubkos išleistuvių 
bankete. Jei nebūtų pasivė
lavęs, būtų bankete dalyva
vęs. Labai apgailestavo, kad 
taip įvyko, nes būtų jam bu
vus labai malonu pasimaty
ti su senais draugais, ypač 
iš LKM Choro.

Atvyko jis tik apie 11-tą 
valandą, tad ir namuose 
mažai laiko turėjo pabuvo
ti, nes ant rytojaus septin
tą valandą turėjo pradėti 
kelionę atgal. Sulig atvažia
vimo tikslu, jis išsivežė ser
gantį tėvą į Niujorką. Ga
vęs dviejų savaičių atosto
gas, jis kartu su žmona, sū
num ir dukra ir tėvu praleis 
jas “ant marių kranto,” 
Montauk, Long Island, Prie 
Lake Montauk.

Tikimasi, kad atostogos 
su sūnum ir jo šeima pa
dės Leonui Jonikui greičiau 
sutvirtėti. Apart to, kad 
visa aplinka turės veikti ge
rai sveikatos atžvilgiu, jis 
gaus daugiau reikiamos 
priežiūros, negu gavo na
muose būdamas. Po dviejų 
savaičių atostogų, dar pa
buvos pas sūnų, Kingston 
miestelyje.

Dabartinis Leono Joniko 
adresas:

Bridgeford Cottage Colony 
East Lake Drive 
Montauk Point

buvo puikiai pavai- 
Visiems nere- 

buvo išdalinti bilie- 
apdovanoti suveny-

Philadelphia, Pa.
Jau buvo rašyta, kad drg. 

Anna Zalneraitienė - Zalner 
yra gydoma University of 
Penna Graduate Hospital, 
19 ir Lombard St. Buvo jau 
kiek pagerėjus ir bandė 
vaikščioti, kad jau dešinio
ji koja po operacijos buvo 
pagerėjusi, bet dabar ir vėl 
pradėjo skaudėti. Tai da
bar turės kiek pabūti ligo
ninėje, kol vėl skausmus pa
gydys.

Draugė Kazį a u s k i e n ė, 
Kazlausko žmona, buvo 
rimtai susirgusi ir nuvežta 
į ligoninę. Po keleto dienų 
kiek pagerėjus jau grįžo į 
namus, 735 Bucknell Street. 
Dabar yra vyro priežiūroje.

Linkiu ligonėms laimingai 
ligas nugdlėti ir būti svei
koms.

P. Walantiene

Bronius S.

Chester. Pa.
Vytauto Gižausko dukra 

ir anūkai prieš porą savai
čių buvo surengę vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakties 
minėjimą. Palinkėjo dar 
daug metų gyventi.

Bet liepos 19 d. V. Gi- 
žauskas gavo ant smegenų 
kraujaplūdį ir neatgavęs 
sąmonės mirė liepos 20 d.

Jis buvo Chesterio Klubo 
ir LDS 81 kp. narys. Buvo 
rimtas žmogus. Šioje šalyje 
išgyveno daugiau kaip 56 
metus. Priklausė darbinin
kiškose orga nizacijose, 
skaitė “Laisvę” ir paremda
vo pagal išgalę.

Mirė J. Kačinsko 
mokytojas

Iš Čekoslovakijos atėjo 
liūdna žinia, kad Červeni 
Dvorcuose, Šumavoje, eida
mas 87-uosius metus, mirė 
garsus čekų kompozitorius 
ir pedagogas Jaroslavas 
Kržička.

Jo kūrybinis kelias tęsėsi 
keletą dešimtmečių. Daug 
metų J. Kržička paskyrė 
pedagoginiam darbui Pra
hos konservatorijoje.

Tarp daugelio jo mokinių 
buvo ir lietuvių kompozito
rius Jeronimas Kačinskas, 
1929-1931 m. pas J. Kržičką 
studijavęs kompozicijos te
oriją. V. J.

žmona, dukra, žen-

tas, 3 anūkai ir vienas pro
anūkis, Tarybų Lietuvoje 
sesuo, daug giminių ir 
draugų.

Mielas Vytautas ilsisi ra
miai šios šalies žemelėje.

A. Lipčius

GERŲJŲ ATSIMINIMŲ ŠALIS

Vai, kai sukaks 100 metų...
Marcelino šikšnio-šiaulėniškio 95-osioms mėtinėms

Yra tokie namai Vilniuje, < 
Kęstučio gatvėje, alyvų už- , 
gožti, obelų apsupti, kur 
prie įėjimo budi sidabrinė 
eglė, kur paukščiai patikliai 
čirena šimtabalses savo 
giesmeles. Ten gyvena mū
sų Direktorius, atsispyręs 
naikinančiai laiko tėkmei, 
liesas, su standžia apykak
le, su dryžuota eilute, kaip 
anuomet, kai mes buvome 
maži.

Šiemet mums didelė šven
tė — gegužės antrąją Di
rektoriui sukako 95-eri. Ir 
ne tik mums, buvusiems jo 
mokiniams. Juk Marcelinas 
Šikšnys — Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikė
jas, vyriausias TSRS Rašy
tojų sąjungos narys, įžymus 
pedagogas, 8 matematikos 
vadovėlių autorius, savo 
veiklos šaknis suleidęs į ke
lias mūsų tautos gyvenimo 
epochas — nuo vargo mo
kyklos, nuo “Varpo” ir “Ū- 
kininko” iki socialistinės 
Lietuvos.

—Tik nekelkit man jubi
liejaus, negirkit manęs, ne
darykit man nemalonumo. 
Kas čia per sukaktis — 95- 
ri! Va, kai sukaks šimtas...

Apie savo jaunystę
—Gerai, mielas Direkto

riau, palūkėsime šimto. Už
tat dabar prašom papasa
koti apie savo jaunystę, — 
įkyriai deramės prie kavos 
puoduko. ....;

— Kad mano atmintis jau 
prasta.

Bet tai neteisybė. Veikli 
dvasia, plątus. interesų ra
tas, protas,'be paliovos ma
tematikos mankšti namas, 
liko senatvės neįveikti.

— Buvauar aš kadaise ar
tistas, prisimena Direkto
rius. — Iš bėdos. Tai atsi
tiko Rygoje. Gyvenau ten 
1898-1915 metais ir mokyto
javau realinėje miesto mo
kykloje. Rygos Politechni
kos studentai paprašė ma
ne parašyti jiems scenos 
veikalą. Vaidinimo pajamos 
turėjo eiti neturtingųjų 
studentų labui. Nieko ne
laukęs, ėmiau ir parašiau 
“Meilę suardyti — nuodėmę 
pagimdyti.”

Supyko už pabučiavimą
Gavome Petrapilio cenz6- 

ros leidimą ir pradėjome re
petuoti, deja, Rygoje nera
dome lietuvaitės artistės 
pagrindiniam moters vaid
meniui. Prisiminėme, kad 
Šiauliuose gyvena Stasė 
Jakševičiūtę, turtingo mies
tiečio duktė, dalyvaujanti 
rusų spektakliuose. Nuva
žiavom, pakvietėm. Ji at
vyko, net su savo’ kostiu
mais, bet po repeticijos pa
reiškė premjeroje nevaidin
sianti, kam Jakavičius, jos 
partneris, ją iš tikrųjų sce
noje pabučiavęs. Meldėme 
ją, įkalbinėjome — viskas 
perniek. Galiausiai sutiko 
vaidinti, tačiau ne su Jaka- 
vičium, o su manim.

“Kad aš nemoku vaidin
ti!” sušukau išsigandęs.

“Autorius turi mokėti,”— 
spyrėsi ji.

“Aš nemoku teksto atmin
tinai.”

“Autorius privalo mokėti 
savo tėkštą.”

> Bandžiau visaip suktis,
• bet kur dėsies — afišos jau 

išklijuotos^ Užsivilkau Ja-
• kavičiaus drabužius — jis 

buvo kresnas ir storas, o aš 
išstypęs ir lieknas

clžiau pakankamai juokin
gai.

