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KRISLAI
Mokslui nėra finansų. 
Atrodo, pabijojo piketo. 
Socializmas vaidenasi. 
Perdau# automobilių. 
Geras pasiūlymas.

— Rašo J. Gasiūnas —

Valstijinis universitetas De
troite nepriėmė 2,500 studen
tu, norėjusių šiame universite
te mokintis.

Tokį elgesį universiteto val
dyba pateisino tuo, kad Mi
ch igano valstijos legislatūra 
sumažino universitetui finan
sinę paramą.

SĮ universitetą lanko, dide
lėje daugumoje, Detroito dar
bininkų vaikai. .Jiems su tė
vais gyvenant esti mažesnis 
iškaštingumas ir parankesnės 
sąlygos.

Pasirodo, kad legislatoriams 
neapeina darbininkų vaikų iš
mokslinimas.

Kaip čia galima suderinti 
Kenedžio vyriausybės ragini
mą daugiau kreipti dėmesio j 
amerikiečių jaunimo aukštes
nį išmokslinimą, kad per daug 
neatsilikti nuo Tarybų Sąjun
gos mokslo srityje, kuomet 
Michigano legislatūra pasimo
jo mažinti mokykloms para
mą? O pietinėse valstijose 
mokslo dalykai dar prastes
nėje padėtyje.

Visiems taipgi žinoma, kad 
Tarybų Sąjungos žmonėms vi- 
•sur mokslas prieinamas nemo
kamai, kuomet pas mus uni
versitetą lankyti, tai jau rei
kia kelių tūkstančių dolerių. 
Kodėl gi pas mus dar vis ne
galima mokslo įstaigų d u riš 
atidaryti visiems nemokamai?

Tenka pasveikinti Metropo
litan Operos vedėjus, kurie 
šiomis dienomis nusitarė dau
giau nepildyti programų to
kiose vietose, kur publika bus 
segreguojama, skirstoma pa
gal rases. Seniai reikėjo tai 
padaryti.

Per virš 50 metų Metropo
litan Opera pildydavo progra
mas Atlanta mieste, Georgia 
valstijoje, kur publika yra 
skirstoma j rases, kur negrų 
persekiojimas nesvietiškas.

Dabargi, kai kova už rasi
nę lygybe pasiekė gana aukš
tą laipsnį, kai “Laisvės ke
liautojai” sukrėtė pietinių val
stijų baltuosius šovinistus, tai 
ir Met. Operos vadovai pabū
go piketų.

New Yorko “Daily News” 
nesvietiškai nusigando kongr. 
King biliaus (H.R. 4222), To 
dienraščio redaktoriai apšau
dė tą bilių socialistiniu, ko
munistiniu.

Kodėl jie to biliaus taip bi
jo?

King bilius siūlo nemoka
mai teikti seno amžiaus žmo
nėms medikalę apdrauda. Tai 
labai svarbus bilius, kurį re
mia ir Kenedžio administra
cija.

Nemokama seniems žmo
nėms medikalė apdrauda ver
kiančiai reikalinga. Ji taip 
reikalinga, kaip ir senatvės 
pensija, bedarbių apdrauda, 
ligos apdrauda.

Juk tuo metu, kai buvo ve
dama kova už bedarbių ap
draudą, už senatvės pensiją, 
reakcionieriai taipgi šaukė, 
kad tai pasimojimas socializ
mą įvesti Amerikoje.

O dabar jau naudojamės 
bedarbių apdrauda ir senatvės 
pensijomis, bet socializmo A- 
merikoje dar neturime.

[ Naujų automobilių priga
mino tiek, kad apie milijonas 
jų palieka neparduotų. O tai 
reiškia, kad automobilių ga-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Vėl grasina vartoti 
atominius ginklus

Vakarų Vokietija ruošia 
provokaciją Berlyne

Irane labai bijosi 
žmonių stildlimo

Washingtonas. — R. L. 
Gilpatric, JAV gynybos pa
vaduotojas, sako: “Jeigu 
karui kilus komunistinės 
jėgos, vartodamos neatomi- 
nius ginklus, įveiks NATO 
jėgas, tai mes tada varto
sime atominius ginklus.”

Jis sako, kad tokios po
litikos laikėsi Eisenhowe- 
rio administracija, ir dabai* 
dar laikosi Pentagono va
dai. Už tai stojo buvęs 
NATO komandierius Lau- 
ris Norstadas, tokios poli
tikos laikosi ir dabartinis

50,000 demonstrantų kovojo 
prieš 10,000 policininkų

Tokio. — Virš 50,000 ja
ponų demonstrantų, daugu
moje jaunuolių, šturmavo 
parlamento rūmus. Premje
ras Ikeda nori pravaryti 
įstatymą, draudžiantį masi
nes demonstracijas. Prieš 
tą įstatymą sujudo visi Ja
ponijos gyventojai. Virš 
3,000 demonstrantų prasi- 
laužė pro 10,000 policininkų 
eiles ir veržėsi i parlamen
to rūmus. Policija šaudė 
i orą ir mėtė dujų bombas. 
Kovoje 30 policininkų ir 14 
studentu buvo sužeista.

Įvyko masinės demonst
racijos ir kituose miestuo
se. Kyoto mieste demonst
ravo apie 3,000 studentų. 
Kyushu provincijoje apie

Invazija Kubon ir 
maino traktoriai

Havana. —- Kubos prem
jeras Kastro sakė: “Kodėl 
Jungtinėse Valstijose taip 
labai apgailestau ja a r e š - 
tuotus šalies priešus Kubo
je? Kodėl ten nėra užuo
jautos desėtkams tūkstan
čių areštuotų geriausių pat
riotų Ispanijoje, Nikarag- 
uoje, Guatemaloje ir Puer
to Ricoje?”

Kastro sakė, kad paruo
šimas invazijos į Kubą 
Jungtinėms Valstijoms at
siėjo $45,000,000.

Kol kas invazijos belais
vių apsikeitimas ant trak
torių dar neįvykdytas.

TSRS raštu įteikė 
du dokumentus

Washingtonas.—JAV vals
tybės spaudos informato
rius Lincoln White sako, 
kad Vienoje Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
įteikė raštu du dokumentus 
prezidentui Kenedžiui.

Vienas dokumentas, aiš
kina TSRS poziciją nusi
ginklavimo klausime, o ant
ras — vakarinio Berlyno 
reikalais.

Washingtone numatoma, 
kad Tarybų Sąjunga nusi
stačius baigti Berlyno rei
kalus 1961 metais.

NATO jėgų komandierius 
L. L. Lemnitzeris.

Jis netiki, jog pradėjus 
vartoti atominius ginklus 
būtų galima karą limituoti. 
Reiškia, karas pavirstų į 
pasaulinį ir viską naikinan
tį karą.

Toliau pareigūnas sakė, 
būk Tarybų Sąjunga turi 
pasigaminusi dujų, veikian
čių į žmonių nervus, kurių 
negalima nei matyti, nei už
uosti. “Prieš tas dujas 
Jungtinės Valstijos neturi 
apsigynimo,” sakė Gilpat
ric.

10,000 studentų paskelbė 
streiką.

Demonstracijos ir masi
niai susirinkimai vyksta su 
reikalavimais: atmesti tą 
bilių, panaikinti Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos karo 
sutartį, uždaryti JAV ka
ro bazes Japonijoje ir kad 
Ikeda nevyktų į Jungtines 
Valstijas. Jis ruošiasi iš
vykti j JAV antroje daly
je birželio.

Sekamą dieną įvyko ant
ros demonstracijos prie 
parlamento rūmų. Demon
stravo 16,000 studentų. Su
sirėmime su 6,000 policinin
kų virš 600 žmonių sužeis
ta.

Komunistų partija 
nesiregistruos

New Yorkas/—Jungtinių 
Valstijų Komunistų parti
jos pirmininkė Eliz a b e t h 
Gurley Flynn ir generalinis 
sekretorius Gus Hali pa
reiškė, kad Komunistų par
tija yra politinė organiza
cija, kaip ir kitos partijos. 
JAV Konstitucija garan
tuoja žmonėms teisę orga
nizuotis ir veikti politiniai, 
todėl partija nesiregistruos.

Buvo klausta, ar partija 
priduos narių vardus. Par
tijos vadai atsakė, kad ne, 
nes, tikrumoje, centras nei 
neturi narių vardų ir ant
rašų, kaip jų neturi ir kitų 
politinių partijų centrai.

ARGENTINA, KUBA ir 
JAV DIPLOMATIJA

Buenos Aires. — Atvyko 
Adlai Stevensonas, kuris 
ragino Argentiną užimti 
griežtą politiką prieš “pa
vojų iš Kubos.” Bet Ar
gentinos vyriausybė pareiš
kė, kad bus geriausiai, jei
gu JAV susilaikys nuo “te
atrališko apšvietimo Ku
bos,” o daugiau ekonomi
niai padės Lotynų Ameri
kai.

Washingtonas. — Gegu
žės mėnesį vėl nupuolė plie
no gamyba.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga įteikė protesto notas 
Vakarų Vokietijos, Francū- 
zijos, Anglijos ir Jungtinių 
V aisti jų ambasa d p r i a m s 
prieš naują provokaciją va- 
kariname Berlyne.

TSRS sako, kad nuo bir
želio pradžios Vakarų Vo
kietijos (Vokiečių Federa- 
tyvės Respublikos) keli ko
mitetai posėdžiavo vakari
niame Berlyne, kuris nėra 
jos dalimi. Dar daugiau, 
yra įrodyta, ' kad Vakarų 
Vokietija ruošiasi ten su
šaukti Bundestago (parla
mento) posėdį birželio 1 d.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad tai provokacijos iš Va
karų Vokietijos pusės, ir 
jeigu jos nebus sulaikytos, 
tai už pasekmes atsakys

Jungtine Arabų Respublika 
nekeičia savo politikos

Kairas. — Arabų spaudo
je buvo atsakymų i ta
rybinės spaudos kritiškus 
straipsnius. Dėl to ameri
kiniai korespondentai, jų 
tarpe ir C. L. Sulzbergeris, 
rašė, kad būk Jungtinė A- 
rabų Respublika krypsta į 
Vakarų pusę ir nusistato 
prieš. Tarybų Sąjungą.

“To nėra ir negali būti,” 
pareiškė JAR pareigūnas. 
“Mes laikomės neutrališkos

Vėliausios žinios
Trenton, N. J. — Guber

natorius Meyner pasirašė 
nedarbo reikalu bilių. Dar
bininkai, kurie po liepos 1 
d. neteks darbo, tai New 
Jersey valstijoje galės gau
ti po 26 savaites po $50 
nedarbo apdraudos.

Jakarta. — Indonezijos 
gynybos ministras genero
las Abdulas H. Nasutionas 
išvyko į Maskvą. Jis steng
sis gauti daugiau ginklų iš 
Tarybų Sąjungos.

Maskva. — Graikija kvie
čia Tarybų Sąjungos kos
monautą Jurijų Gagariną 
atvykti į svečius.

Istanbulis. — Turkijos 
valdžia areštavo apie 60 
žmonių. Sako, kad susekus 
“komunistų pasi ruošimą 
revoliucijai.”

Jackson, Miss. — Policija 
vėl areštavo kelis Laisvės 
keliautojus. Viso jau yra 
arti 100 žmonių kalėjime už 
kovą prieš segregaciją.

Istanbulas. —- Visoje Tur
kijoje eina masiniai areštai. 
Militaristų valdžia sako, 
būk susekus komunistų suo
kalbį.

La Paz.— Bolivijos reak
cinė valdžia šimtais areš
tavo unijistus.

Vakarų Vokietija ir tie, 
kurie jos užnugaryje stovi.

Vakarinis Berlynas yra 
Anglijos, Francu zijos ir 
Jungtinių Valstijų okupuo
tas, ■ ir Vakarų Vokietija 
neturi teisių kištis į jo te
ritoriją. Vienok, vokiečiai 
vartoja vakarinį Berlyną 
propagandai prieš Tarybų 
Sąjungą, Vokiečių Demo
kratinę Respubliką, kurios 
teritorijoje vakarinis Ber
lynas yra, ir kitas socialis
tines šalis.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja, kad Anglija, Francūzi- 
ja ir Jungtinės Valstijos, 
kurios su Vakarų Vokietija 
bendrauja, sulaikytų vo
kiečius nuo provokacijų, 
nes jeigu to nebus padary
ta, tai Tarybų Sąjunga ne
galės toleruoti provokacijų.

politikos ir nesivaržome pa
sakyti, kas mūsų supratimu 
reikia.”

Kairo spauda nurodo, kad 
dabar, kada neutrališkos 
politikos valstybės šaukia 
konferenciją, į kurią yra 
kviečiamos ir Lotynų Ame
rikos valstybės, tai Jungti
nių Valstijų politikai ir ko- 
respodentai siekia “įnešti 
nesutikimu tarp arabų vals
tybių su TSRS.”

Stanleyville. — Antoine 
Gizenga, nužudyto Kongo 
premjero Lumumbos pava
duotojas, sutinka dalyvauti 
visų Kongo provincijų va
dų pasitarime, jeigu bus 
sušaukti Kongo parlamento 
nariai į tą pasitarimą.

Paryžius. — Britanijos 
provincijoje šimtai farme- 
rių užvaldė Morlaix mieste
lį. Jie protestuoja prieš 
nukritusias bulvių kainas.

Vanderberg, Calif. — Su
sprogo “Atlas” raketa. Jos 
pagaminimui buvo išleista 
$1,500,000. Sprogimas su
draskė ir iššovimo įrengi
mus, kurių pagaminimas 
atsiėjo $2,000,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis yra dakta
rų p r i e ž i ū r o j e, nes jam 
skauda nugarą.

Maskva. — TASS pareiš
kė, kad JAV spaudoje bu
vo melas, būk TSRS lėktu
vai skraidė virš Pakistano.

Maskva. — “Pravda” kal
tina Angliją, kad ji Ango
loje remia portugalų te
rorą.

Albany. — New Yorko 
valstijoje yra 50,000 bedar
bių buvusių karių.

Teheranas. — “Irane tur
tingi darosi dar turtinges- 

jni, o biedni — biednesni,” 
Įrašo George Welleris. Ir 
jis nurodo, kad dabartinė 
premjero Ali Amini vyriau
sybė bijosi žmonių sukili
mo.

Welleris rašo, kad patsai 
Amini pripažino, jog Ira
no (Persijos) žemdirbiai 
dirba senoviškais labai at
silikusiais įrankiais, kad jų 
metinės įplaukos yra tik 

j apie $50. Tuo gi kartu tur
tuoliai, kurių rankose yra 
geriausia žemė, o ypatingai

JAV organizuos iš pabėgėlių 
“partizanų” pulkus

Washingtonas. — “Prezi
dentas Kenedis diskusavo 
su De Gaulle, Macmillanu 
ir NATO vadais apie orga
nizavimą partizanų pulkų,” 
rašo R. S. Allen ir Paul 
Scott.

Ir jie nurodo, kad Jung
tinių Valstijų militarinių 
jėgų vadai jau imasi jų or
ganizavimo darbo. Tam 
reikalui išdirbta penkių 
punktų programa. Pagal 
ją organizuos tokias grupes 
prie visu Vakaru karo są
jungų — NATO, SEATO ir 
CENTO. Bus steigiamos la
vinimo mokyklos Artimuo
siuose "Rytuose, Azijoje, 
Europoje ir Lotynų Ameri
koje. Anglija sutiko pri

Komercinė spauda 
bando atsigauti

Washingtonas. — Laike 
prezidento Kenedžio ir 
Chruščiovo pasitarimo Vie
noje ten suvažiavo apie 2,- 
000 korespondentų. Komer
cinės spaudos vedėjai manė 
paskleisti daug sensacijų. 
Bet tas jiems nepavyko.

Po konferencijos buvo iš
leistas trumpas vadų pa
reiškimas, o plačiau nuo 
JAV aiškino P. Salingeris, 
ir nuo TSRS — M. Khar- 
malovas.

Taigi, dabar Amerikoje 
Komercinės spaudos kolum- 
nistai rašo ilgus straipsnius 
apie “Chruščiovo pakilusį 
balsą.” Reiškia, bando pūs
ti sensacijas.

KUBOS LIAUDIS 
IR APŠVIETA

Havana. — Senasis reži
mas Kuboje paliko daug 
žmonių beraščių. Dabarti
nė Kubos valdžia jau įren
gė apie 1,000 naujų mokyk
lų ir apšvietos namų. Šią 
vasarą laike vakacijų į pro
vincijas vyks 60,000 moky
tojų ir 100,000 studentų, 
kurie mokys beraščius.

Londonas. — Sulaukęs 76 
metų amžiaus mirė buvęs 
Anglijos aviacijos koman
dierius B. Winstrer.

naftos versmės, labai lobs
ta.

Irano turčiai, bijodami 
liaudies sukilimo, didžiules 
savo pinigų sumas įdeda į 
Šveicarijos ir kitų šalių 
bankus. Numatoma, kad 
į Šveicarijos bankus jie jau 
įdėjo virš $600,000,000.

Iranas randasi tarp Ta
rybų Sąjungos, Afganista
no, Pakistano, Irako ir 
Turkijos. Jis užima 628,060 
ketvirtainišku mylių plotą 
ir turi 20,000,000 gyvento
ji- 

siųsti į Jungtines Valstijas 
kelis šimtus specialistų, ku
rie per 10 metų vedė karą 
prieš Malajaus partizanus, 
tai jie žino partizanų tak
tiką.

