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Reikia operacijos 
Kalba, bet nieko nedaro

A. Bimba

žiūrėkite, sako, Rumunijos 
komunistai pasikvietė mūsų 
prezidentą ir jį ten šiltai pri
ėmė. Kokia didelė garbė mū-

prezidentui ir Amerikai!
Bet štai antrasis lazdos ga

las: žiūrėkite, tokios milžiniš
kos kapitalistinės Amerikos 
prezidentas tiek nusižemino, 
jog nuvyko pas nedidelės ko
munistinės šalies prezidentą ir 
karštai jį apkabino! Papras
tai juk mažesnis ir silpnesnis 
t ursi naši prieš didesnį ir stip
resnį, čia viskas buvo atbu-

BLA. sudarė veiklai
savo programą

Detroitas. — Alliance for 
Labor Action pasibrėžė pla
čią programą 1970 metų 
veiklai, į kurią įeina dides
nių algų, geresnių darbo są
lygų, benefitų pagerinimo 
reikalavimai.
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija, Tymsterių ir 
namų statybos unijos suda
ro Darbo Akcijos Susivie
nijimui (ALA) nugarkaulį.
Priimta programa gana pa-1 bakteriologinius ginklus.

žangi. Pasisako už organiza
vimą neorganizuotų darbi
ninkų.

Derybos su kompanijomis 
bus pradėtos. Jos gali būti 
ilgos, nes kompanijos nelin- 
kusios unijų reikalavimus 
patenkinti.

Maskva. —Tarybinis Tai
kos komitetas reikalauja 
uždrausti chemikalinius ir

Matote, abiems propagan
dos malūnams darbo tiek ir 
tiek.

O tikrenybėje niekas dėlei 
to pagrindiniai mūsų gyveni
me nepasikeis. Diplomatinių 
kelionių buvo ir bus. Kiek
viena jų turi tam tikrą tikslą. 
Tikslą turėjo komunistas Ce
ausescu kviesdamas, o Nixo
nas vykdamas. Kuris daugiau 
laimėjo, sunku pasakyti. Tik 
juokinga, kad šis Nixono su
sitikimas su Ceausescu laiko
mas beveik pasauliniu ste
buklu.

Sen. Kennedžio tragedija 
vėl tyrinėjama

Washingtonas. — Senat. litinę maišatį”. Tyrinėtojai 
Kennedis pareiškė, kad jis visai neatsižvelgia į miru- 
nepriešingas jo tragedijos sios dukters tėvų jausmus 
naujiems tyrinėjimams, ką ir norus ramiai tragediją 
daro Edgartown, Mass., pergyventi, o ne padaryti 
prokuroras Dinis. Žuvusios ją politiniu klausimu. 
Mary Jo Kopechne tėvai ir- .... ‘
gi nepriešingi tyrinėjimams, žo sen.' Kennedy politiniai 
bet jie priešingi jų dukters nukryžiuoti. Todėl jie ir 
kapo atidarymui ir jos la- ieško visokių priekabių, 
vono skrodimui.

Mrs. G. Kopechne sako,
^ad toji tragedija dabar po- karių dalyvaus manevruose 
litikierių paverčiama į “po- Vakarų Vokietijoje.

Aišku, tyrinėtojai pasiry-

Bonna. — Puse milijono

Vyskupas Matthias Defreg- 
ger, kuris įsakė vieno Italijos 
kaimelio: paprastus, nekaltus 
civilinius žmones 1944 metais 
išžudyti, nesimuša į krūtinę 
ir neprašo atleidimo. Jis dar 
tuo didžiuojasi. Jis visam pa
sauliui pareiškė: “Aš jaučiuo
si legajiškai ir, virš visko, mo
rališkai nekaltas.”

Tas tik parodo, kokie su
žvėrėję sutvėrimai buvo na
ciai. Desėtkais, šimtais, tūks
tančiais, milijonais skerdė ne
kaltus civilinius žmones, kur 
tik koją buvo įkėlę, bet nesi
jautė nei legališkai, nei mo
rališkai kaltais. Kaip tik to
kie baisūs išsigimėliai mažo-

Lietuvoje paskerdė 700, 
iw0 žmonių.

Kas, žinoma, šiandien šia
me atsitikime baisiausia, tai 
kad šis išsigimęs žmogžudys 
pakeltas į katalikų bažnyčios 
vyskupus.

Ką reikia galvoti apie tuos, 
kurie jį padarė vyskupu? Kuo 
pasistato popiežius ir visa 

kalikų bažnyčia?
Visi jie gerai žinojo 

žmogžudžio pasielgimą su 
kaltais kaimo žmonėmis,
vis tiek jį pakėlė į savo baž
nyčios vyskupus!

r»

Jurbarko rajono Mičiurino vaismedžių mė
lyno pramoninis sodas — vienas didžiausių 
respublikoje. Jis užima 530 hektarų, šiemet 
sode dera gausus įvairių vaisių derlius. Jau 
parduodamos braškės, agrastai, trešnės.

Skinti uogas medelynui padeda atostogau
jantys mokiniai. B. Aleknavičiaus nuotrau
koje matome Seredžiaus vidurinės mokyklos 
vienuoliktokią Birutę Bružaitę, talkininkau

jančią medelyno sode.

■ • ■f'.' ■ . .>O

RJaufas ginklų bilius 
kitiems karams,3

Washingtonas. — Naujas 
ginklų bilius, suteikiąs pre
zidentui galią panaudoti 20 
bilijonų dolerių, gali padėti 
sukurti naują karą Tailan
de ar Laose, sako senatoriai 
Fulbright ir Kennedy.

Šis bilius dabar Senate 
svarstomas. Fulbright nu
rodo, kad prez. Nixonas pa
žadėjo Tailandui padėti su
sidoroti su “priešais iš lau-

ko ir vidaus”. O tai reiškia 
sukurti naują karą, panašų 
Vietnamo karui.

Biliuje skiriama 20 bilijo
nų dolerių suma nusakyta 
naudoti Vietnamo militari- 
nėms jėgoms ir “kitoms lai
svojo pasaulio jėgoms... La
ose ir Tailande”. Matomai, 
ruošiamos jėgos prieš Tai
lando ir Laoso partizanus.

Rumunijos prezidentas 
smerkė JAV imperializmų

Kriminalizmo augimas pralenkia 
JAV gyventoj ų augimą

” " 777 7 " 0 Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris sako, 
kad kriminalizmo augimas 
pralenkia gyventojų augi
mą 11 prieš 1. Jis nurodo, 
kad labai daug priklauso 
nuo jaunimo, jeigu norime 
sumažinti kriminalizmą.

1968 metais buvo papildy
ta 4,500,000 kriminalinių 
aktų, 17 proc. daugiau, ne
gu 1967 m. 588,000 didžiųjų 
kriminalysčių buvo papildy
ta, 19 proc. daugiau, negu 
1967 m. Tarp 1960 m. kri- 
minalizmas pakilo 122 proc, 
o gyventojų skaičius paau
go 11 proc.

Hooveris nurodo, kad 
daugi a u s i a kriminalysčių 
papildo jaunimas.

Passaic, N. J. — Jaunieji 
puertorikiečiai išstojo su 
protesto demonstracija prieš 
išmetimą iš namų vienos 
puertorikietės su H vaikų. 
Policija areštavo 31 de
monstrantą, keturis sužei
dė.

Sumažėjęs Nixono 
populiarumas

Harris Surveys skelbia, 
kad prez. Nixono populiaru
mas buvo . gerokai pakilęs 
net iki 62 proc. birželio mė
nesį.

Liepos mėnesį jo populia
rumas sumažėjo iki 44 proc.

H arris Surveys skelbia, 
kad 68 proc. apklausinėtųjų 
pareiškė, jog Kennedžio 
kritikai yra neteisingi, nes 
gali bet kam1 panaši nelai
mė atsitikti.

Priėmė militantinę 
programą

Washingtonas. — Negrų 
vadovaujama National Ur
ban League savo nacionali
nėje konvencijoje nutarė 
priimti negrų militantų 
(kovotojų) programą kovai 
prieš rasinę diskriminacijų 
ir prieš skurdą.

Konferencijoje aiškinta, 
kad negrai yra pasipiktinę 
Nixono programa civilinių 
teisių klausimu.

Bukareštas. — Daugelio 
šalių komunistų partijos at
siuntė savo atstovus svei
kinti Rumunijos Komunistų 
Partijos 10-ąjį Kongresą. 
Skaitlinga atstovybė atvyko 
iš Tarybų Sąjungos.

Rumun i j o s prezidentas 
Ceausescu kalbėjo suvažia
vime penkias valandas. Jis 
pareiškė, kad prez. Nixono 
atsilanky m a s Rumuni j o j e 
visai nepakeičia draugiškų 
santykių su Tarybų Sąjun
ga.

Ceausescu aiškino, kad 
Jungt. Valstijos yra impe
rialistinės, norinčios domi
nuoti ant kitų valstybių. 
Bet joms tie žygiai nepa
vyks.

Ammanas.— Jordano ka
ralius Hussein nusitarė ap
lankyti keletą arabų valsty
bių pasitarimui dėl sušau
kimo bendros konferenci
jos, kurioje bus aptarta, 
kaip sėkmingiau kovoti 
prieš Izraelio agresijų.

ka-

šio 
ne
bot

svečių 
nedrį
sti ju-

Visa eilė Lietuvos žmonių 
lankosi pas savo gimines 
Amerikoje. Su kai kuriais jau 
teko susitikti. Su kitais, be 
abejo, dar susitiksime.

Bet vienas tokių 
man sakė: “Ot, ilgai 
sau į ‘Laisvę’ užeiti ir
mis susipažinti. Maniau sau, 
ką aš čia žmonėms laiką truk
dysiu; . .”

Visus svečius prašome to
kias mintis išmesti iš galvos. 
Kiekvienas ir visi, atvykę iš 
mūsų gimtojo krašto, jgsate 
kviečiami ir labai laukiami 

s aplankyti.

Pasirodo, kad čekoslovaki- 
(Tąsa 6-ame pusi.)

Pittsburgh© plieno 
darbininkų streikas
Pittsburgh, Pa. — 8,500 

Wheeling - Pittsburgh Steel 
Korporac i j o s darbininkai 
paskelbė streiką. Jie reika
lauja priimti daugiau dar
bininkų prie darbo, kad dar
bo sąlygas pagerintų.

Šios korporacijos fabrikai 
randasi plačioje šioje apy
linkėje.

5,045 streikai 1968 m.
Washingtonas. — Darbo 

departamentas praneša, kad 
1968 metais įvyko visoje ša
lyje 5,045 streikai.

Tiktai 1952 ir 1953 metais 
buvo daugiau streikų, negu 
1968 m. Kitais visais metais 
buvo mažiau streikų.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
darbdaviai nedamokėjo dar
bininkams 89 milijonus do
lerių, kurie jiems priklausė 
pagal algų minimumo įsta
tymų.

Pittsburgh, Calif. — Stu
dentai padėjo Daw Chemi
cal firmos darbininkams 
laimėti streikų.

18 mėty jaunuoliai 
balsuos Meksikoje

Meksikos Miestas.—Mek
sikos prezidentas Gustavo 
Diaz Ordaz pasiūlė Kongre
sui svarstyti sumanymų su
teikti balsavimo teisę pilie
čiams nuo 18 metų.

Prezidento sumanymas, 
žinoma, lengvai bus Kong
reso užgirtas. Tuomet pre
zidentiniuose balsavimuose 
galės dalyvauti jaunuoliai 
nuo 18 metų amžiaus.

Izraeliečiai nori 
Mėnulį apsodinti

Tel Avivas. — Grupė Iz
raelio miškų prižiūrėtojų 
pasisiūlė Jungt. Valstijų 
Aeronautics and Space ad
ministracijai, kad jie norė
tų nuvykti į Mėnulį ir ten 
apsodinti 2,500 akrų miš
kais.

Tą žinių paskelbė Izraelio 
telegrafų agentūra. Izrae
liečiai padengtų Mėnulio 
dykumas žaliuojančiais miš
kais. Bet jie. nepasako, kaip 
tie miškai gali augti be at
mosferos ir vandens.

Plieno darbininkai 
tebestreikuoja

Port Talbot, Wales.

Teisėjas įsake panaikinti visus 
dėmonstracijŲ dalyviu sąrašus
Jersey City, N. J. — Tei-® 

sėjas Matthews įsakė su
naikinti valstijos prokuroro 
Sills ir kitų viršininkų suda
rytus demonstracijų daly
vių sąrašus, kurie diskrimi
nuoja sąrašuose įtrauktus 
asmenis.

Teisėjas patvarkė, kad 
prokuroras ir kiti viršinin
kai, darydami tokius sąra-
j • • 1") • • • • i rn * žmogžudystėj Vietname tucijos pirmąjį priedų. Tei- < J

Plieno gamybos darbininkai sėjas palaikė negrų organi-
1.-1_____ 1_____-1______- — _____ j-i___1___ ______ Innm'iAn i v» V/ilziLrx _tebestreikuoja septintų sa
vaitę, nors Darbo Unijų 
Kongresas kviečia juos 
grįžti darban.

Dauguma darbininkų nu
balsavo tęsti streikų, iki bus 
patenkinti jų reikalavimai.

Bonna.—Neonacistinė Nd- 
cionalinė Demokratų parti
ja tikisi šiais rinkimais pa
siekti nemažų laimėjimų 
Vakarų Vokietijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Los Angeles.— Holly woodo 

aktorės Sharon Tate na
muose rasta nužudyta pati 
aktorė ir ten buvę keturi 
vyrai. Aktorės vyras filmų 
direktorius Polanskis 
metu buvo Londone.

tuo

dolerių į metus. Jis siūlo 
Amerikai decentralizaci j ų, 
kad valstijos turėtų dau
giau galios.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno viršininkai apskaičiuo
ja, kad ims nuo 6 iki 12 me
tų, iki bus išgraibytos 2-ojo 
pas. karo bombos ir kulkos 
iš ežerų ir upių.

Meksikoje chemiką line 
pramonė padidino savo ga
mybų 1968 metais 15.2 proc.

New Yorkas.—Keturi Rif
kin šeimos nariai užmušti, 
kai jų automobilį sudaužė 
pavogta mašina visu smar
kumu važiuodamas T. In
gram. •

Washing tonas. — Prez. 
Nixonas siūlo visoms valsti
joms suvienodinti Welfare 
programų, kuriai federalinė 
valdžia skirtų po 4 bilijonus

Londonas. — Kriminaliz- 
mas Anglijos sostinėje smar
kiai kyla. Per pirmuosius 6 
šių metų mėnesius pakilo 
44 proc., palyginus su tuo 
pačiu pereitų metų laiko
tarpiu.

8 amerikiečius kaltina
I

zacijos ir keleto protestan
tų kunigų apeliacijų panai
kinti sąrašus.

Pekinas.— Kinijos Kom
partijos organas “Raudono
ji Vėliava” šaukia kinie
čius ruoštis karui prieš 
“imperializmų, revizionizmų 
ir visokios rūšies reakconie- 
rius.”

Traukinių eksplozijos
Noel, Mo. — Rugp. 3 d. 

įvykusi čia traukinio eks
plozija, užmušusi vieną 
žmogų, 30 sužeidusi ir 204 
namus sugriovusi, tai buvo 
ne pirma tokia nelaimė šio
je apylinkėje.

Dar neseniai panaši eks
plozija užmušė keturis žmo
nes, 40 sužeidė, 200 žmonių 
paliko be pastogės.

Šiais metais šioje apylin
kėje eksplozija užmušė dau
giau kaip 12 žmonių, šimtus 
žmonių sužeidė, nuostolių 
padarė už milijonus dolerių.

Kopenhagenas, Danija. — 
Sudano valdžia pranešė, 
kad ji paleidžia 78 studen
tus, kuomet jų lėktuvas ne
tikėtai nusileido Sudano so
stinės aeroporte.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — JAV komanda pa
skelbė, kad areštuoti 8 ame
rikiečiai kariai ir kaltinami 
vieno civilinio vietnamiečio 
užmušimu.

Juos kaltina ne tik žmog
žudystėje, bet ir suokalbyje. 
Dar nepaskirta teismui die
na.