Šiaip taip suvaidinau, net 
pasisekimą pelnėm (anuo
met žiūrovai nebuvo išran
kūs). Vėliau paaiškėjo mū
sų “primadonos” elgesio 
priežastys—pasirodo, Jaka- 
vičius — smulkus geležinke
lio tarnautojas, buvęs jai 
per prastas, o aš — šiaip ar 
taip mokytojas su padėtim 
ir dar tada kavalierius.

Tuo ir baigėsi nesėkmin
gas mano scenos debiutas.

Bet nesibaigė tamstos kaip 
dramaturgo sėkmė. “Pilėnų 
kunigaikštis,” parašytas 
1905 m. Rygoje, buvo pats 
įspūdingiausias mūsų vai
kystės spektaklis — jis ir 
ašaras spaudė, ir širdis kė
lė. Salė verkė kaip lietus 
lijo, kai Margis, bučiuoda
mas mylimą savo Laimutę, 
ją nudurdavo, o paskui pats 
nusižudydavo, palikęs kry
žiuočiams degančią pilį, gy
nėjų lavonų krūvas ir savo 
prakeiksmą. Kuri iš mūsų 
nesvajojo bent vaidilutę su
vaidinti, su palaidais plau
kais, rūtų vainikėliu, bal
tais drabužiais...

— O iš Voronežo laiko-

išro-

tamstai įstrigo?
Pažintis su . Jablonskiu
— Tur būt, Jono Jablons

kio, įžymaus mūsų kalbinin
ko asmuo. Pirmąkart su 
juo susidūriau dar-^tuden- 
tas būdamas, 1900 metais, 
kai, parvažiavęs atostogų 
namo, lankiau jį Graužikuo
se ir radau betriūsiantį su 
dviem studentais — Avižo- 
niu ir Šlapeliu — prie “Lie
tuviškos kalbos gramatikos’’ 
rankraščio. Paskui buvau 
liudininkas, kaip ši grama
tika nelegaliai iškeliavo į 
Tilžę — juk buvo spaudos 
draudimo metas.

Vėliai! likimas mus suve
dė Vordneže, 1915 m., kur 
atsidūrėme kaip karo pabė
gėliai ir dirbome vienoje 
mokykloje. Jablonskis ten 
dėstė lotynų kalbą, o jaunas 
Balčikonis, be lotynų kal
bos, buvo ir lietuvių kalbos 
mokytojas.

Jablonskis iš pradžių at
eidavo į gimnaziją pasi- 
ramsty damas lazdele, po 
kiek laiko mokiniai jau at
veždavo jį vežimėliu — jo 
kojos buvo paraližuotos.

Kaip mokytojas jis buvo 
griežtas ir reiklus, mokiniai 
jo bijodavo, bet ir gerbda
vo jį kaip teisingą žmogų, 
nepakantų skriaudai. Ypač 
išliko man atmintyje jo ko
va su pralotu Olšausku ir 
su gimnazijos direktorium 
Slasčevskiu, rusu iš Vilka
viškio, kuris Olšauską rė
mė ir protegavo. Mat, pra
lotas,"’ vėliau liūdnai pagar
sėjęs, jau tada buvo linkęs 
prie gražiosios lyties — už
taisė jis tiekėją lietuvių ben- 
drabučiams tokią ponią 
Lebkoską — ir pati ji buvo 
daili, ir dukterį gražią tu
rėjo.

Ir pasigviešė ponia Leb- 
kovska pasipelnyti ant mo
kinių kailio — jos tiekiami 
produktai buvo supuvę, ba
tai su popieriniais pa
dais. drabužiai kandžių su
kapoti. Kiek skundėsi mo
kiniai—nieko nepadėjo: 01- 

, šauskas buvo vadinamojo 
Tatjanos komiteto karo pa- 

• bėgėliams šelpti Voronežo 
skyriaus pirmininkas, o už 
jo pečių stovėjo direktorius 
Slaščevskis. 1

Įtūžęs kalbininkas
Ir įtūžo Jablonskis, dau

žė kumščiu stalą per peda
gogų tarybos posėdį, reika
laudamas pašalinti Olšaus
ką, išklodamas Slaščevskiui 
jo pataikūnišką elgesį, gra
sindamas skųstis Vilniaus 
mokyklų apygardai (Voro
nežo mokyklos šiai apygar
dai priklausė).

“Ką ten tie bukagalviai 
išmano,” atkirto Slaščevs
kis, o Z. Žemaitis, busimasis 
Vilniaus universiteto profe
sorius, uoliai jo žodžius už
protokolavo. Tas pražudė 
Slaščevskį. Jis bandė sa
vo žodžius atšaukti, bet 
Jablonskis vėl piestu stojo, 
ir Slaščevskis buvo privers
tas pasitraukti iš savo pos
to (jo vieton buvo paskirtas 
Pranas Mašiotas).

Ponia Lebkovska turėjo 
likviduoti savo spekulian
tišką krautuvėlę, o jos glo
bėjas Olšauskas išskrido iš 
komiteto, nes ant jo sąži
nės buvo ir kitų juodų dar
belių.

Klausiate, ar daug tada 
buvo lietuvių jaunimo Vo
roneže? O taip, koks tūks
tantis. Iš jų išaugo stam
bių kultūros, politikos ir vi
suomenės veikėjų. Bet apie 
tap yra rašę ir, manau, dar 
rašys kiti.

Įspūdžiai Vilniuje
— Artėjame prie Vilniaus. 

Kaip atrodė tamstai Vilnius 
iš pirmo žvilgsnio?

— Labai nekaip. Grįžęs 
į Lietuvą 1918 m. vasarą, 
Vilniuje radau didelį vargą: 
žmonės, karo nukamuoti, 
bado prispausti, slankiojo 
kaip šešėliai, mieste siau
tė dėmėtoji šiltinė. Gavęs 
krautuvėje duonos kepalą iš 
piuvenų ir dar iš dievaižin 
ko, paklausiau gatvėje vo
kiečių karininką,, ar ir jų 
kareiviai tokią duoną valgo, 
“Wir sind keine Schweine,” 
atšovė jis. Mat, vokiečiai 
tada plėšikaudavę mūsų 
kaimuose ir visas gėrybes 
siųsdavo vagonais į fater- 
landą, o miestiečiai tinda
vo iš bado.

Stojau dirbti matetnati- 
kos mokytoju į “Ryto” 
draugijos išlaikomą lietuvių 
gimnaziją, kuri neturėjo 
nei savo patalpų, nei valsty
binių teisių — jos abituri
entai negalėjo stoti į aukš
tąsias Lenkijos mokyklas. 
Aš nepasakosiu, kaip mes 
buvome išmesti į gatvę 
su visais rakandais iš da
bartinių Konservą t o r i j o s 
patalpų, kaip mus priglau
dė žydai realinėje savo mo
kykloje, Arklių gatvėje, ir 
leido dirbti popietinėje pa
mainoje, kol susiradome pa
stogę privačiuose namuose 
anuomet Pilypo, dabar šer
mukšnių gatvėje.

Gimnazijos direktorius
— Kada gimnazija tapo 

pavadinta Vytauto Didžiojo 
vardu? Nuo kada Jūs—šios 
gimnazijos direktorius?

— Vardą pakeisti mums 
įsakė generolo Želigovskio 
Įkurtos butaforinės “Vidu- 
riniosios Lietuvos” valdžia. 
Anksčiau mūsų mokykla 
vadinosi Pirmoji Vilniaus 
vyrų gimnazija, o nuo 1921 
metų rugpiūčio mėnesio — 
jums žinomu vardu. O di
rektorium buvau išrinktas 
19*22 metais. Mūsų gimnazL 
jos padėtis dažnai keisdavo
si ryšium su aukštąja Lie
tuvos - Lenkijos valstybių 
politika, o mūsų dienos bu
vo margos ■ ir įdomios: pilnos 
įtempto darbo, • džiąugsmo 

i ir sielvarto — kaip visur, 
kaip visada.