Jungtinės Valstijos mano 
suorganizuoti apie 10,000 
vyrų į “partizanų ir anti- 
partizanų” grupes. Į jas 
bus organizuojami bėgliai 
iš komunistinių šalių, nes 
jeigu prisieis juos ten per
mesti, tai jie moka tų šalių 
kalbą, žino sąlygas, turi ten 
giminių ir pažįstamų.

Generolas Maxwell Tay
lor yra didelis šalininkas 
organizavimo “partizanų ir 
antipartizanų” grupių.

Meksika atkirto 
provokatoriams

Mexico City. — Meksikos 
užsienio reikalų ministras 
Manuelis Teljas supažindi
no vietos ir užsienio žur
nalistus su Meksikos vy
riausybės pareiškimu. Ja
me kategorikai ametamas 
Gvatemalos kaltinimas, kad 
Meksikos teritorijoje esą 
ruošiama “komunistinė ka
riuomenė,” kuri turinti įsi
brauti į Gvatemalos terito
riją ir ten sudaryti “Fide
lio Kastro tipo vyriausybę.”

Meksikos vyriausybės pa
reiškime Gvatemalos kalti
nimas vadinamas “piktava
lišku” ir “nepagrįstu.”

—t-------—„  

D. Ruskas už didesnę 
militarinę pagalbą
Washingtonas. — JAV 

valstybės sekretorius Dean 
Ruskas sakė Kongreso na
riams, kad nors mūsų šalis 
per metus pasirengus duoti 
savo talkininkams už $4,- 
800,000,000 milita r i n ė s ir 
ekonominės pagalbos, bet 
to nebus gana.

Jis sako, kad sutvirtini 
mui JAV talkininkų reikės 
dar daugiau pinigų skirti.

Addis Abbaha. — šiauri
nėje Ethiopijoje buvo že
mės drebėjimas.
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lotynų Amerika ir Kuba
ŠIUO METU ADLAI STEVENSONAS keliauja po 

Lotynų Ameriką kaip specialus JAV prezidento atsto- 
vas-pasiuntinys. Jis tariasi su Lotynų Amerikos res
publikų valdžiomis dėl teikimo medžiaginės joms pagal
bos, kurią žadėjo prezidentas Kenedis, taipgi dėl to, ką 
daryti su Kuba.

Norima gauti lotyniškų šalių sutikimą, kad jos iš
vien su JAV skelbtų revoliucinei Kubai ekonominį boi- 

j kotą, kad jos padėtų JAV stambiajam kapitalui revo
liucinę Kubą visiškai izoliuoti ir pasmaugti.

Bet neatrodo, kad lotyniškosios šalys sutiks su JAV 
1 valdžios politika. Brazilijos prezidentas Quadras jau 

pirmiau viešai pareiškė, kad Brazilija atsisakys skelbti 
Kubai boikotą. O kai šitie žodžiai rašomi, iš Buenos 
Aires ateina žinios, kad ir Argentinos valdžia yra to
kios pat nuomonės. Ekonominę pagalbą iš JAV Argen 
tina mielai priimtų, jos laukia, bet Kubos reikalu Ar
gentinos valdžia pasakė Stevensonui, kad ji nesutinka 
skelbti Kubai boikotą, imtis kažkokių griežtų prieš tą 
kraštą žingsnių, kokius siūlo JAV valdžia.

Galimas daiktas, jog ne visos Lotynų Amerikos ša
lys pareikš tokį nusistatymą, kokio laikosi, sakysime, 
Brazilija ir Argentina. Bet tai nieko. Svarbu, kad ne 
visos tos šalys pritaria JAV politikai.

Neužilgo Montevidėjuje įvyks amerikinių valstybių 
atstovų konferencija, kurioje, sakoma, dalyvausiąs ir 
prezidentas Kenedis. Ten tas klausimas bus pakel
tas. Ir atrodo, jis nepraeis, nes nebus vienbalsio su- 

. tikimo. Kai kurios stambios valstybės pasisakys prieš 
/skelbimą Kubai boikoto.

Kanada jau pirmiau pasisakė, kad ji ves, kaip vedė, 
prekybą su Kuba.

KAIP ATSTEIGTI NORMALIUS ryšius tarp JAV 
ir Kubos, įdomius siūlymus andai pateikė “Monthly Re
view” žurnalo redaktorius Leo Hubermanas.

Jis siūlė:
1. Tegu. JAV vyriausybė pradedą pasitarimus su 

Kuba. Ir jis ten pat primena prezidento Kenedžio po
sakį, padarytą inauguracijos kalboje: “Niekad Besitar
kime iš baimės, bet ir niekad nebijokime tartis.”

2. Tegu Kastro valdžia laikosi savo originalių pa 
siūlymų, kad bėgyje 20 metų Kuba atmokės JAV tur
čiams už konfiskuotą Kuboje jų nuosavybę, mokant po 
4į procento kas metai. Bet Kubai JAV turėtų duoti 
ilgametę su ne per dideliais procentais paskolą.

3. Sugrąžinti Kubai Guantanamo, kurioje šiuo metu
JAV turi militarinę bazę. Kadangi JAV ši bazė ne
reikalinga, tai Guantanamo sugrąžinimas be jokių iš- 
kaščių būtų geras žestas geresniems santykiams su- 
megsti. 1 1

4. Pradėti su Kuba prekybą, kad jai nereikėtų rem
tis prekybos reikalais socialistinėmis šalimis. Tai padė
tų Amerikai sumažinti bedarbių skaičių, tai pagerintų 
tarp mūsų šalies ir Kubos draugiškesnius santykius.

Mums rodosi, pasiūlymai yra geri. Juos priėmus, 
baigtųsi ta nesveika padėtis, kokia šiandien viešpatauja. 
Kubos klausimas savaime išsispręstų.

DUJOS-GAJZAS 
LIETUVOJE

Savaitrašty “Literatūra ir 
menas” skaitome:

“Iš Ukrainos, Dąšavos, 
atėjo į Lietuvą dujos. Dar 
visiškai neseniai dujotiekio 
vamzdžiai perkirto Balta
rusijos ii*’ Lietuvos sieną. 
Kartų su vamzdžiais, į mū
sų respubliką atkeliavo ga
linga technika, gausus bū
rys patyrusių specialistų. 
Užvirė darbas... Artimiau
sioje geležinkelio stotyje 
dažnai dieną ir naktį buvo 
iškraunami milžiniški, toli
mojo Uralo metalurgų pa
gaminti vamzdžiai.

“Kolūkiniuose laukuose su
burzgė traktoriai, suūžė su
virinimo agregatai. Ener
gingi, vėjo nugarintais vei
dais žmonės per keletą mė
nesių nutiesė trasą dauge
liu mūsų respublikos kai
mų, pelkių ir priartėjo prie 
pat Vilniaus. Dujotiekinin- 
kai šiuo metu baigia izo
liuoti ir suguldyti į tranšė
jas paskutinius kilometrus 
vamzdžių, baigia įrengti 
dujų skirstymo stotį. Jau 
rugpjūčio mėnesį, Statybi
ninko dienos išvakarėse, 
vilniečiai gaus ‘žydriąją 
ugnį.’

“Neseniai didelė grupė 
dujotiekininkų pradėjo ties
ti trasą nauja kryptimi — 
Ukmergės ir Panevėžio 
link, o vėliau pasuks į Ry
gą. Statybininkai pasiryžę 
TSKP XXII suvažiavimo 
išvakarėse pasiekti Latvi
jos teritoriją.

Respublikonų kandidatai
NA, TAI PAGALIAU Respublikonų partijos bosai 

Niujorko mieste jau sužvejojo savo kandidatus vyriau
sioms miesto valdžios vietoms.

Miesto majoro vietai jie nuskyrė dabartinį New 
Yorko valstijos prokurorą Louis J. Lefkowitz. Miesto 
tarybos prezidento vietai—kongresmanas Paul A. Fino, 
kontrolieriaus vietai—John J. Gilhooley, iš Brooklyno.

Respublikonų partijos suvažiavimas įvyks tik rug
sėjo mėnesį; ten oficialiai šituos kandidatus jis, žino
ma, užgirs.

Tai ir parodo, kaip šiandien skiriami kandidatai 
visokioms svarbioms valdžios pareigūnų vietoms: par
tijos bosai, neatsiklausę platesnių žmonių sluogsnių, 
paskiria, kas jiems patinka, ir turėkis!

Niujorkas — didžiausias miestas Amerikoje. Svar
bu, kad jo priešakyje stovėtų geri pareigūnai. O parti
jos bosai stato kandidatais tokius, kurie ištikimi tik 
jiems.

Kas bus Demokratų partijos kandidatais, dar nėra 
žinių.

Teatrų krizė
r NIUJORKO MIESTE veikia apie 30 teatrų. Praė- 

jusį sezoną jie gyveno didžiulę krizę; mažai žmonių ėjo 
statomų veikalų pamatyti.

Dabar spaudoje (pav. “New York Timese”) drama
turgai, aktoriai ir veikalų statytojai diskusuoja, kodėl 
buvo krizė, ką reikėtų daryti, kad jos nebūtų.
: Mūsų nuomonė tuo klausimu tokia: Statykite ge
rus veikalus, nepleškite tokių aukštų kainų uz įėjimą, 
darykite viską, kad ir vidutinis pilietis galėtų įeiti į 
teatrą, o tuomet ir krizė sumažės!

TASS APIE PADĖTĮ 
DOMINIKOJE

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra Tass rašo ąpiė 
diktatoriausTrujillo ,(TrU’ 
chilo) užmušimą. ' Agentū
ros nuomone, “Diktatorius 
nužudytas, tironija lieka.” 
Toliau:

“Dominikos diktatoriaus 
Truchiljo nužudymo aplin
kybės dar nežinomos. Ta
čiau aišku, kad sąmoksli
ninkai anaiptol, nesivadavo 
Dominikos liaudies intere
sais, Jos siekimu išsivaduo
ti iŠ tironiško režimo prie
spaudos. Fizinis Truchiljo 
pašalinimas, pabr ė ž i a m a 
čia paskelbtame ‘Dominikos 
išsivadavimo judėjimo’ ge
neralinio vykdomojo komi
teto pareiškime, nesukels 
jokių demokratinių permai
nų Dominikos respublikoje, 
kurių taip laukia liaudis. 
Tironijos aparatas, sakoma 
pareiškime, kaip ir anks
čiau, viešpatauja šalyje. 
Truchiljo šalininkai tebe- 
kontroliuoja vyria u s y b ę . 
Armija užėmė sostinės ir 
daugelio kitų šalies miestų 
gatves. Prieš visus tironi
jos priešininkus imamasi 
žiaurių represyvių priemo
nių, d a u g e lis jų įkalinti. 
Teroras siaučia visoje šaly? 
je. žiniomis iš Santo. Do
mingo, prezidentas Balage- 
ras pareiškė, kad jis vyk
dys ankstesnę politiką.

“ ‘Dominikos išsivadavimo 
judėjimo’ pareiškime visi iš 
savo šalies ištremti domini- 
kiečiai raginami suvienyti 
savo jėgas, paremti Domi
nikos 1 liaudies kovą už ne
priklausomybę bei demo
kratiją ir sužlugdyti inter- 
vencionistinius Ame r i k o s 
imperializmo planus, ku
riais siekiama išsaugoti 
Truchiljo tironiją be Tru
chiljo.”

KO JIS TEN TRANKĖSI
“Veiksnių” spauda rašo, 

kad “vaduotojas” V. Sidzi
kauskas buvo nuvykęs net į 
Filipinų salas “komunistus 

kovoti.” Prideda dar ir 
daugiau: girdi, Sidzikaus
kas buvęs kviestas atvykti 
ir pas Čiang Kai-šėką, į 
Formozą, bet jis buvęs 
“per daug užimtas,” tai ne
vykęs.

Kieno gi pinigais “vaduo
tojas” trankėsi po Toli
muosius Rytus?!

TAUTININKŲ MALDA 
IR JŲ DARBAI

Neseniai JAV tautinin
kai, vadovaujami V. Raste- 
nio, turėjo mitingėlį, kuria
me jėzuitas “tėvas” (kieno 
jis tėvas, nepasakyta) J. 
Vaišnys sakė maldą - invo- 
kaciją. Be kitko, jėzuitas 
taip šaukėsi į dievą:

“Padėk, kad mes supras
tume tautos reikšmę, kad 
kiekvieną lietuvį mylėtu
me...”

Na, tautininkai ir myli 
lietuvį! Jie ėdasi tarp sa
vęs/ Jię net ir tokius sau 
artimus kaip J. Tysliava 
ėda, kiek galėdami. Jie 
skundžia valdžios orga
nams pažangiuosius lietu
vius. Jie, būdami valdžioje 
Lietuvoje, kišo į kalėjimus 
kiekvieną pažangesnį žmo
gų, komunistus kankino ir 
žudė!

Jie dar vis sapnuoja, 
kad galėsią Lietuvoje at
gauti savo prarastus dva
rus. Jie mano kaip nors 
smurtu sugrįžti į Lietuvą 
ir grąžinti ten fašistinę 
santvarką.

“Tėvo” Vaišnio pamoks
las tautininkams tiek įta
kos darė, kiek ir jo paties 
savo pamokslu tikėjimas.

VILNIAUS RIOMERIAI 
. VASARĄ.;

Apie tai, kaip Vilniaus 
jaunieji pionieriai praleis 
vasarą, rašo jų organas 
“Lietuvos pionierius.” Skai
tome :

“Daug gražaus ši vasa
ra žada sostinės pionie
riams. štai ką ‘Lietuvos 
pionieriaus’ redakcijai pa
pasakojo miesto komjauni
mo komiteto darb u o t o j a 
Aldona Aleksiūnaitė:

“ ^Svarbiausia bus stovyk
los ir aikštelės. Vilniaus 
pionieriai turės 22 stovyk
las. Čia jie ilsėsis, žais, 
rengs įdomius turistinius 
žygius, ekskursijas. Pirmą 
kartą stovyklų trimitai nu
aidės birželio dvidešimtą 
dieną. O stovyklų vėliavas 
pionieriai nuleis prieš pat 
mokslo metų pradžią, rug- 
piūčio 20 dieną.

“‘Dar mieste veiks 200 
pionierių aikštelių. Vasa
ros metu tarp stovyklų ir 
aikštelių vyks konkursai: 
meno saviveiklos, teritori
jos tvarkymo. , Pionieriai 
išbandys jėgas į va i r i o s e 
varžybose.

“ ‘Be to, vilniečiai turės 
vaikų klubus ir kambarius, 
kuriuose taip pat bus su
rengta daug įdomių daly
kų. Iš viso stovyklose ir 
aikštelėse šią vasarą ilsėsis 
maždaug 5,000 Vilniaus pi
onierių.”

Susitikimas su 
kompozitoriais

Brangių svečių susilaukė 
raseiniškiai: atvyko kompo? 
zitoriai K. Kaveckas, V. 
Baumilas, V. Paltanavi
čius, A. Ląurušas, R. Žigai- 
tis. Jie papasakojo apie sa
vo kūrybinį darbą, planus 
ateičiai. Susitikimo daly
viams koncertą suruošė ope
ros solistai ir radijo estra
dinis ansamblis.

. aS. Staniulis

Darbo žmonių valstybė ir 
darbo žmonių biudžetas

kasmet teikia milžinišką 
paramą Lietuvai vis naujo
mis įnvestacijomis naujų 
įmonių statybai ir kito
kiems ekonominės gerovės 
bei kultūros kėlimo reika
lams. Pagal reikalus ir ga
limybes tie atskaitymai yra 
keičiami. Pavyzdžiui, per
nai į Lietuvos biudžetą at
skaitymai iš apyvartos mo
kesčio siekė apytikriai 61 
procentą, o šiais metais jis 
siekia 78 procentus.

Negali ma nepažymėti 
“Dirvos” bosų klastos ir 
ir tuo atžvilgiu, kad jie 
stengiasi Šmeižto tikslais 
sugestijonuoti būk tai tik 
Lietuva “mokanti Maskvai”. 
Gi iš tikro į sąjunginį biu
džetą tam tikrą dalį įneša 
visos tarybinės respublikos, 
jų tarpe ir Tarybų Rusija. 
Kaip tik iš Tarybų Rusijos, 
kaip didžiausios tarybinės 
respublikos, ti-e įmokėjimai 
į sąjunginį biudžetą yra di
džiausi. Gaudama milžiniš
kas lėšas iš sąjunginio biu
džeto savo statyboms, Lie
tuva faktiškai didžiausią 
paramą gauna iš broliško
sios Tarybų Rusijos, tai iš
eina iš tos pačios Maskvos, 
kuri kartu yra ir Tarybų 
Rusijos ir visos Tarybų Są
jungos sostinė. Pagaliau 
nereikia užmiršti, kad Ta
rybų Sąjunga ir jos biudže
tas taip pat yra ne kieno 
nors kito, bet mūsų pačių, 
tarybinių darbo žmonių 
valstybės ir jų biudžetas. 
Ir visos lėšos, ar jos 'eina 
per respublikinę vyriausy
binę, esančią Vilniuje, ar 
per sąjunginę vyriausybę, 
esančią Maskvoje, eina ne 
kieno nors kito, bet tų pa
čių darbo žmonių reika
lams., jų naudai ir gerovei.