Marsas neturįs gyvybės
Pasadena, Calif. — erd

vėlaivis Mariner 7, priskrie- 
jęs prie Marso, padarė ne
mažai nuotraukų, kurios ro
do, kad ten yra ledynų ir 
plonai nukloto sniego, bet 
nuotraukos nerodo, kad ten 
būtų gyvybės.

Mariner 7 pasiuntė į Že
mę paveikslus iš už 61 mili
jono mylių tolio. Jie nutrau
kti Mariner skriejant 2,000 
mylių atstu nuo Marso.

Washingtonas. — Tarybi
nis ambasadorius Dobryni
nas iš Maskvos dar negrįž
ta į Washingtonu. Laukia
ma naujų pasitarimų, kai 
jis grįš į savo pareigas.

Paryžius.—Dunkirko uos
to darbinin k a i paskelbė 
streikų, reikalaudami ga
rantuotos teisės į darbų. 
Tai jau antras streikas į 
porų savaičių.

Suokalbininkai nubausti
Alžyras. — Specialis re

voliucinis teismas mirtimi 
nubaudė keturis suokalbi
ninkus, O dviem davė viso 
gyvenimo kalėjimų.

Jie apkaltinti suokalbyje 
nužudyti prezidentų Bou- \ 
medienne pereitais metais.
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Be komunistų nebegali valdyti!
TAIP šiandien atrodo Italijoje. Tiesa, Marianui Ru- 

morui pavyko šiaip taip sulipdyti kabinetą, bet jis susi
deda tik iš Krikščionių Demokratų Partijos žmonių. O 
ši partija parlamente neturi daugumos. Naujoji vyriau
sybė laikoma tik laikina. Bet kuriuo svarbesniu klausi
mu krikščionys demokratai gali netekti parlamento dau
gumos pasitikėjimo, ir jų kabinetas eis lankan. .

Kalbama, kad dabartinė vyriausybė turės paskelbti 
naujus rinkimus. Bet rinkimų bijo buržuazinės partijos, 
taip pat ir socialistai. Jie bijo naujo ir dar didesnio ko
munistų laimėjimo.

Italijos Komunistų Partija yra tokia jėga, su kuria 
nebegalima nesiskaityti. Juk ir anas koalicihis kabi
netas subyrėjo tik dėl to, kad socialistai suskilo. O jie 
suskilo dėl to, kad nesurado bendro nusistatymo linkui 
komunistų. Dešinieji reikalavo nieko neturėti su komu
nistais, o kairieji stojo už bendradarbiavimą su jais. Kai
rieji pasitraukė iš kabineto, ir vyriausybė turėjo režig- 
nuoti.

Šis pagrindinis klausimas tebėra neišspręstas. Kai
rieji socialistai pamatė, kad jų bendradarbiavimas su 
krikščionimis demokratais ir kitomis buržuazinėmis par
tijomis, o aklas nusistatymas prieš komunistus, juos ve
da linkui pražūties. Tai parodė paskutiniai parlamenta
riniai rinkimai.

Ką jie dabar darys? Manoma, kad laikinai jie pa
laikys krikščionių demokratų vyriausybę, nes, kaip sa
kyta, jie bijo naujų rinkimų.

Protinga socialistams išeitis būtų bendras frontas su 
komunistais. Deja, kol kas tik mažuma jų stoja už tokį 
bendradarbiavimą su komunistais.

Kaip ten bebūtų, sulipdymas naujos vyriausybės ne
pašalino Italijos pagrindinės politinės krizės. Dabartinė 
situacija nebus pastovi. Tokios nuomonės yra rimtesni 
Italijos reikalų stebėtojai.

-------------------- ,--------------------------------------------------

Tai ką gi jis jiems pasakė?
NE viskuo, kas viešai skelbiama, reikia tikėti apie 

prezidento Nixono kelionę į Aziją. Mažai kas tuo ir tiki. 
Plačiai skaitomas komercinės spaudos kolumnistas Drew 

.Pearson šitaip apibūdina mūsų prezidento “pasirody
mą”: " .

“Savo privatiškuose pokalbiuose su azijiečiais vadais 
prezidentas Nixonas pabrėžė tą, kad Jungtinės Valstijos 
vengs įsivėlimo į kitus Vietnamus.

Jis pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos ir ateityje 
stovės užnugaryje, bet jie patys turi stovėti priešakyje. 
Kitaip tariant, jis pasakė jiems, kad Jungtinės Valstijos 
ir toliau jiems teiks pagalbą ir patarimus, bet jie patys 
turi daryti savo nutarimus ir vesti savo mūšius.

Amerikos militarinė galybė jiems bus prieinama su
laikymui nuogos komunistinės agresijos, bet ne Vietna
mo stiliaus infiltracijos ir sukilimo. Jis davė mūsų azi
jiniams talkininkams žinoti, kad jie gali pasikliauti 
Amerikos ginklais, bet ne Amerikos kareiviais, vedimui 

* partizaninių karų ateityje.
Prezidentas priėjo išvados, kad amerikiečių buvi

mas tose šalyse, kurioms gręsia komunistinis pavojus, 
tiktai padrąsina sukilimą. Jungtinių Valstijų kareivių 
pasirodymas suteikia komunistams propagandos įrankį 
kurstyti žmones prieš ‘amerikinius imperialistus.’ 
tik sustiprina vietos komunistų poziciją reikalauti dau
giau ginklų iš (Rusijos ir Kinijos.”

Betgi kaip tik tuo keliu buvo eita ir P. Vietname. Pir
miausia buvo reakcinei valdžiai pažadėta duoti amerikinių 
ginklų, paskui militarinių patarimų. Paskui reikėjo tuos 
ginklus ir patarėjus paremti ir gelbėti nuo liaudies su
kilimo. Rezultatas: baisus barbariškas karas tikra to 
žodžio prasme.

Vadinasi, prezidentas tiktai pakartojo kitų prezir 
dentų politiką, kuri įvedė šį kraštą į dabartinę situaciją.

Tas

Mūsų darbo unijii vadai tyli
MŪSŲ šalies didžiųjų darbo unijų vadovybė “gra

žiai” tyli. George Meany ir jo kolegos iš Amerikos Dar
bo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL- 
CIO) kietai užsimerkė ir nemato jokių problemų.

Pasiteisinimas tas pats: Tegu prezidentas Nixo- 
nas apsidairo ir susitvarko. Pusmečio neužtenka pasiro
dymui su aiškia programa.

Bet tokia taktika yra klaidinga. Ji organizuotus 
darbininkus nuginkluoja, padaro bejėgiais. Darbo unijų 
^adai pamiršta, kad kaip greitai darbininkai nustoja sa
vo reikalų sargyboje budėti, jie padrąsina kapitalo jė
gas pradėti prieš juos ofensyvą.

JI TEBEDIRBA IR 
TEBESIRŪPINA i

Tarp daugelio kultūrinin
kų, literatų, menininkų, is
torikų, kurie šiemet Lietu
voje liepos 21 dienos progą 
laimėjo premijas už savo 1 
darbą, skamba pavardė ir 
meno mokslų daktarės Jad
vygos Čiurlionytės, kuri š. 
m. liepos 17 dieną atšventė 
savo 70ąjį gimtadienį. Tai 
iš tikrųjų neišsemiamos 
energijos meno veikėja. Ir 
to gražaus amžiaus sulau
kus ji tebedirba, tebekuria, 
tebesirūpina visuomeniš
kais reikalais.

Čiurlionytei premija buvo 
paskirta už jos veikalą 
“Lietuvių liaudies dainų 
melodikos bruožai”. “Gim
tojo krašto” redakcija pa
duoda su laureate pasikal
bėjimą. štai pora klausimų 
ir Čiurlionytės atsakymai į 
juos:

Jūs produktyviai dirbate ne 
tik mokslinį, bet ir pedagogi
nį darbą. Konservatorijoje 
Jūsų įsteigtas, liaudies muzi
kos kabinetas, kuriam visuo
meniniais pagrindais vadova
vote dešimtį metų, tapo stam
biausiu Lietuvos muzikines 
folkloristikos centru. Prašo
me apie, jį papasakoti, pla
čiau.

Konservatorijoje dėstau spe
cialų liaudies muzikos kursą 
būsimiems kompozitoriams, 
muzikos teoretikams ir istori
kams, o taip pat kursą iš Va
karų muzikos istorijos.

Muzikinio folkloro kabinetą 
įsteigti sumaniau 1948 m. 
Ruošėme su studentais ekspe
dicijas, ranka užrašinėjome 
liaudies dainas ir jų melodijas 
(dabar užrašinėtojams leng
viau—padeda technika). Stu
dentai ir dabar sistemingai 
dalyvauja ekspedicijose. Atsi
vežę užrašytas dainas, sten
giasi patys jas iššifruoti, su
tvarkyti rinkinius. Buvau pra
dėjusi melodijų klasifikacijos 
sistemą. Ją toliau vysto bu
vusi mano studentė, o dabar 
konservatorijos liaudies muzi
kos kabineto vedėja G. Čet- 
kauskaitė. Atrodo, kad patys 
pirmieji Tarybų Sąjungoje tu
rėsime liaudies melodijų kata
logą. Na, o buvę studentai L. 
Burkšaitienė, D. Krištopaitė, 
R. Gučas ir daugelis kitų sėk
mingai dirba konservatorijo
je, muzikos mokyklose ir to
liau domisi lietuvių muzikine 
folkloristika.

Prisilaikant principo, kad 
žmonės dainas ne skaito, o 
dainuoja, stengiamės, kad 
kiekviena jų būtų užrašyta 
kartu su melodija. Džiaugiuo- 

, si, kad, nežiūrint moderniz
mo, “džiazizmo”, mūsų jau
nimas yra susižavėjęs ir liau
dies kūryba.

Vienas darbas dažnai duo
da impulsą kitam. Ar moksli
nį darbą tęsite šia, apibrėžta, 
kryptimi, ar jis įgaus naują 
linkmę.

Tyrinėjimams galo nėra. 
Dabar esu linkusi knygoje iš
keltus klausimus vystyti nuo
dugniau. Juk joje Siekta dau
giau apibendrinimo. Pagrindi
nį dėmesį skirsiu kurios nors 
mūsų geografinės srities — ar 
tai dzūkų, ar aukštaičių, ar 
kitų — muzikiniam folklorui. 
Dar mane domina mūsų muzi
kaliosios tautosakos santykiai 
su kaimyninėmis tautomis. 
Beje, esu atidavusi leidyklai 
atsiminimų knygą apie M. K. 
Čiurlionį.

binėse respublikose. Pav., 
pasiekia mus balsai ir iš 
Tarybų Lietuvos, šaukian
tys kovą prieš girtavimą.

Štai š. m. žurnalo “Švy
turys” 11-am num. tokį bal
są išgirstame iš darbininko 
iš vieno fabriko Kapsuke. 
Rašo V. Šiaudinis. Jis ypa
tingai piktinasi girtavimu 
fabrike,., V. Šiaudinis rašo:

Gimimo dienas, vardo die
nas, moters dienas ir kitas 
progas progeles “laistome” ne 
vandeniu, bet degtine (gamy
kla net įtaisė svetainę su ber
želių siena, kur leidžiama gir
tauti). Kuo pavirsta gamyklos 
klube jaunimo poilsio vaka
rai. Juos organizuoja profsą
jungos komitetas, per juos 
budi draugovininkai, bet tie 
vakarai neapsieina be girtavi
mo koridoriuose.

Laikas uždrausti tokius išgė
rimus gamyklose, įstaigose, 
įmonėse, jų teritorijose. Netu
rėtų vadovai abejingai praeiti 
pro girtaujančius.

Dabar taip gausu išsilavinu
sių žmonių. Gėda nesuprasti 
žalos, kurią daro alkoholis, 
besaikis jo vartojimas. Mate
rialiniai ir moksliniai nuosto
liai nusveria pajamas, kurias 
duoda degtinė. Laikas pagal
voti apie blaivininkų draugi
jos įsteigimą ir rimtai pradėti 
kovą girtavimui.

O DABAR PRADĖKIME 
DARBĄ ŽEMĖJE

Ilgametis juodųjų žmonių 
veikėjas ir seno Juodųjų ■ 
Žmonių Pažangos Susivie
nijimo vadas Roy Wilkins 
savo kolumnoje “Now Let’s 
Start in the Job on Earth” 
(“Long Island Press”, rug
pjūčio 3 d.) reikalauja da
bar dėmesį t atkreipti nuo 
mėnulio ir Marso į mūsų 
“griešnąją” Žemę. Visi 
mes, jis sako, didžiuojamės 
pasiekimu planetos už 240,- 
000 mylių nuo mūsų žemės, 
bet laikas tą techniką (mo
kslą), kurį padarė galimu 
pasiekti Mėnulį, panaudoti 
pagerinimui būklės piliečių 
čia žemėje. Jis, žinoma, ne
paneigia didžiulės žygio į 
Mėnulį reikšmės, bet jis 
klausia: “Kas dabar?”

“Kodėl nepanaudoti tos 
technologijos ir to turto čia 
pat, kur mes gyvename?”, 
jis sako. “Galimas daiktas, 
kad kada nons bus naudin
ga pašvęsti ištisus metus 
pasiekimui Marso. Bet mes 
galime panaudoti tos kelio
nės lėšas pagerinimui būk
lės savo žmonių, kuriems 
nebūtų skirtumo, jeigu jie 
gyventų ir Mėnulyje, vis 
tiek jie būtų alkani iš to, ką 
jie gauna iš valstybės, ku
rios metinis biudžetas vir
šija šimtą bilijonų dolerių.”

Wilkins nurodo į vietas 
Floridoje ir kitose valstijo
je, kur balti ir juodi žmo
nės gyvena didžiausiame 
skurde. Kodėl nepradeti 
jais rūpintis?

ŠAUKIA Į KOVĄ PRIEŠ 
GIRTAVIMĄ

Ne tik pas mus Ameriko
je daug žmonių serga gir
tavimo liga. Ji, matyt, gan 
plačiai siautėja ir socialist 
tižiuose kraštuose, ir tary-

“DIEVO ŽMONĖS” 
NEBEGALI 1
KOMUNIZMUI
ATSISPIRTI!

Tokią išvadą daro įžymu
sis klerikalų filosofas An
tanas Maceina savo straips
nyje “Ketvirtasis gundy
mas.” Iš jo sužinome, kad 
kadangi velnias nebegali 
prieiti prie paties Kristaus, 
tai užsisėdo ant jo bažny
čios. Ir ją jis sušilęs griau
na iš vidaus.

Pats vienas velnias, žino
ma, nedaug tepeštų, jeigu 
neturėtų puikaus ir galin
go talkininko savo ketvir
tajai pagundai pravesti.

Kas jis, tas velnio talki
ninkas, per vienas? Tegu 
atsako pats filosofas, Ma
ceina sako:

Be abejo, “Dievo žmonės” 
šitam gundymui vargiai pasi
duotų, jei nebūtų šalia sąjū
džio, ^pasiskelbusio revoliuci
niu savo esmėje, būtent komu
nizmo. Išvystęs pastarajame 
dešimtyje savą etiką ir šios 
etikos centre pastatęs žmo
gaus meilę — ne “kaip viltį 
ar dorinį įsakymą, bet kaip 
objektyvinį visos visuomenės 
dėsnį” (R. Garaudy), komu
nizmas, atrodo, pralenkęs 
Krikščionybę ir sug ė d i n ę s 
Bažnyčią, kuri apie artimo 
meilę amžiais kalbanti, o nie
ko nedaranti, kad ši meilė bū
tų įvykdyta socialinėje san
tvarkoje. Atrodo, kad komu
nizmas, o ne Bažnyčia galų 
gale sutvarkysiąs žmonių san
tykius meilės pagrindu. At
rodo, kad komunizmas į ir 
Evangelija esą artimesni, ne
gu Bažnyčia ir Evangelija, 
štai kodėl anie “Dievo žmo
nės” ir pradeda kęitaunizmu 
tikėti, juo domėtis, ’jam mei
lintis, ir, dėtis į( jo'įretag. Jiem 
pasivaidina, kad tarp komu
nistinės ir krikščioniško šios 
artimo meilės skirtumas išhy- 
kęs, nes abi jos kovojančios 
už paniekinto žmogaus pakė
limą. Jiem atrodo, kad atėjęs 
laikas paisyti ne 'praeities, o 
žiūri į ateitį ir tuo būdu ženg
ti petys petin su visais, ku
rie žlugdo šį melagingą ir 
neteisingą gyvenimą. Komu
nizmo išnirimas artimo meilės 
vardu šiandien yra tokia di
džiulė vilionė, kad “Dievo 
žmonės” jai kaip tik ir ne
atsispiria.