Esu jau minėjęs, kad mu
sų abiturientai kurį laiką 
neturėjo teisės stoti į auk?|| 
tąsias Lenkijos mokyklas. 
Vilniaus kraštui grėsė pa
vojus likti be savo inteli
gentų. 1925 m. Švietimo Mi
nisterija Varšuvoje sutiko . 
paskirti mūsų gimnazijai 
Valstybinę egzaminų komi
siją, kuri suteikė pirmie
siems 9 mūsų abiturien
tams pilnateisius brandos 
atestatus. Nuo to laiko 
ėmė gausėti mūsų studentų 
skaičius Stepono Batoro 
universitete Vilniuje.

Užguitam, panie k i n t a m 
Vilniaus krašto valstiečiui 
mūsų gimnazija buvo vie
nintelis kelias išeiti į šviesos, 
mokslo, specialįzacijos pa
saulį. Žmonės ją laikė vi- 
sagalinčia. Vienas valstietis 
man rašė: “Prašom priim
ti mano sūnelį Joną į gim
naziją ir padaryti iš jo did
vyrį.” Tas didvyris 
met buvo sprindžio didumo, 
o dabar jau daktaras—kuo 
jis ne didvyris?

Dabar visur rasite gerų 
mokytojų, profesorių, dak
tarų, žurnalistų, agronomų, 
artistų, poetų — ir aš di- 
džiuodamasis galiu apie 
juos tarti — tai dori žmo
nės, tai mūsų gimnazijos 
mokiniai.

O kiek gerų motinų da
vė Vytauto Didžiojo gim
nazija — dabar jau daugu
ma jų—močiutės; kada jos 
suspėjo močiutėmis virsti? 
Dar, rodos, dunda gimnazi- 

į jos laiptai nuo padūkusio jų 
lakstymo, dar nenudžiūvo 

; rašalas nuo paskutinio dve- 
( jeto, kurį aš joms įvėliau

somąjj...
Tegu būna ramus ir 

laimingas
Kava jau ataušo, pavargo 

mūsų Direktorius. Tad ty
liai užverkime medinius var
telius. Tegul jų neperžengia 
negailestinga laiko tėkmė. 
Tegul jaučiasi ramus ir 
laimingas mūsų Direkto
rius, priauginęs žmonių ir 
obelų, apsuptas gerų mūsų 
vaikystės atsiminimų. Te
gul jis vėl pasijunta tarp 
jaunų savo bičiulių ir ben
draamžių, su kuriais kadai
se žengė mokslo ir darbo 
keliu. Tegul čiulba paukš
čiai ant jo medžių ir ne
trūksta širdingi jo ryšiai su 
savo žmonėmis, su savo 
miestu, su savo tėvyne,^ku
riai atidavė matematiko 
protą, kūrėjo širdį, peda
gogo talentą, piliečio akty
vumą. Iki laimingo susiti
kimo 100-ųjų metinių jubi-

Aldona Liobyte

Koncertai Čiurlioniu 
namelyje

Iš M. K. Čiurlionio name
lio D r u s k i n i n k u o s e vėl 
sklinda, kaip ir kompozito- 
ri a u s gyvenimo metais, 
fortepijono muzika. Šie
met koncertinę vasarą 
pradėjo Antrojo tarpres
publikinio M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurso laureatė 
Aleksandra Juozapai tienė.

Sekančiuose koncertuose 
dalyvaus Raimundas Kont
rimas, Estera 'Eilinaitė, Al
dona Radvilaitė, prof. Ba
lys Dvarionas. Šalia M. K. 
Čiurlionio fortepiono muzi
kos, skamba L. V. Bethove
no, F. Šuberto, R. Šumano, 
J; Haydno, V. Bacevičiaus, 
J. Karoso ir kitų kompozi
torių kūriniai. v tį

Perskaitę “Laisvę” paduo* 
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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AŠTUNTADALIS UNCIJOS HEROINO

< Narkotikai, jų vartotojai 
ir baisios pasekmes

Vienas Anglijos laikraš
tis išspausdino nuotrauką iš 
Londono narkotikų lindy
nės. Ant kilimo keisčiau
siom pozom suvirtę žmonės, 
daugiausia jaunimas. Gal
vos atloštos, akys tarsi 
stiklinės. Jie abejingi vie
nas kitam ir viskam pasau
lyje. Jiems egzistuoja tik 
narkotikų sukeltos haliuci
nacijos. Ir kai atsipeikės, 
jiems rūpės ne darbas, ne 
mokslas, ne sveiki pasilinks
minimai. Jie vėl ieškos nuo
do, pasiryžę dėl jo bet ko 
kiam nusikaltimui.

“Piktnaudžiavimas nar
kotikais, kaip sprogimas, 
apėmė visą šalį. Tai tikra 
į£tastrofa/” — rašo Švedi
jos laikraštis “Aftonbla
det.” Oficialiai pripažįsta
ma, kad Švedijoje — 5,000 
narkomanų. Daugiausia — 
jauni žmonės, net mokiniai. 
Pernai dešimtys jų mirė 
nuo apsinuodijimo.

Tik Anglija, tik Švedija? 
Ne, narkomanijos banga už
plūdo visą Vakarų pasaulį. 
Elvinas Bosku knygoje, iš
leistoje pernai New Yorke, 
rašo: “Niekas nežino, kiek 
Jungtinėse Valstijose nar
komanų, naudojančių hero
iną. Jų gali būti 60,000, 
kaip spėja policija. Kai ku
rie specialistai mano — dvi
gubai daugiau. Daugelis 
įtaria, kad ir šį skaičių rei
kia padvigubinti.”
I Sudaromos specialios vals
tybinės komisijos, kurios na
grinėja įvairius šio klausi
mo aspektus, skaičiuoja au- 
k$fc, o tuo metu... į

Bilijoninis biznis
Tuo pat metu plaukia mi

lijonai į kišenes tų apsukrių 
vertelgų, kurie savo bizniu 
pasirinko narkotikų preky
bą. Viešos prekybos nėra. 
Ji pogrindinė. Tačiau jos 
mastai...

Cituojame kitą žurnalis
tą, Giunterį Prodlį. Gangs
terių sindikatų pelnas iš 
narkotikų, azartinių lošimų 
ir prostitucijos siekia 50 bi
lijonų dolerių ir viršija mil
žiniškų automobilių koncer
nų pelnus bei visų New Yor- 
ko biržoje parduodamų ak- 
d^ų vertę! Juk už vieną ki
logramą heroino mokama 
10-15 tūkstančių dolerių.

Aišku, iš kokių pinigų 
kontrabandininkai susikūrė 
ištisą slaptą imperiją su 
tūkstančiais agentų ir ry
šininkų, Augalai, iš kurių

gaunami narkotikai, augi
nami šilto klimato šalyse. 
Opiumo aguonų pasėlių ran
dama Birmoje ir Tailende, 
Turkijoje ir Nigerijoje. Iš 
čia žaliava, nepaisant visų 
draudimų, keliauja į Vaka
rų Europą ir Šiaurės Ame
riką.

Opiumo kelias
Pasekime opiumo kelią iš 

Turkijos. Per sieną — į Si
riją. Čia opiumas perdir
bamas į morfijų. Tada — į 
Libaną, į laivą, ir krovinys 
patenka į Marselį. Čia pran
cūzų chemikai — “geriausi 
pasaulio pogrindiniai che
mikai” — paverčia jį hero
inu. Tolimesnis maršrutas: 
Paryžius, Havras, Montrea- 
lis, New Yorkas. Darni sis
tema, visiška konspiracija, 
tūkstančiai papirktų žmo
nių. Kartais net į laivą su- 
samdoma speciali įgula.

kova prieš tą piktybę
Kovai su šia prekyba yra 

steigiamos įvairios įstaigos. 
Pavyzdžiui, Washing t o ne 
yra “kovos su narkotikais 
biuras.” Bet į tinklus dau
giausia pakliūva “smulkios 
žuvelės.” Kaipgi paklius 
stambiosios, jei jos vien po
licijai papirkti kasmet ski
ria $4,500,000,000 — dau
giau, nei visų JAV polici
ninkų alga!