Žinoma, kad tokia tvar
ka nepatinka užsienių ka
pitalistams bei jų klapčiu
kams ir batlaižiams. O vi
so pasaulio darbo žmonės 
vis labiau tą tvarką įverti
na ir laiko ją didžiausiu 
darbininkų klasės ir socia
lizmo laimėjimu.

J. Paliukonis 
Vilnius.

(Laiškas iš Lietuvos)
Amerikos "lietuvių reak

cinėje spaudoje dažnai gali 
užtikti pliauškalus apie 
Tarybų Lietuvos, finansi? 
nius reikalus, apie jos biu
džetą. štai “Dirvoje” 1961. 
I. 13) rašinyje apie mūsų 
statomą didžiąją šiluminę 
elektrinę ties Vieviu šaipo
masi, kad girdi, netrukus 
išgirsime, jog be broliškos 
pagalbos lietuviai nepajėg
tų, tokią brangią stotį pa
sistatyti. Esą prie tokio 
didelio Tarybų Lietuvos 
biudžeto, kurs 1960 m. vir
šijo 5,679 milijonų rublių 
sumą (senais pinigais) pati 
Lietuva lengvai tokią stotį 
galėtų pastatyti.

Bet ponai iš tautininkų 
“Dirvos” neima galvon, iš 
kur taip išaugo Tarybų 
Lietuvos biudžetas, kurs 
šiais metais siekia 547 mi
lijonus 560 tūkstančių rub
lių naujais pinigais arba 
apie 600 milijonų dolerių. 
Jis išaugo todėl, kad Tary- 
bų Lietuvos vyriausybės 
valdžion perėjo sąjunginės 
vyriausybės lėšomis' pa
statytos įmonės, kurių dėka 
ir galėjo dešimteriopai iš
augti Lietuvos pramonė. 
Tik dėka tos milžiniškos 
broliškos pagalbos šimtai 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
žmonių, kurie be tikslo ir 
perspektyvų bastėsi kai
muose arba emigruodavo į 
užsienį arba eidavo bernau
ti pas kaimyninių kraštų 
buožes bei dvarininkus. Jie 
dabar turi darbo savo Tė
vynėje, dirba naudingą 
darbą, kelia savo išsilavini-] 
mą, įgyja įvairiausias spe
cialybes plačiai .išsišakoju
sioje, pramonėje;-"Ar, būtų 
galėjusi vargšė Lietuvėlė, 
dar karo baisiai nuniokota, 
taip savo pramonę pakelti 
ir tuos šimtus tūkstančių 
žmonių darbu aprūpinti?

Jei toks pramonės pakė
limas būtų vykęs su užsie
nio kapitalistų investuotais 
kapitalais, tai Lietuva bū
tų tapusi svetimo kapitalo 
išnaudojama kolonija. Pra
monės pelno liūto dalis bū
tų ėjusi į užsienio kapita
listų kišenes, o Lietuvos 
darbo žmonėms liktų trupi
niai. Tai jau būtų tikra ir 
baisi kontribucija, kurią 
kenčia daugelis valstybių, 
priklausančių nuo kapitali
stu malonės.

Taip pat labai naivūs ir 
samprotavimai, kad girdi, 
Lietuva “mokanti Mas
kvai” kažkokią “kontribu
ciją”, nes dalis apyvartos 
mokesčio ir įmonių pelno 
eina į Sąjunginį biudžetą. 
Žinoma, ponams, geįdžian- 
tiems tarybinės valstybės 
žlugimo, baisiai norėtųsi.,

5 kartus daugiau
Kauno medicinos mokyk

loje mokosi daugiau kaip 
600 įvairių specialybių bu
simųjų darbu otojų. Per 
pastaruosius šešiolika tary
binės santvarkos metų ši 
mokykla išleido 2,336 medi
cinos specialistus, t. y. 5 
kartus daugiau, negu bur
žuazinėje Lietuvoje per 20 
metų. Vien praėjusiais me
tais m o k y k 1 ą baigė 361 
moksleivis.

Busimieji medicinos spe
cialistai praktikos darbus 
atlieka ligoninėse' ir vaisti
nėse.

kad jinai savo ekonomikoje 
eitų bankroto keliu, kad sa
vo kapitalus įdėtų, o pati 
nieko negautų. Gi norma
liai galvojantis ekopomistąs 
aiškiai supras, kad Sąjun
ginė vyriausybė, kuri savo 
lėšas įdecĮa į milžiniškas 
statybas respublikos, turi 
gauti ir dalį pelno, kurį 
teikia tos įmonės bei pre
kyba. Kitaip iš kur gi ji 
imtų lėšas tolimesnėms sta
tyboms ir didžiulių liau
dies gerovės kėlimo planų 
vykdymui.

KAS KĄ REMIA?
Teisybė yra kaip tik “Dir

vos” išvedžiojimus priešin
gai suprantant. Ne Lietuva 
moka Maskvai kažkokią 
“kontribuciją”, bet kaip tik 
Maskva, t.y. centrinė Tary
bų Sąjungos vyriausybė*

Saulutės galybe
Praėjusi žiemužė buvo la

bai šalta, šalta ne tik žmo- J 
nėms, bet ir žvėreliams iri| 
paukšteliams. Daug jų su
šalo arba mirė iš bado, nes 
dėl gilaus sniego neturėjo 
maisto. O sniego vietomis 
pripustė net iki 20 pėdų, 
kad kai kur reikėjo tune
lius kasti, jei norėjai kur 
reikia nueiti. Ir taip buvo 
visus tris šalčiausius žie
mos mėnesius — gruodį j 
sausį ir vasarį. O kovas ir 
balandis, kurie jau kiekvie- 
neriais metais būva pusėti
nai šilti ir prasideda pava
saris,'vienok to visiškai ne
davė. Nors sniegą saulutė 
ir ištarpino, bet šaltis kan
kino žmonelius veik iki pat 
gegužės 14-tos. Visa pava
sarėlio gamta skurdo. Me
džiai, medeliai, krūmokš
niai, gėlės,' gėlelės ir pati 
dirvonėlių žolelė nerodė jo
kios gyvybės.

Bet štai gegužės 14-tą * 
dieną iš pat ankstyvo ryto 
mano miegamojo lange pa
sirodė labai ryškūs saulutės 
spinduliai. Dar už kelių 
minučių pakilo virš hori
zonto ir pati motina saulu
tė. Pasirodė labai raudo
na, skaisti, tarytum bai
siai Įkaitęs milžiniškas ug
ninis rutulys, sparčiai rita
si, kopia aukštyn ir aukš
tyn, maloniai šild y d a m a 
mūsų žemelę. O apie pietus 
šiluma pasiekė jau 85 laips
nius. Gi gegužės 15-tą die
ną jau pasiekė 90 laipsnių.

Ir nas gi pasirodė? Tik 
tomis dviem dienomis atgi
jo visa gamta. Vargšelė žo
lelė ant dirvonėlių buvus 
ruda, suvytus, prigludus 
prie žemelės. staiga atkiuto, 
atsistojo, sužaliavo... Atsi
stojo, paaugėjo taip spar
čiai tomis dviem dienelė
mis, kad malonu į ją buvo 
pažiūrėti, H t kokia nemato- 4 
ma magiška ranka būtų iš
traukus ją iš žemelės. Me
džiai, krūmokšniai, gėlės 
ūmai parodė savo taip ilgai 
lauktą puošnumą; viskas 
gamtoje apsiklojo savo pa
vasarišku žaliu užklodu. 
Net šimtamečiai klevai, 
ąžuolai, tik juodavę, nero
dę jokio savo puošnumo, 
staigiai atsigavo, su- 
klestėjo, numetė per
nykščius sudžiūvusius, pa
juodusius lapelius ir, nors 
labai pamažu, pradėjo išsi
skleisti malonūs pumpurė
liai. Tas tik parodo, kokia 
didi saulutės galybė.

Bet gegužės 17-tos popie
tę oras vėl staigiai atšalo, 
ir taip laikosi iki šiol. O 
jau arti birželis. Šiandien, 
gegužės 19-tą, ir gana šal
ta. Gamta, atrodo, vėl ap
mirė.

Susninkų Jurgis .A
Londonas. — Kunigaikšty 

tis Edwardas apsivedė su 
Katharina Worsley.

Varėnos rajono Perlojos bandomasis ūkis pilnai užbaigė 
grūdinių kultūrų sėją. Dabar čia jau sodinamos bulvės, sė
jami cukriniai ir pašariniai runkeliai, ruošiama dirva kuku
rūzams.

Nuotraukoje matome traktorininką Juozą Česnulevičių ir 
sėjiką JuoalĮ Pušniąuską, sėjančius curkinius runkelius. x 
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Ričardas Vagneris 
(1961- m. gegužės mėn. 22 d.

sukako 148 metai nuo 
jo gimimo)

R. Vagneris—įžymus vo
kiečių kompozitorius, diri
gentas ir muzikinis veikė
jas, gimė 1813 m. gegužės 
mėn. 22 d. Leipcigo mieste 
(mirė 1883 m. vasario mėn. 
13 d. Venecijos mieste).

Vaikystėje Vagneris labai 
stipriai pamylo muziką. 
Neilgai pasimokęs Leipcigo 
universitete, Vagneris iš jo 
išėjo ir su mokytojo T. Vei- 
lingo pagalba trumpu laiku 
praėjo pagrindines muziki
nes teoretines disciplinas. 
Pirmieji kompozit o r i a u s 
Vagnerio darbai pasirodo 
1828 m. Pasisekimą ir po
puliarumą jam suteikė 
opera “Rienci,” kuri buvo 
pastatyta Dresdene 1842 m. 
pabaigoje.

Jo talentas ir kūrybinis 
individas ryškiai pasireiškė 
jo 40 metų (praeito šimt
mečio) sukurtose operose: 
“Skrajojantis olandas,” 
“Tanhoizeris,” “Lohengri- 
nas.” Jo paskyrimas Dres- 
deno operos dirigentu su
tvirtino jo visuomeninę po
ziciją. Šis Vagnerio kūry
binės veiklos periodas pra
ėjo masių pakilimo aplinky
bėse, kuris atvedė į 1848- 
1849 m. revoliuciją. Po 
dresdeniškojo sukilimo nu
malšinimo Vagneris buvo 
priverstas bė^ti į užsieni. 
Emigracijoje Vagneris iš
buvo 10 metų. Beveik visą 
tą laikotarpi, niekur neiš- 
vykdamas, jis gyveno Švei
carijoje, tęsdamas savo kū- 
rvbinį darba. kuris užėmė 
25 jo gyvenimo metus — 
triologiją “Nibelungo žie

Eugenijus Meškauskas

Ateisto Kazimiero Lyščinskio 
pasaulėžiūros klausimu

1689 m. kovo 30 d. yra 
atsimintina data Lietuvos• 
ateistinės minties istorijo- ; 
je. Tą dieną Varšuvoje bu
vo sudegintas ant laužo pir
masis žinomas Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės 
ateistas Kazimieras Lys- 
činskis, turimomis žinio
mis, buvęs senojo Vilniaus 
universiteto auklėtinis (žr 
J. Jurginis, Kazimieras 
Lyšcinskis — ateizmo pra 
dininkas Lietuvoje, Vilnius 
1957, 12—1 psl.). Tą die 
ną buvo sudegintas lauž 
ir jo lotyniško rankrašči 
“Commentaria de non exisJ 
entia dei” (“Dievo n-ebuv1’ 
mo komentarai”), reiki' 
manyti, vienintelis egzemp 

t liorius.
Toks ateisto likimas buv 

^įprastas krikščioniškoje fr 
odalinėje Europoje. Kata) 
kiškose šalyse tuo laikota 
piu laužo bausmė buvo tr 
koma ne tik atviriems at* 
istams, bet ir abejoja? 
tiems bažnytinių dogm 
teisingumu. Didžiausi m 
ksliniai nuopelnai neišg< 
bedavo iš laužo liepsnos. I 
ateistines pažiūras 1600 ro
tais Romoje buvo sudegi’ 
tas įžymiausias to meto it' 
lų filosofas Dž. Bruno. Tu 
pačiu pagrindu Prancūzių 
je buvo sudeginti tokie mc 
kslo veikėjai, kaip S. Dol 
(1546 m.), Ž. Valė (1571 
m.), L. Vaninis (1619 m.) 
Tokiu būdu, K. Lyščinskr 
pateko į labai garbingą fe 
odalinės reakcijos ir relini 
nio obskurantizmo aukų sa

i rašą.
Žuvus K. Lyščinskio ate

istiniam veikalui, šiandien 
sunku visapusiškai apibū
dinti jo pasaulėžiūrą. Teis-

das,” susidedantis iš 4 ope
rų: “Reino auksas,” Valki
rija,” “Zigrifridas,” “Die- 
vųų mirtis.” Tuo pačiu me
tu jis sukūrė ir kitas ope
ras: “Tristaną ir Izolda,” 
“Niur n b e r g o meisterzin- 
geriai.”

1864 m. Vagnerio likime 
įvyko posūkis: Bavarijos 
karaliaus Liudviko globa 
kompozitoriui sudarė sąly
gas, kurių dėka jis galėjo 
įgyvendinti daugelį savo 
meninių, užmanymų.

Taip, Miunchene buvo 
pastatyta eilė jo operų, o 
1872 m. įvyko specialaus 
Vagnerio teatro Beirelto 
mieste pamatų padėjimas. 
Beirelto švenčių atidary
mas (1876 m.), kuriuose 
pirmą karta, pilnai buvo pa
statyta “Nibelungo žiedai,” 
tapo pilnu Vagnerio trium
fu. 1882 m. Beirute buvo 
paskutinės Vagnerio operos 
“Parsifalis” premjera.

Kūrybinis Vagnerio pali
kimas įvairiapusis ir uni- 
ersalus. Jis buvo ne tik 
kompozitorius (13 operų, 
keletas simfonijų ir kt. kū- 
triniai), bet ir poetu, dra
maturgu — autorium visų 
savo operų libretų; įžy
miausias to meto dirigen
tas, muzikinis kritikas ir 
publicistas (jam priklauso 
16 tomų kūrinių istorijos, 
politikos, kultūros teatro ir
muzikos klausimais). Į mu
zikos istoriją Vagneris įėjo 
kaip operinio meno refor
matorius. Vagnerio muzi
ka giliai tautinė ir organiš
kai susijusi su vokiečių 
kultūros ir jos liaudies kū
rybos tradicijomis.

J. Slėnys

mo proceso medžiaga labai 
šykšti. Kaltinimas buvo 
tendencingas, nemo k š i š- 
kas, paremtas: ne kaltina
mojo pažiūrų analize, o 
šventiško pasipiktinimo
burnojimais. Tik vienas iš 
kaltintojų, Kurovičius, iš- 
Irįso tiesiogiai pacituoti 
renkis nedidelius sudegin- 
ojo rankraščio paragrafus, 

kurie lenkų tyrinėtojo A. 
Vovickio yra paskelbti žur
nalo “Euhem-er” 1957 m. 
Vr. 1. Šie fragmentai 
iandien yra vienintelė ži- 
oma autentiška medžiaga, 
uria galima pasiremti, 
iškinant K. Lyščinskio pa- 
auležiūrą. Daugiau gail
ia pasinaudoti tik vienu 
itu netiesioginiu liudiji-
'U.

NEPRISIPAŽINO
Teismo procese K. Lyš- 

’nskis neprisipažino esąs 
Cistas ir aiškinosi, kad 
ikriminuojamajame rank- 
aštyje jis ne savo paties 
ažiūras dėstęs, o tik sau 
1 rašęs ateistų argumen- 
’s prieš dievo buvimą 
"augę su savo kritinėmis 
astabomis dėl kai kurių 

•^ologų nepakankamai įtr
inamu s a m p rotavimų. 
^aktinė medžiaga neleidžia 
’įtikti su tokiu pasiaiškini
mu. Jį griauna baigiamie- 
‘i rankraščio sakiniai ir ga- 
hifinė autoriaus išvada. 
“Tačiau mes nepatiriame 
nei savyje, nei kituose, — 
"asoma rankraščio pabai
doje.— tokio proto liepimo, 
vuris mums patvirtintu 
dievo apreiškimą. Jei jis 
mumyse iš tikrųjų būtų, 
tai visi sutiktų, neabejotų 
ir neprieštarautų Mozės 
Raštui ir Evangelijai (kas

Turizmas Jungi. Valstijose
JAV-ių valdžia dabar iš

leido turistinį informacijos 
biuletinį. Jo tikslas yra 
skatinti kitų kraštų žmo
nes apsilankyti Amerikoje. 
Nėra nuostabu, kad valdžia 
paruošė ir išleido turistams 
skirtą informacinę brošiūrą 
apie Ameriką, tačiau tai 
gana žymus naujas dalykas.

Valdžios užimtoji pozici
ja šiuo atžvilgiu yra ta, 
kad darbas pritraukti tu
ristus į šį kraštą būtų at
liktas privačių industrijų, 
o ne valdžios. Valdžia tikė
jo, kad literatūra apie ke
liavimą turėtų būti išleista 
laivų, oro kelių, geležinke
liu, viešbučiu, kurortu, ke- 
liavimo agentūrų ir kitų 
privačių firmų, kurios no
rėtų matyti daugiau turis
tų Amerikoje.