žinoma, visi šie apmąsty
mai liktų tik svaičiojimais, 
jeigu prievartos gundymas ap- 
sirėžtų tiktai vienu kitu ku
nigu, vienuoliu ar vienuole, 
naiviu pasauliškiu ar stiprių 
pergyvenimų ištroškusiu jau
nuoliu. Tačiau kai šis ketvir
tasis gundymas virsta sajū-, 
d žiu ir kai jis sudrasko krikš
čioniškąsias to ar kito krašto 
partijas, tuomet minėtos min
tys susiklosto jau nuogąsčiu.

(“Draugas,” rųgp. 2d.)

45,000 krokodilų per 15 
metų sumedžiojo, australas 
Bolis Vilmontas. Neseniai 
Vilmontui, persekiojant 
krokodilą, įgėlė gyvatė, ir 
jis mirė.

Atrodo, jog Amerikos ne
grų politinėje organizacijo
je, vadinamoje Juodųjų pan
terų (“Black Panthers”) 
partija, vyksta pasidaliji
mas, persigru p a v i m a s ir 
nauja orientacija siekių bei 
taktikos sferose. Buvęs šios 
par t i j o s ministras - pirmi
ninkas (premjeras) Stokely 
Carmichael organizaciją pa
smerkė ir iš jos pasitraukė. 
Jis teigia, jog minėtosios 
partijos veikimo metodai 
yra “negarbingi ir žiau
rūs? Jis nesutinka dirbti 
bendrai su baltaisiais, nori, 
kad negrai savo reikalus 
tvarkytų patys ir už juos 
kovotų yieni. Tai atvirkš
čias tesamas ir segregacija.

• Kitas -negrų vadas, Eld
ridgeCleaver, Juodųjų pan
terų partijos informacijos 
ministras, stoja už bendrą 
darbą, kai iš to yra naudos, 
su baltaisiais. Jis yra bal
tųjų radikalų leidžiamo žur
nalo “Ramparts” redakci
nės komisijos narys. Atro
do, jog šios filosofijos šali
ninkų gali Būti dauguma.

Afrikos tautų festivalis
Š. m. liepos mėnesį Al

žyre (Afrikoje) įvyko visos 
Afrikos tautų bei genčių 
(“Pan African”) kultūri
nis festivalis, kuriame da
lyvavo daugiau kaip du tu
zinai skirtingų grupių, kal
bančių daugybe kalbų bei 
dialektų. Dvylikos dienų 
festivalį suruošė Afrikos 
Vienybės Organizacija, tu
rinti 41-os grupės atstovus. 
Pobūvyje / buvo apie 4,000 
atstovų, o šokių bei dainų 
programas lankė daug tūks
tančių dalyvių. Pasakyta 
daug kalbų, skaityta daug 
•paskaitų, įvyko daug karštų

. diskusijų;
Festivalio tikslas — iškel

ti bei parodyti pasauliui Af
rikos žmonių kultūrinius pa
siekimus bei nustatyti toles
niam etapui gaires ir t. t. 
Kalbėta '.apie negrų 
santykius su Arabais 
ir bandyta jų tiks
lus bei darbo taktiką sude
rinti. Pasirodė, jog yra ir 
gilių rastistinių skirtumų. 
Kai kur, pav. Sudane, net 
prie ginkluotos kovos priei
ta. Negrai nenori su ara
bais bendrai gyventi ir pan. 
Artimųjų Rytų klausimu 
visi festivalio dalyviai gynė 
arabų kovą ir smerkė Izra
elio agresiją.

Keičiamos gairės
Festivalio metu Alžyre 

dalyvių dėmesį patraukė 
Afro - Amerikiečių informa
cijos centras, vedamas E. 
Cleaverio. Jis aiškino, jog 
socialinės ir ekonominės ly
gybės reikia siekti visiems 
bendromis jėgomis, jog juo
doji sęgregacijča yra taip 
jau bloga, kaip ir baltoji, 
jog kova už išsilaisvinimą 
neturi remtis odos spalva,

TURĖTŲ VIEŠAI 
PAAIŠKINTI

f’
Pastebėjome, kad “Bend

rasis Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas’* (Balfas) 
savo atskaitoje skelbia, jog 
“Šalpai Lietuvoje ir Sibire” 
jis išleido $42,444. Tai di
džiulė krūva dolerių.

Tie, kurie tam fondui yra 
aukoję, turėtų pareikalauti, 
kad Balfo vadai viešai pa
skelbtų vardus ir pavardes 
žmonių Lietuvoje ir Sibire”, 
kurie jų šalpos prašė ir ją 
gavo.

PAVASARIS KLASĖJE
Atbėgome ne tuščiomis:
Paleidom atsinešę
Su džiugesiu, su dainomis 
Pavasarį į klasę.

Ir saulė žvilgčioja čionai. 
Linksmi visi be galo. 
Žibutės žydi mėlynai 
Ant mokytojo stalo.

Vaikai, koks rytas nuostabus!
Ir šypsosi veidukai.
Šiandieną ketvertų nebus— 
Visiėms tik penketukai. ;

Danguole Bartašiūnaitė
Varėnos rajonas . / - -
Jokčnų aštūbnmetė mokykla

K “Lietuvos Pionieriaus”

bet gyvenimo reikalais. Car-< 
michaelį jis vadino dizer- 
tyru, užmiršusiu, kad jis 
yra negras, nesuprantančiu 
Amerikos žmonių bei jų gy
venimo, etc.

Festivalio diskusijose pa
sisakyta prieš prankofilų 
puosel ė j a m ą “negrumo”, 
“negrybės” (“negritud e ”) 
sąvoką kultūros srityje. Tai 
esanti senovės atgyvena, 
prieš kurią reikią statyti 
geografinį pradą, viso Afri
kos kontinento žmonių kul
tūrą — juodų ir baltų.

Už bendrą reikalą
Kad Juodųjų panterų par

tija keičia savo veidą, ma
tyti ir iš š. m. liepos mėnesį 
įvykusios Nacionalinės kon
ferencijos prieš rasizmą, 
kurią suruošė minėtoji par
tija Oaklando mieste, Ka&- 
fornijoje. Konfereną i j o^e*# 
dalyvavo apie 4,000 žmonių,’ 
daugiausia jaunų baltųjų 
radikalų. Negrai labai drau
giškai kalbėjosi su baltai
siais, pirmoj on vieton statė 
bendrą frontą, bendrą rei
kalą.

Pastebėta tarp Juodųjų 
panterų ir idealoginių skir- ’ * 
tumų. Seniau visų savo bė
dų priežastimi jie laikė bal
tąją rasę. Dabar jau jie savo 
priešų stato kapitalizmą 
bei imperializmą. Seniau 
jie skelbė kovą rasės prieš 
rasę, o dabar jau skelbia 
bendrą klasės kovą prieš 
klasę; kalbama apie visų 
žmonių reikalus. Skirtumo 
matyti net jų aprangoje: 
seniau Juodieji panterai 
dėvėjo juodą beretę, juod^ 
odinį žaketį1 ir kitokius? 
“uniforminius’’ blizgučius. 
Dabar ta “uniforma” retai 
pastebimai Jį centro ra
tinė1 Berkeley, Kalif., nie
kuo nesiskiria nuo kitų tos 
kategorijos įstaigų.

Panterų vadai, kurie pra
vedė minėtąją konferenciją 
(Bobby Seale, David Hilli
ard ir kiti), jau kalba apie 
jų organizacijos pertvarky
mą, o gal ir apie vardo pa
keitimą. Dabartinė jų kal
bų retorika kita.

Teroras prieš panterų 
vadus

Juodųjų panterų partijos 
vadų daug sukišta į kalėji
mus, yra ir nušautų. Tas 
susilpnino visą jų veikimo 
barą ir pareikalavo daflg 
lėšų. Tačiau jie, baltųjų ra
dikalų padedami, tikisi išsi
laikyti ir nelįsti į pogrindį. 
Nacionalinės konferencijos 
prieš fašizmą pasisekimas 
jiems teikia daug vilčių.

Liepos mėn. 31 d. Chica- 
gos policija įsilaužė į jų 
centro raštinę, viską išdras
kė, sudaužė įrengimus, ra
šomąsias mašinėles, sunai
kino rekordus ir kelis ne
grus areštavo. Birželio mėn. 
3 d. F. B. I. agentai toje pa
čioje Chicagoje sunaikino 
kitą jų raštinę. Pastarųjų 
dviejų mėnesių eigoj polici
ja, vieša ir slapta, puolė jų 
centrines įstaigas Detroite, , 
Denveryje, Indianapo 1 y j e, 
San Diego, Sacramento ir 
kitur. Sunaikintos knygos, 
rekordai, vadai areštuoti.

Juodųjų panterų partija 
gyvena sunkias dienas!

— Ko tu visą laiką tokia 
surūgusi! — paklausė mo
tina dukrą.

— Kad galvą skauda... Ir 
nežinau, ką daryti... <

Čia priėjo KindziulisHr 
tarė:

— Ištekėk. Tuomet gu^ą 
skaudės tavo vyrui.

*.
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KONST
Apsišėręs gyvulius, nusidaužęs nuo ko

jų sniegus ir nukratęs tokią pat sniegi
ną kepurę, dar kelis kartus stipriai trep
telėjęs priemenėje, senasis Ignacas įėjo 
į trobą. Troboje šilta, kvepia eglių sa
kais, pyragais ir tylu. Namuose jis vie
nas. Sūnus su šeima išvažiavo pas mar
čios gimines. Žinia, pasižmonėti, šventes 
praleisti. Senasis išleido. Visus namų 
darbus jis padarys. Juk jam tai nenau- 
jiena, o ir nesunku.

O lauke sninga. Sninga dideliais “uba
go” kąsniais.

Naujieji Metai.
Septynias dešimtis Naujųjų metų su

tiko ir praleido senasis. Septynias dešim
tis. “Ech, galvojo Ignacas, kad gyva bū
tų mano Petrutė. Šiokią dieną galėtų ir 
rankas pailsinti, ir kąsnelį geresnį yra 
kas paduoda, ir troba nauja, šilta, šviesi. 
Tai ne senoji... Nesulaukė”.

Nenori jis apie tai galvoti, bet mintys 
pačios jį neša praeitin. “Septynios dešim
tys” — palinguoja galvą senasis ir nu- 

^eįna į savo kambarėlį.
• Įsijungia radiją. Daina nuneša praei

tin. “Niekur nuo savęs nepabėgsi”, sako 
Ignacas, “niekur. Tavo praeitis — tavo 
veidas. Be veido juk nebūsi”.

Ignacas perbraukė ranka per slidų ra
dijo aparato dangtį. Ir šis praeitį mena. 
Ne taip jau tolimą, bet vis tiek praeitį. 
“Konstancija”... O diktorius (pranešė
jas) vis kalba. Bet Ignacas jo neklauso. 
Užvis labiau jis mėgsta muziką. “Kai 
gražiai užgroja...” ■

Diktorius nustojo kalbėjęs. Minutę bu
vo tylu. O paskui lyg iš toli toli pasigirdo 
smuiko verksmas. Banguodamas artėjo 
prie senojo Urnikio liejosi lyg upė pava
sarį, lyg paukščių giesmė, lyg miškas. O 
lauke snigo lengvais dideliais dribsniais.

“Septynios dešimtys metų, — atsidūs
ta Urnikis.

Nebuvo Ignacui kada gyvenime klau
syti smuikos, dainos, nors jis buvo pir
masis giedorius kaime. Gamta jį audova- 

4f' no jo nepaprastu balsu. Visus “kalnus”, 
“rožančius” ir “karunkas” mokėjo at
mintinai. Retas giedorius galėjo išlaiky

ki su juo. Išpildavo ne vieną prakaitas 
pagiedojus iki išnaktų, o Ignacas Urni
kis, rodos, tik prisėdo, nei miego nenori, 
nei balsas užkimšta. Pamėgink tik pasi
skųsti, kad pavargai. Ignacas tau išdroš 
“pamokslą”, kad išgėdys — neturėsi kur 
akių dėti. Todėl kaimo giedoriai eidavo 
lyg ir pamainomis — vieni—vieną pusę 
“kalnų”, kiti — kitą. Urnikis — abi.

Minutėlę jis pamiršo savo mintis. Jį 
užvaldė mizika, tokia giedri ir šilta, ar
tima kaip žemė ir reikalinga kaip duona. 
Širdis spurda lyg paukštis pavasarį, o 
smuiko garsai neša ir neša senąjį praei-

• tin. “Konstancija...” Dukterį prisimi
nęs, Urnikas pasijunta lyg kaltas. Jam 
ir gėda. Dėl savęs gėda. Tik dėl savęs.

O rodėsi taip neseniai čia jinai basa
kojė lakstė paskui bandą. Šiltais vasaros 

^vakarais ir tyliomis rudenėjančiomis po
pietėmis skardendavo jos balselis pamiš
kės ganyklose. Ką jinai dainuodavo, nie
kas nežinojo. Pati sugalvodavo žodžius, 
pati melodiją. O jau išgirs kokią nors 
dainą tai prigalvos jai visokių priedų. Ir 
sakydavo kaime — mūsų solistė.

Urnikio Koste. Mokėjo mergaitė pa
mėgdžioti ir paukščių balsus, ir girios 
ošimą. Tačiau nei Kostės balsas, nei jos

• dainos nedžiugino Urnikių. Dievas Ur- 
nikiams kasmet dovanodavo po vaikelį. 
Gandras vienus palikdavo išskrisdamas, 
kitus parnešdavo pavasarį. Supo mažieji 
vieni kitus, kai motina ravėjo buožių 
daržus, statė rugių gubas, kasė bulves, 
verpė linus ir vilnas. Medinė vygė nieka
da nebuvo tuščia.

Palydėjo Ignacas tris savo mažylius į 
kapus, o septyni stiepėsi į saulę lyg bul
vių daigai. Ir vos tik kuris jau tvirčiau 
galėjo nulaikyti botagą — atidavė pie
menauti. Prie šio išmokdavo ganyti ir 
mažesnis, o po metų kitų ir tas gaudavo 
botagą į rankas ir svetimą maišą ant pe- v • cių.

Taip Urnikiai praleido karą, taip su
laukė naujų laikų. Metai bėgo, Koste va
saromis ganė, žiemą mokyklą lankė. O 
kai mokytojai paragino Umikį leisti 
Konstanciją mokytis muzikos, jisai pa- 

ijrkelė tokį triukšmą... Ir senajam Šian- 
^dien gėda. Dėl savęs.

Jis buvo girdėjęs apie dainininkus vi- 
Tsokių negražių kalbų... Ko jau ko, o ši

to nenorįs. Ir kol. gyva galva, duktė te-

Genovaitė Norgėlai te
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eina mokytis kito amato. Jis esąs dievo
baimingas žmogus ir nenorįs jokios ne
šlovės visai giminei. Giminės įkalbinėjo 
ir žmona prašė, tačiau Ignacas spyrėsi 
ir nesutiko.

Konstancija vistik išvažiavo mokytis 
muzikos. Išvažiavo su motinos žinia, gi
minių padedama, be tėvo leidimo. “Te
neprašo manęs nieko”. Baisiai barė žmo
ną Ignacas. “Tėvo neklauso! Į ką vaikai 
pavirto...”

Žmona tylėjo ir vis kartojo: “Mergai
tė turi balsą. Bus dainininkė. Ir duoną 
sau pelnys. Ir žmonėm malonu pasiklau
syti. Visų gerbiama...”

Tylėdavo Ignacas tada, kai žmona vež
davo Konstancijai rūbus ir maistą, tačiau 
širdies neatleido. Pamenu, gavo po kiek 
laiko pirmąjį dukters laišką. Namiš
kiams pasakė. Tačiau neatplėšė ir ne
skaitė.