Įstatymai irgi ne perdaug 
griežti — narkomano nega
lima suimti, jeigu jis su ša-; 
vimi nesineša narkotikų. O 
Anglijoje speciali komisija 
net savotiškai reabilitavo 
narkomaniją. Švedijos val
džia mano įgąsdinti jauni
mą plakatais - nekrologais: 
štai tas ir tas tada ir tada 
mirė nuo narkotikų...

Baisios Pasekmes
Medicina jau seniai žino 

sunkias hašišo, kanabio, 
opiumo ir kitų narkotikų 
vartojimo pasekmes. Prasi
deda asmenybės irimas, 
žmogus degraduoja, atsiski
ria nuo visuomenės, pasi
neria į iliuzijų pasaulį. Ypač 
gilius psichinius sutrikimus 
sukelia preparatas LSD, 
kurį 1951 metais šveicarų 
mokslininkas Hofmanas at
rado skalsėse.

Medicininės narkomanijos 
pasekmes gan gerai ištyrė 
ir aprašė mūsų jau minėto- 
tos komisijos. Kur kas ma
žiau kalbama apie sociali
nes jos pasekmes, o dar ma
žiau — apie socialines prie-

žastis. Jų išvadose — už
burtas paradoksų ratas. 
Narkotikų prekyba plečia
si, plečiantis vartojimui. 
Antra vertus, vartojimas 
didėja, didėjant prekybai. 
Žmogus, įjungtas į narko
tikus todėl, kad smunka. O 
smunka todėl, kad įjunko į 
narkotikus •..

Žinoma, visuomenės at
matomis tampa ne geriau
sioji jaunimo dalis. Pasi
duoda silpni. Aštuntadalis 
uncijos heroino nugramzdi
na jaunuolį į iliuzijas, ir jis 
jau neprisimena socialinės 
neteisybės ir Vietnamo kan
čių. Ar ne todėl valdžia į 
jo pražūtingą aistrą žiūri 
pro pirštus? Stipresni stoja 
į kovą prieš tą visuomenę, 
kurios atmatomis bevelija 
anie tapti.

V. Motiejūnas

mylima, Irena — ramybe, 
Elena — tyluma, oras be 
vėjo; romėniški: Feliksas— 
laimingas, Donatas — dova
notas, Kristina — krikščio
nė; germaniiškos kilmės: 
Liudvikas — didelis, kariau
ninkas, Karolis — stiprus ir

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Si

KITCHEN HELP 
For Nursing Home.

Some experience
Call LA 5-1500.

(54-56)

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

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

(48-57)

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

(48-57)

Kazimieras Komikai lis
Mirė liepos 30 d., 1956 m.

Jau trylika metų kai mirė mano mylimas vyras. 
Bet jis mano širdyje, ir mintyse visada! Jo nie
kad nepamiršiu. Ilsėkis ramiai! Liūdi jo —

Marcelė Romikaitienė, žmona 
' Reading, Pa.

Žmonių vardai
...Bolivijoje Sirijono in

dėnai vadinasi žvėrių var
dais. Atsiradus naujagi
miui, tėvas vyksta medžiok
lėn ir tol negrįžta, kol ne
nudobia žvėries. Jis sten
giasi sumedžioti kuo galin
gesnį, sakysim, jaguarą, ar 
tapyrą: juk sumedžioto 
žvėries vardą gaus naujagi
mis.

Žvėrių vardus naudoja ir 
Šiaurės Amerikos indėnai. 
Be to, čia buvo paprotys 
keturis kartus suteikti var
dą. Pirmąjį gaudavo nau
jagimis, antrą — subrendęs 
jaunuolis, o kai išryškėda
vo žmogaus charakteris, 
duodavo jam dar du vardus, 
nusakančius, būdingiąųs i as; 
savybes.

Tačiau nesistebėkime 
Amerikos indėnais. Pana
šiai kilę ir daugelio mūsų 
vardai. Germanų vardai 
Adalf voltas, — dabartinis 
Adolfas—reiškia dailus vai
kas, Rudolfas — rudas vil
kas, bulgarų Glyb — balan
dis, Orlin — erelis, Slavei- 
ko—sakalas, žydų Juozas— 
karvės sūnus, Rachelė — 
avis, romėnų Leonas — liū
tas, Uršulė — lokė.

Senovės žmonės tikėjo, 
kad pavadintas gyvūno var
du vaikas įgaus tam tikrų 
savybių arba turės savo 
globėją.

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
papročiai. Nauji vardai bu
vo kuriami ir tada, kai žmo
nės nustojo garbinti žvėris.

Svetimų kraštų vardai, 
ypač krikščionybei plintant, 
atkeliavo ir į Lietuvą. Ga
na paplitę žydiški vardai: 
Salomėja — lietuviškai ra
mybė, Jokūbas — einantis 
dievo pėdomis, Ona — ma
lonumas; graikiški: And
rius — stiprus, Eugenijus— 
aukštos kilmės, Filomena—

Ilgainiui daugelis tokių 
vardų tapo tradiciniais, ir 
juos suteikiant niekas nebe
suka galvos, iš kur jie kilę 
ir ką jie reiškia.

Žmonių vardai ir toliau 
palaipsniui kinta. Sakysim, 
šiuo metu Lietuvoje jaučia
mas polinkis į lietu v i š k a i 
skambančius vardus, kaip 
Raselė, Snieguolė, Rūta, 
Aušra ir pan., taip pat į to
kius vardus, kurie mūsų 
krašte buvo garsūs, kaip 
Vytautas, Kęstutis, Gedimi
nas ir jau labai retas savo 
vaikus bevadina tokiais var
dais, kaip, sakysim, Agota, 
Barbora, Tamošius, Anice
tas.

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

(54-60)

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

HO 7-7800
(53-56)

CHAMBER MAID & WAITRESS
Full time,for Gladwyn Residence, 

2 in family, other help kept.
Sleep in. Call PE 5-7400.

(49-56)

Live in.
HOUSEKEEPER

Fond of children.
$70-75 week.
HO 4-7799

Refs.

(54-56)

IS ARGENTINOS

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

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

(53-59)

HOUSEKEEPER
Full charge. Excellent working con
ditions. Top pay. Cleaning, laundry 

and two children.
TU 6-2510. 825-2600.

(50-55)

P. Pečiūra

Montello, Mass.
Mūsų brangioji laisvietė 

Potsus nuvešta į Brockton 
Hospital. Jau nuo seniai 
skundėsi kojų skausmu ir 
vidurių netvarka. Na, ir se
natvė, jau 84 metų, bet nei 
ligai nei senatvei ji nepasi
davė, atlikdavo visus namų 
ruošos darbus. Dabar ją jau 
paguldė. Nežinia, kaip ilgai. 
Linkiu ligą nugalėti ir lai
mingai grįžti namo.

Senas Montello gyvento
jas George Puidokas 1967 
m. lankėsi Tarybų Lietuvo
je. Plokščių apylinkėje, Ša-? 
kių rajone, suėjo savo bro
lius ir kitus gimines. Tuo 
buvo labai patenkintas. Pe
reitą pavasarį sergantis 
grįžo iš Miami, Fla., ir da
bar gerai nesijaučia, dau
giausia guli. Jį prižiūri duk
tė Florence Miškinis, 128 
North Ave., Broskton Mass.

Liet. Moterų Apšvietos 
Klubas kasmet vasarą su
rengdavo pikniką K. Ustu- 
po sode. Šiemet apie tokio 
pikniko surengimą nieko 
nesigirdi.

Lietuviai laidotuvių di
rektoriai V. Yakavonis ir 
Ed. Waite gavo pailsėti, nes 
per trejetą savaičių niekas 
iš lietuvių nemirė. Pereitą 
žiemą ir pavasarį jiems bu
vo tikra rugiapiūtė. Daug 
kartų turėdavo po du ar 
tris mirusius. Atrodo, kad 
šiltas oras yra geriau ser
gantiems ir seno amžiaus 
žmonėms.