Dabar JAV-iu Komerci
jos Departmentas siuntinė
ja oficialų kelionių biuleti
nį. Pirmieji biuletiniai yra 
anglų, prancūzų, vokiečių 
ir ispanų kalbomis. Depart- 
rnentas taip pat baigia pa
ruošti plakatus ir kitus tu
ristinius reikmenis užsie
nio kraštų naudojimui. Ko
mercijos sekretorius Luth
er H. Hodges gegužės mėn. 
pradžioje lankysis penkiuo
se Europos kraštuose.

Šiam užsieniečiu skatini
mui lankytis JAV-ėse yra
labai paprastas paaiškini
mas. Amerikos turistai pra
leidžia daug daugiau pini
gų užsienio kraštuose., ne
gu užsieniečiai turistai 
praleidžia Amerikoje. Ir 
šis skirtumas yra labai di
delis.

Pereitais metais ameri-

yra klaidinga) ir nebūtų 
visokių sektų įvairių išra
dėjų ir sektantų, kaip Ma
hometas ir kt. Bet jis nė
ra žinomas, ir ne tik kyla 
abejojimai, bet ir atsiran-
da tokių, kurie prieštarau
ja apreiškimui, ir tai ne 
kvailių, o išmintingųjų, ku
rie taisyklingu protavimu 
priešinga įrodo, kaip ir aš 
įrodau. Vadinasi, dievo nė- 
rv, ”. ■

K. Lyščinskio pasaulėžiū
ros ateistinį pobūdį liudija 
ne tik jo veikalo turinys, 
bet ir jo pastabos XVII a. 
pradžios protestantų teologo 
J. H. Alstedo knygoj “The- 
ologia naturalis”, kurioje 
polemizuojama su ateistais 
ir įrodinėjamas dievo bu
vimas. Šios knygos paraš
tėse rastos tokios jo pasta
bos, kaip “vadinasi, dievo 
nėra”, “klysta ir niekus 
plepa tas lengvatikis” ir 
panašiai. Teisme K. Lyščin- 
skis neneigė, kad šios pa
stabos padarytos jo ranka, 
nors ir mėgino teisintis dėl 
jų parašymo motyvų. Ob
jektyviai vertinant visus 
turimus duomenis, reikia 
pripažinti, kad K. Lyščins- 
kis tikrai buvo ateistas.

K. Lyšcinskis dievą lai
kė žmonių sugalvotu daly
ku. “Žmogus,—rašė jis, — 
yra dievo kūrėjas.^ o dievas 
yra žmogaus kūrinys ir ga
minys. Taigi žmonės yra 
dievo kūrėjai ir gamintojai, 
o dievas yra ne reali, o pro
tinė esybė, ir tai chimeriš
ka esybė, nes dievas ir chi
mera yra tas pats.”

Nėra tiesioginių ^duome
nų, kuriais remiantis būtų 
galima nustatyti K. v Lyš
činskio pasaulėžiūros socia

kiečiai, praleido 2,700,000,- 
000 dolerių per keliones 
užsieniuose. Užsieniečiai 
praleido truputį mažiau 
kaip 1,000,000,000 dolerių 
lankydamiesi mūsų krašte. 
Šis skirtumas apsunkina 
deficito išlyginimo balansą, 
kurį mes mėginame suma
žinti. Pereitų metų defici
to išlyginimo balansas (pi
nigų suma, kurią JAV-ės 
išmoka, palyginus su ta, 
kuri įplaukia į JAV-ės) 
siekė 3,800,000,000 dolerių.

P. Hodges tiki, kad gali
ma padėti daug pastangų 
ir padaryti JAV-es įdomia 
turistine vieta. Jis pasiūlė 
daug įvairių sugestijų. Ne
seniai vienai valstybės pla
navimo ekspertų grupei jis 
pasakė, kad vienas iš svar
biausių dalykų yra sukurti 
tokią atmosferą, kad užsie
niečiai turistai jaustųsi, 
kad jie yra mieli svečiai.

Dauguma amerikiečių 
nemoka svetimų kalbų. Se
kretorius Hodges pastebėjo, 
kad tai yra viena proble
ma, kuri turėtų būti išsprę
sta. “Mes turime surasti 
būdus, kuriais būtų barje
rai dėl kalbos pašalinti”, 
pareiškė p. Hodges, “taip, 
kad italas biznierius, vo
kietis mokytojas, prancūzas 
advokatas ar ispanas gydy
tojas galėtų restorane užsi
sakyti valgį, gautų atitin
kamą patarnavimą viešbu
čiuose ir suprastų, ką jis 
mato istorinėje vietovėje ar 
komercinėje atrakcijoje”.

Sekretorius pasiūlė, kad 
restoranai turistiniuose
centruose išspausdintų
standartinius menu kelio

linę kryptį, jo požiūrį į fe
odalizmą , ir žmonių visuo
meninio santykiavimo pa
grindus. Tačiau šiuo klau
simu galima padaryti kai 
kurias išvadas ir iš turimos 
medžiagos.

Ano meto sąlygomis ate
izmas negalėjo būti visiškai 
neutralus socialiniu atžvil
giu nes jis griovė ideolo
ginius feodalizmo pagrin
dus ir kirto šaknis bažny
čiai, pačiam svarbiausiam 
feodalinės santvarkos rams
čiui. Dėl to ateizmas ir bu
vo laikomas sunkiu politi
niu nusikaltimu.

Teismo proceso medžiaga 
nerodo, kad K. Lyšcinskis 
būtų buvęs feodalizmo prie
šininkas. Pats jis buvo ba
joras ir iš kitų bajorų ne
išskyrė savo kasdieniniu el
gesiu. Vietos bajora i jį 
nuolat rinkdavo į atsakin
gas pareigas teismo orga
nuose. Ir teisme jis buvo 
kaltinamas tik ateizmu. 
Kitokio pobūdžio kaltinimų 
jam nebuvo pateikta. Jam 
prikišta pažiūra į jungtu
ves kaip į paprastą civilinį 
santorį neišėjo iš bendro 
ateistinio požiūrio ribų.

Tiesa, skundėjas J. Bžos- 
ka savo skunde tvirtino, 
kad K. Lyšcinskis monar
chiją lyginęs su barbarybe 
(“maišęs su garaman- 
tais”), norėjęs pasaulio be 
valdovo, miestų be viršinin
kų, tautų be principų ir tt. 
Bet šie kaltinimai nebuvo 
pagrįsti kokiais nors kon
krečiais duomenimis.
RELIGIJĄ SUGALVOJĘ 

BEDIEVIAI...
Negalima pasakyti, kad 

tokiems kaltinimams iš viso 
nebuvo jokio pagrindo. 
Kaip rodo vienas K. Lyšin- 
skio veikalo fragmentas, 
jis manė, kad religija bu
vusi netikinčių žmonių su
galvota, siekiant pavergti 
liaudį. “Religija yra įsteig

mis kalbomis, kad būtų iš
leisti viešbučių, restoranų 
ir kitų vietų, turinčių sve
timas kalbas mokančius pa
tarnautojus, sąrašai. Jis 
skatino, kad vietinės bend
ruomenės paruoštų sąrašus 
žmonių, kalbančių svetimo
mis kalbomis ir sutinkan
čių būti vadovais, ir kad tu
ristiniai centrai išspaus
dintų vadovus svetimomis 
kalbomis.

P. Hodges savo pasiūly
mus davė kaipo pavyzdžius. 
Jis juos nelaikė vieninte
liais žingsniais, kurių rei
kėtų imtis, kad patraukti 
turistus į JAV-es. Jis tiki
si, kad šie siūlymai paska
tins kitus žmones surasti 
kitų būdų turistų padrąsi
nimui apsilankyti Ameri
koje.

Oficialioje plotmėje yra 
padarytas kitas svarbus 
žingsnis: drąstiškas “rau
dono kaspino” susiaurini
mas kelionės ir per sieną 
perėjimo formalumuose. 
Gal būt jokios priemonės 
nepadarys tiek, kiek suma
žinimas kliūčių gauti vizą 
aplankyti Ameriką.

American Council

“Kalbantys” obuoliai
Kalifornijos sodininkai 

sugalvojo originalų būdą 
sukirmijusiems obuoliams 
surasti. Tam tikslui jie pa
naudojo radiotechniką. Pri
kišus prie kirmijančio, nors 
iš pažiūros sveiką obuolio 
mikrofoną, įjungtą į galin
gą stiprintuvą, iš garsia
kalbio galima išgirsti dantų 
griežimą primenantį garsą: 
Tai susti p r i n t a s obuolį 
g r i a ūžiančios kirmėlaitės 
krebždesys. Toks vaisius 
tuojau nuskinamas.

ta,— rašė jis,— žmonių be 
religijos, kad, be dievo, jie 
būtų garbinami. Pamaldu
mas dievui įvestas bedievių. 
Viešpaties baimė skleidžia
ma nebijančių jų, kad būtų 
jų bijoma. Dieviškuoju va
dinamas tikėjimas yra žmo
nių prasimanymas. Loginė 
ar filosofinė . doktrina, ku
ri giriasi tuo, kad moko tie
są apie dievą, yra klaidin
ga, o ta, kuri smerkiama 
kaip klaidinga, yra teisin
giausia”. Toks požiūris į 
religijos socialinį vaidmenį 
jau yra netiesioginis liau
dies pavergimo pasmerki
mas.

K. Lyščinskio gyvena
muoju laikotarpiu feodaliz
mas Lietuvoje ir Lenkijoje 
buvo dar gana stiprus, nau
jai visuomeninei santvarkai 
objektyvios prielaidos dar 
nebuvo subrendusios ir vi
suomenėje dar nebuvo to
kios jėgos, kuri būtų pajė
gusi įveikti esamą sociali
nio pavergimo sistemą. K 
Lyšcinskis savo gyvenamo
je dabartyje nęmatė išei
ties, ir į valstiečius-bau- 
džiauninkus žiūrėjo ne kaip 
į potencialinę revoliucinę 
jėgą, o kaip į vertus užuo
jautos, prislėgtus ir tam
sius žmones.

Viename jo veikalo frag
mente išreikštas tragizmas 
vienišo apšviesto žmogaus, 
kuris savo klasinėje aplin
koje mato tik apgaulės ir 
smurto viešpatavimą, bet 
nesitiki galįs būti supras
tas savo užjaučiamų papra
stų darbo žmonių. Papras
ta liaudis,— rašė jis,— su- 
galvojimu tikėjimo į dievą 
yra išmintingesniųjų ap
gaudinėjama ir pavergia
ma ir ji savo pavergimą 
saugoja tuo būdu, kad 
jei išminčiai tiesos pagalba 
norėtų ją iš to pavergimo 
išvaduoti, jie paty^ būtų 
liaudies sumindžioti”.

(Bus daugiau}

Miškininko jubiliejus
Irodė daug iniciatyvos ir 
veiklumo, vadovau d amas 
mūsų mišku atkūrimo dar
bams. Pokario metais bu
vo apželdinta mišku 234,- 
000 hektarų, 70,000 hekta
rų miškų buvo nusausinta.

Vos grįžęs iš fronto, drg. 
A. Matulionis susirūpiną 
miškininkų kadrų ruošimu. 
Jis buvo vienas iš Vilniaus 
miškų technikumo įsteigimo 
iniciatorių. Dar 1944 m., 
būdamas Maskvoje, jis su
rinko ir įteikė technikumui 
visą rinkinį programų ir 
metodinių nurodymų. Res
publikos miškininkų gretas 
pokario metais papildė apie 
500 specialistų su aukštuo
ju ir apie 550 su viduri
niuoju mokslu.

Be galo mėgdamas miš
ką, augalus, gamtą, puikiai 
pažindamas respublikos gi
rias, drg. A. Matulionis vi
są laiką nuoširdžiai rūpina
si gamtos turtų apsauga ir 
teisingu naudojimu. Tarp 
mano korespondencijos dar 
išliko vienas kitas atviru
kas, jo prisiųstas iš fronto.' 
Parašyti išblukusiu rašalu; 
su būdingais trikampiais ant
spaudais, jie kvėpėte kvepia 
rūsčia apkasų aplinka, ta
čiau iš jų matyt, kad drg. 
A. Matulionio ir tada ne
apleido mintys apie savo pa
mėgtą miškininko darbą, 
apie okupantų naikinamus 
mūsų krašto miškus. “Ra? 
sau iš priekinės linijos... 
Negaliu užmiršti Tamstos 
ir kitų Miškų ūkio komisa
riato darbuotojų, negaliu 
užmiršti miškų ir įvairių 
darbų juose...”

Drg. A. Matulionis at
kakliai kovoja su neūkišku
mu, nesąžiningumu, apsilei
dimu ir netvarka. Miški* 
pinkai gerai prisimena vie
ną mažą epizodą, kuris tą-i 
čiau labai būdingas visai jo 
veiklai. 1956 m. su grupe 
ekskursantu A. Matulionis 
apsilankė Pagėgių girinin
kijoje labai gražiai augan
čiame japoninio maumedžio 
sklype. Su didele širdgėla 
pastebėjęs, kad pagrindinė 
veislė — maumedžiai—yra 
stelbiami be tvarkos priau
gusių berželių, jis, nieko 
nelaukęs, išsiėmė peilį ir 
pradėjo juos piauti. Jo 
pavyzdžio paskatinti, atėjo į 
talką kiti miškininkai ir 
per pusvalandi visas skly
pas buvo apvalytas. Ši ne
triukšminga, bet labai aki
vaizdi pamoka paliko vi
siems gilų įspūdį. ;

Nuoširdžiai palinkėsime 
Jubiliatui, ir toliau sėkmin
gai darbuotis, kad dar veš
liau. sužaliuotu mūsų miš
kai, kad jie teiktų žmo
nėms dar daugiau gėrybių. 
Miškininkų vardu — ilgų 
ir laimingų metų.

A. KVEDARAS
Liet. Miškų ūkio mokslinio 
tyrimo instituto direktorius

Kaunas, 1961. IV. 4.

(Specialiai 1‘ Laisv ei ’ ’)
Kai žmogaus gyvęnimas 

glaudžiai susijęs su ūkiniu 
ar kultūriniu viso krašto 
gyvenimu, tai penkiasde
šimties metų sukaktis būna 
ne tik jo asmeninis jubilie
jus, bet ir visuomenei svar
bi data.

Tokią datą 1961 metų 
kovo 15 d. pažymėjo Ta
rybų Lietuvos respublikos 
miško ūkio darbuotojai. Tą 
dieną sukako penkiasde
šimt metų vienam iš ener
gingiausių ir sumaniausių 
mūsų miškininkų — komu
nistui drg. Olgirdui Matu
lioniui.

Man, kaip žymiai anks
čiau. sulaukusiam minėto 
amžiaus, tegu bus leista 
čia trumpai apžvelgti drg. 
A. Matulionio nueitą kelią 
ir jo išvarytąjį darbo barą 
miškininkystės srityje.

A. Matulionis gimė 1911 
m. Židikių miestelyje (Se-I 
dos raj.) tarnautojo šeimo
je. Pirmąkart misininko 
uniformą jis užsivilko 1930 
m., kai, baigęs Alytaus 
miškų mokyklą, buvo pa
skirtas Rokiškio miškų ūkio 
vyresniuoju eiguliu. Vė
liau persikėlė Į Panevėžio 
miškų ūkį ir nuo 1938 m. 
paskirtas Raguvėlės giri
ninkijos girininku.

Jau nuo pat pirmųjų 
tarnybos metų A. Matulio
nis nuoširdžiai pamėgo sa
vo pasirinktąjį darba, visą 
savo energiją ir gabumus 
paskyrė mūsų miškų globai 
ir priežiūrai.

Nuolat bendraudamas su 
darbo žmonėmis, A. Matu
lionis gerai pažino ju sun
ku gyvenimą ir ėmė vis 
aiškiau, suprasti, kad tas 
gyvenimas nenalengvės tol, 
kol visi krašto turtai, jų 
tarpe ir įhiškai, netaps vi
sos? liaudies nuosavybe.

Ir todėl 1940-sius metus 
jis sutiko kaip le m t i n g ą 
mūsų krašto dirbančiųjų 
pergalę ir nuo pirmųjų ta
rybinio gyvenimo dienu ak
tyviai įsijungė į' naujosios 
santvarkos statybą. Nuo 
1940 m. liepos mėn. 1 d. 
A. Matulionis dirba Miškų 
departamento miškininku, 
vėliau Panemunės miškų 
ūkio direktorium ir Miškų 
pramonės liaudies komisa
riato Miškų valdybos virši
ninko pavaduotoju.

Kai į mūsų respubliką 
nukrito pirmosios hitleri
ninkų bombos, drg. A. Ma
tulionis evakuavosi į Tary
bų Sąjungos gilumą ir iki 
1942 m. dirbo miškų taksa- 
torium. Nuo 1942 m. jis 
kovoja 16-tosios lietuv. di
vizijos gretose.

Pokario metais drg. A. 
Matulionis visas savo jėgas 
ir sugebėjimus ati d u o d a 
nuniokotų respublikos miš
kų sutvarkymui ir atkūri
mui. 1944 m. kovo mėn jis 
paskiriamas Vyr i a u s i o s 
miškų valdybos viršininku, 
vėliau Kauno miškų tresto 
valdytoju ir nuo 1953 m. 
Miškų ūkio ministru. Tas 
ministro pareigas jis eina 
ir šiuo metu.