“Jei taip, tai taip — kiekvienas ant sa
vo” kaip kirviu nukirto tėvas, nors visą 
tą ir sekančią dieną vaikščiojo lyg nesa
vas, vengė žiūrėti žmonai į akis, tylėjo. 
O ji lyg tyčia gailiai žvelgia į akis ir 
nueina netardama žodžio. Galiausiai pa
sakė:

“Bijok dievo, Ignacai. Gal vaikas bė
doj, pagalbos šaukiasi. Kaip tėvo širdis 
taip gali. Lygu erodas... Sekmadienį 
kunigui pasiskųsiu...

“Dar šito betrūko” — širdo Ignacas. 
“Kad boba kunigui pasiskųstų. Tai jau 
gėda. Kur akis kiši paskui”, — krimtosi 
Urnikis.

Tačiau jo širdyje grūmėsi žmogiškoji 
meilė savo vaikui ir užgauta tėvo ambi
cija. “Mat, paršelis, klausyti nenorėjo. 
Dainininkė bus. kur jau tu matęs...”

Tačiau nesulaukė Ignacas, kad būtų 
apskųstas. Sekmadienio rytą atplėšė vo
ką ir perskaitė, pradžioje vienas sau, o 
po to jau garsiai visiems.

Tačiau dar negreit jis prisipažino , nu
galėtas. Progai pasitaikius vis badė akis 
žmonai. O jeigu dar kas nors iš kaimy
nų žodį ne taip pasakydavo, širdo ant 
visų — kaltų ir nekaltų.

Muzika nutilo... Diktorius vėl kažką 
skaitė. Minėjo pavardes, Bet Ignacas jo 
nesiklausė ir negirdėjo. Tik kai pasigir
do pirmieji akordai, senasis sukluso. Jam 
pasirodė, kad šiuos akordus jis jau gir
dėjo. Tikrai girdėjo.

“Nejąugi?” — sulaikęs kvapą, Ignacas 
pajuto, kad suspurdo krūtinėje širdis. 
“Konstancija...” O iš radijo aparato pa
sigirdo taip mielas ir brangus dukters 
balsas.

Rodėsi Ignacui, kad netelpa nei melodi
ja, nei žodžiai jo gryčioje, rodėsi, kad 
giesmė prasiveržė pro duris, langus ir 
skrenda ant baltų snaigių per plačius 
laukus, paliesdama kiekvieną medį, kiek
vieną trobą, kiekvieną sutiktą žmogų...

Ignacas užsimerkia ir nedrįsta nė pa
judėti. Va, jis vėl pamato savo vaiką, ant 
kurio taip nereikalingai pyko. Ir jam gė
da. Didelė gėda dėl savęs. Seniai jau jis 
nebepyksta. Seniai susitaikė. Tačiau 
Konstancijos dainavimas ir ta giesmė 
vėl grąžino jį praeitin.

Ne vieną giesmę Ignacas paskyrė die
vo motinos garbei. “Mojavų” metu jo 
baritonas čia storiau, čia visai liūdnai 
ir švelniai tęsdavo melodijos žodžius, čia 
žemalangių gryčių palubiais plaukdavo 
prašydamas dievo motinos sveikatos, 
derliaus ir užtarimo. Gipsinė Marija 
stovėdavo kaltai nuleidusi akis... Tik 
didelis skurdas klestėjo mažoje Ignaco 
trobelėje., Giedojo Ignacas tada, kai ne
laimė žvelgė jo kaimynams į akis, kai 
mirtis iš artimųjų tarpo be laiko išplėš
davo vieną po kito narį. Jo giesmės bu
vo lydimos skausmo ir ašarų. Jo, geriau
sio parapijos giedoriaus, balsas, neteikė 
niekam džiaugsmo...

Lauke sninga tyliai tyliai.
O buvo gal prieš dešimtį metų. Kolū

kyje pastatė naujus kultūros namus. 
Atidarymas buvo Naujų metų dieną. 
Pirmininkas pasakė, kad atvažiuos ar
tistai iš sostinės ir koncertuos. Žinia, ir 
Konstancija. Ir va, kaip šiandien pa
mena. Diena buvo tyli. Snigo dideliais 
kąsniais. Konstancija atvažiavo su vy
ru ir anūku. Scenoje, didelių lempų nu
šviesta, stovėjo jo duktė... Iš karto net 
nepažino tėvas. Tai lyg ne jo Koste, 
basakojė piemenaitė. Tik pamanykit. 
Suknia iki pat žemės —< dangaus spal
vos ir blizganti. Pirštinės iki alkūnių.

Kaip kokia dvarininkaitė. Graži Kon
stancija. Senasis sėdėjo rimtas, tačiau 
širdyje netilpo džiaugsmas. “Visi žiūri 
į Konstanciją ir ploja.” Nenuleido akių 
Ignacas nuo savo vaiko. Ir tada jis iš
girdo “Avia, Maria.”

Taip, kaip šiandien. Jos balso buvo 
pilna salė., Rodėsi, ir melodija, ir žo
džiai netilpo po jos skliautais. Jie veržė
si pro langus ir duris, bangavo tolimais 
laukais, paliesdami kiekvieną medį, kiek
vieną namą, kiekvieną sutiktą žmogų. 
Nuo tos valandos senasis Ignacas visa 
dovanojo Konstancijai. O jam buvo gė
da. Didelė geda dėl savęs.

Ir dabar melodija glamonėjo jį. Ig
nacas matė savo dukters'akis, jos iki 
žemės blizgančią suknią, ilgas pirštines... 
Konstancija sveikino tėvą su naujais

metais.
Po to daug klausėsi senasis savo duk

ters koncertų, operų. Daina jam skam
bėjo nepakartojamai didingai, supinda- 
ma jo širdyje muzikos grožio, džiaugs
mo ašarų, žmogiškojo išdidumo jaus
mus. O su šia giesme buvo neatskiria
mai sujungta jo duktė, basakojė pieme
naitė, garsi respublikos dainininkė. Ir 
nepajėgdavo Ignacas žodžiais nusakyti, 
tik jautė savo tėviškąja širdimi, kad šios 
giesmės akordai jam skambėdavo švie
siai, šiltai ir jis' būdavo laimingas. Ir 
visą gyvenimą niekas negalėjo jam pa
keisti muzikos, atstojusios dažnai poilsio 
valandą, padėjusios pamiršti nuoskau
dą. vargą, pažeminimą.

Daina nutilo. O senasis tebejautė kam
baryje ją kaip gyvą. Santūriai šyptelėjo.

Dvasininku “viengungystes” 
problemos ir kova su jomis

Norėjo ar nenorėjo Vati
kanas, bet daugelio šalių 
spaudos puslapius apskrie
jo nedidelė žinutė. Joje mi
nima, kad popiežius Povilas
VI įsakė ištirti, kiek per pa
staruosius ^-šęšeris metus į 
Vatikaną kreipėsi “Kris
taus karių”—kunigų—vedy
bų reikalais. Statistika pa
rodė, kad 7,137 katalikų ku
nigai prašė leidimo tuoktis 
ir tokie leidimai buvo išduo
ti 5,652 kunigams.

Jam nėra kitos išeities
Kyla klausimas: kaip gi 

tai, nejaugi kunigams jau 
leidžiama tuoktis? Taip! 
Popiežiui nėra kitos išeities, 
kaip tyliai ir taikiai leisti 
nusivilkti sutaną “neramie
siems” dvasininkams ir duo
ti jiems leidimą santuokai. 
Vatikanui geriau turėti lo
jalią katalikų bažnyčiai iš
kunigio šeimą, negu, sukė
lus triukšmą, įsigyti naujų 
ir pavojingų priešų.

Popiežių Povilą VI ženg
ti tokiais vingiuotais kom
promisų takeliais privertė 
braškančios katalikų bažny
čios pozicijos ir vis augan
tis dalies dvasininkų reika
lavimas panaikinti XI am
žiuje įvestą celibatą. Anuo 
metų, įvedama celibatą, ka
talikų bažnyčia siekė išsau
goti savo nuosavybėje di
džiulius dvasininkų valdo
mus žemės plotus, kad jie 
nebūtų išdalyti kunigų šei
mų nariams, taip pat tikė
josi tikinčiųjų akyse pakelti 
dvasininkijos prestižą, pa
vaizduoti kunigus tikrais 
“Kristaus kariais,” laisvais 
nuo žemiškų pagundų. Ta
čiau pasirodė, jog nedauge
lis “dvasios tėvų” buvo lin
kę į fanatišką asketizmą. 
Priešingai, kunigai, vedčia- 
mi būti viengungiais, atsi
sakyti šeimos, celibato prie
dangoje plačiai naudojosi 
žemiškojo gyvenimo malo
numais. Jų nevaržė šeimos 
tėvo pareigos, vaikų augini
mas ir auklėjimas. Užuot 
rodę moralinę stiprybę,

daugelis jų pakliūdavo į vi
siško amoralumo šunke
lius.

Buvo vėl svarstyta
II Vatikano susirinkime

rijose. 95 katalikų kunigų 
seminarijose, apklausus 
rektorius, dėstytojus ir 
klierikus, kaip jie žiūri į ce
libatą, 40 procentų apklaus
tųjų atvirai pareiškė, kad 
laiko jį “didžiausia beproty
be.”

Vatikanui nelinksma ir
celibato problema vėl buvo 
nagrinėjama. Bažnyčios 
šulai priėmė specialų “de
kretą” apie kunigų tarnys
tę ir gyvenimą. Jis visus 
dvasininkus įpareigoja pri
silaikyti “brangių kunigiš
kojo celibato dovanų,” kaip 
Au k š č i a u s i o j o malonės, 
skirtos tik dvasininkams.

Deja, paestaruoju metu 
dvasininkai vis drąsiau reiš- 
kai savo nuomonę ir pagei
davimus Romoje sėdinčiam 
Dievo vietininkui. Jie at
kakliai siūlo atsisakyti ir 
tos brangios “kunigiškojo 
celibato dovanos.”

Šie nemalonūs signalai ir 
protestai Vatikane sutinka
mi tylomis. Tik bažnyčių 
šulai vietose veda atkaklią 
kovą su nepaklusnia i s i a i s 
kunigais. Antai, Jungtinių 
Amerikos Valstijų Brookly- 
no vyskupijos 31 kunigas 
organizuotai ir viešai stojo 
į kovą už celibato panaiki
nimą. Vyskupijos galva — 
vyskupas Francas J. Muga- 
veras pasmerkė išuos kuni
gus ir liepė viename iš sek
madieninių pamokslų visose 
228 vyskupjios bažnyčiose 
parapijiečiams perskaityti 
jo ganytojišką lašiką.

Laiške smerkiami minėti 
kunigai už nepaklusnumą, 
iš dvasiškių reikalaujama 
atsidavimo “motinai bažny
čiai ir dieviškam dvasinin
ko luomui”. Tačiau minėtieji 
kunigai dar tą pačią dieną, 
dalyvaujant pasauliečiams, 
savo susirinkime pareiškė, 
kad celibatas yra atgyvenęs 
dalykas, žalingas ir nerei
kalingas. Anot jų, kiekvie
nas kunigas, kaip ir visi 
normalūs vyrai, turi teisę 
sukurti šeimą, auginti vai
kus. .

Ir seminarijose
Celibato klausimas kelia

mas ir JAV kunigų semina-

Apie šaunųjį 
studentų ansamblį

Tris dienas Maskvoje, 
Kremliaus Suvažiavimų rū
muose, skambėjo lietuviška 
daina, muzika. Šioje sceno
je, kurioje pasirodyti di
džiausia garbe laiko įžy
miausi atlikėjai, LTSR nu
sipelnęs kolektyvas, Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto dainų ir 
šokių liaudies ansamblis 
koncertavo jau trečią kar
tą!

Šie metai universiteto an
sambli e č i a m s — jubilieji
niai. Neseniai jie pažymė-
jo savo 25-metį. Apie įtemp
tą ansamblio kūrybinį dar
bą būtų galima parašyti iš
tisą knygą.

Beje, tokia knyga yra. 
Ant stalo ansamblio repeti
cijų kambaryje guli didžiu
lis albumas — “Ansamblio 
istorija.” .

Metai, datos, nuotraukos,
kita kasmet auganti statis
tika: vien tik New Yorko 
apylinkėse yra keletas tūks
tančių kunigų, be popie
žiaus leidimo atsisakiusių 
“šventosios viengungystės.” 
Visose Jungtinėse Amerikos ' 
Valstijose tokių “pabėgėlių” 
arti dešimties tūkstančių. 
Ir visa tai vyksta tokioje 
šalyje, kur valdžios organai 
aktyviai remia klerikalines 
organizacijas, o monopoli
jos nešykšti joms dolerių.

Europa neatsilieka
Celibato klausimą kelia ir 

Europos kunigai. Prieš kiek 
laiko Olandijos vyskupų 
konferencijos dalyviai priė
mė ir nusiuntė popiežiui į 
Vatikaną pareiškimą, siūly
dami pradėti katalikų baž
nyčios dvasininkų tarpe -.. 
diskusiją celibato klausimu!

*. - * - r

Dvasininkų “šven tosios 
viengungyst ė s” problemos 
vis tvirčiau laikosi dvasi
ninkų pasitarimų ir konfe
rencijų darbotvarkės, apie 
jas rašo katalikiškoji ir pa
saulietinė spauda. Popiežiui 
Povilui VI vis daugiau ten
ka susimąstyti, kaip sau
sam, nesukėlus didelių aud
ros ir prieštaravimų bangų, 
išbristi iš šių nemalonumų 
jūros. Jis atsidūrė lyg tarp 
kūjo ir priekalo: daugelis 
tikinčiųjų pagal seną tradi
ciją priima ir pripažįsta tik 
celibato “prisilaikantį” ku
nigą, o nepaklusnių “Kris
taus ^karių” vis daugėja.

Nespėliosime, kokį spren
dimą priims popiežius. Pa
rodys ateitis. Mums aišku 
viena, kad kapitalizmo, kaip 
paskutinės išnaudotojiškos 
socialinės sistemos, krizę 
lydi ir atitinkamos ideologi
jos krizė, tame tarpe ir baž
nyčios, jos religinių dogmų 
krizė.

A. Martinonis

kruopščia rašysena primar
ginti puslapiai... Gal būt, 
labai jau rupiais štrichais 
čia piešta šio puikaus an
samblio istorija, bet šiek 
tiek pasklaidykime ją...

... Studentų ansamblis 9 
kartu nugalėjo respubliki
nėse meno saviveiklos ap
žiūrose, tris kartus iško
vojo laureato vardą visasą
junginėse apžiūrose ir kon
kursuose

.. .1957 m. iškovojo aukso 
medalį pirmajame visasą
junginiame jaunimo festi
valyje Maskvoje;

... 1959 m. instrumenti
nio seksteto dalyviai parsi
vežė aukso medalį iš Vieno
je įvykusio VII Pasaulinio 
jaunimo ir studentų festiva
lio; J

... Pirmieji lietuvių liau
dies muzikos istorijoje in
strumentinę liaudies muzi
ką užsienyje — Lenkijoje — 
demonstravo ansamblio bir
bynininkai P. Žvirblis ir R. 
Raudonikis;

Ansamblis aplankė be
veik visas broliškąsias res
publikas, koncertavo užsie
nio šalyse;

Pirmasis iš respublikos 
meno saviveiklos kolektyvų 
gavo Nusipelniusio kolekty
vo garbės vardą;

Apdovanotas trimis Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštais; i

Ansamblio dalyviais yra 
buvę poetas Justinas Mar
cinkevičius, respublikos kul
tūros ministro pavaduoto
jas V. Jakelaitis, konserva
torijos vyr. dėstytojas T. 
Bataitis, LTSR MA Fizikos- 
matematikos instituto skai
čiavimo centro vadovas K. 
Žukauskas, TSRS MA Oke- 
anologijos instituto labora
torijos vedėjas M. Repečka 
ir daug daug kitų, kuriuos 
šiandien žino ne tik Lietu-

Vilnius. 1969 metų liepa. Vaizdas iš Dailės muziejaus pusės.

va; • :
Šimtai buvusių ansamblie

čių, baigę universitetą, įsi
liejo į įvairių respublikos 
vietovių meno saviveiklos 
kolektyvus, daugelis jų ir 
vadovauja tiems kolekty
vams. Į

V. Petrauskas

Irgi kenčia
Gydytojas ramina ligonį:
— Nereikia jaudintis. Jū

sų būklė nėra jau tokia be
viltiška. Aš pats irgi kenčiu 
tokius pat skausmus.