George Shimaitis

Funabaši, Japonija. — Ke
leivinis traukinis, įvaižiavęs 
į stovintį prekybinį trauki
nį, sužeidė 189 žmones.

HAVERHILL-LAWRENCE, MASS, in .1 I II ..................... .............................................. ..

Augustas Kazlauskas
Mirė liepos 16 d., š. m.

Mes, jo draugai, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai Marijonai, 
draugams.

J. M. Milvidai
J. N. Rudžiai
R. Chuladienė
J. Sleivienė
J. A. Shupetriai
Ch. M. Markūnai
P. Milius
P. Lupsevic
E. Finenco
B. Šileikienė
M. M. Uždaviniai
A. Ačienė
A. O. Večkiai
S. Penkauskienė

broliui Jonui, giminėms

A, Chuladienė
M. Balevičius 
U. Ko veli ' 
J. Kazlauskas 
A. E. Marino 
S. Jurkevičius 
S. Geimen
A. Račkauskas
N. M. Gumauskai 
M. M. Benkai
S. Paplauskas 
D. L. Buliukai 
I. Poobloski

ir

Puikiai pažymėta sukaktis
Gegužės 18 dieną Argen

tinos lietuvių pažangi kolo
nija pažymėjo ne paprastą 
sukaktį — savo tiesos švy
turio, laikraščio “VAGA” 
8-asias gyvavimo metines.

Gausus būrys “Vagos” 
skait y t o j ų, bendradarbių 
rėmėjų (apie 150 asmenų), 
nepaisydami blogo oro, at
vyko į pietus, skirtus kolo
nijoje įžymiam įvykiui pa
žymėti.

Prie didžiųjų stalų, nu
dėtų skaniais mūsų nenuil
stamų kolonijos moterų pa
gamintais valgiais, nepap
rastai pakilioje nuotaikoje 
dalijosi mintimis susirinku
sieji.

Prie centrinio stalo — 
aukšti svečiai — T. Sąjun- 
gos konsulas Antanas 
Juršėnas su žmona, ukrai
niečių laikraščio redakto
rius N. Jakimčiuk, Argenti
nos “Lietuvių Balso” redak
torius K. Norkus, “Vagos” 
žymesnieji bendradarbiai.

Pasveikinęs susirinkusius, 
padėkojęs už taip skaitlingą 
atsilankymą, “Vagos’’ re- 
daktor. Zaltauskas kvietė 
laikraščio bičiulius su dar 
didesniu atsidėjimu stiprin
ti ir visapusiškai remti lai
kraštį. Trumpas sveikinimo 
kalbas pasakė “Rydn Kraj 
redaktorius, “A. L. Balso 
red., artimesnieji “Vagos 
bendradarbiai. Visi jie lin
kėjo “Vagai” ilgų gyvavi
mo metų.

Pavakary, ant stalo at
sirado gražus tortas su 8- 
iomis degančiomis žvakutė
mis. Redaktorius iššauktas 
sėkmingai iš karto visas 
užpūtė.

Tuoj pat suskambėjo “il
giausių metų”.

Užkviestas tarti žodį, TS
RS konsulas A. Juršėnas 
kvietė lietuvius būti loja
liais dabartinei Lietuvai, 
kuri kaip niekad visapusiš- 
kai suklestėjo. Lietuvos 
pramonės gaminiai — me
talo piovimo staklės, televi
zoriai, vaikams dviratukai 
ir kiti gaminiai keliauja į 
daugelį pasaulio kraštų. 
Lietuvių liaudies menui plo
ja kuone visame pasaulyje. 
Jis paragino visais galimais 
būdais puoselėti lietuvių 
kalbą, kuri yra nepaprastai 
graži — lietuvišką meną, 
kultūrą. Susirinkusių j ų 
prašomas, konsulas užvedė 
dainą “Šėriau žirgelį”. Po 
to sekė kitos dainos. Lietu- 
v i š k ų plokštelių muzikai 
grojant, dalyviai linksmai, 
nežiūrint, kad daugelio pe
čius gula 60-70 metų, sutry
pė polkutę.

Dalyviai išsiskirstė nepa
prastai patenkinti, dėkingi 
kolonijos moterims už ma
lonų patarnavimą, už jų di- 
;delį triūsą.

“Vagos” reporteris

4”
H
n

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

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

COOK’S HELPER, permanent po
sition, good working conditions, ex
perience helpful but not necessary, 
immediate placement. Call 543-7171 
for nterview. Schiff Scout Reserva
tion, Mendham, N. J. (53-56)

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

(52-56)

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

ELECTRICIANS. New residential 
work, Del. Co. $4.10 per hour. Time 
and half overtime, paid vac., paid 
holidays, year-end bonus, year round 
work. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)

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

(54-57)

Top 
wk.,

AUTOMOBILE MECHANICS. Ex
pansion has created vacancies, 
salary paid in the area; 40-hr.
liberal benefits, life insurance, hos- 

and surgical 
days, paid vacation 
Overtime available.

BROS. . Chrysler-Ply- 
Me-

(54-55)

pitalization, medical 
benefits, sick 
and pension. 
•ROSSMEYER
mouth-imperial. 201-548-1776. 
tuchen, N. J.

MACHINE . SHOP HELPER. Fa- 
welding 
position.

miliar with brazing 

bronze
and 

and steel. Steady 
Call Mr. Black 

DA 4-8300.
(54-56)

TRAILER MECHANIC, 
rates and benefits with 
guaranteed. Opportunity 
vancement in rapidly 
firm. Call 242-6655.

Excellent 
overtime 
for ad- 

expanding

(52-56)

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

(52-56)

AUTO PARTS MAN. Volume 
Chevrolet dealer. Needs experienced 
man. All Company benefits. Call 
DON CARRINO. 201-241-4226. Ro
selle Park, N. J. (52-55)

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

MO 4-9406. (52-57)

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

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

(54-59)

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

Excellent working conditions.
OL 9-1288

(53-57)

For

Attention!
Mus Be Experienced

MACHINISTS—MACHINE 
OPERATORS

FITTERS AND ASSEMBLER
GENERAL HELPERS— 

STEADY WORK

right people to work in manu
facturing Bakers Equipment Facto

ry. All Company benefits, Blue Cross,

Blue Shield, Major Medical Plan.

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

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

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

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

9-5—201-469-5100. (53-56)

COOK
Good plain cooking 

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

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

WAITRESS, for dining room and 
cocktail lounge, experienced.

CASTLE INN
Narbeth, Pa. MO 4-9066, 

call after 3 PM.
(54-56)
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Lunatiški apmąstymai
New Yorke

Ne vienam mirtingajam 
galva paskaudo, bandant 
suvokti anno dominum 1969 
vidurio įvykius. Iš “Lietu
viškų Apmąstymų Niujor
ke” netikėtai pavirto “Lu
natiški Apmąstymai,” su
rinkti iš New Yorko spau
dos ir televizijos reportažų.

Visiems staiga parūpo vi
sų tėvynė — žemė, visi pa
nūdo šaukti “Žmonės, viso 
pasaulio, vienykitės!” Ne 
tiek iš šito kosminio suju
dimo, kiek iš kosminės bai
mės pajutimo. Anot rašy
tojo Arthuro Koestlerio: 
“...Prometėjas panūdo 
siekti žvaigždžių su tuščia 
veido mina: žmogus, pasie
kęs neišpasakytos galios, 
bet su lygiai neišpasakyta 
dvasine tuštybe.”
Poetai, muzikai, filosofai, 
mokslininkai komentuoja:

Architektas, išradėjas R. 
Buckminster Fuller džiau
giasi pakitusia lunatiko są
voka: iš durniaus: — pro
to, technikos, mechanikos, 
organizacijos supermenas. 
Fuller ne tik skubina siek
ti toliau, bet ir suprasti, 
kad mes patys, visi jau esa
me seniai erdvėj.

Lordas Lowell, Bank Ob
servatorijos Anglijoj vedė
jas džiaugiasi, amerikiečių 
ir tarybininkų bendruome
nių dinamiškumu, veržlu
mu. Girdi, romėnų imperi
ja žlugo aptingus, ir bijo, 
jog tokie požymiai jau esą 
pastebimi Jungtinėj Kara
lijoj (Anglijoj).