Tas, kas matė, kaip at
rodė respublikos miškai po 
karo, be abejo supras, kokį 
didelį darbą reikėjo nuveik
ti. kad paruošus pakanka
mai miško medžiagos, rei
kalingos sugriauto mūsų 
krašto ūkio atstatymui. Šis 
uždavinys buvo sėkmingai 
išspręstas, ir čia, be abejo, 
didelis drg. A. Matulionio į 
nuopelnas mūsų visuome
nei.

Drg. A. Matulionis pa-

Apie termitus
Termitai — tai savotiškos 

žalingos skruzdės. Pasau
lyje jų yra virš 2,000 rūšių. 
Vien Jungtinėse Valstijose 
yra žinoma apie 50 termitų 
rūšių. Jungtinėse Valsti
jose per metus termitai pa
daro už $40,000,000 nuosto
lių. Jie graužia sienojus, 
stulpus, tvoras, grindis, ra
kandus ir kitokius medL 
nius dirbinius.

Prieš termitus kova sun
iki. Galima ir patiems juos 
naikinti, bet geriausiai •— 
pakviesti jų naikintojus 
specialistus.
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KRETINGOS RAJONEI y v v x(is užrašų)
Kretingos rajonas laimingas tuo, kad 

jis prieina prie Baltijos jūros. Tik du 
Žemaitijos rajonai galį tuo didžiuotis. 
Prieš kurį laiką šiam rajonui priklaust 
ir Palanga, bet dabar Palanga — jau 
respublikinis miestas, vadinasi, jis jau 
nebepriklauso rajono “valdžiai.”

Kretinga — senas miestas, palei Ak- 
» menės upę įsikūręs 16-ajame amžiuje ir 

kadaise priklausęs visokiems liaudies iš
naudotojams didikams, grafams. Cariz
mo laikais Kretingoje buvo muitinė, ka
dangi jis stovi palei Klaipėdos kraštą, 
anuo metu priklaususį Vokietijai. Pro 
čia sakoma, nemaža žemaičių išvyko ir 
į Ameriką. Šiandien Kretinga priklauso 
patiems žemaičiams darbo žmonėms.

Buržuazijai Lietuvą valdant, Kretin
goje buvo įsigalėję pranciškonai, visaip 
mulkinę žmones. Čia jie pasakiškai lobo, 
sirpo. Pokario metais nemažai pran
ciškonų atbėgo į JAV, ir čia jie verda 
smalą, skleidžia tamsybės nuodus, vi
saip šmeiždami Tarybų Lietuvą ir tuos, 
kurie rodo darbo žmonėms kelią į laisvę 
ir šviesesnį rytojų.

Karo metu hitleriniai bombanešiai 
Kretingą baisiai apgriovė, apnaikino, 
bet nūnai miestas ir vėl atsistojo ant 
kojų—tarybiniai žmonės jį atstatė. Ap
griovė naciai ne tik Kretingą, o ir visą 
rajoną — ištisus kaimus sudegino, nu
šlavė nuo žemės paviršiaus. Hitlerinin
kai, padedami lietuviškųjų “patriotų”, 
rajone išžudė daugiau kaip 3,000 žmo
nių, tarybinių piliečių.

Baisių dalykų apie tuos laikus žmo
nės pasakoja!

Pokario metu darbščioji tarybinio že
maičio ranka ir protas pakėlė rajoną į 

; aukštą lygį. Man sako kretingiečiai:
— Prašome susipažinti su tuo, kas šio 

rajono ribose buvo buržuazijai valdant, 
ir kas yra šiandien. Anuo metu rajono 
ribose tebuvo pranciškonų gimnazija, į 
kurią tegalėjo patekti tik turtingųjų vai
kai, o šiandien pas mus veikia 5 viduri
nės mokyklos, 10 septynmečių, 30 pra
dinių ir 2 muzikos mokyklos. Be to: 
veikia žemės ūkio technikumas, buhalte- 
rių-sąskaitininkų mokykla, įvairūs va
kariniai kursai, kuriuose mokosi dau
giau kaip penki tūkstančiai žmonių. To
se mokyklose dirba beveik trys šimtai 
kvalifikuotų mokytojų. Žmonių sveika
tos saugojimo reikalais: veikia 5 ligoni
nės, 5 'gimdymo namai ir kitos medici
ninio aptarnavimo įstaigos, kuriose ne
mokamai teikia medicininę paramą dau
giau kaip du šimtai darbuotojų. Kre
tingos rajone veikia 10 kultūros namų, 
34 bibliotekos, apie 2,000 sportininkų 
priklauso 30 sporto kolektyvų...

Tiek apie kultūrinį pakilimą. O kaip 
gi ekonominėje srityje? Kretinga ir tuo 
gali pasididžiuoti: veikia audinių fab
rikas “Laisvė”, odų apdirbimo dirbtuvė 
“Briedis”, baldų gamykla, žvėrelių far- 
ma. Viso įmonėse dirba daugiau kaip 
5 tūkstančiai darbininkų. Vyksta did
žiulė statyba.

!

Kolūkiai rajone pradėjo organizuotis 
1948 metais; kai kurie jų šiandien jau 
stovi aukštame lygyje, pav.: Karolio 
Požėlos vardo kolūkis, “Tarybų šalies”, 
“Kretingos”, “Darbėnų” ir kt. Žmonės 
gražiai apsirengę, sočiai pavalgę; dau
gelis kolūkiečių pasistatė naujus, gra
žius namus, keletoje jų ir man teko būti.

Kretingos rajonas turi apie 40,000 gy
ventojų.

J KAROLIO POŽĖLOS V. KOLŪKY
Mus pakvietė į svečius Karolio Požė

los v. kolūkis, kurio pirmininko parei- 
J gas eina P. Norkus, gyvas, draugiškas 

vyras. Apžiūrėjome rajone visą eilę 
įdomių vietų. Pav., valstybinę lapių 
įarmą, kur matėme šimtus tų žvėrelių, 
vilkinčių brangius kailius, kuriais ka
da nors vilkės ir didžiuosis Lietuvos 
merginos ir moterys. Šios farmos di
rektoriaus pavaduotojas A. Tamulevi
čius išrodinėjo ir išaiškino mums, kaip 
žvėreliai užlaikomi, kuo maitinami. Pa
sirodo, jie mėgsta arklieną, na, tai jos 
ir gauna, bet tik senų arklių.

■ Susipažįstame su rajono LKP pirmuo
ju sekretorium T. Jonušu. Atvyksta iš 
Palangos, kur jis tuo metu atostogavo, 
ir LKP CK pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus.

Vaikščiojame po naujus kolūkiečių na
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mus, stebime, kaip jie įsikūrę, kaip gy
vena. Aš pats buvau užėjęs į keletą na
mų, šeimininkams visai nežinant, nelau
kiant, ir apsidairęs juose, stebėjausi vi
dujine švara ir tvarka. Kolūkiečiai čia 
jau pradėjo gyventi pilnai kultūrišką 
gyvenimą: namuose radijo priimtuvai, 
bibliotekėlės, tiesa, kai kur jos mažytės.

Mane stebino pati-es kolūkio bibliote
ka: ji turtinga, knygų daug. Biblioteki
ninkė sako:

— Mes čia turime ir Jūsų knygų, —• 
ar galėtumėt nors vieną autografuoti?

Smagiai mergina mane nustebino. Pa
ėmęs “Algio Lumbio nuotykius”, visai 
neseniai išėjusią iš spaudos knygą, ir 
stebėjau, ar ji jau “panešiota”? • Taip, 
buvo aišku, kad knyga jau perėjusi ne 
per vienas rankas, ji jau buvo skaityta. 
Kaip autografuoti? Ant greitųjų para
šiau: “Kaip smagu tave, mano vaike, 
rasti K. Požėlos vardo kolūkio bibliote
koje!..”

Bibliotekoje buvo visokių knygų: iš 
grožinės literatūros, iš politinės mark
sistinės, istorinių, apie žemės ūkį ir kitų 
sričių.

Kaip valstybę, kaip tautą, taip ir ko
lūkį, taip ir pavienį asmenį sprendi su- 
lyg tuo, kiek jis myli knygą, kokia jo 
bibiloteka, kiek jis ja naudojasi. Karo
lio Požėlos v. kolūkis, man rodosi, ta 
prasme stovi patenkinančiame lygyje.

Kolūkis turi 2,013 hektarų žemės.
Kaip jis atsirado?
1948 metais Žibininkų, Nagarbos ir 

kitų kaimų valstiečiai įkūrė pirmąjį ko
lūkį, vėliau tą patį padarė kitų kaimų 
žmonės. O 1952 metais trys kaimyni
niai nedideli kolūkiai Susiliejo į vieną ir 
davė jam įžymiojo Lietuvos revoliucio
nieriaus Karolio Požėlos vardą. Taigi 
šis kolūkis nesenas, bet jau spėjo atsi
stoti į pirmaujančių kolūkių gretas.

Žemė dosni, bet ji reikalinga darbo, 
ir kolūkio gyventojai darbo nepašykštė
jo. Kretingos rajonas — pelkėtas, tai 
buvo pasiryžta pelkes nusausinti. 1,200 
hektarų plote jau pravesti nusausinimo 
darbai. Sukultūrinta 385 ha pievų ir 
165 ha ganyklų. Visa žemė pasidarė 
derlingesnė. Čia dera ir linai, na, ir 
kolūkiečiai naudoja savas mašinas li
nams apdirbti. Kolūkis turi 8 trakto
rius, 3 sudėtingas kuliamąsias, kombai
ną, 6 sunkvežimius ir daug kitokių ma
šinų. Visa tai lengvina žmonėms darbą 
ir jį, aišku., spartina. Kolūkis turi daug 
karvių;- augina ir bekonus. Geriausia 
kolūkio melžėja Berta Labotakytė, bet 
gerą vardą užsidirbo ir Marija Bruzde- 
lienė, ir Janina Šerpetytė.

Kadangi viskas vyksta, tvarka gera, 
tai ir kolūkiečių pajamos didelės—grū
dais ir pinigais. Man sakė, kad jau du 
kolūkiečiai nusipirko po automobilį; 
daugelis įsigijo motorciklus, dviračius; 
daugelis kolūkiečių statosi naujus gyve
namuosius namus. Vis iš savo santau
pų!

— Bet tai tik pradžia, nebloga pra
džia!—sakė man kolūkio pirmininkas. 
—Kai atvyksite už metų kitų—matysite, 
kokią didelę pažangą mes būsime pa
darę !

— Aš tuo tikiu!— atsakiau.—Jūsų 
jau atlikti darbai tvirtina mano įsitiki
mą. Atvyksiu aš čia kada nors ar neat
vyksiu, bet apie jūsų ir kitus kolūkius, 
jų pažangą ar atžangą, sužinosiu iš Lie
tuvos spaudos, kurią gaunu ir atidžiai 
seku.

—Jūs gaunate mūsų spaudą?—stebė
josi žmogus.

—Taip, gauname, ir mane labai labai 
interesuoja Tarybų Lietuvos kolūkių 
buitis. Prašau atsiminti, kad ir aš pats 
esu kilęs iš valstiečių, nors ir labai 
smulkių ir vargingų.

Kolūkio darbuotojai vežioja mus po 
savo žemę ir rodo:

— Žiūrėkite, kokios ganiavos! O ten, 
ana, pievos! Vis tai mūsų! Seniau čia 
buvo pelkės—žemė mirko vandeny ir 
prašėsi mūsų pagalbos. Mes ją suteikė
me.

Ten toliau ganosi banda karvių, ir ko
lūkiečiai moja ranka į jas ir džiaugiasi:

—Prašome žiūrėti, kokios mūsų kar
vės! Pernai iš kiekvienos karvės pri
melžta po 2,470 kilogramų pieno! >

“Mūsų”, “mūsų!” taip skamba ausy
se darbščiųjų kolūkiečių pasididžiavi
mo žodžiai!

Iš tolo matyti žaliuojantis piliakalnis, 

kurių Žemaitijoje daug. Mūsų autobu
sas suka link jo.

—Tai Nagarbos piliakalnis, — taria

—Iš kur toks vardas?
—Neteko patirti.
—Ko mes ten važiuojame?
—Pietų!..
Ant kalno nesimato jokio žmogaus. 

Ir tik kai mes pasiekėme NUgarbos vir
šūnę, pamatėme netikėtą: didelę dau
bą, gilų įlinkį. Dauboje sustatyti stalai, 
baltais užtiesalais, o ant jų pridėta vi
sokių gerybių: Karolio Požėlos v. kolū
kiečiai pasimojo mus pavaišinti.

Susirinko daug jaunimo ir senimo. 
Po užkandžių dalyviai smagiai pašoko, 
kurie norėjo.

Keletas mūsų — rodosi, Dr. A. Mar- 
geris, J. Jokubka ir kt. sakė kalbeles, 
dėkodami kolūkio vadovams ir visiems 
kolūkiečiams už visa, ką 
rodė, ir už vaišes. Teko 
rašytojui tarti žodį.

Įdomią kalbą pasakė 
praleidęs dieną su mumis, 
kai kuriuos klausimus, susijusius su K.

jie mums pa
ir šitų žodžių

A. Sniečkus, 
Nušvietęs

Tai buvo balandžiu mėnesį
Aušo. Linksmai pažvelgė 

rytmečio žara. Sušnarėjo 
šakos. Paslaptingai ošė miš
ko tankmės. Toli, toli, kiek 
tik užmato akys, nusidriekė 
neaprėpiami žalu m y n a i. 
Žmonės stovėjo ir tylėjo. 
Gimtasis kraštas! Valan
dėlei buvo galima pamiršti, 
kad siaučia karas, liejasi 
kraujo upės, vaitoja šalis 
po sunkiu okupantų jungu. 
Atrodė, kad vėl grįžo ra
mios, prasmingos taikos 
dienos.

—Eime,—ryžtingai tarė 
grupės vadas.

Tolumoje buvo Kaunas— 
kelionės tikslas. Ėjo, ret
karčiais prakalbėdami. Ne
be pirmą dieną žmonės bu
vo drauge. Priekyje—Juo
zas Pikas, buržuazinės dik
tatūros metais, Šančiuose 
buvęs komunistinio pogrin
dinio komjaunimo paraiko- 
mio sekretorius. Už revo
liucinę veiklą 1938 m. jis 
buvo suimtas ir išėjo iš ka
lėjimo tik nuvertus fašisti
nį jungą. Kai prasidėjo Di
dysis Tėvynės karas, Juozas 
kartu su tūkstančiais patri
otų pasitraukė į šalies gilu
mą. Rūsčiomis dienomis, 
kai priešas grasė Maskvai, 
jisai dalyvavo kovose prie 
Klino. Šalimais žengė Ka
zys Lialys — karo mokyk
los kursantas, tų pačių ko
vų Maskvos prieigose da
lyvis. Čia jie susitiko su 
Kauno Politechnikumo 
moksleiviu, o dabar kariu 
Hubertu Borisą, kuris da
lyvavo minuojant užtvaras. 
Maskva suartino tris drau
gus. Visi trys buvo pasiųs
ti partizaninei kovai ir di
versinei veiklai į priešo už
nugarį. Grupės vadas Pi
kas žinojo,, kokiomis minti
mis gyvena jo bendrakelei
viai. Jie'ėjo keršyti už aša
ras, už nekaltai pralietą 
kraują.

Artėjo Kaunas —■ krau
ju pasruvęs, bet kovojantis. 
Po aštuonių ilgų dienų 1942 
m. birželio pirmąją grupė 
pasiekė miestą. Draugai 
išsiskirstė, kad suburtų, 
keltų žmones į kovą. Juo
zas su Kaziu pasuko į Šan
čius, o Hubertas — į Žalia
kalnį. Fašistų spauda už-* 
springdama rėkė apie le
miamą puolimą, paimtus 
miestus, veržimąsi link Vol
gos. Bet Kauną pasiekdavo 
tiesos žodis apie paprastų 
tarybinių žmonių didvyriš
kumą. Žmonės tikėjo, kad 
ateis laikas ir rudieji bar
barai bus nugalėti, kad rei
kia tik veikti ir kovoti iki 
pergalės.

Borisą p radėjo dirbti 
Kauno geležinkelyje. Čia 
jaunas, energingas komjau- 

Požėlos kolūkiu ir kitais, nurodė, ko
kiais sparčiais žingsniais šiandien Lie
tuvoje gėrėja žmonių gyvenimas mies
te ir kairn^.

Taip, jis pripažino, jog šalyje dar yra 
ir trūkumų. Bet svarbu, kad jie yra 
šalinami labai sparčiai, svarbu, kad visi 
matome, jog vakar buvo nebloga, šian
dien yra gerai, o rytoj bus dar geriau! 
Visuotinio, amžino pasitenkinimo nie
kad nebuvo ir nebus. Kiekvienas žmo
gus vis nori, kad būtų dar geriau, dar 
gražiau, dar lengviau. Ir taip bus! 
Nes jei žmogus pilnai pasitenkintų tik 
tuo, ką tutri, jei jis nesisiektų ko geres
nio ir tobulesnio, tai nebūtų ir progre
so.