— Taip, — sako ligonis.
— Bet jūsų negydo toks 

gydytojas, kaip jūs.

Perskaitę “Laisvę” paduo- • 
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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PHILADELPHIA, PA.
Verkite, aniuolai, verkite 

dvasios šventos, nes 
vaduotojai jau verkia

Pasiklausęs lietuvių radi
jo valandėlės, galėsi žinoti 
daug bėdų pas Lietuvos 
“vaduotojus. Kadaise jie 
išdidžiai skaitė gromatas, 
gautas iš kai kurių valdi
ninkų, kad jų darbštumu 
Lietuva tuoj būsianti “iš
laisvinta.”

Bet štai rugpiūčio 2 die
ną ivenas iš vaduotojų pra
virksta, kad juos apsėdę 
didelės bėdos. Prieš savaitę 
susirinkę Philadelphiaos ir 
apylinkės vaduotojų atsto
vai ir laukę laukę atstovo su 
labai svarbiomis informaci
jomis iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos (kodėl gi lietuvių, 
ne vien tik “vaduotojų”?) 
ir nesuląukę. Tuomet patys 
ėmėsi svarstyti “vadavimo” 
reikalus. Rūpestingų neaiš
kumų būta daug. Dėl to 
surašyta rezoliucija net su 
8 klausimais tai tarybai. 
Gal daugiausia juos jaudina 
tas, kad jau senokai buvęs 
išrinktas kaip Lietuvos 
atstovas (vietoj mirusio) 
kažkoks ponas į Washing- 
toną, bet iki šiol valstybės 
departamentas jo nesąs už
tvirtinęs !

Mr. R. Nixonas jau nebe- 
pasitikimas. Ponai verkšle
na, kad jau esą sukakę 10

metų, kai prezidentas Eisen- 
howeris paskelbęs “paverg
tų” tautų dieną liepos 12 ir 
visuomet prezidentas pa
skelbdavęs bent savaite pir
miau, ir vaduotojai turėda
vę progą plačiai išgarsinti. 
Dabar pradėję suvėluoti. 
Pereitais metais prez. John- 
sonas paskelbęs tik už. die
nos, o šiemet prez. Nixonas 
taipgi suvėlavęs—paskelbęs 
tik liepos 14 d. Buvę lan
kytasi, slampinėta apie Bal
tąjį Namą dar tinkamu lai
ku, bet jokių tikrų žinių ne
surasta.

Nixonas nenorįs supykin
ti rusų... Republikonai esą 
juos išdavę.

Lietuvos “vadavimo” rake
tas nepoilgo visai susmuks. 
Daugelis jų garbinamų val
donų išmirs. Kadaise ir Ru
sijos Kerenskio “valdžia” 
išmirė.

Baimė, kad Amerikos val
džia nenori supykinti rusų, 
vaduotojams teikia dar di
desnį rūpestį. Tarybų Są
jungos vyriausybė gali pa
reikalauti grąžinti į Lietu
vą bent keletą Impulevi- 
čiaus bendrų, kurie taip mie
li “vaduotojams.”

Gal vaduotojams pritinka 
kunigėlių pasaka: Palai
minti ubagai dvasioje.

M. Sūnus

Levanienei greit ir gerai 
susveikti. , . i
Tėvams širdies skausmas
Mūsų gerų draugų Petro 

ir Elenutės Zline - Žilinskų 
sūnus jau ilgokas laikas 
tarnauja U. S. kariuomenėj. 
Pradžioje liepos mėn. jis at
vyko pas tėvus apsilankyti 
ir liuoslaikį praleisti. Tik 
pabuvęs porą savaičių buvo 
pašauktas atgal į tarnybą 
ir bus pratinamas prirengi- 
mui į karo “frontą’’ Viet
name.

Jaunuolis labai sugabus 
moksle ir baigęs mechaniko 
technikos mokslą.

Alvinas

Worcester, Mass.
Banketą-Pietus rengia Olym

pia Parko bendrovė rugpiūčio 
(August) 17 dieną. Pradžia 
1:30 valandą.

Kviečiame visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame ne
paprastame bankete ir kartu 
atsivežti savo kaimynus. Link
smai laiką praleisite tyrame 
ore, gražiame parke tarp ža
liuojančių medžių ir žydinčių 
gėlių.

Iki pasimatymo !
Rengėjai

(59-60)

GYVtBEI GELBĖTI PRIEMONĖ

Žmogaus organų ir audinių 
persodinimas

Yucaipa, Calif.
Mūsų ligoniai sveiksta
Per keletą mėnesių buvo 

varginama nežinomos ligos 
Onutė Pukienė. Dabar jos 
sveikata laipsniškai pradėjo 
gerėti, ji jau svečiavosi San 
Francisco, Calif., taipgi pa
ėmusi išplatino “Vilnies” ru
deninio pikniko vieną pun
delį bilietėlių. Tai didelis 
ačiū d. Pukienei.

Antras ligonis, Jurgis 
Šidlauskas, ilgai buvu ligo
ninėje, pergyveno sunkią 
operaciją. Dabar sveiksta 
savo namuose, nors dar yra 
po daktaro priežiūra. Jur
gis yra nuoširdus laikraš
čių rėmėjas ir organizacijų 
narys.

Apie Anną Levanienę
Liepos 27 d. teko aplanky

ti Anną Levanienę, kuri li
goninėje išbuvo virš 9 sa
vaites nuo auto sužeidimo. 
Dabar randasi savo apart- 
mente, 153 Paseo de la Can- 
cha, Redando Beach, Calif. 
Anna jau vaikštinėja su pa
galba kėdės, bet atrodo, dar 
ims ilgas laikas, kol pilnai 
susveiks.

. Mums ten svečiuojantis 
atvyko iš Chicagos jos sesu
tės šeima ją aplankyti. Vie
na Annos sesutė Agnis ją

prižiūri ir viską stuboje 
aptarnauja. Todėl ligonei 
yra didelė pagalba namuo
se ir maisto gaminime.

Kada d. Levanams įvyko 
skaudi nelaimė, tad man te
ko užgirsti visokių pareiški
mų, kaip tas įvyko. Bet da
bar teko viską galutinai pa
tirti ir pataisau kai kurias 
klaidas. Nelaimė įvyko 
važiuojant į namus tarpe 
tiršto auto trafiko. Ji tu
rėjo prasilenkti pro> kitą va
žiuotoją ir biskelį pavažia
vus norėjo sustabdyti maši
ną. Pajuto, kad jos stab
džiai (brakes) sugedo. Tad 
skubiai suko į šalį ir atsimu
šė į stulpą. Tai buvo vy
riausia priežastis jų nelai
mes. u.fcuA

Atvykus d. Levanienės se
sutės dukrelei tetos aplan
kyti iš Chicagos, papietavę 
pakvietė jauną mergaitę 
paskambinti pianu. Mer
gaitė dar apie 11 metų, bet 
pianu skambina tikrai ar
tistiškai. Pradėjus skam
binti ji paėmė dainą “Nak
tis Svajonėmis Papuošta.” 
Tai mus visus nustebino jos 
puikus gr o j is. Anna Leva- 
nienė, nors gulėdama ant 
“lunčkės,” puikiai tęsė tą 
šaunią melodiją. Linkiu d.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, BL 60608.

“Vilnies” administracija.

Pittsburgh, Pa.
LDS 160 kp. padaryti 

dideli nuostoliai
Liepos 12 d. 3 vai. popiet 

didelis buldozeris išvertė 
LDS 160 kp. namo sieną. 
Ne tik kad najno siena bu
vo sugriauta, bet ir ant 
pirmo aukšto buvo viskas 
išversta-sulaužyta, padary
ta nuostolių ant kele
to tūkstančių dolerių.

, Priežastis įvykio: namas 
buvo griaunamas šalia 
draugijos namo, ir per ne
atsargumą buldozerio vai
ruotojas įvažiavo į draugi
jos namą, išversdamas mū
ro sieną. Dabar yra užda
rytas namo pirmas flioras. 
Ant antro flioro galima lai
kyti susirinkimus, kas ir 
yra daroma per draugijos 
komitetą.

J. K. M

Japonijoje daug 
trumparegių

Pagal akinius nešiojančių1 
žmonių skaičių Japonija už
ima vieną pirmųjų vietų pa
saulyje. Tokijyje neseniai 
apskaičiuota, kad kas penk- 
tas pagrindinės sostinės 
gatvės Gindzės praeivis bu
vo su akiniais. Tokijo gele
žinkelio stotyje keleivių ant
plūdžio valandomis du žmo
nės iš septynių taip pat ne
šioja akinius.

Statistikos duomenimis 
aštuoniose šeimose iš dešim
ties bent vienas žmogus ne- 
apseina be akinių. Daugu
ma jų yra trumparegiai.

Kodėl Japonijoje tiek 
daug trumparegių? Tai aiš
kinama japonų pomėgiu 
skaityti: į sudėtingus hiero
glifus jiems reikia labai 
akylai žiūrėti. Be to, regėji
mui kenkia ir varginantis 
“kalimas”, ruošiantis egza
minams, nes akademinis 
reiklumas Japonijoje labai 
didelis. Ir, žinoma, labai 
kenkia akims visur paplitę 
televizoriai.

— Mažiesiems po dėžutę 
saldainių.

—O ką tam vyresniajam?
čia priėjo Kindziulis ir 

tarė: ' ,.
— Pusbonkėlį ir silkę.

Žmogaus amžius ribotas, 
tačiau mirtis ne visada at
eina dėl senatvės, kada iš
senka visų organų ir siste
mų veikla. Neretai žmogų 
mirtis ištinka net dėl vieno 
gyvybiškai svarbaus orga
no sužalojimo, todėl žmo
nija jau seniai svajoja apie 
susidėvėjusių organų pa
keitimą ir tuo pačiu — am
žiaus prailginimą.

Palyginti jau gana se
niai daromi žmogaus ląs
telių transplantaciją (per
sodinimas) kitam žmogui. 
Tai kraujo perpylimas. Vi
siems gerai žinoma, kad 
perpilti galima tik atitin
kamos grupės kraują. Va
dinasi, donoro (davėjo) ir 
recipiento (ėmėjo) kraujas 
turi kuo labiau sutapti. 
Priešingu atveju recipien
tas gali smarkiai susirgti ir 
net žūti.

Panašios problemos kyla 
ir parenkant donorą orga
no persodinimui. Kiekvie
no individo audinių ir or
ganų baltymai turi savą 
specifiškumą. Tie baltymai, 
kurių nėra individo organiz
me, jam yra svetimi. Juos 
vadina antigenais (antige
nas — sukeliąs gamybą me
džiagos, nukreiptos prieš 
save). Tokie antigenai vi
sų pirma yrą .bakterijos ir 
virusai, prieš kuriuos orga
nizmo limfoidinis audinys 
gamina antikūąiusv( antikų^ 
nis — savas baltymas, vei- 
kiantis prieš antigeną).

Antįkūnių gamyba yra 
organizmo apsauginė reak
cija, kuri padeda sunaikin
ti arba neutralizuoti mi
krobus, prasiskverbusius į 
kraują ir audinius. Ta pa
ti reakcija kliudo ir trans
plantuotam organui prigy
ti. Sakysime, persodinome 
inkstus, o jame yra dono
rui būdingų baltymų, kurių 
neturi recipientas. Recipi
ento limfoidinės ląstelės 
ima prieš juos gaminti 
antikūnius, kurie jungia
si su donorui specifiškais 
baltymais, esančiais perso
dintame inkste, pastarasis 
pažeidžiamas: — vysto
si vadinamoji transplantato 
atmetimo reakcija. Inksto 
funkcija vis silpnėja, galų 
gale recipientas lieka fak
tiškai be inksto.

Kokia išeitis? Yra du 
sprendimo keliai. Vienas 
jų — parinkti tinkamą do
norą. Yra tikimybė, kad 
gali egzistuoti donoras, ku
rio baltymų struktūra vi
sikai sutampa su recipiento 
baltymais.

Donoro ir recipiento au
dinių sutaikomumas nusta
tomas tiriant kraujo bal
tuosius kūnelius ■— leukoci
tus, nes juos lengviausia 
gauti, o aplamai visų to 
paties organizmo ląstelių 
antigeninė s a n d a ra yra 
analogiška., Žmonių orga
nizmai skiriasi vienas nuo 
kito keliais stipriaisiais an-" 
tigenais ir keliolika silpnų
jų. Yra svarbu, kad reci
pientas turėtų stipriuosius 
antigenus, kuriuos turi do
noras.

Tačiau teisingas donoro 
parinkimas neišspre n d ž i a 
transplantato prigijimo. Or
ganizmo limfoidinis audi
nys gamink antikūnius, ku
rie yra transplantato atme
timo priežastis.

Medicina turi nemaža 
priemonių limfbidinių ląs
telių veiklai prislopinti. Tai

plačiai žinomi antinksčių 
žievės hormonai ir jų ana
logai, specialūs antibiotikai, 
slopinantys organizmo lim- 
foidinių ląstelių baltymų 
sintezę, cheminiai i muno- 
supresyviniai prepar a t a i, 
švitinimas rentgeno spindu
liais.

Taikant suminėtas prie
mones, sunyksta limfoidinis 
audinys ir tuo pačiu nuslo
pinama transplantato atme
timo reakcija. Tačiau ši laz
da turi kitą galą, nes1 kartu 
sumažėja organizmo atspa
rumas bakterijoms, viru
sams. Visi prisimename 
Capetowno chirurgo K. 
Bernardo pirmąją širdies 
persodinimo operaciją L. 
Vaškanskiui, kuris mirė 
dėl plaučių uždegimo. Pa
staroji liga, šiaip nesunkiai 
pagydoma, energingai pri
slopinus persodintos širdies 
atmetimo reakciją, tapo 
lemtinga, nes kartu buvo 
prislopintas ir organizmo 
atsparumas bakter i j o m s. 
Dėl to po kitų širdies per
sodinimo operacijų ligoniai 
buvo kurį laiką slaugomi 
beveik steriliose (be bakte
rijų) sąlygose, kad ne
užsikrėstų. Medicinos per
sonalas užeina tik steriliais 
chalatais su kaukėmis, lan
kytojai kalbasi per radiją, 
ligoniui esant už stiklo,.

Visai neseniai surastas 
naujas būdas kovai su at
metimo reakcija — gamina
mas antilimfocitinis seru
mas. Šis serumas žymiai 
pagerino persodintųų orga
nų ir kūno dalių prigyjimą 
ir išsilaikymą. Teko girdė
ti, tiesa, ne iš mokslinių 
šaltinių, kad antilimfocitinis 
serumas buvo panaudotas 
ligi šiol gyvenančiam su 
persodįnta širdim F. Blai- 
bergui, leidęs atsisakyti pa
kartotinos transplantacijos, 
kuriai jau buvo ruošiamasi.

Organų persodinimas vis 
labiau plečiamas, daromi 
gausūs tyrimai, bandoma 
persodinti tokius organus 
kaip kepenys, kartu plau
čius su širdimi, galūnes ir 
pan. Šiuo metu jau šimtais 
skaičiuojami žmonės, kurie 
gyvena su persodintu inks
tu, nemaža atlikta širdies 
persodinimo operacijų. Da
romas didelis irj svarbus 
darbas, visuomenė, atrodo, 
jį priėmė palankiai. Juk 
vargu ar galima ir ar tiks
linga reikalauti, kad visi 
mirusio jauno žmogaus or
ganai eitų į kapą. Tegu jie 
persodinti dirba toliau ir 
palaiko kito žmogaus gyvy
bę.

Netrukus Vilniaus mies
to klinikose bus pradėtos 
inkstų persodinimo opera
cijos. Tam rimtai ruošia
masi ir tikimės, kad bus iš
gelbėta ne vieno žmogaus 
gyvybė.