Issac Asimov, biochemi
kas’ ir rašytojas, džiaugia
si, kad Mėnulis atitrauks 
žmonių dėmėsi nuo pasau
lio suamerikoninimo ir su- 
mechaninimo, o MIT (uni
versiteto) mokslininkąs V. 
Bush randa, kad Mėnulio 
pasiekimas sukėlęs ameri
kiečių visuotina entuziaz
mą. panašiai kaip įvyko 
Lindbergui perskridus At
lanta.

Marshall Inham, ryšio 
specialistas, rimtai šito 
techniško spektaklio never
tinąs. Girdi, spektaklis pra
žus, bet už tokią 24 bilijo
nų doleriu kainą ne kažin 
kas. Girdi, išgėrę į metus 24 
bilijonus doleriu vertės al
koholio amerikiečiai irgi 
turi tiek “pakilimo” ir en
tuziazmo! Ir lėkti Mėnulin 
visai nebketina. Jei žmo
gus atsisakytu tiek “būti
nybių,” jis būtu nemažiau 
laimingas. Žmonės esą keis
ti, Jei jau žmogus žino kaip 
ka daryti, tai neištvers ne
padaręs. Žinodamas kaip 
sunaikinti pasauli, vieną die
ną jis ir bandysiąs.

Jean Monet, prancūzų 
ekonomistas, priminė, kad 
žmones iki šiol labiausiai 
kiršindavo sienų problema. 
Astronautai peržengę kos
moso sieną, žmogus nebe
galįs galvoti siaurai, žmo
gus įgavo erdvės perspek
tyvą.”

Jam pritarė Glen Sea- 
borg, atomų mokslininkas. 
Arnold Toynbee, populiarus 
britų istorikas, vėl prime
na tezę, jog kiekvienu šito
kiu atsitikimu spraga tarp 
žmonijos technikos ir mo
ralės plečias, “Statom nau
jas piramides ir Vergalio 
Kimus, kai šimtai milijonų 
žmonių badauja.”

Druskininkuose gimusiam 
Jacques Lipchitz, skulpto

riui, tai kitas požymys, kad 
“žmonija lipa iš gamtos js- 
čiaus. Mūsuoju menu, ypač 
kubistai, tai skelbėme jau 
seniai — žmogaus brendi
mą ir prisikėlimą tikrą j ai 
pradžiai.”

Bet Peblo Picasso, tapy
tojas, užtikrino: “Man vi
sa tai nerūpi, net neturiu 
nuomonės.”

Užklaustas Maskvoj An
driejus Viznesenskis tepa
sakė du žodžius, kaip rašo 
“New York Times”: “A 
Luna Kanula” — tai, girdi, 
skaitoma iš abiejų pusių ir 
reiškia — planetos jungias.

Nubaustas hitlerinis 
karo kriminalistas
Bona. — Mainco teismas 

nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos nacistini nusikaltėlį Le
opoldą Vindišą.

Antrojo pasaulinio karo 
metais šis budelis aktyviai 
dalyvavo, susidorojant su 
taikiais laikinai okupuotos 
Tarybų Baltarusijos gyven
tojais. 1942 metais Vindi- 
šas, paskirtas Lydos miesto 
apygardos komisaro pava
duotoju, paruošė 12 tūks
tančių taikių gyventojų ma
sinio sušaudymo operaciją.

Cigarečių pramonės 
riebūs skelbimai

Washingtonas. — Cigare
čių pramonės trustas sutik
tų ištraukti skelbimus iš te
levizijos ir radio, jeigu val
džia ir toliau leistų garsin- 
tis laikraščiuose ir žurna
luose.

1968 metais cigarečių 
pramonė išleido skelbimams 
arti 311 milijonų dolerių. 
Vien tik televizijose garsi
nimams išleista daugiau 
kaip 217 milijonų dolerių. 
Kiekvienas televizijų žiūrė
tojas amerikietis kas mėne
sį gali matyti 66 cigarečių 
skelbimus, kurie sužavi ypač 
nepilnamečius jaunuolius.

Detroitas. — Miesto tary
ba 5 balsais prieš 1 pareiš
kė, kad ji priešinga antiba- 
listinei sistemai (ABM), 
kain pasiruošimui prie nau
jo karo.

Los Angeles. — Hearsto 
dienraščio “Herald - Exami
ner” darbininkai streikuoja 
jau pusantrų metų. Jie pra
šo uniju finansinės para
mos. 2,000 stovi piketo eilė
se.

Varšuva. — Lenkijos 25 
metų sukakties celebracijo
je partijos vadovas Gomul
ka atžymėjo Tarybų Sąjun
gos svarbia rolę Lenkijos 
išvadavime iš nacių okupan
tų ir sukūrime Lenkijos 
Liaudies Respublikos.

50 jaunųjų muzikantų
Vilnius. — Dar 50 jaunų

jų muzikos specialistų išlei
do J. Tallat-Kelpšos\muzi- 
kos mokykla. Tai 22-ojr\šios 
mokyklos diplomantų laida.

Varėna, Lietuva.— “Dai
navos” kolūkis atidarė Le
nino kambarį, kur dabar 
rengiami pokalbiai, parti
niai ir komjaunimo susirin
kimai. Jį lanko daugelis ko
lūkiečių.

PATS PROLETARIŠKIAUSIAS MIESTAS

Manieji Šauliai
išbalęs Juozas Gruodis. Ju
moru dvelkia broliai Šerai. 
Rimti ir tylūs broliai Šim- 
kai.

Daugiau kaip šimto re
voliucionierių - kalinių bū
ryje buvo' labai gerbia- 
mi Liudas Adoma u s k a s, 
Pijus Glovackas. Čia bu
vo ir Povilas Rotoms- 
kis, Zelmanas Švarcbergas, 
Vladas Banaitis, Abraomas 
Feldmanas (šiaulietis), Eu
genijus Vicas, Bronius Gri
gas, Juozas Grigalavičius. 
Visų čia neišvardinsi.

Prisimenu ir kuriozinius 
įvykius.

Slinko niūrūs metai. Ži
lo ir pliko draugų galvos, 
pagelto visų veidai, trupėjo 
ir krito dantys, bet valia ir 
ryžtas tvirtėjo.

1937 metų vasario 7 d. vy
resnysis prižiūrėtojas, be
rods Milevičius, vesdamas 
mane iš 49 kameros į rašti
nę, pasakė:

—Žiūrėk, Abramavičiau, 
daugiau čia negrįžk!

Netrukus atsivėrė geleži
nės durelės ir mane vėl va
rė į žvalgybą, dabar jau 
“registracijai.”

Tą pačią dieną susitikau 
|su pogrindininke Babraus- 
kaite, kuriai perdaviau ži
nias apie padėtį kalėjime.
Tada jau savo noru aplei

dau Šiaulius ir išvykau į 
Kauną.

O 1938 metais mane “grą
žino” į IX fortą, o 1939 me
tais nuvežė į priverčiamojo 
darbo stovyklą. Į Šiaulius 
nebevežė; turbūt, kalėjime 
man jau nebebuvo vietos.

Už savuosius Šiaulius
’ •. < ■ i

Antrą karta į 'Šiaulius at
vykau pats, ginkluotas ir ne 
vienas. ,

1944 metų liepos mėnesio 
pradžioje mūsų 176 šaulių 
pulkas, skubiai žygiavo iš 
Panevėžio į Šiaulius. Nors 
priešo kariuomenė ir buvo 
išvyta, tačiau ruošėsi vėl at
siimti miestą.

Apie 4 vai. ryto pasiekė
me miestą. Degė odos,ava
lynės fabriko dali$. Ruse
no sugriauti namai Vilniaus 
gatvėje. Miestas — kaip iš
miręs. Vėliau pasirodė vie
nas kitas gyventojas.