Povakaris buvo skaistus. Saulutė tą 
dieną nepašykštėjo Žemaitijai kaitros 
ir šviesos] Mes lipome iš Nagarbos 
daubos, kurią Žemaitijos gynėjai prieš 
šimtus metų, matyt, buvo įtaisę, kad iš 
ten galėtų sėkmingai mušti piktąjį 
kryžiuotį, 
nius krikštyti, kardu ir ugnimi.

Padėkoję kolūkiečiams už šaunią vieš
nagę, mes grįžome atgal į Klaipėdą.

besiveržiantį į Lietuvą pago-

dinio komjaunimo miesto ir 
apskrities komiteto narį. 
Teko persikelti į Tendze- 
golskių butą, esantį Dzer
žinskio gatvėje 7-tas nume
ris. Fašistai ir čia triukš
mingai įvirto į kambarį. 
Hubertas buvo toks silpnas, 
jog nebepajėgė iš po pagal
vės paimti pistoleto ir kau
tis. Hitlerininkai džiūga
vo. Kauno kalėjimo ligoni
nėje jie neatsitraukdami se
kė kiekvieną kliedinčio jau
nuolio ištartą žodį, tikėda- 
miesti išgirsti pogrindinin
kų vardus. Baisi mintis 
graužė Borisos smegenis. 
Ar nepasakė jis ko nors? 
Ar nepadarė nepataisomos 
klaidos? Narsusis komjau
nuolis žinojo ir suprato, ko
dėl fašistai iš karto jo ne
nužudė. Ir tam, kad būtų 
išsaugota kovos paslaptis, 
Hubertas ryžosi. Nutaikęs 
patogią valandėlę, suplėšė 
antklodę, nusivijo iš jos 
virvę ir pasikorė.

nuolis netrukus susir 
draugų, vienminčių. S 
žvalgęs su draugais, Kdzys 
Pinevičius išleisdavo vago
nų ašių tepalą arba pri- 
grūsdavo į jį smėlio. Va
žiuodami į frontą tokie 
priešo traukiniai pakeliui 
suliepsnodavo. U p s t h s , 
dirbęs 1940 m. “Techninės 
pagalbos” artelėje, gavo ra
šomąją mašinėlę, su kuria 
buvo dauginami atsišauki
mai. Kada pogrindinis kom
jaunimo miesto ir apskri
ties komitetas organizavo 
radijo stotį, Borisą džiaugė
si ja kaip ir radistas Al-ek-

Kiekvieną kartą jis

hitlerinį komisarą Lietuvo
je. Nelengva buvo prisikas
ti iki oberbudelio, apsista- 
čiusio iš visų pusių sargy
ba. Per elektromo n t e r į, 
dirbusį name, kur gyveno 
Rentelnas, buvo gautas bu
to planas. Bet to dar per 
mažai. Reikėjo žinoti, ka
da fašistas būna namie. 
Skubiai žengė Hubertas Ža
liakalnio gatvėmis į pasi
matymą su žmogumi, kuris 
turėjo 
staiga 
rulis. 
leidosi 
gatvę.
esąs sužeistas. Reikėjo sku
biai operuoti. Su komjau
nuolio - pogrindininko, dir
busio geležinkelyje, Mečio 
Zumerio dokumentais kovos 
draugai paguldė jį ligoni
nėn. Bet ir gestapas neat
sitraukdamas sekė pogrin-

tai pranešti. Bet 
išniro vokiečių pat- 
Borisa apšaudomas 
bėgti į Zanavykų

Čia jis pasijuto
son is.
ateidavo, atsinešdamas itau- 
jų žinių. Be galo džiaugė
si Hubertas, kai vis nąuji 
jr nauji žmonės stojo į 
vą.

Piko grupė gavo užduotį 
— sunaikinti Rentelną —

Tai buvo 1943 metų ba- > 
landžio mėnesį. Dvidešimt 
tretieji gyvenimo metai bu
vo nutraukti kovos poste. 
Skaudžią žinią apie Boro- 
sos mirtį į laisvę atnešė 
Mikelkevičius, kuris palaikė 
ryšius su kalėjimo elektro
monteriu. Tai buvo pritren
kianti žinia. Sunku įsivaiz
duoti, kad šis atviro veido, 
nepalauži amas kovotojas, 
jautrus ir nuoširdus drau
gas, principingas komjau
nuolis jau nebegyvas. Jo 
draugai toliau tęsė kovą už 
šviesią darbo žmonių ateitį, 
kuriai visą gyvenimą ir jė
gas paskyrė Hubertas Bo
risą.

Z. KONDRATAS
Kauno Valstybinio Istorinio 

muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas

Kiekviena kolonija turė-^ 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

MIETINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

SekmadU Birželio 18 June, 1961
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti

MONTELLO TRIO: AL. POTSUS, ROŽE STRIPINIS IR WM. YUODEIKIS

MONTELLO VRYŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS 
taipgi palinksmins šio pikniko dalyvius gražiomis dainelėmis

U A D I E D A D K E Lawrence ir■VOHrLE F H O & Methuen, Mass

. Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. . Visada šiame metiniame pik
nike būna svečių iš l$itų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, 
kad jų bus ir šiemet.' Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais.

Naujosios Anglijos Lietuvį Komitetas



CHICAGO, ILL. SKAITYTOJU BALSAI
j “VILNIES” PIKNIKE 

BUS DAUG SVEČIŲ
Teko patirti, kad jau yra 

nemažai atvykusių svečių 
iš Kalifornijos, Floridos ir 
kitų miestų, kurie dalyvaus 
dienraščio “Vilnies” pikni
ke. Tačiau yra daug paža
du, kurie ruošiasi atvažiuo- 
t i. Čikagoje jau yra šie ka- 
liforniečiai: P. Simonienė, 
E. Pielienė, A. Butkienė, 
M. ir J. Alvinai (jie dar 
svečiuojasi kituose mies
tuose, bet bus piknike) ir 
keli kiti, kurių pavardžių 
nepažymėjau. Iš Floridos: 
H. ir J. Bernotai, Emilija 
Lapėnienė ir daugelis kitų. 
Teko nugirsti, kad ir dau
giau kaliforniečių atvyks,, 
būtent, Taraškų dukra ir 
eilė kitų.

Neabejoju, kad šiame 
dienraščio piknike, kuris 
įvyks birželio 18 d., Santa 
JEfe parke, suvažiuos svečių 
iš visos plačios Amerikos, o 
gal ir iš užsienio bus sve
čių. Apie tai patirsite at
vykę į pikniką-gegužinę.

čikagiečiai prie šios ge
gužinės turėtų juo rūpes
tingiau ruoštis. Nuo mūsų 
pažmonių skaitilngumo 
daug priklauso atmušimas 
įvairių priešų puolimų.

Laiko nedaug iki geguži
nės, tad visi padirbėkime ir 
nesibijokime pakviesti kai
mynų bei naujų lietuvių, 
tegu jie mato, kaip gražiai 
ir pavyzdingai vilniečiai 
leidžia laiką ir remia savo 
spaudą.

Vilnietė

kaitienė, J. Urmonienė,. K. 
Rimkienė, B. Senkevičienė 
ir eilė kitų. Nors visų drau
gių vardų čia nesuminėjo
me, bet teikitės parašyti.

Smagu, kad mūsų mote
rys ne vien tik dirba virtu
vėse, parengimuose bei or
ganizacijų ir laikraščių va
juose, bet imasi kraštutinio 
darbo. Reikia tikėtis, kad 
šis svarbus darbas bus į- 
vykdytas. Linkiu mūsų vei
klioms draugėms geros svei
katos ir daug širdingo pa
siryžimo šiame naujame 
pasimojime.

Birzietė

PUIKIAI PRADĖTAS 
DARBAS

Penktadienį, birželio 2 d., 
įvyko Čikagos pažangiųjų 
lietuvių moterų susirinki- 

«bnas. Į susirinkimą atsilan
kė gana gražus moterų bū
rys, tik.gaila, kad mažai 
buvo iš šioje šalyje gimu
sių tarpo. Rodos tik apie 
3 teatsilankė. Svarbu, kad 
šiame susirinkime visos da
lyvavo diskusijose. Didelė 
dauguma pasisakė, kad 
toks skyrius reikalingas ir 
jis gali duoti daug mūsų 
judėjimui naudos, nes lai
kui bėgant galėsime įtrauk
ti bendradarbiauti ir šioje 
šalyje gimusias moteris.

Susirinkimo vedėja, Juli
ja Marazienė, perskaitė lai
šką nuo draugės Ks. B. Ka- 
rosienės, kuriame pataria
ma kokie raštai turėtų bū
ti talpinami moterų skyriu
je. Be to, drg. Karosienė 

į buvo ir šio skyriaus įvedi
mo sumanytoja. Jos laiškas 
buvo nuoširdžiai dalyvių 
sutiktas ir priimtas. Tikiu, 
kad vėliau jis bus atspaus
dintas dienraščio “Vilnies” 
sultyse.

I Išrinkta “Moterų sky- 
» riaus” redakcinė komisija 

iš penkių narių: O. Moc
kienė, O. Jokubauskienė, 
Millie Kancerienė, A. Joni
kienė ir J. Marazienė.

i. Minėtas moterų skyrius 
turi pasirodyti liepos 1 d. 
Pradžioje jis išeidinės vie
ną kartą per mėnesį, o jei 
bus gailma, ateityje gal iš
eis ir dažniau. Jis turi iš
eiti kiekvieno mėnesio pir
mą šeštadienį.

Pirmojo numerio raštus 
parūpinti ir juos sutvarky
ti išrinkta J. Marazienė.

Visos dalyvės išreiškė 
pageidavimą, kad į moterų 
skyrių rašytų iš kolonijų, 
ypač mūsų vadovaujančios 
draugės: Ks. B. Karosienė, 

’ Ievutė Mizarienė, S. Sasna, 
jR. Petrikienė, O Remeikie- 

> • *nė, A. Bernotienė, O Kra-

Plymouth, Pa.
Prisiminimas

Atminčiai mirusio Juozo 
Kazlausko įteikiu “Lais
vei” nors nedidelę dovanė
lę—$5.

Viktorija Kazlauskiene 
Juozo žmona

Wilkes-Barre, Pa.
—»———■ ...-- -

Brockton, Mass.
Pas mus buvo parengimų. 

Jie gerai pavyko, nes pasi
taikė tinkamas oras.

Montello Moterų Apšvie- 
tos klubas buvo surengęs 
gegužinės eiseną (May 
walk). Įvyko gegužės 20 d. 
pas A. ir R. Walla sode. 
Dalyvavo vietinių, bet buvo 
ir svečiai iš Floridos — 
Peters ir Ona Klimai, se
niau buvę m o n t e 1 liečiai. 
Rengėjos turėjo daug dar
bo, bet parengimas pavy
ko.

Gegužės 28 d. Montello 
Vyrų Dailės Grupė rengė 
pikniką po stogu — Lietu
vių Tautiško Namo žemu
tinėje svetainėje. Svetainė 
buvo gražiai išdabinta ber
želiais ir alyvomis. Buvo 
muzika. Nemažai publikos 
dalyvavo. Dalyvavo svečiai 
Charles ir Anna Pesliai iš 
Inglewood, Calif.

Pesliai vykdami iš Kali
fornijos buvo sustoję De
troite pas Peslio brolį, o iš 
ten atvyko į Montello pas 
Peslienės seserį M. Puodžiū
nienę.

Bet vietoje pasimatymų 
ir džiaugsmo įvyko liūde
sys. Jie gavo žinią iš De
troito , kad ten mirė brolio 
žmona. Gi Montelloje bir
želio 3 d. mirė Peslienės se
suo Morta Puodžiūnienė. 
Labai gaila, kad įvyko toki 
nesmagumai, bet nieko ne
galima pagelbėti.

Geo. Shimaitis.

Miami, Fla.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 44 parašy
ta, kad Miamėj lankėsi 
“Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja Kulaitienė iš New 
Haven, Conn., ir Dilijonie- 
nė. Turėjo būti: Anna Ku
laitienė iš Easton, Pa., o 
jos pusseserė Barbora Di- 
lijonienė iš Stamford, Conn.

Abidvi viešnios svečiavo
si apie porą mėnesių Mia
mėj. Kambarį nuomavo pas 
Stanley Meisona. Visuose 
parengimuose ir piknikuose 
dalyvavo. Taipgi buvo nu
keliavusios trim dienom į 
Nassau salas ir porai dienų 
apsilankė St. Petersburg, 
'Fla-

žodžiu sakant, jos turėjo 
šaunias atostogas.

Prašau Miamietę už klai
dos pataisymą neįsižeisti.

V. J. Stankus
(Tai buvo ne> Miamietės 

padalytos klaidos, bet ko
rektūros klaidos. — Red.)

—
“Didelis prasikaltimas”
Prasikaltimas, nusidėji

mas, nuodėmė arba “grie- 
kas”, mums buvo sakoma, 
kad tai yra visokį blogi dar
bai. Daugelį “griekų” ga
lėdavo sunaikinti kunigas 
per spavedį, už nuslėptus 
griekus, sakydavo, po mir
ties pekloje reikės degti. 
Už nepuriuos prasikaltimus 
gaudąvo plakti ir kalėji
muose būti kankinami. Di
džiausiomis nuodėmėmis 
vadindavo užmušėjystę, va
gystę. Bent kokie apkalbė
jimai, pamelavimai buvo 
maži “grįekai”. Bet dar 
nesenoje praeityje ir mūsų 
gimtinėje šalyje Lietuvoje 
buvo perpildyti kalėjimai 
už “prasikaltimus”, jeigu 
bent ką valdovams nepalan
kaus pasakei, pakalbėjai! 
Po daugelio metų, iškentėtų 
kalėjimuose, atsivėrė kalė-j 
j imu durys ir tie pasmerk
tieji šiandien likosi garbin
giausiais šalies didvyriais!

Bet aš čia noriu pateikti 
žinutę, kad ir pas mus jau 
baudžiama ir labai žiauriai 
tik už pasakymą, rodosi, la
bai malonaus, labdaringo 
žodelio.

Philadelphijoje buvo toks 
atsitikimas: Mano anūkė 
įstojo į ligoninę mokytis už 
slaugę (nurse). Mokslas jai 
sekėsi gerai, buvo skaitoma 
pavyzdinga mokinė. Įvai
rūs lekcijų pažymėjimai ne
buvo žemesni kaip 97. Bet 
ji buvo užsiprenumeravusi 
į ligoninę žurnalą USSR. 
Jai patiko taikos skleidėjai. 
Kartą ji, turėdama porą 
dienų atostogų, nuvyko į 
Washingtona su Kvekerių 
suorganizuotą grupe pike
tuoti Kongreso rūmų. Kve- 
keriai yra religinė grupė. 
Jie pirmiausia pasimeldė 
ir labai ramiai su vienu 
plakatu nužygiavo į Kon
greso rūmus, reikšdami pa
geidavimą sustabdyti ato
minį ginklavimąsi. Sugrį
žusi į ligoninę turėjo ir pa
rašų rinkimo blanką, kurio
je pageidaujama pasirašy
ti, kad jie nenori atominio 
karo. Pakalbintos mokinės 
ir slaugės susirašė ant tos 
blankos. Taipgi tą blanką 
prisegė prie skelbimų len
tos, palaikė porą dienų ten, 
pasirašė dar daugiau slau
gių ir porą daktarų. Viso 
parašų susirinko arti tris
dešimt ir pinigų surinkta 
arti dešimkės. Rodosi, la
bai prakilnus dalykas pa
geidauti, kad išvengti ato
minio karo. Bet čia būta 
didelės ‘^nuodėmes”.

Pirmutinę “nuodėmę’’’ ši 
jaunuolė papildė, tai, kai 
sugrįžo po poros mėnesių 
praktikavimosi bepročių li
goninėje. Ją sutikusi did
žioji viršininkę,' pąkląusė: 
kaip tau patiko ten darbas? 
Atsakė, kaj dą.rbą? nieko 
sau, bet ją labai jaudina, 
kad ten nei vienas iš tų li
gonių neturi progos pagyti,

nes jų artimi neturi daug 
pinigų, o kad pagydyti, rei
kia turėti daug pinigų. Dar 
priminusi, kad ji žino vie
no turčiaus moterį, buvusią 
išprotėjusią ir per metus 
laiko ją pagydė. Ji gerai 
pažinojo tuos gydytojus ir 
prižiūrėtojas, žino ir išlai
das paviršutiniai. Dėl tos 
pastabos ji gavusi gerai iš
barti, kad rūpinasi ne savo 
darbo reikalais. Slaugės vi
sas rūpestis, tai klausyti 
vyresniojo įsakymą ir tai 
daryti, o ne apie pagydymą 
rūpintis!

Po šių “nuodėmių” vis
kas taip staiga pasikeitė, 
kad jau buvo neįmanoma 
ten pakęsti. Pirmiau per 
metus su puse viskas praė
jo su pagyrimais, beliko 3 
mėnesiai ir tie nebepaken
čiami...

Mergaitei pavyko įstoti į 
kitos ligoninės mokyklą. 
Bet ten kursai kitaip su
tvarkyti. Vietoje baigti į 
šešius mėnesius, turės būti 
metus ir 9 mėnesius. Tai 
bausmė už minėtas “nuodė
mes”.