V. Astrauskas
Eksperimentinės ir klinikinės 

medicinos instituto 
skyriaus vedėjas

MIRTIS MUSĖMS
Su tokiu šūkiu Nepale 

vyksta mūšių—neseniai ša
lyje siautusios choleros ba
cilų pernešėjų — naikinimo 
kampanija. 300 rupijų pir
moji premija pažadėta tam, 
kas surinks 18 kilogramų 
žalingų vabzdžių.

Dabartinės Šilutės vietoje 
XVI a. būta tik karčemos 
(prie šilo). Anuomet kelio
nė iš Tilžės į Klaipėdą dėl 
blogų kelių buvo varginan
ti ir trukdavo kelias dienas. 
Apsukrus verteiva Jokūbas 
Hinkmanas pusiaukelyj 
tarp šių miestų pastatė

karčemą, kur sustodavo 
pirkliai ir keleiviai. šib 
vieta pradėta vadinti Ši
lo karčema. Netrukus iš^ 
augo ir miestas, kur* 
įvykdavę dideli turgūs. Že
maičiai savo prekes čia išsi- 
keisdavo į geležies dirbi
nius, cukrų, degtinę, taba
ką, pipirus, žuvį. O Šilutės 
pirkliams ir gyvent o j a m s 
p a 1 i k d a v ę linų, sėmenų, 
sviesto, mėsos, riešutų, įvai
rių kailių. Šias prekes Šilu
tės pirkliai veždavo į Kara
liaučių ir su nemažu pelnu 
ten parduodavo. Mainai ir 
sandėriai tarp pirklių būda
vo Jokūbo Hinkmano smuk
lėje.

—

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba 

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo, liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui: '

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880) 
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas L 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla (f 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
• Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

Pirmas žmogus, perplau
kęs Lamanšą, — italas Sa
lai tis, Napoleono armijos 
karys. Vaterlo kautynėse 
pateko į nelaisvę ir buvo 
nuvežtas į Angliją. Aud
ringą naktį Salatis pab.go iš 
kalėjimo ir perplaukęs są
siaurį, atsirado Prancūzi
joje. ________ _

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
(r gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimų žema.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

• /
Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00. Dabar $1.00 

Gaunama “Laisvės” Knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y. j

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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4 Piemenėlio vargai
X “Laisvės” No. 56 tilpo A. 
Petrikos recenzija Juozo 
Baltušio “Parduotų vasarų” 
antrojo tomo. Recenzija ge
ra. Žinant A. Petrikos ga
bumus, skaitytojui norisi 
manyti, kad jis galėjo išsa
miau paduoti apysakos an
trojo tomo pamatines dalis. 
Kaip dabar ta recenzija 
skamba, tai norisi manyti, 
kad antrasis “Parduotų va
sarų” tomas tik kelių pus
lapių. Nemanau, kad taip 
yra.

Iš šitos A. Petrikos recen
zijos duodasi man suprasti, 
kad ir antrasis “Parduotų 
vasarų” tomas rašytas to
kiomis pat “intrigomis,” 
kaip ir pirmasis. Kaip ten, 
taip ir čia vaizduojami pie
menukai buržuazinių laikų 
Lietuvoje buvo visų buožių 
skriaudžiami. Tuo pat lai- 

duodasi suprasti, kad 
visi buožės gyveno tada ge- 
rai-turtingai. Tokia impre
sija skverbėsi man į galvų 
skaitant pirmųjį “Parduotų 
vasarų” tomų.

Su tuo negaliu sutikti. 
Mat, 1926 metais pralei- 
džiau tris mėnesius Lietu
voje ir mačiau lygiai ten 
tiek buožių, tiek ir piemenu
kų gyvenimų.

Pirma, negu eisim toliau, 
reikia pastebėti, kad Juozas 
Baltušis savo apysakoje ne
pasako, kokios kategorijos 
anų laikų Lietuvos ūkinin
kus jis vadina buožėmis. 
Yra buožės ir buožės. Iš 
apysakos turinio skaityto
jas verčiamas suprasti taip, 
kad Baltušis vadina bile 

^buržuazinės Lietuvos ūki
ninkų buože, jei jis samdo 
bernų, “mergelų”, gal ir pus
bernį, ir piemenukų aštuo- 

ir dvylikos metų.
Mano vaikystėje Joniškio 

apylinkės ūkininkai didžiu
lio je gyveno gerai, net tur
tingai tie, kurie samdė ber
nus, mergas ir piemenis. 
Grūdams, linams ir kiaulie
nai rinka buvo gera, nes 
caro imperija turėjo didelių 
industrinių miestų namie ir 
gerų rinkų užsienyje.

Piemenio dalia buvo pras
ta, nežiūrint to, ar jis tar
navo pas eilinį ūkininkų ar 
pas turtuolį. Bet tai buvo 
ne tų ūkininkų vienų kaltė, 
kalta buvo pati socialinė 
santvarka, kad prie tokios 
pažeminančios padėties Lie- 
wvos žmonės privedė tada 
savo vaikus. Pas kitas ten 
artimas tautas to nebuvo. 
Tai buvo kaltė ne tik ūki
ninkų, ale visos lietuviškos 
visuomenės, prie ko prisidė
jo gera dalimi ir bažnyčia- 
kunigija.

Kai parvykau 1926 me- 
j^aais į Lietuvų, bandžiau 
sužinoti, ar tų pačių Lietu
vos ūkininkų gyvenimas bu-

vo geresnis prie lietuviškos 
valdžios, bet prie tokios pat 
kapitalis t i n ė s santvarkos, 
kaip ir pirmiau. Ypatingai 
todėl norėjau žinoti tų, kad 
pas mus Amerikoje tauti
ninkai ir katalikų vadai 
įkalbinėjo Amerikos lietu
vius pirkti visokių lietuviš
kų kompanijų Šerus, saky
dami jiems, kad Lietuvoje 
gyvenimas labai turtingas, 
kad kurie turės tokius ar 
anokius Šerus, tai ir jie 
taps turtingais.

Daug amerikiečių lietuvių 
paklausė anų ir prarado sa
vo santaupas.

Savo gimtinėje būdamas, 
tiksliai nuėjau paš tų eilinį 
ūkininkų, pas kurį tarna
vau paskutinį metų Lietu
voje 1913 metais. Tada jis 
mokėjo man šimtų penkis 
aukso rublius į metus, da
vė maistų ir visų apsirengi
mų.

Kai visi kiti prasišalino iš 
seklyčios, jo paklausiau, ar 
jam gyvenimas geresnis 
prie lietuviškos valdžios 
Jis žvilgterėjo į vienų ir ki
tų pusę ir sako:

“Sūnau, tada buvo rojus, 
palyginus su dabarčia. Tu
riu grūdų, turiu linų, turiu 
bekonų — nėra rinkos, kur 
juos parduoti. O tie mokes
čiai nelaukia?”

Nstebėtina, kad dabar jis 
mokėjo bernui tik 100 po
pierinių litų į metus, o ne 
105 aukso rublius, kai aš iš 
jo gavau tik prieš>13 metų. 
Ir nežinųs, kur šimtų litų 
gauti.

Todėl, rašant veikalų apie 
išnaudojimų samdinių abel- 
nai, prisieina dėti pastan
gas surinkimui tų priežas
čių, kodėl toks išnaudojimas 
ėjo kaip kokiu užburtu ra
tu, į kurį buvo pakliuvęs ir 
tas mažesnis samdytojas. 
Visas dalykas tampa tokiu 
prie netinkamos santvar
kos, kur jau “šuva ėda šu
nį,” kaip amerikiečiai sako. 
Tada rašytojui prisieina at
skirti “buožes nuo buožių” 
ir surasti tikrų jį padėties 
kaltininkų net ir dėl to 
vargšo piemenėlio likimo 
tada.

Lietuvoje tada, 1926 m., 
buvo gera tik policijai, tei
sėjams, kunigams, valdinin
kams 
dams.

ir militarizmo va-

A. Gilman

Prie pusiaujo, negiliose 
Amerikos jūrose, gyvena 
keista žuvis. Ji turi 4 akis 
(po dvi abiejose galvos pu
sėse). Apatinėmis akimis ji 
ieško maisto vandenyje, o 
viršutinėmis — vandens pa
viršiuje skraidančių vabz-

Mirties slėniai '
Vakariniuose Andų kalnų 

Šlaituose, Peru valstybės 
pusėje, yra žmogaus gyvy
bei pavojingų slėnių. Naktį 
čia praleidęs keleivis beveik 
visuomet numiršta. Pavo
jinga kalnų zona pirmų 
kartų buvo pastebėta ispa
nų gydytojo dar 1630 m. Ji 
tęsiasi šiaurės kalnų slė
niais nuo 900 iki 2,400 m. 
aukščiau jūros lygio sauso
mis, niūriomis ir beveik 
negyvenamomis vietovėmis. 
Kiekvienas žmogus, pernak
vojęs tame slėnyje, po ke
lių dienų suserga sunkia 
anemija, kuri baigiasi mir
timi. Liga, vietos gyvento
jų vadinama veruga, pasi
reiškia tuo, kad ligonio 
kraujyje pradeda staigiai 
mažėti raudonųjų kraujo 
kūnelių. Dar nežinoma,' ar 
juos naikina liga, ar tik su
stoja jų gamyba kaulų čiul
puose. Kaip bebūtų, tačiau 
rezultatas vienodas: eritro- 
citai nebenešioja deguonies, 
ir auka pamažu uždūsta.

Medicinoje šis susirgimas 
vadinamas Karijunos liga. 
Peru studentas - medikas 

?’|Karijuna 1885 m., norėda- 
” mas nustatyti ligos eigų, sa

vanoriškai apsikrėtė. Savo ' 
tikslų jis pasiekė gyvybės 
kaina. Tokiam žygiui jį pa
stūmėjo fanatiškas patrio
tizmas. Mat, tuo metu vyko 
karas tarp Peru ir Čilės, o 
čiliečių medikai šios ligos 
tyrimuose buvo gerokai pa
sistūmė j ę priekin. Tokiu 
būdu Karijuna svajojo ap
ginti Peru medicinos šlovę.

Jeigu kartais žmogus ne- < 
miršta nuo anemijos, tai vė
liau jis įgyja atsparumų 
šiai ligai visam gyvenimui.

Minėtieji slėniai dienų vi
siškai nepavojingi. Tai nūs-. 
tatė vietos gyventojai, ku
rie, saulei šviečiant, laisvai 
keliauja po< mirties slėnius, 
tačiau skuba juos apleisti 
iki saulėlydžio.

Neseniai paaiškėjo, kad 
ligos pernešėjai yra moski
tai — mažesni už uodus dvi
sparniai vabzdžiai. Nuo jų 
galima apsisaugoti tik spe
cialiais, labai tankiais tink
leliais. Šie vabzdžiai visiškai 
nepakenčia saulės spindulių 
ir todėl dienų taip giliai pa
sislepia, jog visiškai neįma
noma surasti jų slėptuvių. 
Vos tik šaulė nusileidžia, 
jų, lyg iš po žemių, atsiran
da nesuskaičiuojamai daug.

Prieš kelerius metus Har
vardo universiteto entomo
logai tyrė šių vabzdžių bio
logijų. Jie pasiliko nakčiai 
specialiai įrengtame vago
nėlyje. Jei keletas moskitų 
būtų prasibriovę į vidų, eks
pedicija galėjo baigtis fata
liškai.

Paaiškėjo, kad šiuose mir
ties slėniuose yra nusistovė
jusi tokia griežta ekologinė 
pusiausvyra, jog vabzdžiai 
neperžengia savo paplitimo 
ribos nė per keliolika met-

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

Draugas Joe Žemaitis jau 
seniai ir sunkiai serga, kelis 
sykius buvo ligoninėje. Da
bar namie, nes ligoninėje 
ilgai nelaiko. Jo žmona nori 
jam gauti vietų convales
cent namuose.

Labai gaila tų gerų žmo
nių, — tai “Laisvės” vaji- 
ninkai ir rėmėjai.

Kitas, tai Joe Kazlauskas 
irgi jau seniai serga, buvo 
ligoninėje. Dabar girdėjau, 
kad būna paliegusiems po
ilsio namuose.

Draugė Kiškiūnienė ser
ga namie. Medicinos seselė 
(nurse) jos duktė Mrs. Da
vidson jų prižiūri.

Visi šie ligoniai yra “Lai
svės” skaitytojai nuo jos 
įsikūrimo. Ligoniams linkiu 
sustiprėti ir vėl stoti į tų 
darbų, kurį dirbote kol sve- 
ki buvote.

J. M.

Žvakės kvepia
Mūsų elektros amžiuje la

bai madingos pasidarė žva
kidės ir žvakės. Buitinės 
chemijos susivienijimas 
“Flora” Taline pradėjo ga
minti dekoratyvines žvakes. 
Jų sudėtyje be parafino ir 
stearino yra cerezino. Dėl 
to žvakės nerūksta ir nesi- 
deformuoja.

“Floros” žvakės įvairiau
sių spalvų ir formų: eglu
tės, pušų ir eglių kankorė
žiai, gofruoti cilindrai, kū
gio formos ir pan. Į kai ku
rių žvakių sudėtį įdedami 
specialių aromatingų me
džiagų, kurios, degant žva
kei, skleidžia malonų pušų, 
gzadikėlių, cinamono kva
pų.

Autostopas rūkoriams
Japonijoje sukonstruotas 

prietaisas, kuris, be abejo, 
labai patiks nerūkantiems, 
dirbantiems viename kam
baryje su užkietėjusiais rū
koriais. Į plastmasinę links
mų Disnėjaus personažo pe
liuko Miki figūrėlę įmon
tuotas jautrus indikatorius. 
Jis sujungtas su signaline 
sistema. Kai dūmų koncen
tracija kambaryje viršija 
tam tikrų normų, Miki pra
deda skambinti varpeliu ir 
piktai vartyti akis.

Montgomery. — Federal! 
nis teismas įsakė su 1971 
metais pilnai integruoti mo 
kyklas.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Peter E. Schlaves
Mirė gruodžio 30, 1964

Žinant, kad per dešimt
metį buvo užregistruota 
apie 7,000 mirties atvejų 
nuo Karijunos ligos, reikia 
tik džiaugtis, kad šie vabz
džiai neplinta.

Pranešimas
CRANFORD, N. J.

Rugpiūčio (August) 24 d 
piknikų rengia LLD 54 kp 
Lili jos Šerelienės (Novak) 
rezidencijoje, 460 Brooksi 
de PI. Pradžia 1 vai. Prašo 
me visus atsilankyti ir šioji 
gamtiškai gražioje vietoji 
pasisvečiuoti. Lietus ar gie 
dra, piknikas vistiek įvyks

Kviečia komisija

Ona Schlaves!
Mirė liepos 11, 1968

REAL ESTATE

Prisimenu su dideliu liūdesiu mano mylimo sū
naus ir žmonos mirčių sukaktis. Sūnus Petras 
miręs penkis metus, o žmona Ona vieneri metai 
kai mirus. Ilsėkitės, mano mylimieji — nepamir

šiu judviejų iki gyvas būsiu.
Jurgis Schlaves

Brooklyn, N. Y.

Grupė Australijos moksli
ninkų pastebėjo, kad ban
giniai jautriai reaguoja 
į muzikų. Pakanka panar
dinti į vandenį aparatų, iš 
kurio sklinda kokia nors 
melodija, ir banginiai ap
miršta, o kai kurie netgi į 
taktų ima judinti uodegas. 
Kol kas didžiausių įspūdį 
banginiams daro Bramso 
“lopšinė.”

For Sale: SOMERSET COUNT*
For the gentleman Farmer. 100 yr 
old frame Victorian home on 25 ac 
res of beautiful rolling land witl 
older shade trees. This home offer 
large entrance foyer with powde 
rm, 14x20 dining rm., 15x24 liv. rm 
15ix25 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., Sdmerville, N. J. 201-722-5353. > 

(54-59)

KEYPUNCH OPERATORS

HELP WANTED-MALE-FEMALE fl
OFFICE TRAINEE

HS grad. Must be exp. Typing, 
general office procedures. Excellent 
Co. benefits, including vac., Blue 
Cross & profit-sharing. Salary open.