Skubiai užėmėme pozici
jas abiejose plento pusėse 
maždaug už trijų kilometrų 
nuo miesto (Kuršėnų link). 
Štabas sustojo apleistame 
dvarelyje kairėje plento pu
sėje. - f

Einu pievos pakraščiu pro 
kažkokius vienkiemius 500- 
700 metrų nuo pirmosios 
fronto linijos. Kareiviai, pa
sislėpę už krūmų, už mažų 
kauburėlių, nejuda. Stebė
jimo akiratis platus. Vyrai 
žvalūs ir drąsūs.

Popietė rami, šilta. Kaip 
malonu pagulėti kartu su 
atskiromis karių grupėmis 
ant žolytės ir pasišneku
čiuoti.

Rugpiūčio mėnesį (rodos, 
apie 20 d.) vokiečiai ataka
vo mus, tačiau buvo at
mušti.

Kai metas būdavo rames
nis, važiuodavome į miestą.

Vaikščiojau aš tada po 
miestą, apėjau su draugais 
kalėjimą, prisiminėme čia 
praleistus metus. Kaip vis
kas pasikeitė! Prieš kiek 
laiko čia kalėjome, buvome 
tvirti dvasia, bet beginkliai. 
Mes nedrebėjome, bet vie
niems mums neužteko jėgų 
laisvei atgauti. O šiandien! 
Mes vaikštom ginkluoti, 
stiprūs ir galingi. Mūsų 

... Dar vaikystėje girdėda
vau pasakojimus apie didelį 
miestą Šiaulius. Daug kal
bų buvo 1918-1919 metais 
Rokiškyje apie Šiaulių ko
votojus už tarybų valdžią. 
Vėliau, skaičiau pogrindinę 
spaudą — “Balsą,” “Komu
nistą” ir kitus leidinius, ku
riuose dažnai būdavo ko
respondencijų iš Šiaulių. 
Daug jose buvo rašoma 
apie Šiaulių odininkus, ko
vojančius prieš buržuazinę 
santvarką.

Aš jau tada galvojau, kad 
pats prolet a r i š k i a u s i a s 
miestas Lietuvoje—Šiauliai. 
Gal ir neapsirikau.

šiaulietis per prievartą
1933 metų rudenį apie 60 

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo politinių kalinių bu
vo išvežta į Šiaulius. Su
stiprinta policijos sargyba 
lydėjo mus iš Šiaulių gele
žinkelio stoties. Varė akme
nimis grįstomis gatvėmis.

Mes nežymiai žvalgėmės į 
šalis, ir mūsų žvilgsniai su
sitikdavo su praeivių užuo
jautos kupinais žvilgsniais. 
Šiauliečiai trumpam stabte
lėdavo ir, tarsi kažko susi
rūpinę, nuskubėdavo tolyn. 
O mes, kaukšėdami medi
nėmis klumpėmis, slinkome 
kalėjimo link.

Ką gi gali pamatyti, jei 
griežtai įsakyta nesidairyti 
į šalis? Aukštas ir smailas 
bažnyčios bokštas, dviejų- 
trijų^ąukštų mūriniai na- 
mai.^visur pilka, ir diena 
tokia niūri. Kilstelėjome 
gatve aukščiau ir atsidūrė
me tarp dviejų kalėjimų: 
balto—senojo ir raudono— 
naujesnio, pastatyto šio 
šimtmečio pradžioje.

Geležinės kalėjimo vartų 
durelės ilgam prarijo mūsų 
koloną.

Tokia buvo pirmoji mano 
pažintis su Šiauliais.

Teismas atėmė iš manęs 
menkutes tų dienų pilietines 
teises ir tvirtai “priregis
travo” kameroje Nr. 49. 
Pakabintoje kortelėje buvo 
nurodyta, kad “turiu teisę 
gyventi Šiauliuose, kalėji
me, iki 1937 metų vasario 7 
dienos...

Tokiu būdu tapau šiau
lietis

Pro kameros langą matė
me tik raudoną administra
cijos patalpų sieną. Retkar
čiais, suvaryti į tualetą - 
prausyklą, įsikibdavom ran
komis į geležines mažo lan
gelio grotas. Pasistiepę ma
tydavome kapines, nusi
driekusias išilgai siauro eže
ro.

Kiek čia, kameroje, daug 
naujų draugų ! Kiek čia 
žmonių, kovojančių prieš 
buržuaziją!

Pažįstamu Šiaulių kalėji
me neradau, bet, matyda
mas, kaip seni, pražilę ka
liniai, susitikę draugus ka
meroje, apsikabina, glėbes
čiuojasi, jaudinasi ir tuo 
pat metu sieloje džiūgavau 
dėl tų galingų saitų, kurie 
rišo žmones, pasmerktus 
tūnoti už storų kalėjimo 
sienų. Tada ypatingai aiš
kiai supratau, kokia galin
ga yra idėja, sucementavusi 
skirtingus iš pažiūros žmo
nes į vienalytį kolektyvą!

Koks mielas ir žmogiškas 
atrodo Liudas Adomauskas. 
Jis pražilęs ir palinkęs. Švie
sios akys dega jaunuoliškąi, 
linksmai. Rimtas lėtais ir 
tvirtais žingsniais kaukši 
kameroje Juozas Stimbu
rys. Jau nuplikęs ir labai

daug. Mes baigiame mušti 
kažkada neįveikiamai atro
džiusius hitlerininkus, bai
giame vaduoti savo Lietu
vą. Džiugu. O vasariška 
Šiaulių padangė mėlyna, 
mėlyna, ir tą mėlynę skro
džia gausios mūsų lėktuvų 
eskadrilės.

Šiauliai sugriauti, bet jie 
atgyja! Žmonės atkuto po 
sunkių metų.

Ilgokai stovėjo ties Šiau
liais Lietuviškoji divizija, 
pasiruošusi atremti priešo 
atakas, bet jis buvo išsekęs, 
delsė.

Rugsėjo mėnesį stipriu 
smūgiu nubloškėme hitleri
ninkus nuo Šiaulių ir nusi
vijome Rytprūsių link. Spa
lio 5 d. persikėlę per Du
bysą, žinojome, kad Šiau
liams pavojus niekada ne
begrės.

Su Pergale
1945 metų rugpjūtis. Ka

ras jau senokai pasibaigęs, 
bet mes vis dar pozicijose. 
Laukuose daugybė ginklų ir 
karinių trofėjų, reikia juos 
sutvarkyti.

O kaip norisi grįžti na
mo!

Vieną dieną pulkams pra
nešama, kad jie trauks į 
Vilnių. Maršrutas ėjo ke
liomis kryptimis. Kaip aš 
apsidžiaugiau, sužinojęs, 
kad mūsų pulkas žygiuos 
per Šiaulius.

Žengiame dainuodami. 
Šilta, saulėta. Savo bėrąjį 
žirgą palieku kolonos gale. 
Norisi dainuoti drauge su 
visais. Mažeikiai, Kuršėnai. 
O štai ir Šiaulių bažnyčia 
su apdaužytu bokštu. Koks 
trumpas kelias! Kaip die
nos sparčiai lekia!

Ir vėl Šiauliuose.
Aprašyti, kaip mus suti

ko mieste, dabar neapsiimu. 
Maža pasakyti: “Buvo daug 
žmonių, gėlių...” Kaip 
žmonės žiūrėjo mums į vei
dus: jie ieškojo savųjų ir 
pažįstamų.

Ėjome gatvės viduriu. Ir 
vėl prisiminiau 1933 m. ru
denį. Tą nelemtą kalinio 
rudenį, kadaTtaip pat buvo
me kovotojai, “apkalti gele
žimi.”

—Vyrai, gal užtrauksime 
dainą?

Ir kariai uždainavo:
“Augo kieme klevelis...”
Mus sveikina šiauliečiai, 

įteikia gėlių. Sapnas — ne 
sapnas — taip džiugu. Bet 
tai realybė, tik tokia svai
ginanti, puiki.