Panašių “nuodėmių” ir 
bausmių, matyt, mūsų ša
lyje daugėja. Bet labai 
svarbu, kad gyventojai pra
dėtų įžiūrėti, dėl ko tai da
roma, kokias gudrybes ad
ministracija vartoja. Šiame 
atsitikime mergaitės tėvai 
pradėjo knistis kiek giliau 
ir jau žino, kad ligoninės 
taryba, specialiai susirin
kusi, svarstė šių “nuodė
mių” ..reikalą. Užrašuose 
žymi, kad vienas iš tarybos 
viršininkų teiravosi, kokį 
įspūdį padarė ant kitų mo
kinių tokis prašalinimas. 
Kitas kalbėjo, gal reikėtų 
teisybę pasakyti visoms 
mokinėms. Bet nuspręsta, 
kad labai pavojinga teisybę 
pasakyti, nes nežinia, kokį 
įspūdį mokinėse sukels...

Taigi, jeigu jau taip su
sirūpinta net ligoninės ad
ministracijos ir dėl tokios 
taikingos “nuodėmės”, tai 
labai aišku, kad ir mūsų 
šalies viešpačiai jaučiasi 
esą labai nuodėmingi; bijo
si, kad kas nors nepradėtų 
ir jų “labdarybės” panagri
nėti. Juzintiškis

Gimsta nauja Chemijos 
įmonė

KAUNAS. — Į vakarus 
nuo Petrašiūnų statoma di- 
didžiulė chemijos įmonė — 
dirbtinio pluošto gamykla. 
Karšta dąrbymetė statybi
ninkams. Jiems iškeltas už
davinys dar balandžio mė
nesį iškasti pagri n d i n i o 
korpuso daubą, pakloti pa
matus, paruošti darbų fron
tą montuotojams.

Trys karo laivyno lėktu
vai iš San Diego, Calif., į 
New Yorką atskrido per 
dvi valandas ir 47 minutes. 
Jie atliko 2,446 mylių kelio
nę.

New Haven, Conn.

Kviečiame į Tėvų Parę
L.L.D. ir L.D.S. vietinės kuopos tėvų dienoje ren

gia pietus su dainų programa. Įvyks sekmadienį, 
birželio-June 18. d., Kliubo salėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn.

Koncertinę programą atliks Laisvės Choras iš 
Hartford. Taipgi bus ir kitokių įvairumų progra
moje.

Pietūs bus duodami 1-mą vąl. dieną. Įžanga $2.00 
asmeniui. Komisija prašo visus atsilankyti paskir
tu laiku. . .. Rengėjai

Kauno kūrybinių darbuotojų 
pokalbis

Komunistinės ateities žmo
gus turi būti visapusiškai 
išsilavinęs. Tai gerai su
prato Medicinos instituto 
vadovybė,, pirmoji Kaune 
įvesdama marksistinės este
tikos discipliną. Juk busi
mieji gydytojai šias savo 
žinias' galės p a n a u d o ti, 
dirbdami įmonės sveikatos 
apsaugos punktuose arba 
tarpkolūkinėje ligoninėje.

Tačiau vien p a s k a i t ų 
šiems sudėtingiems esteti
kos klausimams išsiaiškinti 
neužtenka. Būtina ieškoti 
naujų darbo ir mokymosi 
formų . v

Ir štai šį pavasarį Me
dicinos instituto mokslinės 
draugijos nariai, pasitelkę 
LTSR Valstybines Konser
vatorijos, Dailės instituto 
studentus ir Politechnikos 
instituto architektus, su
ruošė kūrybinį pokalbį - dis
putą. Ant sienų kabojo pa
veikslai, architektų darbai, 
kuriuos aptarinėjo kartu 
ir-svečiai, ir šeimininkai. 
Konservatorijos studentai 
atlikinėjo įžymiųjų pasau
linio masto kompozitorių ir 
savo kūrinius.

Dar svaresnį žingsnį pa
darė Kauno dailininkai, 
įpareigoję kiekvieną narį 
aktyviai šefuoti jam paskir
tą įmonę. Tuo pačiu jis ge
rai pažins nūdienio fabriko 
gyvenimą ir patardamas 
dailininkams - mėgėjams, 
organizuos parodų, atskirų 
paveikslų aptarimus, aiš
kins pagrindinius dailės 
mokslų principus. Be to, 
Dailininkų dienos p r o g a, 
kauniškiai įsipareigojo še
fuoti Kauno rajono Kalini
no vardo kolūkį, kuriame 
šiandien jie atidaro peiza
žo ir portreto parodą-kon- 
ferenciją.

Tačiau šį didelį darbą— 
tai yra mūsų miesto ir ra
jono gyventojų estetinį auk-

Įėjimą turi kažkas koordi
nuoti. Todėl mūsų miesto 
dailininkai balandžio 20-ąją 
suorganizavo Kauno kūry
binių darbuotojų klubo stei
giamąjį susirinkimą. Į klu
bą dedamos viltys j a u tą 
patį vakarą pasitvirtino. 
Karštai ginčijosi dėl naujo 
klubo tikslų ir programos 
išrinkti vienbalsiai klubo 
tarybos nariai: miesto vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotoja J. Narkevi
čiūtė,, Dramos teatro akto
rius L. Zelčius, poetė V. 
Šulcaitė, dailininkas V. Žit
kus ir kiti. Apie meninin- Wilkinsonas, specialus Ke- 
kų klubų veiklą užsienyje, nedžio patarėjas, sako, kad 
buržuazinėje Lietuvoje bei j Jungtinių Valstijų jauni- 
carinėje Rusijoje papasako- mas darosi vis silpnesnis.

jo prof. P. Galaune, LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas 
K. Vairas-Račkauskas ir_kt.

Klubas ne tik burs apie 
save menines miesto jėgas, 
kurios aptarinės naujausius 
darbus, meno problemas, 
bet ir bus kauniečių, kovo
jančių už aukštos kultūros 
miestą, estetinio auklėjamo
jo darbo organizatoriumi.

M. Macijauskienė

Washingtonas. — Genero
las M. D. Taylor sako, kad 
“dėl slaptybės išsaugojimo” 
nebus paskelbti rezultatai 
tyrinėjimo JAV užsienio 
žvalgybos veiklos.

Maskva. — D r. Charles

MIRUS

KAZIMIERUI BEKEŠIUI
BROOKLYN, N. Y.

Mes, Rochesterio 'gyventojai, reiškiame didžiau
sią užuojautą ir paguodą jo žmonai Anna, jų au
gintiniui Juozui Strom ir jo šeimai, taipgi jo 
broliui Bekešiui ir jo žmonai gyvenantiems Ro
chester, N. Y., ir jo giminėms ir draugams Ame
rikoje ir Lietuvoje.

R. Barauskas
Bill Černiauskai
A. Usevič

J. Stančikai
V. Bačiuliai
K. Žemaitienė

Cleveland, Ohio

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

PETRAS ROGERS
Buvusį mano mylimą vyrą, negailestinga mir

tis atskyrė mus birželio 13, 1960 m., 7 vai. ryte.
Lai būna tau, Petreli, lengva amžina atsilsis.

Tavo buvusi žmona — Anna Salin
Posūnis Pranas Davidson ir šeima

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Sekmadieni, liepos 2 July

Nuo 4 vai. P.M.

11 vai. ryto ir eis 
iki 11 vai. vakaro

MONTELLO TRIO: Rože Stripinis, Wm. Yuodeikis 
ir Al. Potsus su akordeonu palinksmins pikniko' 

dalyvius gražiomis liaudies dainelėmis.

Prasidės

ART MASON’S

ORCHĘSTRA

Parkas Gražus
Atsilankykite Anksti

RAMOVA PARKE
Claremont Avenue, Montello, Mass.

Bus daug svečių iš kitų miestų, turėsite daug linksmų pasimatymų. O pasivai- 
šinimams bus gerų valgių ir gėrimų. Iš anksto rengkitės ir dalyvaukite piknike.

5 p.--Laisvė (Liberty)— Antr., birželio (June) 13, 1961
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Ką matė europiečiai 
atvykę į Kubą

Petras Marty ras 1533 m. 
išspausdintuose savo laiš
kuose “Apie tai, kas dedas 
vandenyne,” aprašo, ką pir
mieji europiečiai patyrė 
Kuboje. Apie šios salos gy
ventojus ten sakoma:

• “Jie gyvena aukso am
žių: jų sodybų nejuosia nei 
grioviai, nei sienos, nei 
tvoros (palyginta su Euro
pos viduramžiais). Sodai 
atviri. Be įstatymų, be 
knygų, be teisėjų, jie iš pri
gimties yra teisingi. Blogu 
bei prasikaltėliu laiko 
kuris mėgsta ką nors 
skriausti.”

“Pakrantėse matvti 
dais ir vaisiais apkibę 
džiai, jų kvapas sklinda jū
ra iki laivų.”

Plaukdami aplink salą, 
europiečiai pasiekė didelę 
gėlo vandens įlanką su dau
gybe žuvų. Juos nustebino 
žvejojimo būdas: “Žuvis 

tą, 
nu-

žie- 
me-

kaip mūsų žmonės kiškius 
gaudo su šunim.”

Irdamiesi iš milžiniško 
medžio kamieno išskaptuo
toje valtyje, vietiniai žve
jai už virvės tempia pririš
ta plėšrią žuvį gvaikaną. 
Jis kiek panašus į gyvatę, 
ant nugaros turi palaidą 
odą lyg maišelį. Pasiro
džius žuviai ar vėžiui, žve
jys virvę atleidžia. Pasi
jutęs laisvas, gva i k a n a s 
lyg strėlė puola grobį. Ap
sivertęs—dėl to jį ir “var- 
tikliu” vadina — su ta pa
laida oda taip smarkiai su
veržia žuvį ar iš po skydo 
kyšančią vėžlio kūno dalį, 
kad kol gyvas nebepalei
džia. Bet vos tik pakeltas | 
virš vandens, tuojau grobį 
išmeta. Čia pat sušokę 
žmonės pagautą žuvi ar 
vėžlį pagriebia ir paduoda 
valtvje sėdintiems. Gabalą 
grobio gvaikanui numeta.

“Mūsų akyse, rašo Mar- 
tyras, tokiu būdu pagavo 
keturis vėžlius ir mums pa
dovanojo.” Tie vėžliai buvę 
tokie dideli, kad jų buvo 
beveik pilna valtis.

Senieji žmonės pasakojo, 
kad dar seniau Kuboje bu
vę grįsti keliai, akmeninės 
šventovės.

Sosto įpėdiniu buvo laiko
mas ne karalius, o jo sesers 
sūnus. Mat, karaliaus žmo
na jau iš kitos šeimos, tai 
ir jos vaikas svetimesnis 
karaliaus šeimai. Gal būt, 
tai buvo matriarchato lie
kana.

Artimos salelės Gvanakos 
karaliaus sesuo Anakaona 
“buvo laikoma žyne, nes 
mokėjo ritmus kurti,” ir, 
matyti, turėjo didelę galia 
karaliaus rūmuose, nes jai 
paliepus kartu su mirusiu 
karalium buvo sudeginta 
gražiausioji jo žmona su 
dviem palydovėmis.

Ar galima valdyti 
Žemės judėjimą
Žmogus vis geriau ima 

pažinti medžiagos sandarą 
ir priverčia sau tarnauti 
milžiniškus energijos ištek
lius, slypinčius atomo bran
duolyje. Atomo jėgai pri
klauso ateitis ir, gal būt, 
pačios drąsiausios šios die
nos svajonės rytoj taps re
alybe. Tik pagalvokite: vien 
deuterio (vandenilio izoto- 
po), esančio jūrų, upių ir 
ežerų vandenyse, t e r m o - 
branduolinės reakcijos ener
gija 300,000 kartų viršija 
milžiniškos Žemės masės 
sukimosi energiją. Galimas 
daiktas, čia ir yra toji jėga, 
kuri galės mūsų planetą 
‘“valdyti.”

Tarybinis mokslininkas 
G. Petrovskis iškelia nepa
prastai įdomią mintį apie 
galimybes valdyti žemes 
rutuli kosminėje erdvėje 
atominės energijos pagalba. 
Netoli vieno poliaus įren
gus milžiniško galingumo 
branduolinį reaktyvinį va
riklį, tam tikslui padarius 
dirbtinius kraterius, atlie
kančius degimo kamerų ir 
varikliu tūtų vaidmenį, Že- 

jos amžinos orbitos. Pagal 
žmogaus norus ji gali būti 
perkelta į naują orbita: ar
čiau arba toliau Saulės, o 
tai atitink amai pakeistų 
klimatą.

ĮVAIRIOS žinios
KVIEČIA GAGARINĄ
Roma.—Tarptautinė aso

ciacija “Žmogaus kosmo
se,” neseniai išrinkusi Juri
jų Gagariną savo garbės 
nariu, pakvietė pirmąjį pa
saulyje kosmonautą į Ro
mą. Asociacija pranešė, 
jog ii ketina įteikti Gaga- 
rinui parodos “žmogaus 
kosmose”, atminimų medalį. 
Ši paroda vyks / R omo j e 
nuo birželio 12 d. iki 25 d. 
VIII tarptautinės elektro
nikos. branduolinės fizikos, 
televizijos, radijo ir kine
matografijos parodos ribo
se.

Toks pat kvietimas nu
siųstas amerikiečiui A. še- 
pardui.

STATO KETURIS KARO 
LAIVUS

Washingtonas.—JAV ka
ro laivynas užsakė statyti 
keturis minų šlavikus. Kon
traktą pasirašė su Peterson 
Builders, Inc. Už jų pa
statymą sumokės $5,500.- 
000. Laivai statomi JAV 
talkininkei, numatoma, kad 
Vokietijai.

MIRĖ K. H. WIEGAND
Zurikas. — Mirė Kari H. 

Von Wiegandas. Jis ben
dradarbiavo Hearsto. laik
raščiuose. Pirm Antrojo 
pasaulinio karo kurstė Vo
kietiją, Japoniją ir Lenki
ją bendrai pulti Tarybų 
Sąjungą. Karo metu, ne
paisant, kad JAV ir TSRS 
buvo koalicijoje, Kari H. 
Von Wiegandas puolė Ta
rybų šalį ir pranašavo Hit
lerio pergalę.

Katmandu. — Anglų al
pinistų ekspedicija įlipo į 
Nuptse kaina, Himalajų 
kalnuose, kuris yra 25,850 
pėdų aukščio.

Sevastopolis. — Atvyko į 
Krymą grupė amerikiečių 
rašytojų, žurnalistų ir re
daktorių.

Senasis pasaulis ir 
senos pasakos

Saigonas. — “Pietų Viet
namo valdžia sako, kad 
Kontumo provincijoje jau 
yra “60,000 komunistinių 
partizanų,” rašo R. Trum- 
bullas. Dar neseniai ta pa
ti valdžia tvirtino, kad P. 
Vietname yra tik apie 5,000 
partizanų.

Iš kur jų tiek atsirado? 
Valdžia tvirtina, kad jie “iš 
Laoso atvyko.” Trumbull 
sako, kad mažai kas tai pa
sakai tiki, nes tą pasaką 
kartoja ir Laoso liaudies 
pavergėjai.

Laoso senosios tvarkos 
gynėjai pasakoja, būk par
tizanai atvyko iš Šiaurės 
Vietnamo, gi Pietų Viet
namo—kad iš Laoso. Tik
rumoje, partizanai yra vie
tos darbo žmonės, kurie 
kovoja prieš nepakenčia
mas gyvenimo sąlygas.

Niujorke vyksta tarybiniams 
vaikams knygų paroda

Birželio 10 diena atsidaro’les pasaka ” — iliustravo
B. Deni kute.
Antano Jonyno “Erškėt

rožė — iliustravo V. Banys.
Išsstatyta ir P. Cvirkos 

“Nemuno šalies pasakos” 
Tai turtinga ir įvairi pa- i latviškai “Namunas nova- 

roda. Išstatyta daugybe da pasakas” — iliustravo

tarybinių knygų (vaikams) 
paroda. Ji vyksta Centrinė
je bibliotekoje (Public Lib
rary), Fifth Ave. ir 42nd 
St.. Manhattane.

knygų, skirtu Tarybų Są- o. Tarabildienė. 
jungos mokyklinio amžiaus 
vaikams. Jų čia yra ’ 
kiomis kalbomis: rusų, uk
rainiečių, lietuvių. latvių, 
estų ir tt., ir tt. Kiekviena 
knyga it žaislas, nepapras
tai dailiai apipavidalinta!

Pasiėmęs i rankas vai-

Tarybų Sąjungoje vaikų
vlS0‘ literatūrai skiriamas labai

didelis dėmesys. Jų daug iš
leidžiama, jos gražiai api
pavidalintos, taipgi visų tu
rinys labai humanistinis. 
Norima, kad vaikas išsi
auklėtų doru žmogumi, kad 

kams skirtą knygą. žmogus jis mylėtų žmones, kad jis 
....... ■ ' turi!pažintų savo krašto gamtą, 

ar!had jis ją pamiltų.
nežinai, kam pirmiau 
būti dėkingas: autoriui 
dailininkui, kuris kn 
iliustravo! Jos tokios pa
trauklios! Man rodos, ]_ 
giai abiems—tiek autoriui,,------
tiek ir iliustratoriui—daili-egzempliorių/ 
ninkui žmogus turi būti dė-1 1940 metais^ Tarybų Są- 
kingas už šaunų, menišką 
darbą. Prie to reikia pridė
ti ir leidyklą, kurios knygą 
išleidžia!