Call RE 9-3929.
(56-62) -

COOK’S HELPER, permanent po
sition, good working conditions, ex
perience helpful but not necessary, 
immediate placement. Call 543-7171 
for interview. Schiff Scout Reserva
tion, Mendham, N. J. (56-59) _

%................................................... ............

OPERATOR

For flat work ironer. r
Lansdale Plant 
Union rates. 

855-8021 
(58-60) -

' nNURSES, Registered, full time 
RN’S needed for additional staffing 
on 4-12 shift, in extended care fa
cility in Bryn Mawr. Pay above 
scale. Good fringe benefits, out
standing working conditions. Call 
Mrs. Cranston, LA 5-8300, 10 Am— _ 
3 PM. weekdays. (56-64)

I 
• s

SECRETARY. For new modern
Nursing Home. Must be an excellent £ 

s typist and able to take shorthand.
Excellent salary. Call 201-861-4040 
Monday thru’ Friday 9 AM to 4 
PM. Ask for Administrator. North j 
Bergen, N. J. (56-59) n

i 
c
/

HAIRDRESSER. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

KITCHEN HELP. WAITRESS.
. s , ■
! \ ' 

Experienced.
Part time. Bridgeport. Call 

272-9061.
(56-59)

FLORIST. Designer. Please apply 
only if exp., honest and alert for 
advancement in design and manage
ment. Good oppt. for person think
ing of future. For appt, phone Jerry 
Geary Flower Shop, Baltimore, Md.

301-542-3838. (56-59)

DICTAPHONE OPERATOR. In- ] 
teresting and challenging pos. for 
intelligent, conscientious and accur
ate typist, good sal. & Co. benefit 
program for appointment. Call Mr. 
May, Baltimore, Md. 301-727-6400. ] 

(56-60)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downtown area. 269-8380.
(56-62)

LEGAL SECRETARIES, į^ypist.

Do you want to work now? Call 
a Today. 274-3700.

LINCOLN HALL CO.
245 Howard Bldg., Providence, R. I.

(56-59)

HOUSEKEEPER: Sleep in. For 
physician's mother. Live in lovely 
section of Wallingford. Private^om 

1 and bath. Salary excellent. Call 
mornings. TR 6-5595.

(54-60)

e ............... .................
e SMAMPOO GIRL

Part time. Excellent working
* conditions.

Valley Forge Area.
687-1792.

(58-63)

NURSES AIDES 
r

Mature women to work with seve- 
r. rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation.
h Call 788-2515
s (58-64)
r ________________ :

Experienced. National company. 
Excellent benefits.
Call Mr. Stodart,

609-989-8300
Equal Opportunity Employer

(5-64)
An

WANTED-MALE-FEMALE
JANITOR, driver. Daywork, 
NE area. Gen’l jan. duties.

School bus driver.
Good pay. Benefits.

OR 7-1600.
(56-62)

WOODWORKER
Exp. in making sm. wood 

for lamp trade.
JE 3-7646.

pts.

(56-620

BAKER

Full time, familiar with bread, 
•Ils and donuts. Call mornings, ask 
r Mr. Amster. 201-846-1156.

(56-61)

PLUMBER, 1st class, journey- 
lan, good wages, steady work, 
/ayne area. Jobbing and alteration 
shop. 8 AM—5 PM. MU 8-3366, 

after-6 PM 647-0827.
(56-62)

S & S MECHANICS. Scores. K & 
Quad Mechanics, exp. men for 

t-up Paper Box Factory. Good op- 
irtunity. Call between 9 & 4. ES
EX PAPER BOX CO., 281 Astor 
t., Newark, N. J. 201-248-1616.

(56-60)

AN FOR PRODUCTION and Ma- 
ifacturing plant. Immediate open- 
g. No experience necessary . We 
fer excellent pay, fringe benefits. 
11 day work. Call MI 6-3800 for 
interview. CRC CHEMICALS, 

Dresher, Pa. (56-62)

WOODWORK

MACHINE HAND. FULL 
PART TIME.

BA 3-7207. Phila., Pa.
(56-62)

OR

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE MAN

Jack-of-all-trades. Plumbing, elec-- 
trie, carpentry. Needed immediate
ly. Good pay. Steady employment. 
Diversified duties. PE 5-6401.

(53-59)

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 
gram. Call for appt. 
Marshall Maintenance, 
St., Camden, N. J.

Attention!
Must Be Experienced 

MACHINISTS—MACHINE

OPERATORS
FITTERS AND ASSEMBLERS

GENERAL HELPERS—
STEADY WORK

)r right people to work in manu- 
cturing Bakers Equipment Facto- 
’. All Company benefits, Blue Cross,

ue Shield, Major Medical Plan.

Please apply—
UTENDORF CONVEYING CORP.
!1 South 31st St., Kenilworth, N.J. 
lone: New Jersey (201) 241-2332

New York (212) 732-4062.
‘ (58-60)

CABINET MAKER

Exp. necessary. Good wages.

Phone HO 5-5849.

MECHANICS

For

(56-59)

benefit pro- 
609-966-6353. 
226 N. 38th 

(53-60)

MAN WANTED

automobile reconditioning.
Good pay. Full time.

Call 215-348-3335.
(56-60)

AUTO MECHANIC. Tired of Front 
end, Muffler under carriage and 
Warranty work? Tune up only! 
Clean, comfortable shop.

Mr. Love. HA 4-5800.
(56-62)

Hours:

PORTER

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

10:30—7. Call MO 7-5160 
for interview.

(58-64)

LABORERS.

Skilled. Must have exp. for cement 
J* r contractor.

Good pay. Must have transp.
757-5673.

(56-62)

MECHANIC, auto or truck, with 
experience to work on special equip

ment.

3 Diesel and gas mechanics needed 
for, large jruclę Co. ,. .

Good salary. Excellent benefits.

Call 201-623-6442.
Mr. Al Colosi.

(58-61)

MAINTENANCE, General main
tenance handyman for new car deal
ership. Steady work and all com
pany benefits. See Mr. Farrell. E. 
F. MOORE, INC. Chevrolet-Oldsmo
bile. 2nd & Fayettįe, Conshohocken, 
Pa. 828-5027. (58-59)

Steady work. Excellent 
conditions. 
SA 6-4712

(56-62)

MEN. Press operators, spot wel
ders, also helpers for general fac
tory work, sheet metal. Night shift 
3:30—12.

METALSTAND CO.,
11200 Roosevelt Blvd., Phila., Pa.

(56-62)

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.
(56-59)

CREDIT DEPARTMENT. Wearc 
looking for a personable woman to 
fill important void in our credit de
partment, to check credit ratings of 
our customers. -Must be familiar 
with D & B reports. National la
dies’ undergarment factory, Londen, 
N. J. Call Mr. Weintraub, 

201-925-9400. (58-64)

COOK
Good plain cooking 

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

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

EXPERIENCED SPRAYERS for 
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)

STATIONARY Engineer. Operate 
and maintain high pressure oil fed 
boilers and mechanical eqmt. Air 
compressor etc. Knowl. air-condi
tioning helpful. Union scale. A lic
ense reg’d. Call Personnel Dept. 
223-8900. Joseph H. Cohen & Sons. 
Broad & Lehigh, Phila. (58-60)

MECHANIC. Experienced mecha
nic wanted. Import or Domestic exp. 
Work in small congenial Shop, top 
pay plan for top man. All replies in 
strict confidence. Contact Pete 
Billey. 273-4800. CAHILL COFFEY 
INC., Summit, N. J. (58-64)

MAINTENANCE SUPERVISOR.
Knowledge of machine repair, elec
tricity refrigeration, planning, and 
scheduling. At least 3 yrs. exp. in 
supervision. Top salary plus company 
benefits. Contact D. Georgalas. BLA
ZER CORPORATION, 400 Paterson 
Plank Rd. East Rutherford, N. J. 
933-1111. (58-61)

TRUCK MECHANIC

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

. _ _ ... j >(58-67).
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Platus LTSR bendradarbiavimas 
su socialistinėmis šalimis

Lietuva palaiko glaudžius 
ryšius su socialistinėmis 
šalimis. Apie šį bendradar
bi a v i m ą korespondentas 
kalbėjosi su Tarybų Lietu
vos Ministrų Tarybos Pir
mininko pavaduotoju, Vals
tybinės plano komisijos pir
mininku A. Drobniu.

— Ką galėtumėte papasa
koti apie Lietuvos prekių 
eksportą į socialistines ša-

— Į Bulgariją, Čekoslo
vakiją, Jugoslaviją, Kubą, 
Korėjos Liaudies Demokra
tinę Respubliką, Lenkiją, 
Mongoliją, Rumuniją, Ven
griją, Vokietijos Demokra
tinę Respubliką siunčiame 
nemaža metalo piovimo 
staklių.

Beveik visų minėtų šalių 
statybose naudojamos Vil
niuje pagamintos statybos 
apdailos mašinos ir elektri
nio suvirinimo agregatai. 
Lietuva į daugelį socialisti
nių šalių eksportuoja taip 
pat maisto pramonės tech
nologinius įrengimus, elek
tros variklius, elektrotech
nikos gaminius, kabelį ir 
kitą pramonės produkciją.

Prahos ir Varšuvos mok
slinių įstaigų ir įmonių dar
buotojams sudėtingus mok
slo ir liaudies ūkio uždavi
nius padeda spręsti lietu
viška skaičiavimo technika. 
Berlyno ir Havanos mote
rys puošiasi audiniais, iš
austais iš kauniečių paga
minto acetatinio šilko. So
fijos ir Budapešto vaikai 
važinėjasi šiauliečių paga
mintais dviratukais.

Gerai vertinami lietuviš
ki mėsos ir pieno produk
tai, kurįuos mūsų kraštas 
eksportuoja nuo seno. Lie
tuva, kuri anksčiau įsivež 
davo žuvies gaminius, da
bar juos parduoda dauge
liui valstybių, jų tarpe ir 
socialistinėms šalims.

Kėdainių chemikai nese
niai pradėjo tiekti Čekoslo
vakijai mineralines trašas, 
o Vilniaus baldų gaminto
jai — 
grijai.

Mūsų eksportas į socialis
tines šalis kasmet didėja. 
Vadinasi, Lietuvos produk
cija užsienyje turi gerą pa
klausą.

— Ką Lietuva įsiveža iš 
socialistinių šalių? Kokią 
naudą iš šių ekonominių ir 
prekybos ryšių ji turi?

— Lietuva importuoja iš 
šių kraštų daug įvairių 
įrengimų. Tai padeda vys
tyti mūsų pramonę, žemės 
ūkį, spartinti 
žangą.

Kai kurias 
kompleksiškai 
technika, gauta iš socialis
tinių šalių. Pavyzdžiui, Če
koslovakija, Rumunija at
siuntė mašinas Jonavos azo
tinių trąšų fabrikui, Lenki
ja — visus įrengimus Kai
šiadorių klijų fabrikui ir 
Grigiškių popieriaus kom
binato medžio pluošto plokš
čių cechui, Vokietijos De
mokratinė Respublika — 
techniką Šiaulių durpių 
fabrikui, Vengrija—naujas 
linijas mėsos kombinatų 
paukštienos cechams.

Lietuvos žvejai plaukia į 
tolimus vandenynus laivais, 
kurie pastatyti Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je ir Lenkijoje. Atnaujino
me ir išplėtėme daugelį tek
stilės, trikotažo, avalynės, 
pieno pramonės įmonių, ap
rūpinę jas modernia techni
ka, gauta iš Čekoslovakijos.

buitinius baldus Ven-

techninę pa-

įmones mes 
aprūpina m e

Antai, Kauno P. Ziberto 
šilko kombinatas, neseniai 
įrengęs kompleksą čekoslo
vakiškų pneumatinių stak
lių, per metus papildomai 
išaus dešimt milijonų met
rų audinių.

Lietuvos žemdirbiai gerai 
vertina socialistinėse šalyse 
pagamintus melžimo agre
gatus, cukrinių runkelių 
nuėmimo kombainus, grūdų 
valymo mašinas, siloso 
kombainus ir kitą techniką.

Populiarūs Lietuvoje grei
tieji^ vengriški autobusai 
“įkaitis”, kursuojantys tarp 
didžiųjų miestų. Ištaigingi 
čekoslovaki š k i troleibusai 
“Škoda” važinėja Vilniaus 
ir Kauno gatvėmis.

Lietuvos parduotuvėse 
galima nusipirkti nemaža 
prekių, importuotų iš socia
listinių šalių. Štai Bulgari
ja mums tiekia vaisius ir 
daržoves tuo metu, kai jie 
mūsų krašte dar neprinokę. 
Vengrija ir Rumunija siun
čia vaisių-uogų konservus, 
vyną.

Ypač daug keičiamasi 
prekėmis su kaimynine 
Lenkija: audiniais, baldais, 
mėsos produktais ir kitais 
pramonės dirbiniais. T a i ( 
paįvairina prekių‘; asorti
mentą parduotuvėse.

— Kaip jūs vertinate Lie
tuvos ir socialistinių šalių 
mokslo įstaigų, pramones 
imonių, susivienijimų kūry
binį bendradarbiavimą?

— Lietuvos ir socialisti
niu kraštu mokslininku ir v t v
pramonės darbuotojų bend
radarbiavimas, užsimezgęs 
pastaraisiais metais, duoda 
gražių vaisiu. Svarbias ko
vos su metalų korozija pro
blemas bendromis jėgomis 
sprendžia Lietuvos Mokslu 
akademijos Chemijos ir 
cheminės technologijos ir 
Čekoslovakijos G. Akimovb 
medžiagų apsaugos nuo ko
rozijos institutų bendradar
bi a i. ’ Lietuvos “Sigmos” 
skaičiavimo ir organizaci
nės technikos bei Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos Erfurto “Kanceliarinės 
mašinos ir duomenų apdo
rojimas” susivienijimų spe
cialistai, dalijasi ekonomi
nio darbo patyrimu, drauge 
konstruoia naują skaičiavi
mo techniką.

Bendradarbiauja Li et u- 
vos ir Drezdeno baldžiai, 
“Elfos” susivienijimas ir 
Ven prilos “Ipari Mruszer- 
giai” firma. Vilniaus elek
tros skaitikliu ir Lenkijos 
Svidnicės “Pefal’o” precizi
nės aparatūros gamyklos.

Firmos ir įmonės keičia
si specialistu delegacijomis, 
technine informacija, ga
mybos naujovėmis.

nešti milicijai arba kari
niam komisariatui. Tačiau 
paėmė miną ir atnešė į me
chanines dirbtuves. Čia eks
ponatas” voliojosi pakam
pėm beveik savaitę. Matė 
kalvis Kazys Vilkas, matė 
kiti mechanizatoriai, bet nė 
vienas nesiteikė pranešti 
valdžios organams.

Kažkoks “geradėjas” juo
ko dėlei miną įdėjo į kalvio 
portfelį. Šis partempė ją į 
savo namus. Trylikametis 
sūnus iš tėvo portfelio mi
ną išsinešė į kiemą ir pra
dėjo ardyti... Baisus spro
gimas. Vietoje žuvo du K. 
Vilko sūnūs—mažasis “me
chanikas” ir devyniolikme
tis jaunuolis, tuo metu kie
me remontavęs motociklą.

Netrukus j kalvio sodybą 
sulėkė kolūkiečiai, milicijos, 
proku r a t ū r o s, medicinos 
darbuotojai. Deja, pagal
bos jau nebereikėjo.

Lengvabūdiškas žaidimas 
nuo karo užsilikusiais 
sprogmenimis “Ąžuole” — 
ne naujiena. Praėjusiais 
metais mechanizatoriai, ra
dę laukuose miną, patys ją 
susprogdino. Ir tik per 
plauką gyva išliko sprogimo 
momentu pro šalį ėjusi mo
teris. Mechanizatoriai, pri- 
sikvietę paauglių, žaidžia ir 
kitokius pavojingus žaidi
mus; sprogdina deguonies 
balionus.

Dviejų jaunuolių tragiška 
mirtis tegu pamoko visus 
mėgėjus žaisti mirtimi.