Pulkas sustojo Ginkūnuo- 
se. Prie pulko ir batalionų 
štabų bei kuopose palikta 
tik sargyba. Visiems ki
tiems leista pabūti mieste. 
Tegul kareivis po ilgų ko
vos metų pamiega nusiren
gęs lovoje, tegu išsitiesia 
ūgiu, tegul pasėdi su vaišin
gais šeimininkais prie bal
to stalo.

Rytą kariai lėtai rikiavo
si ant plento.

Ir vėl skambėjo kareiviš
ka daina. Šeduva, Radviliš
kis, Kaunas, Vilnius.. •

Žygiavau tada iš savųjų 
Šiaulių, tikėdamas, kad dar 
ne vieną kartą juos aplan
kysiu.

Tarybinėse kelionėse— 
šiaulietis!

Dabar būnu Šiauliuose 
dažnai. Džiaugiuosi jo nau
jaisiais pastatais, žvaliais 
gyventojais.

Nedideliame skvere stovi 
oaminklas revoliucionieriui 
Grigui. Kiekvieną kartą vis 
žiūriu į akmeninį luitą, ieš
kodama^ jame gyvų Bro
niaus veido bruožų, jo šyp
senos, matytos kalėjime.

Vaikštau Šiaulių gatvė-

Mieste pasidairius
Brooklyn© Bedford-Stuy- 

vesant sekcijoje įvyko gru
pės jaunuolių apsišaudy
mas. Vienas jų buvo ant 
vietos nudėtas, o trys sužei
sti. Nušautas Edward Ro
bins, 27 metų amžiaus. Po
licija negalinti nustatyti 
susišaudymo priežasties.

New York Hospital pa
skelbė, kad staiga mirusios 
17 metų merginos širdis ir 
kepenys persodinti kitiems 
žmonėms. Gydytojai sako, 
kad operacija pavyko ir 
yra vilties; kad ligoniai pa
sveiks. Vardai ir pavardės 
neskelbiami.

Prie Pat Kennedy aero
dromo ant siauro kelio ras
tas žmogaus lavonas. Nepa
vyko nustatyti jo vardas ir 
pavardė.

Tik dabar Riverhead 
(Long Island) policiia suė
mė penkius vyrus ir kaltina 
juos pavogime turtingo biz
nieriaus Minuto 1967 me
lais. Jis ju buvo paleistas, 
kai jiems sumokėlo $25.000 
ninirrais ir $150.000 vertės 
komnaniios Šerais. Nusikal
tėlių laukia sunki bausmė.

Trys New Yorko vai sti
lus seimelio nariai iš New 
Yorko — Beria s, Posner ir 
Bruwer — siekia teismo na- 
o-alba neleisti valstijos biu
džetui oneruoti. Jie sako, 
kad biudžetas neteisingas 
iv turi būti pertvarkytas. 
Bet. žinoma, valstijos gu- 
bernato r i u s Rockef^leris 
o-riežtai priešinasi teismo 
kišimuisi j biudžeto reika
lus.

Valstiios seimelio narvs 
demokratas Charles Rangel 
atsisako remti partijos kan- 
dida.ta Proccacino į miesto 
majorus. Jis rems majorą 
John Lindsav.

Taip pat Jungtiniu Vals
tijų Kongreso Atstovu Bu
to narė Mrs. Shirlev Chis
holm nasisakė už Lindsay 
kandidatūra. Ji vra pirmu
tinė negrė moteris kongres- 
manė ir Demokratu parti- 
i o s nacionalinio komiteto 
narė.

Niujorkietė veikėja Mrs. 
Norma Becker ragina žmo
nes neklausyti prezidento 
Nixono kalbu ani|e “siekimą 
taikos Vietname”. Ji nuro
do kaip dauguma amerikie
čiu buvo suvilioti nreziden- 
to Johnsono gražiais žo
džiais anie taiką. Tuo pačiu 
keliu eina ir prezidentas 
Nixonas.

Edison Consolidated kom- 
naniia didžiuoiasi, kad per
nai ji padarė bilijoną grvno 
pelno. Ji kontroliuoia visą 
miesto elektros tiekimo sis
tema. Tuos pelnus prisilu
po iš miesto gyventojų.

Belgradas. — Jugosl a v i- 
ios ir Rumunijos inžinieriai 
nradėio darba statvti ant. 
Dunojaus upės jėgainę už 
400 milijonų dolerių.

m. i s, pa s vai o ju Re tkar- 
čiais slegia nenadaryti nea
tidėliotini darbai. Džiugi
na draugvstės prosnektas, 
nauju didelių mokvklu pa
statai. Ir kartais liūdnoka, 
kad aš senstu...

I

Trokštu, kad manieji 
Šiauliai dar sparčiau jaunė
tų, kad jų gyventojai būtų 
laimingi.

G. Abramavičius

Policija tebeieško Mrs$ 
Margaret Horvath lavono. 
Jos vyras pranešė policijai, 
kad jis ją užmušė ir jos la
voną įmetė į East River. 
Bet policija jos lavono dar 
vis nesuranda.

Piknikas pavyko,
nepaisant prasto oro
Žinau, kad patys rengėjai 

parašys apie sekmadienį 
Waterburyje įvykusį spau
dos pikniką. Bet man nori
si pasidžiaugti, kad nors 
oras nebuvo vienas iš ge
riausių, tačiau pas geruo
sius laisviečius Vaitonius 
susirinko nemažas būrys 
vietos ir apylinkės lietuvių. 
Visi buvome labai gerai pa
vaišinti. Tai džiugu, kad 
mūsų spaudos patriotai rw- 
pina<d savo laikraščiu,

Tik gaila, kad ne visi iš 
New Yorko išvažiavę lais- 
viečiai pikniką pasiekėme. 
Draugo Waresono automo
bilis susidūrė su kitu tik 
truputi pavažiavus iš mie
sto. O jis turėio Pilna ma
šina genai nusiteikusiu- ke
leiviu. Rodos, draugės Ci- 
bulskmnė ir Černevičienė 
vra sužeistos, šiuos žodžius 
rašant, nežinia, kaip skau
džiai. Rats rlrp*. Waresonas, 
rodos, fiziškai nenukentėjo.

Rep.

V. B. Keršuliai rašo 
iš Lietuvos

Miela Valerija ir Jonai:
Mudu vakar patupdė įį. 

Draugystės sanato r i j ą 
Druskini nkuose. Atrodo, 
bus daugiau lietaus. Tik po
rą dienų buvo šiltų Vilniu
je. Druskininkuose turbūt 
būsime apie savaitę. O vė
liau mėginsime sprukti pas 
Volterio brolius.

Jūsų sūneliai abu labai 
malonūs. Gaila, kad tik 
apie pusvalandį teko pasi
kalbėti su Alium. Sveikas 
ir gražus. O Romas tai 
mums daug patarnavo 
Maskvoje.

Dar nežinome, ar galėsi
me būti pas jus liepos 29 d. 
Sveikiname laisviečius.

Vladas ir Bronė

ATSIPRAŠOME >
Praėju šiame “Laisvės” 

numeryje buvo pažymėta, 
kad su Ieva Mizariene at
vyko Dr. Gurskienė iš Lie
tuvos. Atsiprašome, pavar
dės ant greitųjų tiksliai ne
nugirdome. Atvyko daktarė 
Danguolė Gurauskienė.

Rep.

Prie laiško iš Lietuvos 
Geo. Waresonui

Praėjusio penktad. (lie
pos 25 d.) “Laisvėje” tilpo 
įdomus laiškas iš Lietuvos, 
rašytas Geo. Waresonui, 
bet praleista vieta, apie ku
rią buvo rašoma.

Laiškas buvo nuo Šeinin- 
gų Jono, iš Pakruojo raj.

Amatininkai, pajieskodami 
darby, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymy. Kaina ui 
oaakelbima žemą.

Pranešimas
Reikalingas kambarys viengungė 

vyrui, Būtų gerai, kad galėčiau ap
sigyventi Richmond Hill—Woodha
ven ar Ozone Park apylinkėj. 
rintieji laisvą kambarį, prašau Iš
skambinti dienos metu: MI 1-6887.

(53-55)