Lietuvoje vaikams kny
gas leidžia LTSR Valstybi
nė grožinės lieratūros lei
dykla.

Pažymėsiu tik keletą lie
tuviškų knygų, išstatytų 
parodoje:

V. Pietario “Lapės gyve
nimas ir mirtis” — iliust
ravo V. Banys.

A. Pociaus “Kiaušinis”— 
iliustravo A. Skirutyte.

E. Mieželaičio “Lineliai” 
— raižinius atliko A. Sur
gailiene.

K. Donelaičio “Mes vy
žoti būrai” — iliustravo D. 
Tarabildienė.

Kazio Binkio “Meškerio
tojas” — iliustravo K. Pet- 
rikaitė-Tulienė.

Salomėjos Nėries , “Sene-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

myba gali žymiai sumažėti.
Plieno gamyba taipgi eina 

kartu su automobilių gamyba. 
Šiais metais ji nei kiek nepa
didėjo. Negalima tikėtis, kad 
ji galėtų ateityje kiek padi
dėti.

Dirbančiųjų skaičius auto
mobilių ir plieno industrijoje 
vis mažėja. Bedarbių skaičius, 
didėja.

šiais metais Tarybų Sąjun
ga jau pagamina plieno maž
daug tiek, kiek ir Jungtinės 
Valstijos. Atrodo, 
Tarybų Sąjunga gali 
ti Ameriką.

netrukus 
pralenk-

Pirmojo pasaulinio 
teranas

karo VG- 
Edclie Rickenbocker 

padarė gerą pasiūlymą. Vie
toje kolektuoti nuo žmonių 
asmeninius jeigu taksus, mūsų 
vyriausybė turėtų išleidinėti 
visašališką loteriją, kuri galė
tų pavaduoti taksų jeigas.

Daugelis-šalių loteriją nau
doja tam tikslui, bet pas mus 
ji draudžiama. Tačiau gemb- 
leryste naudojasi profesiona
lai gembleriai, slaptu būdu 
susikolektuodami bilijonus 
dolerių ir už juos net taksų 
nemokėdami.

Federalinių taksų mokėji
mas yra skaudus dalykas 
tiems, kurių įeigoš nedidelės. 
Kas savaitgalį darbininkas, 
gaudamas daug mažesnę algą, 
negu turėtų gauti, jaučiasi ne
smagiai. O jo šeima dar pras
čiau, kai reikia susipirkti daug 
reikalingų reikmenų.

Aukšti taksai, aišku, nepa
deda ir reikmenų gamybai pa
kelti. Mažiau darbininkai 
gauna įeigų, mažiau jie per
kasi produktų — prasčiau rė
dosi, prasčiau maitinasi, eko
nomiškiau gyvena.

Jeigu jau nėra galimybės 
darbo žmonėms aukštus tak
sus panaikinti, tai nors reikė
tų juos žymiai sumažinti, o 
turčiams, kurie apsivertę pi
nigų maišais, reikėtų taksus 
pakelti.

a

kad jis ją pamiltų
Paduota čia ir įdomių cijonas, birželio 24-25 die- 

- . skaičių: 1913 metais visoje I nomis New Yorko Shereto- 
ly_ Rusijoje buvo išleista vai- no viešbutyje įvyks JAV-jų 

į kams knygų tik 7,000,000; ir Kanados lietuvių * kilmės 
j gydytojų suvažiavimas. Iš

jungoje tos rūšies knygų 
buvo išleista . 35,134,000. 
egz.

Na, o 1959 metais —211, 
082,000 egzempliorių.

Matome, kokia sparta 
auga tiražai vaikams skir
tų knygų!

Tarybų Sąjungoje vai
kam literatūra spausdina
ma 59-iomis kalbomis.

Tarybinių vaikams kny
gų paroda suruošta Niujor
ke, o Maskvoje tuo pačiu 
kartu vyksta paroda ame- 

kams; vadinasi, eina kultū
riniais pasiekimais apsikei
timas.

Paroda tesis iki birželio 
28 dienos. Ji yra antrajame 
bibliotekos aukšte.

Kas turite laisvesnę lai
ko valandėle, apsilankykite 
parodoje. Nesigailėsite!

Biblioteka atdara viso
mis dienomis iki 10 v. v.

Ns.

E. Brazauskienė 
rašo iš Varšuvos

Elena Brazauskienė, kaip 
žinia, gegužės 30 d. išvyko 
i Europą, pirmiausia į Len
kijos Liaudies Respubliką. 
Iš ten jinai rašo atviruką 
Mizarams:

“Siunčiu linkėj i m u s iŠ 
Varšuvos. Laimingai Len
kijos sostinę pasiekiau. Man 
patinka Lenkija. Klimatas 
geras, maistas geresnis ne
gu pas mus, JAV. O kiek 
man buvo džiaugsmo susi
tikti su sesute Zina! Ji to
kia gera artistė, taip gra
žiai ir klasiškai atlieka vai
dinimą akrobatikoj su teki- 
nukais.

Sesutė Zina dirba Lenki
jos Valstybiniame cirke, va
žinėja po pasaulį. Liepos 
mėnesį vyksta į Afriką.”

Toliau Elena rašo, kad ji 
buvo užėjusi į rašytojo Z. 
Stoberskio butą pasakyti 
jam “helio,” bet rašytojo 
nerado namie: jis buvo iš
vykęs į Jugoslaviją.

Apie birželio 19 d. Elena 
vyks į Lietuvą.

IRENA BABARSKAITĖ 
IŠVYKO MEKSIKON
Gabioji richrhondhillietė 

studentė Irena Babarskaitė 
su savo drauge studente 
meksikiete praėjusią savai- 

. tę išvyko keliom savaitėm į 
Meksiką pasižvalgyti po tą 
gamtiškai gražiąją tropiš- 
ką šalį. , Kadangi ji, maža 
mergaite atvežta iš Pietų 
Amerikos, laisvai kalba is- 

| paniškai, tai Meksikoj ji 
aišku, jausis kaip namie.

Linksmos jai atostęgos ir 
laimingo sugrįžimo! V.

malo- 
žinia: 
kolek- 
aprū-

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Lietuvos laivynas Atlante
Kiekvieną lietuvį 

niai nuteikia tokia 
“Alytaus” tanklaivio 
tyvas nesutrinkamai 
pina gėlu vandeniu
Lietuvos flotilą.” Matyt, 
laivynas nemenkas, jei rei
kia tanklaivio vandeniu ap
rūpinti, turi savo atskira 
korespondentą, bazes. Gi 
Atlanto lietuviai geria ka- 
nadišką gėlą vandenį iš 
N e w f o u ndlando ar Hali- 
faxo. Kas būtų tikėjęs to
kiais dyvais prieš dvi deka
das?

Ruošiamas gydytojų 
suvažiavimas New Yorke

Kaip J A V-jų lietuvių 
sapudoj praneša dr. V. Ter-

' j domesnių suvažiavimo pra
nešimų pažymėtini: Pirmo
jo lietuvio gydytojo Niujor
ke dr. A. Kuršiaus 300 me
tų jubiliejus, B. Paorockie- 
nės įspūdžiai iš , kelionės 
Lietuvon su filmo demonst
ravimu, Polomvelito skie-1 
pai — skaitys Kanados Po-! 
lio Instituto vedėjas dr. V. 
Povilonis, ir kt.
Paryžiaus lietuvio paroda 

Bostone
V. K. Jonyno studentas 

Freiburge skulptorius An
tanas Moneys, apsigyvenęs 
Paryžiuje, nuo birželio 8 iki 
25 turės savo darbu paro
dą Bostone, Mass. Ten tuo 
metu vyks Boston Arts 
Festival.
Sėkminga Dargio paroda 

Niujorke
Rochestery neseniai lai

mėję pirmąsias premijas 
Alfonsas Dargis šiuo metu 
AG galerijoj, 1925 Madison 
Ave., prie 43 gatvės, Man- 
hattane, yra išstatęs savo 
paskutiniųjų darbų paroda. 
Tai daugiausiai abstrakti
niai darbai — kompozicijos, 
išpildytos aliejum ant japo
niško popieriaus. Šios kom
pozicijos susilaukė plataus 
svetimtaučių dėmesio.

AG. galerijoj kiekvieną 
vasaros savaitgali vyksta 
Elektroninės muzikos festi
valiai. Praėjusi sekmadienį, 
prasidėjus Alfonso Dargio 
parodai, įvyko John Cage, 
žymiausio šios rūšies ame
rikiečio k o m p o z itoriaus, 
koncertas.

Rudolfo Baraniko ir kitų 
dailininkų darbai šiuo metu 
yra išstatyti ROKO gale
rijoj, kuri neseniai persikė
lė į naujas patalpas, seną
sias užleisdama AG 
lerijai.

ga-

Išleisime turistus 
birželio 17

lietuviai turistai bir-
17 d., 9:15 vakare, iš- 
kelionėn į Lietuvą. Iš

33 
želio 
skris 
kitų miestų turistai į New 
Yorką atvyks ir gal visi su
sirinks į “Laisvės” salę. 
Bus smagu mums visiems 
su jais susipažinti, pasivai
šinti ir palinkėti jiems lai
mingos kelionės, kad grįž
dami atvežtų mums nau
jausių žinių iš Lietuvos.

Patartina visiems susi
rinkti 3 valandą popiet. At
silankiusiems valgių bus 
įvairių paruošta. Turėsime 
trumpą programą, o po to 
automobiliais vešime turis
tus į International Airpor- 
tą ir iš ten 
Lietuvon.

Prašome 
pasižymėti 
dalyvauti.

juos išleisime

visus tą laiką 
ir išleistuvėse

Komisija

Gražūs buvo filmai 
iš Lietuvos

Praėjusį šeštadienį Jonas 
Grybas demonstravo keletą 
filmų iš Lietuvos. Tai buvo 
Schwaben salėje, Brookly- 
ne.

Pirmiau pademonstravo 
tris kronikinius filmus iš 
pačios Lietuvos; tai buvo 
seniau gaminti, bet visi įdo
mūs, mums ligi šiol nema
tyti.

Antroje programos daly
je demonstravo filmą iš nešta.
Lenkijos, padarytą 1958 
metais, kai Lietuvos meni
ninkai, literatai ir kiti kul
tūros darbuotojai buvo nu
vykę į Lenkiją meno deka
dai.

Šis filmas buvo nepapras
tai įdomus, gerai pagamin
tas ir pademonstruotas.

J. Grybas sakė, kad jis, 
pradedant su rugsėjo mėne
siu, rodys daugiau filmų iš 
Lietuvos, ruoš filmų festi
valį. Jis jų turi daug.

Šį vakarą ruošė Niujorko 
ALDLD kuopos.

Neilgą kalbą pasakė J. 
Gasiūnas apie Literatūros 
Draugiją.

Ns.

PADĖka
Nuoširdžiai esame dėkin

gi “Laisvei” už paskelbimą 
ir J. Grybui už parodymą 
filmu. c

LLD kuopų bendras 
Komitetas

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas  
įvyko birželio 7 d. Rapor-s .
tuota, kad kuopoje viskas! Point, N. Y.-Gene- 
yra tvarkoje . Nariai gerai Henry C. Hodges su
mokusi savo mokesčius, tikIlauke jau 101 metų am- 7 I V •ziaus.

PRANEŠIMAI
vienas yra užtraukęs savo 
savo duokles. Finansiniai 
kuopa taipgi gerai stovi.

Fin. sekr. Pranas Yakš- 
tis perskaitė Centro infor
macijas apie naujų narių 
įrašymą. Informacijose nu
rodoma, kad dabar galima 
naujus narius įrašyti į ap- 
draudą ir pašalpą be dakta
ro egzaminacijos. Tai di
džiulis palengvinimas. Tūli 
nariai pasižadėjo bandyti 
gauti naujų narių.

Apsvarstytas 4-rių kuopų 
rengiamas piknikas birželio 
18 d., Kasmočiūtės sode, 
Great Necke. Kuopa išrin
ko M. Yakštienę ir Vinikai- 
tienę padirbėti piknike. Da
bar svarbu, kad visi kuopos 
nariai šiame piknike daly
vautų.

Sekamas susirinkimas 
įvyks liepos 5 d., “Laisvės” 
salėje. Bandykime pakal
binti tuos, kurie dar nepri
guli, prie LDS prisirašyti. 
Sekančiame susir i n k i m e 
turėtume turėti naujų na
rių. Kp. Narys

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Marianų, Karoliną ir Mar- 
šalinių salų gyventojai 
skundžiasi prieš JAV “ko
lonializmą.” Ramiajame 
vandenyne 2,140 mažų sa- 
laičių yra JAV “globoje,” 
kur gyvena 100,000 žmonių. 
Jiems nepatinka ta “glo
ba.”

Majoras Wagneris prane
šė, kad bus pakeista seni 
naujais mechaniškais ko
lektoriais (“parking mete- 
riais”) už automobilių pasi
statymą gatvėse. , Pakeiti
mų bus net 60,000. Kiekvie
no “myterio“ pakeitimas 
sudarys miestui $50 išlaidų, 
tai bendrai už visus net $3,- 
000,000.
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LDS kuopą piknikas 
birželio 18 .

Sekmadienį, birželio ijs, 
keturios LDS kuopos ruo
šia bendrą metinį pikniką. 
Jis įvyks Kasmočiūtės sode, 
Great Neck, N. Y.

Rengėjai prašo visų pasi
žymėti tą dieną, kad niekur 
kitur nedalyvauti, bet būti 
gražiame piknike.

Brooklyniečius veš di
džiulis busas. Kuriuo lai
ku jis išeis, bus vėliau pra-

busas išeis

kurie norėsite

Pikniko 
lygiai 12:30 va?.

Visi tie, 
busiu į pikniką važiuoti, įsi- 
tėmykite, kad busas nuo Li- 
tuanica Skvero (Williams- 
burge) išeis lygiai 12:3o vai. 
Kelione į pikniką ir atgal 
(round trip) kainuos $1.75.

Po miestą pasidairius
Derybos tarp National. t 

Maritime unijos ir laivų < 
k o m p a n i j ų jau pakri
ko. Unija grasina birželio 
15 d. iššaukti į streiką 38, 
000 jūrininkų. Prieplaukų 
unija ruošiasi paremti jų 
streiką. Streikas gali su
paralyžiuoti visas prieplau
kas.

i

Lėktuvų kompanijos, ku
rių lėktuvai vežioja kelei
vius tarp Europos ir Ame
rikos, veda derybas. Yra 
pasiūlymas sumažinti kelio
nių kainą į abi puses $200. 
Jeigu susitars, tai tarp 
Londono ir New Yorko ke
lionė bus į abi puses tik

BROCKTON, MASS.
L.L.D. 6-ta kuopa šaukia ekstra 

susirinkimą, kuris įvyks birželio- 
Juno 15 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., 7.30 v. vakare.

Kviečiame visus narius ir visus 
spaudos veikėjus dalyvauti Šiame 
susirinkime, nes čia turėsime rim
tai pasitarti ‘‘Laisvės” pikniko rei
kalu, turime gerai prisirengti tam 
dideliam darbui. Piknikas įvyks lie
pos-July 2 d. Ramova Parke, Mon
tello, Mass.

Piknikui turėsime suorganizuoti 
darbininkus ir turėsime nustatyti 
visą pikniko tvarką. Taipgi reikės 
nutarti kiek kokio maisto ir gėrimų 
reikės. Valdyba.

(46-47)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas

įvyks birželio 14 d., Kultūriniame 
centre, Ozone Park, N.Y. Pradžia 
7:30 v. vakare. Kviečiame visus na
rius atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. Susirinkimas bus svarbus 
visiems. Kp. valdyba.

LLD 1-os KUOPOS NARIAMS
Susirinkimas įvyks birželio 16-os 

vakarą, Kultūros Centre, 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park, N. L. 
Yra svarbių reikalų. Prašome visus 
dalyvauti. Valdyba.

(46-47)

MOTELLO, MASS.

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia busu važiavimą j apskričių pik
niką Lawrence, Mass. Kelionė į abi 
pusi $2.00 asmeniui. Busas išeis 
nuo Lietuvių Tautiško namo 12-tą 
vai. dienąi birželio-June 18. Važia
vimui galite užsisakyti pas G. Ste- 
ponauską ir pas Chas. Ustupą.

(45-46)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. rengia Tėvų Dienoj 

banketą, šeštadienį, birželio 19 d., 
12 vai. dieną. Laiškanešių salėje, 
314—15th Ave., So. šis parengi
mas bus suteiktas nariams veltui, 
pašaliniams tik vienas doleris. Ko
misija žada padaryti specialiai gerus 
pietus. Kviečiame dalyvauti.

Reng. Komisija 
(45-46)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų dailės grupė ruošia 

busą važiuoti j apskričių pikniką 
birželio 18 d. j Lawrence, Mass.

Kurie norite važiuoti su daininin
kų grupe, užsisakykite vietas buse 
pas George Steponauską, gausite 
pas jį tikėtus. Kaina $2.00.

Reikia platinti '‘Laisvės” piknjįko 
bilietus, kuris įvyks liepos 2 diena, 
Ramova Parke, Montello, Mass. v
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