A. Orintas

Žaidimai mirtimi
Ramią šeštad. popiete 

Kupiškio rajono “Ąžuolo” 
kolūkio laukus sudrebino 
sprogimas.

— Kas čia galėtų būti ?-— 
sunerimo žemdirbiai.

— O gal vėl, kaip ir per
nai, traktorininkai minas 
sprogdina? — spėliojo.

Panašiai ir buvo.
Traktorininkas Jonas Čei- 

ka. ardamas lauką, pamatė, 
kad plūgas iš žemės išvertė 
kažkokį aprūdijusį geležies 
gabalą. Pasižiūrėjo — mina, 
likusi nuo praūžusios Di
džiojo Tėvynės karo aud
ros. J. Čeika puikiai žinojo, 
kad apie šį pavojingą 
radinį reikia tuoj pat pra-
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Dėkoja už paramą 
Vietnamo kare

Hanojus, (Tass-Elta).— 
Kaip praneša Išsivadavimo 
spaudos agentūra, liepos 22 
ir 23 d.d. įvyko Pietų Viet
namo Respublikos Laikino
sios revoliucinės vyriausy
bės posėdis. Posėdyje, ku
riam pirmininkavo vyriau
sybės vadovas Hiuin Tan 
Fatas, buvo išklausytas at
vykusio iš Paryžiaus minis
tro Čan Biu Kiemo prane
šimas apie Paryžiaus pasi- 
tarimą Vietnamo klausimu. į Vorke ąpąįstojo labai trum-

Viešnia iš Lietuvos
Pereitą ketvirtadienį į 

“Laisvę” užėjo .kaunietė 
Bronė Bagdonienė, buvusi 
Kauno 2-osios mergaičių vi
durinės mokyklos dėstytoja, 
dabar jau pensininkė. Vieš
nia yra atvykusi pas brolį, 
į Chicagą, prieš šešetą mė
nesių. Per tą' laiką jau daug 
mūsų Amerikos pamatė. 
Buvus nuvykusi net į toli
muosius vakarus, į Califor- 
niją. Jau aplankius ir savo 
brolį laisvietj Bagdoną Pitts
field, Mass. Pas mus New

Komunikate apie posėdį 
teigiamai įvertinamas Pietų 
Vietnamo Nacionalinio išsi
vadavimo fronto delegaci
jos, dabar Pietų Vietnamo 
Respublikos Laikinosios re
voliucinės vyriausybės dele
gacijos, darbas pasitarime.

Posėdžio dalyviai reiškia 
didžią padėką socialistinėms 
šalims, kitų šalių vyriausy
bėms ir tautoms, jėgoms, 
stojančioms už taiką ir tei
singumą žemėje, už vis di
desnę paramą Pietų Viet
namo liaudies kovai karinė
je, politinėje ir diplomati
nėje srityje.

Pietų Vietnamo Respubli
kos Laikinoji revoliucinė vy
riausybė vėl patvirtino sa
vo norą politiškai suregu
liuoti Pietų Vietnamo pro
blemą, remiantis bendru 10 
punktų nutarimu, kurį pa
teikė Nacionalinis išsivada
vimo frontas, ir pareiškė 
savo tvirtą pasiryžimą to
liau kovoti, ginant naciona
lines Vietnamo liaudies 
sės.

tei-

Jaunimas demonstravo prie| 
Vietnamo karą

pam, pehktadienį jau sugrį
žo į Chicagą,

Viešnia sakė, kad jos vy
ras Bagdonas yra buvęs 
Nėries fabriko direktorius, 
dąbar jau miręs. Ji labai 
didžiuojasi ^avo sūnumis, 
kurių turi du. Vyresnvsis 
yra dėstytojas Kauno Poli
technikos Institute, o jauna
sis 3-čiojo kurso studentas.

Į Lietuvą grįšianti spalio 
20 dieną. Norėtų grįžti lai
vu? jeigu pavyktų bilietą iš
keisti. Atskrido tarybiniu 
lėktuvu. Į New Yorką iš 
Chicagos atvyko automobi- 
liumi, taip pat ir grįžo.

Labai malonu su viešnia 
buvo susipažinti ir pasikal
bėti. Linkime jai smagiai 
baigti Amerikoje viešnagę 
ir paskui laimingai sugrįžti.

Reporteris

Žiūrėdamas į minią per
eitą šeštadienį Central Par
ke stebėjausi jos sudėtimi. 
Visur tik jaunimas, jauni
mas, jaunimas ir jaunimas! 
Tik šen-ten senosios kartos 
žmonės maišosi. Tai puikus 
dalykas. Tas rodo, kad 
Amerikos jaunimas susirū
pinęs šalies ir pasaulio rei
kalais. Tas parodo, kad mū
sų jaunimas yra įsitraukęs 
į platų prieškarinį judėji
mą.

Tik gaila, kad tas musų 
jaunimas nėra taip vienin-

kad ir šioje demonstracijo
je, kurią surengė Fifth 
Ave. Peace Parade Com
mittee ir kitos prieškarinės 
grupės, pasirodė nemaža 
jaunuolių grupė iš Students 
for Democratic Society ir 
ryžosi užimti estradą ir 
pravesti savo programą. Jie 
laiko save labai karingais ir 
norėtų, kad jau dabar Ame
rikoje būtų vykdomas revo
liucinis perversmas.

Žinoma, jiems nepavyko 
“užkariauti” estradą, bet 
programos atidarymą geraiJ W vi * AIVA (X VVVAĮy v i ĮJI Vįj A U/l II VU LVVXV4WA J gVLIVA

gas, kaip turėtų būti. Štai,!valandai teko atidėti. Pas-

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
.joje reakcinis elementas 
berodo savo dantis. Iš Pragos 
praneša, kad ten šiomis die
nomis plačiai paskleisti slap
ti lapeliai, kuriuose įtūžusiai 
žmonės kurstomi prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas socialis
tines šalis.

Tas tik parodo, kad Dub- 
čiko “reformų” laikais pakė
lęs galvą kontrrevoli u c i n i s 
gaivalas tebėra nenustojęs 
vilties atsigrieBti. Vyriausy
bės ir partijos vadovybei ten
ka budėti.

te-

kui, nieko nelaimėję, jau
nuoliai nuo estrados ir iš 
susirinkimo išmaršavo.

Susirinkimas praėjo gero
je, kovingoje nuotaikoje. 
Buvo visa eilė kalbėtojų. 
Ypatingai aštriai prieš ka
rą kalbėjo keletas motenyr *9

Vyriausias demonstraci
jos reikalavimas, aišku, bu
vo, kad Vietnamo karas 
tuojau būtų sulaikytas.

Rep.

Lietuvos mokslo 
dienos Maskvoje

Vilnius. — Rugsėjo
dienomis Maskvoje , įvyks 
Lietuvos mokslo dienos, pra
nešė Eltos korespondentui 
respublikos Mokslų Akade
mijoje.

Į Maskvą išvyks oficiali 
respublikos delegacija, ku
rioje bus žymiausi moksli
ninkai, kultūros ir visuome
nės veikėjai. Centriniame 
“Žinijos” draugijos lekto
riume rengiama parbda 
apie Lietuvos mokslo laimė
jimus, ten mūsų respub
likos mokslininkai susitiks 
su Maskvos visuom e n ės 
atstovais. Daug susitikimų 
numatyta taip pat Maskvos 
įmonėse, mokslinio tyrimo 
institutuose, Visasąjunginė
je liaudies ūkio laimėjimų 
parodoje.

Maskvos kino teatruose 
tomis dienomis bus demon
struojami lietuviški meni
niai ir dokumentiniai fil
mai, maskviečiams koncer
tuos respublikos meno mei
strai ir saviveiklininkai, ku
rie kartu su mokslininkais 
išvyks į šalies sostinę.

Lietuvos mokslo dienoms 
Maskvoje surengti sudaryta 
komisija, kuriai vadovauja 
respublikos Mokslų Akade
mijos prezidentas J. Matu
lis.

Araby partizanų 
laimėjimai

Kairas, (Tass-Elta).—Vis 
didesnį užmojį įgauna pasi
priešinimo judėjimo opera
cijos Izraelio okupuotose 
arabų teritorijose; Tai iš
kalbingai rodo liepos mėne
sio duomenys apie partiza
nų veiksmus, paskelbti laik
raštyje “Al ahram”.

Palestinos jungtinės kari
nės vadovybės pareiškimu, 
arabų partizanai per mėne
sį surengė 352 operacijas 
prieš Izraelio okupacinę ka
riuomenę.

Buvo sunaikintos 256 įvai
rių tipų Izraelio automaši
nos, sugriauta 111 stebėji
mo punktų ir postų, sunai
kintos 86 artilerijos pozici
jos, išvesta iš rikiuotės 23 
tiltai, susprogdinta daug 
metrų geležinkelio bėgių, 
sunaikinti 7 ginklų ir šaud
menų sandėliai ir 17 kitų 
įvairios karinės paskirties 
įrenginių, 15 vandens siurb
linių ir objektų elektros lai
dų linijose. Susprogdinti 3 
stambūs ilgalaikiai inžineri
jos įrengimai.

Užderėjo rugiai
Vilkaviškis. — Keturi a i s 

kombainais piaunami rugiai 
“Vagos” kolūkyje. Piūtį 
taip pat pradėjo Bartinin
kų, Sodėnų, “Vilkaujos” ir 
kiti rajono ūkiai.

Derlius visur geras. Iš 
hektaro prikuliama 22-25 
centnerius grūdų.

Washingtonas. — Kongre
sas 394 balsais prieš 30 nu
tarė sumažinti federalinlus 
pajamų taksus penkiais pro
centais su 1972 m.

New Delhi. — Indija tvir
tina gynybos jėgas ant Ki
nijos rubežiaus.

Mieste pasidairius
Demokratų kandidatas 

Procaccino labai linksmas, 
kad International Long
shoremen’s Association už- 
gyrė jo kandidatūrą. Tai 
bene bus pirmutinė- unija 
jam tokią? pagalbą suteikti.

Teisingai vienas kolumnis- 
tas aną dieną pasakė, kad 
Vietnamo karo nebus galima 
baigti be “skaudžios operaci
jos.” O tai reiškia, kad rei
kės pasiimti čemadoną ir išsi
kraustyti iš Pietų Vietnamo. 
Užteko kalbų ir derybų, ku
rios niekur neveda.

Parengimy Kalendorius
Rugpiūčio-August 24 d.
LLD 54 kp. rengia pikni

ką Lilijos Šerelienės (No
vak) sode, 460 Brookside 
PL, Cranford, N. J. Pra
džia 1 vai. dieną. Nepai
sant blogo oro, piknikas vis- 
vien įvyks. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Dvi unijos pradėjo vajų 
suorganizuoti visus Wool
worth krautuvių darbinin
kus. Tuo rūpinasi Distrik- 
tas 65-tas ir tymsterių uni
jos lokalas 868-tas.

Mieste yra 150 Woolwor- 
tho krautuvių su 7,500 dar
bininkų. Abejojama, ar pa
vyks darbininkus suorgani
zuoti be išvedimo jų į strei-

KLAIDOS ATITAISYMAS
Mano straipsnyje “Erdvės 

apvaldymas ir žygis į Mė
nulį,” tilpusiam “Laisvės” š. 
m. rugp. 5 d., įsibrovė ne
maloni techninė klaida. Pa
sakyta: “Erdvės fenomeną 
studijavo bei aiškino J. 
Kepleris 1690 m.,” turi bū
ti—1609 m.

A. Petriką

Rawalpindi. — Pakistano 
diplomatinė delegacija šio 
mėnesio pabaigoje lankysis 
Šiaurės Vietnamo sostinėje 
Hanojuje.

Burgos. — Ispanijos mili- 
tarinis teismas nuteisė du 
kunigus po 10 metų kalėji
mo už dalyvavimą naciona
liniame Basque judėjime.

Kongrese be galo daug ple
pama apie pajamų mokesčių 
reformas. Kalbama apie už- 
lopymą dabartiniuose įstaty
muose škyliųL per kurias tur- 

do-

pa-
Se-

čiai išlenda nemokėję nė 
lerio taksų.

Bet kalbos kalbomis ir 
silieka. Mūsų Kongreso
nate ir su žiburiu nerasi nė vie
no tikro darbo žmonių atsto
vo, kuris būtų tikrai suinte
resuotas tokias skyles lopyti.

RUGSĖJO-SEPT, 28 d.—
Įvyks banketas “Laisvės! 
salėje. Bus brooklyniečnf1 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus^ ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai' 
mūsų pažangaus judėjimo.

Federalinis d i s t r i k t o 
teismas atmetė namų savi
ninkų reikalavimą uždraus
ti majorui Lindsay vykdyti 
gyveniman miesto Tarybos 
priimtą įstatymą, paliečian
tį 408,000 nekontroliuojamų 
apartmentų. Namų savinin
kai apeliuos į aukštesnį 
teismą. Jie sako eisią net 
iki šalies Aukščiausiojo 
Teismo, jeigu bus reikalin
ga.

Pereitą trečiadienį keli 
Siuitai senų žmonių susi
rinko prie gub. Rockefellerio 
raštinės Manhattane ir pro
testavo prieš sumažinimą 
Medicaid pašalpos. Tokios 
pat protesto demonstracijos 
įvyko ir prie kitų valdžios 
įstaigų. Prie Welfare Cen
ter, 414 East 147th St., po
licija sulaikė 27 demon
strantus. Iš jų 22 yra mo
terys.

ATOSTOGAUJA
Elena Ješkevičįūtė (LDS 

valdybos vice-pirmininkė) 
ir jos sesuoyAmelia Young 
(žinoma dainininkė) perei
tą trečiad. ’išvyko į Chica- 
gą. Ten trumpą laiką pasi
svečiavus, po to, vyks į va
karus, pamatyt Grand Ca
nyon of Colorado, ir jos 
kons į Pike’s Peak, labai 
didelis kalnas Colorado 
valstijoj.

Iš Colorado vyks į Cali
fornia (rodos San Francis
co mieste apsistos). Čia jos 
pasirenduos automašina ir 
važinės no įdomias vietas 
Californijos valstijoje. Jos 
į namus grįš rugp. mėnesio 
pabaigoj.

Elena ir Amelia tikrai 
praleis gražiai ir įdomiai 
atostogas. Linkiu joms 
dano- sėkmės ir laimingai 
grįžti į namus.

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiuhlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe. 4

Sunkiai kentėsite tie, ku
rie sergate “hay fever” li
ga. Lietingi orai priaugino 
visus kampus žolių, kurios 
kasmet tokius žmones labai 
iškankina, ši vasara bū
sianti viena iš blogiausių.

Sakramento. — Kaliforni
jos legislatūra nutarė uždė
ti 7 proc. taksu ant bažny
čių nereliginginių pajamų.

Komunisty kandidatas 
protestuoja

Kaip žinia, Black Panth
ers 14 narių tebelaikomi ka
lėjime. Komunistų partijos 
kandidatas į miesto majo
rus Rasheed Storey pasittR- 
tė teisėjui Edmung Palmie
ri griežtą protestą ir reika
lavimą, kad tie žmonės bū
tų paleisti iki teismo po už
statu.

Storey sako, kad teisėjas 
naudoja dubiltavą rasistinį 

L. K—tėįstandardą dėl sulaikytų 
žmonių paleidimo iki teis
mo. Jis paleidžia iš kalėjimo 
baltus turčius už žemą už
statą, tuo tarpu iš Black 
Panthers narių reikalauja 
$106,000 už kiekvieną.

Komunistų partijos kan
didatu į miesto iždininkus 
(kontrolierius) statomas 
žurnalistas Jesus Colon, pu- 
ertorikiečių kilmės, labai 
veiklus visuomenininkas.

Tokijas. — TSRS sargybi
nis laivas sulaikė du japo
nų žvejų laivus už žvejoji
mą tarybinės teritorijos 
vandenyse.

Wichita, Kansas. — 6,000 
Beech Aircraft korporaci
jos darbininkų išėjo strei
kam

Kaip žinia, komunistų kan
didatas į miesto majorus 
yra Rasheed Storey.

Londonas. — 5,000 Gene
ral (Electric firmų darbinin
kų netenka darbo. Mr




